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Híradó IV.ÉVEOLYAM 11-12 .SZÁM 3.961 deoomber

BIBLIOTHECARII HVNGARI
BIBLIOTHECARIIS BIBLIOTHECAE STATVS GERMANICI 
SALVTEM PLVRIMAM DICVNT

IBLIOTHECA STATVS GERMANICI ILLA FAMOSISSIMA 
CLARISSIMAQVE TRIBVS SAECVLIS ANTE FVNDATA 
TRECENTIS ANNIS INTER TÓT DISCRIMINA RERVM 
PERACTIS IN CVLTVRA HVMANA LITTER1SQVE PRO 
PAGANDIS SEMPER PRÍMÁS PARTES MAGNIFICEN 
TISSIMI INSTITVTI PVBLICI ÁGENS POPVLI GERMA 
NICI NON SOLVM MAXIMA SÉD ETIAM MAXIMI MO 
MENTI FACTA NVNC IN REPVBLICA DEMOCRATICA 

GERMAN1CA SOCIALIA AEDI FTC ANTI MERÍTŐ ATQVE ÍVRE OBSER 
VAT LITTERALIA ET CVLTVRALIA TOTIVS NATIONIS GERMANICAE 
ET DIGNISSIMA ET NOBILIS Sí MA BIBLIOTHECARII GERMANI ET 
HVNGARI AB ANTIQVO NECESSITVDINÉ INTER SE CONIVNCTI PRAE 
SERTIM A TEMPORE A QVO AMBO POPVLI SORTEM SVAM DESTINATI 
ATQVE OBSTINATI DIRIGENTlíS CVLTVRAM INTENSIVS FŐVE NT ET 
COLVNT LITTERAS AMPLECTVNTVRQVE TAM FRVCTVOSE COOPE 
RANTVR VT ANNIS QVAMVIS PAVCIS 1AM VINCVLIS QVAM ARTISSI 
MIS CONNECTANTVR QVA DE CAVSA NOS HVNGARI MAXIMO CVM 
GAVDIO MEMINIMVS QVAM AMPLISSIMOS FRVCTVS QVI POTISSI 
MVM EX LITTERaRIIS INTER BIBLIOTHECARIOS MVTVO COMMVNI 
CANDIS PROVENISSENT S1MVS CONSECVT1 QVAE COMMERCIA 
NVPER FELICISSIME INCEPTA PROXIMIS ANNIS MAGIS MAG1SQVE 
VIGEREAC DITATVM IR1 FIRMISSIME PERSVASVM HABJSMVS QVAE 
PAGINA CVSTODIAT MEMÓRIÁM VESTRORVM FESTORVM INSIGNIS 
SIMORVM ET TEST1FICETVR AMICITIAM BIBLIOTHECARIORVM HVN 
GARORVM MAXIMÉ SINCERAM ET 1NTERPRETETVR VOBIS IVBI 
LAEA TRECENTENARIA CELEBERRIMA CELEBRANTIBVS NOSTRA 
EXOPTATA SOLLEMNIA VESTRA BONA FAVSTA FORTVNATA SÍNT

DATA IN VRBE HVNGARORVM BVDAPEST A D X KAL NOV A MLMXI

A Dautsoha Staatsblbliothak háromszázáves jubileumi llnnapaígín 
a magyar könyvtárosok által átnyújtott UdvözlSirat
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Néhány megjegyzés AZ OKT 1962. ÉTI PROGRAMJÁHOZ

Lapunk ez éri utolsó számában vetjük fel a kérdést» miért tartotta szerkesz
tőségünk fontosnak, hogy rendszeres beszámolók Jelenjenek meg az OKT és szakbl- 
zottságai munkájáról?

Most már megfelelhetünk a feltett kérdésre t

a) Könyvtárunk, mint az ország legnagyobb és egyben nemzeti könyvtára nem 
zárkózhatik be falai mögé, együtt lélekzik, együtt él hazai kulturális és tudomá
nyos életünk minden megnyilvánulásával, állománya és funkoiől értelmében osaknem 
minden könyvtári akolóban közvetlenül érdekelt.

Könyvtárunk vezetól és munkatársai közül - amint ez természetes is - sokan 
tevékenykednek az OKI különféle szerveinek (elnökség, plénum, szakbizottságok) 
munkájában.

o) Az Országos Könyvtárügyi lanáos nem nélkülözheti a nyilvánosságot, a könyv
táros-társadalom segltó közreműködését a különféle könyvtárügyi problémák megoldá
sában. Ebből a szempontból is szükség van könyvtárunk munkatársainak tájékoztatá
sárat az OKT egyik éltető eleme könyvtárosaink sokoldalú tudása, fogékonysága a 
korszerű, haladó könyvtári eszmék megvalósítására.

ügy gondoljuk, hogy nem Jártunk a fellegekben, midőn az OKI munkájáról soro
zatos tudósításokat adtunk közre. Nem "átfogó látomásokat" igyekeztünk a vászonra 
vetítenit sokkal inkább a reális, elvégezhető feladatok fontosságára, országos je
lentőségére igyekeztünk felhívni a figyelmet.

Ezek után szeretnénk néhány mondattal kiegészíteni lapunk 9*10. számában 
(104-109. lap) az OKI Jövő évi programjával kapcsolatban előadottakat.

P. évi november 2-án az OKI kibővített plénuma tárgyalta az 1962. évi téma
tervet. A már ismert részletek ismétlése helyett inkább a plénumban felmerült in
dítványok közül szeretnénk a legfontosabbakat felsorolni, annál is inkább, mert ’e 
problémákkal 1962 folyamán találkozni fogunk <

1) A könyvtárügy ötéves tervét összhangba kell hozni a népgazdaság immár 
Jóváhagyott második ötéves tervével.

2) Megfelelő előkészítő munka után meg kell vizsgálni az oktatási reform vég
rehajtásának könyvtári vonatkozásait.

3) Szükséges lenne, hogy a szoolallsta osztályozási rendszer fejlődését az 
eddiginél nagyobb és aktívabb figyelemmel kisérjük, sőt lehetőleg - erőinkhez mér
ten - mi Is járuljunk hozzá alkotó kimunkálásához.

4) évente ki kell adni a lanáos munkájának)határozatainak elemzését. Ugyan
csak - az eddigi tanáosl kiadvány-sorozat részbeni fenntartása mellett - évente 
kétszer megjelenő tanulmánykötetet Is közre kell boosátanl, mely 2-3 Íves tanul



mányok publikálására is alkalmas.

Végül egy fontosnak látszó uj szakbizottság valószínű megalakulásáról is 
hírt adhatunki a Tanáos kibővített plénuma egyhangúan kimondotta, hogy az eddi
gi Kiadványt Szakbizottság - eddigi feladatkörének megtartása mellett - alakul
jon át könyvtárelméleti szakbizottsággá. E határozat háttere annak világos fel
ismerése, hogy a gyakorlat rohamos fejlődése nem nélkülözheti a megfelelő elmé
letet. A könyvtárügy élő kérdéseivel kizárólag praktikus alapon - hosszabb tá
von és eredménnyel - nem lehet foglalkozni* A Tanáos minden tagja egyetértett 
ezzel a megállapítással. - IHARASZTHY GYULA]

KÖZLEMÉNYEK

AZ OSZK ynT.T.BQTTTMÁNAK ÜLÉSEIRŐL JELENTJÜKi

NOVEMBER 9-1 tJLÉS - A Kollégium a Gazdasági Hivatal előterjesztésében "AZ 
1961. I-III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS HELYZETE" o. beszámolót tárgyal
ta meg. A Kollégium által hozott határozatok közül, fontossága és szakszervezeti 
vonatkozása alapján, az alábbit emeljük kit "A Kollégium felhívja a Gazdasági Hi
vatalt a kisebb-nagyobb karbantartások, a rxunka-és egészségügyi körülmények javí
tását célzó beruházások körültekintő és rugalmas lebonyolítására. Ugyanakkor a 
szakszervezet utján felhívja a dolgozókat is a gondjaikra bízott értékek gondosabb 
és takarékosabb kezelésére. Az ezzel kaposolatos kérdések és teendők bővebb vizs
gálatát - szakszervezeti kezdeményezésre létrehozandó bizottság hatáskörébe utal
ja." A beszámoló anyagáról és hozott határozatokról lapunk más helyén számolunk 
be olvasóinknak.

NOVEMBER 23-1 ÜLÉS - A KMK Oktatási Osztályának összeállításában "BESZÁMOLÓ 
A KÖZÉPFOKÚ KÖNYVTÁROSKÉPZES NAPPALI TAGOZATÁRÓL", valamint a Központi Katalógu
sok Osztályának előterjesztésében "AZ ORSZÁGOS GYARAPODÁSI JEGYZÉK PROBLÉMÁI" o. 
jelentéseket tárgyalta meg a Kollégium. Mindkét előterjesztésről lapunk legköze
lebbi számában adunk tájékoztatást.

DECEMBER 7-1 ÖLES - A Kollégium a Könyvtárközi Kölosönzés előterjesztésében 
a "JAVASLAT A KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS RENDELETI UTÓN VALÓ SZABÁLYOZÁSÁRA" o. re
ferátumot tárgyalta meg. Ismertetésére visszatérünk.

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

UJ MUNKATÁRSAINKt Barabási Rezső főosztályvezető (Könyvtártudományi és Mód
szertani Központ), Dán Róbert tud. munkatárs (Könyvfeldolgozó Osztály), Szllvássy 
Istvánná tud. teohnlkai munkaerő II. (KMK Könyvtártudományi Osztály)

ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓLj Gáli Béláné segédkönyvtáros (rokkantsági nyugdija 
zás), Dr. Lázár Péter osztályvezető (áthelyezési Magyar Tudományos Akadémia)

ÁTHELYEZBSBKi (Zárójelben az uj beosztási hely.) Zöldr.é Wieslngor Piroska



(17.főosztály)

ÁTSOROLÁSOK; Csáti Alajos kisegítő I., Hajmás! Sándornó tud.teohn.munkaerő 
II., Krausz Jánosáé kisegítő I.f Németh Lajos tud.teohn.munkaerő II., Tlbolya
Istvánná tud.techn.munkaerő II., Varga Józsefné tud. teohn.munkaerő II. 

TÁJÉKOZTATÁSOK

[SZEMÉLYZETI ÜGYINTÉZŐ] Kéri a könyvtár dolgozóit, hogy személyügyi kérdé
sekben naponta 9-11 érákban keressék hivatali helyiségében (Pollaok Mihály-téri 
épület I.em.5«), mert írás Időben egyéb feladatokkal van elfoglalva.

[SZTK-ÜGYINTÉZÉS] - A fényképes munkáltatói igazolványokat 1962 első negye
dére deo. 20-tól lehet érvényesíttetni. A betelt igazolványok helyett uj igazol
ványok kiállítását (fénykép melléklésével) kedden és szombaton 9-H, egyéb napo
kon 9-13 órákban a személyzeti ügyintéző adminisztrátorától (Pécsi Árpádné,Pollak 
Mihály-téri épület I.em.5.) kell kérni. Az uj igazolványok érvényesítését az SZTK 
ügyintéző végzi.

IHIRIiAPTÁRI KÖLCSÖNZÉSEK] - A Hirlaptár tájékoztatása szerint hirlaptári a- 
nyag naponta kizárólag osak 11-13 órákban kölcsönözhető.

IMIKROFILMTÁR] - Fényképezési munkák igénylését és kutatói megrendeléseket, 
valamint az elkészült anyag kiadását - az ügyintéző Pécsi Árpádné félnapos beosz
tása miatt - kedden és szombaton 11 és 13, egyéb napokon 14 és 17 órák között in
tézik. Az állományvédelmi mikrofilmezést programhoz tartozó előkészítő munkákat 
továbbra is Szilágyi György és Tomosányl Tamás intézik az egyes tárakkal történt 
megbeszélések alapján. A mikrofilm-olvasó a könyvtár dolgozóinak és a kutatóknak 
naponta 9-17, szombaton 9-13.30 órákban áll rendelkezésre.

HIVATALOS LAPOK TARTALMÁBÓL

A MAGYAR KÖZLÖNY okt, 12-i számában megjelent a KHB elnökének utasítása a 
döntőbizottságok hatásköréről, illetékességéről és eljárásáról az újítási és ta
lálmányi ügyekben keletkezett vitákban.

1 okt.14-1 számában közzétették a P.M. rendeletét az újítások és találmányok 
népgazdasági eredményének méréséről és elszámolásáról.

A nov.15-1 számában Jelent meg a Kormány és a SZOT Elnökségének együttes ha
tározata a szocialista munkaverseny irányításáról, a termelési tanácskozásokról 
és a verseny szervezéséről, valamint a munkaversenyben élenjáró dolgozók és vál
lalatok kitüntetéséről és jutalmazásáról.

A nov.17-1 száma közli a társadalmi tanulmányi ösztöndíjasok munkaviszonyá
val és társadalombiztosításéval kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló ren
deletet. - Ugyanebben a számban P.M.rendelet jelent meg, amely - többek között - 
az elromlott, elrontott vagy feleslegessé vélt illetékbélyeg értékének a fél ré
szére való visszatérítéséről intézkedik.



A MŰVELŐDÉSÜGYI KÖZLÖNY nov. 1-1 számában megjelent az M.M. utasítása,amely 
a gyermekintézményekkel (napközi otthon stb.) kaposolatos kormányrendelet végre- 
hajtásáréi Intézkedik.

Ugyanosak a nov. 1-1 száma közli az 1962. évi Idegen nyelvi vizsgák Jelentke
zési határidejét.

A nov.15-1 számában közzétették a Magyar Népköztársaság oktatási rendszeré
réi szélé 1961. évi III. törvényt. - Ugyanebben a számban hivatalos közlemény 
Jelent meg a könyvtárak feladatairól a "Könyvbarát" mozgalomban.

A deo. 1-1 száma közli az M.M.utasítását az egyetemi doktori óim megszerzésé
vel kaposolatos eljárási dljrél és költségekről.

J könyvtárunk munkájáról

Beszámold*könyvtárunk háromnegyedévi gazdálkodásáról

Könyvtárunk kollégiuma nov. 9-i ülésén vitatta meg - a Gazdasági Hivatal elő
terjesztésében - az 1961. év I-III. negyedének gazdálkodását.

A beszámold ismertette a költségvetés Jéváhagyásónak körülményeit, azokat az 
Intézkedéseket, amelyek az 1961. évi gazdálkodás rendjét megszabták, továbbá fő- 
vonásalban és számaiban értékelte a III. negyedévi gazdálkodást.

A beszámold megállapítása szerint könyvtárunk 1961. évi gazdálkodása tervsze
rű volt. Az éves tervünkben Jóváhagyott feladatok és azok pénzügyi előirányzatai - 
az év folyamán Jelentkező uj feladatokkal kapcsolatos szükségszerű és átmeneti 
nehézségektől eltekintve - általában határidőre teljesültek, pénzgazdálkodásunk 
a viszonylag szűk keretek ellenére is egyenletes, a tavalyinál nyugodtabb képet 
mutatott.

Majd részletesen elemezte a beszámold azokat a NEHÉZSÉGEKET és HIÁNYOSSÁGOKAT., 
amelyek a gazdasági munkát nehezítik, illetve amelyek megoldását a következő gaz
dasági évben fokozottabban kell biztosítani.

Ezek között a legfontosabbak a következők!

1) Könyvtárunk életének, de gazdálkodásának is továbbra is legnagyobb nehéz
sége a RAKTÁK ÉS MUHKAHEMHIÁIIY.

Itt nem osak azzal a problémával találkozunk, hogy a Jelenlegi raktáraink 
a további gyarapodás elhelyezésére már nem elégségesek, hanom uj problémaként Je
lentkezik túlzsúfolt helyiségeink tehermentesítésének szükségessége is, mert a 
statikai vizsgálatok szerint moglévő épületeink egy része a Jelenlegi terhelést 
nem bírja. Máris bizonyos, hogy a Muzeum u.3.sz. épületben a Jövő évtől Icasrtődő-
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en födémmegerősitési munkálat okát kell végeztetnünk. A Várba való felköltözésig 
a raktárgondjaink enyhítésére a Pollaok Mihály-téri épület udvarán szeretnénk 
kb. 4500 fim könyvraktári polo befogadására alkalmas Ideiglenes könyvraktárát é- 
piteni. Ez elegendő lenne kb. addig, amíg a Várban épülő raktáraink egy részét 
(már az egész Intézmény felköltözése előtt), előreláthatóan 1966-ban használatba 
tudjuk venni.

2) A GAZDASÁGOSSÁG és TAKARÉKOSSÁG követelményének még nem tudtunk kellő mér
tékben érvényt szerezni. Még mindig nem teszünk meg mindent a TÁRSADALMI TULAJDON 
VÉDELME érdekében.

Néhány példát Komoly megtakarítási lehetőség volna a szállítások oélszerü 
megszervezésében, főleg az azonnali Igények csökkentésével, de általában nem al
kalmazzuk.

Felesleges kiadásokat Jelentenek az át nem gondolt igények is. Csak olyan fel- 
szerelési, berendezési tárgyakat szerezzünk be, amelyekre szükség van és amelyek
nek használatát, kapacitásuknak megfelelően, biztosítani tudjuk*

Kiadványaink egy része a mennyiségi igények alapos és előzetes felmérése nél
kül kerül előállításra. Ez azt Jelenti, hogy egy kiadványból a remittenda mennyi
ség állandóan növekszik. Ez a gyakorlat a szűkös raktározási viszonyok mellett 
nem megengedhető és népgazdasági szempontból sem kívánatos.

Minden osztálynak, minden részlegnek saját magának kell törődnie a társadal
mi tulajdon védelmével. Eltűnnek villanykörték és egyéb anyagok. Ebben az évben 
több mint 200 uj kulosot kellett oslnáltatnunk, mert a dolgozók a kulosokat el
hagyják, vagy eltörik. Kb 10 000 Ft-ot fizettünk ki olyan vízvezetéki javítások
ra, amelyek elkerülhetők lettek volna, ha a lefolyókba nem dobálnának bele szeme
tet, virágot, gyümölosöt stb. A szél kitöri az ablakokat, mert nlnosenek kitámaszt
va. üvegezésre több mint 7 000 Ft-t fizettünk ki ebben az évben.

3) A Könyvtárunk épületei korszerűtlenek és elavultak. Ebből következik,hogy 
a költségvetés által biztosított karbantartási összeg sohasem elég a jogos kar
bantartási igények kielégítésére. így eléggé lemaradtunk főleg a festési és mázo
lási munkálatokban, mert a karbantartási összeg legnagyobbrészét felemészti az el
avult épületben állandóan jelentkező viz, villanyszerelési és egyéb szakipari mun
kák költsége, továbbá a helyhiány miatt állandóan jelentkező kisebb átszervezések 
lebonyolítása. Mindezek ellenére arra kell törekedni, hogy főleg az egészségügyi 
és munkavédelmi előírásoknak eleget téve, a mainál jobb munkakörülmények legyenek.

A beszámoló a továbbiakban az elért EREDMÉNYEKET ismertette. A legjelentőseb
bek a következők!

1) Elkészült a POLLACK MI HÁLT-TÉRI UJ TASRAKTÁRUNK kb 3 200 polofolyóméter 
befogadóképességgel. Megrendeltük és ebben az évben legyártásra is kerül a HIR- 
LAPTÁR kb 6 000 POLCFOLYÓMÉTER VA SÁLÉVÁ NY Z AT A (szerelésére osak a következő év 
elején kerül sor). Ezzel a két beruházással enyhülnek raktározási nehézségeink.

2) Elkészültek a POLLACK MIHALY-TÉRI ÉPÜLET padlásfödómjénok megerősítési 
munkálatai és ezzel kapcsolatosan, aránylag kis költséggel sikerült a Zárolt-Mad-
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ványok tára részére Jobb elhelyezést biztosítani. A KÖNYVBIOSZTÓ Kálmán és Beloi
annisz -u. raktárait, munkahelyeit átalakíttattuk ooaknem 60 000 Ft-os költséggel. 
SOKSZOROSÍTÓ ÜZEMÜNK is beköltözött uj helyiségeibe. Sajnos, az uj elhelyezés már
is szűknek bizonyul. Munkaegészségtlgyi szempontbél azonban kétségtelenül Jobb a 
réginél. MŰEMLÉKEÖNYVTÁRAINK közül a keszthelyi Helikon Könyvtár belső helyreállí
tási munkálatai befejezetteknek tekinthetők. Póthitel biztosításával a KMK SZAK
KÖNYVTÁRÁNAK HELYISÉGEIT sikerült felújítanunk.

3)UJ GÉPEK ÉS BERENDEZÉSI TÁRGYAK* Sokszorosító üzemünk egy nagyteljesítmé
nyű sokszorosítógép beállításával Jól felszerelt nyomdává nőtte ki magát. Könyv- 
kötészetünk gépesítése (PLANA füzésnélküli könyvkötőgép, automata vágógép) a fo
lyó évi uj beszerzések alapján, befejezés előtt áll. Az idén beszerzett egyéb gé
pek (lemozosiszoló, nagyitógép stb.) üzembehelyezése megtörtént.

A főosztályok munkáját 25 uj katalógusszekrény, 10 lemezszekrény, 11 import- 
kardex-szekrény, 8 könyvtári koosi, 7 aj Írógép, magnetofon, ezen kivül a féltet
tebb anyag elhelyezésére számos üveges könyvszekrény teszi könnyebben elláthatób- 
bá és korszerűbbé. Sikerült kb 300 fm polo felújításával a Térképtár, az Aprónyom- 
tatványtár és a Könyvtártudományi és Módszertani Központ könyvraktározási nehéz
ségeit megoldani. Irodabútor állományunk a legégetőbb szükségleteknek megfelelően 
növekedett.

A beszámoló alapján a Kollégium több Jelentős, a könyvtár munkáját segítő ha
tározatot fogadott el a* alapbér és a munkaerőgazdélkodással>valamint a takarékos
sággal kaposolatosan. - [BOLGÁR PÁLNE]

PERIODIKAGYÜJTÉ SÖNK PROBLÉMÁI

Könyvtárunk kollégiuma okt. 19-i ülésében foglalkozott a periodikagyüjtós 
problémáival. A II. főosztály előterjesztése a különféle periodikák részletes e- 
lemzésével igyekezett a Gyűjtőköri Utasítás szabályainak, a hírlapok és folyóira
tok beszerzésére való helyes értelmezését megadni.

Megállapítást nyert, hogy hungarioa-Jellegű és Így gyűjtőkörűnkbe tartozónak 
tekintendő minden periodika, amely magyar nyelven jelenik meg a mindenkori ország
határokon kivül, továbbá a többnyelvű periodikák, ha egyik nyelvük magyar, végül 
az olyan periodika, mely az országhatárokon kivül idegen nyelven jelenik ugyan meg, 
de tartalma kétségtelenül magyar érdekű és ez már oimében is jelezve van. Nehezebb 
kérdésnek bizonyult a magyar vonatkozású periodika-anyag elbírálása. Itt ugyanis 
tekintetbe kell venni a gyűjtésre kerülő hírlapok nagy terjedelmét és az ezzel já
ró raktározási nehézségeket. A Kollégium elfogadta a Hirlaptér javaslatait és ki
mondotta, hogy a napilapok gyűjtését illetően a jelenlegi gyakorlatot kell tovább
ra is folytatni.

Ezzel kaposolatban került megvitatásra a magyarral rokon népek, valamint a 
szomszédos országok periodikáinak gyűjtése. Pl. Van-e szükségünk a finn-ugor és az 
uralaltáji terület hírlapjaira? A Gyűjtőköri. Utasítás egyedül a finn-ugor nyelvek 
közül 14-et sorol fel* ezek valószínűleg mind rendelkeznek napilappal, némelyek 
közülük többel is. Hirlaptárunk használói feltehetően még nagyon sokáig nem fogják 
kívánni, hogy ezeknek a nyelvterületeknek saját nyelvükön megjelenő politikai lap
jai rendelkezésükre álljanak. A Magyarországgal történetileg szomszédos népeket
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Illetőleg ma szintén ninos elvszertten kialakult gyakorlat. Ha csak a Gyűjtőköri 
Utasítás által megjelölt "tudományosan és történetileg jelentős" irodalmat is 
akarnánk gyűjteni akkor is messze tulkerülnénk raktározási lehetőségeinken. Mind
ezeket a szempontokat figyelembe véve a Kollégium úgy határozott, hogy a Hírlap- 
tár (a II.főosztály vezetője), valamint a Gyarapítási Osztály, (az I. főosztály 
vezetője) tegyen részletes Javaslatot a finn-ugor periodikák és a szomszéd népek 
periodikáinak gyűjtésére.

A Kollégium egyébként olyan Jelentőségűnek találta a külföldi periodikák gyűj
tésének kérdését, hogy kimondotta: az 1963. évi folyéirat-rendeléseket a Kollégium 
elé kell terjeszteni.

Felmerült még a folyóiratolvaső és a hirlaptári raktárak túlzsúfoltságának, 
valamint a hirlaptári anyag védelmének kérdése is. Ezzel kapcsolatban a Hirlaptár 
előterjesztése javaslatot tett egy az OSZK-n kivüli hirlapolvaséterem létesítésére. 
A Kollégium kimondotta, hogy bár egy nyilvános közművelődési periodika-olvasóterem 
felállítása rendkívül szükséges, rmv megvalósítása nem könyvtárunk feladata. E 
kérdést a Kollégium a Művelődésügyi Minisztérium figyelmébe ajánlotta. - [T.M.]

UJ KÖNYVRAKTÁRA.! ÜPITttHK

Könyvtárunk egyik legnagyobb és legsürgősebben megoldandó problémája: megfele
lő raktárak biztosítása az állományszaporulat elhelyezésére addig, amíg átköltöz
ködhetünk a budavári Palotában létesülő uJ otthonunkba. Miután a Várban lévő volt 
Sándor-palota ilyen óéira történő ideiglenes igénybevételére irányuló tárgyalások 
eredménytelenek maradtak, megoldási lehetőségként merült fel a Pollack Mihály-té
ri épületünk udvarán egy uj vasszerkezetű könyvraktár megépítésének terve.

A terv megvalósítására irányuló előkészítő munkát a könyvtárépitésl munkacso
port és a Gazdasági Hivatal már elvégezte. Ezzel párhuzamosan gondoskodni kellett 
a műemléki elvi-engedély megszerzéséről, minthogy műemlék-épület udvarának beépí
téséről van sző és előzetes elviengedély nélkül a műszaki tervezési munkákat nem 
lehetett megkezdeni.

A Művelődésügyi Minisztérium megértéssel és méltánylással fogadta könyvtárunk 
kérését s a raktárépítéshez szükséges teljes beruházási hitelt 1962-re biztosítot
ta. A fővárosi MüemlékfelügyelŐBÓg pedig könyvtárunk "rendkívüli helyzetére" tekin
tettel, megadta az építéshez hozzájárulását.

Az uj könyvraktár, az elkészített tervvázlat szerint, a Pollaok Mihály-téri 
épület jelenlegi udvarának legnagyobb részét elfoglalja. A kapubejárat vonalában 
és attól délre, a mikrofilm laboratórium északi faláig huzódóan marad csak egy 
kb 10x5 méter nagyságú udvar. így a raktár az udvar déli határvonalától (a rádiő- 
kerti kőkerítéstől), a laboratórium fala és a hátsó épületszárny között egészen 
a Bródy Sándor utoai épületszörnyig (a Zártkiadványok tórának folyósójáig) húzód
na és a kapubejárat északi falának vonaláig X-alakban rátapadna az épület nyuga
ti szárnyára. Az épületszörny kelet felé kiugró része (mikrofilm laboratórium s 
felette a díszterem) és az uj raktárépület közötti téglalapalaku udvari térségből 
nyilik majd az uj raktár, és a mlkrofilm-laboratorlum uj bejárata, valamint a Je- 
lenleg is meglévő pinoebeJárat.
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Az uj raktárépület magassága kb 6.5 m lesz, tohát esek a meglévő épület I. 
emeleti párkánymagasságáig emelkedik. A hátsó épületszörny I. emeleti (ahol a KEO 
helyiségei vannak), valamint a díszterem ablakai már a raktér fölött lesznek. A 
beépítés következtében megszűnik a jelenlegi földszinti könyvraktár és az északi 
oldalon lövő folyosó természetes világítása. Ezek száméra megfelelő mesterséges 
világításról kell gondoskodni. Lényegileg mind a régi,mind az uj raktárnál mester* 
séges világításra kell berendezkedni.

Az uj raktárépületben három raktári szinten összesen 4680 polofolyéméter be
fogadóképességű ráktéri vasberondezést lehet elhelyezni. Ebből szintenként 336, 
összesen 1008 polofolyéméter nagy tengelytávolságú (150 cm) és nagy polomagasságu 
(2 méteres raktári szintenként 4 polo-sor), tehát hirlapanyag elhelyezésére alkal
mas, valamint szintenként 1224, összesen 3672 polofolyéméter pedig 120 om és kis- 
részben 130 om tengelytávolságú, normál polomagasságu (szintenként 6 polosor) be
rendezés lesz. A raktári szinteket két raktári vasléposő fogja egymással össze
kötni.

A megépülő uj raktár elégséges lesz az I. főosztály és a Hirlaptár több, mint 
három évi gyarapodásának megfelelő állományi anyag elhelyezésére, ami nagymérték
ben osökkentl raktározási gondjainkat. További kibontakozási lehetőséget jelent 
az, hogy a KÖZTI várépítési irodájának közlése szerint leendő uj otthonunkban, a 
budavári Palota "F" épületében már az 1966, évben - a könyvtárnak a Várba való tel
jes felköltözése előtt - nagyterületű, teljesen kiépített ás felszerelt könyvrak
tárak fognak rendelkezésünkre állni, arohivális anyag elhelyezésére.

A Pollack Mihály-téri uj raktér építési terveit a Középülettervező Vállalat, 
a vasszerkezeti terveket és magát a vasberendezést pedig a Ganz Daru-és Kazángyár 
készíti.Az egész beruházás lebonyolítója a Művelődésügyi Beruházási Vállalat lesz. 
Minthogy a kivitelezéshez szükséges kapaoltás már biztosítva van, minden reményünk 
megvan arra, hogy az 1963. év tavaszán mér betelepíthető lesz az "uj vasraktár".
1 FARKAS LÁSZLÓ ]

RETROSPEKTÍV NEMZETI BIBLIOGRÁFIÁNK 1945-1959. ovi köteteiről

A gödöllői Bibliográfiai Munkaértekezlet október folyamán adta közre határo
zatait, amelyek országosan körvonalazzák - s egyben rangsorolják is - a bibliográ
fiai munka legsürgősebben tisztázandó kérdéseit és elvégzendő feladatait. A Nemze
ti Bibliográfiai Munkabizottság ajánlásainak 2. pontja szerint "Külön ki kell emel
ni időszerű jelentősége miatt a retrospektív nemzeti bibliográfia utolsó 15 éves 
ciklusa kiadásának fontosságát és sürgősségétA kiadás lehetőségeinek biztosí
tására a konferenoia a Művelődésügyi Minisztériumot és a Kiadói Főigazgatóságot 
kérte fel.

E határozat mielőbbi végrehajtását nemosak könyvtárak ás könyvtárosok sürge
tik, várja minden tudományosan dolgozó szakember, akit kutatómunkájában naponta 
akadályoz ujabbkori retrospektív nemzeti bibliográfiánk hiánya. Ugyanez áll, - ta
lán még fokozottabban - a Horthy-korszak eddig feldolgozatlan anyagára (1920-1944),
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mivel ebből a korsóikból kurrens könyvészetiéi 3em rendelkezünk.

A Bibliográfiai Osztály retrospektív osoportja deoember első hetében véglege
sen lezárja a tizenötóves ciklusbibliográfia (1945-1959) sajtó alá rendezésének 
könyvtári munkálatait. A osoport a tiz évre tervezett összefoglaló könyvészet 
(1945-1954) kibővítését a Könyvtártudományi Bizottság határozata alapján és cél
kitűzései szerint 1959 szeptemberében kezdte meg. Ennek során az uj gyűjtőköri 
szabályzat értelmében az egész anyagot újra selejtezte és a felállított anyag 80 
szakcsoportját az időközben átszervezett kurrens bibliográfia 300 szakcsoportja 
szerint rendezte. A továbbiakban a szerkesztési munka megkönnyítésére a selejta- 
nyagot a közlendő olmanyag rendjében állította fel. Szakutalásaiban és mutatórend
szerében ugyano3ak a kurrens bibliográfia gyakorlatát fogja követni. A szakutalók 
elkészítése és a kézirat mutatózása a kiadás költségeinek biztosítása után válik 
esedékessé.

A műszaki kivitelezésre 1962-1963 folyamán kerülne sor. A kiadvány becsűit 
terjedelme 280 A/4-es iv (7 kötetben). A tervezett 1500 példány összes nyomdai Ó3 
anyagköltsége közel 1 500 000 Ft. Tekintettel arra, hogy az eladásból befolyó ösz- 
szeg ezt megközelítőleg sem fedezné, a kötetek kiadása Jelentős szubvenciót igé
nyel. Jelenleg ez a probléma az illetékes szervek döntésére vár. Reméljük, hogy 
a döntés - a kétségtelen nehézségek ellenére is - kedvező lesz. - lK0MJÁTHÍ MIKLÓS- 
HÉ]

"REGI IDEGEN" KÖHYYEK FELDOLGOZÁSA A KÖNYVELŐ SZTÓNÁL

Ez év októberében kezdte meg a Könyvelosztó a nemzeti tulajdon egyik, mennyi
ségileg és tartalmilag is Jelentős csoportjának, az 1701-1850 között megjelent nem 
hungarika jellegű könyveknek, az un. régi idegen anyagnak, feldolgozását és könyv
tárak közötti szétosztását.

E feladat megoldása mind a tervezésben, mind a megoldásban nem kevés problé
mát rejtett magában. Egyrészt azért, mert kb. 250 000 kötetnyi mennyiségről volt 
szó, másrészt azért, mert ennek a régi, zömében latin nyelvű anyagnak a rövidített 
olmleirása is sok nehézség elé állítja a oimleirókat.

A munka megindulását részletes tervezés előzte meg. A munkamenetet futószalag
szerűen kellett megtervezni ahhoz, hogy a rendelkezésre álló kis raktári férőhely 
és viszonylag keirás munkaerő mellett, ezekkel a hatalmas könyvhegyekkel megbirkóz
hassunk. A munka minden egyes fázisának fogaskerékszerüen kellett egybekaposolód- 
nia, mert osak Így volt biztosítható, hogy a feldolgozott könyvanyag raktári pol
cainkról folyamatosan fusson szét rendeltetési helyére. Ugyanakkor arról is gondos
kodni kellett, hogy ne csupán tartalmilag tárjuk fel e könyveket, hanem a rejtett 
értékek felkutatása és feltárása is biztosított legyen; érdekes kéziratos bejegy
zések, értékes kodoitörodók kötések, szép exlibrisek, különlegesen szép kötések 
ne sikkadhassanak el.

Mindezek tekintetbe vételével a munkamenet a következőképpen alakult*

1) A oorösszoállitók egy-egy mogadott korosoporton bőiül összehozzák az azonos 
műveket, s az Így előrendozott anyag kerül a oimleirókhoz.
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2) A oimleirók nem oimleirást, hanem rövidített oimlapmásolatot készítenek, 
amelyet kiegészítenek egyrészt a oimlapon nem szereplő, de a könyvből megállapít
ható adatokkal, másrészt a könyvek állapotára stb. vonatkozó megjegyzésekkel.

3) A oImrevízőrok nem ősapán a olmlelrásokat revideálják, hanem feltüntetik 
megjegyzésben az érdekesebb possessorokat, kéziratos bejegyzéseket stb., 8 egyút
tal kijelölik a könyvek tartalmának megfelelően azt, hogy a olmlelrt könyveket 
melyik könyvtárnak kell felajánlani.

4) Ezek után kerülnek a olmleirások az igénylő könyvtárakhoz, s az igénylések 
alapján maguk a példányok végleges rendeltetési helyükre.

3) Végül külön érdekessége ennek a munkának, hogy minden egyes olyan műből, 
amely legalább két példányban áll rendelkezésre, 111. minden egyetlen példányból, 
amelyet a tudományszak szerint illetékes alapkönyvtár nem igényelt, a Könyvelosz
tónak egy példányt tartalékolnia kell központi felhasználásra.

Elvileg hungarikumokat e munkánk során nem dolgozunk fel, de másodlagos stb. 
hungarlkumokat szép számmal tárunk fel, s ezzel reméljük segíthetjük könyvtárunk 
hungarika-állományának kiegészítését. Munkánkban nagy segítségünkre van a Kézirat
tár is azzal, hogy a kéziratos bejegyzéseket a helyszínen megnézi, s ennek alapján 
dönti el azok jelentőségét.

Szorosan együttműködünk a Nemzetközi Csereszolgálattal, mert a duplumosereak- 
olóban forgalmazható könyvanyagról jegyzékeket készítünk, s ezeket a Nemzetközi 
Csereszolgálat körözi oserepartnerelnél. Ezen a téren még nlnosenek tapasztalata
ink, de reméljük, hogy ez a munka is jó eredménnyel jár majd.

A feldolgozást és szétosztást végző valamennyi dolgozónk értékeli és élvezi 
ezt a munkát, mely ugyan sok problémával és nehézséggel jár, de azzal a jóleső ér
zéssel is, hogy nagy könyvtáraink állományát szép és értékes munkákkal tudjuk gaz
dagítani. - IWIX GYÖHGYNÉ]

A KÖNYVTÁRfTEPOMÁNYI ss/nnrfWYVTjLR TERVEIRŐL

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár az elmúlt hónapok során jelentős fejlődésnek 
iíldült. Állománya mind mennyiségében, mind összetételében komoly mértékben gyara
podott. Ennek eredményeként könyvtárunk egyre inkább képes növekvő feladatainak 
ellátására.

Nyomasztó raktárhiányunkat oldotta meg a nemrégen elkészült uj raktár, ille
tőleg a meglévő raktári állványok növelése. A raktárépítés során alapos állomány- 
rendezést tartottunk. Ha kevés férőhellyel is, de végre megnyitottuk olvasótermün
ket. Itt helyeztük el katalógusainkat, ós kézikÖDyvtérunkát. A Jobb raktári tájé
kozódás biztosítására raktári osztólapokat készítettünk, és a köteteket Jól olvas
ható jelzetekkel láttuk el. A kölcsönzés gyr.í í itásdre. bevezettük ft kétkártyés köl- 
ocönzost.

Mindezek azonban osnk 1. Ulsődleges változást jelentettek. Naponta sokasodó fel
adataink közepette elsőnek szakkatalógusunkat rendoi'.tük. Elkezdtük ft sorozati-ka
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talógus beépítését a betűrendes katalógusba. Illetve a sorozatoknak karderre va
ló felfektetését. A Gyarapítási Osztály és a Nemzetközi Csere segítségével Igye
keztünk állományunkban mutatkozó jelentés hiányainkat feltárni, Illetőleg azokat 
pótolni. Mielőbb folytatni szeretnénk az esedékes selejtezést. A raktárrendezés 
során számos feldolgozatlan kötet került elő. Ezeket, valamint a könyvtárban ösz- 
szegyült jelentős restanolát igyekeztünk erőltetett ütemben feldolgozni. A folyó
iratok kardexen való nyilvántartása beérkezésük napján történik. Küszöbön áll a 
folyólratállomány alapleltárának befejezése és a hiányzó folyólratkatalógus mun
kálatainak megkezdése.

Mindezekkel távolról sem vagyunk elégedettek, hiszen az eddigiek során lé
nyegbe vágó munkát - úgy érezzük - még nem végeztünk, feladataink körvonalai osek 
most bontakoznak ki egészükben. Talán érdeklődésre tarthat Igényt, milyen tervek
kel kezdjük az uj esztendőt, milyen oélokat tűztünk magunk elé.

Elsőként kell említenünk a munka raoionalizálásának szükségességét. Egyen
súlyba kell hoznunk, valamint gondosan meg kell terveznünk az eddig többnyire 
rohammunkaként, lökésszerűen végzett munkafázisokat. Alaposan meggondolt tervet 
kell készítenünk a jövőre, hogy megnövekedett feladatainkat a jelenlegi személyi 
keretek között elláthassuk.

Másodsorban említhetnénk az olvasószolgálattal kapcsolatos teendőket. Ez a 
feladatunk kétirányú. Egyrészt a kényszerűen korlátozott olvasószolgálati időt 
(reggel 9-től délután 5 óráig) tumusbeosztással az esti órákig kell kiterjeszte
nünk. Biztosítanunk kell az állomány, (legalábbis a kurrens gyarapodás) szabad 
poloos elhelyezését és a könyvállomány fokozott feltárását. Ez utóbbi a "Könyv
tári figyelő”-ben megjelent két KC-jegyzék eredményeként lökésszerűen emelte ol
vasóforgalmunkat. Mindezeken túlmenően fokozottabb mértékben és intézményesen 
kell biztosítanunk a kutatóknak a "Gyorsfigyelő" keretében nyújtott, az eddigi
eknél szélesebbkörü, frissebb tájékoztatást, valamint a gyarapodásnak a "Könyv
tári figyelő”-ben való gyakoribb publikálását.

Meg kell szüntetnünk az Indokolatlanul hosszú kölosönzési időket, illetőleg 
az eddiginél fokozottabban kell ellenőriznünk a határidők betartását. Gyarapítá
si politikánkat revideálnunk kell és szigorúbb következetességet kell érvényesí
tenünk, különösen a vásárlások terén. Gyorsítanunk kell a dezideráták továbbítá
sát. fel kell tárnunk, valamint pótolnunk kell állományunk még mindég jelentős 
hiányait, A megvásárolhatatlan könyveket és folyóiratokat az utóbbi Időben jól 
bevált módszer szerint - könyvtárközi kölcsönzés utján kérjük be és xeroxxal, 
vagy fényképezéses eljárással másoltatjuk. A nemrégen könyvtárunkba átkerült for- 
ditásgyüjteményt revideáljuk, az ezzel kaposolatos köttetési munkákat is elvé
geztetjük.

Januárban megkezdjük a könyvtártudományi archívum rendezését és feldolgozá
sát. Rendeznünk kell a könyvek betűrendes katalógusát és ami a legfontosabb a 
hiányzó utalólapokat el kell készítenünk. A sorozati müvek rendezését, a soroza
ti katalógus kiépítését, azok nyilvántartását folytatnunk kell. Ugyanosak meg 
kell kezdenünk a periodikának tekinthető sorozatoknak a folyóirat-részlegbe va
ló áttelepítését.

Utoljára, de nem utolsó sorban külső képében Is méltó otthont kell nyujta-
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nunk könyvtárunkat látogató kutatóknak, valamint a tanulni vágyók számára. Könyv
tárunknak, mely a könyvtártudomány magyarországi alapkönyvtára, minden tekintet
ben példamutatóan, mlntakönyvtárl színvonalon kell működnie, hogy feladatát mél
tóan teljesíthesse. - £Pe]

Híreink

GYARAPÍTÁSI OSZTÁLY

"LENIN KÖNYVTÁRA A KREMLBEN" I "Bibliotéka V.I.lenlna v Kremle". Izdatel'sztvo 
Vszeszojuznoj Knizsnoj PalatU, Moszkva. 1961.] a olme annak a nagyszabású munkának, 
amit az utóbbi időben küldött könyvek között a Szovjetunióból kaptunk a Nemzetkö
zi. Cserén keresztül. A könyvet népes kollektíva állította össze, ób 6450 könyv-, 
folyóirat-,újság- és más sajtótermék bibliográfiai leírását tartalmazza. Belőle 
kitUnlk az, hogy mennyire enolklopédikus jellegű volt Lenin érdeklődési köre, és 
az, hogy milyen nagy szakértője és értékelője volt Lenin a könyvnek. Lenin könyv
tárában a legkülönbözőbb témájú könyvek voltak összegyűjtve, s nincs az emberi Is
mereteknek egyetlen olyan területe sem, amely valamilyen mértékben ne vonta volna 
magára Lenin figyelmét. A könyvek Leninnél sohasem hevertek "holt teherként", ha
nem aktív eszközei voltak gigantikus méretű párt és állami tevékenységének. Az 
állandóan használt marxista, társadalmi-gazdasági és politikai művek mellett meg
találhatók az Iparral, a mezőgazdasággal, a közlekedéssel, az energetikával, a 
munkaszervezéssel, a statisztikával, a különféle katonai kérdésekkel, az ókori, 
középkori, újkori és legújabb kori történelemmel, a filozófiával, a természettu
dománnyal, a nyelv- és irodalomtudománnyal, a festészet, a zene a színház stb. tör
ténetével foglalkozó könyvek is, Lenin könyvtárában tizenkilenc különböző idegen 
nyelven kiadott könyvek is találhatók. Lenin tökéletes angol,német,franoia nyelv
tudása mellett könnyedén olvasott olaszul, és megértette a cseh és lengyel nyel
vet is.

A kötetben a könyvek saakrendben vannak csoportosítva, s ezenkívül a gondosan 
összeállított mutatókat is megtaláljuk benne. A kötet értékét emeli a kb. százötven 
színes és szövegközti illuaztráoió. - [KOVÁC3 ZOLTÁN]

EZT OLVASTUK Horváth Zoltánj Magyar századforduló. A második reformnemzedék 
története c. mo3t megjelent könyvében (Bp. 1961. 23.p.)

".... végül nagy hálával kell megemlékeznem az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
HIR1APTÁRA ÉS OLVASÓSZOLGÁLATA, valamint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tudomá
nyos és adminisztratív dolgozóinak nagyértékü és türelmes segítségéről., .*
I-SziÍv-]

BIBLIOGRÁFIAI OSZTÁLY

A kurrens magyar bibliográfiák bibliográfiája tavaly megjelent kötete után 
elkészült Farenozyné Wendolln LidLa, ffü/redi Péterné és Somogyi Andrásáé szerkesz
tésében az 1950-1960. éveket magába foglaló ciklus. Kéziratát - a bibliográfia 
könyvalakbau történő megjelenéséig - az UNESCO-nak továbbította Nemzetközi Caere- 
szolgálutxmk. A Bibliográfiák bibliográfiájának e három évet magában foglaló kö
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tete - nem számítva a dokumentációa kiadványokat - 2214 bibliográfiai tételt dol
goz föl az elózó kötet 913 tételével szemben. Beosztása az elózóvcl azonos, azon
ban a megnövekedett anyag kívánalmainak megfelelően néhány szakcsoportot tovább 
kellett bontanunk.

Az 1961. évi anyagot a Bibliográfiai Osztály kurrens csoportja ez évtói kez
dődően ősztálymunkában gyűjti és szerkeszti.

A BIBLIOGRÁFIAI SZAKBIZOTTSÁG uj titkára Szentmlhályl János, másodtitkéra pe- 
dig Jáfey Éva.

NEMZETKÖZI C SERE SZOLGÁLAT

A KULTURÁLIS KAPCSOLATOK INTÉZETE a magyar-kínai kulturális uunkaterv vonat
kozó pontjára való utalással átiratot intézett a Nemzetközi Csereszolgálathoz, a- 
melyben felvilágosítást kért Könyvtárunk és a Pekingi Nemzeti Könyvtár közötti kl- 
adványosere 1961 évi eredményeiről. A Nemzetközi Csereszolgálat válaszában részle
tesen ismertette a kérdésre vonatkozó adatokat. [B.0.1

KÖNIVKÖTÉ SZÉT

A régi anyag restaurálásához sok korabeli merltett-papirra van szükség. Ilyen 
anyagban igen nagy hiány van és sajnos beszerezni sem lehet, mait papírgyáraink 
ma már meritett-rongypaplrt nem gyártanak. így Igen nagy volt az örömünk, amikor 
ez év nyarán a Kézirattárból egy nagy köteg használatlan meritett-papirt kaptunk.

Miután könyvtárunkban sokszor beszélünk és komolyan végre is hajtunk különbö
ző anyagtakurékossági intézkedéseket, ez alkalommal Barton András nevét kell fel
jegyeznünk, akinek körültekintő gondoskodása jutatta minden költség nélkül ilyen 
értékes és nélkülözhetetlen nyersanyaghoz könyvkötészetünk restauráló-laboratoriu- 
mát. (S.D.)

11

A L'EUTöCHB STAA'fSDIBLIOTHBK JUBILÁRIS ÜNNEPSÉGE

Ez év október 23-n és 28-a között ülte meg a berlini Deutsche Staatsbibllothek 
- mint ahogy Híradónk előző száma már Jelezte - fennállásának 300 éves jubileumét.
A fényes külsőségük között lefolyt rendezvények Borát a berlini Operaházban tartott 
ünnepség nyitotta meg, amelyen az NDK kormánya nevében Alexander Abusoh. a minisz
tertanács elnökének helyettese köszöntötte a Jubiláló könyvtárat, s méltatta munká
ját, Jelentőségét.

Az ünnepi hót tudományos ülésszakát a Staatsbibllothek főigazgatójának, dr. 
Ilorst Kunzo professzornak "Könyvtár és tudomány a ezooializmusban" o. nagyszabású 
referátuma vezette be. Az előadó elvi síkon világított rá arra a funkoióra, amelyet 
a könyvtárak az uj társadalmi rondozor kulturális nevelői és gazdaoági—azervozői
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feladatainak előmozdításában végeznek.

A Deutsohe Staatsbibliothek ezen a vonalon a német könyvtárak között élenjá
rd szerepet tölt be. Az egykor több mint ommillié kötetet magábanfoglalé, egye
temes gyűjtőkörű könyvtár már a múltban Németország vezető tudományos könyvtárává 
fejlődött. A második világháborúban súlyos veszteségeket szenvedett, de a megmen
tett és Berlinben maradt 800 ezer kötetét 1946 éta ujább 1 milliónyi kötettel gya
rapította. Állományának kiépítésében -különösen a tervgazdálkodás súlypontjaihoz 
igazodik! teohnika, természettudományok, mezőgazdaság, orvostudomány. De megfele
lő válogatásban a többi szakterületből is gyűjti nemosak a német nyelvterületen, 
hanem a világ valamennyi országában megjelenő tudományos értékű müveket, köztűk 
különösen nagyszámban a Szovjetunió és a népldemokráoiák kiadványait. Sokoldalú 
könyvállományával és az ehhez osatlakozó kereken 21 000 kurrens tudományos folyó
iratával, valamint jól szervezett könyvtári szolgálatával a Deutsohe Staatsbib
liothek ma újból Európa egyik legnagyobb s legjelentősebb egyetemes tudományos 
könyvtára, a németség részere a kulturális örökség gazdag tárháza s a szoolaliz- 
mus építésének - élénk oserekaposolatal révén a baráti demokráoiák felé is - te
vékeny elősegitője.

A Deutsohe Staatsbibliothek vezető munkatársai által a Jubiláris hét folyamán 
tartott konferenciák annak ismertetésére szolgáltak, miként felelnek meg a könyv
tár egyes részlegei és gyűjteményei a reájuk háruló uj feladatoknak.

Az előadás-sorozatot záró nagy vitafórumon a német könyvtárügy egy fájó prob
lémája került megtárgyalásra! a háború folyamán a Staatsbibliothek állományából 
nyugatra menekített 1 800 000 kötet nyomtatvány, több mint negyedmillió kézirat, 
majdnem ugyanannyi térkép és közel 3 000 ősnyomtatvány még most sem került visz- 
sza Jogos tulajdonosához; s ennek egy részét, amelyet a marburgi kastélyban helyez
tek el, ma a meg nem felelő tárolás miatt teljes pusztulás fenyegeti. A bonni kor
mány mind ez ideig megtagadta a Jogtalanul visszatartott könyvtári értékek kiadá
sát. A visszaadás iránti követeléshez a fórum résztvevői, Így a magyar küldöttség 
is, a jog nevében, a nemzetközi tudományosság érdekében egyértelműen csatlakozott.

Háromszázéves Jubileumát a Deutsohe Staatsbibliothek a könyvtár kínoséit és 
tovékenységét bemutató szép kiállítással is emlékezetessé tette. A kiadványokból 
különösen ki kell emelnünk a "Deutsohe Staatsbibliothek 1661-1961. Gesohiohte und 
Gegonwart" olmü reprezentatív kiállítású, magas tudományos színvonalú két kötetét.

Az ünnepségeken, az állam vendégeiként, több mint 20 ország delegátusai vet
tek részt, köztük - hogy ónak a messze országokból jöttékét említsük - Brazília, 
Kuba, Máli, India, Irak, Vietnam könyvtáros- és tudós-küldöttel. A vendégek ez 
ünneplő könyvtárat emléktárgyakkal is köszöntötték. A magyar könyvtárosok ajándé
kát, lapunk első oldalán reprodukcióban közölt latin nyelvű díszes kivitelű Udvöz- 
lőiratot, Bíró Vera minisztériumi osztályvezető elvtársnő és Jóboru Mugda főigaz
gató elvtárenő nyújtotta át. Az üdvözlet szövege rámutat a szoros együttműködésre 
amely különösen az utóbbi időben a német és a magyar könyvtáraié között kialakult 
s annak a reménynek ad kifejezést, hogy a két nép közös célokért munkálkodó könyv
tárosainak szakmai és baráti kaposolatai a jövőben még inkább orőoüdni fognak. - 
í JUHÍSZHÉ HAJDTJ HELGA]
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A 8IÍTNI KNIHOVNÁ CE SKO S10VEH 8KB HEFÜB1IKT ELEMENTINUM-nak ez év októt érában 
könyvtárunkban járt munkatársaitól kapta könyvtárunk vezetősége az alábbi,Fraha- 
ban okt. 27-ón keltezett)levelet)

Tisztelt Elvtársakl Most, hogy hazatérésünk után végre újból odajutottunk, 
hogy neki foghattunk mindennapi munkánknak és helyet foglalhattunk Íróasztalaink 
mögött, legbensóbb érzésünk arra hajt, hogy mindenekelőtt Írjunk Önöknek és kife
jezzük ezúton Is meleg, őszinte köszönetünket azért a nagyszerű vendégszeretetért 
és barátságért, melyet Önöknél úgyszólván minden lépésünknél tapasztaltunk.

Budapesti utunkról visszatérve mérleget oslnáltunk, hogy mit adott nekünk ez 
az ut és osak most látjuk teljes egészében mindazt, ami vei ezen ut alkalmából gaz
dagodtunk. Hegismerkedtünk legalább általánosságban egy sor magyar könyvtár munká
jával és szervezetével) láttuk, hogy nemcsak a közös könyvtári problémák és felada
tok kötnek Össze bennünket a magyar könyvtárosokkal, de a közös oél Is, ami előt
tünk, mint szoolalista országok könyvtárosai előtt áll. Megismertük gyönyörű fő
városukat, amely emlékeztetett bennünket Prágára, megismertük országuk néhány más 
városát Is és megismertük a oBodaszép Balatont, amelyről már annyit hallottunk.
Be a legtöbbre értékeljük azt, hogy lehetőségünk nyílt megismerni Önöket, magyar 
könyvtárosokat, megismerni szívélyességüket, vendégszeretetüket, kedvességüket és 
barátságukat, ami arra kötelez bennünket, hogy kölcsönös kapcsolatainkat igyekez
zünk minél gyakoribbá, őszintébbé és mindkét félre nézve hasznosabbá alakítani.
Az a hét, amélyet Önöknél és Önökkel töltöttünk szép és felejthetetlen emlékeket 
hagyott bennünk és Így alkalmunk lesz legalább egy kiosit viszonozni az Önök meg
ható szép vendégszeretetét.

Fogadják, drága elvtársak, mégegyszer legőszintébb köszönetünket és meleg, 
baráti üdvözleteinket: A Magyarországon járt könyvtárosok osöpörtJa nevében:
Dr.KRI2K0VSKA sk., Dr.STRNABE1 sk.

A "FIGYELŐ SZEMMEL" MARGÓJÁRA

Híradónk 9-10. száma (196-197.1.) Bánlaky Éva tollából alapjában véve helyes, 
bár eléggé ismert problémát felvető olkket közölt a bibliográfiai koordináció kér
déséről. Igaza van Bánlaky-nak, hogy a nálunk gyakorolt bibliográfiai koordináció 
inkább "inkoordináció"-nak mondható. Ennek igen sok oka van. Ezekről szólt a oikk- 
iró is, de mi is rámutattunk ezekre folyóiratunk 5♦számában, ahol a Bibliográfiai 
Szakbizottság vonatkozó vitaanyagát ismertettük.

Azonban... Aki "figyelő szemmel" néz és közben tollat fog, annak nem szabad 
tárgyi hibákat vétenie, elsősorban akkor nem, ha egyúttal a témakör hivatali (szak
mai) felelőse is.
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liográfiai Szakbizottságnak kellene Jóváhagynia. Azonban mivel ez kát áv óta el
maradt, az előtervet küldtük el a Jelentó fontosabb intézményeknek",

Tehát az elótervet a Bibliográfiai Szakbizottság hagyja Jóvá ás az OSZK ennek 
hijján kénytelen szokatlan lépésre ragadtatnia magát... Ezzel szemben mit rendel 
el a népszerű nyelven könyvtári törvénynek nevezett 1.018/1956. (III.9.) sz. m±- 
nisztertanáosl határozat?

"18.) ... Az OSZK... központilag nyilvántartja az intézmények bibliográfiai 
tevékenységét; e óéiból begyűjti - a művelődésügyi miniszter vonatkozó utasítása 
szerint - az intézmények által benyújtandó bibliográfiai terveket. Az ajánló bib
liográfiák tervét elbírálja, a retrospektív nemzeti és a szakbibliográfiák tervét 
elbírálás oéljából a MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁHOZ továbbítja."

Világos tehát, hogy minden hibája ellenére mégsem a Bibliográfiai Szakbizott
ság, hanem az OSZK (KMK) előterjesztése alapján a Magyar Tudományos Akadémia az 
illetékes fórum.

Van-e mégis valamiféle szerepe ezen a területen az OKT Bibliográfiai Szakbi- 
z ottságának?

Természetesen. A Szakbizottság - mivel nem operatív szerv - megfelelő vitafó
rum, ahol a kérdés legjobb ismerői szakmai véleményt mondanak egy-egy lényeges 
problémáról, s e szakmai vélemény birtokában az operatív munkára hivatott szerv 
(Jelen esetben a KMK) magabiztosabban terjesztheti az anyagot a döntésre hivatott 
testület szakértői elé. A Bibliográfiai Szakbizottság május 15-i vitaUlésén tel
jesítette ezt a feladatát (tehát ez sem helytálló megállapítása Bánlaky Évának), 
amiről Híradónk 5. számának 97-98. oldalán beszámoltunk. Kár, hogy a szerkesztő- 
bizottság egyik tagja - aki azonos a szóbanforgó oikk szerzőjével - nem olvasta 
el lapunk régebbi számát.

Nem irtunk volna erről a Jelentéktelen témáról ilyen bőven, ha az ehhez ha
sonló Jelenségek nem ismétlődnének. Kitűnő fiatal könyvtárosaink nem egyszer előbb 
fognak tollat, mielőtt meggyőződtek volna a tényekről, a valóságról. Már pedig a 
tények igen makacs dolgok, kár őket figyelmen kivtll hagyni. - I-hgy-J

ISMERTESSÉK- KftJWTÁIfflNK TÖRTÉNETÉT!

Javasolnám, amennyiben az "OSZK Híradó* iv-terjedelme lehetségessé tenné,hogy 
esetenként minden hónapban 2-3 oldal terjedelemben folytatásokban közölje le a 
Széchényi Könyvtár történetét.

Szükség lenne, egyrészt az iskolavezetések miatt (egyöntetű könyvtártörténet 
és könyvtörténet), másrészt a bekerülő uj dolgozók miatt is, biztos őrömmel
fogadnák ha a mai nagykönyvtár kialakulását, fejlődését, küzdelmeit 1802-től nap
jainkig elolvashatnák. Az egyes nagyosztályok mint, a Kézirattár, RRT., Hirlaptár 
Könyvfeldolgozó Osztály fejlődését külön fejezetekben részletesen kellene ismertet- 
ni, úgyszintén a felszabadulás óta alakult kisebb tárak történetét is.

Szükséges lenne az OLVASÓK RÉSZÉRE az»0MK Tájékoztató" mintájára egy népszerű, 
a könyvtár technikai használatát és szolgáltatásait iemertotő fűzet kiadására is 
IH.LAKATOS ÉVA) * T
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SZÓI KÉSNEK A RAKIÁHI DOLGOZÓK!

Imikor az ember könyvtárunk áletábe pillant)látja, hogy dolgozóink mindent 
elkövetnek az olvasók Igényelnek kielégítésére, örvendetes az a tény, hogy az u- 
tóbbl idóben Igen megnövekedett a könyvtárlátogatók száma, Írók, Idősek és fiata
lok, kartársaink egyre nagyobb számban érdeklődnek a rendelkezésre álló anyag után. 
A raktárban dolgozók mindent elkövetnek, hogy minél gyorsabban bocsássák olvasóink 
rendelkezésére a kért Irodalmat, de ez nehézségekbe ütközik. Az akadályt a megfe
lelő létszám hiánya jelenti. Könyvtárunk jó hírneve megköveteli, hogy olvasóink 
gyors kiszolgálását biztosítani tudjuk. Ehhez azonban a RAKTÁBI DOLGOZÓK LÉTSZÁMI
NAK FELEMELÉSE szükséges. A raktárhelyiség körül is baj van, a duplasorban elhelye
zett anyagok és a nagy távolság is közrejátszik a kiadás megnehezítésében.

Azoknak a raktári dolgozóknak kik az olvasókkal foglalkoznak MUNKAKÖEENX-GOND
JAIK vannak* A két évenként kapott köpeny nem elegendő. Néha-néha már szégyellnek 
a rossz állapotban levő munkaruháikban olvasóink között megjelenni.

Kérjük, hogy az illetékesek tegyenek megfelelő lépéseket, hogy kéréseink or
voslást találjanak. - [BŐSZE JÓZSEF raktári dolgozó]

VILLAMOS VAGY AUTÓBUSZ?

Könyvtárunkban osztályvezetői aláírás szükséges ahhoz, hogy egy dolgozó hiva
talos útra autóbuszt vegyen igénybe.

Sajnos vannak még osztályvezetők, akik ezzel a kérdéssel nem foglalkoznak elég 
elmélyülten, hanem egyszerűen aláflrkantják az elébük tett, sokszorosított, előre 
kitöltött engedélyezési oédulát. Ez helytelen. A villamos vagy autóbusz használa
tának kérdésében elmélyült elvi döntés szükséges. Az osztályvezetőnek meg kell 
hallgatni az útra készülő munkatárs útvonal-javaslatát, majd az összes lehetséges 
utvonal-kombináolók figyelembevételével, s esetleges ellenjavaslat megszerkeszté
sével kell meghozni a döntést.

De nem osak a lehetséges útvonalak és közlekedési eszközök mérlegeléséről van 
Itt sző. A dolgozók erkölosi nevelésének kérdése Is felmerül. Hátha a dolgozó egy
szerű kényelemszeretetből akar autóbuszon menni. Ilyen esetben nem elég egyszerűen 
megtagadni az autóbusz -utalvány aláírását, hanem felvilágosító, meggyőző munkát Is 
kell végezni. Be kell láttatni a dolgozóval, hogy hiába lebeg lelki szemel előtt 
egy kényelmes, nyugalmas bőrülés, ő az autóbuszon Is épenugy állva, Összepréselőd
ve utazna s Így jobb, ha osz-posz alapon Inkább villamoson megy, mert ezzel 30 
usque 60 fillért megtakaríthat az intézménynek.

Egészen bizonyos, hogy az Illetékes pénzügyi szervek magasszlnvonalu vezeté
si feladatnak tekintik az autóbuszjegy engedélyezését. Mert ha az aláírás puszta 
formális tevékenység volna, akkor mint bürokratikus pluszmunkát régen el kellett 
volna törölni.

Elemezzük csak a kérdést gazdaságilag.

A titkárnő percenként tiz fillér fizetést kap, a tudományos munkatárs tizen
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Egy tudományos munkatársnak Kőbányára kell menni könyvtárat látogatni. Ha a 
múzeum előtt felszáll a 9-es buszra, 15 PERC alatt ott van. Villamoson két át
szállással kell mennie (Muzeum-körut, Rákáczi-ut, Népszinház-utoa). Ha minden Jól 
megy, 35 PERC alatt ér óda. A HARMINC FILLÉRES MEGTAKARÍTÁS tehát 20 PERC PLUSZ 
IDŐBE, 15 fillérjével számolva 3 FORINTBA kerül.

A Jegyekkel kaposolatos igazolási, nyilvántartási munkák legalábbis megdup
lázzák a költséget, ha a ráfordított peroeket pénzben számítjuk. Ha a villamos 
utalvány kiállítása két peroet vesz el a tudományos dolgozó s négy percet a titkár
nő munkaidejéből (neki az utalványokat egy füzetbe kell bevezetni, összesíteni majd 
leszámolni velük), akkor már kijött a 70 fillér költség. Az utalványok sokszorosí
tásának és a gazdasági osztály elszámolásának költségét is hozzászámíthatjuk. Au
tóbuszjegyet nem az osztályokon adnak, azért külön Járkálni is kell, nem szólva 
az osztályvezetői aláírás megszerzésének fáradalmairól. így az autóbuszjegy érté
kének háromszorosa is elfogy munkaidőben.

TRÉFÁN KÍVÜL) Vezessek be próbaképen Január 1—tői azt a módszert, hogy a dol
gozók egyszerű aláírásra kapnak olyan Jegyet, amilyet kémek. Kifizetődne az újí
tás munkaidőben, bizalomban, az osztályvezetők Jobb hangulatában.

Az újítási díjról lemondok a köz Javárat vegyenek rajta egy csomag autóbusz- 
jegyet. - IV.B.]

LiaJWKiDO 02 E C1VEZ ETTED ÍJ K

KISZ-HIHEK

NOVEMBER ELEJÉN megkezdődött a politikai oktatás alapszervünkben. Valamennyi 
tagunk valamilyen oktatási formában részt vesz. KISZ-polltikal kör az idén nem 
indult, e helyett a pártszervezet a pártoktatás különféle formáiba vette fel a 
fiatalokat. Igen sokan tanulnak ezen kívül a középfokú esti tanfolyamon is, ahol 
politikai oktatásban is részesülnek.

UJ TAGJAINK) Nagy Katalin (Könyvtárközi Kölosönzés), Jákl Éva (Bibliográfia) 
goemberi Anikó (Könyvtártudományi Szakkönyvtár), Maozlka Bála (Kötelespéldány). 
Átigazoltuk: Csabai Mihály (Hirlaptár) Szabad Éva (Kötészet). Az uJ, könyvtáros
tanulókból álló KISZ-csoport tagjai) Szanda Zsuzsanna (a osoport bizalmija),Bállá 
Katalin, Sólymosa,y Ildikó, Pogány Irén, Zolnay Eszter, Podomrl Éva, Pesthy Klára. 
Felvételét kérte Zemplényl Ferenc. A vezetőség a közeljövőben foglalkozik felvé- 
teli kérésével.

Szeretettel üdvözöljük uJ tagjainkat, és Jó szakmai, valamint ELSZ-munkát 
kívánunk nekik.

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSSORO2ATUNK első három előadása lezajlott. Téma, a
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vallás kialakulása ás fejlődése volt. A színvonalas ás érdekes előadásokat Dán Hé
bert tartotta.

Előadássorozatunk másik témaköre természettudományos. Az előadásokat a Ter
mészettudományi Muzeum klszesel tartják. Az első előadást Juhász Árpád tartotta, 
mely a föld keletkezésének elméleteivel foglalkozott, köszönjük az előadóknak jó 
munkájukatf továbbra Is számítunk rájuk más közönség előtt.

MEGTEKINTETTÜK Csuhraj "Tiszta égbolt" o. filmjét. A jegyeket a VIII. kér. 
KlSZ-blzottság biztosította.

AZ ORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁR KISZ-alapszervével közösen kaptunk megbízást a 
VIII. kér. KISZ-bizottságtól egy Ifjúsági témájú diafilm elkészítésére. A forga
tókönyv tervezetét már le le adtuk, most folyik a képanyag összegyűjtése.

JÓI SIKERŰIT alapszervi klubdélutánon vettunk részt a Műszaki Könyvtárban.
A klubéct bevezetőjeként színvonalas irodalmi műsort hallottunk Róbert Buras mű
veiből.

FELHÍVJUK ezúton is KISZ-tagjaink figyelmét, hogy JANUÁR 2-8.-a között alap- 
szervünkben tagösszeirást tartunk és az "Ifjúság a szocializmusért" mozgalom tel
jesítését értékeljük. Az összeíráskor minden KISZ-tagunk ellenőrző-bélyeget kap. 
Csak azokat Írjuk ezúttal össze, akiknek KISZ-tagságI könyvük van. Akik valami
lyen okból még nem rendelkeznek ezzel, sürgősen keressék fel a KISZ-titkártI 
IISZLAK ZOLTÁN]

©ZAG5SZERVEZETIKRŐNOKA

A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉNEK ANYAGÁBÓL

NOVEMBER 23-1 ÜLÉS - Az SZB napirendjének megfelelően az alábbi kérdéseket 
tárgyalta meg:

Megtárgyalta és jóváhagyta az alapszervezet 1962. évi költségvetését, amely
fői külön cikkben számolunk be.

A KSz Budapesti Bizottságának körlevele alapján foglalkozott könyvtárunk 
sportmozgalmának kérdésével. Határozata szerint a sportügyek vitelére sportfele
lőst kell beállítani, a KI3Z-szervezettel közös sportprogramot kell összeállíta
ni, és 1962 Január havában - mindezek alapján - napirendre kell tűzni a sportélet 
megszervezésének kérdéseit.

Megtárgyalta az SZB u "Köz alkalmaz ott" o.lap előfizetésének kérdését és a 
sajtéfolelősi teendők ellátásával Jfalvynó Kardon Évát bizta meg.

Elhatározta az SZŐ a nzukazorvozéti könyvtár visszaállítását és megnyitását 
1962 Január 1-ro tűzte ki.
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DECEMBER 12-1 ÜLÉS - Az SZB a Szakszervezetek Országos Tonáosa elnökségének 
határozata alapján megtárgyalta az alapszervezetünkben Is végrehajtandó vezetőség- 
vála3ztás kérdését.

A vezetőségválasztás végrehajtására az SZB ütemtervet dolgozott ki és határo
zatokat hozott a vezetőségvélaszté taggyűlés előkészítésére.

Az SZB-ben dr. Lázár Péter-nek az MTA-hoz történt áthelyezésével megüresedett 
helyre a soron következő Papp István póttagot hívta be és felhatalmazást adott az 
időközben megüresedett bizalmi, és munkabizottsági tagsági helyeknek - a választá
sok megtörténtéig - ideiglenesen való betöltésére.

A vezetőségválasztással kaposolatos határozatokat külön olkkben ismertetjük.

MONKABIZOTTSáflATHK NAPLÓJÁBÓL 

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TAKÁCS

ÜDÜLÉS - 1962 első negyedére az alábbi helyekre kaptunk beutalóJegyeket: Bakony- 
bel 1961.deo,28-tél 1962.Jan.10-ig 1 személy} Hévii^ 1962. máro.8-tél márc.21-ig 2 
személy v. 1 házaspár; Mátraháza 1962. jan.11-től Jan.24-ig 1 személy. A beutaló
jegyek odaítéléséről - a beérkezett igények alapján - a TT dönt.

Lapunk megjelenéséig az alábbi dolgozók nyertek üdülési beutalást*

Kedvezményes üdültetés - SIÓFOK: V.Windisoh Éva és férje (nov.16-30.); ZEBE- 
GÉNY* Hernády Fereno (nov.3-17)

Szanatóriumi beutalások - BALATONFÜRED* Kapoosl Mihály (nov.3-24.); PARÁDFÜR- 
DŐ: Polgár Erzsébet (nov.7-28), Varga Józsefné nov.19-deo.10)

Önköltséges üdültetés - PILISSZENIKERESZT* Dr.Bálint Bóláné (nov.8-23)

A SZAKSZERVEZETI VÁLASZTÁSOKRÓL

Á magyar szakszervezetek alapszabálya értelmében kétévenként újra kell válasz
tani az összes szakszervezeti szerveket, a bizalmiaktól a központi vezetőségekig, 
négyévenként a Szakszervezetek Budapesti Tanácsát és a szakszervezetek megyei ta
nácsait, valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsát.

A választások a szakszervezeti mozgalom fejlődésének fontos állomásai. Határ
kövei az elvégzett munkának és iránytmutatók az előttünk álló feladatokban. A veze- 
tősógválasztő taggyűlések, küldött-közgyűlések azonban csak akkor eredményesek ha 
valóban értekezletei a munkának, ha helyesen értékelik a szakszervezeti szervek 
munkáját és segítik a soronlevő feladatok megoldását.

A szakszervezeti mozgalom tevékenységének fő politikai tartalmát a Magyar Szo
cialista Munkáspárt VII.kongresszusának és a szakszervezetek XIX. kongresszusának



határozatai szabják meg. E határozatok szerint legfőbb feladatuk, hogy erősítsek 
a munkáshatalmat; állandóan küzdjenek a dolgozók élet-és munkaköriilmányeinek Ja
vításáért, a törvények és rendeletek megtartásáért; neveljék a dolgozókat hazáju
kat, népüket szerető öntudatos emberekké, tanítsák őket a munkáshatalom vezetésé- 
re, gyakorlására; gondoskodjanak a szervezett dolgozók kulturális Ismereteinek 
bővítéséről, kulturált szórakozásáról, egészséges, a testet és szellemet egyaránt 
fejlesztő sportolásukról.

~A szakszervezeti mozgalom e feladatát azonban osak akkor töltheti be, akkor 
lesz köz vélemény formáló erővé, ha olyan vezetői vannak, akik munkájukkal, a tag
ság ügyelnek lelkiismeretes intézésével kiérdemelik azt a bizalmat, hogy a szak- 
szervezeti tagok megválasszák őket.

Alapszabályunk szerint valamennyi szakszervezeti vezető szervet az abban le
rögzített elvek szerint, demokratikusan kell megválasztani.

A bizalmiakat szakszervezeti csoport értekezlet eken, a szakszervezeti bizott
ságot és számvizsgáló bizottságot, valamint a társadalombiztosító tanácsot vezető
ségválasztó taggyűlésen kell megválasztani. A jelöléseket egy már korábban megvá
lasztott jelölőbizottság készíti elő, mely a bizalmiak, szakszervezeti tagok véle
ményének kikérése után, a maga javaslatát a választás előtt 10 nappal Írásban köz
zéteszi, a vezetőségválasztó taggyűlésen pedig végleges javaslatot tesz az SZB, 
a számvizsgáló bizottság, valamint a társadalombiztosító tanács tagjaira nézve.

Szakszervezeti Bizottságunk határozata alapján alapszervezetünk vezetőségének 
újraválasztását az alábbiak szerint hajtjuk végre *

DECEMBER 20-ÁM aktíva értekezletet tartunk az alapszervezetünk előtt álló fel
adatok megtárgyalására és a jelölőbizottság megválasztására.

JANUÁR 15-20 napjain hajtjuk végre a bizalmiak újraválasztását. A szakszerve
zeti csoportok gyűléseit az SZB hívja össze, a választásokat a kijelölt SZB-tagok 
vezetik es az SZB hagyja Jóvá.

JANUÁR 25-ÉN koll közzétenni a jelölőbizottság javaslatát,

FEBRUÁR 5-Éti pedig a vezetőségválasztó-taggyülést kell megtartani.

Szakszervezeti Bizottságunk felhívja alapszervezetünk minden tagját, hogy & 
szakszervezeti munka megjavításával, az előttünk álló feladatok eredményes megol
dásával, a megválasztandó vezetők személyének gondos mérlegelésével tegyék eredmé
nyessé alapozervezetünk vezetősógválasztását.

SZAK SZERVE SSBTtf NE KÖLT 3ÉQVKTÉ SKfíŐL

Szuközervezotünk 1962.évi költségvetése egyrészt az évek során kialakult ál
landó, másrészt azokat az uj feladatokat tükrözi, amelyek alapozervezetünk előtt 
állanak.

KöltHügvetéeünk BEVETELI oldulán 25 658 *i?t szerepel, amely a tugdijakból fel
használható összegből és abból a megtakarításból tevődik össze, amit erről az esz-
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tandőről, mint maradványt viszünk át 1962-re.

Tervezett KIADÁSAINK a következei SZOCIÁLIS KIADÁSOKBA 9 500 Ft. Ezen belüli 
rovatokt rendkívüli segélyek, beteglátogatás, nemzetközi nőnap és gyermeknap, fe
nyőfa-ünnepség, előre nem tervezhető kiadások. KULTURÁLIS KIADÁSOKBA 11 000 Ft. 
Felhasználása szerinti szakszervezeti könyvtár fejlesztése, rendezvények és ünnep
ségek, klubesték, Jubileumi ünnepségek, ismeretterjesztő előadások,stb. SPORTCÉLOK 
BA 1 000 Ft. Végül - SZERVEZÉSI ÉS UGIVIIELI KIADÁSOKBA 4 158 Ft. Rovatolása sze
rinti értékkezelés, szakszervezeti kiadványok, aktívák Jutalmazása és az SZB kép
viseletével kaposolatos kiadások.

SZAKSZERVEZETI TAGSÁGUNK SZEMÉLYI HÍREIBŐL

POLGÁR ERZSÉBET 
(1923-1961)

Polgár Erzsikéi - bájos, finom lénye átsuhant könyvtárunk lázasan lüktető éle
tén. Még alig ismerkedtünk kedves egyéniségével, alig hogy' befogadtuk osaládi kö
rünkbe, elszólltotta tőlünk a halál.

Röpke esztendői de elég volt ahhoz, hogy rádöbbenjünk veszteségünkret érdemes, 
értékes élet hunyt ki. A klosiny testben erős tüztt láng égett, lobogott. Határozott 
egyéniségéből titkos fluldumként erők sugároztak! haté nevelő erők áradtak pálya
társak, olvasók felé, melyeknek érlelő hatása az olvasószolgálatban gyümölcsözött.

Jól Ismerjük erejének forrásait. A munkásmozgalomban eltöltött haroos, kemény 
esztendőket. A fasiszta haláltáborok embertelen szenvedését, ahol édesanyja mártír
halált szenvedett. Osztályöntudatát, az emberekbe és társadalmi rendünkbe vetett 
mélységes hitét. Népünket és Pártunkat hűségesen szolgáló teljes odaadását. Sze
rette az életet, a szépet és Jót s ezt a szeretetet kívánta átadni, közvetíteni 
munkatársainak, embertársainak. Csendes szavát, szelíd mosolyát, mélyen érző lényét 
idézzük magunk elé.

A Távozó helyét betölti az élet és mi még sem fogjuk soha elfelejteni, hogy 
vele kedves, szeretett kolléga, igen Jó könyvtáros távozott el tőlünk.

RUPPEL GYÖRGX 
(1903-1961

Ruppel György tíz éve dolgozott közöttünk. Ebben az évtizedben;amikor hatal
mas fejlődésen ment ét könyvtárunk; a Hirlaptér egyik legjobb dolgozójává nevelő
dött. A munkából mindig Jókedvűen, készségesen, felhőtlén kedéllyel, és példás 
szorgalommal vette ki részét. Ötleteivel, Javaslataival, újításaival sok Jó szol
gálatot tett az újjáépítés és szervezés munkájában. Szivükbe zárták Őt olvasóink 
is. Azt a figyelmet, amellyel kívánságaikat meghallgatta, azt a szorgalmat ób tá
jékozottságot, amellyel e kívánságokat teljesítette, udvarias, derűs nyugalmát, 
amelyet egyénisége árasztott, pótolni alig s elfelejteni nehezen lehet.

Mindnyájan szerettük s emlékét szeretettel őrizzük szivünkben.



230 OSZK Híradó

Hírek
Br .Lúgosi Andorná nov.23-án elhalálozott édesanyját gyászolja.
KÓRHÁZBAN VANNAKt Baozonlná Krepuska Judit, Hernády Ferenc, Kapooal Mlhályná 

Tamás Péter.
VÁLTOZÁSOK SZAKSZERVEZETI TAGSÁGUNKBAN t UJ tagok (átigazolással és belépéssel) 

Kemény István, Nagy Katalin, Rébert Péter, Zsemberi Anna. Átigazolást nyertek alap- 
szervunktőlt Zaohar László,

SZAKSZERVEZETI HÍREINK
JŐ ÜDÜLÉSEINKRE emlékezve gondolunk FÓRIS ANHÁ-ra és az 5 lelkes munkájára. 

Arra a osendes és kitartó társadalmi munkára, amelynek sok-solc beutaló, egy-két- hetl gondtalan pihenés.klkapcsolédás lett az eredménye. Eveken át dolgozott lel
kesen, mindenki kérését szívügyének tekintve. Most, amikor nyugdíjba vonulásakor 
buosuzunk tőle, szívből kívánjuk, hogy ez a "beutald" nagyon hosszú Időre szóljon, s eredményezzen éppen olyan gondtalanságot, pihenést, mint az általa közvetített 
beutalások.

JÓL SIKERÜLT műsoros klubdélutánt rendezett könyvtárunknak a Természettudományi és Történeti Múzeummal közös ŐSZ-SZERVEZETE f.év doc. 13-án. A mai fiatal köl
tők müveiből összeállított műsort Fogarassv Miklós szerkesztette és konfer álta.
A vetítéssel és zenei számokkal illusztrált műsorban Bállá Katalin, Harsány! Esz
ter, Láng Péter és Maozlka Béla szerepeltek.

PLANETÁRIUM - A korszerű tudomány és tochnlka széleskörű Ismertetésére a Fővárosi Tanács VB-a megvásárolta az NDK által az ipari vásáron bemutatott planetá
riumot. A planetáriumot a Vidám Parkban állítják fel, ahol 1962 Jan,15-től megte
kinthető vasárnaponként 10-18 órákban. Belépődíj személyenként 2 Ft.

A MAGKAR NEMZETI MÚZEUMBAN deo, 15-én megnyitották "A Magyarország népeinek története a honfoglalás korig" o. kiállítást.

SZAKSZERVEZETÜNK POSTÁJÁBÓLt "Nagyon szépen köszönöm a Szakszervezetnek a 
Balatonakallba történt beutalásomat. Jól éreztem magam. Híztam 2 kg 20 dekát. Az 
ottani nevelők és gyerekek megszerettek és kérték, ha lehet menjek el jővőre Is. 
Szeretném, ha ezt teljesíteni lehetne." (Kun Anna Mária) - [Balatonalmadi,aug.28,] "Nagyon köszönöm ezt a remek pihenést. Merey Róbertné." - [Keszthely.aug.30.1 "Na
gyon köszönjük az SZB-nek, hogy ezt a kellemes nyaralást lehetővé tette. Igazán 
mindenről remekül gondoskodtak. Csak még a Balatont kellene egy kicsit közelebb 
hozni. Wix Györgyne" - [Zebegény, jun.4.] "Hálás köszönetemet küldöm azért a kellemes pihenési lehetőségért az OSZK szakszervezeti bizottságának. Meleg üdvözlet
telt Hernády Fereno." -[Párád-Gyógyfürdő, deo.2.] "Köszönetét mondok a Szakszer
vezeti” Bizottságnak, hogy lehetove tette számomra azt a kellemes és szép üdülést. 
Elvtársi Üdvözlettel! Balágs Miklósné".

EZÚTON MOND KÖSZÖNETÉT Menosik Pál az Intézetvezetőségnek, a Szakszervezetnek és a Gazdasági Hivatalnak azért a segítségért, amelyet apósának, Ruppel Györgynek 
halála alkalmával felmerült ügyek elintézésében nyújtottak.

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPET és BOLDOG ÚJÉVET kíván lapunk szerkesztősége ol
vasóinknak.

Kiadja az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MSZMP SZERVEZETE ÉS SZAKSZERVEZETI BI
ZOTTSÁGA, Megjelenik havonként. Felelős kiadót Horváth Viktor. Szerkesztő-bizottsági BánÍok;y Evu, Gouihooz látván, Horváth Viktor (szerkesztő), Lázár Péter, Szűos 
Ilona. Országon Széchényi Könyvtár Budapoot VIXI.Muz&um u.3. házi sokBzorositása. 
Lapzártat 1961. deo.11. Megjelenik 400 példányban. Nyt.sz/ui: 647-1961.






