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"ÉS JELKÉP LETT EGY VÁROS ÜU1LOKÁN"

Tizenhét esztendővel ezelőtt . .. 19-1*5 április 4-én az eszmélő, de 
már felszabadult néplink és országunk még ol3Ő lépéseit tette. *'A zúzott 
arcú nyitja száját, - Fektében fordul, és a levegőt - Reszketve szívja, 
mint a só a párát, - Szikkadt,szikes szántó a légy esőt. - Tályog a Vér
mező, a hosszú házsor - Sajogva fáj: sok odvas foggyökér, - Ám ocsúdik 
a test az ájulásból - S az ép erekben szétkering a vór, ...” Lehot-e 
nagyobbat, jobbat és éltetőbbet mondani: a múlté, az emlékezésé már 
mindez. A "zúzott arcú város" helyén napról-napra szebbé váló főváro
sunk épül, az ájulásból ocsúdó testből pedig uj élet fakadt. Emlékezni 
és emlékeztetni erre - az évforduló tükrében helyes ós szüksógos dolog.

De túl az emlékezésen legalább annyira fontos számon venni azt io, 
amit tizenhét óv alatt építettünk. Nőm általánosságban (még a mi szü- 
kobb területünkön, a könyvtárak vonalán sem), mert címszavakban sem len
ne erre elegendő hely, hanem csak egy-két jellemző vonásban.

Az elmúlt hetekben a Népszabadságban az UNESCO 196l.óvi statiszti
kai kimutatásának ismertetését olvastam, mely a nevelésről, a kultúrá
ról, a tájékoztatásról, a világ művelődési helyzetéről ad - ha nem is 
minden részben torzítás nélküli - de mégis általános képet. A statisz
tika adatai szerint, még ha azok hiányosak is (pl.mellőzi a Kínai Nép- 
köztársaság és több más demokratikus köztársaság adatait) a szocialis
ta országok, köztük Magyarország is, jelentős eredményeket mutatnak fel 
a széles tömegek kulturális mozgalmának fellendítésében, az oktatás!..'in, 
a tudományos kutatásban és a tudomány terjesztésében. Mindez nyilvánva
lóan annak a kulturális forradalomnak eredménye, moly a mi újjáépült or
szágunkban és társadalmunkban végbement. A közmüveiŐdési könyvtárakba 
beiratkozott olvasók számában pl. országunk (100 ország adatainak Össze
sítése szerint) 1 627 000 olvasóval az ötödik helyen áll. A könyvköl
csönzések adatainak összevetés 16I a nálunk egy óv alatt kikölcsönzött 
30 millió kötettel szemben Norvégiában 8, Ausztriában 4, Svájcban 2 
millió kötetet kölcsönöztek a közművelődési könyvtárakból. Az 1960-ban 
kiadott müvek száma hazánkban 5 200 volt (az USA-ban 15 000), a műszaki 
tudományos müvek kiadási arányában pedig a Szovjetunióval együtt első 
helyen állottunk. A múzeumok látogatottságában 63 ország között hazánk 
3 millióval szerepelt (Olaszország 2,3, Ausztria 2).

Tények ós adatok ezek, bizonyítékai annak a tizenhét osztendőnyi útnak, szocialista épí
tésünk eredményeinek, melyet 1945 április 4-től tettünk meg.

Ennek az útnak lehotősógét pedig az a szovjet hadsereg teremtette meg, melynek hazánk 
felszabadulását köszönhetjUk ós az a testvéri segítség totte lehetővé, melyet a szocializmus 
épitésébon a szovjet néptől kaptunk. A szovjet hadsereg, a szovjet katona, akinek alakja jel
képként felszabadulási emlékművünkön áll, a költő szavaival elve: "... Lehet, hogy *.unkás, 
lehet mérnök, költő, - Kolhozparaszt vagy orvos ... mind lehet. - Örökös rejtély, hol van s 
honnan jött ő, - Csak annyit tudunk: milliók V. ízül egy. - Katona volt, ós ember akart lenni.
- És jelkép lett egy város homlokán." Felszabadulásunkban őt ünnepeljük, eredményeiben pedig 
a mi uj, gazdag távlatú, szabad életünket.

[Az Idézetek Kemény Dezső és ReményI-Gyenes István verseiből]
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SZAKIJAI TOVÁBBKÉPZÉSÜNK KÉRDÉSEIRŐL

A március 5-i összdolgozói értekezlet hozzászólásaiban vetődött fel az az észrevételt 
hogy a szakmai továbbképzés vonalán is lépnünk kellene egyet. A főosztályi keretekben kia
lakított továbbképzésünk helyes kezdeményezésnek bizonyult, általánossá és rendszeressé lett 
könyvtárunkban. Természetesen hibái is kiütköztek. A főosztályi keret nem egy esetben túl 
szélesnek bizonyult olyan kérdések megtárgyalására, amelyek egy osztály speciális problémá
it képezték. Ugyanakkor pedig egy-egy téma a főosztályi kereteken túl is több osztályt érde
kelt volna. Egyszóval, egyre inkább előtérbe kerül a központilag irányított, tematikájában 
jobban összehangolt, több dimenziós továbbképzés biztosításának a szükségessége.

Ma még csak a szükségesség kérdése érlelődött meg, megoldásának útja és módja nem tisz
tázott . Ezt mutatta a főosztályok továbbképzési felelőseinek legutóbb tartott megbeszélése 
is.

Szakszervezetünk is segíteni kívánja a továbbképzés uj útjainak kibontakozását. Ezérts
Az SzB szakmai munkabizottsága - az illetékesekkel folytatott megbeszélések után - úgy 

határozott, hogy április első felétől ismét megindítja a múltban jól bevált szakmai vitaso
rozatát. Elsőként a lyukkártya-rendszerrel és a mikrofilmezéssel kapcsolatosan a könyvtári 
szakirodalomban és gyakorlatban újonnan felmerülő problémák megvitatását tűzi napirendre*

Híradónk szerkesztő bizottsága pedig a továbbképzés uj utjai keresésének elősegítésére 
vitát kíván indítani e rovatunkban a szakmai továbbképzés kérdéseiről. Vitainditásra Dr.Ha
rsé zthy Gyula elvtársat a Könyvfeldolgozó Osztály és Vadász Ferencné -Ívtársnőt a KMK oktatási osztályának vezetőit kértük fel, akiknek állásfoglalásait az alábbiakban közöljük. KÉR
JÜK OLVASÓINKAT, HOGY VEGYENEK RÉSZT EBBEN A MOST INDULÓ VITÁBAN ÉS KÜLDJÉK BE HOZZÁSZÓLÁ
SAIKAT SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK.

DR.HAJUSZTHY GYULA

A továbbképzés - minden jel erre vall - azok közé a könyvtári kérdések közé 
tartozik, amelyeknek megnyugtató megoldása egyre késik, finnek nyomán nem egyszer 
azt kérdezik könyvtárosaink: a mi viszonylatunkban vajon lehet-e egyáltalában ssó 
rendszeres továbbképzésről? Vagy pedig a továbbképzés mindenkinek egyéni Ugye és 
érdeke: szabad Idejében azt olvassa, amit akar, és annyit olvasson vagy tanuljon, 
amennyit tud.

Talán mondanunk sem kell, hogy e rendszertelen, kissé lndlvlduálls-anarohi- 
kus gyakorlaton már elég régen túljutottunk. Meghagyva a szakirodalom tanulmányo
zásának egyéni módszereit is, kétségtelenül szUkség van az intézet vagy egyes 
osztályai munkatervéhez simuló olyan továbbképzésre is, aminek az egész kollektí
va hasznát látja s a vitában a közösség bölosesége, tapasztalata is érvényesül.

Ezek után legyen szabad e problémáról néhány igénytelen észrevételt tenni.

Kétségtelen, hogy mivel könyvtárosaink nem vonhatók ki a napi gyakorlati mun-
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kából, az egész probléma-kör nem utalható valamilyen Jól szervezett "továbbképző 
Intézetbe".Erre a óéira külön szabadságuk, többlet-vakációjuk nlnos, mint pl. a 
pedagógusoknak.. Világos, hogy ennek -s még néhány megfontolásnak - következtében 
a rendszeres könyvtárosi tevékenység részévé kell tennünk továbbképzésünket.

.Könyvtárunk viszonylatában e (tervszerű tevékenység lebonyolítása hároinféle 
- természetesen koordinált - szervezeti keretben folyhat les

a) intézeti keretben, meghívottak részvételével a legáltalánosabb, az intézet 
több főosztályát átfogó, kooperációs jellegű témáiról, szakszervezeti rendezésben;

b) főosztályi keretben azokat az elvi vagy gyakorlati Jellegű problémákat 
kell a továbbképzés keretébe bevonni, amelyek a nagyjából azonos célú és érdeklő
désű főosztályi dolgozók érdeklődését kielégíthetik;

o) osztályviszonylatban azokat a kérdéseket érdemes megbeszélni, amelyek csu
pán egyetlen osztály dolgozóit érintik.

Mindezen szervezeti keretektől függetlenül összintézeti vonatkozásban érdemes 
lenne gondolkodni valamilyen nem túlméretezett, kizárólag részletkérdésekkel kap
csolatos pályázatok kiírásán is, ahol a korszerű külföldi szakirodalom eredményei
nek feldolgozása, illetve sommázása alapvető feltételként szerepelhetne.

További észrevételeim a következők!

Tartalmilag az intézeti, illetve főosztályi továbbképzés fogjon át egyrészt 
olyan témákat, melyeknek megvilágítása előre viheti az intézeti munkaterv fontos 
pontjainak megoldását, másrészt pedig általános, elvi vagy elméleti fontosságú 
könyvtári és könyvtárügyi kérdések megvilágítására terjedjen ki. A helyes arány 
megválasztása nemcsak kívánatos, de szükséges is. Sem a puszta gyakorlatiasság, 
sem a talajtalan spekuláoió nem vezethet eredményre.

Az osztálykeretekben folyó továbbképzés legjobb és legcélszerűbb formája ta
pasztalatom szerint a szakfolyóiratok megfelelő oikkeinek ismertetése. A korszerű 
szakirodalom egy-egy vonatkozó részletének keresztmetszetszerü áttekintése bizto
síthatja a legújabb eredmények tudomásul vételét és az egységes szakmai szemlélet 
kialakítását•

A szervezéssel kaposolatban is szükséges néhány észrevételt tenni.

Elősz Örs né a mennyiséget, hanem a minőséget tűzzük ki óéiul. A továbbképzés 
nem lehet önoél, nem foglalhatja le a munkaidő tekintélyes részét, nehogy előadók 
és hallgatók valamiféle iskolai penzumnak tekintsék a különféle továbbképzési al
kalmakat.
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Másodszor: az intézeti vagy főosztályi keretek között tartandó továbbképzési 
előadások helyét is idejét valóban egyeztetni kell. Ez az egyeztető tevékenység 
már önmagában is szabályozó erővé válhatik. ügy vélem, hogy a szakszervezet ezen 
a területen kezdeményező és organizáló "hatalomként" léphetne fel, sőt a publi
citásról is megfelelően tudna gondoskodni.

Harmadjára: az előadók számára munkatervileg biztosítsuk a legszükségesebb 
felkészülési időt a vonatkozó legújabb szakirodalom áttekintésére, illetve rend
szerezésére. Ehhez a KMK könyvtára tapasztalatom szerint igen jó lehetőségeket 
tud nyújtani.

VADASZ ffEREHCNÉ:

A KMK belső továbbképzése már hagyományossá vált. Minden második hét szom
bat délelőttjét saját kollektív továbbképzésünknek szenteltük. Jelenleg az idő
pont hétfő délutánokra helyeződött át. Munkatársaink szeretik, értékesnek tart
ják ezeket az alkalmakat, mert ezek a termékeny érdemi viták fórumai lettek.Szak
mai látókörük tágul, elvi kérdésekben nézeteik csiszolódnak, értékes elgondolá
sok születnek. Röviden Így értékelném a KMK belső továbbképzését: lépest tartunk 
a fejlődéssel.

A továbbképzési félnapok témái változatosak és azokat éves, vagy féléves 
tervbe foglalva, mindenkor a tervfeladatainkhoz igyekszünk kapcsolni.Jelenlegi 
féléves tervünkben például ilyen témák szerepelnek: ••Az országos könyvtáros to
vábbképzés tervezete", " A megyei könyvtárak gyűjtőkörének tervezete", "A Könyv
tártudományi Szakkönyvtár és a könyvtártudományi repertórium szakrendszere", "A 
modem könyvtár munkaszervezete" .

Az egyes témák vitaindító előadására mindig a témakört kutató, vagy azzal 
munkafeladatként foglalkozó munkatársak készülnek fel. A kollektíva többi tagjai 
előre megjelölt irodalom áttanulmányozásával készülnek fel a vitára.

A vitatémák - mint az a felsorolt példákból is kitűnik - néha egészen szo
rosan kapcsolódhatnak aktuális munkafeladatok megoldásához. Országos szakmai 
konferenciák referátumainak, jelentős továbbképző tanfolyamok programjának és 
fontos előadásainak, a könyvtárügy előrehaladásét szolgáló módszertani útmuta
tóknak, kiadványoknak elkészítése mind olyan feladatok, amelyek a KMK egész kol
lektívájának alaposan megérlelt eszmei, politikai, szakmai hozzájárulását igény
lik e feladatok lelkiismeretes megoldásához.

E témák mellett, a továbbképzési félnapok visszatérő színfoltjai a rendsze
res referálások a külföldi szaklapok legfrissebb érdekes cikkeiről. Ez elősegí
ti, hogy a munkatársak nemzetközi kitekintéssel is lépést tudjanak tartani a 
könyvtári munka korszerű fejlődésével.
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Jól bevált és értékes időráfordításnak bizonyult a másik színfolt isi rövid 
beszámolók a hazai könyvtárakban szerzett friss tapasztalatokról. Ez nemosak a- 
zért hasznos, mert Így az egyes munkatársaik tapasztalataiból mozaikszerüen ala
kuló és folytonosan bővülő kép rajzolódik ki valamennyi munkatárs előtt, hanem 
főleg azért, mert Így a magyar könyvtári élet valóságának talaján mozogva, elmé
leti továbbképzésünk - legyen az önképzés, vagy szervezett kollektív forma - nem 
ragad el minket az illúziók felhőibe. A gyakorlat talajáról elindulva, a valósá
gos helyzet és reális távlatok szemléletében tudjuk lévonni^az elvi következteté
seket, visszavinni azokat a könyvtári gyakorlatba, hogy azt tervszerűen tovább fej - 
lesszük, korszerűsítsük.

Az OSzK különböző főosztályain is, a KMK-hoz hasonlóan évek óta folyik a bel
ső továbbképzés. Véleményem szerint sztíkebb munkaterületen összeforrott kollektí
vákban lehet osak eredményes a továbbképzés, tehát helyes, ha az egyes főosztályok 
öntevékenyen, önállóan állítják össze saját továbbképzési programjukat. Ez termé
szetszerűen elszigetelődéshez is vezet. Jő lenne tehát az önállóság fenntartásá
val megoldani, hogy egyrészt a programok tervezésénél érvényesüljön a magyar könyv
tárügy szempontjából közös nagy feladatok irányt adó szerepe, másrészt az önálló 
kis egységek törekvései, a továbbképzés során született értékes tervek, gondola
tok, javaslatok közkincosé váljanak és kölcsönösen termékenyítsék egymást.

A szakszervezet segíthetne a maga sajátos mozgalmi eszközeivel, az SzB, az 
aktívák, a munkaértekezletek, szakmai viták és nem utolsó sorban a Híradó felhasz
nálásával, hogy a belső továbbképzés értékelt felkarolja, összefogja,Ismertesse, 
ha kell vitázzon egyes kérdésekben, egyszóval tegye élővé, frissé, alkotó erejű
vé a kis egységek törekvéseit.

KÖZLEMÉNYEK

AZ OSZK KOLLÉGIUMÁNAK ÜLÉSEIRŐL JELENTJÜK!

FEBRUÁR 22-1 ÜLÉS - A Kollégium a Könyveloszté által előkészített "JAVASLAT 
A KÖNYVELOSZTÓ KERETÉBEN KIALAKÍTANDÓ PÖLÖSPÉLDÁNY-KÖZPONT LÉTESÍTÉSÉRE" o. elő
terjesztést és Borsa Gedeon osztályvezető "A HÉGI MAGYARORSZÁGI NYOMTATVÁNYOK' 
o. KIADVÁNY VÁZLATA A SZERKESZTÉS ALAPELVEIVEL" o. Jelentését tárgyalta meg. Mind
két téma Ismertetésére visszatérünk.

MÁRCIUS 15-1 ÜLÉS - A Kollégium napirendjén három kérdés szerepeltt 1) "AZ 
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MUNKA-ÉS ÜGYRENDI SZABÁLYZATA", 2) "BESZÁMOLÓ AZ OR-
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SZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 1961. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL" 03 3) "JAVASLATOK AZ OSZTÁLY- 
VEZETŐK (ÖNÁLLÓ CSOPORTVEZETŐK) MUNKÁJÁNAK FEJLESZTÉSÉRE".

1) -hez: A Kollégium azokat a módosító Javaslatokat tárgyalta meg, amelyeket 
a könyvtár egyes osztályai és a Szakszervezeti Bizottság előzetesen Írásban ter
jesztettek be. A szabályzat végleges megszövegezésére Farkas László-Futala Tibor- 
Horváth Viktor nyertek megbízást. A Jóváhagyott munka-és ügyrendi szabályzat má
jus folyamán, Írásban való közlésével egyidejűleg lep érvénybe.

2) -höz: A Gazdasági Hivatal által előterjesztett beszámolót lapunk más helyén 
Ismertetjük.

3) -hozs Az összdolgozói értekezlet referátumában és hozzászólásaiban hang
súlyt nyert osztályvezetői kérdés alig 10 nap múltán már a Kollégium napirendjé
re került. A Kollégium ezzel kapcsolatos határozatait az alábbiakban ismertetjük:

A könyvtár vezetősége és az osztályvezetők közötti kapcsolat erősítésére a 
Kollégium rendszeresítette az osztályvezetői értekezleteket (szükség szerint,de 
legalább félévenként kerülnek megtartásra); kifejezte annak szükségességét, hogy 
az osztályvezetők gyakrabban nyerjenek meghívást a munkájukkal összefüggő kérdé
sek kollégiumi megtárgyalásaira; majd tudomásul vette annak bejelentését, hogy 
a főigazgató és főigazgató-helyettes rendszeresítik az osztályvezetőkkel való be
szélgetéseket, az egyes osztályok ügyeinek közvetlen megtárgyalását.

Hasonlóképpen határozatot hoztak annak biztosítására is, hogy az egyes osz
tályok személyzeti ügyeinek megtárgyalásában az Illetékes osztályvezetők rendsze
resen részt vegyenek és teljes tájékoztatást nyerjenek munkaterületük gazdasági 
kérdéseiről.

A legközelebbi osztályvezetői értekezlet összehívására április folyamán ke
rül sor. Napirendként az első negyedévi munkaterv végrehajtásának értékelése sze
repel.

TÁJÉKOZTATÁS

A Gazdasági Hivatal és a Szakszervezeti Bizottság f. évi máro. 23-án meg
tárgyalta a munkaruha-ellátás ez évi hitelkeretének felhasználását. Megállapítást 
nyert, hogy a munkaruha-ellátás 1958.évi szabályozása - melyet könyvtárunkban a 
Gazdasági Hivatal és a Szakszervezeti Bizottság együttesen hajtott végre - egy
részt biztosította a helyes gazdálkodást, másrészt ez évben is lehetővé tette 
további könnyítések bevezetését. Ennek eredményeként ez évtől kezdve - a Műve
lődésügyi Minisztérium hozzájárulása alapján, hitelkeretünk emelkedése nélkül - 
dolgozóink régi kérésének kielégítéseként, a következő munkaköröknél csökkentjük 
a kihordási időt: a) a könyvkötészetben dolgozóknál 24 hónapról 18 hónapra, b) 
az olvasótermi szolgálatot végző raktárkezelőknél 30 hónapról 24 hónapra, o) a
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mikrofilmtár laboratóriumában dolgozóknál 30 hónapról 24 hónapra.

Ennek megfelelően ez óv folyamán (az esedékesség idejét zárójelben tüntetjük 
fél) az alábbi dolgozók részesülnek uj munkaköpenyben: Debulay Imrénó (nov.),Had- 
rovics Gábor (ápr.), Karcagi Alájosné (deo.), Kávrán Erzsébet (azonnal), Keresz
tes Antal (jul.)f Kozocsa Ildikó (okt.), Mátejka Jánosné (aug.), Menosik Pál (jul) 
Mürschberger Tibor (azonnal), Sasvári Dezső (jul.), Sohilling Erzsébet (azonnal), 
Sfcorch Arpádné (azonnal), Szabó Kálmánná (jul.), Szivák Lajos (jul.), Varga József- 
né (jul.)

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

UJ MUNKATÁRSAINK> Berkó Pál tud. főmunkatárs (Köteleapéldányosöpört).Horváth 
Tibor tud. főmunkatárs (KMK), Kováos Ilona segédkönyvtáros (Könyvfeldolgozó Osz
tály)

ÁTSOROLÁSOK: Fügedi Pétemé tud. csoportvezető, Komjáthy Miklósné tud.csoport
vezető.

HIVATALOS LAPOK TARTALMÁBÓL

A MAGYAR KÖZLÖNY febr. 11.-i száma kormányrendeletet közöl az idegenvezetés
ről; máro. 10.-1 számában pedig Mü.M. rendelet jelent meg az üzemi balesetek be
jelentéséről és nyilvántartásáról.

A MŰVELŐDÉStfGYI KÖZLÖNY máro. l.-l számában közzétették a Munkaügyi Minisz
térium, a Művelődésügyi Minisztérium és a SzOT együttes állásfoglalásának az ér
vényes jogszabályokkal egybedolgozott szövegét, amely részletes intézkedéseket 
tartalmaz a továbbtanuló dolgozók tanulmányi kedvezményeiről. A máro. 15 i_ szám
ban megjelent a Képzőművészeti Főiskola, valamint az Iparművészeti Főiskola tá
jékoztatója az 1962/63. évi felvételi vizsgákról.

A GAZDASÁGI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

A Gazdasági Hivatal felhívja a dolgozókat, hogy könyvtári fényképes (SZTK) 
igazolványaikat 1962. második negyede.e érvényesíttessék az SZTK-ügyintézővel.
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könyvtárunk munkájáról

Beszámoló
KÜNrmRaNK 1961. évi gazdálkodó s/Irói.

Könyvtárunk mároiue 15.-1 kollégiumi Ülésének napirendjén as 1961. évi gas- 
dálkodás Ismertetése szerepelt.

A gazdasági Hivatal a Kollégium elé terjesztett zárszámadásában részletesen 
Ismertette a Könyvtár részére jóváhagyott 1961. évi költségvetési előirányzatokat, 
azok mikénti felhasználását, a gazdálkodás során elért eredményeket és tapasztalt 
nehézségeket, majd vázolta a gazdálkodásból leszűrhető és az 1962. évben követke
zetesebben érvényre juttatandó hasznos tapasztalatokat. Ezen kívül említést tett 
a társadalmi tulajdon védelméről, a takarékosságról és beszámolt az év folyamán 
végrehajtott gazdasági ellenőrzésekről.

A beszámoló adatai szerint a költségvetési hiteleket a Gazdasági Hivatal fő
osztályokra és ezen belül egyes súlyponti feladatokra osztotta fel, biztosítva 
annak lehetőségét, hogy a főosztályok terveiket költségvetési keretszámaik Isme
retében hajtsák végre.

A tervszerű és folyamatos gazdálkodás elősegítése, a főosztályok és a Gaz
dasági Hivatal V .ötti kapcsolat további rendszeresebbé tétele céljából a Műve
lődésügyi Minisztérium rendelkezése alapján az év második felétől kiépült a fő
osztályi gazdasági felelősi hálózat.

A Gazdasági Hivatal igyekezett fokozottabb segítséget nyújtani a főosztályok
nak feladataik megoldásához. A felszabaduló hiteleket - a főosztályokkal egyetér
tésben - elsősorban a súlyponti feladatok Jobb megoldására fordítottuk. Ennek e- 
redményeként sikerült elérni, hogy a könyv és egyéb állományi anyag /gyarapításá
ra mintegy 1 100 000 Ft-ot nyomdai és házi kiadványokra közel 000 000 -ft-ot é- 
pületeink és vidéki műemléki könyvtáraink helyreállítására illetve felújítására 
1 500 000 Ft-ot fizetett ki a Könyvtár az 1961. évben.

A rendelkezésre álló anyagi eszközök segítségével mód nyílott 32 kisebb mé
retű kiállítás megrendezósére, amelyen a látogatok szama elérte a 02 000 főt. 
1961-ben 70 kiadványunk jelent meg jöj o sr terjedelemben és 77 650 példány szám
ban. Jelentős összeget - mintegy 130 000 Ft-t - fordítottunk könyvtárosképzéere.
A különböző tanfolyamon résztvett hallgatók szama meghaladta a 2 700 főt. Házi 
üzemeink és laboratóriumaink (könyvkötészet és restauráló labóratórium, mikrofilm 
és fotólaboratórium, sokszorosító üzem, adréma-Uzem, asztalos műhely) zavarta
lan működését sikerült biztor.itani és ezek anyagfelhasználása megközelít ette a
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700 000 Ft-ot.

A költségvetésben biztosított anyagi eszközök lehetőséget nyújtottak a mun
kakörülmények színvonalának Javítására, az olvasótermek bizonyos korszerűsítősé
re, az olvasók kiszolgálásának 03 elhelyezési körülményeik kulturáltabba tételére.

Sikerült megvalósítani a Magyar Nemzeti Bibliográfia uj technikájú, késede
lemmentes előállítását és az óv folyamán sor kerülhetett a Külföldi Könyvek Or
szágos Gyarapodási Jegyzékeinek házi utón történő előállítására is. A Magyar Fo
lyóiratok Repertóriumának előállítását az elmúlt évben nem lehetett házi kezelés
be venni, ennek folytén nyomdai késedelmes előállítása megoldatlan probléma maradt.

Beruházási célokra az 1961. évben több mint 1 000 000 Ft-ot használtunk fel. 
Ebből az összegből a könyvtár munkájához feltétlenül szükséges alábbi beruházáso
kat eszközöltünks

1) üzembehelyeztük a Pollack M.téri uj könyv- és folyóirat raktárét, és le
gyártásra került a Hirlaptár mintegy 600 íto vasállványzata;

2) a könyvkötészet éB restauráló laboratórium egy PLANA kötőgépet, egy au
tomata vágógépet, egy autoclav (iratsterilizáló) berendezést, egy felsőbőrszéle- 
zőgépet és egy lemezollót kapott;

3) a sokszorosító üzem számára egy ROMAYOR sokszorosítógépet, egy lemezcsi- 
szológépet és egy lemezollót sikerült biztosítani;

4) a Mikrofilmtár és fotólaboratórium egy DOCUMATOR leolvasókész ülőkkel és 
egy DURST nagyitógéppel gyarapodott;

5) a Könyvtár különböző osztályai 25 uj katalógusszekrényt, 10 vaslemezszek
rényt, 11 Import kardbx-szekrényt, 8 könyvtári kocsit, 1 szedőirógépet, 7 uj Író
gépet, továbbá a félteitebb anyag elhelyezésére számos üveges szekrényt kaptak.

A nagyon rossz állapotban lévő Skoda-gépkocsit sikerült kioserólni egy uj 
Warszawa gépkocsira. Meg kell Jegyeznünk azonban, hogy Könyvtárunknak feltétlenül 
szüksége van egy teherszállításra is alkalmas gépkocsira. Ezirányu kérelmünk a 
Minisztériumban van.

Számos osztályunk legégetőbb irodabútor szükségletét sikerült biztosítanunk, 
az ezirányu igényeket azonban a beszerzési hitelkeret szűk volta miatt nem tudtuk 
teljes mértékben kielégíteni. Az év folyamán a Könyvtár területén kb. 1 500 íto 
fapolcot sikerült felújítani és az osztályoknak rendelkezésre boosájtani.

A takarékosság területén az elmúlt évben - éppen a szervezett mozgalmi Jel
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lég folytán - elág szép eredmények születtek.A fűtésnél és világításnál (a szén 
kirostálása, a vlllanyrezsék és más fogyasztókészülékek szigorú ellenőrzése, szá
mos fénycső beállítása következtében) 37 000 Ft, a könyvkötészetben a tervszerűbb 
^y&g&^dálkodás eredményeként 15 000 Ft, az asztalos műhelyben a használt anya
gok újbóli felhasználása és házilag készített butorféleségek folytán 22 000 Ft a 
megtakarítások összege. A kollégiumi gazdasági beszámoló elismeréssel emlékezik 
meg a Könyvtár KISZ-Szervezetének munkafelajánláséról, ami a könyvkötészetnél 
800 munkaóra elvégzésével 4 800 Ft bérjellegű megtakarítást tett lehetővé.

A Gazdasági Hivatal az 1961. év folyamán számos érdemi és számszaki ellenőr
zést tartott a Könyvtár osztályain és házi üzemeiben (Központi Kiadványtár, KMK 
kiadványtérai, Mikrofilmtér, Sokszorosító üzem, központi raktár). Az ellenőrzések
ről jelentés készült és a hiányosságok megszüntetésére a szükséges Intézkedéseket 
is megtettük. A Jóváhagyott előirányzatok és az év folyamán eszközölt felhaszná
lások egybevetése alapján a Könyvtár 1961. évi gazdálkodása egészében véve terv
szerűen alakult. A tervteljesltés az előző évi 97.6 százalékkal szemben 99.4 szá
zalék volt, ami az előző évhez viszonyítva 1.8 százalékos Javulást jelent.

A beszámolóból kitünően is a Gazdasági Hivatal a legfontosabb kötelességének 
tartotta azt, hogy a Könyvtár zavartalan működéséhez és az uj feladatok ellátásé
hoz szükséges pénzügyi és anyagi eszközöket az igényekhez képest maximális mérték
ben biztosítsa. Az erre irányuló erőfeszítés eredménnyel Járt. A Könyvtár éves 
tervében Jóváhagyott feladatok végrehajtása a gazdasági év folyamán Jelentkező 
uj problémákkal összefüggő átmeneti nehézségektől eltekintve - általában határ
időre teljesültek. A Könyvtár pénzgazdálkodása a viszonylag szűk keretek ellenére 
is egyenletes és az előző évhez viszonyítva megnyugtatóbb képet mutatott.

Az eredmények eléréséhez, a tervszerűség és gazdaságos,' 'g fokozásához igen 
nagy segítséget nyújtott mindenek előtt Könyvtárunk Pártszervezete és Szakszerve
zeti Bizottsága, támogatást kaptunk a társadalmi tulajdon védelme, a takarékossá
gi mozgalom, valamint a munkakörülmények következetes javítása terén is. A taka
rékossági gondolat állandó és következetes ébrentartását jól szolgálta az "OSZK- 
Hiradón. A havonta megjelenő gazdasági vonatkozású oikkek eredményesen szolgál
ták a lazaságok megszüntetéséért, a társadalmi tulajdon fokozott védelméért foly
tatott haroot és ezzel Jelentős segítséget nyújtottak a gazdasági vezetés számára.

A kollégiumi zárszámadási beszámoló végezetül a gazdálkodás elmúlt évi ered
ményeinek tanulságát vonja le és célirányosan állapítja meg az 1962. évben köve
tendő gyakorlatot. írinti azokat a nehézségeket, amelyek az elmúlt évben sem vol
tak teljesmértékben megoldhatók (raktározási, a munkakörülmények és a dolgozók 
elhelyezésével kaposolatos problémák, stb.)

A Gazdasági Hivatal által előterjesztett 1961. évi zárszámadásról a Könyv
tár Kollégiuma részletes vitát folytatott és az elért eredményeket illetően meg
elégedését fejezte ki, több kérdésben pedig iránymutató határozatot hozott. 
iDr.PÁLINKÁS SÁNDORT
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A KÖNYYTJÍRTUDOMÁNYI SZAKKÖNYVTÁRRÓL

Minden könyvtáros személy szerint is érdekelt abban, hogy szakmájának iro
dalma hol és hogyan áll rendelkezésére, milyen könyvtári és dokumentációs szol
gáltatásokra számíthat, hiszen az önképzésnek, de a napi feladatok lehető leg
színvonalasabb, legkorszerűbb ellátásának is alapvető,nélkülözhetetlen eszköze 
és módszere a szakirodalom felhasználása, i^ppen ezért nem lehet közömbös előt
tünk, hogy a könyvtártudomány hazai tudományégi szakkönyvtára hogyan végzi műnké 
Jét. Ez a körülmény indokolja főképpen azt, hogy a nyilvánosság előtt is beszá
molunk a Könyvtártudományi Szakkönyvtár (KSz) felülvizsgálatának eredményéről.

A KSz-nek kettős feladata van: egyrészt az egész magyar könyvtárostérsada- 
lom szolgálata, másrészt a KMK munkájának támogatása. Tehát össze kell egyeztet
nie a nyilvános szakkönyvtár funkcióját a helyi, intézeti Jellegű szakkönyvtáré
val. Ez a kettősség fokozott követolmónyeket támaszt a könyvtárral szemben s 
ezért voltak aggasztóak az egyre sűrűsödő Jelzések, amelyek arra mutattak, hogy 
a Ksz jelenlegi állapotában egyik feladatot sem tudja maradéktalanul elvégezni, 
így került sor a könyvtár felülvizsgálatra, amit a KMK vezetője ez év elején ha
tározott el.

A vizsgálat először is felmérte a jelenlegi helyzetet. A megállapítások sze 
rint ez nem valami rózsás. Néhány idézet a jelentésből: "A könyvtár Izolált rész 
legekre (könyvrészleg, folyóiratrészleg, archívum) esett szét, nem élt azzal a 
szerencsés lehetőséggel, hogy ugyanezen intézmény keretein belül folyik a könyv
tártudományi dokumentáció. Mindeddig olyan elavult, amatőr módszerekkel folytat
ták benne a könyvtári munkát, amelyek eleve alkalmatlanok korszerű szakkönyvtá
ri funkoiók ellátáséra... Mindenekelőtt a túlhangsúlyozott bürokrácia az, ami 
feltűnik. A könyvtár még a KMK tagjai előtt is C3ak osengőszóra nyílik meg, a 
kölcsönzőktől intézményi Jótállást kérnek (ebből azután humoros esetek is adód
tak, pl. az MTA Könyvtárának igazgatója az igazgatóhelyettesnek és viszont Írja 
alá "hivatalból" a Jótállást), a prézensnek nyilvánított műnek kiadásét sokszor 
olyankor is megtagadják, amikor ez a személyre és az ügy fontosságára való tekin 
tettel semmiképpen sem megengedhető, különösen nem ilyen kis létszámú olvasótá
borral rendelkező, szükkörü szakkönyvtár esetében. ... A célirányos, a könyvtá
ri munkát elősegítő és a könyvtár állományát védő nyilvántartások helyett feles
leges kimutatásokat is vezetnek ... Ugyancsak hibák forrása a rendszertelen, 
elnagyolt, restanciákkal terhelt munkastílus. Részben az OSzK-val összekapcsolt 
feldolgozó munkafolyamatok lassúsága, komplikáltsága, részben a könyvtárosok 
gyakori változása komoly zökkenőket Jelentett a könyvtári munkafolyamatok nap
rakész, színvonalas ellátáséban." A Jelentés igen komoly és lényegbevágó pozi
tívumként értékeli, hogy "az állomány tartalmi értéke igen magas. Sok külföldi 
könyvtáros nézegette irigykedve szakkönyvtárunkat, s a hazai kutatók és haszná
lók is általában minden fontos müvet és folyóiratot ... megtalálhatnak könyv
tárunkban."
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jíppen az értékes állomány Jobb kihasználásénak előfeltétele a könyvtár zök
kenőmentes üzemeltetése. De egy másik Indok is amellett szól, hogy mintaszerű 
könyvtárrá fejlődjék a KSz. Furosa ellentmondás, hogy a KMK a legkorszerűbb könyv
tári munkamódszereket igyekszik elterjeszteni, s ugyanakkor saját könyvtára elavult, 
szakszerűtlen eljárásokat alkalmaz, berendezése szegényes, a rendelkezésre álló 
teret rosszul használja ki stb.

Mindezeket szem előtt tartva, a bizottság részletesen megvizsgálta az egyes 
munkaterületeket és Javaslatokat tett a hibák kiküszöbölésére és a munka megjaví
tására. Részletesen most nem ismertethetjük a javaslatokat, osak néhány fontosab
bat.

Első és legfontosabb az a megállapitás, hogy a KSz teljes rekonstrukcióra 
szorul, mivel a Jelenlegi rendszert nem érdemes foltozgatni. A rekonstrukció a 
következő folyamatokból állt 1) a könyvtár helyiségei szabadpolcos használtatés- 
ra történő átalakítása, 2) uj raktári rend megteremtése különös tekintettel a 
szabadpoloos használatra, 3) rekatalogizálás, 4) a folyóiratállomány feltárása,
5) az archívum felállítása. Mindegyikről röviden néhány szót.

A Muzeum-utoai frontra néző három helyiségből a válaszfalak kiiktatásával 
egy egységes olvasói tér alakul, ahol az állomány nagy része szabadpolcon áll a 
használók rendelkezésére. Ez szükségessé teszi, hogy a ritkábban keresett anyag 
a pincébe telepitett tömör raktérrészbe kerüljön.

A jelenlegi raktári rend nem alkalmas szabadpolcos használatra. Az ETO sze
rint kialakított raktári csoportok nem mindenben felelnek meg az anyag természe
tének. Célszerűbb, ha a könyveket is a Könyvtári Figyelőből ismert szakrend egy 
Javított változata szerint helyezzük el. A csoportokon belül eddig numerus kur
rensben követték egymást a müvek, amiből sok kellemetlen következmény származott. 
Helyesebb a szerzői betűrend alkalmazása.

A rekatalogizálás jelen esetben nem felesleges luxus. Az állomány jelentős 
részéről amúgy sinos megfelelő címleírás s az állományrevíziónál is kézbe kelle
ne venni a cédulákat. Ezek közül az OSzK-ban készültek osak futó revízióra szo
rulnak, formai szempontból. A KSz kötetkatalógusa elkészítéséhez úgyis le kell 
Írni az egyes oimleirásokat s ezek a kéziratok egyben - a Magyar Nemzeti Biblio
gráfiánál alkalmazott eljáráshoz hasonlóan - a katalóguscédulák kéziratai is 
lehetnek. Nem beszélve két további előnyről, melyek közül az egyik az, hogy a 
KSz-nek nem kell kivárnia az OSzK lassú futószalagáról lekerülő cédulákat, hanem 
egy-két nap alatt kézbeadhatja olvasóinak a feldolgozott könyvet. A másik előnyt 
az Jelenti, hogy könyvtári üzemben lehet kipróbálni a oédulák xerox-rota eljá
rással való előaállitását, ami talán meggyőzi az egyelőre még aggályoskodókat 
ennek a megoldásnak az előnyeiről.

Egyelőre még sok nem-folyóiratJellegű periodika található a könyvek között.
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Ezeket ki kell különíteni és a folyóiratokkal együtt kezelni. A folyóiratok nyil
vántartását rendezni kell és kötetkatalógusban feltárni az állományt.

Az archívum kifejezés talán nem is helyes, inkább különgyüjteményekrol kelle
ne beszélni. Ide tartoznak az egyes könyvtárak éves tervei, Jelentései, különfé
le Jegyzőkönyvek, kéziratok stb.# továbbá a mikrofilmek, aprónyomtatványok stb., 
tehát minden olyan anyag, ami nem könyv vagy periodikum, de nélkülözhetetlen a 
könyvtártudományi kutatás szempontjából. Az archívum anyaga - csoportos felvéte
lek formájában - szerepel a KSz katalógusaiban.

Ezek lennének a soronlévő, legaktuálisabb tennivalók. Nem szerepel a felso
rolásban olyan lényegbevágó kérdés, mint pl. az állomány tartalmi elemzése, a tá
jékoztató munka kiépítése stb., mivel a bizottságnak az volt az álláspontja, hogy 
először az alapokat kell lerakni s utána lehet csak ezekkel a problémákkal foglal
kozni. Egy későbbi időpontban mindenképpen sort kell keriteni ezekre is.

A KMK kollektívája megvitatta a bizottság Jelentését s a vita alapján már meg 
is kezdődött a KSz rekonstrukciójának előkészítése.[P.I.1

MUNKATÁRSAINK ÍRÁSAIRÓL

TOKI:OH Tibor: A könyvtári állomány védelme. A könyvhigiénia 
alapjai. Budapest, 1961. Az Országos Könyvtárügyi Tanács kiadvá
nyai 10.

A könyvtári állomány védelme, az idő viszontagságai során megrongálódott 
könyvanyag szakszerű helyreállítása, restaurálása olyan kérdések, amelyek a leg
régebbi korok könyvtárosait és könyvbarátait is foglalkoztatták már. Mig azonban 
elődeink inkább arra törekedtek, hogy az emlékezetre, feljegyzésre méltónak tar
tott szövegeket eleve olyan módon rögzítsék, hogy az időtálló legyen (pl.kőbe,már
ványba vésték, pergamenre Írták), addig a társadalmi fejlődés mai fokán inkább a 
könyveknek gyors és a szükséglethez mérten nagy példányszámban való előállítása 
került előtérbe.

A könyvtáros elsőrendű feladatai közé tartozik, hogy a hatáskörébe tartozó 
anyagot - legyen az könyv, hírlap, kézirat, kotta vagy térkép - minden káros be
hatástól megóvja és a már megrongálódott darabokat hozzáértő restaurátor kezébe 
adja. A könyvtáros felelőssége tehát az anyagot fenyegető veszélyek felismerésé
nél k« .5 lik és tulajdonképpen nem ér véget azzal, hogy a könyvet vagy kéziratot 
a restaurátor kezébe adja: neki magának is ismernie kell azokat az eljárásokat, 
vegyi anyagokat, lehetőségeket, amelyek a könyv védelmét szolgálják.

Következésképpen minden könyvtárosnak tisztában kell lennie a legmodernebb 
tudományos alapon állő, idevágó ismeretekkel.
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Tombor Tibor valóban elismerésreméltó szakárt©lemmel és alapossággal gyűjtöt
te össze könyvében a kérdésnek ma már igen széleskörű irodalmát. Sajnos, tudjuk, 
hogy a könyvtári állomány védelme ma még nem osupán a gyakorlatban, de elméleti
leg slnos minden tekintetben kielégítően megoldva. Mégis, véleményünk szerint,ezt 
a könyvet minden könyvtárosnak ismernie kell. Ezáltal talán jobban réterelődik 
majd a figyelem erre a kérdésre és olyan közvélemény fog kialakulni, amelynek ha
tására nagyobb arányokban fog megindulni nálunk a könyvállomány védelme.

Az egyetlen, amit hiánynak éreztünk Tombor Tibor könyvében: a kötet végén vagy 
elején egy betűrendes tárgy- és névmutató, amely rövid utón tájékoztatná az érdek
lődőket pl. arról, hogy milyen esetben milyen vegyi anyagot használjunk, vagy ne 
használjunk. A részletes tartalomjegyzék ugyanis ilyen esetekre nézve nem nyújt 
és nem is nyújthat kielégítő és gyors tájékoztatást.

Javasolni szeretnénk továbbá, hogy a kiadványban felsorolt és részletesen is
mertetett anyagból egy rövldebb, osupán a legszükségesebb tájékoztatást szolgáló, 
18-20 oldalas füzetet kellene megjelentetni. Ennek elolvasását ill. ismeretét azu
tán valóban kötelezővé lehetne tenni minden könyvtáros számára. Nagyobb könyvtá
rainkban pedig, és kiváltképpen nemzeti könyvtárunkban érdemes volna szakmai vi
tát, vagy továbbképzési megbeszélést tartani a könyv lényeges kérdéseiről. - 
[Cs.G.K.]

KÖNYVTÁRUNK A SAJTÓ TÜKRÉBEN

Könyvtárunkról és könyvtárunk munkatársairól u hazai 
sajtóban megjelent közlemények ismertetése. (1962 febru
ár-március)

[A KÉZIRATTÁR "ARANYVASÁRNAPI-KIÁLLÍTÁSA”] * "Szombat estig megtekinthető a 
Nemzeti Muzeum ékszer-és diszruhakiállitása". IElőzetes híradás.] Népszabadság, 
1962.febr.14.sz. - "Kiállítják a Corvinákat". [Előzetes híradás]. Esti Hírlap. 
1962.febr.22.sz. - "Ismét aranyvasárnapot rendeznek". Uj Ember. 1962.máro.4.sz.
- "A Mátyés-kori könyvművészeti remekeit bemutató kiállítás nyílik meg". Kisalföld. 
1962.máro.8.sz. - "Mátyás király kódexei - a nagyközönség előtt". Magyar Ifjúság. 
1962.máro.l0. sz. - "Mátyás király könyvei". (R.P.) Magyar Nemzet. 1962.máro.l0. 
az. - "Mátyás király könyvei az aranyvasárnapon". Népszava. 1962.máro. 10. sz. - 
"A Mátyás-kori könyvművészet remekel". Képi [Berlász Jenő, Csapod! Csabáné és 
J.Hajdu Helga a kiállítás egy részletében.] Pestmegye. 1962. máro. 11.sz.

*
["A MAGYARORSZÁGOK MEGJELENI SZÍNHÁZI ZSEBKÖNYVÉT BIBLIOGRÁFIÁJA" C.KIADVÁ

NYUNK ISMERTETÉSE]i • Könyvespolo. Színházi zsebkönyvét bibliográfiája". Magyar 
Nemzet. 1962.febr.27.sz. "Magyar Teátromi Zseb-Könyvetske avagy hajdani súgók 
és szinlaposztók haknija" (D.L.) Kápt Az elsó magyar nyelvű zsebkönyv olmlapja. 
Film,Színház.Muzsika. 1962.máro.2.sz.

[NEKROLÓG DR.BORSODY-BEVILAQÜA BÉLA,KÖNYVTARUNK VOLT MUNKATÁRSA HALÁLA AL-
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KA1MÁBÓL] : "Meghalt dr.Borsody-Bevilaqua Béla". (R.P.) Magyar Nemzet. 1962.márc. 
7*sz. - ÍC.n.] Magyar Nemzet. 1962.márc.10.ez.

"SZÉTSZEDHETŐ KÖNYVRAKTÁR ÉPÜL A NEMZETI MÜZEDM UDVARÁBAN". (Magyar László) 
Pe ötmegye. 1962. márc. 8. ez.

[TELEXGÉPET RENDELT KÖNYVtJIrUNK] : " Budapesten mtücödlk Európa első átmenő 
telex központJa". Dóimagyarország. 1962.febr.8.sz. - "Európa első átmenő telex- 
központja Budapesten működik". Esti Hirlap. 1962. febr.9.sz. - "1963-64-re elké
szül a nemzetközi automata Telex-központ". Pejérmegyei Hirlap. 1962.febr.9.sz.

HÍREINK

KÉZIRATTÁR

Bezárta kapuit a március 11-én megnyílt s még 13-17-én is nyitvatartott 
ARANYVASÁRNAPI KIÁLLÍTÁSUNK a Mátyás-kori könyvművészet remekeiből.

Őszinte örömmel (minden öndicséret nélkül, hiszen a kiállított anyag rend
kívül vonzó volt a nagyközönségnek és szakmabelieknek egyaránt) sikerről számol
hatunk be. A múzeumi főbejáratnál 12 512 látogatót számláltak, a közelebbi és 
távolabbi kartároak csoportjaival együtt kb. 12 700 látogatóról beszélhetünk.

A számok mögött igazi érdeklődés volt, kérdeztek és gyönyörködtek vendégeink 
s a tartalmas és Ízléses, 3000 példányban kiadott tájékoztatót a hét közepére 
szétkapkodták. A hét második felében Így természetesen még nagyobb szükség volt a 
helyszínen tájékoztatásra. A kisebb felvilágosításokon kivül terjedelmesebb veze
tést tartottunk az érdeklődő nagyközönség és Iskolák számára mintegy 50, muzeoló
gusok és könyvtárosok csoportjai száméra pedig 15 alkalommal. Külföldi vendégeket 
is kalauzoltunk kiállításunkon: szovjet, német, angol, holland és indiai látoga
tóink között volt hivatalos személyiség, tudományos kutató és idegenforgalmi ven
dég egyaránt.

Ezt a hatalmas forgalmat még csak lebonyolítani sem lett volna képes a Kéz
irattár magára hagyatva. (Vasárnap közel 4000, hétköznapokon pedig 1400-2900 kö
zött volt a napi látogatók száma.) Külön problémát Jelentett a felbecsülhetetlen 
értékű anyag biztonságos - házon belüli - szállítása. Hálás köszönettel tartozunk 
mindazoknak, akik kérő szavunkra segítségünkre siettek, 14-en különböző osztályok
ról (elsősorban az I.főosztályról), 12-en a KISz-szervezet részéről. Hasonlókép
pen emlékezünk meg mindazokról, akik a kiállítás technikai munkálataiban készsé
gesen segítségünkre Jöttek, dekorálással, asztalosmunkával, villanyszereléssel 
s még adódó egyéb munkával.

Utoljára, de nem utolsóul: köszönetét mondunk a Történeti Muzeum vezetőségé-
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nek és dolgozóinak, kik a kezdeti tervektől a forgalom lebonyolításáig szüntele
nül mellettünk álltak segítőkészBéggel os tettekkel* Az ő támogatásuk nélkül nem 
számolhatnánk be ilyen eredményes munkáról.

VIZ SGAEREÜMÉNYEK

A középfokú könyvtárosképző tanfolyam esti tagozatának OSZK hallgatói a fél
évi vizsgákon Jól szerepeltek. Jeles átlagere. *ényt ért el Láng Péter és Mátio 
Livia, Jórendü eredményt Bókay Bóléné, Csabai Mihály. Maozlka Béla, Szepesi Atti
la.

A nappali tagozat első évfolyamának 14 hallgatója van. Közülük négyen ar. 
OSZK-ban gyakorolnak, félévi vizsgáik eredményei Zolnay Eszter kitűnő, Solymossy 
Ildikó Jeles, Ballá Katalin Jó, Horváth Ottó Jó. A második félévben az Olvasószol
gálati osztályon fognak dolgozni.[P.I.]

OTTHONUNK^

Megkezdődtek
KÖNYVTÁRUNK UJ ÉPÜLETÉNEK KIVITELEZÉSI MUNKÁI

Az alábbiakban könyvtárunk felelős tervezőjének, IIAVASSY PÁL 
építésznők beszámolóját» mellékletben pedig a Budavári Palota 
rekonstrukciójának a KÖZTI által készített távlati rajzát kö
zöljük.

A Budavári Palotába települő Nemzeti Könyvtár tervfeladatát az Építésügyi 
Minisztérium - ez év februárjában - jóváhagyta s a kivitelezési munkák megkez
dődtek. Ebből az alkalomból ért az a megtiszteltetés, hogy terveinkről és azok 
megvalósulásáról beszámolhatok a könyvtár dolgozóinak.

Megragadva az alkuimat mindenekelőtt köszönetét kell mondanom az OSZK Főigaz
gatóságának, Kollégiumának és különösen a Könyvtárépltés l Munkacsoportnak áldozat
kész segítő munkájukért, amely lehetővé tette, hogy a tervezőn első részét ered
ményesen elvégezzük*

A Könyvtár terveinek részletes ismertetése helyett, -amelyre a későbbiek fi 
lyamán úgyis lesz még alkalom - ezúttal röviden ieszegezem a tervezés folyamán 
felmerült szempontokat, amelyeket terveinkben megvalósítottunk, s amelyek uj 
könyvtárunknak jellemzői lesznek.
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A korszerű építészet alaptétele: az épületet saját különleges feladatainak 
megfelelően felépíteni, biztosítani a funkolonálls összefüggéseket, összhangban 
a szerkezeti igényekkel, megfelelő arohltektonlkos igényesség és egység biztosí
tásával. A könyvtár-épületeknél a sokrétű funkolonálls Igény kielégítése szempont
jából fontos a helyiség-összefüggések oélszerü megtervezése. Könyvtárunk léptéki- 
génye és a korszerű könyvtárteohnolégia alkalmazása olyan sajátos oélépületet kí
ván, amely - bátran kimondhatjuk - már Uzemjellegtt, bár a művelődésben elfoglalt 
központi Jelentőségénél fogva elsősorban magasigényü kultúrintézmény és ennek az 
épülete mind belső, mind külső megjelenési formájában kifejezésre kell Jutnia.

A Budavári Palotában való elhelyezés a könyvtár lényegéből származó külső 
megjelenési Igényt biztosítja, s a funkolonálls "üzemi igényt" a klasszikus hár
mas tagolás elvének és a szabadpoloos rendszernek együttes alkalmazásával terüle
tileg la megnyugtatóan kielégíti.

A hármas tagoltságot az épület sajátos adottságai mellett is előnyösen sike
rült alkalmazni. Az admlnisztráoió az alsó két teljes szinten (III,IV.szint), va
lamint a két oldalszárnyon közvetlen vertikális összeköttetésben kapott helyet.
A központi igazgatás az Oroszlán-udvar tehát a főbejárat (V.) szintjén van. A 
különgyüJtemónyek olvasótermeit és kiállítási helyiségeit a VI. szinten, az ol
vasószolgálati helyiségeket a VII. szinten helyeztük el. A raktárigényt az udva
rok légterének beépítésével, részben pedig az oldalszárnyakon és a tetőtérben 
sikerült kielégíteni. A raktárakat a korszerű, de emellett takarékos könyvraktá- 
rozás elvei szerint rendeztük be: hagyományos és modem tömör vasállványzat, ala- 
osony (2.20 om-es) szintek,gazdaságos légkondiolonálás, vertikális és horizontá
lis szállító berendezés, stb.

A hármas tagoltságu könyvtár elválasztja az olvasót a könyvtől, knnek ellen
súlyozására a nagy olvasói térben lehetőséget biztosítunk kb.100 000 kötet szabad
polcokon történő elhelyezésére. A központi nagy katalógus-tér mellett kap helyet 
a kb 30 000 kötetes referenoe-könyvtár. A nagy olvasd teret flexibilisen képez
zük ki. Bár egyesek szerint a'flexibilitás'és "reprezentáoió" egymást kizáró fo
galmak, könyvtárunk esetében - úgy vélem - sikerül alkalmazni a flexibilitás e- 
lőnyei mellett a nagy összefüggő térrendszer dekoratív hatását is.

Röviden ki kell még térnem a külső stllusadottságok mellett a belsőterek 
és a berendezések stlluzproblémálnak rövid ismertetésére. Az épület mind homlok
zati megjelenésében, mind alaprajzában a századvégi építkezésekre Jellemző "ek
lektikus" barokk. A főbejárati (V.) szint és a külön gyűjtemények (VI.szintje) kö
zötti barokk léposőt, - amelynek értékét Fadrusz két igen szép márványból készült 
Atlasz-szobra emeli, - az épület stílusára Jellemző belső térképző ftlemkőnt meg
tartjuk. A nagy háromkaru márványburkolatu díszlépcső és az érkező térből nyíló 
reprezentatív kiállítási termek lesznek a könyvtár muzeura-Jellegű idegenforgalmi 
látványosságai. A belsőterek és a berendezések építészi megfogalmazása egyébként 
teljes mértékben a korszerű könyvtár építészeti Igényelnek megfelelő stílusban
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történik, A főbejárati szint és a főlépcső VI. szinti érkező előterének márvány 
burkolatú terel kivételével mindenütt szines műanyag padlóburkolat készül. Az é- 
pületben mindenhol Igényes szakipari szerkezeteket és anyagokat alkalmazunk.

A tervfeladatban előirányzott költségeket az Építésügyi Minisztérium ősökként 
tés nélkül hagyta Jóvá. A tervezési munkálatokkal párhuzamosan ez évben megkezdód- 
tek a kivitelezési munkálatok is. A kivitelezés befejezését a Jóváhagyó határozat 
az 1967# évre irányozta elő.

Az építkezéssel kapósólatősein néhány érdekességet szeretnék még megemliteru.
A tervezésre Jellemző, hogy 1965-igf a tervezési munkálatok befejezéséig, több 
mint 1 000 darab, négyzetméternél nagyobb terjedelmű kiviteli tervet kell elké
szíteni a könyvtárépülethez. A kivitelezés Jóformán minden szakipari ágat foglal
koztat. E sokirányú munka egybehangolása rendkívül gondosan készített terveket és 
körültekintő műszaki irányítást igényel.

Az épületet(nedvesség ellen elektroozmotlkus eljárással)és a plnoe padlója 
alatt az épület teljes alapterületén létesített Járható szerelő-szinttel szigetel
jük. Az udvarokban létesített 11 szintes könyvraktár-tornyok alapozását "Benotto"- 
rendszerrel készítjük, 80 darab egy méter átmérőjű, átlagosan 18 méteres betonoö- 
löp beépítésével. Az udvarokat vasbeton hídszerkezetekkel hidaljuk át. A raktári 
berendezések összhossza megközelíti a 130 kilométert. Még ebben az évben megépít
jük a VII. szint nagyolvasó tervének nyers szerkezetét és átépítjük famentes vas
beton szerkezetűvé az oldalszárnyak Jelenlegi fa-tetőszérkézététf megépítjük to
vábbá az uj tetőszerkezettel kaposolatosan a Budavári Palotára jellemző saroktor
nyokat is. Az olvasótér nyersszerkezeti átépítésének költsége eléri a 10 millió
forintot.

Befejezésül köszönettel kell megemlékeznem a Művelődésügyi Minisztérium terv
gazdálkodási főosztálya műszaki osztályának a tervezési program kialakításával 
kapcsolatos eredményes közreműködéséről.

ügy vélem, a Jóváhagyott tervfeladat előírásai alapján a műszaki és könyvtá
ros szakemberek további együttes munkája biztosíték arra, hogy Nemzeti Könyvtá
runknak a Budavári Palotában minden tekintetben megfelelő, méltó otthona legyen.

"SAJÁT ÜTI PROGRAMOMAT KÖVETVE ..." 
(Ausztriai beszámoló)

Zeneakadémista koromban, főiskolás delegáció tagjaként Jártam először kül
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földön; Weimarban előbb9 azután meg Lengyelországban. Mindkét ut készületlenül 
értf nem várt élményekkel halmozott el, de meghatározott kutatási cél nélküli 
kirándulás volt ennek következtében, kirándulás egy idegen világban, anyanyelve
men beszéld kollégák társaságot, biztonságot adó gyűrűjében. Ezév januárjában 
nyilott először alkalmam arra, hogy "felnőttként" és egyben egyedül, magam erejé
re hagyatva, de éppen ezért saját utiprogramomat követve egy hónapot Ausztriában 
tölthessek. (A gráci egyetem zenetudományi fakultásának egy munkaértekezletre va
ló meghívója és a Corvina Kiadó támogató levele biztosította az útlevél megszer
zését; — professzorommal közösen irt és idegen nyelven megjelent könyvem a mini
mális költőpénz beváltásának jogát.)

Heteken át készültem az útra, — "készültem" földrajzból és városismeretből, 
kinyomoztam a könyvtárak és múzeumok nyitvatartási idejét, az általam keresett 
kéziratok és egyéb források lelőhelyét, a menetrendből, kivált pedig a díjszabá
sokból is készültem... A Westbahnhof modem előosamoka még kiütött a várt kép
ből, a Mariahilferstrasse Haydn-szobránál azonban lassan "hazataláltam" az én 
metszetekből ismert Béosembe, a belvárosban pedig ámulva kellett tapasztalnom, 
hogy a modem portálok "fölötti" város nem is olyan sokat változott a 18. század 
vége óta! (Én ugyanis ezt a Béoset látogatom evek óta a bécsi klasszikus zene
költők Jóvoltából.)

Zenetörténeti jellegű kutatásaim részletezésével, az e téren lelt sok érdekes 
apróság sorjázásával nem szeretném untatni könyvtáros kollégáimat. (Egy Haydn kép 
és dokumentum-kötethez gyűjtöttem anyagot; emellett a uluck-összkiadásban megjele
nő "II re pastore" opera bécsi forrásait, az ősbemutató dokumentumait nyomoztam, - 
és általában a bécsi klasszicizmus körébe vágó, majdan talán megírandó témáimra 
készültem.) A legnagyobb szakmai élmény néhány világhírű zenetudóssal való szemé
lyes beszélgetés volt, kiváltképpen 0.E.Deutschnak, (Mozart,Haydn,Schubert egyik 
leghíresebb kutatójának), E.Wellesznek (az oxfordi egyetem tanszékvezető profesz- 
ezoranak) és A. van Hobokennek (az első tematikus Haydn-müjegyzék megalkotójának) 
megismerése. Haydn nyomában kutatva Jutottam el Eisenstadba (a mi Sopronunk édes
testvérének ható bájos barokk kisvárosba), Mozart nyomán pedig Salzburgba (ahol 
a barokk stílustól itthon nem túlzottan elkényeztetett vándor megdöbbenéssel ébred 
rá ennek az építészeti stílusnak nagyszerűségére).

Könyvtáros lévén nyitott szemmel figyeltem r inden apróságot, amelyet itthon 
hasznosíthatnánk, — minden zenei gyűjteményt önkéntelenül is hozzámértem a miénk
hez. Általános megfigyelés, hogy a zenei segédkönyvtárak mennyiségben és gyűjtő
körük elveiben egyaránt felülmúlják az itthonit. így igaz ez az ÖNB-ben is, amely 
ugyancsak nemzeti könyvtár, nem pedig szakkönyvtár! Az eredeti példányok összpon- 
tositásval (vagy szükség esetén kópiák készítésével) minden zenei Jellegű matéria 
egy helyen található (a zenei librettók, sőt egy számottevő képanyag is)f -- 
mert a kutatók igy találják meg legkevesebb fáradsággal. Es ha már a Vár szempont
jából nálunk is figyelemre érdemes részleteknél tartunk, a külong3rUJtemények szá
mára mintaszerű megoldásnak érzem a zárt ajtós, osengős bejárati megoldást, amely
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az értékes, gyakran kéziratos olvasóteremben használt anyag biztonságát tetemesen 
megnöveli. Címleírásaik nem tökéletesebbek a miénknél, az ÖNB is nrógiM és "uj" 
katalógussal dolgozik. A Musiksammlungban ETO-rendszerü szakkatalógus nincs.(Az 
anyag nemzeti könyvtári jellege, nem kölcsönözhető volta amúgy is kizárja azok
nak a kutatóknak zömét, akik a szakkatalóguson indulnak el.) — Az Esterházy- 
Arohivum Eisenstadban lévő részét megismerve egyébként hasznos tudnivalókat gyújt
hattam az OSZK birtokában lévő nagyórtékü volt Esterházy-anyag feldolgozásához.

A kisebb gyűjtemények "úri" nyitvatartási ideje (az ÖNB Zeneműtára pl.válta
kozva délelőtt vagy délután van csak nyitva) kissé megnehezíti az itthon tulajdon
képpen" elkényeztetett” kutató dolgát. Itt csalt a pontos beütemezés és (a villamos- 
jegy ára, valamint pénzem közötti kibékíthetetlen ellentmondás okozta) gyors gya
logtúrák segítettek. Néhány felejthetetlen operai esete ("m.v." - mint vendég, a 
mér pedzett financiális okokból...) tetézte az élmények gazdag sorát. -- Őszintén 
szólva a külföldi útnak ez a formája (vagyis turistéskodás helyett tanulmányi ut) 
eredményesebbnek és éppen ezért szimpatikusabbnak is tűnik! - [SOMFAI LÁSZLÓ]

A LENGYEL KÖNYVTÁRI ÉS KULTURÁLIS ÉLET 
néhány kérdéséről

Nem beszámoló ez a néhány sor, hanem osak összegezése néhány tapasztalatnak, 
melyet az elmúlt évben a lengyel tudományos könyvtárak tanulmányozása során szerez
tem.

KÖNYVTÁRI ÉPÍTKEZÉSEK. Az általában nyert összképben jelentkezik az a tapasz
talat, hogy a meglátogatott tudományos könyvtárak, szinte kivétel nélkül építkez
nek. És itt nem csupán uj épületekről van sző, hanem a már meglevők fejlesztéséről, 
bővitésóről. A varsói Bibliotéka Narodowa uj épületének műszaki tervezéséhez most 
fognak hozzá. Az elmúlt évben fejezték be azt, a későbbiekben az Állami Archívum
nak átadandó uj épületet, amely a Bibliotéka Narodowa ideiglenes hajléka lett kö
zel egy évtizedre. A varsói Bibliotéka Publiczna már meglevő épületét több tíz
milliós költséggel uj épületrészekkel bővítik. A már elkészült tervek alapján 1963- 
ban kezdik meg az építést. A Lódzi Egyetemi Könyvtár 1960-ban költözött be modern 
uj épületébe. A krakkói Jagelló-Könyvtárnak közvetlenül a második világháború e- 
lott befejezett modern épületét bővítik. 1963-ra az olvasószolgálat, 1973-ra a rak
tár uj épületrészeinek elkészültét tervezik. A tudományos könyvtárak korszerűsítése 
általános tervezetének egyes részletei ezek az építkezések.

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK. Az indiai Ranganathan-nak könyvtártudományi törvé
nyei, a könyvtári szolgálatnak az ember felé forduló elmélete ötlik az ember emlé
kezetébe a lengyel könyvtárak, intézmények szolgáltatásainak tanulmányozásakor.

"A könyvek arra valók, hogy használják őket" - állapítja me Ranganathan. A 
Lengyel Tudományos Akadémiának a varsói Kultúra és Tudomány Palotájában elhelye-
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zett minta-könyvesboltja újszerűén, méreteiben is impozáns módon mutatja be könyv
tárosoknak, olvasóknak egyaránt a hazai és külföldi tudományos irodalmat, lénye
gében egy önkiszolgáló modern könyvesbolt ezer négyzetméter alapterületen. A leg
újabb tudományos kiadvnyok szakcsoportonként hatalmas asztalokon vannak elhelyez
ve, a régebbi még megvásárolható könyvek pedig, az asztalok folytatásaként, állvá
nyokon kínálják magukat megtekintésre, beleolvasásra. A terem hátsó részében újabb 
és újabb kiállításokat rendeznek a külföldi tudományos irodalmakból. Nem is olyan 
régen Magyarország tudományos kiadványai szerepeltek, ottlétemkor az oxfordi Per- 
gamon Press kiállítása nyilt meg az angol tudományos irodalomból. Szerzeményező 
könyvtárosok válogatnak és a könyvbe ragasztott számozott oódula perforált részé
nek leszakitáséval és beadásával Jelzik, hogy elővételi Jogot kívánnak biztosíta
ni könyvtáruk részére .a könyv megvásárlására. Olvasók válogatnak 03 vásárolnak.
A szocialista országok kiadványai a nálunk is szokásos, a nyugati könyvek "igen 
borsos", legtöbbször csak intézmények által vállalható árakon, összehasonlításul 
talán osak egy példát. Egy Moszkvában 1960-ban megjelent 504 lapos, illusztrált 
technikai kiadvány 12,60 zloty; egy hasonló, 1961-ben Princeton-ban kiadott,392 
lapos, ugyancsak illusztrált technikai munka 322,50 zloty.

A hangsúly most nem is ezen, hanem azon van, hogy a tudományos irodalomnak 
ez a gazdag, mindig uj kollekciója a könyvtáros, az érdeklődő olvasó elérhető kö
zelségébe kerül. Látható, kézbe vehető és ha megvenni az ára miatt nem is lehet, 
vagy azért, mert nincs belőle példány, a könyvtárban megkapható.

Talán ide lennének sorolhatók - éppen azért, mert osak könyvtári vonatkozá
suk van, de nem könyvtárak - azok a nyilvános ujság-és folyóirat-olvasótermek, 
melyek Varsóban és a lengyel városokban Jól ismertek és közkedveltek. Ezekben a 
nyilvános olvasótermekben a hazai és a külföldi legfontosabb hírlapok és folyói
ratok igen nagy választékban állanak mindenki rendelkezésére, kényelmes garnitú
rákkal, Jól és Ízlésesen berendezett olvasótermek ezek. A ruhatárban a felső ru
hát, a felügyelőnél a személyi igazolványt kell leadni. Csend van, kényelem, friss 
újságok és folyóiratok. És mindez ingyen. Nino^ beiratkozás, osak lehetőség, amit 
fel lehet használni. Az olvasóterem mellett könyvesbolt, az alagsorban v. a szom
szédos helyiségben rendszerint kávézó, ügy gondolom, hogy a "mit?" (milyen lapo
kat bocsássunk rendelkezésre) kérdésén vitatkozni lehet, de a "hogyan?'* kérdése 
nem vitatható. így!

De nem közömbös az a ranganathani törvény sem, hogy "Kiméld az olvasó idejét!" 
A lengyel könyvtárakban az igen fejlett központi katalógusok, a Jól működő helyi 
és könyvtárközi kölcsönző szolgálatok, a tudományos könyvtárak tájékoztató appa
rátusai ennek a törvénynek a szolgálatában állanak.

Néhány szót, erről az utóbbiról. A tudományos tájékoztató szolgálatok, azok
nak munkatársai nem az olvasótermek katedráin ülnek ( a teremfelügyelők általános 
könyvtári tájékozottsággal biró, de nem tudományos dolgozók.). Külön helyiségek 
ezek (egyes helyeken néhány olvasói asztallal is) jól felszerelt segédkönyvtá
rakkal, nyilvántartásokkal. Rendszerint nem is közvetlenül az olvasóterem mellett,
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bár egyes helyeken, pl. a varsói Egyetemi Könyvtárban a tájékoztató szolgalat egy- 
egy munkatársa az olvasóterem melletti helyiségben állandó ügyeletet tart. A Bib
liotéka Narodowa tudományos tájékoztató szolgálatának segédkönyvtára 4000 kötetes, 
ami az olvasótermi kézikönyvtárnak kiegészítő része. Archívuma 250 ezer bibliográ
fiai feljegyzést tartalmaz. Itt van a központi nyilvántartása 60 nagykönyvtár re- 
ference-anyagának, amelyet félévenként (a nemzeti bibliográfia tárgyszó-rendszere 
szerinti csoportosításban) 200 példányban adnak ki. Eddig 20 füzetük jelent meg. 
Országos feladatként ez az osztály végzi a tájékoztató szolgálatok munkatársainak 
továbbképzését országos konferenciák rendezésével. Igen hasznos eszköznek bizo
nyult a lengyel sajtóban megjelent irodalmi anyag kivágatok formájában való gyűj
tése. 1955-től fizetnek elő erre az anyagra a sajtófigyelő-szolgálatnál. Az anyag 
nyilvántartását, rendezését és kezelését egy dolgozó látja el és az igy kialakult 
gyűjtemény a tájékoztató munkában már sok szolgálatot tett. A Bibliotéka Narodowa 
tájékoztató szolgálata 1960-ban 7352 tájékoztatást adott, ebből 585-öt Írásban. 
Külföld részére 213-at készítettek.

TÖBB DOLOGRÓL EGY-KET MONDATBAN: a) Minden tudományos könyvtár gyarapítási 
osztályán külön nemzetközi osereosoport működik. A tendenoia a nemzetközi osere 
decentralizálása, b) A Bibliotéka Narodowa-ban külön bizottság (Referat Szkolenia) 
foglalkozik a más munkaterületről Jött dolgozók könyvtári képzésével, o) A lengyel 
folyóiratok repertóriuma (Bibliográfia Zawartosti Czasopism) 1400 példányban Jele
nik meg, és 750 folyóiratot dolgoz fel. A folyóiratok mellett feldolgozza 2 hiva
talos lap (Monitor Polski és a Dziennik Ustaw) és 2 politikai napilap (Trybuna 
Ludu és a Zyoie Warszawy) anyagát is. A hírlapokról külön repertórium készítését 
nem tervezik, de ennyit feltétlenül szükségesnek tartanak. A repertórium példá
nyaiból külön rendelés alapján 150 egyoldalas nyomással készül, d) Nagy és gondos 
igyekezettel végzik a retrospektív nemzeti bibliográfiájuk (1901-1955) kiadásénak 
előkészítését. A négy részre tagolt bibliográfia 1945-1955-ös ciklusa jelenik meg 
először. A munkát 1959-ben kezdték és 1963-ra tervezik a befejezését. Az 1901-1939 
es ciklus (1951-ben kezdtek és 1966-ra tervezik a szerkesztés megkezdését) a Bib
liotéka Narodowa, a varsói Egyetemi Könyvtár és a krakkói 4agelló-Könyvtár kata
lógusainak összevetése alapján készül. A varsói Egyetemi Könyvtár anyagét mikro
filmre vették és leolvasó segítségével végzik a kiegészítés munkáját, e) A tudo
mányos könyvtárak raktárai a könyvtárak "kincseskamrái"f amit őriznek és nagyon 
gondosan kezelnek.A raktár külön birodalom, ahol minden könyvet számon tartanak. 
Oda nincs bejárás, még az olvasótermek dolgozói részére sem. A Jagelló-Könyvtár- 
ban pl. a raktárból kiemelt minden könyv helyére őr Jegy kerül. A könyvek forgalma
zását külön osztály (Oddziat Udostepniania Zbiorów) végzi.A varsói Egyetemi Könyv
tárban ennek az osztálynak 21 dolgozója van. Ehhez az osztályhoz tartozik az ol
vasótermi kiszolgálás, a helyi, valamint a bel- és külföldi könyvtárközi kölcsön
zés. f) A nemzetközi oseréhez hasonlóan deoentralizálódás tapasztalható a külfni - 
dl könyvtárközi kölcsönzésnél. A Bibliotéka Narodowa ilyen szolgálatát a megkér
dezett 55 könyvtár közül 23 már nem kívánja Igényit* venni, mert önállóan intézi.

összefoglalásra, értékelésre nincs szükség. A tanulmányi munka központi kér
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dései mellett ezek osak apró, mellékesen számon tartott benyomások, tapasztalatok 
voltok, amelyeknek feljegyzését azonban hasznosnak Ítéltem. - rHOHVÁTH VIKTOR]

KÖNVVTÁ&I ©ZEEtVEZETEBNGS

KISZ-HÍREK

ALAPSZERVÜNKBÓL eltávozott 3 eves katonai szolgálatra Láng Páter. Róbert Pé
ter munkahelyváltoztatás miatt kérte átigazolását más alapozervbe.

JANUÁk 31-ÉN átigazoltuk alapszervünkbe Apró Dezsőnét. üdvözöljük uj munka
helyén és Jó KISz-munkát kívánunk neki!

KULTURFELELÓSÖHK, TAmán Péter egy évre kérte a vezetőségtől a vezetőségi tag
ságtól való felmentését. A kulturfelelősi teendőket a továbbiakban a szakszerve
zetben is kultur akt ivóként működő Pogarassy Miklós látja el.

Az "IPJUSÁG A SZOCIALIZMUSÉRT" mozgalomban 27-en nyerték el az I. fokozat Jel
vényét. A jelvények kiosztására a közös Part-KISz taggyűlésen kerül sor. A 27 Jel
vényéé 1962-ben a 2.fokozatra jelentkezik, a többiek ismét az első fokozat köve
telményeit fogják teljesíteni.

A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG UTJÁN kaptunk egy drezdai PDJ osere-ajánlatot tar
talmazó levelet. Az épületbizalmiakon keresztül még aznap felszólítottunk minden
kit, hogy érdeklődését jelezze. Erre a felszólításra a mai napig sem kaptunk vá
laszt. Emlékezetes a vezetőség számára, hogy ugyanez történt, amikor tavaly év 
végén az Express-utazásokra lehetett Jelentkezni. Akkor is egy hónappal a jelent
kezési határidő után kaptak észbe utazni szándékozó tagjaink. Mivel itt a tárgya
lásokat megindítani konkrét igénylés és Jelentkezés nélkül nem lehet, várjuk a 
Jelentkezéseket.

MÁRCIUS 11-ÍH a Corvinák kiállításén 11 KISz-tagunk vállalt kiállítási inspak- 
ólét. Tekintve, hogy időnként nagy volt a torlódás és az emberek türelmetlenségük
ben ideges Jótanáosokkal halmozták el a rendfenntartókat, elég nehéz munkát kel
lett végezni. Ennek ellenére voltak, akik túlórát is vállaltak. (Szabó Ervin, Laka
tos Éva, Tatay András) Mindazoknak, akik résztvettek az őrségben, a vezetőség ne
vében köszönetét mondunk.

MÁRCIUS 21-áN ifjúsági nagygyűlés volt a "Május 1" Ruhagyárban a Tanácsköz
társaság 43. és a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség megalakulásának 5. évfor
dulója alkalmából. Alapszervezetünkből 3 fő vett részt a nagygyűlésen a Kerületi 
Bizottság meghívása alapján. Ünnepi beszédetr Komócsin Zoltán tartott. A nagygyűlés
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utáni fáklyásfelvonuláson az alapszervek teljes létszámmal vettek részt.

JÁKY ÉVA és SOMOGYI ANNA összegyűjtötték az ISzM kerületi diafilmjóhez a ki- 
Jelölt képanyagot. Az összegyűjtött anyag alapján a Műszaki Könyvtár fiataljai ké
szítik el a diafilmet. Azoknak, akik az olvasószolgálatban lehetővé tették az a- 
nyag átkölcsönzését a fényképezés céljára, ezúton mond köszönetét a KISz-vezető
ség.

KÖZÖLJÜK, hogy 1962 ápr. 10-ón a három VIII. kerületi nagykönyvtár munkájáról 
szóló beszámolót tárgyalja meg a Kerületi Bizottság VB ülése. A beszámoló össze
állításával az OSzK-KISz-titkárát bízták meg. - [ISZLAY ZOLTÁN]

SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK
-------------  jÖé/íÍíW ---------------

SZAKSZERVEZETI JEGYZŐI:ÖN IVEINKBŐL

SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK

MÁRCIUS 6-1 ÜLÉS - 1) Az SzB a febr. 28-án tartott pénztári vizsgálat ered
ményét és tapasztalatait tárgyalta meg, majd annak alapján határozatot hozott a 
pénztár rendszeres ellenőrzése és a pénzkezelés kérdésében. 2) Megtárgyalta a dres 
dal Sáoh8ische Landesblbliothek levelét, mely az ottani Betriebsjugendorganisation 
(FDJ) nevében 2-3 fiatal kölcsönös oserelátogatására tett Javaslatot. Az SzB a 
megkeresést a KISz Vezetőségének továbbította azzal, hogy a osere megvalósítása 
esetén az SzB megfelelő támogatást kíván nyújtani. 3) Az SzB tekintettel arra, 
hogy alapszervezetünk az OSzK és a külön intézménnyé váló KMK közös szervezete - 
a KMK vezetésével való érintkezés folyamatosságának biztosítására - Vadász Ferenc- 
né SZB-tagot a közvetlen kaposolattartással bizta meg és felhatalmazta a KMK ügyei 
ben az SzB képviseletének ellátásával.

bizalmi összejövetelek

MÁRCIUS 7 - Összbizalmi értekezlet. Vadász Ferenoné elvtársnő politikai tájé
koztatót tartott, Tloffer Rezsőné szervezési felelős pedig a máro. 6-i SzB-Ulés 
munkájáról számolt be és aktuális kérdésekről (ápr.4-i Jutalmazások, tüzelőülöl- 
ványok igénylése, lakás-ós házépítéssel kapcsolatos körlevél) adott tájékoztatást.

MUNKABIZOTTSÁGI ÉRTEKEZLETEK

Az SzB munkabizottságainak értekezleteiről, végzett munkájukról lapunk követ- 
kező számában adunk összefoglaló tájékoztatást.
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Beszámoló
A MÁRCIUS 5-1 ÖSSZDOLGOZÓI ÉRTEKEZLETRŐL

Ez a beszámoló nagyon korlátolt terjedelmű ás Így nem Is lephet fel szerény- 
telenül a teljesség igényével, S amint az OSzK Híradó egy kicsit a Könyvtár Írá
sos emlékezete, úgy ez az összefoglalás is inkább emlékeztetőnek készült. Mivel 
nem rövidített Jegyzőkönyv, nem a felszólalások mechanikus sorrendjében foglalko
zik a hozzászólásokkal, hanem a felmerült fontosabb témák köré csoportosítJa az 
elhangzott észrevételeket.

Az SzB titkárénak megnyitó szavai után Jóboru Magda főigazgató mondta el - 
akármennyire elosépelt jelző is ez, de most feltétlenül ide kívánkozik - gondolat- 
ébresztő referátumét. Talán a legnagyobb visszhangot kiváltó megállapítása az volt, 
amely az osztályvezetők tevékenységével, hatáskörével foglalkozott. Véleménye sze
rint az utóbbi években kialakított főosztályi rendszer bizonyos mértékben háttér
be szorította az osztályvezetők személyét és felelősségét, s feltehetően osztály- 
vezetőink ebből következően nem eléggé aktívak, személyzeti és szakmai ügyekben 
nem kezdeményeznek és nem döntenek elég határozottan. Ez a vélemény helyeslésre 
talált, a felszólalók részben megerősítették ezt a tényt, részben az okait kutat
ták és javaslatot tettek a helyzet orvoslására.

Medrey Zoltán arról beszélt, hogy ez a gyakorlat az osztályvezetők elkedvet- 
lenedéséhez és ezen keresztül passzivitásához vezetett. Babiczky Béla, Gombooz 
István, Bélley Pál, Iszlay Zoltán példákkal igazolták és húzták alá ennek való
ságát .öasv^ri, Dezső az osztályvezetői értekezletek visszaállítását sürgette. 
Horváth Viktor az osztályvezetők Jogkörének biztosításáról és a felelősség elvé
nek érvényesítéséről beszólt.

Az értekezlet másik központi kérdése az állományvédelem ügye volt. Babiczky 
Béla szerint a mikrofilmesésl programnak központi kérdéssé kellene válnia. Ezt , 
elsősorban a könyvtári, főleg a hirlaptéri állomány nagyfokú romlása indokolja. 
Sasvári Dezső kifogásolta, hogy a könyvtár költségvetésének alig 5 százalékát 
fordítja állományvédelemre, mig a külföldi könyvtárak költségvetésének 25-30 
százaléka szolgál erre a óéira. Megemlítette, hogy a kötészet állandó személyi 
nehézségekkel küzd, ez teszi lehetetlenné a nagyteljesítményű gépi berendezések 
megfelelő kihasználását. Kókay György az állományvédelem hirlaptéri vonatkozásai
ra hivta fel a figyelmet. Figyelmeztetett a felbecsülhetetlen értékű hirlaptári 
gyűjtemény aggasztó állapotára, a kötésre váró folyóiratok nagy számára. Soltész 
Zoltánná azt indítványozta, hogy tegyék az állományvédelmet országos üggyé. Mivel 
a műemlékvédelemre kormányéatunk annyit áldoz, bizonyára hajlandó lenne anyagi 
áldozatot hozni olyan "műemlékek" védelmére, amelyek nemcsak az adott kor anyagi 
kultúráját hordozzák, hanem a szellemi kultúra felbeosülhetetlen értékű dokumen
tumai .

Több hozzászólás hangzott el a katalógusok rekonstrukciós munkájával kaposo-
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latban, amoly munka a Várba valő költözés előkészítésének egyik fontos feladata. 
Itt merült fel az a nézet, hogy ezt az unalmasnak tartott munkát jobban kellene 
anyagilag honorálni. Bélley Pál felszélalásában - erre a munkára is gondolva - 
a könyvtári "rutin munka" fontosságát és a többi munkával valá egyenrangúságát 
emelte ki. Horváth Magda szintén ilyen értelemben szélalt fel, hangsúlyózva,hogy 
a katalógus gondozása komplex munka, mely nagy felkészültséget, széles tudást 
igényel. Hiba azonban az, hogy eddig technikai munkának tekintették, ezért díjaz
ták alacsonyan. Jóboru elvtársnő ezt a felfogást helyeselte, megjegyezve, hogy 
a könyvtárban nem "unalmassági pótlékot" kell adni, hanem a hozzáértést és tudást 
kell megfizetni.

Iszlay Zoltán KlSz-titkár a fiatalok helyzetérői beszélt. Sürgette a fiatal 
dolgozók exisztenoiálls helyzetének biztosítását, azt, hogy az egyetemet és a 
kétéves könyvtárosképző tanfolyamot végzett fiatal dolgozókat véglegesítsék, fi
zetésüket állapítsák meg,mert a huzavona a bizonytalanság érzését kelti és elked
vetleníti a fiatalokat. Szigethy Jolán hozzátette, hogy a fiatalok támogatása 
nem jelentheti az idősebbek megbecsülésének elhanyagolását. Haraszthy Gyula több 
szerénységet és hozzáértést kért számon a könyvtár fiatal dolgozóitól. Soltész Zol
tánná úgy vélte, hogy a fiatalok kérései között aránytalanul sokat szerepelnek 
az anyagi követelések. Jóboru Magda főigazgató ezt a problémát azzal zárta le, 
mind az Idősebb, mind a fiatalabb generáció nélkülözhetetlen, sajátos generációs 
tulajdonságaikra egyformán szükség van.

Számos érdekes probléma merült még fel. Szék közül csak néhányat említhetünk 
futólag. Hámori Béla párttitkár a pártszervezet segítéséről beszélt a könyvtári 
munkában. Bélley Pál a káderpolitika területén az"elfekvő értékek" aktivizálását 
sürgette. Wix Qyörgynó a továbbképzés szervezettségét hiányolta. Horváth Viktor 
szintén a továbbképzés kérdéseiről beszélt. Helytelennek tartotta, hogy a EME szak 
mai kiadványai, többek között a "Könyvtári Figyelő" nem találhatók meg az osztá
lyok segédkönyvtáraiban. Központi irányítás megvalósítását tartotta szükséges
nek. Soltész Zoltánná az OSzK kifelé is érvényesülő túlzott önkritikájáról és 
önlebeosülésről,mint flagelláns jelenségről beszélt.

Jóboru Magda főigazgatónak a felvetett kérdésekre és problémákra adott 
összefoglaló válasza zárta be az értekezletet. - [BÁNLAKI ÉVA]

SZJUESZERVEZETI TAGSÁGOM 37-^t.yi HÍREIBŐL

JUBILEUMI ÜNNEPSÉGEK - Március 7-én Hadik Erzsébet 25 éves, mároius 13-án 
pedig Szilágyi Mihály 40 éves szolgálatának Jubileumát ünnepelte a Hirlaptár 
és a Könyvieldolgozó Osztály közössége. "Az ilyen pillanatok (Hoffer Rezsőné 
elvtársnő megnyitó szavait idézzük) a szárnyas idő hirtelen elrepülésével kap
csolatos gondolatokat ébresztik fel, ... de a tartalommal megtöltött évek tuda
tában ás ismeretében mégis derűssé és meleggé válnak."
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Hadik Erzsébetet (és ezt az alkalmat az időközben nyugdíjba vonult Imre Kál
mán búcsúztatására is felhasználva) az Intézátvezetés nevében dr.Dezsényi Béla 
főosztályvezető, a Szakszervezeti Bizottság nevében pedig Hoffer Rezsőné szer
vezési felelős köszöntötte. Hadik Erzsébet válaszában a múltat idézte és a Jelent 
értékelte. "1942 őszén, amikor egészségi okokból elhagytam a katedrát - mondotta - 
ezt Írtam a naplómba:"örülök áthelyezésemnek s mégis valami fájó érzés tölti el 
a lelkemet. Ott kell hagynom az élő emberpalántákat, akiknek nevelésétől függ az 
ország fejlődése. És ezután élettelen papírokkal fogok dolgozni. - Most látom 
osak, hogy ez a kis feljegyzésem, mennyire téves volt akkor.Mert a könyvtári mun
ka lényege sem az élettelen papírokkal valő foglalkozás, hanem a műveltség fej
lesztése, a tudományos munka megalapozása és ezeken keresztül a fejlődés szolgá
lata."

Szilágyi Mihályt az Intézetvezetés nevében dr.Sebestyén Géza h. főigazgató, 
a Szakszervezeti Bizottság nevében Horváth Viktor szakszervezeti titkár köszön
tötte. A köszöntő szavak 40 év lelkiismeretes helytállását, a könyvtár ügyének 
áldozatkész szolgálatát, Szilágyi Mihálynak a munkás-saolidáritás mellett valő 
kiállását, régi szakszervezeti munkáját értékelték. Szilágyi Bácsi munkáját kö
szönte Herke Rózsa is versében: ” "El is osodulkoztam a kemény gépen, - S aki 
vezette, tisztelettel néztem: - A sok tarka téglát, hogy szedte, adta, - Tornyok
ba fonta, egymásra rakta, - Szilágyi báosl sok év szorgalmával, - Nem törődve 
bajjal, gonddal terhelt mával, - Építette buzgón a sok karton-tömböt ..."

Kedves, a munkatársi megbecsülésnek és szeretetnek megnyilvánulásai voltak 
esek az ünnepségek és kifejezői annak (Hadik Erzsébet szavaival élve), hogy kor
mányzatunk, a párt és a szakszervezet Végzett munkájuk szerint értékelik a dol
gozókat. -

EMLÉKEZÉS - Horváth Ilona nővérét, PéoaiUfl Antalné édesapját gyászolja.

Ag omstezoi^ui (XfflPJAIBáL

örömmel olvastuk aa OflsX Híradó múltkori számában a lelkes beszámolót osz
tályunk munkájáról. Bizony nagyon Is hasznos, ha friss szemmel néz körül valaki 
a teremfelügyelő asztala mellól. "Tudományon kutatóink Igénylik a tájékoztató 
könyvtáros segítségét” állapítja meg a oikk. Mindnyájan Így látjuk. Három sű
rűn telelrott fűzet, egy dobozra valé oádula és több dossziéban tárolt dokumen- 
táolós anyag - a megoldott kérdések emlékei - bizonyíthatják ezt, több évre vlsz- 
ezamenóen. Szívesen meg le mutatjuk anyagunkat az érdeklódó munkatársaknak, saj
nos eddig kevés érdeklődd akadt.
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A felmerülő kérdésekkel ugyan, ml nem az olvasótermekben, hanem inkább a 
kézikönyvtár és a katalógus-szekrények közelségében találkoztunk eddig. Annál 
inkább Örülönk, ha olyan uj munkatársat sikerült nyernünk, aki teremfelügyelői 
posztján, a lankadatlan figyelmet kívánó ellenőrző munka közepette is ki tudja 
csiholni olvasóinkból a fokozodó tudományos kíváncsiságot.

"Rajtunk múlik, hogy tájékoztató-szolgálatunk ezekkel [mármint irodalmi kér
désekkel] és ne a beiratkozás, ruhatár és más adminisztratív kérdéssel foglalkoz
zék” fűzte hozzá megjegyzését a Szerkesztőség is a cikkhez. Az Olvasószolgálat 
munkatársai csak helyeselni tudják e szavakat. Szeretnénk azonban indokolt szak
mai útmutatást és súlyosan indokolt segítséget is kapni, hogy az elmulaszthatat
lan adminisztratív feladatok mellett, időt találhassunk olvasóink igényesebb kér
déseinek megoldására is. észszerű javaslatokat szívesen fogadunk. - [OLVASÓSZOL
GÁLAT] .

A KÖNYVTÁROS - MINT FILMHŐS

felszabadulás előtti vígjáték-irodalmunknak szinte elmaradhatatlan figurái 
voltak az akkor kispolgárnak számitó gyámoltalan és félszeg tanár, a klott-kö- 
nyökvédővel felszerelt szervilis könyvelő és nemritkán - az élettől elidegenedett, 
szórakozott és félénk - könyvtáros. Az ilyen figurák szerepeltetése szinte garan
tálta a sikert, mert nem légbőlkapott figurák voltak ők, hanem nagyon is ismerős 
torzképei egyes társadalmi rétegeknek, amelyeket az akkori társadalmi rend meg
nyomorított. Sokszor váltott ki tiltakozást e rétegekben hivatásuk megszemélye
sítőinek ilyen előnytelen beállítása, de ez mit sem segített, - valahonnan csak 
kell anyagot venni a humoros témákhoz.

Mindez úgy jutott eszembe, hogy a napokban végignéztem Mariássy Judit "Nem 
ár a nevem" o. filmjét, amelynek egyik hőse - könyvtáros. Es periig ugyanaz a 
könyvtáros, akit husz-harminc vagy még több éve szoktam látni a vígjátékokban.
Épp oly szórakozott, életidegen és félénk, mint egykor volt, akinek hivatása 
mellett az egyetlen életcélja - a horgászás. Nem voltam nagyon büszke rá, sőt 
egy kicsit resteltem is magam családtagjaim és barátaim előtt (televíziós köz
vetítés volt), hogy hivatásomat ilyen nevetséges figura reprezentálja. Hamar túl
tettem magam azonban ezen az érzésen, hiszen - gondoltam - ez nem egy mai 
könyvtáros, hanem egy darab anakronizmuB, ezzel én nem azonosítom magam, ilyen 
könyvtáros ma már nincsen - semmi közöm hozzá. De a film befejeztével mégsem a 
legjobban éreztem magam. "Most aztán jól nézek ki" - gondoltam. "Évek óta csi
nálom magamnak a propagandát, hogy nyakig vagyok a munkával és hogy a könyvtár
ban sem kényelmesebb és kevosebb a munka, mint bármely más foglalkozásban é3 most 
Itt van Családom ás barátaim részéről alig titkolt megvetést és szánakozást
éreztem felém áradni. "Ezentúl beszélhetsz nekünk"-olvastam le szemültből gondo
lataikat. lís osakugyan. Ez a könyvtáros az egész filmben nem tett mást, mint 
hogy egy Ízben kölcsönzött könyvet nyújtott át az olvasónak, egyszerű karnyuj-



18 OSZK Híradó

tással (még az ezzel Járó lcls admirilsztráoiós munka bemutatását is elspórolta 
tőlünk a film), Ezenkívül csak horgászni láttuk, no meg - özvegyember lóvén - 
cgyügyüen futkarozrii egy hasonlóan kótyagoo nő után, lesve, hogy az majd kitalál
ja szándékát.

Társaságom nagy tapintattal elhallgatta gondolatait, de én nem birtam ellen
állni önigazolás! vágyamnak. "Nem értem" - mondtam idegesen méltatlankodva - "ho
gyan ábrázolhatják ilyennek a könyvtárost, hisz ilyen könyvtáros ma nem is léte
zik. "De hiszen mai iré irta" - vetették ellenem. "Hót ebben a műben az iró 
vajmi kevéssé volt mai" - fejeztem be a vitát, látva, hogy nagyon kevés kilátásom 
van a meggyőzésre. Most mór csak saját magamtól kérdeztem, vajon mikor fogják 
mar Íróink elásni ezeket a vigjáték-múmiákat és pihenni hagyni őket poraikban. - 
IBECK OSZKÁR]

ILLETÉKESEK VÁLASZOLJÁK

A Hiradó ez évi 2.számában közölt "MII VÁRUNK AZ UJ SZB-TŐL? és "KÍSÉRELJÉK 
MEG MUNKÁKÖRÜLMÉNXEINK MEGJAVÍTÁSÁT" o. oikkekkel kapcsolatosan az alábbiakban 
a Gazdasági Hivatal válaszát közöljük. E kérdésekre a továbbiakban azonban még 
visszatérünk.

VÁLASZ a " Mit várunk az uj SZB-től? " o. cikkre*

A MIKROFILMTÁR dolgozóinak munkavédelme érdekében beszerzendő mtlanyaglapo- 
kát a főosztályi engedélyezés után a Gazdasági Hivatal megrendeli. (Eddig azon
ban még nem Jutott el hozzánk az igénylés.)

A villanyboyler beszerzésével kapcsolatban már az elmúlt évben történt in
tézkedés a Gazdasági Hivatal részéről, amennyiben mint igényt Jelentettük a Műve
lődésügyi Minisztériumnak. Sajnos, beruházásból belföldi gépkeretet nem kaptunk, 
igy az igénylőlapot a minisztérium visszaküldte. Most költségvetési hitel terhé
re kívánunk villanyboylert beszerezni. (Ehozis a főosztályi engedéllyel ellátott 
igénylés szükséges). ígéretet a villanyboyler beszerelésének határidejére nem te
hetünk, mert egy korábbi megrendelése is kb. 2 évig húzódott el.

A Mikrofilmtar gépeinek állandó karbantartására - mivel ezt csak 02-es rova
ton finanszírozott szakemberek igénybevételűvel lehetséges a Mikrofilmtár vezető
jének tájékoztatása szerint - nincs Jelenleg lehotőség. Viszont ez évben elsőizben 
gondoskodtunk arról, hogy a nagyon sürgős olyan javításokra, melyeket vállalattal 
nem tudunk elvégeztetni, igen szerény összeg ezen a rovaton rendelkezésünkre áll
jon. Feltétlenül arra kell törekednie a Könyvtárnak, hogy az állandó Jellegű kar
bont artnsi munkákat vállalattal végeztesse el. Egyébként megjegyezzük, hogy a gé
pek napi karbantartása azoknak a dolgozóknak a feladata, akik a gópoken dolgoznak.
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VÁLASZ a "Kíséreljék meg munkakörülményeink megjavítását" o. olkkre:

Az ORSZÁGOS GYARAPODÁSI JEGYZÉK második emeleti elhelyezését az elmúlt évben 
a Gazdasági Hivatal nem tartotta szerencsésnek. Mlúti a Könyvtár vezetői az Igen 
zsúfolt elhelyezési körülmények között jobb elhelyezést biztosítani nf.:i v,-adtak, 
ezután - az ott dolgozók biztosan tudják - a Gar lasági Hivatal mindent megfőtt 
azért, hogy a dolgozók nem megf^I.exő munkakörülminyelt megjavítsa.

Közel 30 000 7';-ot fordítottunk a helyiség munkakörülményeinek ..a vasúba. 
Berendeztük, „nden asztalra állólámpát vettünk. Mosdókagyló valóban : i.uos a he
lyiségben, de va: rendes vízvezeték, ahol kezet lehet mosni. Vizesbl. wot a pad
lástérben kialakítani nem tudunk és ilyen ideiglenes munkahelynél ez felesleges
is.

Szellőzés télen is megoldható, hiszen az egyik ablak nyitható, nyáron pedig 
leszedhetek a belső ablakok. Most rendeltük meg a redőnyöket, hogy a nyári nap
tól védeni tudjuk az ott dolgozókat. A telefon megrendelést időben feladtuk. A 
Posta először műszaki akadályokra hivatkozott és kérelmünket elutasította, majd 
újabb megkeresésünkre biztosította a fővonalat. I A szerelés már meg is történt.] 
Gondoskodtunk arról isf hogy a fel járatot rendbehozzuk az ügyfélforgalomra való 
tekintettel.

Mindezek alapján nem értjük a Híradóban közölt olkket, amely úgy tünteti fel 
a Gyarapodási Jegyzék dolgozóinak helyzetét, mintha az elviselhetetlen volna. A 
külső, más Intézményeknél levő munkahelyek nem tartoznak a GH hatáskörébe.

HAZÁNK FELSZABADULÁSÁNAK 17.évfordulója alkalmából ünnepségünket április 
3-án (kedden) fél 4 órakor tartjuk a Pollaok Mihály-téri díszteremben.

A KÖZALKALMAZOTTAK SZAKSZERVEZETE Budapesti Bizottsága III. küldöttközgyűlését 
ápr. 7-én tartja. Alapszervezetünket Horváth Viktor és Sallal István képviselik.

ÁPRILIS 6-ÁN (pénteken) fél 9 órakor a pártszobában összbizalml értekezletet 
tartunk.

MEGSZÜNTETTÉK az illetmények "borítékolását" a Könyvelosztónál. Az ápr, 2-1 
Illetményeket az osztály kezdeményezésére a Gazdasági Hivatal egy összegben fi
zette ki, amelyből mindenki "Önmagát fizette ki". A fizetések átvételének ez a 
rendszere jelentős munkamegtakarítást eredményezhetne, ha az osztályok hasonló
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képpen Járnának el. Javasoljuk a szakszervezeti bizalmiaknak, hogy osztályvezető
ikkel egyetértésben (ha erre lehetőségük van) kövessék a Könyveloazté példáját.
Az illetmények egy összegben, borítékolás nélküli kifizetését a Gazdasági Hivatal- 
tél az llletményfizetést 4 nappal megelőzőleg kell kérni.

ÜJ RENDSZERT VEZETÜNK BB AZ ÉTKEZDÉBEN. Ápr.2-tél az Intézátvezetés szabályoz
ta az étkezési időt. A naponta 13 érétéi 15 óráig (szombaton 13,30 érátél 14,30 
éráig) megállapított ebédidő lehetővé teszi a felesleges várakozás elkerülését és 
biztosítja annak zökkenőmentes lebonyolítását. Kérjük az étkezőket, hogy az étke
zési ldőhőz való alkalmazkodásukkal segítsék az étkezde munkáját, mert ebédet osak 
a fenti Időpontban szolgálhat ki a személyzet.

Ezzel egyidejűleg régi kívánságnak teszünk eleget azzal, hogy a főzeléket 
(a leveshez hasonlóan) egy-egy asztal részére közös tálban szolgáltatjuk ki. Egy- 
egy tál 4 személy (személyenként 3 dl) adagját tartalmazza. Ilyen módon lehetővé 
válik, hogy mindenki szükségletének megfelelően kevesebbet, vagy ha asztaltársai 
erre lehetőséget adnak többet vehessen. Kérjük az étkezőket, hogy ennek megfelelő
en éljenek vele. [A répafőzeléknél és a spenótnál a többletfogyasztás kisebb ve
szedelemmel Jár.]

Hasonlóképpen bevezetjük a kenyérnek külön kosarakból való árusítását. A 
kenyér árát a kosarakban elhelyezett papírszalvéta alá kell tenni. Az önkiszol- 
gálé-büffében üveges ásványvíz (a poharanként! árusításra nlnos lehetőség) és mü- 
anyagtasakokba oscttagolt savanyúság is kapható lesz.

KIaoja AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MSZMP SZERVEZETE ÉS SZAKSZERVEZETI BÍZOTT-
0IA# MC* JELE N I K HA V ON K (l MT . Fn rí A* ar t a # uHdwXtu \/a i/r An o_________ ;___m _ •________ « . '






