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a függetlenségükért küzdő népek megsegítésére

"Ha majdan évszázados uralmuk folyama kiszárai, a Bár és a szenny micsoda pusztaságát 
hagyják majd maguk után!" - ezekkel a prófétai szavakkal jövendölte meg több mint két évti
zede hazája gyarmatosítóinak kitakarodását India földjéről Rablndranath Tagore, a nagy indi
ai költő.

Napjainkban a gyarmatosítók mind több országból kénytelenek távozni. Uralmukról nem sa
ját jószántukból mondanak le: a népek ereje kényszeríti őket erre. De ahol csak.tehetik, meg
őrzik gazdasági és politikai érdekeltségüket, hogy fenntarthassák a kizsákmányolást, tovább
ra is hasznot húzhassanak egykori hatalmas, immár bomló birodalmuk országaiból. Ám akár tel
jesen kiszorulnak, akár csak megkezdődött kiszorítósifc, mindenütt valóban a sár és a szenny 
pusztasága, nyomorúság és sötétség hirdeti évtizedei évszázados jelenlétüket.

Ezért van az, hogy a gyarmati és volt gyarmati országok lakóinak átlagos életkora 30 év 
alatt van. Ezért van az, hogy a gyarmati és volt gyarmati országokban száz emberből gyakran 
csak 5 vagy 8 tud lrnl-olvasnl. Ezért van az, hogy egyes elmaradott országokban csak 20, 30, 
esetleg 70 ezer emberre jut egyetlen orvos S ha ezek az országok függetlenné válnak is, 
hosszú éveknek és évtizedeknek kell elmulniok, mig népük emberi életet élhet, kilábolhat A 
gyarmatosítás okozta nyomorból és szenvedésből.

A szabadság után vágyódó népek függetlenségüket maguk vívják ki önmaguknak. Bizonyos, 
hogy sok áldozattal járó harcuk a szégyenteljes gyarmati rendszer bukásához vezet. A szocia
lista tábor léte és ereje, a béke híveinek sokasága nagyban elősegiti függetlenségük mielőbbi kivívását és megszilárdulását. Afrika és Ázsia népeinek szükségük van a világ haladó erői
nek testvéri segítségére. Számítanak is rá. A nemzetközi szolidaritás eszméje parancsoló szük
ségességgel fordít minket az eddig elnyomott és ma. még harcban álló népek felé: rajtunk is 
múlik sorsuk.

Az elnyomott, harcban álló népek Ugye valamennyiünk Ugye. Vér folyik még Algériában, Kon
góban, Angolában, Laoszban, Dél-Vietnamban, embertelen az elnyomás a dél-afrikai Köztársaság
ban, Délnyugat-Afrikában és sokfelé egyebütt. A nemzetközi szolidaritás jegyében egész népün
ket kérjük: emlékezzék vissza Baját történelme nehéz és véres esztendeire és fordítsa figyel
mét azokra a népekre, amelyek még ma is bilincsekben szenvednek, amelyeknek hazáját fegyver 
dúlja, kizsákmányoló fosztogatja; a milliókra, akik sokszor még a legelesettebbjeink egykori 
nyomoránál is sötétebb nyomorban, harcainknál súlyosabb harcokban élnek és halnak.

Nem hagyhatjuk sorsukra azokat, akiknek igaz ügyével együtt érzünk!
A magyar dolgozók egységes kívánságát teljesítjük, amikor május 1-el kezdődően Szolida

ritási Hónapot hirdetünk. Kis címletű: 1.- és 3*-Ft-os bélyegekkel gyűjtést szervezünk, hogy 
a magyar nép milliói szerény hozzájárulásával is lelkesítsük, buzdítsuk és segítsük Afrika 
és Ázsia elnyomott népeit, gazdaságilag elmaradott országait.

Erkölcsi és anyagi támogatásunkkal fejezzük ki a függetlenségükért harcoló népek iránti 
szolidaritásunkat! Legyen a Szolidaritási Hónap a proletárszolidaritás és a népek közötti ba
rátság gyönyörű gondolatának kifejezője! Járuljunk hozzá, hogy az egész emberiség mielőbb em
berhez méltóan élhessen!

MAGYAR SZOLIDARITÁSI BIZOTTSÁG 
a függetlenségükért küzdő 

népek megsegítésére
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SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSÜNK KÉRDÉSÉIRŐL

Lapunk 3. száméban megkezdett vita folytatásaként az alábbi hozzászólásokat 
közöljük:

33R.CSAPODI CSABÁNÉ

Lényegében nem vitatkozni óhajtok a témát felvető Haraszthy Gyula és Vadász 
Perenoné kartársakkal, csupán szeretném tovább fűzni és kiegészíteni az ő gondola
taikat néhány ötlettel, abban a reményben, hogy egy-két lépéssel előbbre viszem a 
kérdést és még más kartársak is kedvet kapnak ahhoz, hogy a továbbképzéssel kaposo 
latos elgondolásaikat beküldjék az OSZK Híradó szerkesztőihez.

Időközben megszületett könyvtárunk 1962. évi szakmai továbbképzési terve, a- 
mely a tavalyi induláshoz képest feltétlenül nagy fejlődést Jelent, mert meghatá
rozott témacsoportok szerint, a jelen és a Jövő szükségleteinek figyelembevételé
vel, átgondoltan és szervezett formák között kívánja megvalósítani a továbbképzést 
A magam részéről mér előre is úgy látom: nehezen fogom tudni kiválasztani, melyik 
előadásra ne Jelentkezzem.

Volna azonban néhány javaslatom, amelyeket itt vitára boosátok:

1) Véleményem szerint a szakszervezet által rendezett vagy rendezendő szakmai 
vitasorozatot és az intézetvezetés által szervezett szakmai továbbképzést egyesí
teni lehetne, esetleg úgy, hogy egyes előadásokat előre felkért hozzászólókkal, 
vitaszerüen rendeznének meg.

2) Ha a továbbképzést az egész magyar könyvtárügy feladatának tekintjük - és 
föltétlenül annak kell tekintenünk - akkor a Jövő évi továbbképzési tervbe be kel
lene iktatni olyan előadássorozatot is, amelyekben az egyes problémákat a többi 
nagy könyvtár bevonásával vitatjuk meg.

3) Különösen ki szeretném emelni, mint helyes szempontot Vadász Perenoné elv
társnőnek azt a megjegyzését, hogy a vitaindító előadásra mindig a témakört kuta
tó v. azzal munkafeladatként foglalkozó munkatársak készüljenek fel; a kollektíva 
többi tagjai viszont előre áttanulmányozzák a megadott irodalmat. Ez a forma töb
bet használ a továbbképzésnek, mint pusztán csak előadások tartása.

4) Pöltétlenül megoldandónak tartom a továbbképzéseken elhangzottak valami
lyen formában történő rögzítését; különösen olyan esetekben, amikor a viták so- 
<*én olyan határozatok születnek, olyan vélemények alAiniinAk ki, amelyeknek a gya-
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korlatban Is haladéktalanul érvényt kell szerezni. 

DR.WIX GYÖRGYRE

Amikor ezeket a sorokat Írom, nem lemerve a többi hozzászólást, nem merem 
még határozottan állítani, de úgy érzem, vitáról a szó szoros értelmében nem be
szélhetünk* Annál is inkább, mert mire a Híradó megjelenik, az OSZK minden érdek
lődő dolgozója nemosakhogy kézhezkapta az OSZK 1962. évi szakmai továbbképzési 
tervét tartalmazó kis leporellót, hanem már véleményót is nyilvánította, hiszen 
leadta (vagy nem adta le) jelentkezését.

Véleményem szerint ez a jelentkezésekben megnyilvánuló továbbképzési "népsza
vazás19 eredményével helyeselni fogja a központi továbbképzést, mind formájában, 
mind tartalmában. Ahol pedig osztálymunkából fakadó kívánalmak egyéb témák meg
tárgyalását is igénylik, ott a központi előadások szerényen megszabott száma le
hetővé teszi ezeknek a problémáknak osztályviszonylatban történő megvitatását. 
Főosztályunkon [IV.főosztály] ezt a gyakorlatot gondoljuk megvalósítani, termé
szetesen nem előlrásszerüen, osupán ott és annyiszor, ahányszor ezt valóban ko
moly igények indokolják. Példaként az Országos Gyarapodási Jegyzék csoportját 
említem, ahol a munkatársak a tudományok összefüggéseit, az egyes tudományágak 
meghatározását és tartalmát ismertetik a jegyzékben használt szakrendszerrel kap
csolatban, hetenként kb. egy órát fordítva erre a célra.

ügy tudom, hogy a szakmai továbbképzés rendszere és tartalma a legtöbb könyv
tárban az útkeresés Időszakánál tart. Véleményem szerint könyvtárunknak sikerült 
a helyes utat megtalálni, a központi előadások, a speciális témákkal való kol
lektív foglalkozás, s az egyes konkrét osztály problémák megvitatásának differen
ciáit módszerével.

KÖZLEMÉNYEK

AZ OSZK KOLLÉGIUMÁNAK ÜLÉSEIRŐL JELENTJÜK:

MÁRCIUS 29-1 ÜLÉS - A Kollégium az I. főosztály szerkesztésében a "A GYŰJ
TŐKÖRI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA" c., a IV.főosztály előterjesztésében pedig a 
"JAVASLAT AZ ÁLLAMKÖZI KULTUREGYEZMÉNYEK KIADVÁNYCSERÉRŐL SZÓLÓ PONTJAINAK MÓ
DOSÍTÁSÁRA" o. Javaslatokat tárgyalta meg. Ismertetésükre lapunk következő szá
mában visszatérünk. - Megtárgyalta és jóváhagyta a Kollégium a főosztályok által 
beterjesztett Jutalmazási Javaslatokat. Ezek alapján hazánk felszabadulásának 
17. évfordulója alkalmából 25 300 ft Jutalmat adtak át az elmúlt Időszakban ki
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váló eredményt felmutató dolgoz óknak.

ÁPRILIS 12-1 ÜLÉS - Megtárgyalta a Kollégium a GYARAPÍTÁSI OSZTÁLY FELtJL- 
VIZSGÁLATÁRÓL készített összesített Jelentést, valamint azokat a javaslatokat, 
amelyeket azzal kaposolatosan terjesztett a vizsgálatot végzó bizottság a Kollé
gium elé. A Gyarapítási Osztály felülvizsgálatáról lapunk 2. számában adtunk tá
jékoztatást olvasóinknak.

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

KITÜNTETÉSEK - Hazunk felszabadulásénak 17. évfordulója alkalmiból a Müvelő- 
désügyl Miniszter Dr. Fór is Anna ny .tud. f ómunkatársnak, Juhászné Br .Hajdú Helga 
fóosztályvezetónek és Papp István tud. fómunkatársnak "SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT" 
kitüntetést; Németh János, Piros Ferenoné és Varga Benjámin tud.technikai munká
éi 5 besorolású dolgozóknak "KIVÁLÓ DOLGOZÓ" kitünteti jelvényt; Szüos Ilona tud. 
munkatársnak és Dr.Wix Györgyné helyettes-osztályvezetőnek "MINISZTERI DICSÉRŐ 
OKLEVELET" adományozott.

JUTALMAZÁSBAN RÉSZESÜLTEK: Főigazgatóság - Tomits Ottilia; I.főosztály - Be- 
lenoslk Lajos, Csáti Alajos, Juhász Júlia, Komjáthy Miklósné, Krausz Jánosné, Lo- 
pusán József, Páozius Antalné, Radnai Márta, Sinkó Pélné, Tárkányi Gyula, Tőkés 
Lászlóné, Tőkésy Ilona, Varga Béláné, Zilahy Tamésné; II. főosztály - Csabai Mi
hály, Herendy Kérolyné, Kiszely Olivér, Konoz József, Nagy Károly, Nagydiósi Gé- 
záné, Somfai László, Tatai András; III.főosztály - Barton András, Benedioty Ró
bert, Bibor Jenőné (Ziro), Csapódj Csabáné, Molnár Séndorné (Keszthely), Vid Gyö- 
zőné (Keszthely); IV.főosztály - Balázs Miklósné, Barbáosy Vllmosné, Besenyei 
Andorné, Faragó Lászlóné, Gombai Sándor, Jáger Gyuléné, Keil Lóránt, Kriváosy 
Györgyné, Maczlka Béla, Németh Mária, Ráduly Márta, Simon Gáborné, Slaohta Erzsé
bet; Könyvtártudományi és Módszertani Központ - Basola Zoltán, Fodor András, Gal- 
góozy Lajosné, Kecskés Mátyás, Zsemberi Anna; Gazdasági Hivatal - Bolgár Félné 
Domanyik Mihályné, Ferenozi Sándor, Keresztes Antal, Kozák Jénosné, Pálinkás Sán
dor, Rakovszky Istvánná, Sebestyén Gáborné.

UJ MUNKATÁRSAINK: Ónódy Miklós tud.osoportvezető (KMK)

ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL: Pánczál Károly műszaki III. (hozzájárulással ki
lépett )

HIVATALOS LAPOK TARTALMÁBÓL

A MAGYAR KÖZLÖNY máro. 18.-1 számában megjelent a munkaügyi miniszter rende
leté, amely a nyugdijrendeletek egyes végrehajtási rendelkezéseink módosításáról 
és kiegészítéséről szól; márc.22.-i számában 1963.március 1.-én hatálybalépő kor
mányrendeletet tettek közzé a tolmáosi feladatok ellátásáról; mérő.25.-1 számában 
kormányrendelet Jelent meg a középfokú oktatási intézményekben a beiratási dij
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és a tandíj megszüntetéséről, - ugyanebben a számban közzétett másik kormányrende
let a katonai szolgálatot teljesítő tartalékos hadkötelesek családi segélyéről 
szél; ápr,5«-i számában megjelent kormányrendelet, valamint ennek alapján kiadott 
munkaügyi miniszteri rendelet ujből szabályozza azt, hogy milyen munkakörökben 
(munkahelyeken) nem szabad nőket, illetve 18 éven aluliakat foglalkoztatni.

A MUNKAÜGYI KÖZLÖNY ápr.9«-i számában közlemény Jelent meg a Marxizmus-Leni- 
nlzmus Esti Egyetemei különleges tagozatain továbbtanulók tanulmányi kedvezményei
ről.

A MŰVELŐDÉSÜGYI KÖZLÖNY ápr. l.-i számában M.M. utasítást tettek közzé az is 
meretterjesztő előadások egyes pénzügyi és szervezési kérdéseiről.

könyvtárunk munkájáról

AZ OSZK TÖRTÉHETÉRŐL

Lapunk múlt évi decemberi számában elhangzott az a kívánság, hogy a Híradó 
rendszeresen, folytatásokban Ismertesse az OSZK történetét. Ehhez a kívánsághoz 
kapcsolódva szeretném ismertetni az OSZK történetére vonatkozó eddig megjelent mun
kákat, a kutatások helyzetét az elmúlt években és jelenleg, végül a véleményem sze
rint hátralévő feladatokat.

Az OSZK történetének feltárására tudományos módszerességgel először Kollányi 
Ferenc könyvtárőr vállalkozott. 1905-ben megjelent terjedelmes müve a könyvtár meg
alapítását és a Széohényi Ferenc haláláig (1820) terjedő történetét tárgyalja, rend 
kívüli részletességgel, a vonatkozó levéltári anyag kimerítő, darabonkénti ismer
tetésével, az elbeszélést gazdag képanyaggal illusztrálva. A mü tervezett folytatá
sa elmaradt.

A könyvtár első száz evének történetéről mai napig az egyetlen összefoglalás 
"A Magyar Nemzeti Muzeum múltja és jelene" o. kötetben (1902) jelent meg* a könyv
tár vázlatos története Fejorpataky Lászlótól, és az egyes tárak keletkezésének, a- 
nyagának ismertetése az azokat gondozó kitűnő szakemberek tollából.

Ettől kezdve a könyvtár történetének kutatása fél évszázadra megszakadt, s 
oeak 1954-ben egy a könyvtár dolgozóiból alakult munkaközösség munkájával Indult 
újra. A munkaközösség mintegy két éven át működött; eredménye - jelentéktelenebb 
részletmunkák mellett - az OSZK irattár 19. századi anyagának kioédulázása, az Or
szágos Levéltárban található forrásanyagból az 1880-as évekig terjedő rész (nádori 
levéltár,abszolútkor! hatóságok levéltárai, VKM irattár megfelelő részei) kicédu
lázása, valamint a Magyar Könyvszemlében taláipiató, az OSZK történetére vonatkozó
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anyag feltárása; végül a Könyvszemle ki jegyzetelése magának a folyóiratnak törté
nete szempontjából. E munkaközösség keretében végzett anyaggyűjtése alapján ké
szítette e sorok Írója az OSZK reformkori történetére vonatkozó tanulmányait (Az 
OSZK 1957. és 1958.-1 évkönyveiben és az OSZK kiadványai 56. sz.-ként) a reform
kori könyvtárosok munkájáról és társadalmi helyzetéről. A könyvtár 1848-tól az 
1880 körüli évekig terjedő történetének megírása - a már részben összegyűjtött 
anyag alapján - V.Waldapfel Eszter szándéka.

A könyvtár 1880-1918 közötti története forrásainak feltárására a munkaközös
ség csak szórványos, félbenmaradt kísérleteket tett. A helyzetet e korszakra vo
natkozóan nagymértékben nehezíti a forrásanyag hiányossága: 1945-ben elpusztult 
az Országos levéltárban a Magyar Nemzeti Muzeum irattára, 1956-ban a VKM irattá
ra jutott ugyanerre a sorsra. így e négy évtized egyetlen nem nyomtatott forrás
anyaga az OSZK irattára, - ez pedig, a könyvtár akkori szervezeti viszoi inak 
következtében, csak másodlagos fontosságú, a nagyobb összefüggésekre nem sok vi
lágot vető anyagot tartalmaz. Ezt a hiányt sajtóanyaggal, a Könyvszemlében kiadott 
Jelentésekkel, esetleg más minisztériumok irattáréban található forrásanyaggal 
hosszasabb munkával is csak részben lehet pótolni. A könyvtár Tanácsköztársaság 
alatti történetéről rövid összefoglalást ad Kőhalmi Béla (M.Könyvszemle,1959.)> 
1945-1957 közötti életének eseményeit ismerteti V.Waldapfel Eszter (OSZK évkönyv 
1957•).

Mindezek alapján a könyvtártörténeti munkálatok újra való megindulása során 
helyesebbnek látszott a dualista kor második részének kihagyáséval az OSZK Horthy - 
korszakbeli történetének kutatása felé fordulni. E korszakból legalább a Magyar 
Nemzeti Muzeum - még pedig igen nagyterjedelmü - irattára ugyanis fennmaradt. A 
folyó óv elején megalakult négytagú munkaközösség (Eerenozy Endréné, Gyulai Árpád 
Papp Ivánná, Sándi Emilné) a korszak rövidebb egységekre történő felbontáséban 
(1934-ig; az átszervezés évei; a könyvtár a 2. világháború alatt) találta meg fel
adata megoldásának legcélszerűbb módját. A munkaközösség közvetlen oélja, hogy a 
kor OSZK-történetének főbb kérdéseit önálló tanulmányok keretében dolgozza fel.
Ezek a tanulmányok azután alapul szolgálhatnak a majd megírandó monografikus könyv
tártörténet megfelelő fejezetei számára, - amint a könyvtár összefoglaló, modern 
társadalomtudományi és könyvtári szempontokat érvényesítő története általában is 
csak a mér meglévő és még várható részlettanulmányokra épülhet fel.

A mongráfiét megelőzően - természetesen szintén az önálló publikálás igényé
vel - szükséges lenne még az egyes tárak történetének analitikus feldolgozása. A 
Hirlaptár történetéről megjelent tanulmány (Dezsényi Béla oikke, OSZK évkönyv 
1957.) azonban sajnos nem talált még kévetőkre a többi osztályon, 0 mellette csak 
néhány, a tárak 1945 utáni gyarapodását ismertető oikkről (J.Hajdú Helga és Véosey 
Jenő toliéból, OSZK évkönyv 1957.f ill. 1958.) emlékezhetünk meg.

Visszatérve kiindulásunkhoz: a könyvtár történetének az OSZK Híradóban való 
folytatólagos ismertetése már osak azért sem lenne lehetséges, mert a könyvtár
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160 évéből mindössze 100 év nyert Igen-Igen vázlatos, s osak nem Is 60 év részle
tesebb feldolgozást. Az Iskolavezetésekre való jobb felkészüléshez egyelőre leg
inkább megfelelőnek látszik "A Magyar Nemzeti Muzeum múltja és jelene19 o. kötet 
vonatkozó részleteinek áttanulmányozása. További irodalom olvasása, a Könyvszemle 
régi évfolyamainak lapozgatása, az itt megjelent, száraznak látszó hivatalos könyv
tári jelentések néha igen érdekes adatainak felhasználása azután állandóan élén
kítheti, uj színekkel gazdagíthatja a könyvtár történetéről alkotott és látogató
inknak továbbadandó képünket. Jó lenne persze, ha az irodalom tanulmányozása köz
ben többekben is kedv ébredne ahhoz, hogy tudományos munkára Jutó idejüket és ener
giájukat az OSZK történetének még kidolgozatlan szakaszai felé fordítsák. - 
[V.WINDISCH ÉVA]

ÍNB. Wlndisoh Éva oikkének olvasása - bizonyára többekben is - kérdéseket vet 
fel. Alapvetően és elsősorban azt, hogy nem lehetne, nem kellene-e többet, az ered
ményt jobban biztosítóén intézkedéseket tenni könyvtárunk történetének megírására? 
Nevezetesen: 1) Helyes-e a könyvtár történetének megírásához alapot szolgáltató 
adatgyűjtést, a résztanulmányok, az egyes tárak történetének megírását esetleges
sé tenni, a oikk Írójának szavaival élve: hátha "többekben is kedv ébredne ahhoz, 
hogy tudományos munkára jutó idejüket és energiájukat az OSZK történetének még 
kidolgozatlan szakaszai felé fordítsák"? 2) Könyvtárunk kollégiuma osak nemrégen 
határozta el, hogy a "nemzeti könyvtárrá való formálódás" egyes kérdéseit tanul
mánykötet formájában dolgoztatja fel. Vajon a könyvtár történetének megírása (ép
pen most, Széohényl Pereno elgondolásának 160 év utáni megvalósulása idején) nem 
szerves része-e ugyanennek az elgondolásnak? 3) Igazak-e ezek a kérdések, helyes- 
e felvetésük? Erősítsék meg lapunk olvasóinak hozzászólásai és javaslatai. És ha 
kérdésfelvetésünk alapján Intézetvezetésünk helyesnek látja majd a központi intéz
kedést, e régen vajúdó kérdésnek megoldása is bizonyára biztosított lesz. Szerk.]

SZAKMAI TOVJ

Az alábbiakban könyvtárunk Főigazgatósága által kiadott felhívás alapján 1962. 
évi továbbképzésünk programját ismertetjük.

Az OSzK általános továbbképzési terve négy párhuzamos előadássorozatot Ölel 
fel. Minden sorozat keretében havonta egy előadóra kerül sor, az előadások mindig 
szombatra esnek. Egy dolgozó egyszerre egy sorozatra jelentkezhet. A C) és D) soro
zat esetében részt lehet venni bármelyik előadáson külön is. A speoiális tovább
képzés egy-egy szakkérdés uj irodalmának kollektív feldolgozását jelenti (pl.osz
tályozás, tájékoztató munka,stb.) Ennek tervét a jelentkezések alapján később fog
ják összeállítani.

A-sorozati ÁLLOMÁNYI SMERTETES (Minden hó harmadik szombatján. Csoporttitkári 
Vlzkelety AndrásElőadások [április-junlus] t 1. Nyelvemlékeink (Csapod! Csabá- 
né), 2. Az ősnyomtatványok (Soltész Zoltánná), 3.Leghíresebb RMK köteteink (Borsa
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Gedeon) - [szeptember-december] 4. A magyar "szép könyv" története (Varga S.Fri
gyes), 5. Kultúrtörténeti források az OSzK Színházi Gyűjteményében (Hankiss Ele
mér) , 6. Kéziratos anyag a Zeneműtárban (Somfai László), 7. Sajtótörténet! emlé
kek (Dezsényi Béla)

B-sorozat: KÖNYVTÁRAK ITTHON,KÖNYVTÁRAK KÜLFÖLDÖN (Minden hó negyedik szom
batján. Csoporttitkárt Bántay Vilmosné). Előadások: Iáprilis-Junius] 1. A len
gyel könyvtárügy - ma (Horváth Viktor), 2. Tapasztalatok a oseh könyvtárakban 
(Pa.lkossy György), 3. A hálózati rendszer mai problémái és fejlődésének lehető
ségei (Kováos Máté) - [szeptember-december"1 4. A Bibliothéque National©. Ismer
tetés filmvetítéssel. (Dezsényi Béla), 5. A Lenin Könyvtár szervezete (Hámori 
Béla), 6. A Library of Congress (Sebestyén Géza), 7. Beszámoló az OKT munkájáról 
tekintettel az Országos Széchényi Könyvtárra. (Haraszthy Gyula)

C-sorozat: A KÖNYVTÁRI MUNKA KORSZERŰ TECHNIKÁJA (Minden hó második szombat
ján. Csoporttitkér: Jéky Éva). Előadások: [április-Junius] 1. Könyvtár és fény
képészet (Babiozky Béla), 2. UJ sokszorositási eljárások (Bóday Pál), 3. A kor
szerű tartósítás és restaurálás kérdései (Hasznosné, Szőllős Ilona) - [szeptember- 
deoember] 4. UJ közlő-és szállító berendezések (Tombor Tibor), 5. A nem könyv 
Jellegű könyvtári anyag kezelése (Léoes Károlyné), 6. Lyukkártyateohnika a könyv
tárban (Orosz Gábor)

D-sorozat: ELŐKÉSZÜLETEK AZ UJ NEMZETI KÖNYVTÁR MUNKÁJÁNAK MEGINDÍTÁSÁRA 
(A sorozat szeptemberben indul. Csoporttitkér: Farkas László). Témák: 1. A kata
lógus-hálózat fejlesztésének szempontjai. 2. A szakolvasótermi hálózat és közpon
ti olvasószolgálat. 3- A segédkönyvtárak és a Központi Segédkönyvtár kérdése. 4.
A raktározási rendszer és Jelzetadás. 5. A történeti gyűjtemények uJ problémái.
6. A tároló könyvtár a Nemzeti Könyvtárban. 7. A könyvtár szervezeti felépítésé
nek kérdései.

A továbbképzésnek ezeket az alkalmait egészítik ki szakszervezeti vonalon 
az SzB munkamozgalmi bizottsága által rendezett szakmai viták. Ezeknek kiegészí
tő Jellegét (magyarázatuk és szükségességük is ebben van) a következők adják meg: 
a) Céljuk nem az ismeretközlés, hanem a könyvtár munkájából adódó egyes kérdések 
nyilvános megvitatása, b) Az egyes viták témája rendszerint nem általános, hanem 
osak egy vagy több osztályt érdeklőrészkérdés. c) Megrendezésükben nem a rendsze
resség, hanem az aktuálltás a döntő, d) Munkamódszerük az ellentétes nézetek szem
beállítása, vita formájában való feloldása. Ezért közöljük előzetesen Írásban a 
vita téziseit a résztvevőkkel. E vitasorozat is most kezdődik. Első alkalommal, 
ápr.19-én, referensként Balázs Sándort az OMK munkatársét látva vendégül, a könyv
tári tájékoztatás szempontjából a gépi berendezések szerepét és lehetőségeit kí
vánjuk megvitatni.
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A "RÉSI MAGYARORSZÁGI NYOMTATVÁNYOK" C.KIADVÁNY
készülő köteteiről

Könyvtárunk kollégiuma február 22-1 ülésén tárgyalta meg és hagyta Jóvá 
a "Régi magyarországi nyomtatványok" o. kiadvány vázlatát a szerkesztés alapel
veivel.

E munka kronoléglkus rendben regisztrálja az összes Ismert magyarországi, 
valamint a külföldön magyar nyelven készült régi nyomtatványokat. Ez gyakorlati
lag a Szabé Károly által mintegy 70-80 éve megjelentetett "Regi Magyar Könyvtár" 
első és második kötetének uj feldolgozását jelenti.

A kiadvány első kötete az 1601 előtt készült nyomtatványokat, - mintegy ezer 
tételt - foglalja magában. A második kötet a XVII.századi kiadványokat fogja re
gisztrálni, előre láthatólag 4-5000 tételben. Az első kötet kézirata kb. egy év 
múlva készül el, míg a következő korszak munkálatai további 4-5 évet Igényelnek 
majd. A XVIII.század hazai nyomdatermését mintegy 30 000 tételre lehet beosülni, 
amelynek előzetes feltárásával már évek éta foglalkozik a könyvtárunkban külön 
e óéira alakult munkaközösség.

A kiadvány nem annyira az egyes nyomtatványok pontos leírására, mint inkább 
az azokra vonatkozó megállapítások*általában az irodalom összegyűjtésére és az 
egyes példányok lelőhelyeinek ismertetésére fekteti a físúlyt. így ez az össze
állítás a nemzeti bibliográfia szempontjain túlmenő adataival jelentős segítsé
get nyújt valamennyi tudományág hazai történetével foglalkozó kutatásnak.

A széleskörű adatgyűjtés minél sokoldalúbb feltárhatóságát a név, óim, szak, 
nyomda, nyelv szerinti mutatók és a korábbi bibliográfiákra utaló számkonkordan- 
ola fogja biztosítani.

A kiadvány első kötetének terjedelme (beleértve a régi magyarországi nyom
tatványok feltárásának történetét ismertető bevezetést és a mutatókat) hozzávető
legesen 60-70 Ív lesz. Az összeállítás külföldi felhasználhatóságát hivatott 
szolgálni a német, szlovák és román nyelvűek közvetitőnyelvként való alkalmazá
sa.

Ez év első negyedében elkészült az 1550 előtti mintegy száz tétel leírása, 
valamint az említett történeti bevezetés több mint 250 gépelt lap terjedelemben. 
A munka maga - mint az Országos Széohényl Könyvtár és a Magyar Tudományos Aka
démia közös kiadványa - előzetes tervek szerint részletekben ("lieferung"-okban) 
fog napvilágot látni, talán már ez év végén. [BORSA GEDEON]
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KtforVTÁRlJNK ÜGYRENDI SZABÁLYZATÁBÓL

Május hó folyamán lép érvénybe könyvtárunk ügyrendi szabályzatának első ré
sze , amely "Általános ügyrendi Szabályok" oimmel a Könyvtár valamennyi dolgozó
ját és minden szervezeti egységét érintő általános ügyrendi kérdéseket szabályo
zó rendelkezéseket tartalmazza.

Az ügyrendi szabályozás célja a könyvtárban folyó munka - éspedig mindenirá- 
nyu# tehát szakmai (funkolonálls) és Intézményi (Instltuolonálls) jellegű munka - 
részletes szabályozása. Szabályokba foglalása és ezzel kötelezővé tétele annak a 
rendnek,amely szerint a könyvtár dolgozói a könyvtárban előforduló ügyeket inté
zik, könyvtári feladataikat végzik. A könyvtár ügyrendje tehát a könyvtári fela
datok végzésének módjára vonatkozó szabályozás.

Az Ügyrendi Szabályzat kiadása, illetve Jóváhagyása, az érvényben lévő Szer
vezeti Szabályzatunk rendelkezései szerint a főigazgató Jogkörébe tartozik.

Nyilvánvaló, hogy egy ilyen szabályzat összeállitása alapos előkészítő munkát 
igényel. Ennek az előkészítő munkának a körébe tartoznak részben azok, a könyvtá
ri munka ésszerűsítésére irányuló belső vizsgálatok is, amelyeknek irányítására 
az Intéz étvezetés az elmúlt évben külön állandó bizottságot hozott létre, s az 
ügyrendi szabályozás előkészítésének célját szolgálta szakszervezetünknek a szak
mai megbeszélések sorozatában még 1960 deoemberáben rendezett vitája is az ügy
rendnek szerepéről és jelentőségéről az OSzK életében és munkájában.

Az Ügyrendi Szabályzat - amint azt a Kollégium f. évi mároius hó 15-én tar
tott ülésen jóváhagyta - három részre tagolódik.

Az ELSŐ RÉSZ azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyek a Könyvtár intéz
ményi (instituoionálls) működését szabályozzák, s amelyek a Könyvtár szervezeti 
egységekre tagolódásától függetlenül a könyvtári munka egész területén, a Könyvtár 
minden dolgozójára és a könyvtári adminisztráoióban előforduló minden ügyre ér
vényesek. Ennek az első résznek a végleges szövege készült most el, s megfelelő 
példányszámban való sokszorosítás után - a Kollégium mároius 15-én hozott hatá
rozatának megfelelően - május hó folyamán "Általános ügyrendi Szabályok" oimmel 
életbe lép.

Az ügyrendi Szabályzatnak ez az általános része e négy fejezetre oszlik.

Az első fejezet "Intézetvezetés,általános igazgatás" oimmel azokat a rendel
kezéseket tartalmazza, amelyek - mintegy a Szervezeti Szabályzat részletes végre
hajtási utasításaként - a főigazgató, főigazgatóhelyettes, gazdasági vezető, fő
osztályvezetők és osztályvezetők feladatait és Jogkörét, a vezetői kollégium mű
ködését, az igazgatási ügyvitelt, az igazgatási csoport ügykörét, a személyzeti 
ügyek intézésének rendjét és a munkaértekezleteket szabályozzák.
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A második fejezet az "Általános Munkarend". amely a könyvtár minden dolgozó
jára egyaránt érvényes könyvtári munkarend szabályait tartalmazza, a Munka Tör
vénykönyve és az annak végrehajtási tárgyéban kiadott Jogszabályok keretei kö
zött. Ide tartoznak többek között a dolgozók munkábalépésére, beosztására, a mun
kafegyelemre, a munkaidőre, a munkahelytől való távollétre, a társadalmi tulajdon 
megóváséra, stb. vonatkozó részletes szabályok.

A harmadik fejezet "A gazdálkodás rendje" címszó alatt azokat a gazdasági 
vonatkozású szabályokat foglalja össze, amelyeket a Könyvtár nem gazdasági beosz
tásban működő dolgozóinak is - elsősorban a vezető beosztású dolgozóknak - ismer
niük kell, az ügyvitel zavartalansága érdekében. Ez a fejezet tartalmazza a házi
pénztárra, az anyaggazdálkodásra, a helyiségleltárakra, a szolgálati gépkoosik 
használatára stb. vonatkozó rendelkezéseket is.

Az Ügyrendi Szabíyzat általános részének utolsó fejezete "Az ügyiratok keze
lése" oimmel a könyvtári ügyiratok nyilvántartáséra és irattározáséra vonatkozó 
szabályokat tartalmazza.

Az Ügyrendi Szabályzat MÁSODIK RÉSZE a szervezeti egységekbe tagolt könyvtá
ri munka szervezeti egységenként történő szabályozását foglalja majd magában. Az 
ügyrendi szabályzatnak ez a része, amely tehát az egyes osztály-ügyrendeket fog
ja tartalmazni, még osak részben készült el. Az elmúlt évben 16 osztályügyrend 
mér ideiglenesen életbelépett; a többiek elkészítése most van folyamatban.

Az Országos Széchényi Könyvtár Ügyrendi Szabályzaténak HARMADIK RÉSZE a 
Nyilvános Szolgálati Szabályzat" lesz. Ez a rész az olvasószolgálati (helyben- 
olvasási) szabályzatot, a kölcsönzési szabályzatot, továbbá a hiteles másolatok 
és kivonatok kiadásának szabályait fogja magéban foglalni.

Ez a három rész, tehát 1) az általános ügyrendi szabályok, 2) a szervezeti 
egységek ügyrendi szabályai és 3) a nyilvános szolgálati szabályzat együttesen 
alkotja majd az Országos Széchenyi Könyvtár Ügyrendi Szabályzatát, amihez függe
lékként kapcsolódnak még az egyes könyvtári feladatok végzésének részletes sza
bályait a gyűjtőköri szabályzat, a könyvtárközi kölcsönzési szabályzat, a közpon
ti katalógus szabályzata, a Magyar Nemzeti Bibliográfia szerkesztési szabályzata 
stb.

Mindezek elkészültével egységes szerkezetben lesz majd kiadható az Országos 
Széchényi Könyvtár teljes ügyrendi szabályzata.[DR.EARKAS LÁSZLÓ]

A HIRLABTÁR FELÜLVIZSGÁLATA

Ismét egy újabb szervezeti egység, a Hirlaptér felülvizsgálatának befejezésé
ről számolhatunk be. Ez a vizsgálat a Gyarapítási Osztályéval Összehasonlítva e- 
gészen más módszereket követelt, s igy még ez is úttörő - vagy szerényebben szói
val kísérleti Jellegűnek tartható. Arról van szó ugyanis, hogy a Gyarapítási Ősz-
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tály esetében egy meghatározott könyvtári részmunkával kellett foglalkozni, a 
Hirlaptár viszont egy bár speciális, mégis teljes funkoióju könyvtár problema
tikáját kínálta felülvizsgálatra. Ezért a Gyarapítási Osztályon szerzett tapasz
talatokat elsősorban a részfunkoiókat ellátó osztályok vizsgálatánál lehet majd 
kamatoztatni, a Hirlaptárban szerzettek viszont olyan ugyanosak teljes funkoió
ju tárak vizsgálatánál lesznek felhasználhatók, mint amilyen a kisnyomtatványtár, 
a Zeneműtár stb.

Hint minden vizsgálat, a Hlrlaptáré is pozitív és negatív megállapításokba 
torkollott.

A pozitívumok között elsősorban a végzett munka magas színvonalát, a Magyar 
Folyóiratok Repertóriuma szerkesztőségének áldozatos munkáját és az olvasószolgá
latban mutatkozó nagy megterheléssel szembeni helytállást kell megemlíteni.

A negatívumok nagyrésze az egyes részleteiben laza és korszerűtlen munkaszer
vezetből ered. Nem kétséges, a munkaszervezet háttérbeszorulásának számos objektív 
tényezője van, ezek közűi is a munka- és a raktári helyhiány Jön elsőnek számltás- 
ba.A bizottságnak ennek ellenére az a véleménye, hogy szilárdabb munkaszervezet
tel, kisebb operatív egységek kialakításával és vezetésűk megoldásával a Hirlap- 
tárban is mód van a jelenleginél termelékenyebb munkára.

A Hirlaptár felülvizsgálata előtérbe állít néhány "osztályontuli" égető kér
dést is. Legelsősorban is a folyóirat- és hlrlapkötés akut problémájára kell ezek 
közűi rámutatnunk. E téren egészen radikális intézkedésre lenne végre szükség. 
Hasonlóképpen megoldatlan a mikrofilmezés. Egészen siralmas az a tempó, amit az 
állományvédelem e fontos szektoréban produkálni tudunk.

A fentieken kívül még a perspektivikus kérdéseket kellene Jelezni. A bizott
ság ugyanis -a Tárra való különös tekintettel- szembetalálta magát azzal a prob
lémakörrel, hogy az Országos Széchényi Könyvtáron belül történetileg kialakult 
teljes funkoióju "kisebb könyvtárak" jövőbeni fenntartása mennyire mondható kor
szerűnek. Az olvasó, különösen azonban a minket legjobban érdeklő tudományos ku
tató, ugyanis az esetek többségében nem a kiadványfajok, hanem a tartalom szerint 
tanulmányozza a dokumentumokat, s igy számára előnyösebb, ha az összes őt érdeklő 
dokumentumot egy olvasószolgálatban tanulmányozhatja. Minthogy a Tárral kapcsolatos 
előkészületi munkálatok, feladattervek éppen most vannak kimunkálás alatt, a Hir
laptár felülvizsgálatáról szóló jelentésbe ezek a problémák valóban osak kérdés- 
felvetésként szűrődtek át.

Tégezetül hangsúlyozni kell a hirlaptár! dolgozók és vezetők szives és sok
oldalú segítségét! az ő őszinte helyzetfeltárásuk nélkül a bizottság nem végez
hetett volna eredményes munkát. - Ifti.]
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A KMK LEGÚJABB PERIODIKUS KIADVÁNYAI

Nemrégen, néhány hét éta uj periodikus kiadványok megjelentetésével segíti 
a Könyvtártudományi és Módszertani Központ a könyvtárak munkáját.

A "KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÓ A LEGFRISSEBB KOHÓINATOKBÓL" általában hetenként 
jelenik meg. Egészen rövid referátumokban számol be a külföldi szakfolyóiratok 
nagyobb érdeklődésre számot tartó oikkelről. Célja tulajdonképpen az, hogy kie
gészítse a Könyvtári Figyelőt. A Figyelő ugyanis évente tízszer Jelenik meg, ala
pos referátumokat, híreket és könyvtártudományi repertóriumot közöl. Terjedelmé
nél és perlodloltásánál fogva azonban nem tarthat és nem is tart igényt a gyors- 
figyelő Jellegre. Ezt a gyors első tájékoztatást végzi TÁJÉKOZTATÓ-nk.

A "KÖNYVBARÁT MOZGALMI HÍRADÓ" havonta kétszer jelenik meg. Célja az, hogy 
ismertesse az országszerte kibontakozó mozgalom tapasztalatait, híreit. Első 
számának bevezetőjéből idézzük: "Kiadványunk oélja, hogy a Könyvbarát-mozgalom 
kibontakozását segítse, eredményeit számontartsa, jó módszereit terjessze. Szán
déka, hogy tájékoztató, adatközlő és tudósító szerepet vállaljon. Hasznos segít
séget ad mindazoknak, akik a mozgalmat szervezik és irányítják a Hazafias Nép
frontban, a Nőtanáosban, a Szövetkezetek Országos Szövetségében, a könyvtárak
ban. Rendszeresen közöl központi irányelveket, terjeszti az életrevaló helyi 
kezdeményezéseket és híreket közöl a mozgalomról."

"KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÓ A MAGYAR HÍRLAPOK CIKKEIRŐL" o. kiadvány a KMK rend
szeresen megjelenő periodikái közül a legfiatalabb, eddig összesen két száma 
jelent meg.

Január óta rendszeresen figyeljük a magyar napilapok könyvtári vonatkozású 
cikkeit, s közülük a legfontosabbakat közöljük. Az egyes cikkekhez szükség sze
rint rövid annotáolót is adunk. A cikkeket tárgykörök (pl.t népművelés, olvasó
mozgalom, ötbe), vagy pedig megyék szerint csoportosítjuk, különválasztva az 
egyes könyvtártípusokat. A legérdekesebb, leginkább figyelemre méltó oikkeket 
a lehetőséghez mérten teljes egészében közöljük.

Szeretnénk, ha a lap hozzájárulna a magyar könyvtárak közötti együttműködés 
fejlesztéséhez. Ezért egyik első célunknak tartjuk, hogy az egyes vidéki könyv
tárak híreket kapjanak az ország más területén lévő művelődési intézmények prob
lémáiról, sikereiről. Igyekszünk a lapot elsősorban ezekhez a könyvtárakhoz el
juttatni.

Újabb megoldásokkal, ötletekkel szeretnénk elérni, hogy a kis lap valóban 
a magyar könyvtárügy fejlődésének egyik elősegitőjévé váljon. - rBÁNLAKI ÉVA - 
SOMOGYI ANNA]
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ZENETÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

ÉRTÉKES LISZT-KÉZIRAT került vátel utján könyvtárunk állományába. Liszt ö- 
regkori müvét, a 18-ik rapszódiát eddig osak nyomtatott formájában ismertük.E- 
lőször a "Magyar zeneköltők kiállítási albuma" o. díszes kiadványban jelent meg, 
melyet az 1885. évi országos kiállítás alkalmából adtak ki. A 18-ik rapszódia 
eredeti kéziratának egyleveles részlete csak most került napvilágra. Ez a mü u- 
tolsó 55 ütemét tartalmazza. Tudomásunk szerint ennek a kompozíciónak ez az egyet
len eddig ismertté vált autográf forrósa.

NEM MINDENNAPOS DOKUMENTÁCIÓS MUNKÁT végzett Gyűjteményünk április elején.
A Kubába indult magyar kulturális küldöttség számára reprezentáns magyar zené
sz erzók füveiből 15 órányi zenét válogatott ki az állományunkban lévő hangleme
zekről és játszott át hangszalagokra. - IK.I.]

TÉRKÉPTÁR

A kutatók által használt anyag forgalma erősen emelkedik. A gyűjtemény anya
ga fokozódó mértékben vonja magára a népművelési és a tudományos^ intézmények ér
deklődését! az előbbire példa, hogy osak a Magyar Televíziótól 6 munkatárs kere
sett anyagot a Térképtárban, az utóbbira, hogy többek között az országos aroheo- 
logial leletkataszter feldolgozásában működő fiatal aroheológusgárdának az or
szág különböző részeire vonatkozólag tudott a Térképtár anyagot rendelkezésére 
bocsátani. Külföldről is nagy az érdeklődés a Térképtár iránt: március végén 
Dr.Teodor Lamos, akadémikus, a Szlovák Tudományos Akadémia tagja végzett huzamo
sabb anyaggyűjtést "Szlovenszko történeti földrajza" oimü témához a Térképtárban, 
a készülő nagyszabású szlovák történeti földrajzi feldolgozó munkálat megindulá
saként. - r PALLENBÜCHL ZOLTÁN]

NEMZETKÖZI CSERESZOLGÁLAT

"ÁPRILIS 4" ALKALMÁBÓL. A magyar nép és intézményei megbecsülésének figyel
mes Jelét adták az alábbi külföldi intézmények Szerencs ©kívánat ukat fejezvén ki 
felszabadulásunk ünnepe alkalmából: a Szovjetunió Tud. Akadémiájának Tudományos 
Tájékoztató Intézete (Moszkva), az Ukrán SzSzK Tud. Akadémiájának Áll. Nyilvános 
Könyvtára (Kiev), Műszaki és Közgazdasági Tájékoztató Intézet (Prága) Vietnami 
Népi Demokratikus Köztársaság Nemzeti Könyvtára (Hanoi).

Sí MONYT KÁROLY, a Budapesti Műszaki Egyetem tanszékvezető tanára még a múlt 
évben felkérte a Nemzetközi Csereszolgólatot, hogy szerezzen be tanszéke részé
re kínai nyelvű műszaki könyveket az elektrotechnika tárgyköréből, hogy az itt 
tanuló kinal hallgatók a magyar műszaki terminológiával párhuzamosan a kínait is 
megtanulják. A Pekingi Nemzeti Könyvtár kérésünkre 7 kötetet boosájtott rendel-
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kezésünkre, és Simonyi professzor, aki maga is ismerős a kinai műszaki terminoló
giával, a Csereszolgálat kérésére személyesen nyújtott segítséget a könyvek nyil
vántartáséhoz szükséges oimfelvételek elkészítéséhez. - IB.O.]

II

EGY LAP A VÁRÉPÍTÉSI CSOPORT NAPLÓJÁBÓL

1962. MÍRCIUS 26. A Budavári Palota nyugati szárnyának évek éta elhagyott, ro
mos, és széljárta helyiségeiben most a naptári tavasz első napjaiban áosok és kő
művesek Jelentek meg. Az Oroszlán-udvar déli részén, a "Háború és Béke" kapuja 
mellett a falhoz erősítve teherliftet szereltek. A Jövendő főbejárat fölötti 711. 
szint egyik ablakába emelőcsigát erősítettek. A gondos tervezőmunka folytatásaként 
felvonult az É.M. 41. számú Építőipari Vállalata, amely az átépítési munkákat vég
zi.

Viharos erejű szélben kezdtek hozzá ma reggel a faszerkezetű tető északi és 
déli, belső traktusának átépítési munkáihoz, melyeknek eredményeként alakul ki a 
tűzbiztos tetőraktár. Az uj vasbeton-kéregtető a Budavári Palota egészére jellem
ző arohltekturában készül el a keleti épületeken már kialakított Mária Terézia** 
korabeli barokk stílusban. Az év során megtörténik az épület két belső udvarának 
vasbeton lefedése és ezzel a raktártornyok feletti nagy olvasél tér szerkezeti ki
alakítása a VII. szinten.

Az átépítés egyes fontosabb, illetve érdekesebb mozzanatairól a Mikrofilmtár 
dolgosói fényképfelvételeket készítenek, amelyeket időnként az ebédlőben kifüggesz
tett képes faliújságon mutatunk be a könyvtár dolgozóinak. [T.T. - E.L.]

könyvtárunk a sajtó tükrébm

Se év márciusában az alábbi közlemények adtak hírt könyvtárunkról és könyvtá
runk munkájáról!

•AZ 1899-28 FOLYÓIRATTÓL A ZEISS-DOKUMÁTORIQ" c. oikkben, amely a Kőbányai 
Gyógyszerárugyár műszaki könyvtáráról számol bef utalnak a Könyvtárközi Kölosön- 
zés munkájára. Kőbányai Gyógyszer. 1962. máro.lO.sz.

•MI ÉPÜLT TAVALY ÉS MI ÉPÜL AZ IDÉN A MŰVELŐDÉSUGYI TÁRCA KERETÉBEN?" Említi 
a Follack Mihály-téri épület udvarán építendő raktárunkat. Népszabadság, 1962.máro.
17.8Z.
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•XV. SZÁZADBELI ŐSNYOMTATVÁNYT TALÁLTAK A ZIRCI KÖNYVMUZEUMBANw Rövid híra
dás a síről müemlékkönyvtárunkban folyó munkáról óe arról, hogy előkerült egy 
1487-es ősnyomtatvány, amely eredetileg Pejér György történész gyűjteményéhez 
tartozott. Napló (Voozprém). 1962. márc.21.sz.

•KÖNYVCSERE ÖT VILÁGRÉSSZEL". Rövid ismertetése a Nemzetközi C8ereszolgálat 
munkájának. Élet és Irodalom. 1962.mára.Jl.ss.

"SÉTA A VÁR MŰEMLÉK-KINCSEI KÖZÖTT".. Egy képes riport keretében rövid tájé- 
koztatás arról, hogy könyvtárunk több kultúrintézménnyel együtt a várban nyer 
elhelyezést. Képes Magyarország. 1962. máro.sz.

•A KESZTHELYI JÁRÁSI KÖNYVTÁR 1961-BEN ÜJ ELHELYEZÉST KAPOTT. (B.J.) Emlí
ti, hogy az átalakítási munkálatok költségeit a Veszprémi Megyei Tanáos és könyv
tárunk fedezte. A Könyvtáros. 1962. máro.sz.

EWNYVTARI S3ZEKVEZEYEBNK
möreismííl

KISZ-HIHEK

ÁPRILIS 10-ÉN a VIII. kér. KISZ-Bizottság VB ülésen tárgyalta meg az OSZK,
OMK, Szabé Ervin Könyvtár és az RTV KISZ-alapszsrveinek 1961. évi munkáját. A 
bárom nagykönyvtár beszámolását az OSZK KISZ-vezetőségé foglalta össze és terjesz
tette a KISZ-Bizotteág elé. A réezbeszámolokból kitűnt, hogy alapszervünk tartal
masabb munkát végzett az elmúlt esztendőben, mint testvérszervezeteink. Az elkövet
kező Időkben arra törokezünk, hogy a VIII. kerületben lévő nagy művelődési intéz
mények egyrészt egymás között, másrészt a kerület életében élenkebb kulturális és 
f.lvilágosító szerepet töltsenek be. A beszámolót egyébként a KISZ-VB ülése elfo
gadta.

KISZ-SZERVEZETÜNK tüneményes gyorsasággal adta el a számunkra a kerülettől ki 
adott 100 darab VIT-sorsJegyet. Volt, akinek már nem íb Jutott belőle. Ennek elle
nére az elszámolással néhányan késlekedtek és ez külön utánajárást igényelt. Nem 
lehetne egy kiosit pontosabban dolgozni?

A MŰSZAKI KÖNYVTÁR KISZ-vezetősóge meghívta alapszervünk tagjait az általuk 
rendezett ismeretterjesztő előadássorozatra. Április 12-én Uranovltz Imre tartott 
előadást a Nyugati katonai-tömbökről a Műszaki Könyvtár klubhelyiségében. Már most 
Jelezzük, hogy a következő előadás, amelyre szintén meghívást kaptunk, május 10-én 
lesz. Előadót Vörös János külügyi főosztályvezető. Téma: A gyarmatok válsága, a
gyarmatok függetlenségi haroa.
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LEGUTÓBBI TAGGYŰLÉSÜNKÜH a titkár számolt be a vezetőség elmúlt évi munkájáról 
A beszámolót vita követte, amely az alapszervi munka hiányosságainak okairól szólt. 
A megjelenés és a hozzászólások eléggé vérszegények voltak. Szükséges, hogy a kö
vetkező taggyűlésen összeszedettebben tárgyaljunk ezekről a kérdésekről. Itt 
Hámori Béla elvtárs, alapszervi párttitkárunk fogja tartani a vitaindító előadást. 
Reméljük, hogy tartalmas vitában sikerül előbbre vinnünk Ifjúsági mozgalmunk ü- 
gyét.

ÁPRILIS 18-ÁB alapszervünk OSZ-aktlvlstál megbeszélést tartanak az elkövet
kező két hónap programjáról. Pontosan meghatározzuk, hogy mit mikor fogunk megva
lósítani. Bízunk benne, hogy ez Is sok segítséget ad majd a KISZ-vezetőségnek mun
kája jobb végzéséhez. - IISZLAK ZOLTÁN]

SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK
----------- -------------

SZAKSZERVEZETI JEGYZŐKÖNYVEINKBŐL

SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK

ÁPRILIS 2-1 ÜLÉS - 1) Belenosik Lajos gazd.felelős jelentést adott a móro. 
30-i pénztári vizsgálat eredményéről, 2) Titkári tájékoztatás számolt be a már- 
oius havi szakszervezeti munkáról és Csáp Attila, Futala Tibor, Gordon Miklósné, 
Milhoffer Alajos, Vargha Balázs ismertették reszortjaikkal kapcsolatos munkájukat,

BIZALMI ÖSSZEJÖVETELEK

ÁPRILIS 6 - összbizalmi-értekezlet. Vadász Perenoné elvtársnő politikai tá
jékoztatót tartott, Hoffer Rezsőné szervezési felelős pedig az ápr.2-i SzB-ülés 
anyagáról adott tájékoztatást. A bizalmi-értekezleten felvetett fontosabb kérdé
seket és az azokkal kaposolatos válaszokat, állásfoglalásokat az alábbiakban kö
zöljük: (Bétsoh Elememé) Annak lehetővé tételét kérte, hogy egyes esetekben a 
megállapított ebédidő előtt is adjanak ki étkezést. [Javaslatával munkafegyelmi 
szempontból egyetérteni nem tudtunk. Az újonnan bevezetett ebédidő ténylegesen 
lehetővé tette az eddigi felesleges várakozások megszüntetését. Az attól való el
térések, kivételek engedélyezése "ami másnak szabad, azt nekem se lehet megtilta
ni" elve alapján a régi helytelen gyakorlathoz vezetne vissza.] - (Konoz Béláné, 
Markos Béláné) Az OSzK nyugdíjasok üdülésben való részesítését kérték. ÍAz SzB 
az idén is lehetővé kívánja tenni a nyugdíjasok részére a keszthelyi önköltséges 
üdülésben való résztvételt. önként értetődően azonban csak azokban az időkben 
(elő-és utóidény), amikor a dolgozók arra igényt nem tartanak.] - (Többen) A munka
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ruhákkal kaposolatosan részben a kihordási idő csökkentését, részben a juttatás 
újabb kategóriákra való kiterjesztését kérték. lAz SzB egyetért azzal, hogy az 
adréma-mühely és a sokszorosító dolgozói is azonos elbírálásban részesüljenek a 
mikrofilmtár-laboratóriumának dolgozóival. Ebben a tekintetben a Gazdasági Hiva
tallal tárgyalni kívánunk. Sajnos a juttatásnak további bővítésére ebben az esz
tendőben nem lesz lehetőség. Az eddigi megtakarításokat ugyanis a kihordási idő 
csökkentése (az olvasószolgálatot ellátó : Irt árkezelőknél, a könyvkötészet és a 
mikrofilm-laboratórium dolgozóinál) igénybe vette. Reméljük, hogy 1963-ban a jut
tatás további bővitósére már lehetőség lesz.]

MUNKABIZOTTSÁGI ÉRTEKEZLETEK

Társadalombiztosítási Tanáos - Mároius 7. A beérkezett kérések alapján 6 
dolgozónak 1650 Ft összegben javasoltak munkaadói segélyt és 1 dolgozónak 300 
Ft rendkívüli szakszervezeti segélyt szavaztak meg. A bútorvásárlás! hitelakció 
keretében 3 kombinált szekrényre és 1 szobaberendezésre adtak ki utalványokat.
Az egészségügyi munka keretében 2 mentőládát szereltek fel és adtak ki osztályok
nak. - Április 6. Munkaadói segélyt 5 dolgozónak 1200 Ft összegben javasoltak és 
1 dolgozót 300 Ft rendkívüli szakszervezeti segélyben részesítettek. Az összeirt 
tüzelőutalvány igénylések még nem kerültek elbírálásra és szétosztásra, mert az 
erre a óéira meghatározott keretet még nem kaptuk meg a minisztériumtól. Mindkét 
ülés alkalmával határozatot hoztak az üdülési beutalások kérdésében is. Az üdü
lésre beutaltak névsorát " Szakszervez éti híreink" o. rovatban ismertetjük.

A Közalkalmazottak Szakszervezete 
HARMADIK BUDAPESTI KÖLDÖTTKÖZGIÜIiÉSÉRŐL

Néhány héttel ezelőtt, április 7-ón tartotta szakszervezetünk III. budapesti 
küldöttközgyűlését és választotta meg a Budapesti Bizottság tagjait. A közalkal
mazottak népes családjának tagjai, a minisztériumi és tanáosl dolgozók, a bírósá
gok és más hivatalok, a tudományos kutatóintézetek, a kulturális intézmények kül
döttel gyűltek össze a városi tanács dísztermében. Napirenden a Budapesti Választ 
mány beszámolója, a Számvizsgáló Bizottság jelentése és a Budapesti Bizottság meg 
választása szerepelt. A beszámolót Kováos István elvtérs, a Budapesti Bizottság 
titkára tartotta. A beszámoló és a hozzászólások ismertetésére (sajnos könyvtá
rosaink szótlanok maradtak és a hozzászólásra egyedül jelentkező Marót Miklós 
mondanivalója is, idő hiányában, Írássá merevedett) aligha lehetne vállalkozni. 
Ugyanakkor azonban helyesnek látszik beszámolni a közgyűlés határozatéról, amely 
iránymutatója és meghatározója kell legyen szakszervezetünk további munkájának. 
Innen idézzük!

"Az elkövetkezendő Időszakban a Budapesti Bizottság tartsa szem előtt az 
SzKP KHI.Kongresszusának útmutatásait úgy, ahogy az a Magyar Szooialieta Munkás
párt politikájában is tükröződik. Erősíteni kell tagságunkban a proletárinterna- 
olonallzmus érzését, és tudatóéitani kell a szakszervezeti munka világméretű ősz-
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szefüggóeoit a Szakszervezeti Világszövetség V.Kongresszusának iránymutatásai a- 
lapján.

A szakszervezeti munka minden erőfeszítését második ötéves tervünk végrehaj
tásának elősegítésére kell összpontosítani. A Budapesti Bizottság e fő feladat 
köre építse fel ögyéb, Így politikai és kulturális, valamint érdekvédolmi tevé
kenységét is. Egész munkájával tudatősitania kell a tagság körében, hogy népgazda
ságunk fejlesztése nélkül nem lehet sző helyes érdekvédelemről, a munka-ós élet- 
körülmények Javításáról."

Ezt az általános célkitűzést a határozat a továbbiakban részfeladatokra bont
ja. Itt is C3ak jelezhetjük további munkánk szempontjából a legfontosabbakat. Biz
tosítsa a Budapesti Bizottság - mondja a határosat - ,hogy ... az intézmények Jel
legüknek, adottságaiknak, tervfeladataiknak megfelelően határozzák meg a munkamoz- 
galom 1 szakmai munka] tartalmát és az ennek helyileg legjobban alkalmazható mód
szereit" . "Tovább kell fejleszteni ... a munkaértekezletek rendszerét. A munkaér
tekezletek hatékonyságának mérteke elsősorban a viták során a tagság részéről 
tett Javaslatok, kezdeményezések megvalósulása".

A politikai, világnézeti és kulturális nevelőmunka területén alapvető fontos
ságúnak kell tekintenünk a határozatnak azt a részét, mely előirja: "Egész tevé
kenységünkkel hozzá kell Járulnunk, hogy a marxizmus-leninizmus tagságunk világ
nézetében uralkődóvá váljon és mindennapi tevékenységében tudatosan érvényesül
jön." Majd "Egész tagságunknak fel kell ismernie, hogy a szervezett dolgozók ál
lásfoglalása döntő mértekben hozzájárul a békéért, a demokráciáért és a szooializ- 
mus világméretekben való győzelméért folyó küzdelem eredményességéhez.

Az elet-és munkakörülmények Javításának sokrétű munkájában a bérezési,társa
dalombiztosítási, üdültetési kérdések mellett előirja a határozat, hogy a Buda
pesti Bizottság "segítse^ és ellenőrizze a munkakörülmények szüntelen Javítását, 
a közétkeztetés színvonalának emelését, a szociális intézmények korszerű fejlesz
tését, a megelőző egészségvédelmi intézkedések végrehajtását."

Befejezésül megállapítja a határozat, hogy e célkitűzések megvalósítását csak 
a tagsággal való még szorosabb kaposolat, a bizalmi-hálózat munkájának további 
javítása segítheti elő. Ezeknek biztosítása a Budapesti Bizottság és minden alap
szervezet alapvető feladata.

A megválasztott Budapesti Bizottságban a könyvtárosokat alapszervezetünk el
nöke, Sallai István és Jánszky Lajos az Országos Műszaki Könyvtár főigazgatója 
képviseli. A póttagok között nyert megválasztást Marót Miklós a fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár osztályvezetője.
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A KÖZONSKGSZifflVEZKS PROBLÉMÁIRÓL

Még akik gyakran vásárolnak színházjegyet a közönségszervezőtől, azok sem 
tudják sokszor, mi történik addig amíg felgördül a függöny és megkezdődik az e- 
lőadás. Ideje egyszer erről is beszólni.

A közönségszervező társadalmi munkás, semmiféle díjazásban nem részesülsz 
a munka első látásra elvesztené társadalmi jellegét, ha osak a dolog egyik ré
szét látnánk meg, a jegyek széthordását, stb. A munka dandárját azonban, a je
gyek beszerzését, statisztikáját sok esetben munkaidő előtt, vagy után végzik.
Mert mit tesz az egyszeri ember, ha színházba akar menni: Sorbaáll jegyért! Ugyan
ezt teszi a közönségszervező is, csak egyszerre több jegyet vesz, több színházban! 
tehát több időt tölt el velük. Hivatali munkáját nem oszthatja fel mások között, 
neki kell elvégeznie akkor is, ha a műsorokkal házalt, vagy a jegyeket hordta 
szét a nap egy-egy félórájában. Hz a közönségszervező munkásságának kerete mely
hez elég a hivatásérzet, s amely rendszerint megvan, hiszen e nélkül el sem vál
lalta volna a feladatot.

Az egész azonban nem ilyen egyszerű. A színházak és a szervezőirodák megha
tározott alkalmakra adják ki a jegyeket, tehát nekünk kell alkalmazkodni az elő
adások Időpontjához, ivem is olyan nehéz ez, hiszen ha az ember valamit látni, 
vagy hallani akar, más dolgát is elhalasztja miatta. Mégis előfordul, hogy a vá
sárló csak egy bizonyos napon tudja megnézni az előadást; ilyenkor megkéri a kö
zönségszervezőt, aki addig telefonál, kutat, oserél, könyörög, amíg meg nem szer
zi a kívánt jegyeket. A másik problémát az árak jelentik. A legjobb helyek és az 
alacsony árak tudvalévőén nincsenek szoros kapcsolatban egymással. A legkereset
tebb jegyeket a színházak nagyrészt más utón adják el; tehát nem biztos, hogy min
denki mindig a neki legmegfelelőbb (vagy áru) helyre kerül. Márpedig mi, amikor 
bejelentjük kívánságunkat, azt mondjuk meg, hogy mit, mikor és milyen árban aka
runk látni, vagy hallani. Azt hiszem kevesen vannak, akik a második (mikor),de 
különösen a harmadik (milyen árban) kérdésben teljesen a szervezőre bizhatják ma
gukat. Ilyenkor újból kezdődik élőiről a telefonálás, kutatás, cserélés, könyör
gés. A lehetőségek és az igények összeegyeztetéséhez, ha valaki igen Jó munkát 
akar végezni, nem elég a hivatástudat, ide "kötélldegek" kellenek.

Ezekre kell gondolnunk, amikor a jó jegyet becézgetve simogatjuk, mert már 
bennünk van a várható élmény öröme. De ne sajnáljuk a simogatást, akarom mondani 
a köszönő szót a közönségszervezőtől sem. Előfordul, hogy nem kapunk mindig meg
felelő darabra, helyre és időre jegyet, sőt vannak olyanok, akiket ebből a szem
pontból (ilyen, vagy olyan igényük miatt) többször elkerül a szerenose; Ilyenkor 
ne nézzenek haraggal az előttük különben is szemlesütve álló szervezőre, hanem 
próbálkozzanak meg más uttal-móddal, ha halaszthatatlan lenne kulturlgényük kie
légítése. Ha pedig türelmes valaki, nézze vagy hallgassa meg máskor a darabot. - 
1MACZIKA BÉLA]
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Szakszervezetünk Budapesti Elnöksége az Anyák Napja alkalmából az alábbi üd
vözletét küldte meg elmünkre:

Kívánunk családjuknak és gyermekeiknek békés, boldog jövőt, melyhez az utat 
a dolgozó Édesanyák biztosíthatják a legjobban. Pártunk, Kormányunk és egész tár
sadalmunk megbecsülése övezi az Édesanyákat és tudjuk, hogy jelentős szerepük van 
abban az országépltő munkában, melyet második ötéves tervünk sikeres végrehajtása, 
a szooializmus felépítése Jelent.

Kérjük az édesanyákat, hogy továbbra Is lelkiismeretes munkájukkal, politikai 
és szakmai ismereteik bővítésével nyújtsanak segítséget ahhoz, hogy nagyszerű cél
kitűzéseink minél eredményesebben valóra váljanak és emellett felelősséggel tegye
nek eleget azoknak a feladatoknak is, melyek a családon belül, a gyermekek nevelé
sében az édesanyákra hárulnak.

Kívánunk minden Édesanyának jó egészséget, gyermekeik élete sok örömet szerez
zen részükre és neveljék gyermekeiket a szoolallsta társadalom öntudatos embereivé, 
mert ez a biztosítéka szeretett hazánk további felvirágoztatásának,* a szocializmus 
felépítésének és a béke fenntartásának.

Q-MEGYEI KRÓNIKÁJA

Titokban felvett magnetofon-jegyzőkönyv alapján nyilvánosságra hozzuk a KMK- 
ban rendezett vita főbb pontjait.

I----- Z---- 1 Megkérdeztem 3742 fiatalt, 1867 fiút és 1875 lányt, hogy mit
tudnak József Attiláról. Egyikük sem hallotta még ezt a nevet. Azt is megkérdez
tem töltik, hogy ki volt Petőfi Sándor. 3739-en őróla sem hallottak, de hárman azt 
felelték, hogy valami lró volt. Ennek alapján megállapítottam, hogy a József Attila 
olvasómozgalom elterjesztésére nlnos megfelelő alap a megyében, viszont igen biz
tatóak egy lendületes, széleskörű, elmélyült, magasszlnvonalu Petőfi Sándor olva- 
sómozgalom kilátásai.

P— I---- » A dőrlpusztal sajtgyár szerenosétlen dolgozói mér lelkibetegek
a fertelmes sajtszagtól. Hajlandók volnának kikapcsolódásképen bármilyen tanfolya
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mon resztvenni - a gyártól minél távolabb* Legjobban szeretnének labdarugó játék
vezetői, vagy tangóharmonika tanfolyamot végezni, de ha minden kötél szakad, e- 
setleg képesek volnának könyvtárosi tanfolyamra is jelentkezni.

J——, j-fct pesti jól berendezett lakásomban el sem tudtam kép-SZ
zelnl, hogy milyen agrotechnikai elmaradottság dúl odalent a területen. Azok az 
állami gazdaságbeli fejőlányok, akiknél tapogatóztam, egyáltalán nem ismerik a 
tejhozam emelésének szakirodalmát. Nyomatékosan figyelmükbe ajánlottam Banganathan 
alapvető szelektív bibliográfiáját a pandzsabi fejőgulyésok tapasztalatairól. Egy
úttal mintafej esi bemutatót is tartottam nekik. Most már tudják, hogy kell.

SZ----F---- : A megyében a legszorgosabb kutatással sem találtunk egyetlen
egy könyvet sem. Azt beszélik, hogy a múlt század hetvenes éveiben átjött valami 
kalendáriumárus a szomszéd megyéből, de az erdőben ogyonütötték, mielőtt egyetlen
egy naptárt is eladott volna. így hát a megye azóta is könyvmentes.

Volt egy izgalmas élményünk is. Egy falusi iskola előtt elmenve, a nyitott 
ablakból versmondást hallottunk. Csak nem? Ha vers van, könyvnek is kell lenni. 
Bementünk az udvarra. Az ámbituson ott állt egy öreg szusz ék. Korábbi vidéki ta
pasztalataink alapján mindjárt sejtettük, hogy ez a községi könyvtár. De nem. A 
pedellus tartott benne árpát a tikoknak. Bementünk a tanterembe, hogy a versmon- 
dés forrásának utánanézzünk. Kiderült, hogy ott is hiába kerestünk, mert a gyere
kek a könyvnélküllt mondták. Most már biztosak voltunk benne, hogy felfedeztük 
a könyvnélküli megyét.

B-----1----- 1 Az a baj, hogy a nagy tervek összemennek, mint mosásban a vá
szonnadrág. Már 1945-ben készült egy terv, hogy a bedöglött harokoosikat biblio- 
tankokká kell átalakítani. Megvolt a beadvány, költségvetés, tervrajz lépegető 
blblloezkavátorok sorozatgyártására. És mi lett a tervekből? Csináltak három kis 
biblioiglit. Nem akarok osunyát mondani, de ez igy van.

B.-------R---- :(lelkesen): Hát elvtársak, akkor legszebb kilátásaink vannak.
Tegye meg a brigád a javaslatát. Tiszta lappal Indulunk, nem akadályozza a mun
kát semmiféle előzmény, helytelen beidegződés, semmiféle könyvanyag. Előre bátran 
a Q-megyei könyvtárügy felvirágoztatásáért. - Magnetofonkezelő: V.B.

ÜDÜLÉS - Lapunk megjelenéséig az alábbi dolgozók nyertek üdülési beutalást 
Kedvezményes Üdültetés - BALATONFÜRED: Erdővégi Lajos (máj.lö-jun#7«) HAJDÚSZO
BOSZLÓ: Book Lajos és Németh János (ápr.l9-máj.2.)5 HÉVÍZ: Pálinkás Józsefné és 
Virág Rózsa nyugd. (máro.9-21.); Friedmann Zsigmondné (márc.23-ápr.12), Pethes
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Iván (ápr.13-26.)

KÜLFÖLDI ÜDÜLÉSBEN vesznek részt Belencsik Lajos es Mirki György. Mindket
ten a máj. 28-én kezdődő 6 napos pozsonyi hajókirándulásra kaptak beutalást.

EGYEZTETŐ BIZOTTSÁGUNK UJ TAGJAI. A Munka Törvénykönyve vonatkozó intézkedé
se alapján az 1962. évre az Intézétvezetés részéről Férenozyné Wendelln Lidia és 
Somfai László, póttagként Tőkés Lászlóné; a Szakszervezeti Bizottság részéről 
Milhoffer Alajos és Dr. Wix Győrgyné, póttagként Dr. Ürögdy Györgyné nyertek meg- 
bizást az egyeztető bizottsági teendők ellátására. Az Egyeztető Bizottság állan
dó titkári teendőit Milhoffer Alajos (bérfelelős) végzi. Munkahelyes Gyarapítási
Osztály, telefon: 131-462 v. Főépület 17.mellék.

*
SZAKSZERVEZETI KÖNYVTÁRUNK ADATAIBÓL. Könyvtárunk beiratkozott olvasóinak 

száma: 131, a könyvtár állománya 1 183 kötet. Márciusban 3399 áprilisán 290 volt 
a kölosönzött kötetek száma.

ELSŐ PRÓBÁLKOZÁSKÉNT máj. 14-én tartunk olyan klubdelutánt, melyen a szak
mai ismeretek kiegészítéseként természettudományi kérdéseket tárgyalunk meg. A 
mikrobiológia aktuális kérdéseit tárgyaló beszélgetést Dr. Wix György orvos^Gyógy
szeripari Kutató Intézet főmunkatársa vezeti. A klubdélutánt az Országos Gyarapo
dási Jegyzék munkatársainak kérésére rendezzük meg és arra könyvtárunk olvasó- 
szolgálatainak munkatársait és a szakozókat személy szerint hívtuk meg.

A MAGYAR TELEVÍZIÓ ápr. 23-i adása a "Harangszó előtt" o. műsor keretében 
10 perces riportot közölt könyvtárunkról. Sajnos az igyekezet nem párosult meg
felelő teohnikai kivitelezéssel. A riportot Fábián Gyula és Gyulai Árpád készí
tették.

MEGALAKÍTJUK Könyvtárunkban a természetbarát szakosztályt. A Közalkalmazot
tak Természetbarát Egyesületével történt megállapodás szerint az ápr. 26-án tar
tott megbeszélésen az SZB részéről az elnöki tisztségre Papp Sámuelt, a titkári 
teendők ellátására Benedioty Róbertét, a gazdasági felelősi tisztségre Kovéos 
Ilonát hoztuk javaslatba. A szakosztály munkájában való részvételre 5V dolgozónk 
Jelentkezett. Az alakuló gyűlést még e hó folyamán megtartják.

LAPUNK E SZÁMA technikai akadályok miatt április-május jelzéssel összevont 
számként jelenik meg. A késedelemért olvasóink szives elnézését kérjük.

SZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MSZMP SZERVEZETE ÉS SZAKSZERVEZETI BI-
o^. Pelel50 kiadó: HORVÁTHyVIKTOR. Szerkesztő bizott
ság. BANLAKY ÉVA. GÖMBÖCZ ISTVÁN. RATTVTflí? ■RT.Rivrrin wnpVA'nw mrfpntj r  4.invYnlt HA112183 ELEMÉR, HORVÁTH VIKTOR [szerkesztő] ,ntna^11?^ * ^f^ágoa Széchényi Könyvtár Budapest VIII. Muzeu
122/62" eoJcsz* Eapzarta: 1962, máj.4. Megjelenik 400 példányban. Nyt.Muzeum szám:






