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Ritkaságainkból

Ennek a WINCKLER SEBALD által Nürnbergben, 1587 ben készített irásainta- 
könyvnek a xerox-máéólatét vitte ajándékba á magyar könyvtáros küldöttség 
Lipcsébe, a DEUTSCHE BÜCHEREI fennállásának 50 éves évfordulójára. A ha
sonló jellegű irásminta-könyvek irodalmában eddig ismeretlen, ritka pél
dány eredetije az OSZK KÉZIRATTÁRÁNAK tulajdona.
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T á J ókoztatás
A KÖNYVTÁRUNKBAN MEGALAKULT MPNKAKOLLEKTIVÁKRÓL

A Közalkalmazottak Szakszervezet© Budapesti Elnöksége f. évi szept, 4-én 
keltezett felhívásában könyvtári területen is lehetővé tette olyan munkakollek- 
tivák megalakulását, amelyek "a szooiallsta médon dolgozni, tanulni éa élni" 
oélkitüzés megvalósítását hivatali munkájukból kiindulóan önkéntesen vállal
ják és ezen keresztül a "szooiallsta könyvtári munkakollektiva" óim elnyeré
sére törekszenek. (Ismertetését ld>OSzK Híradó 1962. 9. sz., 139-141.p.)

B felhívás alapján könyvtárunkban két munkakollektiva alakult:

1) A Könyvtárközi Kölosönzés munkakollektivája. Megalakulásának időpontja 
1962. szept. 24. Tagjainak száma: 8 (Erdővégi Lajos, Kiss Dezsőné, Nagy Lajos, 
Susánszky Zoltánná, Tamás Péter, dr.Terbe Lajos, Tóth Sándor és Tölgyesi Lász- 
lóné). Munkakollektiva-vezet6: Kiss Dezsőné, naplóvezető: Susánszkv Zoltánná, 
szakszervezeti bizalmi: Tamás Péter.

Vállalásaik: A) A Könyvtárközi Kölosönzés munkájának agy, az eddigiek
hez mérten magasabb szervezettségi szintre való átállítása és végzése. En
nek keretében vállalják;a) egymás munkájának olymértékű elsajátítását, hogy 
munkakiesés esetén egymást helyettesíthessék; b) a Könyvtárközi Kölosönzés 
munkájának oly hatékonysággal való végzését, hogy a beérkezett kérések kése
delem nélkül ellntézhetők legyenek. B) Egyénenként a rendszeres nyelvtanu
lást, mely hivatali munkájukat segíti. C) A hivatali munkán túl közös műve
lődési és szórakozási program kialakítását, valamint egymás kölosönös segíté
sét .

2) A Könyvelosztó Beloiannisz utoal részlegének munkakollektivája. 
Megalakulásának Időpontja: 1962.okt.l. Tagjainak száma: 14 (Bán Tiborné, 
Barbéosy Vllmosné, Bayer Lászlóné, Bókay Béláné, Hajdú Lajosné, Hegyi And- 
rásné, dr.Kell Lóránt, Konoz Béláné, Kriváosy Györgyné, Sellgmann Gézéné, 
Simon Gáborné, Szelényl Oszkár, Tomcsányi Dóra, dr.Tornya Alice). Munkakol- 
lektiva-vezető: Bayer Lászlóné, naplóvezető és szakszervezeti bizalmi: Konoz 
Béláné.

Vállalásaik: A) A részleg munkájának (1701-1850 közötti kiadású külföl
di könyvek feldolgozása) hátrányosan változó munkafeltételek között mennyi
ségileg és minőségileg az eddigi szinten való tartása. Ennek során vállalják: 
a) h közeljövőben (1963.jan. és febr.) nyugdíjazás folytán kieső három be
gyakorlott dolgozó helyébe lépő (ebben a munkában Jártassággal még nem ren
delkező) uj munkatársak betanítását és segítését; b) az egy hónapot meg 
nem haladó betegség, szabadság esetén fellépő munkakiesés pótlását a több
letmunka átvállalásával; o) a feldolgozó munka meggyorsítására egy uj munka
folyamat bevezetését, ami azonban a végzett munkát (oimleirások) számszerű-
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en csökkenti és igy a terv számszerű teljesítését megnehezíti; d) az osztály 
munkájának részleges átszervezése következtében beállott letszcímváltozásból 
következő munkaerőésökkoné3 (a tervhez viszonyítottan 1962.IV.negyedeben 3, 
1963-ban 2 munkaerő kiesés) pótlását. A kollektíva egyik tagja (Bán Tiboraé) 
munkájának maradéktalan teljesítése mellett vállalja azoknak a grafikai mun
káknak (feliratok, Jelzések, stb.) elvégzését, amelyek a munka végzéséhez 
szükségesek. B) A raunkakollektiva 3 tagja (Bókay Béláné, Konoz Béléné, Tom- 
osényi Bóra) mint a középfokú könyvtárosképző szaktanfolyam esti tagozatá
nak hallgatója; 4 tagja (Bayer Lászlóné, Krivácsy Györgyné, Szelényi Oszkár, 
dr.Tornya Alice), mint a Budapesti Könyvtárosok Akadémiájának résztvevője; 
egy tagja (Hajdú Lajosnó), mint a szakszervezeti politikai iskola résztvevő
je vállalja a rendszeres tanulás és időben való vizsgaletétel kötelezettsé
gét. Vállalják a kollektíva nyelvtanuló tagjainak rendszeres segitését és 
ellenőrzését. C) A kollektíva egységének erősítése érdekében a politikai 
ás kulturális élet Jelentősebb eseményeit rendszeresen és közösen megbeszé
lik és egymást kölcsönösen segítik.

HATÁROZAT - A szakmai és szakszervezeti vezetés mindkét munkakollektiva 
megalakulását jóváhagyja, vállalásaikat elfogadja és a "szocialista könyvtá
ri munkakollektiva" elm odaítélése szempontjából való elbírálás időpontját 
1963.szeptember 30,-ában állapítja meg. Indoklás:

1) A Könyvtárközi Kölcsönzés munkakollektivájánál* a) A munkakollektiva 
működésének személyi és munkaügyi előfeltételei megvannak, b) A munkakollek
tiva egy olyan önálló csoportnál létesült, amelynek munkája a tudományos 
kutatás és a termelés terén Jelentőséggel bir és ahol a kérések késedelem 
nélküli intézése alapvető féltétől, c) A osoport személyi állománya arányla- 
gosan kevés az állandóan növekvő forgalomhoz képest és a osoport munkáját 
többször bénította betegségekből következő sorozatos, egy-egy alkalommal na
gyobb méretű munkakiesés, amivel az eddigi, egymástól elhatárolt munkakörö
kön alapuló szervezés megbirkózni nem tudott.

2) A Könyvelosztó Beloiannisz u. résziego munkakollektivájánál: a) A 
munkakollektiva működésének személyi és munkaügyi előfeltételei megvannak, 
b) A munkakollektiva felajánlása, bér a részleg eddigi munkateljesítményét 
sem mennyiségben, sem minőségben nem érinti, de annak változatlan fenntartá
sét olyan körülmények között (régi begyakorlott munkaerők 20 százalékot meg
haladó kiesése, létszámcsökkenés, olyan munkafolyamat beállítása, mely a fel
dolgozó munkát meggyorsítja, de a számszerű tervteljesitést megnehezíti) vál
lalja, amelyek szükségszerűen a munkateljositmény jelentős csökkenését von
nák maguk után és csak egy öntudatos, jől összedolgozó kollektíva ilyen irá
nyú vállaláséval hárítható el.

A kollektívák munkájának folyamatos segítésével és ellenőrzésével a 
Szakszervezeti Bizottság a Könyvtárközi Kölosönzésnél dr.Gombocz Istvá szak-
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mai munkabizottsági tagot és Mllhoffer Alajos SzB-tagot; el Könyvelosztónál 
dr.Borsa Gedeon SzB-tagot és Csapodyné dr.Gárdonyi Klára SzB-póttagot bízza 
meg. Budapest, 1962. október 6.-án. Dr.Jóboru Magda sk. főigazgató, Hámori 
Béla sk, főosztályvezető, Horváth Viktor sk. szakszervezeti titkár.

KÖZLEMÉNYEK

AZ OSZK KOLLÉGIUMI ÜLÉSEIRŐL JELENTJÜK

SZEPTEMBER 21-1 ÜLÉS - A Kollégium a Gazdasági Hivatal által összeállí
tott "JELENTÉS AZ 1962.ÉV I.FÉLÉVI GAZDÁLKODÁS HELYZETÉRŐL" o. előterjesztést 
tárgyalta meg. A jelentés ismertetésére a későbbiekben visszatérünk.

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

TJJ MUNKATÁRSAINK! József kiemelt term.szakmtihkás (Gazdasági Hivatal),
Végh Ilona könyvtáros I. (Közp.Katalógusok Osztálya)

MEGBÍZATÁSOK! Dr.Kérésztury Dezső főosztályvezetői besorolásban megbí
zást nyert a III.főosztály vezetésére. - Osztályvezetői megbízatást nyertek! 
Dr.Osapodi Osabáné (Kézirattár), Dr.Oombooz István (Nemzetközi Csereszolgá
lat), Dr. Németh Mária (Hirlaptár), Soltész Zoltánná (RRT). - Papp István 
osztályvezetőhelyettesi besorolásban megbízást nyert az Igazgatási Csoport 
vezetésére.

ÁTHELYEZÉSEK! [Zárójelben az uj beosztási helyet közöljük.] Dr. Bállá 
Sándor (Könyvtárközi Kölosönzés), Dr.Pálinkás Sándomé (Mikrofilmtár),Dr.£flf 

Lajos (Országos Gyarapodási Jegyzék).

HIVATALOS LAPOK TARTALMÁBÓL

A MAGYAR KÖZLÜNK .lul.15-1 számában ÉM rendelet jelent meg a családi la
kóházak rendezettebb építéséről; az aug 7-1 számban Bk.M.rendelet a közétkez
tetésről szóló kormányrendelet végeehajtásáról; a szept.16-1 számban törvény- 
erejű rendelet a felsőoktatási Intézményekről; a szept.29-1 számban pedig 
kormányrendelet a közúti közlekedési szabálysértésekről és BM-KPM rendelet 
a közúti közlekedés szabályairól.

A MŰVELŐDÉSÜGYI KÖZLÖNY Bzept.1-1 száma MM utasítást közöl a középfokú 
oktatási intézmények beiratásl és tandíjának megszüntetéséről. Ugyanebben a 
számban MÜ.M.utaeltás jelent meg az ifjúság pályaválasztási tanácsadásáról
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szélé kormányhatározat végrehajtáséval kaposolatosan. A szett,15*1 számban 
hivatalos közleményt tettek közzé a köteles- és tiszteletpéldányokkal valé 
gazdálkodásról.

könyvtárunk munkájáról

A
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK KÖZPONTI CÍMJEGYZÉKÉNEK 

munkálatalrél

A tudományos kutatás napjainkban egyre nagyobb mértékben használja fel 
a folyóiratokat, Illetve a periodikus kiadványokban megJelené publikációkat. 
Ebből következően a nagy könyvtárak s a tudományszervezést irányító szervek 
világszerte arra törekednek, hogy egy-egy ország folyóiratállományának ada
tait és lelőhelyeit a kutatómunka rendelkezésére boosássák. így Jöttek létre 
(és Jelennek meg ma is) az un. folyóirat-lelőhelykatalógusok, melyek - mint 
a tudományos kutatás és a könyvtári munka igen fontos eszközei - mindenütt 
kollektív erőfeszítés, a könyvtárak kooperációja révén készülnek el.

Magyarországon a KFKC megjelentetésének gondolatát 1954-ben a Magyar Tu
dományos Akadémia Könyvtártudományi Bizottsága vetette fel, majd létrehozta 
annak szerkesztő-bizottságát, amelynek feladatát az elvi kérdések tisztázásá
ban, a munka irányításában és végzésében határozta meg.

A szerkesztő-bizottság, amely megalakulása óta dr.Dezsényi Béla vezeté
se alatt működik, e munka alapvető szempontjait a következőkben összegezte!

1) A KFKC a magyarországi könyvtárakban meglévő külföldi (a XVTI.század
tól 1960.deoember 31-ig megjelent) folyóiratok nyilvántartása, amely nyomta
tott formában Jelenik meg.

2) A kiadvány szempontjából folyóiratnak minősülnek a szoros értelemben 
vett folyóiratokon kivül a nem folyóiratJellegű időszaki kiadványok is. Kül
földinek számit minden olyan folyóirat, amely Magyarország mindenkori ország
határain kivül Jelent meg. A kiadvány szelektál, nem tartalmazza pl. a hírla
pokat, sportlapokat, szórakoztatóJellegű képeslapokat, stb.

3) A kiadvány elsősorban a lelőhelyek megállapítására szolgál, de az azo
nosításon túlmenően bibliográfiai adatokat is közöl (pl. a folyóirat címvál
tozásait, a megjelenés kezdő és záró évét). Anyaga a könyvtárak bejelentésein
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alapul.A bejelentések teljesítésére az Országos Köqyvtárügyi Tanács elnök
ségének felhívása kérte, majd a művelődésügyi miniszter 183/1960. (M.K.24.) 
sz. utasítása kötelezte a könyvtárakat. Bár a rendelet nyomán a könyvtárak 
túlnyomó része már eleget tett bejelentési kötelezettségének, a katalógus 
a megkívánható teljességet még nem érte el. Eddig kb. 120 000 jelentés ér
kezett be, ami nagyjából 35 000 olmnek felel meg.

4) A kiadványban szereplő oimek szerkesztését külföldi lelőhelykataló- 
gusok és bibliográfiák alapján központilag végzik, miután a szerkesztő-bi
zottság állásfoglalása szerint sem a szerkesztői munka egységét, sem annak 
gazdaságosságát a több helyen és párhuzamosan végzett munka nem biztosít
hatta volna.

Miután könyvtárunk KFKC-osoportJának munkaereje (kezdetben 1, majd 2 
fő) a szervezési és adminisztratív teendők ellátásán túl nem terjedhetett, 
a szerkesztési munka osak 1960-ban indult meg, amikor a Magyar Tudományos 
Akadémia oélhltel támogatással lehetővé tette külső munkaerők alkalmazását.
A további előrelépést pedig ebben az esztendőben a Művelődésügyi Miniszté
rium könyvtári osztálya által nyújtott támogatás tette lehetővé.

Mindezek eredményeként 1962 végére elkészül a oimanyag kb. kétharmadá
nak első szerkesztése és rendelkezésre áll az a valamennyi bejelentést tar
talmazó betűrendes-katalógus, amely a kiadvány megjelenéséig szóbeli infor
mációk utján látja el a tájékoztatás feladatát.

Természetszerűen vetődik fel a továbbiakra nézve az a kérdés, hogy 
mekkora volumenében a még hátralevő munka és mikorrá várható a KFKC megje
lenése?

Az első kérdés tárgyalásánál nem lesz érdektelen összehasonlításul annak 
számba vétele, hogy néhány hasonló külföldi katalógus-kiadvány milyen sze
mélyzettel és mennyi idő alatt készült el? Az HDK-bon az 1939 után megje
lent külföldi folyóiratokat tartalmazó katalógust 6 fő állandó munkájával 
12 év alatt hozták nyomdakész állapotba, Csehszlovákiában pedig a osak 
műszaki folyóiratokat felölelő katalógust 5 fővel 7 év alatt készítették 
el. Ennek Ismeretében - úgy gondoljuk - nem szorul különösebb magyarázatra 
az sem, hogy bár sok pénz és ennek megfelelő munka fekszik a ml készülő ki
adványunkban , mégis az a befejezéstől még messze áll.

A KFKC munkájában további feladati a szerkesztett oédulák revíziója, 
a hiányzó adatok pótlása és az ellentmondó adatok tisztázásai az állomány- 
adatok revíziója, valamint ezt követően az utalórendszer kiépitésével és 
egyeztetésével egyidejűleg a oimleirások végső formában való leírása. A 
olmlelrások és az utalók egyesítése után kerülhet azután sor arra a végső 
formai revízióra, mely lehetővé teszi a katalógusnak nyomdába adását.
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Ennek megfelelően tellát a megjelenés Időpontjára nézve ma még feleletet 
adni nem lehet. Ez annál kevésbé lehetséges, mert az anyagi támogatás kérdé
sében az 1963. év változást Jelent. Az akadémiai oélhitel támogatás ugyanis 
megszűnik (az MTA könyvtörténeti, bibliográfiai ős dokumentációs bizottsá
ga továbbmenőleg csak a kiadás költségeit fedezi) és a további munka lehető
ségeit könyvtárunknak kell megteremtenie. A Jelenleg rendelkezésre álló lét
szám pedig osak évek hosszú sora után tudná a kiadvány megjelenését biztosí
tani. A kérdés ma még nyitott, éppenugy, mint az az ellentmondás, ami a KFKC 
megjelenésének szükségessége és a rendelkezésre álló létszám között fennáll. 
Reméljük, hogy ezt az ellentmondást feloldja majd a tudományos munka és a 
könyvtárak közös érdekének érvényesítése, ami lehetővé teheti e hatalmas oé- 
dulamennyiségnek kötet formában való megjelentetését. [NEMETH MÁRIA]

A KÉZIRATTÁR MUNKÁJÁBÓL

ÁLLOMÁNYGYARAPODÁS - Ha végig tekintünk ez évi vásárlásainkon, nem ta
lálunk szenzációkat Ígérő kéziratvételeket, azonban igen sok olyan értékes 
anyagot vettünk meg, amelyek kevésbé mutatósak, de kutatóink érdeklődését 
nyilván kiváltják majd.

Ebben az esztendőben eddig mintegy 250 vételi ajánlatról kellett véle
ményt alkotnunk, ami több mint 4 000 db kézirat megvizsgálását és bibllogra- 
flzálását jelentette, (összehasonlításul! 1961-ben 293 esetben több mint 
9 500 db. kéziratot vásároltunk 96 232 Ft-ért; a darabszámot több terjedel
mes hagyaték emelte meg.)

Sikerült Londonból megvásárolnunk Széohényi Ferenőnek egy Sopronban 
1813-ban kelt levelét. Kiemelkedő darabok még Hajnóczy József, Széohényi 
István, Liszt Fereno, Vörösmarty, Krúdy, Ady s Hatvány Lajos levelei. A meg
vett kéziratok különböző jellegűek! Jókai regénytöredék, a Lánohid történeté
re vonatkozó dokumentum-gyűjtemény, iskolatársi emlékezés Bonoza Bertukára, 
Kőhalmi Béla adatgyűjtése és dokumentum-gyűjteménye a Tanácsköztársaság 
könyvtárügyére vonatkozóan. Vételeink nagyobb részét azonban az idén sem az 
egyes darab vagy kötet kéziratok tették ki, hanem a különböző értékű és 
terjedelmű hagyatékok, összefüggő levelezések, ritkább esetben kisebb kéz- 
iratgyüjtemények töredékei. Ezek mint már Kézirattárunkban lévő anyagok to
vábbi kiegészítései Is emlitésreméltóak (pl.Somló Sándor hagyatékának vagy 
a Kürthy-osalád kéziratainak részletei), másrészt a különböző értékű dara
bok közt akadt Ady, Rippl-Rónal s Medgyessy levél Is. Ide kívánkozik Harasz
ti Emil illetve Dohnányi Ernő hagyatékának vagy a Siegóer-család kéziratai
nak megemlítése, továbbá Szerb Zsigmond önéletrajzi feljegyzései és emléke
ző Írásai, valamint Bókay János zenei vonatkozású emlékezései. Ebben az esz
tendőben is Kézirattárunkba több - részben magyar vonatkozású idegen nyel
vű kézirat került be, pl.Grieg, Zola s M.Hordau levelei és H.Barbusse elő
szava egy magyar proletárköltő verseskötetéhez.
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Újonnan vásárolt kéziratainkat a folyó munkák közt soron kivtll feldol
gozzuk, katalógusainkban hozzáférhetővé tesszük, többnek tudományos feltá
rása is folyik már. Az irodalom- ős a történettudomány művelőin kívül külö
nösen sokat nyújtunk ez évben uj anyagainkkal a zenetudomány, a művészet és 
a színháztörténet kutatói számára. 1PI]

KIÁLLÍTÁSOK - Október hónap országszerte múzeumi hónap a jelenlegi esz
tendőben. A legkülönbözőbb jellegű, változatos kiállításokon mutatják be a 
múzeumok a pánoélszekrények mélyén őrzött legnagyobb kinoselket. A természe
tes és egészséges fejlődés jele, hogy az általános kultúrtörténeti emlékek 
bemutatásakor az összefüggések megkívánták a könyv- 111. kéziratanyag bevo
nását is.

így a Nemzeti Muzeum dísztermében ■Fejedelmi klnosleletek" óimén ren
dezett kiállításon 12 tárlóba sűrítve bemutatott anyag között két kódex is 
van. Az őskori ruhadlsz-leletek, Konstantinos Monomaohos bizánoi osászár 
finomművű koronája, II.Ulászló előviteli dlszkardja és egyéb nagyértékü tár
gyak mellett könyvtárunk I.Lajós Képes Krónikájával és a hazánkban őrzött 
korvinák közül a legszebbéit a Philostratus-kódex-szel szerepelt, amelynek 
első inioiáléja Mátyás 1485. évi béosl bevonulását ábrázolja.

Ugyancsak a Nemzeti Muzeum épületében nyílt meg a "Magyar Nemzeti Mu
zeum építésének története" o. kiállítás is, amelyhez a muzeum épület erede
ti, Pollaok Mihály által készített tervrajzait ugyancsak a Kézirattár adta 
kölosön.

Egy harmadik kiállítás, amelyet ugyancsak a múzeumi hónap keretében 
az Iparművészeti Muzeum rendezett, a magyar könyvkötéstörténet legszebb 
17-18.századi emlékeit mutatja be. Ehhez a Régi és Ritka Nyomtatványok Tára 
és a Kézirattár is hozzájárult anyagával. [Cs.Cs.]

A
Könyvtártudományi és Módszertani Központ 1962/63.ÉVI BELSŐ TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJÁRÓL

A KMK továbbképzési tervezetének kialakítását is az országos továbbkép
zés megtervezésénél jelentkező gátló körülmények nehezítették meg.

1) A továbbképzésben résztvevők könyvtárosi szakképzettsége nem azonos, 
igy nem ad olyan egyenletes szintet, amelyre egyértelműen épülhetnének a 
továbbképzés előadásai.

2) A munkakörök és az egyéni érdeklődés differenciáltsága kevés, általá
nos érdeklődésre számot tartó témára nyújt lehetőséget.

E szempontokat figyelembe véve a következő osoportosltásban terveztük
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meg továbbképzésünket: a) az általános tájékozottságot és a rendszeres ön
képzést (olvasást) elősegítő megbeszélések; b) a KMK feladatairól ás prob
lémakörével összefüggő vita-előadások; o) speoiálls kérdések megismerését 
elősegítő tanulmányi látogatások.

Az általános tájékozódást szolgáló referálásokat az egyes munkatársak 
nyelvismeretüknek és szakmai érdeklődésüknek megfelelően vállalták. Havon
ta egyszer Ismertetik a vállalt folyóirat főbb oikkeit, az érdekesebb prob
lémákat. Ez alkalommal a KMK szakkönyvtára a legújabban beérkezett kiadvá
nyokat kis kiállítás keretében bemutatja és ugyancsak nyelvismeret és érdek
lődés alapján az egyes munkatársak vállalják egy-egy mü elolvasását és a 
"Figyelő" számára reoenzló készítését.

A vitaelőadásokból néhányat megemlítünk: A "Figyelő” tárgyszómutatója, 
különös tekintettel a kumulálóéra (Bóday Pál) - A "Könyvtári Minerva" terve
zete. A gyűjtés köre, adatok, szerkezet, mutatók, stb.(Faragó Lászlóné) - 
A dokumentációs Igénykutatás módszertani tapasztalatai (Szentmihályl János)
- A könyvtárügy és a népművelés kaposolata, helyük a közművelődés egészében 
(Sallai István).-

Tanulmányi látogatásainkat nemosak szükebb könyvtári területre korlá
tozzuk.! könyvtári szakismeretek bővítése mellett a tanulmányi látogatások 
a korszerű műveltség növelését Is szolgálják. így sor fog kerülni a Láng 
Gépgyár munkájának megismerésére, felkeresünk egy korszerű nyomdaüzemet, 
megnézzük az MTI archívumát stb. Felkeresünk néhány különgyüjteményt is,ahol 
az állomány összetételét, a speoiálls anyag gyűjtését, raktározását, feltá
rását és nyilvántartását ismertetik az ott dolgozók, különös tekintettel 
az anyagból nyújtandó tájékoztatás problémáira. Terveink szerint, többek 
között, felkeressük az Országgyűlési Könyvtár kUlöngyüjteményeit (ENSz, 
Gyurikorios) a Szabó Ervin Könyvtár Budapest-gyüjteményót, a KGM Prospek
tustárát .

Reméljük, hogy a változatosan összeállított programban minden munka
társunk megtalálja ismereteinek bővítésére a számára legalkalmasabb formát. 
U)r.FARAGÓ LÁSZLÓNÉ]

ÚJÍTÁSOK ELBÍRÁLÁSA

F. évi okt. 1-én könyvtárunk Szakszervezeti Bizottságának munkamozgalmi 
(szakmai) bizottsága megtárgyalta az intézet újítási megbízottjához benyúj
tott újításokat, s ezekkel kapcsolatban az alábbi határozatokat hozta.

1) Dr.Balogh Fereno javaslata folyóiratok és különféle füzetes kiadvá
nyok újfajta tékákban történő tárolására.
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A munkabizottság véleménye szerint a javasolt tékának a könyvtárakban 
régéta használt hasonló tékáktól való eltérése Igen osekély. A javasolt 
gomb vagy fémkarika alkalmazása, az elülső borítólap megrövidítése különö
sebb előnyöket nem biztosit a tékának, ötletes és felhasználható a hátsó bo
rítólap belső oldalára ragasztott oellkarton védőlap, amely a tékába helye
zett anyag kihullását gátolja. Mindezen Indokok alapján a munkabizottság a 
javaslatot, mint ötletet dloséretben részesíti, de újításként nem fogadja el,

2) Raphanldes István javaslata katalógus-oédulák aluminiumlemezről tör
ténő sokszorosítására.

A munkabizottság véleménye szerint az említett konstrukoló nem uj, 
hanem alkalmazása az offset-teohnlkában már régen használatos szerkezetnek. 
Különben e közismert szerkezet alapelvei szerint a Miskolci Nehézipari E- 
gyetem mérnökei sokkal korszerűbb és a célnak Inkább megfelelő konstrukció 
tervét készítették el, és folyamatban van a prototípus legyártása. Ilyen 
Indokok alapján a munkabizottság a javaslatot elutasította.

3) Az OSZK újítási megbízottjához az utóbbi Időben két országos érdek
lődésre számot tartó újítási javaslatot nyújtottak be.

Szlkszal Sándor könyvkötő (Csepel Vas- és Fémművek Központi Könyvtára) 
javaslatának tárgya; uj és újonnan kötött könyvek védőboritással történő 
ellátása oelofán felhasználóéval "Filmolux" helyett.

luxi Róbert ált. Iskolai tanár (Kerékteleki) javaslatának tárgyat köz
ségi könyvtárak átalakítható kiállítási tárlóinak készítése.

A szakftal munkabizottság határozatában kimondotta, hogy az országos 
érdeklődésre számot tartó újítási javaslatok elbírálását nem tartja felada
tának. Ezért az említett két újítási javaslatot elbírálás végett átadta a 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ szakelőadójának.

A munkabizottság ülésén Bereozky László, újítási megbízott felmentését 
kérte. Kérését vidéki kiszállásainak gyakoriságával, s máslrányu elfoglalt
ságainak megnövekedésével indokolta.

A munkabizottság a felhozott Indokok alapján - megköszönve eddigi mun
káját - Bereozky Lászlót az újítási megbízotti teendők ellátása alól felmen
tette és felkérte, hogy a bizottság munkájában a KMK részéről továbbra is 
működjék közre.

A munkabizottság ezzel egyidejűleg Papp Istvánt, az Igazgatási-Csoport 
vezetőjét kérte fel az újítási megbízott teendőinek ellátására.
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MUNKATÁRSAINK ÍRÁSAIBÓL

Sebestyén Géza: A könyvtári kutatások mai 
problematikája a külföldi szakirodalom tük
rében. Bp. 1962, 163 p. (Az Országos Könyv
tárügyi Tanáos kiadványai 15.)

Az Országos Könyvtárügyi Tanáos kiadvány- 
sorozatában nagyjelentőségű összefoglalás lá
tott most néhány hete napvilágot. Sebestyén 
Géza "A könyvtári kutatások mai problemati
kája a külföldi szakirodalom tükrében” cím
mel minden magyar könyvtáros számára, aki 
igényli, hogy szakterületén, a könyvtártudo
mányban tájékozott legyen, nélkülözhetetlen 
kézikönyvet tett le az asztalra. Amint az 
előszóban Írja *nem irodalmi szemlét kap az 
olvasó, osupán a problémák áttekintését",

ez a "osupán” azonban alapvető jelentőségű.

Az áttekintett irodalom méretei nem teszik ugyan lehetővé a részletes 
ismertetést, azonban a tendenolák, a kontúrok a könyvtári kutatások minden 
területén kibontakoznak előttünk ebben az eleven, szemléletes, lendületes 
stllusu műben. Ha elolvastuk úgy érezzük, szakmánk fontosabb kérdéseiről 
tudtunk meg lényeges mozzanatokat és kedvet kaphatunk a továbbolvasásra, 
az elmélyedésre egy-egy hajlamainknak megfelelő területen. A könyvtári ku
tatások minden lényeges területét felöleli ez a "könyvecske", ahogy a szer
ző szerényen nevezi müvét: a könyvtárelmélet, az olvasásvizsgálat, az állo
mány problémái, az osztályozás és a dokumentáoló, majd a könyvtári módszer
tan, melyben az állománnyal kapcsolatos gyakorlati kérdések, az olvasás 
kérdései, a feltárás kérdései, a könyvtári módszertan általános jellegze
tességei, a szocialista könyvtári módszertan jellegzetességei, a teohnikai 
kérdések és a történeti kutatások az a tematika, amit a szerző kalauzolásá
val átgondolhatunk.

A könyv legnagyobb értéke azonban az egyes fejezetekhez adott biblio
gráfia. A tárgyalt területek bármelyikén, azaz a könyvtári problematika bár
mely pontján akarunk is továbbolvasni, vagy bármelyik részterületen támad 
is kedvünk a kutatásra, megtaláljuk a könyvben az elinduláshoz szükséges gaz
dag irodalmat. Ez teszi minden könyvtáros számára nélkülözhetetlen segédesz
közzé Sebestyén Géza müvét. Reméljük, hogy a most kézhez kapott és hiányt 
pótló mü hozzásegíti a magyar könyvtárosokat szakmai műveltségűk fejleszté
séhez és ezzel, lévén a könyvtári élet leglényegesebb eleme az ember, a 
könyvtáros, a magyar könyvtárügy korszerűbbé, színvonalasabbá válásához. - 
IHORVÁTH MAGDA]

AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁnGCYI TANÁCS 
KIADVÁNYAI 

IS

BUDAPEST

ORSZÁOOS KONfTTAbOOTI TANÁCS 
1967
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fi rovatunkban a Szakszervezoti Bizottság által 
szervezett "SZAKMAI MEGBESZÉLÉSEK SOROZATA" c. vi
taelőadások téziseit, majd azt követőleg a vitán 
elhangzott hozzászólások összefoglalásait ismertet
jük.

A MIKROFILMEZÉS ÉS EGYÉB FOTOMÁSOLÁSí ELJÁRÁSOK 
a Nemzeti Könyvtár munkájában (Problémák: és perspektívák)

PROBLÉMAFELVETÉS - A mikrofilm ás egyéb fotonrafikua másolási eljárá
sok az utolsó egy-ket évtizedben váltak általánosan használtakká éa jelen- 
tőségük ulabban rohamosan megnőtt.Hazai alkalmazása tekintetében az Orszá
gos Levéltár és a könyvtárak úttörő munkát végeztek, s ma már úgy látszik, 
hogy a legkülönfélébb más területeken (tudományos intézetek, ipar,ügyvitel 
stb.) is egyre intenzivebben rátérnek hazánkban is a mikrofilmezésre és 
lehetséges, hogy hamarosan utolérik és lehagyják e téren könyvtárainkat.

A teohnikai fejlődés a mlkromásoldal és egyéb másolási eljárások egészsorát kozta létre, s a fejlődést szinte nyomon sem lehet követni. Egy-egy
ifj eljárás létrejötte nemcsak puszta technikai fejlődés, hanem azt különfé
le feladatok ésszerűbb megoldása hivta életre. Ugyanakkor téves volna az a nézet, hogy a régebbi eljárások egy-e^y uj eljárás megjelenése következ
tében elavultaknak tekintendők. A másolás technikai lehetőségeinek és a könyvtári feladatoknak összehangolása kell, hogy e kérdésben elsőrendűen 
7igyelembe vétessek.

A mikroinásolási eljárások között sokat vitatott kérdés a mikrofilm és 
a mikrofilmlap illetve mikrokártya használatának problémája. Akülíoldi és ma már hazai tapasztalatok alapján is világos, hogy a két fajta közötti 
döntés egységesen nem volna helyes: a fényképezésre kerülő anyag jellege, 
az elérendő könyvtári, dokumentációs vagy egyéb cél, valamint a készíten
dő példányszaiü elönti el a kérdést, ho^y mikor melyik alkalmazása kívánato
sabb. Hasonló a helyzet a különféle morétü mikrofilmek, illetve tárolási módjuk (tekercs,filmesik) kérdésében is.

A választott filmméret» a fényképezés módja (oldalankénti, vagy kétla- ponkéntl fényképezés), a fclcsinyitási arány döntő Jelentőségű a mikrofil
mek használatával (olvasókóuzLilékben, visszanagyItas) kapcsolatban.

A mikrofilm gyűjtemény használhatósága szempontjából fontos, hogy csak 
megfelelően mikrofilmezósre előkészített. bibliográfiailag teljes, rendezett, bepaglnált és oímleÍrással (jegyzékkel) ellátott anyag kerüljön fényképezés-

, Amikro f i lm ek o I h eü y e z é » é n ek, tárolásának 1 raktározásának feltételeiQg tartóBságánalL^fcéráése is sokszor vlTg-iöTt kérdés. Annak ellenére, hogy 
a megfelelő körülmények megteremtése szükséges, égiiajlatunk alatt a tárolás 
kérdésé egyszerűbb feltételeik mellett sem megoldhatatlan. A mikrofilm hasz
nálata kapcsán azonban bizonyos szempontokat a használóknak ismerniök kell.

^PÍKrof llm-hasz nólat kérdésében a könyvtárosok és kutatók különböző véleménnyel vannak. Sokon ellenérzéssel ülnek le az olvasókószÜl ékhezt má
sok - főleg nehezen kezelhető eredetik helyett - szívesebben használjak a 
5lmot• Egyesek a kutató Íróasztaléra kívánják vinni, mások csupán a ritkábban használt nagy archívumok^ gyűjtemények céljára tartják alkalmas

nak, melynek átnézése után a szükséges részekről olvasható méretű másola
tot kivannak. A mikrofilmek visszanagyitásánok módszerei a klasszikus feny- 
kepnagyitási módszertől a vüsszanagyitásru alkalmas modern olvusókószlilóke-
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klg és a nagyproduktivitósu elektrofotografikus másolásig (Copyflo) vezettek.
A JELENLEGI HELYZET KÖNYVTÁRUNKBAN - Könyvtárunk 1951 éta mikrofilmezi 

állományát. önálló mikrofílmlaboratórTüma 1959 éta működik. Ma két mikrofilm
felvevőké szülékkel dolgozik. Kizárólag 35 mm-es perforált mikrofilmet használ. Fotorészlegében e mellett 6x9 és 9x12 cm-es negatívok is készülnek.
1959 éta 21x29 om-es méretű optikai fotómásolatokat (fotókópia) is készít, 
fekete alapon fehér hetükkel. Egyéb felvételezesi feladatokra könyvtárunk nincs berendezkedve. A negatívokról nagyításokat és pozitív mikrofilmet ké
szít.

Könyvtárunk mikrofilmezése az alábbi feladatokra terjed ki:
a) Biztonsági és állományvédelmi mikrofilmezés.
b) A negatív mikrofilmekről általában pozitív fllmmásolat is készül az olvasókész lilikekben való használat oéljára. (Sajnos a mikroíITmhasználat 

számszerüsége igen alacsony. A hírlapok mikrofilm-pozitivjait a nyár folya
mán a hirlapolvasóban való olvastatás céljára adtuk át.

o) Könyvtárközi kölcsönzés céljára az igényeknek megfelelő számú mikro
film felvételt vagy filmmásolatot (es egyéb fotómásolatot: nagyítást, fotó
kópiát) készítünk. 1960-ban 17 000, 1961-ben 42 340, 1962 I-III. negyedében 32 930 mikrofilm-felvétel készült a Könyvtárközi Kölcsönzés oéljára. Ezen be
lül készültek pozitív mikrofilmmáeolatok is.

d) Az egyes osztályaink igénye alapján fényképfelvételek és nagyítások készülnek. Ebből a Milcrofilmtárban fénykepnegativ-árohivum készül, illetve 
a gyűjtemények a kapott másolatokat gyűjtik.

Mikrofilmtárunk az állományvédelmi mikrofilmezésen kívül kisebb mérték
ben vétel. a.lándek‘"es osere ut.ján is gyarapodott. Ez azonban osak kis töredéke a saját előállításban elkészült mikrofilmeknek. A Mikrofilmtár gyarapo
dása 1951-1961 között 5161 műről készült 1 595 340 felvétel (negatív). - 
1962 I-III. negyedévben 519 mü, 263 000 felvétel. - Az összes gyarapodásból 
1960-ban, 1961-ben és 1962-ben mintegy 3-5 százalék a külső forrósból szár
mazó szerzemény.

PERSPEKTIVIKUS FELADATAINK - Legkeresettebbek azok a mikrofilmjeink, melyeknek eredetije nincs meg könyviárunjlFan. Sajnos ezek száma (lásd előbb) 
viszonylag kicsi, s ez magyarázza elsősorban a mikrofilmhasználat alacsony 
számát is. Fokoznunk kellene az eredetiben meg nem szerezhető müvek mikrofilmen történő szerzeményezését. Ezt a feladatot minden gyűjtemény-részűnk
nek tervszerűen munkátervébe kellene iktatnia. Más könyvtárakban lévő anyag 
mikrofilmen történő megszervezésének Jó módja lenne, ha a saját állományuk
ról készített mikrofilmjeink közül azoknak a 1egvzékét. mely más könyvtárak, főleg a külföld érdeklődésére is számot Tarthat, közzé tennénk és ose- 
rére más számunkra szükséges mikrofilmekért felajánlanánk.

A mikrofilm egyik lehetősége az állományosökkentés, midőn selejtezésre kerülő eredetiket vesznek mikrofilmre és csak a filmet~orzik meg. Ez a meg
oldás muzeális Jellegű nemzeti könyvtárban nem jöhet számításba.

Könyvtárunk is használta már a könyvtári ügyvitel ésszerűsítésére a fény 
képezéses eljárást: a müncheni katalóguscédulák másolása 1959-6Ö-ban egy é- 
ven át folyt. Ennek az eljárásnak az alkalmazásánál gondosan mérlegelni kell 
a gazdaságosság kérdését, ami az előkészítő munkák mértékétől és a szüksé
ges másolatok számától, illetve az esetleges későbbi felhasználás szükséges
ségétől (pl.bibliográfiák, oimjegyzókek számára) függ. A fotópapír haszná
lata általában nem olcsó. A xerografikus másolás (Copyflo) nagypéldányszámú 
oédulaszükségleténél pl. olcsóbb lenne.

A dokumentációs munkában a kutatási anyag mikrofilmen való összegyűj
tése és rendezése mikrofilm formájában oélszerü. Bibliográfiai címanyag, üesideráta fényképezéses módszerrel történő gyűjtése - megfelelő eljárás
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kiválasztásával - ÓBazerUon volna megoldható.

A míkrofilinlap. íllotvo mtkrokártya lcószitóse oólszerü olyan esetekben, 
ha a nagyobb poiduriy számú másolatra van szükség a kérdéses miiről (legalább 
30-40 példány és eaetlegoo későbbi másolatok). Ez esetben a mikrokiadás ese
tével állunk szemben. Ha egyezerre nagyobb példányszámra igény nem várható, 
oélsaerll mikrofilmre fényképezni (pl.disszertációk esetében) és címjegyzék 
publikálása alapján elégíteni ki a boérkoző igényeket pozitív mikrofilm formájában. Disozertáoiók mikrofilmezése és jegyzékelése egyetemi könyvtári fel
adat.

Könyvtárunk távlati állományvédelmi mikrofilmezésl programja - e^yes osztályaink felmerése alapján - közel 4Ö millió mikrofilmielvótel elkészíté
sét irányozza elő. Ebből sürgősségi sorrendben első helyen 4 300 000, máso
dik helyen kb. 15 millió, harmadik helyen kb. 17 millió felvétel szerepel.
A jelenlegi kapaoitás (személyzet, költségvetés) mellett az első két fontos
sági kategóriába tartozó anyag filmrevételét 65 év alatt lehetne elvégezni, 
egyéb feladataink (könyvtárközi kölcsönzés, kutatói igények stb.) ellátása 
mellett. - A mikrofilmezésben résztvevő személyek mindegyikére évi 100 ezer 
felvétel elkészítése, ellenőrzése és feldolgozása számítható, tehát évi 1 
millió felvétel elkészítéséhez 10 fő lenne szükséges.

A jelenlegi fotokopla szolgálat mellett a legmodernebb gyorsmásoló eljárások (Copyrapid, Thermofax.stb.) bevezetése az olvasószolgálat számára ok
vetlenül szükségesnek tekintendő. A mikrofilmolvasó számára az uj várbeli 
elhelyezésnél olyan olvasókószülékek is őst ksógesek lesznek, melyek segítségével az olvasó, sötétkamra nélkül - azonnal másolatot készíthet a számára 
szükséges fllmkookáről.

KÖVETKEZTETŐ!3 - Nemzeti könyvtárunkban a mikrofilm és modern másoló el- 
járások alkalmazását fokozni kell. Törekedni kell az állományvédelem szem
pontjából az erodetik helyett a mikrofilmek fokozott használatára. Az állo
mány teljessé tételére mindon gyüjteményrészünknek a mikrofilmen való szer- 
zeményezesre fokozottabb figyelmet kell fordítania. A mikrofilmtárral foko
zott együttműködésre van szükség.

A Mikrofilmtér állományának feltárása, mikrofilmjegyzékek kiadása, a 
mikrofilm gondolatának az egész könyvtár életébe való fokozott bevitele és 
nem utolsó sorban a szükséges működési feltételek biztosítása könyvtárunk 
belső munkáját és külső kapcsolatait kedvezően befolyásolnák. iDr.BABICZKI 
BÉLA]

L
HALAD A MUNKA A BUHAVÁRI PJ ÉPÜLETÜNKÖN

"Híradónk" ez évi 4-5. számában adtunk hirt arról, hogy a Budavári Pa
lota nyugati,krisztinavárosi épületében mároius 26-án megkezdődtek uj könyv
tárunk építkezési munkálatai. Akik pedig május 28-án a könyvtár dolgozói kö
zül társadalmi munkában részt vettek a jövendő otthonunkba beépítendő téglák 
tisztogatásában, a munka befejezte utáni "háztüznézés" során már Ízelítőt 
Is kaptak az épületen folyó munkából.

Időközben fontos változások történtek a Dózsa György-térl főbejárat



V. évfolyam 10, szám m

kialakítása körül Is. Véglegesen eldőlt ennek az alsó bejáratnak a sorsa.Mű
szaki és közlekedés-teohnikai okokból a Dózsa György-téri bejárat nem az é- 
pület nyugati homlokzatának központjában lesz,-hanem az észak-nyugati sarok 
\»szaki falrészének Dózsa György-térl szintjén. Itt alakit ki k tervezés tá
gas bejárati előteret, Innen indul az a három, nagy befogadóképességű gyors
lift, mely az olvasókat és mindazokat, akik a Palotában elhelyezett intézmé
nyeket a Krisztinaváros felől felkeresik, az épület V. (Oroszlán-udvari) szint
jére szállítják. Ennek a három gyorsliftnek kiszálló állomása tehát az V. 
szint sarokhelyiségében lesz. A látogatók innen az épület északi oldalán vé
gighaladva érik el az Oroszlán-udvart.

Az alsó bejárat áthelyezése következtében az épület V. szintjén átcso
portosításokat kellett végrehajtani. Ezen a szinten, az épület nyugati szár
nyának központjában (rizallt) megmarad az Igazgatóság. Az Igazgatási Csoport 
helyére került a Nemzetközi Csereszolgálat, a Főigazgatóságtól délre pedig 
az Igazgatási Csoport. A telefonközpont, mely korábban az Oroszlán udvari 
főbejárattól balra kapott helyet, lekerült a III. szintre, helyére a társadal
mi szervek helyiségei kerültek. Az V. szint déli szárnya ezáltal teljesen fel
szabadult a Gazdasági Hivatal irodái számára. Ez a megoldás az alsó bejárat 
megvalósítását műszakilag egyszerűbbé tette, ami népgazdaságllag Jelentős meg
takarítással Járt. Megoldódott a Budavári Palotába települő többi Intézmény 
alsó, nyugati megközelítésének kérdése is.

Ami az építési munkákat Illeti, máro. 26-a óta 
a bontásokon túljutva, elkészült a VII. szint észa
ki és déli szárnyának uj menyezete. Ugyanezen a 
szinten a két belső udvar lefedése megtörtént, s 
ezzel a VII. szint egységes olvasói terének észa
ki és déli szakaszán kialakult a végleges padló
zat. Ugyanosak a VII. szintnek északi és déli ol
vasói terében áll már a négy galéria, s ezzel a 
katalógus teret leszámítva a VII. szint nagyolva
sói tere szerkezetileg voltaképpen kialakult.

Megtörtént az épület északi és majdnem egész 
nyugati homlokzatának külső állványozása, amely
nek oélja, hogy az uj barokk-tető előmunkálatai
nak jegyében a balusztert kialakítsa. Mindezek 
a részépltkezések már az olvasószolgálat terüle
teinek szerkezeti kialakítását jelentik.

Ezzel egyidejűleg a tervezők gyors ütemben készítik a VIII. szint vég
leges kiviteli terveit, igen érdekes, modem megoldásokkal, amelyekkel kap
csolatban egyelőre osak annyit közlünk, hogy a Vili. szinti klub és dohány
zó-büfé fölött a tervezés újabb, igen értékes területeket biztosított kiálli-

Galériák építés© az olva-j 
sószolgálati szinten, hát-j 
térben a palota uj kupolá
jával



172 OSZK Híradó

tésok céljaira.

Jelentős eseménye volt a tervező munka továbbfejlesztésének a KÖZTI 
III.sz. Irodájában a belső építészek kijelölése és működésük megkezdése.
Ez év máj. 16-tól Bedéc3 Sándor, Csonka Lajosné és Kisszebenyl Marcellné 
belső építészek, Havassy Pál építész, felelős-tervező Irányításával a belső 
tervezést végzik. A munka tehát Jelenleg két síkon folyik* egyrészről az 
építkezések kivitelezése, másrészről a tervező munka egyre inkább a részle
teket oldja meg. Ennek során ugyanazt a módszert követjük, mint az általános

funkciós tervezés során. A Könyvtárépitési Mun
kacsoport szervezi meg a Főosztályoknak és a 
műszaki tervezőknek közös megbeszéléseit,ta
nácskozásait, ahol most már részletekbe menő
en megállapodás történik a falak, bejáratok 
végleges helyét illetően. E megbeszélések so
rán rögzíti a tervezés részletesen egy-egy 
helyiséggel kapcsolatban a szakmai igényeket. 
Kialakulóban vannak az egyes bútortípusok, 
például a kis-és nagy méretű Íróasztalok, a 
kezelőasztalok, a oimfelvevőasztalok stb. E- 
zeknek ismertetésére a következő hónapokban 
folyamatosan ki fogunk térni. E konzultációs 
megbeszélések május végével, Junius elejével 
kezdődtek és folyamatosan Jelenleg is tartanak.

Fontos megbeszélések kezdődtek Jul. 23-án. 
Ezek középpontjában a Budavári Palotában kia

lakítandó hírközlő berendezések, telefonközpontok, tűz- és betörésjelző be
rendezések létesítése volt. A Könyvtárépitési Munkaosoport szeptember folya
mán az egyes Főosztályokkal történt konzultáció után állította össze a Könyv
tárnak a Budavári Palotában szükséges távbeszélő igényét. Ezeket az igénye
ket a KÖZTI III. Irodája összegezve a Posta tervezőirodájához juttatja el, 
aqiely műszaki és gazdaságossági szempontok figyelembe vételével készíti el 
tervjavaslatát.

Érdekes munka folyik az elmúlt év októberében létesített azon munkaoso- 
portban, amelynek feladata uj épületünk képzőművészeti alkotásainak temati
káját felölelő forgatókönyv elkészítése. E osoport tagjai* Bélley Pál, 
Kereszturv Dezső, Soltész Zoltánná és V.Wlndlsoh Éva dolgoznak ezen a mun
kán, szoros együttműködésben a tervezéssel.

Fontos munkát végez a Mikrofilmtár fotólaboratóriuma is, Debulay Imré- 
ná és Szalay Andorné készítik azokat a fénykép felvételeket, amelyek oélja 
a Palota krisztinavárosi épületének állapotrögzítése az átépítés előtt, az 
átépítés egyes fontosabb mozzanatainak megörökítése. A Könyvtárépitési Mun-
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kaosoport elkászitétte az uj épület átépítésének főtotálcájához a szakkataló
gus rendszerét.

Az építkezések lránt érdeklődés mutatkozik, nemosak a könyvtár vezetői, 
hanem más Intézmények részéről Is. Az építkezéseket megtekintették a román 
Művelődésügyi Minisztérium hazánkban látogatást tett könyvtáros és építési 
szakértői, valamint a berlini Staatsblbllothek helyettes Igazgatója. - 
[Dr. T0MB0R Tibor - Dr. FARKAS Iászló]

ii

Tapasztalatoserén a DEBRECENI EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN

A könyvtári munka korszerűsítése, Jobbá, gördülékenyebbé tétele vala
mennyiünk nagy gondja, problémája mostanában, ötletek születnek, kísérletek 
folynak, egyes területeken már örömmel tekinthetünk eredményekre is, de még 
szép számmal adódnak problémák, főleg abban a kérdésben, hogyan hajtsuk vég
re minél eredményesebben a nagy vonalakban már kialakult feladatokat.

Ha az ember a maga portáján rendet akar teremteni, nem árt, ha bekukkant 
a szomszéd szépen berendezett házába, hátha elleshet valami uj ötletet, Jól 
bevált gyakorlatot.

Ez a gondolat vezetett minket Is, amikor hivatalos kiküldetésben elin
dultunk, hogy a DEBRECENI EGYETEMI KÖNYVTÁR könyvfeldolgozó munkáját, kata
lógusrendszerét közelebbről szemügyre vegyük.

Gyönyörű koraősz1 Időben érkeztünk meg Debrecenbe, ahol már első benyo
másaink nagyon kellemesek voltak. Impozáns uj állomásépület, mögötte virág
díszben pompázó tér, szép modem épületek, tisztaság, gondozottság amerre 
a szem ellát. A város főterén méltósággal tekint a jövevényre a híres deb
receni nagytemplom. Nem messze a Déri-muzeum reprezentatív épülete hívogat 
közelebbi Ismerkedésre, amott pedig az évszázados Református Kollégium é- 
pülettömbjét pillantjuk meg. Egyelőre azonban osak regisztráljuk magunkban, 
hogy mi mindent szeretnénk közelebbről megnézni, mert - hiv a kötelesség.

Visz a villamos a Nagyerdőn át, eldöoögünk a város egyik büszkesége 
a strandfürdő mellett, távolabbi nyárfasor a temetőt és a krematóriumot jel
zi - végre megérkezünk a Központi Egyetem épületéhez. Az egyetem hatalmas 
auláján áthaladva oélünkhöz érünk.
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A könyvtár igazgatója szabadságon lévén, helyettes© Vargha Zoltánná 
fogad őszinte szivélyességgel. Első napon ő maga kalauzol végig a könyvtá
ron, hogy átfogó képet nyerjiink munkájukról.

Első ólményszerü tapasztalatunk (amelybe némi rejtett irigység is ke
veredik) az, hogy milyen csodálatos dolog, ha egy könyvtár eredetileg is 
könyvtár céljára épült. A raktárak világosak, levegősek, és mindenütt hely, 
sok helylA raktárakat a külvilágtól Jól zárható vasajtók választják 
el, a polcokon példás a rend és a tisztaság.

A nagy, 180 férőhelyes olvasóterem a korszerű szempontoknak megfelelően 
úgy helyezkedik el, hogy a kutató illetve olvasó könnyen hozzájuthat bárme
lyik katalógushoz. A katalógusokat nagy gonddal szerkesztik és a feldolgozás 
során dloséretes igyekezettel próbálják áthidalni a katalógus rétegeződéseit, 
ami világszerte a régi nagy könyvtárak számára is súlyos problémát Jelent.

A szolgálati betűrendes katalógus feltárja a teljes anyagot, az olvasói 
betűrendes szerkesztésénél már bizonyos értékelő szelekcióval találkozunk.
A gondosan szerkesztett tárgyszókatalógus ajánló Jellegű. Tan még sorozati 
és szakkatalógusuk. Az utóbbinál azt tapasztaltuk, hogy az érdeklődésnek és 
a használat igényeinek megfelelően az újabb anyagnak egészen finom részlete
kig menő feltárása mellett a régebbi, elavult, vagy Jelentéktelen anyagot 
igyekeznek formális szakjelzetek alkalmazásával minél egyszerűbben kezelni.

Szigorúan osak a dolgozók használatára készül a leltári és a helyrajzi 
katalógus. (Ez a két katalógus a mi egyedi leltári naplóinkat illetve hely
rajzi naplóinkat helyettesíti.)

Miután helyhiánnyal nem kell még számolniok, egyelőre nem ütköznek a 
nálunk olyan Jól ismert nehézségekbe. A segédkönyvtári anyagot nem kell még 
selejtezniük és raktárba visszahelyezniük. Van külön segédkönyvtári számso
ruk, amely megnyugtató rendben végigfut a munkahelyek poloain. A r©katalo
gizálás lassú, de állandó ütemben folytatják, nincs átszámozási probléma, 
a rekatalogizált könyv visszakerül eredeti helyrajzi számára. És folytat
hatnánk igy tovább ...

Különös érdeklődéssel szemléltük az olvasótermi szabadpoloos könyvanyag 
felállítását. Ez a rend náluk többéves gyakorlatra tekint vissza, és, mint 
mondják, szépen bevált, évente csinálnak revíziót és ennek eredménye meg
nyugtató, mert az elveszett könyvek száma osekély.

A feldolgozó szalag lényegesen rövidebb, mint a miénk. A gyarapítási 
osztály indításkor nemcsak számszerűen, hanem típusok szempontjából is 
adagol, (ügy mondták, hogy egy feldolgozásra induló, 200 műből összeállí
tott kocsin kb. 20 o/o régi, 30 o/o sorozati és 50 o/o újnak nevezhető mű
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van, A kötelespéldány anyagnál változtatás nélkül felhasználják az OSzK 
címleírásait, csak a szakjelzeteket adaptálják az ő szakrendszerüknek meg
felelően.

Alkuimimv volt végigjárni a munkahelyeiket is, amelyek - mondanom sem 
kell - sokkal korszerűbbek és higiénikusabbak, mint a mieink. (Ezt a prob
lémánkat majd megoldja a Vári) Minden osztályon mindenki messzemenően ud
variasan, kedvesen fölelgetett számtalan sok kérdésünkre. Hálásan gondolunk 
vissza szives türelmükre.

Miután itt egészen nagy vonalakban próbáltunk beszámolni debreceni u- 
tunk könyvtári tapasztalatairól, szeretnénk kifejezni azt a reményünket, 
hogy a Debreceni Egyetemi Könyvtár jól megszervezett és bevált gyakorlata 
áttételekben gyümölcsőztethétő lesz a ml sokkal differenciáltabb munkánk, 
könyvanyagunk hatalmas volumene és - egyelőre még - katasztrófális helyhiá
nyunk ellenére is.

Nem fejezhetjük be ezt a kis beszámolót a nélkül, hogy pár szóval meg 
ne emlékezzünk arról a lenyűgöző élményről, amit a Református Kollégium 
könyvtárában tett látogatásunk Jelentett számunkra.

Itt már nem a kivánosi szakember (bár az is sok szép és érdekeset lá
tott), hanem a Kossuth Lajos lábnyomait kereső, Csokonai, Arany, Petőfi, 
Ady, Mórioz itt lebegő emlékeit kutató látogató szemével néztünk körül. 
Felejthetetlen számunkra az a terem, ahol a magyar történelem annyi híres 
eseménye zajlott le. Kis táblácskák jelölik az öreg padokon, hogy hol ült 
Kossuth Lajos, Mészáros Lázár, Jósika Miklós stb.

A Debrecenben töltött napok arról győztek meg, hogy mindenkor örömmel 
kell üdvözölnünk a tapasztalatosere-lehetőségeket, mert ez az egységes 
könyvtáros-szemlélet kialakításának egyetlen, komoly eredményeket biztosí
tó módja. [A tapasztalatoserén az I.főosztály részéről Fügéd! Péterné,
Márey Róbertné és Nagy Károlyné vettek részt.]

KÖTELESPELDANYOK NYOMÁBAN

Még a múlt év őszén nyilt alkalmam néhány nyomda kötelespéldányszolgál- 
tatésát ellenőrizni. Szeretnék tapasztalataimról a Híradó olvasóinak beszá
molni, mert úgy érzem, hogy a személyes élményeken túl, a köz számára íb 
nyújthatok valamit.

Felesleges lenne az utazás, az étkezés, a szállás különböző kényelmet
lenségeiről sokszor nem a legkönnyebben megoldható problémákról Írni, leg
feljebb a szállásszerzés nehézségeit lehetne említeni, mert - noha idejében
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táviratoztam - csak kemény küzdelem árán kaptam Szobát Debrecenben.

A gyorsvonat egyenest Nyíregyházára röpített és már ebéd után meg is 
kereshettem a Nyíregyházai Könyvnyomdát. ahol - úgy éreztem - nem fogadtak 
kitörd örömmel. Némi várakozás után előkerült a keresett nyomdakönyv, szo
rítottak helyet az egyik asztal sarkán és megkezdhettem az ellenőrzést, 
persze osak szúrópróbaszerűen, hiszen a legutóbbi vizsgálat óta 19 hónap 
telt el. A nyomdakönyv vezetése, a munkatáskák rendje, de maga a munkahely 
állapota sem szolgált megnyugtatásul. Meghívók, plakátok, gyászjelentések 
stb. beszolgáltatását mulasztották el.

Még aznap este visszatértem Debrecenbe, ahol másnap a Szabadság Lap
nyomdában folytattam vizsgálódásaimat. Itt az összkép hasonlíthatatlanul 
kedvezőbb volt, mint Nyíregyházán, a nyomdakönyv vezetése is sokkal megbíz- 
hatóbbnak látszott, azonban a kötelespéldány-czolgáltatás adminisztráoiója 
itt is meglehetős hiányokat mutatott. Plakátok, gyász jelentések, röplapok, 
üzemi újságok stb. beszolgáltatásával maradtak adósok a magyar könyvtár
ügynek.

A megvizsgált nyomdák közül adminisztrációban és a kötelespéldányszol- 
gáltatásban is a legmegbízhatóbbnak az Alföldi Nyomda bizonyult.

Mintaszerűen vezetett nyomdakönyvéből a kérdéses tételek azonnal ki
ugrottak és a minden nehézség nélkül megtekinthető munkatáska segítségével 
azonnal tisztázhatók voltak. Ebben a nyomdában kétségtelen rend van az 
adminisztrációban! Nyilván nem véletlen az sem, hogy ebben a nyomdában 
készült nyomtatványok igazán színvonalasak. - Mindezek ellenére itt is ta
láltunk hiányokat, persze számszerűen lényegesen kevesebbet. Feltűnő - és 
ebben a nyomda-ellenőrzések hiányossága mutatkozik meg -, hogy az Alföldi 
Nyomda is elmulasztotta a kötelespéldány küldését a "Nyomdai Munkás" o. 
üzemi újságból és általában az üzemi rendeltetésű meghívókból. Nem lehet 
osodálkozni azon, hogy - a saját tapasztalatom Bzerint is - 19 hónap nyom
tatványtermését egyetlen ellenőr sem tudja tételről-tetelre megvizsgál
ni.

/Általános tapasztalatként összegezném: A nyomdák leggyakrabban az u.n. 
házi használatra készült nyomtatványokból (plakátok, meghívók, üzemi újsá
gok, kis póldányszámban készült jubileumi nyomtatványok) mulasztják el a 
kötelespéldány küldését. Általában nem egyértelmű a nyomdák gyakorlata 
az u.n. plakát-benyomások tekintetében, még ugyanazon nyomdában sem, mert 
hol küldenek kötelespéldányt belőle, hol nem. A kötelespéldányszolgáltatás- 
ról szóló rendelkezés nem foglalkozik külön ezzel a kérdéssel, nem hangsú
lyozza ki, hogy ezek a nyomtatványok mutációknak tekintendők* Végül néhány 
Javaslatot tennék:
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1) Az ellenőrzés hatékonyságánál: érdekében a nyomdavizsgálatokat gyako

rlatiakká kellene tenni, mert az ilyen 19 hónapra terjedő ellenőrzés kellő 
alapossággal nem végezhető el, de ennyi idő után a hiányok pótlása sem re
mélhető.

2) Kívánatosnak látszana, hogy a nyomdák nyomdakönyveikben külön rovat
ban jelezzék a kötelespéldány elküldésének keltét és a szállítólevél szá
mát, mert ez nagy mértékben megkönnyítené az ellenőrzést és az esetleges 
kérdések tisztázását.

3) Végül felvetném azt a kérdést, hogy nem lenne-e oélszerübb, ha a 
megyei könyvtárakat bíznák meg e feladat ellátásával? Ezzel kettős eredményt 
érnénk el. Biztosítani lehetne, hogy a megyei könyvtárak valóban megkapják
a helyi nyomtatványokból az őket illető példányszámokat; ugyanakkor az or
szágos kötelespéldény-szolgáltatást is elősegítené rendszeres ellenőrzésük. 
Ellenőrzésük rendszeres, havonta azonos Időben ismétlődőnek kellene legyen 
és ki kellene terjednie az előző havi nyomtatványanyag tételes ellenőrzé
sére. Az OSzK kötelespéldánycsoportjára ezekután osak az a feladat hárulna, 
hogy bevezesse a munkába a megyei könyvtárakat, majd időnként ellenőrizze 
a végzett munkát, amit jelenlegi létszámával (mely csak kb. másfélévenkén
ti ellenőrzést tesz lehetővé) megnyugtatóan el is láthatna. Az ilyen ter
mészetű munkamegosztás mindenképen hasznosnak látszik, mert minden költ
ségtöbblet nélkül a kötelespéldányszolgáltatás általános és tudományos ér
dekeit a legnagyobb mértékben szolgálná. [KOSTYÁL ISTVÁH]

BELSŐ ÉPÍTKEZÉSŰINKRŐL

Uj otthonunk a Budavári Palotában a jóváhagyott program szerint az 
1967. év végére készül el. Több mint 5 évet tehát még itt kell éltölténünk 
a jelenlegi zsúfolt, semmiképpen sem megfelelő elhelyezésünkben. Ez a körül
mény tette szükségessé és halaszthatatlanná azt a két kisebb méretű, de je
lenlegi helyzetünkben mégis jelentős, rengeteg gonddal, és nehézséggel já
ró épitkezési munkát, ami most a Pollaok Mihály-téri épületben, helyeseb
ben az épület udvarán és a központi épületben lévő helyiségeinkben folyik.

A POLLACK MIHÁLY-TÉRI uj udvari könyvraktár elhelyezéséről terveiről 
és befogadóképességéről a Hiradó 1961.évi deoemberi számában részletes tá
jékoztatást adtunk. 31 tervezett építkezés, szeptember hó végén indult meg. 
Ezzel végre megoldódik könyvtárunk egyik legsúlyosabb és legégetőbb problé
mája, az állományszaporulat elhelyezése a Várba való felköltözésig.

Az uj raktár, ha sikerül az építkezést a megállapított ütemben foly
tatni, még a folyó évben tető alá kerül. A tetőt a raktári vasállványszer



178 OSzK Hiradő

kezet fogja tartani, aminek a szerelését a Darugyér előreláthatólag ok
tóber hó végén megkezdi. A Jövő év első negyedére mér osak a belső munkák, 
villanyszerelés, fütő és szellőző berendezések, a vasszerkezet mázolása s 
a polcok behelyezése maradnak, s az uj raktárát a Jövő év első felének 
végére már használatba is vehetjük.

A másik építési munka, a KÖZPONTI ÉPÜLETBEN lévő helyiségeink elektro
mos berendezéseinek felújítása, illetve korszerűsítése Julius óta folyik. 
Ennek a korszerűsítési munkának a tervét az É.M.Szerelőipari Tervező Válla
lat készítette el az érdekelt osztályok közreműködésével. Az egész felújí
tás lebonyolítója itt is - mint a Pollaok Mihály-téri vasszerkezetű raktár 
esetében - a Művelődésügyi Beruházási Vállalat, s a kiviteli munkákat az 
É.M.45.az• Építőipari Vállalat végzi.

Ez az egész felújítási munka tulaj
donképpen három csoportra bontható. Ezekt

1. a raktári elektromos berendezések 
tűzveszélyességének megszüntetése s az 
árintésvédelem biztosítása;

2. az olvasótermek és katalógus-folyo
sók világításának korszerűsítése;

3. a munkahelyeken a korszerű munka
egészségügyi szempontoknak megfelelő vi
lágítás létesítése.

Pontossági sorrendben kétségtelenül 
a raktári elektromos berendezések felújí
tása áll az első helyen, mert a szakértők 
egyértelmű megállapítása szerint feninálló 
tűzveszélyességért s a megfelelő érintés- 

védelmi berendezések hiánya folytán esetleg bekövetkező súlyos balesetekért 
a felelősséget vállalni nem lehet. De szinte ugyanilyen fontos az olvasó
termek és a munkahelyek világításának kérdése is, hiszen még 5 évig itt 
lesznek olvasótermeink és itt kell dolgoznunk, az pedig nem vitás, hogy vi
lágítási berendezéseink sem az olvasótermekben, sem a munkahelyeken nem 
megfelelőek. Hogy osak egy példát emlitsühkt a nagyolvasó asztalain a koráb
bi asztali lámpák által adott megvilágítás erőssége kb. 80 lux volt; ezzel 
szemben az UNESCO-nak a közelmúltban megjelent könyvtárépitési kézikönyve
"P*-osövek alkalmazása esetén 400-450 lux megvilágítási erősséget ir elő.A giesseni (NSzK) uj egyetemi könyvtár olvasótermeiben a megvilágítás e-
rőssége 320-350 lux. Az olvasóasztalok helyi világítását ma már általában 
korszerűtlennek tekintik s mindjobban tért hódit a fénycsövekkel megoldott 
általános világítás, amely kevés üzemköltséggel nagy megvilágítási erős
séget s Jó elhelyezésben szinte teljes árnyékmentességet biztosit. A fény-
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oső-világitás kezdeti hibái, a zugás és a vibrálás ma már kiküszöbölhetők 
és megszűnt a korábbi fénycsövek kellemetlen szinhatása is, mert ma már 
hazai iparunk is igen Jóminőségü napfény-szinti fénycsöveket tud előállíta
ni.

Fénycsöves világítás lesz budavári uj otthonunkban is: az olvasótermek
ben a világítástechnika hazai sajátosságainak és a külföldi gyakorlati ta
pasztalatoknak figyelembevételével 320-330 lux megvilágítási erősséggel. I- 
lyen erősségű általános fényosővilágltás készült most a nagyolvasőteremben 
és a hirlapoÍveséteremben is, amiről legutóbbi számunkban adtunk hirt.

Az olvasótermeken kívül elkészült már a tájékoztató szolgálat helyisé
gének, a Hirlaptár dolgozó-helyiségeinek és raktárfolyósójának,valamint az 
előcsarnoknak F-osöves uj világítóberendezése. Jelenleg a katalógus-folyosó 
és a ruhatári folyosó berendezéseinek a szerelése folyik. A jövő hónapban 
kerül sor a raktári berendezések felújítására, s végül a dolgozóhelyiségek
re.

Ezzel egyidejűleg folyik a könyvolvasóterem uj felügyelőpultjának és az 
uj tájékoztatószolgálati pultnak építése is, amelyet ez év deoember második 
felében szállítanak le. iDr.FARKAS László - Dr. TOMBOR Tibor]

SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK

MUNKABIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYVEINKBŐL

AZ "OSZK HÍRADÓ" UJ SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGA - Az SzB munkaterve a lap fo
lyamatos kiadásának biztosítására és a szerkesztői munka kollektivabbá téte
lére a szerkesztő-bizottság újjászervezését tűzte ki feladatul. Az újjászer
vezés megszüntette a nehezen mozgatható tudósítói hálózatot, a lap anyagá
nak egy központból irányított összegyűjtését és a szerkesztési munkának ezt 
a részét egy-egy épületenkénti megbízottal oldotta meg. Bevonta továbbá a 
szerkesztés munkájába az SzB munkamozgalmi bizottságának ős a könyvtár igaz
gatási csoportjának vezetőjét. Ennek megfelelően az uj szerkesztő-bizottság 
tagjait Bánlakv Éva (Muzeum u.épület), Borsa Gedeon, Csapod! Csabáné (Főé
pület), Gombocz István (Puskin u.épület), Horváth Viktor (szerkesztő) és 
Bapp István. A szerkesztő-bizottság alakuló ülését okt.5-én tartotta. Az 
SzB ezúton mond köszönetét a szerkesztő-bizottság régi tagjainak és kéri a 
lap munkájához további támogatásukat.

AZ SZB MUNKAMOZGALMI BIZOTTSÁGA okt. 1-én ülést tartott. Napirendjén
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a következő kérdések szerepeltek! 1. Munkatervi feladatok megtárgyalása.
2. Újítások elbírálása. [Eredményéről lapunk más helyén közöltünk tájékoz
tatást.] 3. A szakmai megbeszélés sorozat október-deoemberi tematikájának 
megállapítása. 4. A munkamozgalmi bizottság tagságát kiegészítette. Ennek 
megfelelően a munkabizottság tagjai: Bereozky László, Borsa Gedeon (munka- 
bizottsági vezető), Fügedy Péterné, Gombocz István, Papp István (újítási 
előadó) és Tombor Tibor.

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCSUNK ÜLÉSEI - Okt.4-1 ülés: A beérkezett ké
rések alapján 9 dolgozónak 2 250 Ft munkaadói segélyt szavaztak meg. A Ta- 
náos ülésén részt vett Dr.Hernády Dénes SzTK-ügyintóző és Vinoze Pálné bér
elszámoló. Napirenden a következő kérdések szerepeltek: 1. SzTK szolgálta
tási kérdések. 2. Beszámoló a Budapesti Elnökség táppénzellenőrzéséről. 3. 
Tüdőszüresre könyvtárunk 1963. január folyamán kapott beosztást. 4. Pozsonyi 
Endréné eü. felelős megbízást kapott a rákszűrés! vizsgálatok megszervezésé
re. 5. Az ülésen eldöntött üdülési beutalásokról "Üdülések" o. rovatunkban 
adunk tájékoztatást.

Szakszervezetünk POLITIKAI OKTATÁSí MUNKÁJÁRÓL

A SZOT Elnökségének 1962.ápr.8-1 határozata alapján, mely a szakszerve
zeti mozgalomban alapvető társadalmi feladatként a politikai oktatás megszer
vezését jelölte meg, alapszervezetünk kettős feladatot hajtott végre. Egyfe
lől mozgósította tagságát a Közalkalmazottak Szakszervezete által szervezett 
"Budapesti Könyvtárosok Akadémiá"-ján való részvételre, másfelől azok részé
re, akik a könyvtáron belüli oktatás formáját választották, politikai isko
lát indított. Mindkét oktatási formán való résztvételt a szakszervezeti bi
zalmiak személyes beszélgetésekkel készítették elő és önként Jelentkezések 
alapján azokból szervezték, akik más ideológiai oktatásban nem vesznek részt.

A "BUDAPESTI KÖNYVTÁROSOK AKADÉMIÁ"-ján könyvtárunkból 49 dolgozó vesz 
részt. A Budapesti Elnökség értesítése szerint a következőknek küldtük ki 
az első előadásra szóló meghívókat: Báoz Kálmánná, Bánlaky Éva, Bayer Lász- 
lóné, Berozelliné Monori Erzsébet, Dr.Berlász Jenő, Dr. Busa Margit, Dara- 
bosné Gál Ágota, Dr.Dubois Sarolta, Dr.Fallenbüohl Zoltán, Falta Rosemarie 
Faragó Lászlóné, Dr.Farkas László, Gesztelyi László, Gordon Miklósné, Heren- 
dyné Lakatos Éva, Hoffer Rezsőné, Horváth Viktor, Horváthné Izsó Lívia, Já- 
&er Gyuláné, Kansayné Neohai Livia, Dr, Kókay György, Komjáthy Miklósné, Ko
vács Ilona, Krause Etelka, Krivátsy Györgynó, Markos Béláné, Miklósy János, 
Mllhoffer Alajos, Nagy Károlyné, Nagydiósi Gézáné, Nemes Klára, Dr.Papp Sá- 
muel, Sallai István, Slaohta Erzsébet, Szabad Györgynó, Dr. Szász Géza, Szo
bányi Oszkár, Dr.Szigethy Jolán, Szilvássy Zoltánná, Dr.Tardy Lajos, Dr.Tom- 
bor Tibor, Dr.Tornya Alioe, Tóth Sándor, Tőkés Lászlóné, Tőkési Ilona, Ürögdy
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Györgyné, Varga Beláné, Wix Györgyné, Zágonyl Ilona.

Az Akadémia programjának első előadását okt.25-én dr .Hadnagy László 
művelődésügyi miniszterhelyettes tartja "A könyvtár és könyvtáros szere
pe a szooialista társadalom építésében" óimmal.

A POLITIKAI ISKOLÁN való résztvételre 9 dolgozó jelentkezett. Részt
vevői: Győrffy Sarolta, Hajdú Lajosné, dr.Hernády Dénes, Kerekes Lőrino- 
né, Linozényl Adorjánná, Rakovszky Istvánná, Végh László, Vlnoze Pálné.

A politikai iskolát Vadász Ferenoné az SzB oktatási felelőse vezeti. 
Az első összejövetelt október folyamán tartják.

A Budapesti Elnökség által központilag szervezett BIZALMI AKADÉMIÁN 
az SzB javaslata alapján a Könyvkötészet szakszervezeti bizalmija, Kozoosa 
Ildikó vesz részt az 1962/63.oktatási évben.

T Á j é le őzt cl ti á s NÉHÁNY GAZDASÁGI JELLEGŰ KÉRDÉSRŐL

Az elmúlt hetekben könyvtárunk gazdasági vezetőivel többrendbeli meg
beszélést folytatott szakszervezeti bizottságunk azoknak a kérdéseknek meg
oldására, amelyek részint az utóbbi időben hatottak zavarólag, részint ré
gi problémaként osak most nyerhettek megoldást. A tárgyalások eredményesek 
voltak és úgy véljük helyesen és célravezetőén oldódtak meg.

ELSŐ KÉRDÉSKÉNT az illetmények, táppénzek kifizetésének, valamint 
azokkal kaposolatosaa a különböző levonások módja került tárgyalásra, miu
tán az eddigi, az idő által már régen meghaladott rendszer nem volt fenn
tartható. Az utóbbi idők rendellenességei (bár egyéb okok is közrejátszot
tak) elsősorban ebből eredtek. A Gazdasági Hivatal és a Szakszervezeti 
Bizottság együttes javaslatára főigazgatói utasítás formájában e kérdés a 
következőként nyert megoldást.

P.évi nov. 1-től az illetmények és táppénzek kifizetését hivatali fel
adatként az egyes osztályok vezetői által kijelölt személyek végzik. A 
szakszervezeti bizalmiak e feladat alól felmentést nyernek, munkájukat 
az SzB más formában kívánja igénybe venni. Az illetmény-és táppénz kifi
zetésének rendjében is változások lesznek. 1. Az illetményeket osztályon
ként egy összegben fizeti ki a Gazdasági Hivatal. Ezzel az illetmények 
személyenkénti "tasakolása" megszűnik, ami jelentős pluszmunkától szabadít
ja meg úgy a Gazdasági Hivatalt, mint az illetményeket továbbitó személye
ket. Természetesen a Gazdasági Hivatal továbbra is gondoskodik arról,hogy 
az illetményeket megfelelő olmletü bankjegyekben és váltópénzben kapják
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meg az osztályok megbízottai. 2. Az illetményeket»ás táppénzeket a Gazdasá
gi Hivatal azonos időben (a kifizetés rendjének előzetes közlésével) a fő
épület pártszobájában fizeti ki az osztályok megbízottéinak. 3. Az illetmé
nyekből levonásra csak az illetmónyjegyzéken szereplő tételek kerülnek.

A szakszervezeti munkából adódé (pl. színházjegyek éra, stb.) részle
teket. a tagdijakhoz hasonló módon, a szakszervezeti bizalmiak gyűjtik ösz- 
sze azoknak a jegyzékeknek alapján, amelyeket az SzB juttat el hozzájuk. E- 
zórt ezúton is kérjük dolgozóinkat, hogy a közönségszervezőktől vásárolt je
gyek árát - külön kérés nélkül is - az illetmények felvételével egyidejűleg 
fizessék be a szakszervezeti bizalmiaknak.

Külön problémaként jelentkezik a könyvvásárlásból eredő részletek kér
dése. Könyvtárunkban a könyvterjesztóst annak idején nem társadalmi vonalon 
szervezték meg. Ennek megfelelően elbírálása és megoldása sem lehet azonos 
a közönségszervezéssel, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ilyen részle
tek begyűjtését szakszervezeti vonalon nem vállalhatjtik. Amennyiben az eddi
gi könyvterjesztő ilyen körülmények között a könyvárusitását nem tudná vagy 
nem kívánná vállalni, a Szakszelvezeti Bizottság gondoskona arról, hogy akár 
a könyvtár egy nyugdíjasénak, akár más megfelelő személy felkérése utján 
biztosítást nyerjen a részletre való könyvvásárlás.

MÁSODIK KÉRDÉSKÉNT nyert megtárgyalást a munkaruhák ügye. Könyvtárunk
ban köztudomású az, hogy 1959-ben, amikor a 131/1958. (M.K.7.) M.M. Utasítás 
alapján a könyvtár munkaköri jegyzékét összeállítottuk - egy akkor már évek 
óta fennálló helyzetből eredően - a könyvtári olvasószolgálatban és feldol
gozó munkában résztvevők egy részét időlegesen mellőznünk kellett a munka
ruha-juttatásoknál. Az azóta eltelt időben - egy körültekintő, takarékos gaz
dálkodással - a hiányokat felszámoltuk, s miután már időközben is szélesí
tettük az ellátásban részesülők sorait, elérkeztünk oda, hogy korlátozás nél
kül tudjuk mindazok munkaruhaszükségletét biztosítani, akik a fenti minisz
teri utasítás alapján munkaruha-Juttatásra Jogosultak.

Fentieknek megfelelően a Gazdasági Hivatal még a folyó év folyamán mun
karuha-juttatásban részesíti a következő dolgozókat: I.Főosztály - Ábrahám 
Rafael, Báoz Kálmánná, Dán Róbert, Herke Róza, Hernédy Fereno, Szilágyi Péter 
Tőkési Ilona, Vargha Béláné; II. Főosztály - Borsa Gedeon; IV. Főosztály 
Apró Dezsőné, Beck Lajos, Fodor Armandné, Fráter Ivánná, Geszthelyi László, 
Kostyál István, Jáger Gyuláné, Lugosi Andorné, Nagy Lajosné, Pipios Zoltán 
Ráduly Márta, Szabad Györgyné, Szász Magda, Varannal Istvánná, Wix Györgynél 
Várépítő Munkacsoport - Farkas Lézló, Tombor Tibor; Gazdasági Hivatal - Végh 
László.



7.évfolyam 10.szám

önálló lettTERMÉSZETJÁRÓ CSOPORTUNK

A VIII. kér .Testnevelési éa Sport Tanáoa leveléből Idézz tik:
« Értesítjük, hogy a* ott működő természetjáró 
csoport részére, állami támogatás elmén az 1963 
évre 1 OOO Ft összeget biztosítottunk ...

Tájékoztatás céljából közöljük, hogy a ter
mészetjáró csoport az 1963. évtói önálló szerv
ként működik a kerületi természetjáró szövetség 
irányítása mellett "

Erről a változásról számol be lapunk olvasóinak a Természetjáró 
Csoport ügyvezetője, dr.Benedicty Róbert az alábbiakban:

Ez év junius havában könyvtárunk szakszervezeti sportmunkájának és 
a Közalkalmazottak Természetbaráti Egyesületének keretében turistaoso- 
port alakult, amelynek jelenleg 30 igazolt tagja van. Már eddig is jól 
sikerült túrákat rendeztünk, a Pilisbe (Rámszakadék, Dobogókő), a Duná
ra, a Börzsönybe (Zebegény,Törökmező), és ha a jó idő tart további tú
rákat tervezünk.

A jövő év januárjától életbelépő, a szakszervezeti sportmozgalom 
egészét érintő átszervezés keretében a természetbarát egyesületek műkö
dése megszűnik, és azok mint természetjáró szakosztályok az önállóvá 
lett sportkörök keretében működnek tovább. A sportkörök közvetlen fel
ügyeleti szerve a hivatal szakszervezeti bizottsága, szakmai irányító 
szerve pedig a testületileg illetékes TST és a szakszövetség.

Természetjáró osoportunk az 1963. évre állami támogatás óimén 
1 000 Ft összeget kap. Ehhez az összeghez járul a Szakszervezeti Bizott
ság által kilátásba helyezett 300.-Ft, valamint az idei és a jövő évi 
tagdijak összege. így a osoport a jövő évben kb. 2 400.-Ft fölött fog 
rendelkezni. Úgy gondoljuk, hogy ezt az összeget nem érdemes elapróz
ni,hanem legoélszerübb lesz majd az egész osoport szükségleteit szolgád 
ló sportfelszerelés vásárlására fordítani. Vásárlásainkat szeretnénk 
majd összhangba hozni a Szakszervezeti Bizottság ilyen irányú elgondolá
saival és terveivel is.

TÍDÜIiÉS - Lapunk megjelenéséig az alábbi dolgozók nyertek üdülési 
beutalást. Kedvezményes üdültetés - HAJDÚSZOBOSZLÓ: Bősze József 
(aug.23-szept.5.)} MÁTRAFÜRBD: Varga Béláné (okt.17-23)| PILISSZEHTKB- 
RESZT: Balázs Miklósné és férje (szept.13-19), Herke Rozália (okt.31- 
nov.14) - gyermeküdültetés - RÖJTÖKMUZSALY: Futala Tiborné gyereke
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György, Keoskeméthy István gyermeke Gábor és Tölgyesi Lászlóné gyermeke 
Sándor (szept,13-okt.5) - Intézeti önköltséges üdültetés - KESZTHELY: Bán 
Tiborné és férje (szept.1-13), Gordon Mlklésné és férje (szept.15-27),Rad- 
nai Márta ( szept.1-8), Tornya Alioe és családja 133 (szept.15-27)

ÜNNEPI ESTET RENDEZÜNK a Nagy Októberi Szooialista Forradalom évfor
dulója alkalmából november 6-án (kedden) este fél 8 órai kezdettel könyv
tárunk dísztermében. A klubrendezvény művészi műsorának keretében Jánosé 
Adrienné, Mádi-Szabó Gábor, Sándor Judit előadóművészek és a Sasvári-vo
nósnégyes szerepelnek. A vendéglátóst az Éttermi es Büfé Vállalat szolgál
tatja. Műsor után táno. A könyvtár munkatársait családtagjaikkal együtt 
hivjuk. Külön meghívókat bocsójtunk ki.

BÉTSCH ELEMÉRNÉT ÜNNEPELTE okt,18-ón 25 éves szolgálati Jubileuma al
kalmából a Kézirattár és a Régi Nyomtatványtór közössége. Az ünnepi köszön
tést Csapod! Csabáné a Kézirattár vezetője tartotta. Szavaiból idézzük:
"Ha sok munkáddal és fáradságoddal, amelybe egész szivedet adod bele, nem 
is ér fel most ez a köszöntés, amit szavakkal elmondhatunk, mégis arra ké
rünk fogadd szeretettel megemlékező köszöntésünket és azt a megemlékezést, 
amit szooialista államunk nyújt mindazoknak, akik munkájukkal és hűségűkkel 
erre rászolgáltak." A Szakszervezeti Bizottság üdvözletét Hpffer Rezsőné 
tolmácsolta.

LÁGYMÁNYOS-VÁSÁRVÁROS ÉPÍTÉSÉBE! okt. 19-én társadalmi munkában vettünk 
részt. A munkacsoport vezetője dr.Vizkelety András volt. Resztvettek: I.Fő
osztály-tói - Albert Gábor.Baczoni Taioásné.Bárán Mária,Csáp Attila,Deli 
Györgyné (és fia), Horke Rózsa, Kovács Ilona, Szilvássy Zoltánná és Tárká- 
nyi Gyula. II.Főosztály-tói - Búzás János és Fogarassy Miklós. III.Főosztály- 
tói - Benedioty Róbert és Vizkelety András. IV.Főosztály-tói - Beok Lajos, 
Bemény Ottóné, Faragó Lászlóné.Já. ;or Gyuláná.Krause Eta.Nagy Lajos, Nagy 
La.1 o a né. Pe s t hy Klára. Szabó Ervin. Vén Tiborné. V.Főosztály-tói - Kovács Gyu- 
láné, Mészáros Gézánó, Szilvásai Istvánná, Till Ferenc és Vadász Ferenoné. 
Kötészettől - Baráth Mária, Bősze Júlia, Spacek Mária és Szabad Éva.

BARÁTI ÖSSZEJÖVETEL KERETÉBE! találkoztak okt.19-én könyvtárunkban 
megalakult munkakollektivák tagjai. A Főigazgatóság ós a Szakszervezeti 
Bizottság együttes határozatát Horváth Viktor SzB-titkár ismertette ee ad
ta át a munkakollektiváknak naplóikat. A munkakollektivák tagjait a Párt- 
szervezet Vezetősége részéről Hámori Béla párttitkár, a Szakszervezeti Bi
zottság részéről Sallai István szakszervezeti elnök köszöntötte.

Kiadja az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MSZMP SZERVEZETE ÉS SZAKSZERVEZETI 
BIZOTTSÁGA.Megjelenik havonként. Felelős kiadó: HORVÁTH VIKTOR. Szerkesztő
bizottság: BÁNLAKY ÉVA,BORSA GEDEON,CSAPODI CSÁBÁNÉ,GOMBOCZ ISTVÁN,HORVÁTH 
VIKTOR (szerkesztő),PAPP ISTVÁN.Országos Széchényi Könyvtár,Budapest VIII. 
Muzeum u.3.házi soksz. Lapzárta: 1962.okt.20.Megjelenik 400 példányban. 
Nyt.sz. /1962.






