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A NEMZETI KÖNYVTÁR KORSZERŰ KONCEPCIÓJA
Dr.Sebestyén Géza felszólalása 

a lipooei Deutsohe BUcherel tudományos konferenciáján

£ Jubileum alkalmából egyetlen kérdéssel szeretnék foglalkozni, még
pedig - kaposolódva az elhangzottakhoz - azzal, hogyan érinti a nemzeti 
könyvtárakat a könyvtárügy mai speoializálódása. Ez a kérdés nemcsak fon
tos, hanem egyike a legjelentősebbeknek, ha e könyvtártípus további pers
pektíváját fel akarjuk vázolni.

A mai helyzetet ugyanis az Jellemzi, hogy - a tudomány és a könyvter
melés messzemenő specializálódása következtében - a társadalom Igényelt a 
könyvtáraknak Is fokozódó szakosodással kell kielégíteniük. Korunk Jellem
ző könyvtártípusa a szakkönyvtár. Műszaki, mezőgazdasági, orvosi, pedagó
giai, stb. könyvtárak egész láncolata Jön létre minden országban. Viszont 
a nemzeti könyvtár mint könyvtártípus olyan korban alakult ki, amikor az 
univerzális könyvtár volt a tudományos könyvtár uralkodó - ha nem egyetlen - 
típusa. Ennek következtében azután, - amint erre Helmut Rötzsoh főigazgató 
ur is rámutatott - a híres, klasszikus nemzeti könyvtárak (Párizs, London, 
Béos stb.) természetszerűleg mind általános gyűjtőkörű könyvtárak lettek, 
amelyek minden tudományág Irodalmát egyképpen gyűjtik, mégpedig nemzetkö
zi szinten, vagyis a külföldi Irodalmat éppúgy, mint a hazait.

így azonban egyre szembetűnőbb az ellentmondás az eredeti típus Jelle
ge és a korhelyzet között. Ha ezt a problémát alaposan végig gondoljuk,fel
tétlenül arra a következtetésre kell Jutnunk, hogy valami "specializáló
dás" a nemzeti könyvtár számára Is kötelező. Más volt a helyzet, amikor 
szakkönyvtárak híján még minden tudományág gondozását a nemzeti könyvtár
nak kellett vállalnia, és ismét más, amikor ezek társaságában kell felada
tát betöltenie. A nemzeti könyvtár speolális feladata a nemzeti irodalom 
gyűjtése. Magyarország nemzeti könyvtára, az Országos Széohényi Könyvtár 
ezt a speolális programot tűzi maga elé s tudatosan nem követi az univer
zális tudományos könyvtár eszményképét. Jól esik részben ennek a leszűkí
tett - de megítélésűnk szerint korszerű • programnak az Igazolását látni 
a Deutsohe Büohereiben is.

Ezzel a megállapítással azonban a kérdést még nem lehet lezárni. A 
gyüjtőtevékenység beszűkltése önmagában még nem ad megoldást, sőt, ha csak 
ennyi történik, a réginél nem kisebb veszélyt idézünk feli a könyvtárügy 
atomizálódásáét. Képzeljük els a nemzeti könyvtár Is bekerül a speolális 
gyűjtőkörökkel Jellemezhető "szakkönyvtárak" sorába. Ez a, tegyük fel,mesz- 
szemenő átgondolt szereposztás Jelentené a korszerű könyvtárügyet? Hiszen 
Így a szakosodás az előnyök mellett a bajok egész sorát is felidézi (öko- 
nomiátlan beszerzés, a módszerek divergenciája s nem utolsó sorban az ol
vasó megkárosítása, akinek sokszor könyvtárról-könyvtárra kell szaladgál
nia). Ennek a kérdésnek is nagy irodalma van. Az ellenszer az együttmükö-
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dós lehet, amelyet azonban Jól kell megszervezni. Mindenesetre örvendetes, 
hogy a speoializálódás mellett ma már az Integrálás szükségét is világ- 
szerte árzlk. Más kérdés, hogy ezt azután az egyes országokban hogyan le
het megvalósítani.

Mindebből az következik, hogy a tudományos könyvtárügy szakosodása és 
az egység kimunkálása párhuzamos, egymást kiegészítő folyamat. S valóban, 
ha megnézzük a nemzeti könyvtárak problematikájának újabb alakulását, azt 
látjuk, hogy nemosak az első, hanem a második folyamat is lényeges befo
lyással van rá.

A nemzeti könyvtárnak nem lényegtelen feladata, hogy az ország könyv
tári rendszerének funkoióegységát munkálja. A központi katalógus, a kül
földi könyvek országos gyarapodási jegyzéke,a könyvtárközi kölosönzés, a 
kötelespéldányok szétosztása, a nemzetközi osere s hasonló feladatok nem 
véletlenül, hanem megítélésünk szerint logikusan tartoznak a nemzeti könyv
tár ügykörébe. Különösen erős hangsúlyt kapnak ezek a feladatok a szooia- 
lista rendszer keretében. A szocializmus belső logikája vezet oda, hogy a 
rivalizáló könyvtárak helyett az azonos óéira hangolt, egységes szerveze
tet alakítja ki.

Mi az imént mondottak értelme? Annak a jelenségnek vagyunk a tanul, 
hogy a nemzeti könyvtár univerzalitása újból megvalósul, de valami más, 
modernebb formában. Nem a gyűjtemény, nem a raktár reprezentálja ezt az 
univerzalitást, hanem ehelyett az ország könyvtári szolgáltatásainak az 
összekaposolása. A nemzeti könyvtárban ninos meg ugyan minden könyv, de 
minden könyvről számot tud adni a Központi Katalógus utján és minden mü
vet az olvasóhoz tud juttatni a könyvtárközi kölcsönzés révén.

Feltétlenül hangsúlyt érdemel a problémának e másik oldala is. Ha a 
régi Időkre gondolunk, meg kell vallanunk! nagyszerű érzést kelthetett az 
az univerzális könyvtár, amely az emberiség egész irodalmát tartalmazta.
A konkrét müvek összegyűjtésével ( vagyis a raktárban ) ezt a teljességet 
ma már nem érhetjük el. De ami c. lényeg, azt megőrizhetjük, vagyis ma is 
biztosíthatjuk a teljes irodalom áttekintését. Ami felé törekszünk, az e 
vonatkozásban is a sokféleség integrációja. A nemzeti könyvtár gyűjtőköré
nek korlátozása tehát osak akkor helyénvaló, ha együttJár ezzel az össze
foglaló, egységbe rendező tevékenységével. A speolalizálódás és a központi 
feladatok ellátása - egymásra utaló egység.

Az itt tárgyalt szempontoknak igyekszik megfelelni az Országos Széohé- 
nyi Könyvtár szervezeti felépítése is. Főosztályait egyrészt a gyűjtemények, 
másrészt a központi könyvtárügyi feladatok adják. Az első szférában megkü
lönböztetjük a törzsgyüjtemónyt (könyvek) és a különgyüjteményeket, a má
sodikban pedig a nyilvántartási-operatív feladatkört (központi katalógus, 
könyvtárközi kölcsönzés, stb.) és a tudományos-módszertani munkakört. A
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konstrukció tehát ezt A) Gyűjtemények főosztályait 1. törzsgyüjtemény, 2. 
különgyüjtamények. B) Központi feladatok főosztályai: l.nyilvántartási- 
operativ feladatok, 2.tudományos-módszertani feladatok. Az A) osoport az
által vállalhatja a korlátozást, hogy a B) osoport maximálisan biztosítja 
az egyetemesség Igényeit.

Hogy ez a konoepoló, amely az Országos Széohényi Könyvtár feladatkörét 
meghatározza, időtállé-e, a Jövő fogja megmutatni.

AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRÜGYI ÉS DOKUMENTÁCIÓS TANÁCS 
1962/63.évi munkátérvéről

Az Országos Könyvtárügyi és Dokumentáoiós Tanács kidolgozta az 1962/63* 
évi munkatervét. E terv főbb feladatai részben a Művelődésügyi Minisztérium 
könyvtárügyi célkitűzéseihez igazodnak, részben teret adnak a Tanáos, Illet
ve szak.-bizottságai kezdeményezésének. A program valóraváltásán a Tanáos 
elnöksége és plénuma mellett ma már 13 szakbizottság s elég tekintélyes szá
mú munkabizottság dolgozik. Joggal elmondhatjuk, hogy a magyar könyvtárosok 
legszélesebb szakmai-társadalmi bázisává vált az OKDT.

Az 1962. év őszére tervezett programból megvalósításra került már a 
közművelődési könyvtárügyről hozott határozat végrehajtásénak ellenőrzése, 
továbbá a könyvtárosok részletes képesítési előírásának vitája. Különféle 
szakbizottsági (munkabizottsági) előkészületek után Jóváhagyásra vár a könyv
tártudományi kutatás 1963.évi s a következő évekre eső programja. Kidolgo
zás alatt van az uj és elemző módszerrel készülő gyűjtőköri-kódex, továbbá 
a történelem szakirodalmának gyűjtésére és felhasználására vonatkozó Javas
lat. Készen van a felsőfokú könyvtárosképzéssel kapcsolatos vitaanyag, a 
termeléssel kapcsolatos szakirodalmi szolgáltatások igényfelmérésének elem
zése, befejezés előtt áll a tudományegyetemek könyvtárainak fejlesztési 
programja.

Nem érdektelen az 1963.évi terv sem (megjegyezzük, hogy a különféle 
szakbizottságokban és munkabizottságokban, sok területen megindult már az 
előkészítő munka). Csupán - a teljesség mellőzésével - néhány, lapunk ol
vasóit leginkább érdeklő főbb feladatot ismertetünk:

Az 1956.évi könyvtári törvény végrehajtásának elemző vizsgálata, a 
könyvtárügy 20 éves távlati tervére vonatkozó átfogó Javaslatok kidolgozá
sa, a felsőfokú dokumentalista-képzés szervezetének és tematikájának kiala
kítása, a könyvtáros-továbbképzés rendszerének létrehozása, a munkásság mű
szaki könyvellátásénak megjavítása, a mezőgazdasági dolgozók szakkönyvigé- 
nyelnek erősítését oélzó Javaslat kidolgozása, a bibliográfiai tevékenység 
Jelentésének és koordinálásának uj módszerei, a társadalomtudományi dokumen- 
táoló helyzetének vizsgálata, a könyvtári szaksajtó és a könyvtárügy kaposo-
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latéinak analízise, a könyvtári adminisztráció osökkenésére kidolgozandó 
javaslat, stb.

Természetesen az egyes szakbizottságok folytatják eddig megkezdett, 
nem egyszer operatív jellegű tevékenységűket is (az ETO-val, illetve a 
könyvtári osztályozással kaposolatos problémák, a bibliográfiai koordináoió 
kérdései, a párizsi katalógizáiásl konferenola határozatainak alkalmazása 
hazai viszonyainkra, könyvtárépitési és berendezési tervek felülvizsgálata 
és véleményezése, stb.)

Reméljük, hogy az QKDT o néhány mondatban felvázolt programja valóság
gá érik és segíti köny v&árügyünk további fejlődését. - [HARASZTHY GYULA]

KÖZLEMÉNYEK
KKnrwnnnfiPM«je4fc.e»aMift*- ......... »i ■»«■■■■■■■■————u—L-ij-j_______

AZ OSZK KOLLÉGIUMÁNAK ÜLÉSEIRŐL

OKTÓBER 18-1 ÜLÉS - A Kollégitim 1. "JELENTÉS AZ OSZK KÉZIRATTÁRÁNAK 
FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL", 2. "ELŐTERJESZTÉS A KÖNYVTÁR MUNKAERŐGAZDÁLKODÁSÁNAK 
EGYES PROBLÉMÁIRÓL" és 3. "AZ 1962.ÉVI BESZÁMOLÓ ÉS AZ 1963. ÉVI MUNKATERV 
ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA" o. referátumokat tárgyalta meg. Az ülésen az 
MM Könyvtárosztály képviseletében Dr. Láng Imre h.osztályvezető vett részt.

Határozatok: 1. A Kézirattár felülvizsgálatáról dr.Bélley Pál, dr. 
Mezey László és dr.Pajkossy György (elnök) által készített jelentést a 
Kollégium kisebb módosításokkal és kiegészítésekkel elfogadta. Részletes 
ismertocésével külön oikkben foglalkozunk. 2. A Markovits Györgyi személy
ügyi előadó és dr.Pálinkás Sándor gazdasági igazgató által előterjesztett 
munkaerőgazdélkodási javaslattal kapcsolatosan a Kollégium az üres állások 
betöltésére, a helyettositése'k .megoldására, valamint a nyugdíjazások vég
rehajtására hozott határozatot. A határozat végrehajtásának határidejét 
deo.31-óben állapították inog. 3. Az Igazgatási Csoport előterjesztése alap
ján az 1962.évről szőlő előzetes tájékoztató jelentés összeállításának 
nov.15* az 1963.évi munkaterv elkészítésének deo.15. a határideje. Az 1962. 
évről szóló beszámoló összeállítását 1963.Jan.15-ig kell elvégezni.

SZEMÉLII HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

UJ MUNKATÁRSAINK: dr.Birkáé Endre osztályvezető (Gyarapítási Osztály), 
dr.Kemény G.Gábor osztályvezetőhelyettes (Hirlaptér), Pastéka Lajoené szak
munkás (Sokszorosító), Szabó Sándor könyvtáros I. (KMK Oktatási Osztály), 
Szász Andrásné könyvtáros I. (Könyvelosztó)
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ELTÁVOZTA! KÖNYVTÁRUNKBÓL: Németh Fereno osztályvezető ás dr.3a.j6 Gé
sa osztályvezető.

ÁTHELYEZÉSEK [záréjeiben az uj beosztási helyet közöljük]: Balázs Mik- 
lésné, Falta Rosemarie, Gordon Miklésná, Somkutl Gabriella, Szekér Kálmán
ná (Hlrlaptár), dr. Wlx Györgyné (Gyarapítási Osztály).

ÁTSOROLÁSOK: dr.Keil Léránd könyvtári osoportvezető, Kostyál István 
osztályvezetőhelyettes (Könyvelosztő), Lévai Fereno főkönyvtáros (Gyöngyös).

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

A Kollégium idevágó határozatának figyelembe vételóvéi a KÖZPONTI KÖNYVRAKTÁRAKBA 
VALÓ BELÉPÉST folyó évi november 1-i hatállyal a Főigazgatóéig alábbi módon szabályoz
ta:

1. Az I. főosztály Raktári Osztályának kezelésében lévő KÖZPONTI KÖNYVRAKTÁRAK- 
BA (főépUlet A.ésB.raktárak, a Pollack Mihály-téri muzeális könyvraktár és az ugyan
ott lévő II.emeleti raktárhelyiségek) - a Raktári Osztály munkatársain klvlil - az a- 
lábblak léphetnek bet

a) az Igazgatók és főosztályvezetők;
b) az Olvasószolgálati Osztály vezetője és két kijelölt Ügyintéző munkatársa;
e) a Gyarapítási Osztály, a Könyvfeldolgozó Osztály, a Bibliográfiai Osztály,

a Hlrlaptár osztályvezetője és a Zárolt Kiadványok Tára csoportvezetője;
d) a gyarapító, feldolgozó és bibliográfiai munka bizonyos munkaköreiben dol

gozók közül az illetékes osztályvezető által kijelölt két-két ügyintéző munkatárs;
e) a raktár területére beosztott takarítószemélyzet

2. A raktári szolgálatveztőhöz történt ELŐZETES vagy EGYIDEJŰ BEJELENTÉSSEL lép
het a könyvraktárba

a) a könyvtár többi osztályvezetője;
b) a könyvtár gondnoka, műszaki ellenőre, tűzvédelmi ellenőre.

3* A könyvtár többi dolgozója a könyvraktárba osak fontos és helyszíni munkát kí
vánó szolgálati ügyben, eBetenklnt kiállított ÍRÁSBELI ENGEDÉLY birtokában léphet be.

4. A könyvtár létszámába rém tartozó személy a könyvraktárba osak rendkívüli és 
különösen indokolt esetekben, ÍRÁSBELI ENGEDÉLLYEL ÉS csakis JOGOSÍTOTT KÍSÉRŐVEL lép
het. írásbeli engedély nélkül, de csakis kísérővel léphetnek a könyvraktárakba az ott 
karbantartást, ipari munkát végző szakmunkások.

5. Az egyszeri raktári belépésre szóló ÍRÁSBELI ENGEDÉLYT (3-4.pont) a Raktári 

Osztály vezetőja, távollátében az Olvasószolgálati Osztály vezetője - akadályoztatásuk 
esetén helyettesük - állítja ki. Az engedélyt a raktári szolgálatvezetőnek belépéskor 
meg kell mutatni és a raktár elhagyásakor át kell adni.
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6. a) OLVASÓTERMI HASZNÁLATRA ÉS KÖLCSÖNZÉSRE (ide értve a dolgozók kölcsönzé
sét io) könyvet a könyvraktárakból csakis a Raktári Osztály munkatársai hozhatnak ki.

b) SZOLGÁLATI CÉLRA (a gyarapítót feldolgozó, bibliográfiai, tájékoztató mun
ka, továbbá kiállítások céljára) könyvet a raktárba belépni jogosult további munkatár
sak (1-3.pont) csak őrjegy megírása és annak a raktári szolgálatvezetővel való látta- 
ooitatása után hozhatnak ki a raktárból

c) MAGÁNÉRDEXÜ CÉLRA - például kikölcsönözni kívánt könyvek helyszíni kivá
lasztására - a raktárba való belépós joga nem vehető igénybe.

?. A közölt szabályok megszegését a könyvtár fegyelmi vétségnek tekinti.

könyvtárunk munkájáról

A KÉZIRATTÁR FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

A Kézirattárat felülvizsgáló bizottság a Tár dolgozóival folytatott 
beszélgetések, a kézirattári munkafolyamatok és a munka feltételeinek be
ható tanulmányozása után készítette el jelentését, melyet az OSZK kollégiu
ma Is megvitatott. Az ennek alapján némileg módosított és kollégiumi határo
zatokkal kiegészített jelentést a bizottság - dr.Sebestyén Géza h.főigazga
tó elnökletével, a régi és uj főosztályvezető részvételével tartott ülésen - 
november 12-ón tárgyalta végig a kézIrattárosokkal.

A jelentés - amely a Kézirattár helyzetének, feladatainak feltárásén 
túl fényt vet arra a lelkiismeretes munkára is, amellyel a bizottság tagjai 
a Kézirattár sok tekintetben bonyolult viszonyaiban elmélyedtek, valamint 
könyvtárosi éleslátásukra és őszinte eegitőkészségükre is - bevezetőben kö
rülhatárolja a vizsgálat tárgyét. "A oól az volt, hogy a Tér helyzetét a 
jövő szemléletében vizsgáljuk. Mik a Kézirattár, illetve a Könyvtár vezeté
sének a feladatai annak érdekében, hogy a Tér rövid néhány év múlva, a Vár
ban, magasabb és sokkal szélesebb körű követelményeknek tehessen eleget.Mi 
az előkészületi feladatok rangsora, amely - erőinkhez képest -a legfontosab
bat kiemeli és a kevésbé fontosat háttérbe szorítja. Ezekre a kérdésekre 
keresett választ elsősorban a bizottság." E célon túlmenően azonban termé
szetszerűleg foglalkozott a Tár mostani helyzetével és munkájával is.

E bevezetés után a Jelentés részletesen foglalkozik a Tér gyűjtőkörével 
és gyűjtési tevékenységével} a feldolgozó munkával és a katalógusokkal; az 
országos kéziratkateszterrel és a kéziratbibliogréfiéval; a Tér tudományos 
munkájával; továbbá az olvasószolgálat és tájékoztatás, a közmüveló feladat
kör (propaganda, bemutatók, kiállítások), az élloménybiztositás (raktározás,
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konzerválás, mikrofilmezés) kérdéseivel, s végül & munkaszervezet, munka- 
feltételek, személyzet körül adódé problémákkal. Nlnos terünk arra, hogy a 
Jelentést Itt akár osak vázlatosan Is Ismertessük; lényegét azonban az ösz- 
szefoglaló megjegyzések és Javaslatok tartalmazzák. Ezek szerint a Kézirat
tár fó, minden mást háttérbe szorító teendője a Jelen Időszakban "a feltá- 
ró-feldolgozó munka fejlesztése és a nyomtatott katalógusok sorozatának a 
Tárba való beköltözés előtt való minél teljesebb közreboosátása" kell,hogy 
legyen. A Jelentés ebben látja a feltételét annak, hogy a Tér az uj elhelye
zésben a kutatás igényelt teljesen kielégítse, és a Várban elhelyezett tu
dományos Intézmények egyik kutatóközpontjává váljék. Hangsúlyozza az ösz- 
szefoglalás a Várba költözéssel várható uj tudományos és kutatási felada
tokra, valamint különösen a múzeumi funkoió megnövekedésére való felkészü
lés szükségességét Is.

A Jelentés végül 17 pontban foglalja össze a bizottság konkrét Javas
latait, melyekben - az összefoglalásban említetteken kívül - különös hang
súlyt kapott a Tár szerzeményezési tevékenységének aktívabbá tételére vo
natkozó Indítvány, valamint - némileg ezzel összefüggően - az azonos vagy 
érintkező feladatkörű gyűjteményekkel szembeni profilelhatárolás szükséges
sége. Szerepelnek a Javaslatok között a Tár intézményes és személyes tudo
mányos kapcsolatainak elmélyítésére vonatkozó felhívás, konkrét anyagvédel- 
mi Javaslatok, a kéziratkataszter és kéziratbibliográfia munkálatainak tö
kéletesítését oélzó megjegyzések.

A Tár munkája szempontjából igen Jelentős Javaslatot a bizottság tag
jai és a Tár dolgozói négyórás megbeszélésen vitatták meg. A megbeszélés 
középpontjában a szerzeményezés és a gyűjtőkör kérdései, a raktározási rend
szer, a katalógusok és a kéziratbibliográfia problémái állottak. A Tár dol
gozói a Javaslatoknak azonnal megvalósítható részelt örömmel fogadták; a 
Javaslatok második csoportját az Intézétvezetés támogatásával hajthatják 
osak végre; a harmadik osoport pedig még bővebb megvitatást igényel, a 
kérdések irodalmának tanulmányozását, s esetleg újabb irodalmi feldolgozá
sát is.

A Kézirattár dolgozóit a vizsgálat azzal a Jóleső érzéssel töltötte el, 
hogy munkáját a Könyvtár vezetősége nemosak megbecsüli és értékeli, hanem 
segítséget is kíván nyújtani számára problémái megoldásához. - [V.WINDISCH 
ÉVA] .

Újítások
A MAGYAR FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMÁBAN

Idestova másfél esztendeje folynak a tárgyalások a Magyar folyóiratok 
Repertóriuma reformjának végrehajtásáról. Tanulmányoztuk a külföld, első
sorban a hozánk legközelebb eső népi demokratikus államok oikkbibliogréfiá- , 
it, ankétot tartottunk a szakmai továbbképzés keretében és széles körű vi-
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tóban tárgyaltuk meg a szükségesnek látszó újításokat. Behatóan foglalkozott 
• kérdéssel a Hlrlaptárban folytatott vizsgálat, majd maga a Kollégium Is.
A tárgyalások eredménye a követkézókben foglalható össze: nagyobb összhangot 
kell teremtenünk a Repertórium és fólapja a Magyar Nemzeti Bibliográfia szer 
kesztési elveiben; a Repertórium nyomdai okokból történő, késedelmes megje
lenése miatt foglalkozni kell azzal a gondolattal, hogy oikkblbllográfiánkat 
Is házi sokszorosítással készítsük; a külföldi példák figyelembe vételével 
fokozatosan ki kell bővíteni a Repertóriumot a Jelentősebb napilapok és a 
recenziók anyagával.

A Repertórium és a Magyar Nemzeti Bibliográfia szerkesztésének fokozot
tabb összhangba hozatala nem ütközött nehézségekbe. Az itt felmerült felada
tok sikeres megoldásában nagy segítségünkre volt a Hirlaptár felülvizsgálat
ban réBzt vett szakértő fáradságot nem kímélő munkája. Közreműködésével sor
ra vettük és kiküszöböltük a olmloirásban, szakozóéban, mutatókészltésben 
Jelentkezett kisebb eltéréseket. A Repertórium azóta megjelent számai már 
e módosítások figyelembe vételével készültek.

A házi sokszorosításra való áttérés - személyi és dologi feltételek 
hiányában - egyelőre sajnos nem valósulhatott meg. A Repertórium évek óta 
állandósult nyomdai lemaradásának kiküszöbölésére mégis van valami kis re
mény. A Kiadói Főigazgatóság ugyanis az 1963.évtől kezdve a Repertórium 
kiadására a Lapkiadóvállalatot Jelölte ki. így újra ahhoz a kiadóhoz kerül
tünk, amely - a maga periodikák kiadására alkalmasabb, rugalmasabb appará
tuséval - 1956-lg kifogástalan pontossággal és aránylag kis átfutási idővel 
Jelenttette meg a Magyar Folyóiratok Repertóriumát. Reméljük és talán remél
hetjük is, hogy sikerül a Lapkiadóval ugyanolyan feltételek mellett szer
ződnünk, mint 1956 előtt, ami biztosítaná azt, hogy a Repertórium - ha nem 
is kéthetenkint, mint a Magyar Nemzeti Bibliográfia - de legalább havonkint 
pontosan és nyomtatott formában lásson napvilágot.

Az ujsógoikkek és a recenziók bibliografizólásában komoly külföldi pél
dák állottak előttünk. A Szovjetunióban három külön bibliográfia Jelenik 
meg: a "Letopisz Zsurnalnüh öztüfcej" a folyóiratcikkek, a "Letopisz RecenzlJ 
a reoenziók és a "Letopisz GazetnUh SztateJ" az újságcikkek bibliográfiai 
adataival. Lengyelországban, Csehszlovákiában, Bulgáriában és Romániában 
nlnos ugyan külön kiadványa az újságcikkek és a reoenziók bibliográfiájának, 
de oikkbibliográfiájukba ezek a népi demokratikus országok is felveszik az 
ujságoikkek és a reoenziók adatait. A Szovjetunió példája a mi viszonyaink 
között osak távoli cél lehet. De a többi népi demokrácia gyakorlata megszív
lelendő annál is inkább, mert a közelmúltban mór a magyar sajtó is szorgal
mazta az újságcikkeknek a Repertóriumba való felvételét. Első lépésként a 
Magyar Folyóiratok Repertóriuma 1962.októberi számától kezdve mór felveszi 
a legnagyobb budapesti napilapok fontosabb oikkeinek adatait, a reoenziók 
feldolgozása azonban osak további lépés lehet.

Mindezek az újítások fejlődést Jelentenek a Magyar Folyóiratok Reper-
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tóriumának ólatóben. Remóljtlk, hogy e fontos kiadványunk a jövőben még hasz
nosabb segédeszköze lesz tudományos kutatóinknak, mint volt Idáig. [T.M.]

A HELIKON KÖNYVTÁR ÉLETÉBŐL

Az évről-évre visszatérők a megmondhatói, hogy milyen mozgalmas, kultu
rális eseményekben bővelkedő nyári Idényt hagyott Ismét maga mögött a Heli
kon Könyvtári Évek óta felfelé Ívelő látogatóforgalma ez évben újabb len
dületet vett. A korábbi évek néhány ezer látogatójával szemben (1958-ban 
22 000, 1959-ben 32 367, 1960-ban 44 200, 1961-ben 54 768) az Idei nyár vé
gén már több mint 62 000 volt a látogatók száma, benne közel 10 000 külföl
di.

Ml a titka a látogatóforgalom Ily nagyarányú növekedésének? Csupán a 
Balatonvldék, a fürdőidény Idegenforgalmának általános növekedésével volna 
magyarázható ez az eredmény? Semmiképpen! A könyvtármuzeum mondanivalója 
a néptömegek számára egészen uj. A kastély - benne a díszes teremkönyvtár - 
pompája hajdan a társadalom egészen kloslny rétegét, a főúri-vendégek szűk 
körét gyönyörködtette. A születő szocializmusban vált mindez a néptömegek 
számára hozzáférhetővé, s egyben muzeális látványossággá; méghozzá ritka
ságszámba menő látványossággá, hiszen főúri magánkönyvtáraink közül osak 
a volt Testetlos kastély teremkönyvtára maradt fenn eredeti berendezésével 
és a vele összefüggő kastélyrészekkel. Jelentőségét és vonzóerejét elsősor
ban ez adja meg.

A teremkönyvtár értékes gyűjteményeivel önmagában is vonzó, s akár a 
könyvbarátok, akár a művészeteknek hódolók körében érdeklődésre tarthat szá
mot, Művelődési politikánk célkitűzéseiből következőleg azonban ennél jóval 
szélesebb körű feladat hárult a Helikon Könyvtárra. A szoros értelemben 
vett könyvtári (muzeális gyűjteményi) feladatok ellátása mellett a helyi 
kulturális mozgalmak élesztőjének, Ilyen irányú tevékenységek bázisának, 
s egyben az Idegenforgalom emelőjének szerepét Is be kellett töltenie. £ 
felismerésből adódóan törekedtünk arra,hogy a teremkönyvtár bemutatása mel
lett - tárlatainkat bővítve - lehetővé tegyük egy mind változatosabb kiál
lítási program és egyéb kulturális rendezvények lebonyolítását. (Ehhez az 
idegenforgalomban érdekelt szervek is Jelentős segítséget nyújtottak.)

Miután az újonnan átvett helyiségek nagyobb részében a milliós költség
gel Járó felújítási munkákat sikerült befejezni, még a nyár elején - nem 
kis utánjárással - biztosítottuk a kastély egykori berendezési tárgyaiból 
újabb darabok visszaszerzését és restaurálását. Mintegy 25-30 bútor és fel- 
szerelési tárgy, köztük 6 kristályüvegosillár került felújításra. E kiemel
kedő müirtékü berendezési tárgyakkal egészítettük ki, a könyvtár gyűjtemé
nyeiből rendezett, kileno teremre kiterjedő kiállításunkat. Ezáltal megfe
lelő keretet kapott az egész tárlat, és sikerült többé-kevésbé érzékeltet
ni azt a környezetet, melynek maga a teremkönyvtár is tartozéka volt.
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Állandó tárlatunk anyaga mindenekélótt zenei vonatkozású müvekkel bő
vült, különös tekintettel Keszthely ás környéke zenei hagyományokban gaz
dag múltjára, a klasszikus és a magyar verbunkos zene emlékeire és a vi
lághírű nagy magyar zeneszerzők munkásságára. Ezt különösen az tette idő
szerűvé, hogy illetékes szervek a Balton-vidék idegenforgalma számára Keszt
helyt a klasszikus zene művelésének központjává kívánják fejleszteni. Ta
valy (a liszt-Bartók év alkalmából) a Liszt-Bartók kiállításnak is helyet 
adó termünkben volt szép hangverseny; az idén ezt a "Keszthelyi Zenei He
tek" hangversenysorozata követte. Az Országos Filharmónia a kastélypark
ban külföldi vendégművészek közreműködésével két nagy hangversenyt, kon- 
oerttermünkben pedig négy nagy sikerű kamaraestet rendezett. Ez utóbbiak 
közül egy, Sándor Judit ária-és dalestje; a BIB által a külföldi sajtókép
viseletek számára rendezett fogadás alkalmával került műsorra. Egyébként 
a rendezvények műsorán liszt, Goldmark, Bartók, Baoh, Brahms és Kodály mü
vek szerepeltek a Magyar Rádió és Televízió Zenekara és az Állami Hangver
seny-Zenekar, valamint a Tátrai-quartett, Sándor Judit és Réti József tol
mácsolásában.

A koncertteremben kerültek lebonyolításra a tavasz folyamán a Helikoni 
Ünnepségeken résztvevő zenekarok színvonalas döntői és a nyár végén a 
"Georgikon Napok" alkalmával rendezett műsor Lorenz Kornéliával. A kamara
estek sora a Hazafias Népfront vendégeként Keszthelyen Járt Chojnaoka len
gyel zongoraművésznő hangversenyével zárult.

A zenei rendezvényeken résztvevő nagy számú külföldi vendég is érdek
lődéssel nézte végig könyvtárunk kiállításait. Elismeréssel nyilatkoztak 
a látottakról, arról, hogy hazánkban milyen gonddal ápolják a kulturális 
emlékeket.

Müemlékkönyvtcunk történelmi légkörét élénkítették azok az időszaki' 
kiállítások is, amelyeket a Műcsarnok rendezett a koncertteremben. E ki
állításoknak a Helikon Könyvtárban való elhelyezése kölosönösen előnyös 
és a tapasztalat szerint eredményes vállalkozásnak bizonyult. A kiállítá
sok témái változatosak voltak. Bemutatásra került többek közt a vallaurisi 
keramikusok kiállítása, a nrovencei kiállítás és a magyar anyagok közül 
pedig az un. keresztmetszet-kiállítások, Így a "Mai magyar grafika és kis
plasztika gyűjtemény", és legújabban a "Portréfestószetünk és fejtanulmá
nyok" o. gyűjtemény. Az előbbi két kiállítás csereanyagként került hazánk
ba, a magyar keramikusoknak Vallaurisban bemutatott, illetve a Kisfaludy 
Sándor életét és művészetét bemutató, Draguignonban rendezett kiállítás 
viszonzásaképpen.

Mindezekről, gyűjteményünk és kiállításaink nyári látogatottságáról, 
sikereiről vendégkönyvünk sok ezer bejegyzése tanúskodik. Most pedig, ami
kor a látogatók hosszú sorai megritkultak; sor kerülhet azokra a feladatok
ra is, amelyekkel az 1963. évet készítjük elő. Van tervezni és végrehajta-
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ni valónk elég. Több százezer forint értékű felújítási munkát kell lebonyo
lítanunk, el kell végeznünk a teremkönyvtárban és raktárainkban a szüksé
ges átrendezést, összefoglalóan jobb feltételeket kell teremtenünk értéke
ink bemutatásához és kulturális programunk megvalósításéhoz. - IRAZOS JÓ
ZSEF] .

GYARAPÍTÁSI osztály

UJ BESZERZÉSEINK közül egy érdekes, korai szocialista felfogásban irt 
munkásmozgalmi dokumentumról számolhatunk be. Cime: "EGY FURFANGOS MUNKÁS. 
Nemzetgazdászati humoreszk egy felvonásban. Bp.1878. 28 p. Sooialistikus 
színmű." A benne lévó bélyegző tanukodása szerint a Cipész Segédek önképző 
Egyletének volt a tulajdona, örvendetes, hogy e birtokunkba került, szinte 
unikumnak tekinthető, igen ritka könyveoske teljesen ép és az eredeti borí
tólapja is megvan.

JELENTŐS BESZERZÉSEINK közt említjük "GLATZ JAKAB: KÉPES VILÁG. MULAT
TATVA TANÍTÓ KÉPES KÖNYV" o. gyermekkönyvet. 1811-ben adták ki Béosben, né
met és magyar nyelven, 2 kötetben. E szép kiállítású könyvet 36 kézzel szí
nezett, egész oldalas rézkaro díszíti. Ritkaságára jellemző, hogy Petrik oeak 
említ egy két évvel későbbi kiadást, könyvészeti adatait csak részben közli, 
tehát példányt nem találtJ Szentkuty Páli Régi magyar gyermekkönyvek o. je
les munkájában pedig meg sem említi.

Segédkönyvtári állományunk további erősítését szolgálja több KÉZIRATOS 
REPERTÓRIUM beszerzése is. Megvásároltuk Galambos Ferenctől A Hét, a Buda
pesti Szemle, az Erdélyi Helikon, a Magyar Géniusz, a Literatura o. folyó
iratok repertóriumát, valamint állományba vettük Jordáky Lajos összeállí
tásában készült "Erdélyi szocialista sajtó bibliográfiája" és Monoki Ist
vánt Magyar könyvtermelés Romániában o. müveket. IMa]

KÉZIRATTÁR-RÉGI ÉS RITKA NYOMTATVÁNYTÁR

A Kézirattár és az RRT kutatóit - az elhúzódó átalakítási munkálatok 
miatt - több héten át a tudományos kutatóteremben tudtuk csak elhelyezni.
A nehézségek ellenére (raktáraink hozzáférhetőségét is nehezen tudtuk biz
tosítani) a kutatók részéről úgyszólván változatlanul erős igény mutatko
zott, A két osztály forgalmi adatai a következőképpen alakultak! Szeptember 
folyamán! Kézirattár 111 kutató 973 darab, RRT 67 kutató 384 darab. Október 
folyamán! Kézirattár 110 kutató 3476 darab, RRT 55 kutató 298 darab. IPI]

ELKÉSZÜLT és az Akadémiai Kiadóhoz nyert továbbítást a Régi Magyar
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Könyvtár I-II. kötet® uj kiadásának első részlete, amely a bevezetőt, va
lamint az 1550.évig terjedő részt foglalja magában, több mint háromszáz 
gépelt lapon.

KISNYOMTATVÁNYTÁR

A Magyar Vöröskereszt jövőre jubileumi kiállítás rendezésére készül 
Genfben. A kiállítás nemzetközi szinten kívánja bemutatni történetére vonat 
közé dokumentumokkal tevékenységét. Az Országos Központ már felhívást is 
Intézett a napilapokban az egész magyar társadalomhoz, hogy ilyen irányú 
dokumentumaik megismerését, illetőleg felhasználását tegyék lehetővé a 
Vöröskereszt számára. Ezt megelőzőleg azonban már megindult a kutató munka 
a Levéltárban, a múzeumokban és a könyvtárakban is.

Az OSZK Kisnyomtatványtára anyagából mór kiválogatták az első világhá
ború idejéből való vöröskeresztes vonatkozású grafikai plakátokat. Ezek kö
zül különösen értékes a magyar és bolgár Vöröskereszt együttműködését hir
dető plakát.

A Felszabadulás utáni első évekből származó plakátok közül több fontos 
szöveges-plakátot választottak ki. A kutató munka folyamatban van és továb
bi értékes dokumentumokkal igyekeznek a kiállítás anyagát gyűjteményünkből 
gazdagítani. IM.P.]

Hibaigazítás

Az OSZK-Hiradó 1962. szeptemberi számának 144.lapján, a "Hírek" rovat
ban a "Nemzetközi Csereszolgálat" fejezet alatt másolási hiba folytán a 
kubai "Jósé Marti" Nemzeti Könyvtár nevében és Jósé Marti müveinek megem
lítésénél tévedésből Jósé Martin szerepel.JÓSÉ MARII, a kubai nemzeti fel
szabadító mozgalom nagy haroosa, az ország legnagyobb költője, verses drá
maírója és neves publioistája (1853-1895). Illik, hogy a nagy szabadság- 
költő nevét a magyar könyvtárosok helyes formában ismerjék, ezért kérem 
a helyreigazítást. fSZIGETHY JOLÁN],

I

A MIKROFILMEZÉS ÉS EGYÉB FOTOMÁSOLÁSI ELJÁRÁSOK 
A NEMZETI KÖNYVTÁR MUNKÁJÁBAN

Könyvtárunk Szakszervezeti Bizottsága a korábbi évekhez hasonlóan 
1962.október-1963.május időszakában folytatja a "Szakmai megbeszélések 
sorozata" oimü vitaösszejöveteleket. A nyári szünetelés utáni első ilyen
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vitát október 18-án tartották dr. Bablozky Bála előadásában és dr.Tombor 
Tibor vitavezetésével. Az előadás tematikáját a "Híradó" októberi száma 
közölte.

A vitaösszejövetel 23 résztvevője közül heten szóltak hozzá a kérdés
hez .

Dr.Bélley Pál a gyorsmásoló berendezések szükségességére hivta fel a 
figyelmet. Az ilyen berendezés a Nemzeti Könyvtár olvasószolgálatában ma 
már nélkülözhetetlen igény, élő szükségletet hivatott szolgálni. Feltét
lenül szükségesnek tartja, hogy ilyen szolgálat mér a Budavári Palotába 
való költözködés előtt működjék.

Dr. Csapod! Csabáné a kérdést a Kézirattár szempontjából vizsgálta. 
Megítélése szerint a nagy költséggel működő mikrofilmezés nem éli arányban 
az elért eredményekkel, sem a Jelen, sem az állományvédelem szempontjából. 
A kutatók idegenkednek a mikrofilmtől és csak adminisztratív eszközökkel 
lehet őket arra kényszeríteni, hogy a mikrofilmet és ne az eredetit hasz
nálják. Bizonyára szivesebben vennének kezükbe a kutatók olyan másolato
kat, mint amilyeneket "Copyflow" készít.

Dr.Faragó Lászlóné a külföldi szakirodalomnak a mikrofilmhasználattal 
kapcsolatos tapasztalatait összegezte. Szívesen használja az olvasó a mik
rofilmet is, ha annak használata kényelmes, a készülék könnyen kezelhető 
és a szöveg vagy ábra élessége biztosítható. Véleménye szerint nem kapott 
kellő hangsúlyt az előadásban a más könyvtárakkal való együttműködés kér
dése. A mikrofilmez esi munka országos koordinálása elkerülhetetlen, min
denképpen kívánatos volna, ha a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és 
az OSzK az együttműködést megvalósítaná. Hangsúlyozta a központi mikro
film-katalógus létesítésének fontosságát. Az együttműködésnek ki kellene 
terjednie a mikrofilmezéssel és a fényképezéssel kaposolatos műszaki be
rendezések fejlesztésére is. Egy-egy nagy könyvtárnak egy meghatározott 
területen (pl.színes fényképezés, infravörös stb.) specializálódnia kel
lene.

Hámori Béla arra hivta fel a figyelmet, hogy a mikrofilmezés eseté
ben milliós tételekről van szó, ezzel izemben a mikrofilmezés terén alkal
mazott módszerek többé-kevésbé még kisipariak. Törekedni kellene a párhu
zamos munkák megszüntetésére, és a nagyüzemi módszerek bevezetésére. Ez
zel e fontos munkaterületen nagyobb hatásfokot lehetne elérni.

Horváth Viktor az állományvédelem és az állománykiegészitós köré cso
portosította hozzászólását. A mikrofilmezéssel történő állományvédelem 
terén a könyvtár Jelenlegi programjában a kivánalom és a lehetőség nem 
fedik egymást. A tézisekben említett adatokból sem az előzetes felmérés 
közel 37 milliós filmkocka szükségletét, sem annak megvalósítására tervbe 
vett 65 éves programot nem lehet reálisnak tekinteni. Fólia kellene vizs
gálni az állományvédelemmel kapcsolatos mikrofilm-programot és az adott
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lehetőségek figyelembevételével kellene megállapítani, hogy ténylegesen 
mit kell és mit lehet mikro filmez ni. Nagy feladatok hárulnak könyvtárunk
ban a mikrofilmezésre az állomány kiegészítése szempontjából is,elsősor
ban a folyóiratok területén. Ezeknek nagy részét ma már osak mikrofilmen 
lehet megszerezni. A tervszerű hiányfelmérést tervszerű gyarapítási prog
rammal kell kiegészíteni. Hangsúlyozta a könyvtárak közötti együttműködés 
fontosságát ezen a téren. Pelvetette a Párt Vili. kongresszusának irányel
vei alapján a gazdaságosság kérdését is.

Sasvári Dezső a mikrofilmezésről, mint állományvédelmi eszközről be
szélt. Szerinte kérdéses, hogy milyen hosszú lesz a mikrofilmek élettar
tama. Tapasztalata azP hogy egyes filmek 20 év alatt elöregednek, ezt a 
tényt is figyelembe kell venni.

DrpTombor Tibor a mikrofilmeknek a könyvtárközi állományforgalomban 
való Jelentőségét emelte ki hazai téren. Kívánatos volna az OSzK mikrofilm- 
katalógusának publikálása. A könyvállomány ismeretében elkerülhetetlennek 
tartja a megrongált állomány egye égek helyett mikrofilmek használatát. Túl 
hosszú mikrofilmezesi folyamat esetében irreálisnak látszik a mikrofilme
zés. Alapos felmérés után éppen a Nemzeti Könyvtár esetében az illetékes 
legfelsőbb szervek elé kell bocsátani egy reális programot. A túl hosszú 
mikrofilmezést folyamatok már csak azért sem tekinthetők reálisnak, mert 
az elektronika korszakában az emberi gondolat tartós rögzítésére az embe
riség bizonyára egészen uj eszközöket és módszereket fog találni.

A vitaösszejövetelen elhangzott kérdésekre az előadó dr. Babiozky 
Béla adta meg a válaszokat. It.t.l

II

A NEMZETI BIBLIOGRÁFIAI MUNKABIZOTTSÁG 
műnké .1 á r ó 1

Az OKDT 1962-ben újjászerveződött Bibliográfiai Szakbizottsága, a 
Gödöllői Bibliográfiai Konferencia tagozódásának megfelelően különböző 
epeoiélis munkaterületekkel foglalkozó bizottságokra oszlik: nemzeti, 
szak-, ajánló- ós helyismereti bibliográfiai munkabizottságra. Az egyes 
munkabizottságok programjának középpontjában a konferencia ajánlásainak 
tanulmányozása, a megvalósítandó feladatok elméleti, szervezeti alapjai
nak kidolgozása áll. A viták anyagából közvetlenül érintenek bennünket a 
Nemzeti Bibliográfiai Munkabizottság témái, hisz könyvtárunk a kurrens 
és retrospektív nemzeti bibliográfia műhelye.
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A munkabizottság nov. 13-i ülésén a retrospektív nemzeti bibliográfia 
különböző korszakainak kérdéseivel és a kurrens bibliográfiából kihagyott 
fontosabb dokumentumtípusok közlési lehetőségeivel foglalkozott.

1. üt.Markos Béla referátumában a XVIII.SZÁZADI MAGYARORSZÁGI NYOMDA
TERMÉKEK BIBLIOGRÁFIAJÁ-nak (Petrik-kiegészítés) munkálatairól számolt be. 
A készülő bibliográfiát a Könyvelosztó Jelenlegi és volt munkatársaiból 
alakult munkaközösség szerkeszti. Az OSzK münoheni feldolgozásu és rekata
logizált anyagából, aprónyomtatványaiból, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
budapesti gyűjteményéből és a budapesti Egyetemi Könyvtár miscellanea a- 
nyagából eddig gyűjtött, a továbbiakban a Ráday Könyvtár, a budapesti E- 
vang. Egyházi Könyvtár és a sárospataki Református Nagykönyvtér anyagéból 
még kiegészítendő oédulagyüjtemény kb. 15 000 tételt fog tartalmazni, s 
ebből kb. 6 000 a Petriknél nem található uj óim. Tekintettel arra, hogy
a teljes uj Petrik-kiadás még további gyűjtést kivén (felvidéki, erdélyi 
és a kisebb hazai könyvtárak átnézése), a könyvtárak és kutatók viszont 
sürgetik a már meglévő anyag mielőbbi közzétételét; ezért mór a teljes kia
dást megelőzően szükségesnek mutatkozik a kiegészítések publikálása. így 
a legsürgetőbb igények gyors kielégítésére az újonnan gyűjtött oimek és 
a sok helyt hiányzó Petrik 4. kötet anyaga egy kötetben, sokszorosított 
formában kerülne kiadósra. A betűrendes oimjegyzéket nyomdatörténeti füg
gelék (mutató) egészítené ki a tervek szerint. Ez év folyamán a munkakö
zösség az anyaggyűjtést befejezi, 1963-ban a szerkesztési munkák elvégez
hetők, Így a szükséges feltételek biztosítása (kiadási lehetőség, munka- 
időkedvezmény) ecetén 1964-ben a bibliográfia megjelenhetne.

2. Komjáthy Miklósné a HORTHY-KORSZAX BIBLIOGRÁFIAI FELDOLGOZÁSÁ-ról 
adott szóbeli tájékoztatást. Jelenleg a munka az anyaggyűjtés és a tech
nikai előkészítés stádiumában van. Egyetlen betűrendbe kerültek beosztás
ra a Corvina és a Könyvkereskedők Évkönyvének kivágatai, s ez a gyűjtemény 
folyamatosan kiegészül az OSzK vonatkozó anyagénak adrémalevonataival. Be
osztásra vár a Magyar Könyvészet köteteinek anyaga. A gyűjtött anyag kb. 
120-140 000 tételre beosülhető, ennek egy része azonban a források párhu
zamos feldolgozása miatt duplum. A szerkesztési (anyagrendezési, mutató
sáéi) elvek kidolgozásra várnak. A Jelenlegi betürendezés osak technikai 
•lőrendezésnek tekinthető. Helyesebb lenne az anyag szakrendben való kia
dása, ez jobban megfelelne a kutatók érdekeinek, a szakrendben való kia
dásnál azonban szinte megoldhatatlan problémát Jelent, hogy a nagymennyi
ségű anyag teljesen szakosatlan állapotban van.

A vitában felmerült a selejtezés szükségességének gondolata: a szekun
dér Jellegű anyag ennél a oiklusnól is elhagyható. Selejtezéssel, a többes 
kiadások összevonásával az anyag redukálható. A rendezést illetően a szak
bizottság egyöntetűen a szakrendes közreadás mellett foglalt állást: tájé
koztató feladatát a bibliográfia osak Így láthatja el. Betűrendes kiadás 
esetén szakmutató készítése válna szükségesséi ez pedig nem kevésbé munka
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igényes mint a szak szerinti rendezés, ugyanakkor terjedelemnövelést Jelent, 
nem gazdaságos, használata nehézkes. Komoly problémát Jelent a különböző 
forrásokból gyűjtött anyag olmlelrási egységesítése. Az e téren Jelentkező 
munkát talán a leírások egyszerűsítésével, lerövidítésével lehetne csökken
teni. A Horthy-korszak anyagának közlése egyike legsürgetőbb bibliográfiai 
feladatainknak, kívánatos lenne tehát, ha az OKDT Jutalmat tűzne ki a meg
valósítás Jó és viszonylag gyors módszerének kidolgozására.

3. A kurrens Magyar Nemzeti Bibliográfiából kirekesztett EGYETEMI JEGY
ZETEK kérdésével Hernády Ferenonó (Pécsi Egyetemi Könyvtár), és Regull Er
nő (Szegedi Egyetemi Könyvtár) előterjesztése foglalkozott. Rámutattak ar
ra, hogy, ha a nemzeti bibliográfia közli az alsó- és középfokú oktatási 
anyagot, indokolatlan a felsőoktatási Jegyzetek elhagyása. A Jövőbeni fel
dolgozás lehetőségeit alternatív módon dolgozták ki: a) Az MNB törzsanya
gában speciális csoport képzése, b) Az MNB mellékleteként külön kiadvány 
közreadása, o) Az egyetemi könyvtárak kooperációján alapuló, az MNB-től 
teljesen független egyetemi bibliográfia megszervezése.

A vitában a bizottság állást foglalt a Jegyzetek regisztrálásának szük
ségessége mellett, a megoldást illetően pedig ab) változatot fogadta el.
Az MNB mellékleteként kívánatos lenne egy az egyetemi ás főiskolai Jegyze
teket magában foglaló, negyedévenként megjelenő, durva szakrendben rende
zett, egyszerűsített leírásokat tartalmazó kiadvány közreadása. Tekintet
tel arra, hogy az ehhez szükséges feltételek pillanatnyilag hiányoznak, 
megvizsgálandó, hogy: a) a Tankönyvkiadóval kiépítendő kooperáoiótól mi
lyen segítség várható, b) az OSzK milyen támogatást tud nyújtani?

4. A SZEKUNDÉR KIADVÁNYOK-kai foglalkozó referátum (Fügedl Péterné) 
külföldi példákkal illusztrálta az általános helyzetképet: a kurrens nem
zeti bibliográfiák világszerte a megjelenő kiadványanyag válogatására kény
szerülnek, abszolút teljességüket relatív teljesség váltja fel. A szerkesz
tőségek a szekundér anyagot kirekesztik a feldolgozásból , hogy a kutatás 
számára fontos könyvek, brossurak gyorsabban, Jobban hozzáférhetővé vál
janak. Mivel azonban a másodrendűnek minősített anyag sem tárolható ömlesz
tetten, a feldolgozás, közi.és, hozzáfarhetővetétel lehetőségéről ebben az 
esetben sem lehet teljesen lemond ni. A szekundér kiadványok legfontosabb 
típusainak felsorolása után Javasolta, hogy az igy minősített anyag egy
szerűsített, csoportos leírásaiból készüljön bibliográfiai kartotókgyüjte- 
mény. A helyi használatú, uj tipueu bibliográfiai szolgáltatásra részletes 
tájékoztató, használati útmutató közreadásával hívjuk fel a figyelmet. 
Maximális programként még egy, a testületekről készítendő betűrendes mu
tató készítését említette meg.

A bizottság az első két Javaslattal (kartotékBzerű feltárás, tájékoz
tató) egyetértett, a harmadik lehetőség megvalósítását (mutató) a feldől-
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gozás eredményéltől, a Jelentkező igényektől tette függővé.

A következő ülésen az éves sajtó-bibliográfia, a Magyar Folyóiratok 
Repertóriumának referéltsága és végül a félig publikált, ill. publikálat
lan tudományos anyag bibliográfiai feldolgozásának lehetősége kerül megvi
tatásra. - [FÜGEDI PETERNÉl

A DEUTSCHE BÜCHEREI TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJA

Amint lapunk szeptemberi számában mér Jeleztük, a liposei Deutsche 
Büoherei október 2-től 6-ig tartó ünnepségsorozaton emlékezett meg a könyv
tár alapításának 50# évfordulójáról. Az ünnepi hétre számos ország könyvtá
rosait, közöttük magyar könyvtárosokat is meghívtak. Könyvtárunk részéről 
dr.Sebestyén Géza h.főigazgató, Hámori Béla főosztályvezető és dr. Gombocz 
István osztályvezető vettek részt az ünnepségeken.

A különböző rendezvényeken a Német Demokratikus Köztársaság könyvtár
ügyének minisztériumi vezetői, a tudományos könyvtárak igazgatói és főosz
tályvezetői úgyszólván teljes szómban voltak Jelen. A szooialista orszá
gok részéről könyvtárosdelegációkat Bulgária, Csehszlovákia. Jugoszlávia. 
Lengyelország és Magyarország küldött. Argentínát egy Buenos-Aires-i könyv
táros, Ausztriát két könyvtárigazgató, Brazillát az ottani könyvtáros-egye
sület elnöke, Dániát egy könyvtári felügyeleti szerv vezetője, Franciaor
szágot a nemzeti könyvtár egyik munkatársa, Kubát a havánál nemzeti könyv
tár három munkatársa, Svédországot a göteborgi egyetemi könyvtár osereosz- 
tályának vezetője képviselte. Kiadók, illetve könyvkereskedők Jöttek még 
Angliából, Japánból, Nyugatnémetországból és Svájoból.

A rendezvények központjában a másfél napig tartó tudományos konferen
cia állt, mely a szocialista nemzeti könyvtár céljainak és feladatainak 
elemzését volt hivatva megvitatni. A téma vezérfonalat előre Írásban meg
küldték és igy módunk volt arra, hogy a hozzászólásra magyar részről fel
készüljünk. Mind a vezérfonalból, mind pedig az október 3-i fő ünnepélyen 
az Abusch miniszterhelyettes által tartott központi beszámolóból kitűnt, 
hogy az 50-éves Jubileum alkalmából a Deutsche Büchereit "Deutsche National 
bibliothek"-nak nyilvánították. Ennek bővebb kifejtésére és részletes in
dokolására a Deutsohe Bücherei főigazgatójának, Helmut Rötzschnek a konfe- 
renci elején tartott főreferótumában került sor. Az uj konoepoiő lényege 
az, hogy a Deutsche Bücherei, mint Németország nyomdatermékeinek, továbbá 
az egész világ németnyelvű vagy Németországia vonatkozó irodalmi termésé
nek központi gyűjtője és bibliográfiai feltárója az egész német nemzet ne
vében hivatott arra, hogy mint német nemzeti könyvtár folytassa működését.
A nyugatnémet részről felvetett azon tervet, mely szerint Nyugat-Berlinben 
egy hasonló oólu nemzeti könyvtár létesítésére kerülne sor, a Nemet Demok
ratikus Köztársaság kormánya és könyvtárügyének vezetői határozottan elu-
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tasitják.

A főigazgató referátumához csatlakozva a Deutsohe BUoherei és a Deut
sohe Staatsbibliothek vezető munkatársai ezt a nemzeti könyvtári koncep
ciót világították meg különböző oldalakról, más NDK-felszólalók pedig a 
saját könyvtáruk és a Deutsche Bücherei közötti szakmai kapcsolatokat e- 
lemezték. K.Brückmann. a Főiskolák Államtitkárságénak könyvtári osztály
vezetőjeként szólalt fel.

G.K. Mladjov. a szófiai Tassil Kolarov könyvtár módszertani osztályá
nak vezetője a bolgár nemzeti könyvtár és a bolgár könyvtárügy fejlődését 
vázolta, csehszlovák részről J. Drtina prágai professzor, lengyel részről 
tf.Stankievri.oz. a varsói nemzeti könyvtár igazgatója szólaltak fel.C.Mindé- 
rovlc. a belgrádi nemzeti könyvtár igazgatója elmondta, hogy Jugoszláviá
ban hat, azaz annyi nemzeti könyvtár működik, amennyi a szövetséges köztár
saságok száma. Dr.Stummvoll. az osztrák nemzeti könyvtár Igazgatója sze
rint indokolt, hogy a két német államnak két nemzeti könyvtára legyen.
Ez ellen dr.H.Kunze, a Deutsche Staatsbibliothek főigazgatója és a Deutsche 
Büoherei egyik vezető munkatársa tiltakoztak. B.R.Sanohez. a kubai nemzeti 
könyvtár olvasószolgálatának vezetője a kubai könyvtári szervezetet vázol
ta, A.L.C.Vicenti. Brazília nemzeti könyvtárairól szólt. Felszólaltak még 
dr.H.Rasp. darmstadti igazgató, továbbá egy-egy lengyel és svájoi kiadó.

Könyvtárunk h. főigazgatójának, dr.Sebestyén Gézának felszólalását 
külön olkk formájában közöltük. - IGOMBOCZ ISTVÁN]

SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK
------------- ——

SZÁK SZERVEZETŰBE JEGYZŐKÖNYVEIBŐL

SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG - Október 22-1 ülés - Anyagáról lapunk 10. 
számában a következő cikkekben adtunk ismertetést: "Tájékoztatás a könyv
tárunkban megalakult munkakollektivakról" (158-160.p.), "Tájékoztatás né
hány gazdasági Jellegű kérdésről" (181-182.p.), "önálló lett természetjá
ró osoportunk" (183.p.), "Szakszervezetünk politikai oktatási munkájáról" 
(180-181.p.) - November 19-i ülés - Megtárgyalta és jóváhagyta az SzB az 
1963. évi költségvetést, A költségvetés tételes ismertetésével és indoko
lásával külön cikkben foglalkozunk. Az SzB a költségvetést - miután tag
gyűlésre csak december folyamán kerül sor - Jóváhagyásra a nov.20-án tar
tott összbizalmi-értekezlet elé terjesztette. További napirendi pontként 
tárgyalta meg az SzB Somkutl Gabriella és Vargha Balázs előterjesztésében
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a szakszervezeti könyvtár Jan-szept. időszaki munkájának felülvizsgálatá
ról kászitett jelentést. Az előterjesztést az SzB elfogadta és határozatát 
ajánlások formájában rögzítette. Ismertetésére visszatérünk. Az ülésen tár
gyalt egyéb kérdésekkel híreink sorában foglalkozunk.

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCS - November 5-i ülés - A beérkezett kéré
sek alapján 7 dolgozónk 1 150 Ft munkaadói, illetve tanulmányi segélyt sza
vaztak meg, 1 dolgozót pedig 250 Ft rendkívüli szakszervezeti egélyben ré
szesítettek. Elfogadta a Tanáos Burján Ignácné lemondását a munkásellátási 
felelősi tisztségről és e feladattal Darabos Pálnót bizta meg. Az SzB mun
katervének 2.33 pontja alapján étkezdei-bizottságot hoztak létre. Tagjaii 
Darabos Pálné (vezető), Kiss Dezsőné és Vermes Lászlóné. Megbízást adott 
a Tanáos Pozsonyi Endréné munkaegészsgügyi felelősnek egy a rákos megbete
gedésekről szóló vetitettképes orvosi előadás és a rákszűrés megszervezé
sére.

AZ 1963.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÜNKRŐL

Alapszervezetünk 1963.évi költségvetését a f.évi okt.l-i vagyoni álla-' 
pótból klindulóan állítottuk össze. Pénztár-és banknaplónk kimutatása sze
rint az alapszervezet forgóalapja (vagyona) 1962.okt.1-én 20 825,13 Ft volt 
Ebbőit készpénz 2 040,43 Ft, kintlevő követelés 196,-Ti:, OTP-betét 11 503,- 
Ft, bélyeg 7 085,- Ft.

Költségvetésünk tételeit
I. TERVEZETT BEVÉTELEK
I. A tagdijak 35 százalékos részesedéséből 24 980,-Ft. 2. Egyéb bevé

telekből (a keszthelyi üdülőszobák használati dijaiból) 1 500,-Ft. 3. Az 
alapszervezet forgóalapjából (az előző évek megtakarításai) felhasználás
ra 10 020,- Ft. Összesen 36 500,- Ft.

II. TERVEZETT FELHASZNÁLÁSOK

Alapszervezetünk életével és munkájával kapcsolatos kiadások megter
vezését a takarékosság követelményeinek figyelembe vételével, a mozgalmi 
feladatok és tagságunk érdekeinek szem előtt tartásával hajtottuk végre. 
Alapvető szempontnak tekintettük, hogy az előző évek akkumulált Q3 jelen 
költségvetésünkben felhasználósra tervbe vett megtakarításait olyan beru
házásokra fordítsuk, amelyek huzamosabb időn keresztül az egész tagság hasz
nát szolgálják. Különös súlyt helyeztünk ebben a tekintetben egyrészt a 
keszthelyi üdültetés fejlesztőére, másrészt könyvtárunk egyre növekvő szá
mú ifjúsága szükségleteinek biztosítására. Ennek megfelelően a tervezett 
beruházások (beszerzések) összege 9 750,- Ft, mely a forgóalapból felhasz
nált összeg 97,3 százaléka, az egész költségvetéshez viszonyítva pedig an
nak 26,7 százaléka.
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A tervezett felhasználások főösszege 36 500,- Ft. Ebből 1. szoolális 
felhasználásokra 10 550,- (28,9 szézalák) 2. kulturális felhasználásokra 
14 900,- Ft (40,8 százalék), 3. sport felhasználásokra 6 500,- Ft (17,9 
százalék), 4. szervezési és Ügyviteli felhasználásokra 4 550,- Ft (12,4 
százalék). Készleteiben!

1. Szooiális felhasználásokra - a) Rendkívüli seglyek (a brutté tag
díjbevétel közel 6 százaléka) 4 200,- Ft. b) Beszerzések (a keszthelyi ü- 
dülőszobák felszerelésének bővítésére) 1 200,- Ft. o) Egyéb felhasználások 
(beteglátogatás, nemzetközi nőnap, a gyermekek télapé-Unnepsége, a keszt
helyi üdültetéssel kaposolatos szolgáltatások fedezésére) 5 150 Ft.

2. Kulturális felhasználásokra - a) Beszerzések (szakszervezeti könyv
tár fejlesztésére és a kulturális téren jelentkező szükségletek biztosítá
sára, az igények előzetes felmérésével) 6 000,- Ft. b) Egyéb felhasználá
sok ünnepségek és egyéb rendezvények tiszteletdijai, rendezési költségei, 
az OSzK Híradóval kapcsolatos kiadások, szlnház-és hangverseny-bérletek)
8 900,- Ft.

3. Sport felhasználásokra - a) Beszerzések (az igények előzetes fel
mérésével) 2 500,- Ft. b) Egyéb felhasználások(Budapesten és Keszthelyen 
strand,csónak és pályabérletek, felszerelés javítása, továbbá a könyvtá
runkban működő természetjáró szakosztály támogatására) 4 000,- Ft.

4. Szervezési és ügyviteli felhasználásokra - a) Számadások vezetése, 
értékkezelési költség 2 400,- Ft. b) Egyéb felhasználásokra (szakszervezeti 
kiadványok, .adminisztrációs kiadások, szakszervezeti aktívák jutalmazása
és az SzB képviseletével Járó kiadások fedezésére) 2 150,- Ft.

tagdíjakról, tagdíjfizetési kedvezményekről

A tagdíjfizetéseknél tapasztalt egyes rendellenességek felszámolására 
az SzB f.évi nov.l9-ón tartott Ülésében a következőkre hívja fel a szakszer
vezeti tagság és a tagdijakat beszedő bizalmiak figyelmét!

1. A szakszervezeti tagtól osak a besorolása szerinti tagdijat szabad 
elfogadni.

2. BETEGÁLLOMÁNYBAN levő szakszervezeti tag táppénzes állományba he
lyezését követő hó 1-től lönként értetődőleg, ha legalább 1 hónapot kitevő 
táppénzes időről van szó] a táppénzes állományba tartozás ideje alatt osak 
a táppénznek megfelelő tagdijosztély szerint fizet tagdijat.

3. A tényleges KATONAI SZOLGÁLATRA bevonult szakszervezeti tag - a 
katonai szolgálat ideje alatt - nem fizet tagdijat. A tartalékos katonai 
szolgálatra bevonult szakszervezeti tag osak a katonai illetményének meg
felelő tagdij-osztály szerint fizet tagdijat.
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Fentieknek megfelelően amennyiben a 2. és 3.pontokban említett esetek
ről van sző, az Illetékes bizalmiak a fizetendő tagdíj módosított összegé
nek megállapítását dr.Hernády Dénes elvtérstól, az SzVB elnökétől (telefon 
131-404 v. 134-000/263.mellék) kérjék.

"A MI KIS KÖNYVTÁRUNK"

Bár a nagy Széohénylt Is szoktuk emlegetni Ilyen néven - ezúttal a ml 
még kisebb könyvtárunkról lesz szó, a szakszervezetiről.

Kis könyvtárunkban 1813 kötet van. Jól válogatott, uj könyvek, nagyré
szük 1962-ben Jelent meg. Szépirodalmi, ideológiai; Ismeretterjesztő és if
júsági könyvek mellett van Jó néhány könyvtátudományi mü is az állományban. 
18 folyóiratot járatunk és kölosönzünk; ezt úgy látszik, kevesen tudják, 
mert a három irodalmi folyóiraton kívül alig használják azokat.

Szellemi táplálékra éhező munkatársaink nemcsak a szakszervezeti könyv
tárat használhatják, hanem a nagy raktár úgynevezett "kettőspont" anyagát 
is. S a számok arra vallanak, hogy a kettőspontost Is sokan használják. Ez 
érthető, hiszen a kölcsönözhető könyvanyag Jóval bővebb a nagy könyvtárban, 
mint a szakszervezetiben, tehát jobban lehet válogatni. Akinek egy bizonyos 
könyv kell, nagyobb valószínűséggel keresheti a kettőspontosban. De aki ál
talában vágyik olvasnivalóra, az mégis a szakszervezetibe menjen, ahol sza
badpolcról, kényelmesebben, gyorsabban választhat az újdonságokból.

Tegyük a kezünket a szivünkre: a nagy könyvtárbeli kölcsönzés keserves 
tortúra. Aranyos, készséges emberek csinálják, de csodát ők sem tehetnek.

A könyvreváró jámbor lelkek úgy állnak ott a katalógusszekrények mel
lett, mint Charon ügyfelei a sötét folyónál. Telnek a peroek, a negyedórák. 
Az ember már nem tudja, hogy hétfő van-e (amikor kitöltötte az őrjegyet), 
vagy péntek, vagy talán mér újra hétfő.

Falvyné mindent megtesz, hogy vigasztaló szavakkal, sőt adomákkal eny
hítse a Styx-parti hangulatot. (Egy ultiparti se volna rossz ilyenkor.) De 
hiába, a könyv (vagy a "ninos a helyén" feliratú őrjegy) ettől sem érkezik 
gyorsabban.

Mi lenne, ha kiakasztanánk a kölcsönző fülke fölé egy táblát:

OLYAN SOK AZ IDEJE?
A szakszervezeti könyvtárban már
régen kiszolgálhatta volna magáti

(A szenvedélyes önkiszolgálókat úgyis kizárták a raktárból: vágyaikat 
ezután osak a szakszervezeti könyvtárban elégíthetik ki.)
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Még egy Javaslat, d© ez már egészen komoly: a szakszervezeti könyvtér 
Jegyzékét sokszorosítsuk le, kapják meg a dolgozók. Két díszes bekötött 
példányt pedig tegyünk le Falvynéhoz. A szépirodalom hívei hadd nézeges
sék várakozás közben, hadd lássák, hogy milyen Jó olvasnivalók közül válo
gathatnának odaát. [V.B.]

ÜDÜLÉS - lapunk megjelenéséig az alábbi dolgozók nyertek üdülési beu
talást. Kedvezményes üdültetés - BALATONFÜREDr (szanatórium): Kapoosl Mihály 
(nov.l6-deo.6.); HÉVÍZ (szanatórium): Győrffy Sarolta (nov.30-deo.20.); 
MÁTRAHÁZA: dr. Berlász Jenó (nov.29-deo.12.); PÁRÁD (szanatórium) Hernédy 
Pereno (nov.l6-deo,6.)

ELISMERÉS ÉS KÖSZÖNET mindazoknak, akik munkájukkal lehetővé tették 
könyvtárunk közvéleménye által "Jól sikerültnek" minősített "November 7"- 
1 ünnepségünk megrendezését. Közel 30-40 dolgozónk Járult hozzá munkájával 
az est sikeréhez. Az Intézátvezetés, az MSzMP Szervezet, a Szakszervezeti 
Bizottság és a KISz Szervezet köszönetét ezúton tolmácsoljuk. Névszerint 
emeljük ki Gordon Miklósnét, Kerekes Lőrinonét és Krause Etát az előkészí
tésben, Hoffer Rezsőnót és Milhoffer Alajost a rendezésben végzett munká
jukért; a Gazdasági Hivatal dolgozói közül Márton Mihály elvtársat, aki na
pokon keresztül tartó gondoskodásával és fáradhatatlanságával az est meg
rendezéséhez minden feltételt biztosított. A műsorban való résztvételért 
ezúton mondunk köszönetét Sasvári Dezsőnek és társainak, akik napi munkájuk 
mellett gondoskodtak művészi szórakoztatásunkról. A műsort Keoskeméthy 
István és Vargha Balázs állították össze. Köszönetét mondunk munkájukért. 
Végül azokat illesse a dicséret, akik a külső formáról, a dekorációkról • 
gondoskodtak, Egerer József, Eerenozl Sándor, Szlvák Lajos és Városi György 
elvtársakat.

NOVEMBER 1-én az Olvasószolgálat és a Raktári Osztály dolgozói baráti 
összejövetel keretében Bőbzo Józsefet köszöntötték 25 éves szolgálati Ju
bileuma alkalmából. Az Intózetvezetés részéről dr.Sebestyén Géza h.főigazga
tó, az osztály részéről dr.Bélley Pál és dr. Tombor Tibor, az SzB részéről 
Horváth Viktor mondott köszöntőt.

SZAKSZERVEZETÜNK SZÁMADATAIBÓL - Az 1963.évi költségvetés elkészítése 
alkalmából újból számba vettük tagságunkat. AlapBzervezetünknek 326 tagja 
van, 292 éllomáoybeli, 27 állományon kívüli, 4 műszaki tanuló és 3 nyugdí
jas. A november 1-1 adatokat véve alapul a tagdíjfizetés 98,2 százalékos 
eredményt mutatott.

SZAKSZERVEZETI TAGSÁGUNK SZEMÉLYI HÍREIBŐL - Kiszely Olivér és Szász 
Margit házasságot kötöttek. Juhász Juliánná édesapját, Molnár Ágnes édes
anyját gyászolja.
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ÜNNEPÉLYESEN MI IS CSATLAKOZÓNK

Mi sem maradhatunk ki a nemes versenyből. A gyermekujságok, Ifjúsági 
lapok, képes hetilapok példáját követve ünnepélyesen csatlakozunk a nem
zeti képregény-láncreakcióhoz. Emelt fővel mondhatjuk, hogy megelőztük ez
zel az összes magyar szakfolyóiratokat. De sürget az idő, tekintélyes lap
társaink is ébredeznek már. Úgy tudjuk, hogy a Filozófiatörténeti Szemle 
szerződést kötött a népszerű képregény-szerzőpárral Platón dialógusainak 
és a Tiszta ész kritikájának comlcs feldolgozására.

A mi kis képregényünk, amelynek közlését mai számunkkal megkezdjük, 
a Könyvtártudományi és Módszertani Központban készült, s célja nem osupán 
a szórakoztatás, hanem egyszersmind a képregényalkotás módszereinek szem
léltetése. Az igy megadott minta szerint bárki készíthet képregényt.

r
Most pedig bemutatJuk az úttörő müvet:

Elbeszélő költemény 
Irta: Petőfi Sándor 
Képregényre átírta:

VARGHA BALÁZS 
Rajz: ÁBRAHÁM RAFAEL 

Minden jog fenntartva

Jaj,de sok az a~ 
szennyes f

Nem leheti mert, 
mórt moglát az 
öroglány!

Gyere 
csókolozni 

Iluskal

1.

Csuda jó nő 
ez.a* Iluskal

■irM

,$.T-f

Jaj csak kil 
ne kapjak!

Az első ének 
egész jól vég
ződik I

*

Kiadja az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MSZMP SZERVEZETE ÉS SZAKSZERVEZETI 
BIZOTTSÁGA.Megjelenik havonként. Felelős kiadó: HORVÁTH VIKTOR. Szerkesztő
bizottság: BÁNLAKY ÉVA,BORSA GEDEON,CSAP0DI CSABÁNÉ,GOMBOCZ ISTVÁN,HORVÁTH 
VIKTOR (szerkesztő), PAPP ISTVÁN. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest VIII, 
Muzeum u.3. házi soksz. Lapzárta: 1962.nov.17. Megjelenik 400 példányban. 
Nyt.sz.288 /1962.






