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A HATODIK ÉVFOLYAM KEZDETET

Lapunk hatodik évfolyamának kezdetén és ez évi első számának megjelenése al
kalmából könyvtárunk Pártszervezetének Vezetősége és a Szakszervezeti Bizottság 
nevében köszöntjük Olvasóinkat.

Az egykori "Szakszervezeti Híradó" első száma, az alig néhány hírt közlő agy— 
leveles nyomtatványunk 1958 májuséban jelent meg. Az azóta eltelt öt esztendő 
alatt lapunk tartalmában, megjelenési formájában, terjedelmében jelentősen fej
lődött. Hü krónikása volt az eseményeknek, formálója szakszervezeti életünknek, 
segítője könyvtári munkánknak, célkitűzéseink valóra váltásának. Reméljük, hogy 
lapunknak ebben a fejlődésében, a szerkesztési és technikai okokból bekövetkezett, 
féléves szünetelése is csak átmenetileg jelentett akadályt. Éppen ezért az elma
radt számok áthidalására és a folyamatosság biztosítására azoknál a rovatoknál, 
ahol az szükségesnek látszott rövid összefoglalásokban, egyes helyeken pedig tel
jes terjedelemben ismertetjük az év első felének eseményeit. Egyébként a napi 
feladatokra, az előttünk álló és megoldást váró kérdésekre kívánjuk a figyelmet 
irányítani.

Célkitűzéseink a korábbi évekkel azonosak, ebből következőleg lapunknak tar
talmi, szerkezeti felépítése is változatlan marad. Szakmai munkánkkal kapcsolato
san feladatainkat ez évben is könyvtárunk munkatervének célkitűzései szabják meg. 
Onnan idézzük: "Könyvtárunk egész munkáját egyre inkább a Várban uj otthonra le
lő uj nemzeti könyvtár perspektívája határozza meg. Napi munkánk tartalmát - pe
dig - az elmúlt évekhez hasonlóan, az országos művelődéspolitika célkitűzései 
szabják meg. Ebből következőleg mindent meg kell tennünk, hogy egyrészt közvetlen, 
másrészt közvetett szolgáltatásokkal minél jobban támogassuk a tudományos kutató
munkát és a közműveltség terjedését, növekedését.”

önként értetődően szakszervezeti vonalon sem támaszthatunk kisebb követel
ményt az eddigieknél* Tájékoztatni az eseményekről, felrajzolni, elemezni és 
megértetni az előttünk álló feladatokat, munkára mozgósítani, formálni szakszer
vezeti közösségünket továbbra is alapvető feladatunk és kötelességünk.

Olvasóinkat is arra kérjük, tekintsék önmagukénak lapunkat, támogassák Írá
saikkal és segítsenek céljaink megvalósításában. Segítsenek tömöríteni és formál
ni azok közösségét, akik szocialista hazánkat, szocialista társadalmunk nemzeti 
könyvtárát kívánják igaz sziw9l és teljes odaadással szolgálni.



KÖZLEMÉNYEK

könitoAbphk KOLLÉGIUMÁNAK MOKKÁJÁRÓL

A Híradó utoljára az elmúlt év október 18-1 kollégiumi ülésről számolt be. 
Kost a tájékoztatás folyamatossága érdekében röviden összefoglaljuk az azóta el
telt idő fontosabb kollégiumi témáit.

Hőbb ülésen szerepelt az 1962. évi munka értékelése - szakmai és gazdasági 
szempontból egyaránt - és az 1963. év munkatervének kialakítása. A Kollégium ki
jelölte azokat az elméleti kérdéseket, amelyeket a Várba való felkészülés során 
tervtanulmány formájában kell kidolgozni, de határozatokat hozott a konkrét tenni
valókról is. napirendre került a Művelődésügyi Minisztérium által kiadott, a tu
dományos és szakkönyvtárak főbb feladatairól szóló Irányelvek megtárgyalása, se- 
gédkőmrvtArainV fejlesztési terve és a Szakszervezeti Bizottság javaslata a .jutal
mazási rendszer felülvizsgálatáról.

A Kollégium áprilisi ülésén két előterjesztés szerepelt. Az egyik a tároló- 
könyvtár elhelyezésének kérdésével foglalkozott. Ennek a témának kiegészítését 
a júliusi kollégiumi ülés adta, mely kimondotta egy tároló könyvtárként működő 
fölöspéldány-központ létesítésének szükségességét és annak az OSzK részéről az 
országos könyvtárügyi funkciók keretében való vállalását. A másik előterjesztés 
a mikrofilmezés technikai fejlesztéséről szólt. A Kollégium szükségesnek tartja, 
hogy a Mikrofilmtár műszaki szintjében az országos színvonalhoz viszonyított le
maradást mielőbb felszámoljuk. Ennek érdekében egy minimális fejlesztési program
ban azt kell megtervezni, amit még a Várba való felköltözés előtt meg kell és a 
lehetőségekhez viszonyítottan meg is lehet valósítanit egy perspektivális program 
keretében pedig az uj elhelyezés és az uj keretek között jelentkező szükséglete
ket. A könyvtár mikrofilmezést programjának s egyben az egyéb állományvédelmi 
feladatok gondozására Dezsényi Béla főosztályvezető Irányításával a Kollégium 
az alábbi bizottságot jelölte kit Bábiczky Béla, Csapod! Csábáné, Keresztury 
Dezső, Németh lfária és Soltész Zoltánné.

A kollégiumi ülések május-júliusi Időszakában három kérdés került napirend
re.

Elsőként a könyvtár 1963. évi munkaterve első negyedévi végrehajtás ónak fel
mérése o. témát említjük, melyet az Igazgatási Osztály terjesztett a Kollégium 
elé. A Kollégium az előterjesztésben foglalt javaslatokkal kapcsolatosan határo
satokat hozott.



VI. évfolyam. l.azám I

Két alkalommal szerepelt napirenden a szakosított olvasótermek rendszere 
és az általános olyaséterem e., a könyvtér uj elhelyezésével kapcsolatos pers
pektivikus téma. A Kollégium állásfoglalása e témát illetően elvi jellegű volt, 
lényegében az alapot adta meg az e tárgykörben kidolgozandó tervtanulmányokhoz. 
Állásfoglalása szerint: a/ A könyvtár uj elhelyezésében az olvasótermek többszö
rösen megnövekvő forgalmából következő igényeket - bármilyen szinten is jelent
kezzenek - pártunk és kormányunk művelődéspolitikai elveiből kiindulóan, nemzeti
könyvtári színvonalon a legkorszerűbben és a legteljesebb mértékben kell kielé
gítenünk. Az igények megnövekedéséből következik ugyanakkor az is, hogy a könyv
tár elsődleges feladata biztosítására az általános igényű olvasókat és a tudomá
nyos munkát végző kutatókat térben el kell különíteni, b/ A kézikönyvtárak kia
lakításánál, a kutatói igények kielégítésének biztosítása mellett, abból a kívá
nalomból kell kiindulni, hogy az tartalmi felépítetteégében magas színvonalú, 
igényeket ébresztő, a nemzeti könyvtár színvonalának megfelelő legyen.

Végül a könyvtár középfokú szakképzettséreü káderei utánpótlásának kérdésé
vel foglalkozó előterjesztést említjük. Az ezzel kapcsolatosan hozott határoza
tokat a következőkben összegezzük: a/ Az 1963/64. oktatási évtől kezdve külön 
OSzK tanulmányi csoportot szervezünk a könyvtárosképző szaktanfolyam keretében, 
b/ £ tanulmányi csoport tantervében az általános képzés mellett az OSzK speci
ális szempontjai is biztosítást nyernek. A hangsúlyt általában a gyakorlati fog
lalkozásokra kívánjuk helyezni, a tananyag elsajátítását pedig elsősorban a 
vizsgákon támasztandó magasabb követelmények utján kívánjuk biztosítani, c/ E 
tanulmányi csoportban a könyvtár dolgozói mellett ez évben 10, a későbbiekben 
évenként 15-15 érettségizett fiatal is beiskolázásra kerül, akiket a későbbiek
ben - tanulmányi eredményeiktől függően - gyakornokokként tervezünk alkalmazni.

A

Könyvtárunkban az alábbi szervezeti és vezetési változások történtek:

Az M.M. 72.084/1963.sz. határozatával jóváhagyta a Színháztörténeti Tárnak 
a Történeti Különgyüjtemónyek, a Mikrofilmtárnak pedig a Modern Különgyüjtemények 
főosztályához való átsorolását.

Az OSzK Kollégiumának határozata alapján 1962. októberétől a Külföldi Fo
lyóiratok Központi Katalógusa a Hirlaptárhoz nyert áthelyezést, 1963. február
jától az Igazgatási Csoport "Igazgatási Osztállyá", március 15-től pedig a Köz
ponti Postairányitó "Postarészleggó" szerveződött át.

A Művelődésügyi Minisztérium f.évi máj. 1-töl a könyvtár gazdasági vezetői 
teendőinek ellátásával Soltész András gazd.Igazgatót bízta meg. Horváth Viktor 
az Igazgatási Osztály, Kostyál István /osztályvezetőhelyettesi besorolásának 
fenntartáséval/ a Könyvelosztó, dr.Hóna-Tas András a Központi Katalógus osztá
lyának vezetésére nyert megbízást.
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SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

EJ MUNKATÁRSAINK: Alkonyl István könyvtári raktáros - Haktári Osztály, 
dr.Apró Dezsöné könyvtáros II. - OGyJ, dr. Bartók György könyvtáros I. - Raktá
ri Osztály, Búzás János könyvtári raktáros - Hirlaptár, Deélrl Imréné könyvtáros 
II. - Hirlaptár, Dem.lén András né szakmunkás - Sokszorositó-üzem, Ga.lal Jánosné 
kisegítő II. - KÜK, Horváth Aurélné könyvtáros I. -Feldolgozó Osztály, Jny-nfr 
Róbert könyvtáros I. - Közp.Katalógus, Karácsonyi Róza könyvtáros I. - Közp.Ka
talógus, dr.Klndlovits Kálmán könyvtáros I. - OGyJ, Komomik Zoltánná könyvtá
ros II. - Közp.Katalógus, Körtés Júlia tud.munkatárs - KUK, Losonczi Andrásáé 
könyvtáros I. - Nemzetközi Csere, Molnár Sándomé könyvtáros II. - Feldolgozó 
Osztály, Nagy Katalin könyvtáros II. - Igazg.Osztály, Noszál Károly főelőadó 
II. - GH, Nyirfalvy Lajosná kisegítő IV. - GH, Pesthy Klára könyvtáros II. - 
Könyvelosztó, Pin ■ ■■■v Márta könyvtáros II. - Közp.Katalógus, dr.Róna-Tas AndrAa 
osztályvezető - Közp.Katalógus, Sajtós Endre könyvtári raktáros - Gyarapítási 
Osztály, Solymossy Ildikó könyvtáros II. - Gyarapítási Osztály, Soltész Atidráa 
gazd.igazgató I. - gazdasági vezető, Szabados László könyvtáros I. - KUK, Szi
lágyi Tibor tud. munkatárs - KUK, Szllaai István könyvtári raktáros - Raktári 
Osztály, Tisza Kálmánná könyvtáros III. - OGyJ, Tomcsányl Teodóra könyvtáros 
H. - Feldolgozó Osztály, Tóth Bálint könyvtáros II. - Színháztörténeti Tár, 
dr. Tóth Lajos könyvtáros I. - Kötélespéldány-osoport, Tótth Elemér gépkocsive
zető - GH, Pghv Jenő könyvtáros I. - KUK, Urbán László könyvtáros I. - KUK, 
Vavrinecz Veronika könyvtáros I. - Zeneműtár, Végh László előadó - GH, Vekerdl 
József könyvtáros I. - RRT és Zöldi Pétérné könyvtáros I. - KUK.

ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL: Balogh Ferenc főelőadó - áth.UTA, özv.Barbácsy 
Vilmosné főkönyvtáros - nyugd., Beck Oszkár főkönyvtáros — nyugd., Besenyői An- 
doraé csop. vezető - áth.OTP Könyvtára, Csép Attila tud.munkatárs - áth. ELTB, 
özv. Fráter Ivánná könyvtáros II. - nyugd., Hanklas Elemér tud.munkatárs - áth. 
Európa Könyvkiadó, Horog Istvánná kisegítő IV. -hozzájár.kilépett, Jáger Gyulá- 
né könyvtáros I. - áth. Legujábbkori Történeti Muzeum, dr.Kókav György tud. mun
katárs - áth.Orsz* Pedagógiai Könyvtár, dr.Kövendy Dénes tud.főmunkatárs - nyugd., 
Krlvátsy-flzttoa Györgyné könyvtáros II. - nyugd., Lévai Ferenc főkönyvtáros - áth. 
MBzUP Hevesmegyei Bizottsága, Lopusán József könyvtári raktárvezető - áth.Közgasd. 
Egyetem Könyvtár, Páll Sándor tud. munkatárs - meghalt, dr. Plplos Zoltán főkönyv- 
táros - nyugd., Piros Ferencné - nyugd., dr. Simon Gáboraé könyvtáros I. - nyugd., 
Somfai László könyvtáros I. - áth.MTA Bartók-Arohivum, Elemér adm.tlgyv.
dolgozó I. - nvugd.. Szilágyi Tibor könyvtári raktáros - áth. III. kér. Beik. 
Száll. Váll., dr. verarmni Istvánná könyvtáros I. - nyugd. és Varga Benjámin 
könyvtári raktárvezető - nyugd.

KITÜNTETÉSEKt A Népköztársaság Elnöki Tanácsa hazánk felszabadulásának 
18. évfordulója alkalmából a "MUNKA ÉRDEMÉREM" kitüntetést, a Szakszervezetek 
Országos Tanácsa a Közalkalmazottak Szakszervezetének V. kongresszusa alkalmából 
a "SZAKSZERVEZETI MUNKÁÉRT" kitüntető jelvény bronz fokozatát adományozta Horváth 
Viktor osztályvezető, szakszervezeti titkárnak.
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JUTALMAZÁSOK: Hazánk felszabadulásának 18. évfordulója alkalmából könyvtárunk 
főigazgatója pénzjutalomban részesítette a következő dolgozókat: Igazgatási Osz
tály - Szűcs Ilona; I. kőosztály - Bácz Kálmánná t Baczoni Tamás né, Belencs<k La
jos, Galamb Györgynó, Jákv Éva, Kovács Ilona, Llnczényi Adorjánná, TArirAnyj Gyu
la; II.Főosztály - Debulav Imréné, Nagydiósi Gézáné, Szalav Andomé, Szilágyi 
György, dr.Takács llenyhért; III. Főosztály - Papp Ivánná; IV.Főosztály - Demény 
Ottóné, Gyulai Árpád, Hajdú Lajosné, Lieber László, Tisza Kálmánné, dr.Tóth La
jos, Tölgyesi Lászlóné; Gazdasági Hivatal - Balogh András, Domanvik Mihályné, 
Ferenczl Sándor, Kozák Józsefné, Molnár János, Nádasdl László; Könyvkötészet 
Kozocsa Ildikó, Sasvári Dezső. Főigazgatói, ill. főosztályvezetői dicséretben 
könyvjutalomban részesültek Kulin Ferenc, Magyar Károly és RnnriBvan^ Péter hír
lap t ári raktárosok.

ÁTSOROLÁSOK: Albert Gábor osztályvezetöhelyettes, Barton András könyvtári 
raktárvezető, Csabai Mihály könyvtári raktárvezető, Darabos Pálné főkönyvtáros, 
Deli Györgyné főkönyvtáros, dr.Heraády Dénes csoportvezető, Jenlk Győzőné elő
adó, Kemény István könyvtári csoportvezető, Linczényi Adorjánná főkönyvtáros, 
Milhoffer Alajos osztályvezetőhelyettes, Németh János könyvtári raktárvezető.

KÖNYVTÁRON BELÜLI ÁTHELYEZÉSEK - a nevek mellett az uj beosztási helyet 
közöljük - : Demény Ottóné - Közp.Katalógus, Kerekes Lőrincné - Igazgatási Osz
tály, dr.Szentmlhályl János - I.Főosztály, Végh Ilona - Nemzetközi Csere, 
V.dr.Wlndlsch Éva - I.Főosztály.
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Farkas Lás z16-Tombor Tibor 
EREDMÉNYEK ES TERVEK

Aki mostanában feltekint Pestről vagy Budáról a Várhegyre, jóleső érzéssel 
állapíthatja meg, hogy a palota építkezési munkái már "látható" módon is előre
haladtak. Ez a megállapítás természetesen a Budavári Palota krisztinavárosi épü
letére is vonatkozik. A VT. szinttől a tetőtérig valóságos állványerdő veszi kö
rül az épületet. Már az uj, vasbeton tetőszerkezet is látható, az északnyugati 
rizallt felett pedig a sarokkupola zsaluzási munkáinak befejezéséhez közelednek 
az ácsok.

Mielőtt azonban a most folyó munka ismertetésére térnénk, röviden összefog
laljuk ebben a vonatkozásban az elmúlt év fontosabb eredményeit.

Az elmúlt évben a legjelentősebb esemény mindenesetre az volt, - amiről a 
"Híradó" múlt évi 4—5. számában adtunk először hirt, - hogy az elkészült részle
tes kiviteli tervek alapján március hó végén megkezdődtek az épület átépítési 
munkái. Az év végéig jelentősen előrehaladt a VII. szint északi és déli szárnyá
nak szerkezeti kiépítése. Elkészült lényegében a nagyolvasó a hozzá tartozó ga
lériák vasbeton szerkezeteivel. A két belső udvar lefedésével kialakult az észa
ki és déli nagy raktártömb helye. Az év végére az északi szárnyon elkészült az 
aj vasbeton tető tartószerkezete is.

A tervezés fontos eseménye a Dózsa Gvörgy-térl u.1 fel járat helyének végle
ges kijelölése az épület észak-nyugati sarokrészében. Ezen a helyen három egység
ből álló gyorsllft-rendszer szállítja majd fel a könyvtár olvasóit és dolgozóit, 
a palota-komplexumban lévő többi intézmény látogatóit a Dózsa György-térről a 
krisztinavárosi épület V. szintjére. A lifteknek az V. szinten lévő érkezési 
pontjától az Oroszlán-kapuig kiépítendő folyosó közterület lesz. Az olvasók ezen 
át jutnak az Oroszlánudvarba s onnan a meglevő főbejáraton a könyvtárba. Az al
só feljárat uj tervével kapcsolatosan át kellett dolgozni az V. épületszint ko
rábbi elrendezési tervét is.

A Könyvtárépitési Munkacsoport az érdekelt szervezeti egységek közreműködé
sével elkészítette a raktárak építészeti terveinek kidolgozásához szükséges szak
mai-funkcionális raktári alapprogramot és részletesen felmérte a raktárak vasszer-
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kezetü berendezéseinek tervezéséhez szükséges könyvtári igényt.

Elkészült a múlt év folyamán a könyvtár Szent György-téri pótépületének. - 
ahol a Könyvtártudományi é8 llódszertani Központ kap helyet - tervezési program
ja is.

Mindezek csak kiragadott főbb tételek az elvégzett sok kisebb-nagyobb kivi
teli és tervezési munkákból.

Igen nagy jelentőségű az a tény, hogy mind a tervezési, mind a kivitelezési 
munkák az előre megállapított és jóváhagyott ütemezési terv szerint folytak.

A kivitelezési munka nagymennyiségű tervanyaga elkészítéséhez könyvtárunk 
igen nagy segítség tudott nyújtani a tervező mérnököknek a tervek és a terve
zéshez szükséges vadatok xerox és rotaprint eljárással történt sokszorosításá
val. Fotolaboratoriumunk dolgozói az építési munkákat márciustól kezdve rendsze
resen fényképezték. így Munkacsoportunk fototékája az átépítés minden lényeges 
mozzanatát érdekes fényképekben tartalmazni fogja.

A folyó évben jelentős, újabb kivitelezési munkák kezdődtek el; közülük em
lítünk meg néhányat. Az északi és déli nagy olvasói tér feletti vasbeton tetőszer- 
kezetek építése befejezés előtt áll; ezek a szerkezetek tartják majd a központi 
terek nagy üvegtetőit is.

Megtörtént a Kisnyomtatványtár és a Hirlaptár raktártömbjének kialakítása.
Ez a két, egyenként 4-4 szintes raktártömb a központi toronyraktárhoz az épület 
keleti szegélyében csatlakozik.

Ez évben megkezdődik a középső épületrész felső szintjeinek: a nagy bejára
ti előtérnek és a díszlépcsőnek, a központi reprezentatív és kiállítási térség
nek, a nagy katalógus-térnek, az előadóteremnek, a könyv- és hlrlapklubnak, a 
büfének, s a pihenő olvasóhelyiségnek, valamint a középső tetörésznek s a nyuga
ti kupolának a kiépítése. Folyamatban vannak az alsó - Dózsa György-téri - bejá
rat feltárási munkái is, valamint a raktártornyok alapozását előkészítő földmun
kák.

Miközben e fontos építkezések folynak, a tervezőmunka is előrehalad az év 
során és sok feladatot old meg építészeti, belső építészeti és épületgépészeti 
vonatkozásban egyaránt. E munkák körében el kell készíteni ez évben az összes 
raktári berendezés kiviteli tervét, a már kidolgozott szakmai-funkcionális rak
tári program alapján. Tovább folyik a gépészeti berendezések /világítás, fűtés, 
szellőztetés, kondicionálás stb./ kiviteli terveinek kidolgozása. Elkészülnek 
a reprezentatív terek, a beépített berendezési tárgyak és a különböző szakipari 
ímmVAir /kőfaragó és márványmunkák, faburkolatok,lépcsők, világítótestek stb./ 
kiviteli tervei. Meg kell tervezni az üzemek /kötészet, restauráló műhely,könyv- 
fértőtielültő, sokszorosító, fotólaboratórium/ belső kialakítását és el kell ké-
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szítani a különböző szállító berendezések kiviteli terveit. Ebben az évben kell 
részletesen kidolgozni a Szent György-téri pótépület tervfeladatát Is.

Folynak a berendezési tárgyak /elsősorban a funkcionális, beépített bútorok 
stb./ tervezésének előkészítő munkál, típusok vizsgálatával, vázlattervek kidol
gozásával és a gyártó vállalatokkal való kapcsolatok felvételével.

Munkacsoportunk a közelmúltban dolgozta ki a Siemens-rendszerű elektromos 
raktári ialközlő berendezések telepítésével és működésével kapcsolatos részletes 
tervezési programot, továbbá a lopás- és betörésvédelem bonyolult rendszerének 
program- vázlatát. Mindkét programot jóváhagyta felügyeleti hatóságunk műszaki 
osztálya.

Főbb vonalakban ezek az elvégzett jelentősebb munkák s az előttünk álló, ez 
évre eső fontosabb feladatok. Uj otthonunk egyre "megfoghatóbb'' valósággá válik. 
Ez az örvendetes tény azonban arra is figyelmeztet mindnyájunkat, hogy a beköl
tözés időpontja egyre Inkább közeledik. Ahhoz pedig, hogy a könyvtár uj otthoná
ban nemzeti könyvtári feladatait megfelelő színvonalon tudja majd teljesíteni, 
a beköltözésig még nagyon sok belső, szakmai feladatot Is meg kell oldania.

V.Wlndlsoh Éva
A TÖRTÉNETI S ZAKOLVAS ÓTEEEM 

kézlkőnwtéráról

"Könyvtárunk egész munkáját egyre Inkább a Várban uj otthonra lelő uj nemzeti 
könyvtár perspektívája határozza meg". Ezzel a meghatározással kezdődik könyvtá
runk 1963. évi munkaterve, önként értetődő tehát, hogy egyre fokozódó érdeklődés 
kíséri az épülő uj otthonnal kapcsolatos eseményeket, Intézkedéseket, munkálato
kat. Munkatervünk középpontjába is azokat a feladatokat állítottuk, amelyek köz
vetlenül vagy közvetve a felköltözéé előkészületeit jelentik. E feladatok érdeké
ben könyvtárunk munkaerő-átcsoportosítást hajtott végre, és koncentrálta anyagi 
erőit.

Lapunk szerkesztőbizottsága ezért határozta el, hogy rendszeresen beszámol a 
felkészülés egyes munkáiról. E cikksorozat keretében először a történettudományi 
szakolvasóterem kézlkönyvtárának összeállításáról adunk tájékoztatást.

A várbeli kézikönyvtárakkal kapcsolatos munka két nagy szakaszra oszlikt első 
lépés a kézikönyvtárak anyagának bibliográfiák, segédkönyvek alapján történő ki
válogatása — papíron, a második lépés a szükséges anyag beszerzése. A válogatás so
rán a fő szempont az egyes tudományszakok elvileg legjelentősebb, valamennyi kér
dést a létező legjobb feldolgozásban tárgyaló alkotásainak, egyben lehetőség sze
rint a tudományos kutatásban legtöbbet használt müveknek összegyűjtése.
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Az eddigiekben a történelmi szakolvasóterem anyagának ösezeéűLlitása indult 
meg. A oél a magyarországi tudományos kutatás igényeinek kielégítései ennek meg
felelően a minél teljesebb magyar történeti forrásanyag és a standard magyar tör
téneti feldolgozások polcra helyezése, - mig az egyetemes történet vonatkozásában 
csak a továbbkutatást megkönnyítő kézikönyvek, bibliográfiák, a - erős válogatás
sal - az egyetemes történeti irodalom legjelentősebb, alapvető kérdéseket tárgya
ló monográfiái jöhetnek szóba. Különös figyelmet fordítunk a szomszédnépek törté
netére. valamint az egyetemes és magyar történelem kapcsolatainak bemutatására. 
Innék megfelelően a magyar történelmet legalább 7000-8000 kötet fogja tükrözni, 
az egyetemes történeti és az egyéb kiegészítő anyag mennyiségét csak a szakolva
sóterem pontos méreteinek ismeretében lehet megállapítani. A kézikönyvtár tartal
mazni fogja a rokontudományok legfontosabb belföldi kézikönyveit és bibliográfiáit 
Is.

A kiválogatás szempontjairól tervezet készült, mely részletekbe menően fel
sorolja, hogy a történeti segédkönyvek, forráskiadványok és feldolgozások közül 
milyen jellegű a milyen színvonalú müvek valók az olvasóterem poloaira. Eszerint 
a segédkönyvek közé kerül valamennyi jelentős magyar /történeti jellegű/ lexikon 
és életrajzgyüjtemény, bibliográfia, leltár és katalógus, az alapvető kéziköny
vek és a jelentős történeti szintézisek, valamint a történeti- s földrajzi segéd
könyvek és szótárak. A forrásanyagnak nemcsak a nagy forráskiadványsorozatokat 
kell felölelnie, hanem a magyar történet valamennyi jelentős elbeszélő forrását 
és irat gyűjtemény ét, az országgyűlések irományait és jegyzőkönyveit, a törvénye
ket és rendeletgyüjteményeket, olyan újszerű forrásokat is, amilyenek a tiszti 
cim- és névtárak, a gazdaclmtárak, az ipari és kereskedelmi élet adatait feltáró 
kompasszok,a statisztikai kiadványok. llegszábja végül a tervezet a monográfiák 
kiválogatásának szempontjait is. További nehéz és komplex feladat lesz azután 
a várbeli VII. szinten - tehát a központi olvasószolgálatban - levő valamennyi 
kézikönyvtár anyagának egymás között való racionális egyeztetése, egybehangolá
sa, és az átfedések kiküszöbölése.

Uájus elejétől a magyar történeti bibliográfiák kijelölése folyik és megkez
dődött a kijelölt anyag technikai feldolgozása - hasonlítás, példányszémmegálla- 
pitás, dezlderálás - is.



könyvtárunk munkájáról

A VIII.PÁRTKONGRESSZUS ÉS A KÖNYVTARAK

Pártánk VHI.kongresszusának határozataiból adódó könyvtári feladatokkal ez 
év elad felében több előadás és számos megbeszélés foglalkozott.: Ezek közfii lap
punkban a KUK továbbképzési programjának keretében megtartott vitával és a Köz- 
alkalmazottak Szakszervezetének könyvtárosi akadémiáján elhangzott előadással 
kívánunk foglalkozni. Ez utóbbiról, melyet ár .Láng Imre, az U.lf. könyvtári osz
tályának helyettes vezetője tartott "Az USzlCP Vili .kongresszusának határozatai
ból adódó feladatok a tudományos könyvtárakban" oimmel, lapunk következő számá
ban kívánunk tájékoztatást adni.

A KUK továbbképzési programjába iktatott megbeszélés vitaindító bevezetőjét 
Barabási Rezső h.főigazgató tartotta. A vita során a problémákat hét kérdésre 
bontva tárgyalták.

1. A termelés kérdése és a szakkönyvtárak - A kongresszus határozata az ipa
ri és mezőgazdasági termelés erőteljes fokozását tűzte ki célul. Nem említi a 
könyvtárak szerepét ezzel kapcsolatban, ezért annál inkább szükséges hangsúlyoz
ni a szakkönyvtárak nyújtotta lehetőségeket és feladatokat e területen.

Az ipari termelés emelkedésének kétharmadát a termelékenység emelése utján 
akarjuk elérni} az üzemi szakkönyvtárak erőteljes fejlesztése, modern bálózati 
szervezése nélkül ez nem valósítható meg.

A mezőgazdaság a következő években kétszer annyi traktort kap és kétszer 
annyi műtrágyát használ fel, mint az előző években. Ez szükségessé teszi, hogy 
a mezőgazdasági szakirodalom - legalább a legnagyobb gazdaságokban - rendes könyv
tári gondozásba kerüljön és a dolgozók széles körében elterjedjen.

2. A könyvtári munka demokratizmusának fejlesztése - A könyvtári munka tár
sadalmasításának fokozása a VIII. Kongresszus határozataiból egyenesen követke- 
zik.Hegoldására már eddig is számos próbálkozás történt, az eredmények még kez
detlek, de a megoldás, úgy tűnik, csak olyan tanácsok, bizottságok, testületek 
révén képzelhető el, melyeknek hatáskörük és felelősségük van. Az irányítás mun
kája csak igy javulhat meg. Pl. az OKDT könyvtártudományi és kiadványl szakbi
zottságát fel lehetne és fel kellene hatalmazni a kutatások elbírálásával és en
gedélyezésével. Vagy pl. a vidéki könyvtári tanácsokat fel kellene hatalmazni
az AiinmAnyaiakitAu, a beszerzés koordinálásával stb.
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3. Az ideológiai és szakmai feladatok támogatása - A közművelődési könyv
tárakban kevés a szakmai könyv. Nem fogadható el az az általános könyvtárosi 
védekezés, hogy nem állnak rendelkezésre a szakmai könyvek. Az igazság az, hogy 
a könyvtárosok többsége humán beállítású lévén, a szakmai könyvek iránt nem 
érdeklődik eléggé, azokat nem ismeri, nem is vásárolja s a meglévőket nem nép
szerűsíti.

Könyvtáraink kevés segítséget nyújtanak az olvasók kommunista neveléséhez, 
a maracizmus-leninizmua eszméinek terjesztéséhez. Ezen csak a könyvtárosok ideo
lógiai képzésének fokozása segíthet.

4. Segítsék a könyvtárak a tanulást népmozgalommá tenni - A könyvtárak se
gítsék a szükséges irodalommal, segédletekkel a továbbtanulókat, elsősorban az 
esti és levelező oktatásban résztvevőket. Biztosítsanak megfelelő olvasási-ta
nulási lehetőségeket, bátorítsák az olvasókat továbbtanulásra, különösen a nem 
befejezett iskolai végzettségűeket. A tanárokkal való megbeszélés alapján se
gítsék az oktatást kisegítő irodalommal. A közép- és felsőfokú iskolákban az 
iskolai könyvtárak fejlesztését meg kell gyorsítani. Fokozott segítséget kell 
adni az idősebb generáció azon részének, melynek nincs általános iskolai vég
zettsége.

5. A felsőfokú képzés könyvtári konzekvenciái - Az egyetemi és főiskolai 
könyvtárak fejlesztését arányba kell hozni a hallgatók számának növekedésével 
/1965-re a hallgatók száma 70 000 lesz/. Elsősorban a könyvtárak olvasótermi 
befogadóképességét kell fokozni. Ueg kell oldani az ELTE bölosészetkari olva
sótermét és az Orvostudományi Egyetem hallgatóinak könyvtári ellátását. Minden 
egyes egyetem és főiskola fejlesztésénél a könyvtár fejlesztését is figyelem
be kell venni. Ki kell dolgozni azokat a normatívákat, amelyek a hallgatók szá
mához viszonyítva adják meg a legszükségesebb könyvtári ellátottság adatait.

6. Szolgáltatási reformok - Bibliográfiai kultúránk igen alacsony. A bib
liográfiai munka egyre fejlődik és máris jelentős eredményekkel rendelkezik, 
de a bibliográfiák ismerete, felhasználása, népszerűsítése gyenge. Az oktatási 
reform egyenesen megkövetelné, hogy a középiskolásokat, de még inkább az egye
temi hallgatókat e tananyag keretében megismertesse az önképzés és továbbkép
zés eszközeivelt a könyvtári és dokumentációs szolgáltatásokkal, bibliográfiák
kal.

7. Nemzetközi szakmai kapcsolatok - A Kongresszus határozatai kimondják, 
hogy külpolitikánk célja a baráti kapcsolatok bensőségesebbé tétele, a normá
lis kaposolatok barátibbá és a rossz kapcsolatok normálissá fejlesztése. Nyil
vánvaló, hogy ezt nemcsak kormányok egymás közötti kapcsolataival, hanem az 
egyes szakágak és intézmények kapcsolataival is elő lehet Begitenl. A könyvtá
ri kapcsolatok alkalmasak lennének ennek a politikának támogatására, de jelen
leg még a baráti országokkal is osak esetlegesek kapcsolataink. Elsőrendű je
lentőségű lenne a szocialista tábor könyvtári együttműködésének ápolása. Két
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évvsl ezelőtt Berliniben volt már ilyen tanácskozás, de nem folytatódott. Helyes 
lenne 1964-ben Magyarországon megszervezni az összejövetelt. Aktívabban kell fel
használnunk a különböző nemzetközi kapcsolatainkat, elsősorban az UNESCO-ban.

A bevezető előadást élénk vita követte. Megállapítást nyert, hogy nemcsak a 
művelődésre vonatkozó határozatokat kell figyelembe venni, hanem a kongresszusi 
határozatok egészéből kell levonni, a könyvtárakra háruló feladatokat. Általában 
nem eléggé közismert az a segítség, melyet a könyvtárak a társadalom minden terü
letén nyújthatnak. Tudatosítani kell elsősorban a termelés területén, hogy mi 
várható a szakkönyvtáraktól. A könyvtárak propaganda munkáját meg kell erősíteni.

Az előttünk álló feladatok, a minden területen várható fejlődés és ezzel kap
csolatban a növekvő igények szempontjából újra meg kell vizsgálni az országos szak
könyvellátás formáit. A levelező hallgatók nagy számát tekintve, nemcsak az egye
temi könyvtárakra hárul a hallgatók kielégítő ellátása. A 70 000 egyetemi hallga
tó később mint szakember jelentkezik, a szakkönyvtáraknak is fel kell készülni 
ezek ellátására. Több hozzászóló a területi könyvtári tanácsok szerepével foglal
kozott. A megnövekedett feladatokhoz a megfelelően képzett könyvtárosi gárda el
engedhetetlen feltétel, ezért többen vitatták a könyvtárosképzés mennyiségi és 
minőségi követelményeit.

A vita kiindulási alapul szolgált a Vili. Pártkongresszus anyaga könyvtá
ri tennivalóinak későbbi részletes kidolgozásához. — Faragó Lászlóné beszámolója 
alapján. -

Könyvritkaságok 
KÖHKVTARPHK 1962. ÉVI GYARAPODÁSÁBAN

Könyvtárunk állományának múlt évi gyarapodását mindenek előtt a minőségi 
szempont fokozott érvényesülése jellemzi. A külföldi hungarloum-anyag beszerzé
se fokozódott és kiszélesedett, a segédkönyvtárak, kézikönyvtárak fejlesztése 
ás mindenek előtt az olvasók igényeinek kielégítése. Mind a hazai, mind a kül
földi könyvplaoon jelentős tételeket sikerült beszereznünk és az év végén megkez
dődött a fontos müvek tervszerű példányszámnövelése. A rokon- és szomszédnépek 
szempontunkból fontos irodalmának beszerzése gazdagodott. Különösen finn-ugor 
nyelvtudományi tárgyú szerzeményeink Ckb. 500 db a Zslrai-gyüjteményből), és 
könyvészeti, ideológiai, irodalmi, néprajzi, zene- és szinháztudomáuyl, valamint 
művelődéstörténeti akvizioióink jelentősek. A Liszt Fereno-irodalomból több mint 
60 külföldi kiadványt szereztünk be.

Az 1962. év során számos lrodalom-és könyvtörténeti jelentőségű könyvritka
sággal gyarapodott könyvtárunk állománya. Több darab beoses ősnyomtatvány mellett 
"fehér holló"-ritkasága régi magyar könyvek,tizenhatodik századi fametszetei mü
vek, nemes nyomdák reprezentatív texmékel és Apponylana-tételek kerültek bii fo
kunkba.

Modern könyvgyűjteményünk le többszáz darab könyvritkasággal gazdagodott, El-
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•6 helyen említjük meg a beszerzett magyar Irodalmi eleőkiadésokat és ritka hazai 
bibliofil kiadványokat (kb. 80 db-ot sikerült beszereznünk). 20 db elsőrendű je
lentőségű, ritka munkásmozgalmi és emlgráolés kiadvány mellett több mint 50 tu
dománytörténeti szempontból fontos hungarloummal és nemzetközi értékű művel gya
rapodtunk. lObb hazai kOtásremekkel és kimagasló modern könyvművészeti alkotás
sal Is gazdagodott állományunk.

A következőkben egy kis választékot mutatunk be a könyvek barátainak könyv
tárunk 1962-ben beszerzett ritkaságaiból!

Baráti Szabó Dávidt Paraszti majorság. Posony 1796. (l.kiad.) - Balázs Bé
lát Dér Hantéi dér Tráume. Illustriert von M. lydls. München. (Bibliofil kiad.)
- Benyovszky, Horltz Augustt Sohioksale und Reisen. Lelpzlg 1791- Bd. 1-2. - 
Bewiok, Johnt Selsot f ables. 1820. - Boooaoolo, Giovannlt Nouvelles; Trad. pár 
V.R. Mirabeau. Paris 1802. Tol. 1-4. (Könyvművészeti szempontból beoses kiadás.)
- Oastrén, M.A.t Blementa grammatloae tsoheremlssae. 1845. - Bneljanovt Gramma
tika votjaokogo Jazűka. Lenlngrad 1927. - Harasti, Gaetanot Délla piu’ utilo 
ooltivazione e manipolazione dél linó. Vloenza 1783. - Kalevala. Petrozavod 
1940. - Kassák Lajost Álláspont. lények és lehetőségek. Wien (1923) - Kazinczy 
Ferenot Báesmegyeynek Oszveszedett levelei. Kassa 1789. (l.kiad.) - Külföldi 
Viktort Bgy furfangos munkás, Bemzetgazdászati humoreszk. 2.kiad. Hp. 1878. • 
Madáoh Imrei Az ember tragédiája. Pest 1861. (l.kiad.) - Nagy Sándort Ady-emlék- 
füzet. Zllah 1924. - Ofner und Pester Theater-Tasohenbuoh fűr das Jahr 1795.
Ofen. - Quero, Róbertt Pranz Liszt. Bordeaux 1932. - Régi népballadék könyve. 
Kozma Lajos fametszeteivel. Bp. 1921. Amlous. (Bibliofil kiad.) - Soriptorum 
musioa medll aevl. Paris 1854. Tóm.1-4. - Sollenghi Károlyi Ujmódi magyar ae- 
lyemruha. Posony 1770. - Sztrlpszky Hiadort Adalékok Szabó Károly Régi Magyar 
Könyvtár o, munkájának I-II. kötetéhez. Bp. 1912. (Számozott magánkiadvány.) 
[VARGA SÁNDOR FRIGYES.]

Fügéd! Pétemé 
MAGYAR KÖHYVÉSZET 1961-62.

A Bibliográfiai Osztály kurrens csoportjának egyik legfontosabb idei felada
ta a MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA 1961-62. évi füzeteinek kumulációja.

Az eredeti elgondolás szerint a kurrens füzetek összeosztás&ból /némi egysé
gesítési, revíziós munkát feltételezve/ mechanikusan előállt volna a tárgyidőszak 
kumulatív kötete. Ezt az előszerkesztési munkát a csoport folyamatosan végeztet 
& megjelent füzetek anyagát félhavonként összeosztotta a leendő kumuláció céljá
ra.

A két év összeosztott anyaga azonban rendkívül felduzzadt! kb. 47 000 cédu
lát /tételek, szakutalók, mutatócédulák együttesen/ foglalt magába. A teljes anyag 
közreadása tehát egy hozzávetőlegesen 1500 lapos kiadvány sokszorosítását jelen
tette volna. Az ehhez szükséges anyagi fedezet és sokszorosítási kapacitás nem
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állt rendelkezésünkre, ezért a mechanikus egyesítés gondolatét el kellett vet
nünk* 8 helyette - számos külföldi vállalkozáshoz hasonlóan - a válogatás el
vét kellett érvényesítenünk. így a már összeosztott anyaghói utólagosan szelek
tálnunk kellett a következő kategóriákat! 1. alsó-és középfokú tankönyvek* 2. 
külföldi kiadóknak bérmunkában nyomott kiadványai* 3. kisebb jelentőségű* ak
tualitásukat vesztett brosúrák. A selejtezéssel párhuzamosan kiemeltük az 
1960-ban megjelent könyveket is. Ezek regisztrálásáról a 15 éves kumuláció gon
doskodik.

A selejtezett tételek szakutalóit és betűrendes mutatóoédulált ugyancsak 
selejteznünk kellett. Tekintettel arra* hogy gyakran ugyanazon mű egyes kiadá
sai kiestek* más kiadásai viszont nem /pl. technikumi tankönyvek és szábadfor- 
galmu változataik/ a kihagyott anyaghoz tartozó utalók és mutatók kikeresése 
nem tartozott a gépiesen elvégezhető munkák közé.

A selejtezést követően megtörtént a címleírások egységesítése* aminek zö
mét az 1961-es évfolyam melléklapjelöléseinek törlése jelentette. Ugyancsak a 
címleírás1 revízió során jelöltük a többkötetes müvek összevágását és a több
szöri kiadások összevonását is.

Az időközben érvénybelépett FID kiegészítések és módosítások* 00B döntések 
visszamenőleges alkalmazása, a tételek megfelelő javítása a szakszerkesztőre 
hárult. Ezzel egyidejűleg elvégeztük a szakcsoportokon belüli átosztásokat és 
a szakutalók javítását is.

A szerkesztés során jelölt javításokról uj szedés készült* végül a korrek
túra után a javított tételeket is összevágtuk* összeragasztottuk. így került 
a teljes anyag végső szerkesztésre / szak-* betűrend ellenőrzése/ és montiro- 
zásra. A füzetek beosztásával azonos szakrendes részt betűrendes mutató fogja 
kiegészíteni. Hint említettük* a selejtezés következményei elsősorban a betű
rendes mutató összeállításánál okoztak nehézségeket. Ugyanakkor a szakcsoport
változtatások /átosztások/ pedig a mutató hivatkozási adatainak javítását is 
szükségessé tették.

Hint az elmondottakból kitűnik, a szerkesztés során két fő probléma 
jelentkezett! 1. a két év anyagában bizonyos feldolgozási különbségek voltak!
2. a selejtezés utólagosan történt.

Az első kumulációs kötet munkájából tehát két kézenfekvő tanulság követ
kezett i

1. a munkamódszerek stabilizálásának szükségességei
2. a folyamatos selejtezés bevezetése.

E tapasztalatokat már hasznosítjuk is. A kurrens füzetek szerkesztése 
sorén jelöljük a leendő kumulációból kihagyandó tételeket, s a megjelent fü-
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setek anyagának összeosztásakor leválasztjuk ezeket. A selejtezendő tételek mu- 
tatóoédulál elüt fi szinti papíron készülnek, Így ugyancsak könnyen kiemelhetők, 
így bár a kurrens munka ujább mozzanatokkal bővült, a szerkesztés Igényesebb 
lett, reméljük, hogy ez a többletmunka a további kumuláoifik szerkesztésénél 
meg fog térülni.

mQemlSkkönyytáraihk: problematikája

Könyvtárunk kollégiumának szeptemberi v.októberi ülésén müemlókkönyvtáraink 
kérdése napirendre kerül. Ez alkalomból Ismertetjük annak a vitának anyagát, &- 
melyet még az elmúlt év deoemberében rendezett meg a Szakszervezeti Bizottság 
a "szakmai megbeszélések sorozatáénak keretében. A vita téziseit - lapunk 1962. 
évi 12. számában közöltük - Osapodl Osábáné, a Kézirattár osztályvezetője dol
gozta ki.

A vitavezető megnyitó szaval után Osapodl Osábáné az Írásban megjelent té
ziseit kiegészítő bevezetésében rámutatott arra, hogy a műemlék-könyvtárak irá
nyítása ugyan szakfelügyelet utján Is elképzelhető, ez a szervezeti forma azon
ban nem tudná pótolni az OSzK közvetlen hatását. Kifejezte azt a véleményét la, 
hogy a Jövőben egyetlen referens ügykörében összpontosulhatna a műemlék-könyv
tárak gondozásával kapcsolatos minden feladat.

Borsa Gedeon a középeurópai műemlék-könyvtárakban szerzett tapasztalatai
ról számolt be s elsősorban a csehszlovákiai helyzetet ismertette.

Keresztúri Dezső azokra a hibákra és mulasztásokra mutatott rá, amelyek a 
felszabadulást követő időkben ezen a téren történtek. Az OSzK-nak történeti ér
deme, hogy a megmaradt műemlék-könyvtárakat gondos kezelésbe vette. Úgy véli, e 
megmaradt három műemléki könyvtárnak továbbra Is az OSZK-hoz kell tartoznia.
Heg kell fontolni, hogy a szooialista kultúra könyvtárpolitikájában Jellegzetes 
nemzeti könyvtári feladatnak lehet-e tekinteni a műemlék-könyvtárak kezelését, 
vagy elegendő az Ilyen Jellegű könyvtárakat a nemzeti könyvtárhoz szakfelügye- 
letileg csatolni. Ha még számos értékes, hasonló Jellegű könyvtár van az ország
ban, amelyekre az OSzK felügyeleti Jogát ki kellene terjeszteni.

J.Ha.1du Helga rámutat arra, hogy végre kell hajtani a három könyvtár állo
mányának modem elvek szerinti kátalógizálását.Véleménye szerint e három könyv
tárnak, de a gyöngyösinek mindenképpen, az OSzK kezelésében kell maradnia. E 
könyvtárakban folyó feldolgozó munkát azonban még akkor is támogatni kell, ha 
e könyvtárak a fejlődés során történetesen leválnának. Mindhárom könyvtárban 
szakkatalógus Is szükséges és a központi katalógusban a vonatkozó állományegy
ségeket szerepeltetni kell.

Horváth Viktor leszögezi, hogy a SzB a szakmai vitákon az lntézetvezetéssel 
egyetértésben olyan kérdéseket vet fel, amelyek a könyvtáron belül mint nyitott 
problémák szerepelnek, aszal a céllal, hogy a vita elősegítse a vezetés helyes



állásfoglalását. A műemléki könyvtárakkal kapcsolatban az utóbbi Időben Így ve
tődött fel a kérdés, "mikor szabadul"a könyvtár a műemléki könyvtárak gondozá
sával kapcsolatos terhektől? Véleménye szerint a helyi szervek az OSzK szakfel
ügyelete esetén sem tudják még hosszú ideig átvenni e könyvtárakat. A katalógl- 
zálással kapcsolatos feladatokat osak az OSzK oldhatja meg. Az OSzK eddig is so
kat tett, de a munkát, folytatni kell, célszerűen be kell fejezni a katalógizálá- 
ei munkákat. E könyvtárak jövőjének kialakításakor és jelenének vizsgálatakor 
mindig gondolni kell arra, hogy a könyvtárak az idegenforgalomhoz kapcsolódva 
jelentős közművelődési célokat is szolgálnak. Javasolja e könyvtárak jelenlegi 
tudományos könyvtár félrevezető elnevezésének UÜEMLÍXKÖNYTTÁR-ra való változta
tását.

Keresztúri Dezső véleménye szerint Horváth Viktor az elnevezéssel kapcsolat
ban lényeges kérdésre hívta fel a figyelmet. A "tudományos" könyvtár megjelölés 
nem helyén való, mert e könyvtárak "műemléki" jellegűek, a közművelődési felada
tot ezen belül kell megkeresni. Ez a közművelődési funkció azonban nem lehet o- 
lyan, mint amilyen pl. egy járási könyvtáré.A műemléki könyvtárnak az a közmű
velődési funkciója, hogy könyvtári műemléket mutasson be látogatóinak. Az OSzK- 
nak továbbra is vállalnia kell e könyvtárakkal kapoaolatos feladatokat még ak
kor is, ha ezek terhesek. A nehézségeket a felügyeleti hatóságok előtt fel kell 
tárni, ennek nyomán el kell érni, hogy mind a három könyvtár sajátos feladatá
nak megfelelően, korszerűen tudjon működni. Le kell választani e könyvtárakból 
az elmúlt években feleslegesen odavitt idegen anyagot és osak a csonka állomány
egységeket kell kiegészíteni. A Helikon Könyvtárban osak a Balaton könyvtárat 
kell a Balatoni Intézőbizottsággal karöltve fejleszteni. Zirc és gyöngyös műem
léki könyvtárát múzeumként kell kialakítani, Keszthelyen pedig a nagyteremben 
a teremkönyvtár jelleget kell kidomborítani.

Farkas László* A műemléki könyvtárakkal kapcsolatos aggodalmak és bizonyta
lanságok alapja az a kérdés, hogy e könyvtárakat az OSzK közvetlenül kezelje-e, 
vagy osak szakmai felügyeletet gyakoroljon működésük felett. Tisztázni kell eze
ket a kérdéseket, mert véleménye szerint, ha az OSzK e műemléki könyvtárak ke
zelését vállalja, akkor a kezelés módját és irányítását minden vonatkozásban az 
eddiginél hatékonyabb módon kell biztosítani.

Sasvári Dezsőt A műemléki könyvtáraknak feltétlenül az OSzK alá kell tar
tozniuk, gyűjtési körüket azonban le kell zárni, az egyeB könyvtárakban vissza
hagyott állományegységeknek azonban biztosítani kell restaurálását, konzerválá
sát.

Hajdú Helga* Rámutat még arra is, hogy a könyvtárakkal kapcsolatos teendő
ket az OSzK-on belül mellékmegbizatásként ellátni a jövőben nem lehet. Biztosí
tani kell hogy egy dolgozó teljes munkaidejében e könyvtárakkal kapcsolatos 
igen sok és felelősségteljes tennivalót végezze.

Pann István* Hem tartja indokoltnak, hogy e könyvtárak kizárólagosan az 
OSzK-hoz tartozzanak* A nemzeti könyvtár funkciójához való tartozásuk nincs
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bizonyítva, ezt csak deklarálták. Kérdéses, hogy az OSzK, melynek ma a legfon
tosabb feladata a modem nemzeti könyvtár kialakítása éB ez minkön erejét lekö
ti, el tudja-e vállalni e könyvtárakkal kapcsolatban azokat a jelentős felada
tokat, amelyekre a vita során rámutattak.

Soltész Zoltánnál A műemlék-könyvtárakkal kapcsolatos HDK-beli tapasztala
téit ismerteti,véleménye szerint mindhárom könyvtárat tovább kell fejleszteni.
Ez a fejlődés csak akkor zárul le, ha mindhárom könyvtár anyagát tudományosan 
feldolgozták. A gyöngyösi könyvtárnak az OSzK-hoz való tartozását vitán felüli
nek tartja. A műemléki könyvtárakkal kapcsolatosan az OSzK-nak be kell fejezni 
azt a nagy munkát amit vállalt. Ehhez biztosítani kell az anyagi és személyi fel
tételeket.

Qombooz István megítélése szerint a három műemléki könyvtár esetében könyv- 
muzeumokról és nem könyvkiállitásokról van szó. Ha egyszerű kiállításokkal áll
nánk szemben, szóba kerülhetne leválasztásuk a könyvtár szervezetétől. A könyv- 
muzeum jelleg azonban nem jelenti azt, hogy halott állománnyal állunk szemben, 
hanem olyan rendkívül értékes egységekről, amelyek elemző feltárásra vámak.Ezen 
a téren éppen a könyvtárnak van még és lesz is nagy szerepe. Csak a feltáró mun
ka után válik igazán közklncosé a három műemléki könyvtár állománya. Az OSzK mun
kájának ki kell tehát terjednie nemcsak a három műemléki könyvtár állományának 
tudományos feltárására, hanem meg kell valósítani az állomány bibliográfiai köz
zétételéti e kiadványoknak hazánkban is és külföldön is megfelelő propagandát 
kell biztosítani.

A vita Csapodlné és Tombor Tibor zárószavával ért végett.

A vita alapján nyilvánvaló, hogy a megoldásra váró feladatokat korszerűen 
és tudományos szinten e könyvtárak esetében csak akkor lehet megoldani, ha az 
igényes ellátásához szükséges jogi és személyi feltételeket biztosítani
lehet. Uinden jel arra mutat, hogy ezen a téren még igen sok a tennivaló. - 
TOMBOR TIBOR
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Szilv&ssy Zoltánná 
Két német könyvtár 

gyarapítási munkájáról

Az elmúlt ót novemberében két hátig a Német Demokratikus Köztársaság két 
legnagyobb könyvtárának vendége voltam. A berlini Deutsohe Staatsbibllothekről 
és testvérintézményünkről, a lipcsei Deutsche Bttcherelről valamennyien hallot
tunk már, cikkek és könyvek sora ismerteti működésüket, szervezetüket. Együtt 
ünnepeltünk német kollégáinkkal a 300 éves jubileum alkalmával 1961-ben és ás 
30. évforduló alkalmával az elmúlt évben, mégis, közvetlen emberi kapcsolat nél
kül, a könyvtárban töltött mindennapok nélkül Idegen marad számunkra egy intéz
mény, még ha betéve tudjuk is a rávonatkozó legfontosabb adatokat s az oly sok
szor átlapozott útmutatót.

DEUTSCHE STA tTC’RTRT.T<VPHTinr

Ez volt az érzésem, mikor az első hivatalos megbeszélésre megérkeztem az 
Unter den Linden 8. alá és megilletődötten beléptem a Staatsbibliothek képűjén 
— és erre kellett gondolnom, mikor két héttel később a bucsumegbeszélós kedves 
meghitt hangulatát még magamban hordva, mint jó barátaimtól köszöntem el azok
tól a kollégáktól, akiknek munkáját megismertem, akiket megszerettem, llost már 
a könyvtár nevét hallva, nemcsak egy világszerte Ismert intézmény képe merül fel 
bennem, hanem egy eleven, lüktető szervezet minden, a mienkhez hasonló problémá
jával, gondjával, a hagyományok, a megszokás okozta nehézségek súlyával, de ugyan
akkor egy jól összehangolt dolgozógárda elismerésre méltó eredményeivel.

Beszámolom első részében ezzel a szervezettel szeretném megismertetni Hír
adónk olvasóit. Berlinben feladatom ugyan az volt, hogy egy tudományos nagykönyv
tár gyarapítási munkájának szervezeti felépítését vizsgáljam, mivel azonban az 
osztály munkája közvetve vagy közvetlenül összefüggésben áll a könyvtár valameny- 
nyi osztályával, Így természetesen én sem korlátoztam látogatásaimat osak erre 
az egy osztályra, hanem - a feldolgozás összefüggéseinek megismerése céljából -, 
máshol is körülnéztem.

Tunkoló. állomány, szervezet. A DSB a Német Demokratikus Köztársaság legna
gyobb tudományos könyvtára, mely az egész világon megjelenő értékes irodalmat va
lamennyi tudományágra kiterjedően gyűjti. Bibliográfiai központja az 1913 előtt 
megjelent teljes német irodalomnak /1913-tól a Deutsche Bücherei/, országos köz
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pontja a könyvtárközi kölcsönzésnek, a oserének és itt dolgoznak a központi clak
jegyzékek egész során isi Sentralkatalog dér Auslandsliteratnr /ZKA/, Geaamtver- 
zeichnis auslándischer Zeitsohriften /GAZ/, Zentralkatalog dér Zeitungsbest&n- 
de Berliner Bibliotheken /ZZBB/.

A könyvtár állománya 3 620 000 kötet, melyből 1 600 OOO-t mindmáig Nyugat
németországban, Marburg/Lahn-ban tartanak vissza. Az évi gyarapodás 80 000 biblio
gráfiai egység. A személyzet létszáma 452 fő.

A könyvtár szervezeti felépítését

a/ főigazgatóság /Hauptdirektion/t személyzeti, továbbképzési,kiállítási 
ügyek

b/ főosztályok /Hauptábtellungen/t 1. Erwerbungsábteilung, 2. Kátalogisie- 
rungsabteilung, 3* Benutzung, 4. Auskunft 

o/ különgytt.lteménvek /Sonderabteilungen/i 1. Husik-, 2. Orientallsehe-, 3* 
Handschriften und Inkunabelábtellung, 4. Kerten-, 5* Kinder-und Jugend- 
buchabteilung

d/ igazgatás /Verwaltung/t gazdasági ügyek

A Gyarapítási Osztály szervezete és munkája - mint alább látni fogjuk - 
rendkívül bonyolult. Munkáját részletesen nem ismertetem, mert az bizonyos mér
tékig már a múlté, ugyanis ez év január 1-én kellett életbe lépnie az u.n.
"Neuer Geschaftsgang"-nak, tehát az uj ügyrendnek. Az uj, racionális munkamenet 
szükségessége mindinkább nyilvánvalóvá vált 5 a könyvtár szerteágazó és fontos 
feladatainak, s hogy másról ne beszéljünk, 80 000 kötetes évi uj beszerzésének 
már nem felelt meg a régi rendszer, melyben az azonos munkákat a különféle állo
mások szinte egymástól függetlenül, szétaprózva folytatták. Ezt a helyzetet még 
fokozta az egyes csoportoknak az épületben való szétszórtsága, amelyen azonban 
egyelőre nem tudnak változtatni.

A Gyarapítási Osztály szervezetének áttekintő vázlata a kővetkezőt
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Megjegyzés* a. Periodika alatt a hírlapokon, folyóiratokon kívül a részoim
áé lküli sorok, valamint minden számozott, ill. számozatlan sorozat, tehát ezek 
részcímes tagjai is értendők, b. i 2, részleg irányítása és felügyelete a köté
szet.

Az alábbiakban igyekszem röviden összefoglalni - mert ez a helyzet a jövő
ben sem változik - 1. miben tér el a DSB gyarapítási osztályának feladatköre a 
nálunk elfogadott elképzeléstől és 2. milyen helyet foglal el az osztály a könyv
tár egészének keretében.

1. Miben tér el? A bevezetőben már szó esett arról, hogy a DSB gyűjtőköre 
kiterjed valamennyi tudományág legfontosabb irodalmára. Ennek az anyagnak kivá
lasztását és irányítását /olvasótermek, segédkönyvtárak, raktár/ a Kataloglsie- 
rungsábteilung-hoz tartozó referensi gárda intézi. Ez egy 24 szakemberből álló 
testület, mely folyamatosan átnézi és kijelöli a nemzeti bibliográfiákat, folyó
iratokat, prospektusokat, a csere-és duplumcserelistákat, sőt az olvasók "ki- 
vánságkönyvét" is? a könyvek beérkezése után pedig a mindennapos u.n. "Kaufsit- 
zung" keretében javaslatot tesz azok irányítására vonatkozóan. A különböző be
szerzési módok /kötelespéldány, csere, ajándék, vétel/ szerint befutó s a már 
említett ismérvek alapján monográfiákra és periodikára szétdobott anyagot az 
egyes állomások maguk hasonlítják, leltározzák, nyilvántartják, kisérőlapozzák.
A gyarapítási osztály tehát, mint látjuk, csak adminisztrálja a müvek megrende
lését, ill. cserében, ajándékként való bekérését. Az ezzel kapcsolatos levele
zés, reklamálás, kül- és belföld felé is itt történik. Az esetleges másod,- Il
letve többespéldányok beszerzésére ismét a referensek tesznek javaslatot. A 
raktári számadás sem a gyarapítási osztály feladata, az a későbbiekben, a beszá
mozó állomáson történik.

2. Milyen helyet foglal el? A könyvtár egyes tárai önálló életet élnek. 
Nemcsak, hogy a maguk anyagát szerzik be önállóan, de rendkívüli esetekben a 
segédkönyvtári müveket is. Ehhez joguk van, a gyarapítási osztályhoz lényegében 
nincs közük. Természetesen külön-külön leltároznak is, elszámolási kötelezett
séggel csak a gazdasági vezetésnek tartoznak. Tudvalevő, hogy ennek a rendszer
nek szerte a könyvtárakban még mindig vannak pártolói, de a modem könyvtárszer
vezés ezt, mint idötrábló, ésszerűtlen megoldást elveti.

Az előbb elmondottakból kitűnik, hogy a gyarapítási osztálynak a DSB-ben 
nincs meg a beszerzés területén az a központi funkciója, melynek értelmében 
felelősségteljesen dönthetne minden esetben a legmegfelelőbb beszerzési mód, 
illetve forrás felől, nem beszélve az NDK-ban sem érdektelen devizaösszehango
lás feladatáról. /A központi értékstatisztika ill. kiadásnyilvántartás vezeté
sét mindkét nagykönyvtárban a gazdasági hivatal végzi.

A szó szoros értelmében vett futószalag, tehát a munkának olyan jellegű 
megszervezése, melynél bizonyos létszámú osztály ütemesen indított, előre meg
tervezett mennyiségű anyagot dolgoz fel - nincs és nem is tervezik létrehozá
sát. Mikor a normák felől érdeklődtem, csodálkozva néztek rém a kollégák. Véle
ményük szerint a könyvtári munka nem normázható, helyette a becsületes munkaer-
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kölesre hivatkoztak. Mégis, érzik a rendszeres anyaginditás hiányát, az átfutási 
idő ugyanis rendkívül hosszú és ellenőrizhetetlen, de ettől a kézenfekvő megol
dástól még idegenkednek. A gyarapítási osztály tehát nem egy olajozottan működő 
szalagba illeszkedik, hanem osak első állomása a könyv utjának a raktár felé. A 
feldolgozási munka megkönnyítésére azonban, egyszerű, de szellemes megoldást 
találtak! a kísérőlappal együtt megy a rendelt, 111. oserébe stb. bekért mű nyil
vántartási lapjának másolata, melyen a pontos, kiegészített bibliográfiai felvé
telen kívül szerepelnek a hasonlítás! adatok, valamint a dezideráló referens ne
ve, s Így legalább ezeket az adatokat nem kell az előadóknak a kísérőlapra átmá- 
solniok.

Befejezésül néhány szó a tervekről. Az uj elgondolás szerint a gyarapítási 
osztály különböző állomásaira beérkező könyvek, periodikák kisérölapozás után 
egy helyre kell hogy befussanak, ahol a raktári beszámozás ill. leltározás fog 
megtörténi. /A ke szám azonos lesz, akárcsak a Deutsche Bücherei-ben/. ígéretet 
kaptam arra, hogy a teljes kidolgozott uj munkafolyamatról részletes leírást, sőt 
ügyrendet küldenek; később esetleg sor kerülhet ismertetésére.

összegezésül! Megvallom, mire idáig értem a fogalmazásban, önkéntelenül e- 
eszembe jutott Ranganathan törvényét "Elméid az olvasó idejét!" így osak néhány 
röpke mondatban szeretném itt felsorolni, mi az, ami tetszett, ami felkeltette 
érdeklődésemet, ««<" itthon is elgondolkodhatnánk s talán az ügyes Ötletekből 
megvalósíthatnánk valamit. Tehát!

TETSZETT az épület ragyogó tisztasága, a könyvtárvezetés elegáns fogadószo
bái, a barátságos dolgozószobák, a fütött folyósok, általában a hallatlan rend 
és osend. Tetszett az, hogy az olvasók a pihenőszünetben kellemesen, modem bú
torokkal berendezett, szábadpoloos könyvanyaggal ellátott, meleg helyiségben 
tartózkodhatnak és nem kényszerűinek a cigarettát a huzatos lépcsőházban elszív
ni. Tetszett a raktár, melyben - mirábile vieu - sok HELT van, amelyben KÖTÖTT 
KÖNYVEK állnak, - ál i nnV ég nem dűlnek jobbra-balra, mert a könyvtámaszokat itt 
használják is.Tetszett, hogy raktár és dolgozóhelyiség nem azonos, örömmel töl
tött el a látvány, hogy a jelzet-címkék a könyv gerincén mindig azonos helyre 
kerülnek, még többkötetes müvek esetében is.

ELISMEBÉ3REMÉLTÓ a könyvtár propagandatevékenysége. Egyéni vezetéseken kí
vül, évek óta minden hónap első vasárnapján az érdeklődők részére bemutatják a 
könyvtár épületét, olvasótermeit stb. és rövid Ismertetést adnak a könyvtár hasz
nálati szabályairól. Kérdésemre azt a meglepő választ kaptam, hogy egy-egy ilyen 
sorozatos vezetésen kb. 300-400 /(/ látogató vess részt. Az olvasók és általában 
az idegenek, látogatók részére garmadával állnak rendelkezésre a könyvtárat is
mertető füzetek, útmutatók, különlenyomatok. Az érdeklődök az egész anyagot meg
tekinthetik nálam.

TETSZETT, hogy a periodika és könyvbeszerzés egy osztály keretében történik 
és az is logikus, hogy a osereállomés a gyarapítási osztály szerves része. Tét
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szett és T>AiitnV is feltétlenül megvalósitandónak találom a munka folyamán állan
dóan szükséges nyomtatványok, Irányító szalagok /slejfnik/, formalevelek és le
velezőlapok használatát, melyekkel jó papíron és sok színiben a könyvtár vala- 
mennyl munkaállomásán találkoztam. Bemek ötlet a levelek házon belüli kószálásá
nak megakadályozására a következő megoldást az egyes főosztályok munkaállomá
sait beszámozzák s ez a kombinált betű és számjel előrenyomtatva vagy rágépel
ve szerepel minden formalevélen és borítékon. /Pl. B 22 jelzi az Erwerbungsab- 
teilung-on belül a Deutschsprachlge Zeitsohriftenstellét./ Ismét mást a D6B 
Ismeri - mint idehaza pl. az Egyetemi Könyvtár - az u.n. használati példányok 
/Gebrauchsexemplare/ fogalmát, de nemosak ismeri, hanem pénzügyi vonalon is 
talált erre megoldást. Tehátt a raktárban - ott az a szabály - legfeljebb 3 
példány állhat egy műbőlt a szótárakból, lexikonokból, atlaszokból szükséges 
többespéldányokat fogyóanyagleltárba vezetik be. Raktári számot, semmiféle fel
dolgozást ezek nem kapnak, hollétükről a gyarapítási osztály tart kimutatást. 
Nálunk Is rendkívül üdvös megoldás lenne.

VÉGÜL, de nem utolsósorban "tetszettek” a kollégák, akik ott tartózkodásom 
egész ideje alatt meleg baráti magatartásukkal és segíteni akarásukkal lehető
vé tették számomra, hogy szövevényes munkájukat akár a legapróbb részletekig 
megismerjem. Köszönetét és elismerést érdemelnek érte. /▲ beszámoló második 
részét következő számunkban közöljük. Szerk./



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

SZAKSZERVEZETÜNK JEGIZÓKÖMIVBIBŰL

A szakszervezeti mozgalom és alapszervezetünk élete az elmúlt hónapok folya
mán gazdag volt eseményekben. Határköveit a Közalkalmazottak Szakszervezetének 
márciusban tartott ▼•kongresszusa, a Magyar Szakszervezetek májusi XX.kongresz- 
szusa, alapszervo.retünk vonatkozásában pedig a junius 22-i taggyűlésünk jelzi, 
összefoglalásaként a taggyűlés titkári beszámolója alapján csupán a legfontosab
bakat idézzük*

A Közalkalmazottak Szakszervezete V. kongresszusának beszámolója sbból a 
gondolatból indult ki, hogy a szakszervezetek csak akkor teljesíthetik feladatai
kat, ha a dolgozók tudatosan vállalják a szocializmus építését és a napi felada
tok végrehajtásában helytállásukkal biztosítják azt. A szakszervezeti mozgalom 
feladata az, hogy meggyőzéssel, a dolgozók szocialista tudatának kialakításával 
és fejlesztésével ezt elősegítse.

I. A kongresszus határozatainak I.része, mely a szakszervezetek feladatait 
- ennek az alapgondolatnak jegyében - a szooializmus teljes felépítéséért folyó 
GAZDASÁGI ÉPITŐMUNKA TERÜLETÍH összegezte, könyvtári vonalon is hármas feladatot 
tűzött alapszervezetünk elé.

1. A hivatali munka segítését, könyvtárunk vezetésének abban való támogatá
sát, hogy minél sikeresebben oldhassa meg az előtte álló feladatokat, alapszerve
zetünk alapvető feladatának tartotta. Helyes önkritikával i az elmúlt években te
vékenyebben és több kezdeményezéssel, az utóbbi hónapokban kevesebb aktivitással 
és kevésbé kezdeményezően.

2. Több kezdeményezés és több eredmény jelzi alapszervezetünknek azt a mun
káját, amellyel a munkához való viszony uj szocialista formált, a dolgozók szo
cialista tudatának formálását kívánta szolgálni.

Munkakollektlva mozgalom könyvtárunkban a Könyvtárközi Kölosönzés és a 
Könyvelosztó területén alakult ki. Mindkét munkakollektlva közel háromnegyed 
éve működik és az eddigi tapasztalatok szerint, aránylag nehéz körülmények kö
zött, eredményesen teljesiti vállalt feladatát.

A világnézeti nevelésnek ebben az oktatási évben uj formáit, a könyvtárosi 
akadémiát és alsóbb szinten a politikai iskolát alkalmaztuk. A könyvtárosi aka-
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démlftnak budapesti szinten való kezdeményezésében, majd az azon való résztve
vők zömének biztosításában volt alapszervezetünknek jelentős szerepe. A ti elő
adásból álló sorozaton könyvtárunkból 52-én vettek részt. Az előirt követelmé
nyeknek hallgatóink 88 százaléka /46 fő/ tett eleget, hárman időközben eltávoz
tak könyvtárunkból és mindössze ketten voltak, akik vállalt kötelezettségükkel 
adósok maradtak. Az SzB propaganda-felelőse által vezetett politikai iskola 
kísérleti jelleggel, kevés résztvevővel, nem—könyvtáros dolgozóinknak nyúj
tott marxista ismereteket alapfokon.Szakszervezeti tagságunknak egy másik ré
sze pedig a pért-ós KISz-oktatásban vett részt.

3. Nem alapszervezetünkön múlott annak a követelménynek teljesítése, melyet 
harmadik feladatként az V.kongresszus Így fogalmazottt használják fel a munkaér
tekezleteket arra, hogy a dolgozók mind szélesebb rétegei támogassák a vezetést 
a feladatok végrehajtásában és ellenőrzésében. Sajnos tapasztalatunk szerint 
könyvtárunkban egyre kevesebb a valóban munkaértekezletnek tekinthető osztály
értekezlet és egyre több az olyan megoldás, amely egy-egy munka végrehajtásá
nál szívesebben támaszkodik adminisztratív utasításokra, mintsem a meggyőzést 
is igénylő mozgósításra. Magyarázatát keresve ennek, könyvtárunkban is használ
ható a kongresszusi beszámolónak az a megállapítása, hogy a szocialista demok
ratizmus egyik akadálya az a szemlélet, mely tehernek tartja a társadalmi erők 
bevonását a hivatali munkába.

II. Dolgozóink ÉLET-ÉS MUHEAKÖRÜLMÉNYEI JAVÍTÁSA TERÉN végzett munkája 
alapszervezetünknek általában eléggé ismert. Ezért csak a legfontosabbakat 
összegezzük, szem előtt tartva itt is az V.kongresszus anyagát.

1. Az a bérrendezés, mely az elmúlt esztendőben velünk együtt közszolgá
lati vonalon mintegy 35 ezer dolgozót érintett, könyvtárunkban is lehetővé 
tette az éveken keresztül fennállott bérfeszültség felszámolását. így ebben 
az esztendőben az évenkénti - sorohklvüli előléptetésekre rendszeresített - 
1 százalékos bérkeretet már eredeti rendeltetése szerint tudtuk felhasználni.
E munkánkban egyetértettünk az V.kongresszus azon elgondolásaival is, mely 
egyrészt a szolgálatiidős fokozatos bérrendszer alkalmazását tartotta közszol
gálati vonalon is helyesnek; másrészt azzal a célkitűzéssel, amely a jelen
legi, ösztönzést nem jelentő jutalmazási rendszernek mással való helyettesí
tését tenné lehetővé. Jutalmazási rendszerünknek javítására az SzB is tett 
könyvtárunkon belül kezdeményezést, kezdeti eredményével is találkoztunk, de 
ezen a téren - a központi kezdeményezés megtörténtéig is - még sok a tenni
valónk.

2. Az üdültetés kérdésénél mindkét szakszervezeti kongresszus egyértel
műen foglalt állást a családi üdültetés fejlesztésének szükségessége mellett.
Alapszervezetünk is ezen a vonalon igyekezett fejleszteni az üdültetést saját 

lehetőségeinek keretein belül. Tovább fejlesztettük a keszthelyi szolgáltatá
saink színvonalát, a vendégszobák számát eggyel emeltük, Visegrádon pedig 
fizetővendégszolgálat keretében még egy szobát béreltünk. Előjegyzéseink sze
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rint Keszthelyen 8 turnusban 39 család 109 személyének, Visegrádon ugyancsak 8 
turnusban 8 család 20 személyének tesszük lehetővé a nyári üdülést. Ha mindezek
hez hozzáadjuk a SzOT-üdülőkbe beutaltakat és figyelmen kivül hagyjuk - ha egy
általán figyelmen kivül lehet hagyni - a közel 100 fő hozzátartozót, ez évben 
is dolgozóink kb. 20-23 százalékának tesszük lehetővé a pihenést, az esetek több
ségénél családjuk körében.

3.A munkásvédelem és egészségügyi téren - az V.kongresszus tapasztalataival 
egyezően - általában javuló tendencia észlelhető. Az áprilisban könyvtárunkban 
végzett munkásvédelmi és egészségügyi felmérésünk ilyen értelemben számolt be 
tapasztalatairól.

III. Alapszervezetünk KULTURÁLIS MUNKÁJÁNAK TERÜLETÉN részint a tagság Ilyen 
jellegű igényeinek hiányában - ami nem igénytelenséget, hanem az igények más ke
retekben történő realizálását jelenti; részint a meglevő objektív akadályok - a 
dolgozók többsége un. "két műszakban" dolgozó nő, megfelelő hSly hiánya - követ
keztében csak részfeladatok végrehajtásáról számolhatunk be.

1. Szakszervezeti könyvtárurUc munkája eredményesnek bizonyult. Bár indulásá
nál többen nem értettek vele egyet, még többen kételkedtek sikerében, a tényszá- 
mok azonban ellenkezőt bizonyítanak. A ma már közel 3000 kötetes könyvtárunknak 
több, mint 200 olvasója van. Az elmúlt évben 1614 esetben 3503, ez év első felé
ben - a könyvtár januárban a leltározás miatt nem működött - 601 esetben 1396 
kötet könyvet kölcsönöztek.

2. Hasonlóképpen eredményesen működött közönségszervezésünk is. Az év első 
felében közönségszervezőink 486 színház, 236 opera, a bérletekkel együtt számít
va 426 hangverseny, 360 egyetemi színpadi és egyéb jegyet biztosítottak dolgo
zóink részére.

3. A sportmunka terén még ma is inkább kezdeti lépésekről, mintsem eredmé
nyekről számolhatunk be. önálló szervezetként 30 taggal működik a természetjáró 
szakosztály, van röplabda-csapatunk és alkalmilag - nemis gyenge erőt jelentő - 
labdarugó-csapatunk, de mindez még nem jelent komolyabb sportmozgalmat. Miután 
ez lényegében attól a százalékos aránytól is függ, amit könyvtárunkban a fiata
lok jelentenek és ez növekvőben van, felvetődött egy önálló sportkör létesítésé
nek terve is. Reméljük e tervből előbb-utóbb valóság is lesz.

IV. Végül SZERVEZETI ÉLETÜNK kérdéseiről szükséges beszámolnunk. Miután 
legutóbbi taggyűlésünk a vezetőség beszámolási kötelezettségének kérdése rendjén 
tisztázta a taggyűlések, a szakszervezeti csoportértekezletek, valamint a rend
szeres beszámolás egyik leghatásosabb eszközének, az "OSzK Hiradó”-nak kérdését, 
itt ezek közül osak egy néhányról kívánunk szót ejteni.

1. Választott tisztségviselőink és aktivistáink általában jó munkát végez
tek. Az első félév folyamán áthelyezés, eltávozás miatt több szakszervezeti cső
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portban történt uj bizalmi választás, a Szakszervezeti Bizottságba pedig Csép 
Attilá-nak az ELTE bölcsészkarára való áthelyezése folytán a póttagok közül 
Dárday lilklósné nyert behívást.

2. Részleges átszervezést nyert az "OSzK Hlradó"szerkesztö bizottsága is.
A szerkesztő bizottságban a felelős szerkesztő mellett a szerkesztési teendőket 
Papp István és Somkutl Gabriella látja el.

Befejezésül azoknak a névsorát közöljük, akiket az SzB jun.17-1 ülése ered
ményes és példamutató munkájukért taggyűlés előtti dicséretben és térgyjutalóm
ban részesített.

Gordon lilklósné és Hoffer Rezsőné a Szakszervezeti Bizottságban; Dr.Hemády 
Dénes a Számvizsgáló Bizottságban! Darabos Pálné bizalmi és Krause Eta a Társa
dalombiztosítási Tanácsban! Dell Györgyné, Markos Béláné és Ürögdy Györgyné a 
bizalmi munka területén; Somkutl Gabriella és Vén Tiborné bizalmi a szakszerve
zeti könyvtár gyarapításában és kezelésében! Konca Béláné bizalmi a Könyvelosz
tó munkakollektivájában! Jenik Gyözőné és Ráduly Márta a közönségszervezés te
rületén végzett munkájukért részesültek dicséretben és jutalomban.

Kerekes Lőrincnét a Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti Elnöksége ré
szesítette tárgyjutalomban a szakszervezeti sajtó terén végzett munkájáért.

A Szakszervezetek Országos Tanácsa vezető tisztségviselőinek a következő
ket választották meg; elnök; Somogyi Miklós, alelnöki Vas-ffltteg Miklós, főtit
kár Brutyó János, titkárok; Beokl Sándor, Bugár Jánosné, Gál László, Karakas 
László.

A Szakszervezetek Országos Tanácsa titkárságának tagjai; Beokl Sándor, 
Brutyó János, Bugár Jánosné, Fábók Zoltán, Gál László, Karakas László, Készéi 
Károly, Somogyi Miklós, Timmer József, Vas-Witteg Miklós.

A számvizsgáló bizottság elnöke; Csákó Mihályt titkárai Bacsó Alfréd.

A Közalkalmazottak Szakszervezetének Budapesti Bizottsága junius 14-én 
ülést tartott. Ez alkalommal Kováts István elvtárs - akit szakszervezetünk 7. 
kongresszusa a központi vezetőség titkárává választott - felmentést kapott bu
dapesti titkári kinevezése alól. A Budapesti Bizottság titkárává Cha.lea Ida elv
társnőt választották meg.
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Úgy ment el, ahogy élti osendben, senkit sem zavarva. Szerda délután öt 
érakor gondosan összecsukta az lnspekolós füzetet, rendberakta holmiját Íróasz
talán, mint máskor ás mindig, ás csütörtökön már nem volt az ólök között.

A hír megdöbbentett, alig tudtuk elhinni. Aztán teltek a napok és egyre job
ban éreztük hiányátt az emberét, s a munkatársét. A Feldolgozó Osztályon mint 
szakozó-revizor működött* Senki sem értett úgy közülünk a matematika, fizika, 
műszaki tudományok decimálásához, mint ö. Ma már nincs kihez fordulnunk ezekben 
a kérdésekben.

Se mint embert sem felejthetjük, mint szellemes, vidám társat. Uert ez a 
osendes ember jó kedélyű volt: szerette az életet. És kifelé mutatkozó nyugal
ma, szerénysége nagy belső szellemi aktivitást takart. Sokoldalú volt. Matema
tikus létére széles tájékozottsággal rendelkezett a filozófia területén, művé
szien rajzolt, jól tudott japánul. Fiatal korában egy nemzetközileg meghirde
tett pályázaton — melynek tárgya a japán kultúra volt - megelőzve más nemzetek 
fialt, első dijat nyert. Erről akkor világszerte megemlékezett a sajtó.

Nehéz befejezni e búcsúzó sorokat. Uert ha a ceruzát letesszük is, gondola
taink tovább gyűrűznek a ml szeretett Sándorunk körül, emlékeinkben mindig élni 
fog.






