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KÖNYVTARUNK KOLLÉGIUMÁNAK MUNKÁJÁRÓL

Könyvtárunk kollégiuma a nyári szünet után, lapunk megjelenéséig három al
kalommal tartott ülést.

SZEPTEMBER 12-1 ÜLÉS - Napirendjén a következő előterjesztések szerepeltek) 
"Az OSzK 1963/64. évi továbbképzési munkájának tervezete", "A müemlékkönyvtárak 
kérdései" és "Az OSzK kollégiumi ülései 1963* második félévi napirendjének ter
vezete". Az első napirendi pontról lapunk 3*számában (Szakmai továbbképzésünk 
formál az uj oktatási évben) már tájékoztatást adtunk. A müemlékkönyvtárak kérdé
seit tárgyaló előterjesztésnél pedig - a kérdésre való visszatérés szándékának 
fenntartásával - elegendőnek tartjuk a kollégium sommázó állásfoglalásának is
mertetését.

A Kollégium a gyöngyösi, keszthelyi és zirci gyűjtemények jövőbeni hovátar- 
tozandóságának kérdésében elvileg foglalt állást. Alapvetőnek e kérdésben nem 
az OSzK-hoz való tartozásukat, hanem az OSzK szakfelügyeleti jogának biztosítá
sát tartotta. Az ebből következő gyakorlati teendők meghatározását azonban - szem 
előtt tartva, hogy a máról-holnapra való változtatás semmiképpen se lehetne cél
szerű - 1964 második felére tűzte ki feladatul. Ugyanakkor elfogadta a Kollégium 
e gyűjtemények müemlékkönyvtári jellegének azok elnevezésében való kifejezése 
szükségességét is. Ezért a könyvtár szervezeti szabályzatának 12. paragrafusából 
és e gyűjtemények elnevezéséből a "tudományos" kifejezést törölni rendelte.

SZEPTEMBER 26-1 ÜLÉS - A Kollégium ez ülésében "Az uj Nemzeti Könyvtár 
működése" o. előterjesztést tárgyalta meg. Az előterjesztés anyagáról lapunk e 
számától kezdve "Épülő uj otthonunk" c. rovatunkban cikksorozatban számolunk be.

OKTÓBER 17-1 ÜLÉS - A Kollégium napirendjén két egymással összefüggő elő
terjesztés, az Igazgatási Osztály által készített "Az OSzK 1963* évi munkaterve 
első félévi feladatai végrehajtásának felmérése" c. és a Gazdasági Hivatal ál
tal összeállított "Az OSzK 1963.1.félévi gazdálkodásának helyzetéről" c. össze
foglaló jelentés szerepelt.

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

UJ MUNKATÁRSAINK: Molnár István könyvtári raktáros (Hirlaptár), óvári 
Sándor osztályvezető (Raktári Osztály).

ELTÁVOZTAK KÖNYVTARUNKBÓL: Fogarassv Miklór könyvtáros II. (áth. Magyar 
írók Könyvtára), Kaposi Istvánná előadó (áth.Kulturális Kapcsolatok Intézete), 
Kozák Józsefné kisegítő IV. (hozzájárulással kilépett), Tomcsánvi Teodóra könyv
táros II. (áth. Gyógynövényipari Kutató Intézet)

KÖNYVTÁRON BELÜLI ÁTHELYEZÉSEK [a nevek mellett az uj beosztási helyet 
közöljük]: Busa Margit [Hirlaptár], Pethes Iván [Peldolgozó Osztály].



AZ ÜJ NEMZETI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSE

Lapunk a számával kezdődően cikksorozatban kívánjuk tájékoztatni olvasóin
kat arról, hogy a várbeli elhelyezés adta lehetőségek között hogyan tervezi 
könyvtárunk ellátni régtől meglévő feladatait s milyen uj funkciókkal bővül szol
gáltatásainak sora. E cikksorozatra az adott alkalmat, hogy Könyvtárunk a Műve
lődésügyi Minisztérium felhívására most terjesztette elő az elmúlt évben jóvér
hagyott jövendő funkciói ellátásának programját és feltételeit, valamint a ter
vezett uj funkciók problematikájának alaposabb kifejtését. Közleményeink ezt a 
szöveget ismertetik.

*■
Az uj Nemzeti Könyvtár működését ismertető felterjesztés bevezetésében meg

állapítja, hogy az Országos Széchényi Könyvtár alapításától kezdve a nemzet könyv
tárának funkcióját lett volna hivatott betölteni. Ezt a nemes és nagyszerű fel
adatot azonban a múltban maradéktalanul megoldani nem tudta. Nagyban gátolta fej
lődését az anyagi eszközök szűkössége, a létszám elégtelensége, a megfelelő he
lyiségek hiánya stb. Könyvtárunk 1949-ben szervezetileg önállóvá vált (addig a 
Magyar Nemzeti Muzeum szervezetéhez tartozott), s megnyíltak előtte a szocialis
ta nemzeti könyvtár hatalmas fejlődési távlatai. Miután azonban az épület kérdés 
megoldatlan maradt (bár szerepelt az első ötéves tervben), a szorongató helyi
séghiány továbbra is guzsbakötötte az intézmény életét. Döntő fordulatot a Vár
ba való felköltözés jelent majd, ezzel kezdődik meg a szocialista Magyar Nemze
ti Könyvtár igazi megvalósulásának időszaka. Ekkor alakíthatja ki uj, korszerű 
szervezetét, szélesítheti ki állományát éppúgy, mint legkülönfélébb szolgálta
tásait. Ekkor kerül majd egyensúlyba a könyvtár három nagy feladatkörei a nem
zeti kőawarchlvum funkciója, a szocialista nemzeti könyvtárhoz méltó széles 
nyilvános szolgálata és a központi könyvtárügyi feladatok ellátása.

Lapunk e számában elsőként az archivál is feladatkört ismertetjük.
ArchiválIs feladatkör

Bármily nagy különbségek mutatkoznak is az egyes nemzeti könyvtárak között, 
abban valamennyien megegyeznek, hogy alapvető feladatuknak tekintik a nemzeti 
könyvtermés egészének összegyűjtését és az utókor számára való megőrzését. Ezt 
a tényt a nemzeti könyvtárak 1958. évi bécsi értekezlete is leszögezte. Az Or
szágos Széchényi Könyvtár kezdettől fogva hasonló perspektívával indult él.

A Várba való felköltözés tehát e téren nem uj célok kitűzését jelenti.Mégis,
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részben az életfeltételek javulása* részben a módszerek szükségszerű felülvizs
gálása bizonyos változásokat kell eredményezzen Itt Is. Könyvtárunk mai helyén 
a korszerű archivál is követelményeknek nem tehetett eleget. Nem egy vonatkozás
ban az volt a helyzet* hogy a könyvtár látta ugyan a tennivalókat* végrehajtá
sukra azonban nem volt lehetőség. A Tárban fordított lesz a helyzeti a méltó el
helyezés egyenesen megköveteli az eddig halogatott kérdések rendezését.

E feladatok elsősorban a következő pontokon jelentkeznek!

1. Teljesség. Az OSzK késői alapítása* másrészt az a tény* hogy a köteles
példány törvényeknek 1945 előtt nem volt szankciójuk, azt eredményezték* hogy 
még a hazai állományban is hézagok mutatkoznak. Még nagyobbak a hiányok a Magyar- 
országra vonatkozó irodalomban. Az Apponyi-gyüjtemény bármily értékes is* csak a 
XVIII. századig tartalmazza a külföldi hungarikát (odáig is csak egy egyéni gyűj
tő korlátái között)* a XIX. századnak és a XX. század első felének ilyen jellegű 
művei már igen esetlegesen kerültek be gyűjteményünkbe. Következőleg az OSzK-ra 
az állomány kiegészítésének kötelezettsége hárul, ami csak részben sikerül majd 
eredeti példányok alakjában* zömében nyilván másolatokat (mikrofilm stb.) ered
ményez. Már ez a kötelezettség is utal arra, hogy a bibliográfiai számbavétel 
érdekében ki kell szélesíteni a bibliográfiai apparátust* továbbá, hogy a jelen
leginél sokkal erősebb mikrofilm egységet kell kifejleszteni. Igen nagy hangsúly 
esik periodika irodalmunk kiegészítésére (hiányzó kiadványok* hiányzó évfolya
mok* hiányzó lapok). Nyilvánvaló* hogy a pótlás során egyes esetekben eredeti 
méretű másolatokra lesz szükség (Corvinák, csonka hirlapkötetek stb.)

2. Épség. Az OSzK katasztrófáiban elmaradt az állomány gondozásában. Köny
veink jelentős része - kötés híján - elrongyolódott* hírlapjaink papírja dara
bokra töredezik. Ha fennáll az a kötelezettség* hogy őrizzük meg az utókor szá
mára a falaink között lévő szellemi termékeket* ez feltételezi a) a romlott a- 
nyagra vonatkozóan a javító munkálatok; b) általában a preventív intézkedések 
megszervezését.

Mindenekelőtt egy hosszúlejáratú köttetési program megvalósításéra van szük
ség. Ha osák a legsürgősebb 100 000 kötetet (az állomány 5 %-a) vesszük, ez is 
10 ember 10 évi* ill. 5 ember 20 évi munkája lesz. Kikerülhetetlen követelmény, 
hogy ezt az évről-évre továbbvonszolt feladatot egyszer már megoldjuk s a nemze
ti könyvtárat megfelelő kapacitású könyvkötészettel felszereljük. Hasonló komoly
sággal jelentkezik a restauráló részleg kifejlesztése. A könyvtár jövőjének ál
talános rendezésénél még akkor sem lehetne ezt a feladatot mellőzni* ha kevesebb 
tehertételt hoznánk a múltból magunkkal. A már fentebb érintett mikrofilmezési 
feladatkörnek is vannak állományvédelmi vonatkozásait az OSzK-nak úgyszólván tel
jes hírlapanyaga filmezésre vár, hogy az eredeti példányokat tehermentesíteni 
lehessen. Az uj helyen a könyvtárnak meg kell teremtenie a megfelelő egészségü
gyi feltételeket (szabályozott hőmérséklet* levegőnedvesség, baktériumpusztitó 
berendezések stb.)
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3. A gyüjteménvhatárok rendezése. Könyvtárunk állománya differenciált fel
építésűt a könyvek mellett a periodikumok, a térképek, a zenemüvek stb. külön 
egységekként sorakoznak, A "tárak", gyűjtemények történetileg kialakult elhatá
rolása azonban több problémát vet fel. így elvi alapon újból szabályozandó a 
könyvek és az időszaki kiadványok választóvonala, amely praktikus raktárgondok 
miatt helytelenül alakult ki és egy egészen kusza helyzetet eredményezett, a 
régi aprónyomtatványtár helyén sokkal szélesebb keretekben alakítandó ki az uj 
kisnyomtatványtár, amely magában fogja foglalni a könyvtermés igen tetemes ré
szét. (A formailag "könyvnek" minősülő kiadványok fele sem tekinthető műnek, 
amely egyedi feldolgozást kiván.) Tisztázandók a könyvtári anyagféleségek szerint 
kialakult hagyományos tárak és az egyes kutatási területek tartalmi igényei sze
rint létrejött egységek gyűjtemény-határainak kérdései. A szükséges munkálato
kat mind elvi vonatkozásban, mind gyakorlati konzekvenciákban még a felköltözés 
előtt el kell végezni, és a könyvtár állományát már korszerű szerkezetben kell
az uj raktárba átvinni.

4. Archiválja raktár. Bár a könyvtár jelenleg is többpéldányos gyűjtést 
folytat, hogy egyképpen kielégíthesse mind az archi válla, mind a használati ér
dekeket, a kétféle állomány elkülönített kezelésére eddig helyhiány miatt csak 
igen kis mértékben volt lehetőség. Az uj épületben nyílik Igazán lehetőség a 
nemzeti könyv archívum megfelelő elhelyezésére. Fokozza a védelmet, hogy a leg
alsó négy raktári emelet (3500 m2 alapterület) különleges erős betonfödémekkel 
épül. (Ugyanez a raktárrész tömör-raktározásra is alkalmas.) Természetes, hogy 
a raktár a legszigorúbb zárt területté válik.

3. Magyar Nemzeti Bibliográfia. Szorosan kapcsolódik a nemzeti könyvtár 
archivális feladatához a nemzeti bibliográfiák közreadása. Az az intézmény, amely 
a teljes irodalommal rendelkezik, hivatott ugyanis arra, hogy azt "lajstromozza", 
törz8bibliográfiákban feldolgozza. E téren a megindult fejlődést tovább kell vin
ni s a gödöllői konferencia egyöntetű álláspontjának megfelelően létre kell hoz
ni a nemzeti bibliográfia teljes rendszerét. Jelenleg osupán a kurrens biblio
gráfiák kérdése tekinthető megoldottnak, ámbár a Magyar Folyóiratok Repertóriu
ma vonatkozásában még ott is hátra van a házi kezelésbe vétel s ezzel összefüg
gően a rövid átfutás biztosítása. Soron következő feladat a kurrens alapján a 
nagy kumulációk megteremtése, ugyanígy a retrospektív feldolgozás újból való el
végzése & kezdetektől fogva, de időben először a Horthy-korszak magyar könyvé- 
szetének közreadása. Végül még idáig ellátatlan a külföldi hungarikumok biblio
gráfiai feldolgozása. Mindez a feladat egy lényegesen nagyobb bibliográfiai ap
parátust kiván meg, mint amivel könyvtárunk jelenleg rendelkezik. Meg kell je
gyeznünk, hogy az OSzK e téren messze elmarad más nemzeti könyvtárak mögött s 
azt a disténeiét, amely pl. a liposei s a varsói könyvtárakhoz képest mutatko
zik, tovább fenntartani nem lehet [NDK: 76 személy, Lengyelországi 71 személy, 
Magyarországi 11 személy]. Az a nemzeti könyvtár ugyanis, amely csak gyűjti és 
őrzi az anyagát, de lemond annak bibliográfiai feldolgozásáról, a világ mai fo
galmai szerint már nem tekinthető korszerűnek.



könyvtárunk munkájáról

Csapodi 0 s a b á n é 
KÉZIRATTÁR » IRODALMI MUZETJM * IRODALMI LEVÉLTÁR

A Magyar Nemzet ez évi szeptember 24-i számában érdekes cikk jelent meg 
a prágai irodalmi múzeumról Kováiovszky Miklós tollából. Az Író ebben a cikké
ben olyan kérdéseket vetett föl, amelyek közelről érintik kézirattárunk jellegét, 
feladatait és céljait. Szorosan szakmába vágó kérdésekről lévén szó, úgy gondol
juk, hogy ha talán a szélesebb rétegeket nem is, de szükebb könyvtári közösségün
ket érdekelheti, hogy mik a feladatai egy nemzeti könyvtár kézirattárának és hogy 
milyen perspektívát nyújt nekünk ehhez a Várba való költözés.

Az említett újságcikk elsősorban a strahovi irodalomtörténeti muzeum kiállí
tásait ismerteti s a magunk részéről teljes mértékben osztjuk az Író elismerését 
és azt a véleményét is, hogy hazai viszonylatban sok tanulnivalóhk lehet ettől 
az intézménytől. Nem lehet azonban vele egyetérteni abban, hogy nálunk Magyaror
szágon a Petőfi Irodalmi Múzeumot gondolja a prágaihoz hasonló jellegű intézmény- 
nyé kifejleszteni. Félreértés ne essékt nem kívánunk vitába szállni az Íróval, 
csupán tisztázni szeretnénk e kérdéseket és fogalmakat, amelyek a szélesebb ré
tegek előtt egyáltalában nem, sőt szükebb szakmai körökben sem eléggé ismerete
sek.

Először valamit a "kézirattár", "irodalmi muzeum" és "irodalmi levéltár" fo
galmáról. Az utóbbi két fogalom a múlt század második felében alakult ki abban 
az értelemben, ahogyan ma használjuk. A kettő között csupán árnyalatban elté
rés van: irodalmi muzeum inkább a kiállítási tárgyként való bemutatást, az iro
dalmi levéltár pedig inkább a konzerválás és tudományos kutatás szempontjából 
való megőrzést, feltárást jelenti. Az irodalmi levéltárnak nevezett intézmények 
is kéziratos anyagot őriznek, éppen úgy mint a kézirattárak. A kettő között a 
fő különbség nem az anyag jellegében, hanem tárolási, felállítást rendszerében 
van. Az irodalmi levéltár elnevezésű gyűjteményről eleve tudhatjuk, hogy anya
gát a levéltári rendszerhez hasonlóan, az egyes kézirathagyatékok együtt tartá
sával kezeli. A kézirattárak anyagát viszont régen rendszerint szakcsoportok 
vagy nagyobb gyűjteményi egységek szerint állították fel, ezen belül pedig szám
sorrendben, esetleg betűrendben. Az OSzK kéziratanyagát elődeink eredetileg 
nyelvek és nagyság szerint rendezték, később szükségszerűen következett az Ana- 
lekta és a Levelestár-gyüjtemény felállítása, hogy a beérkezett és felbontott 
hagyatékokat kéziratféleségek szerint külön csoportokban tárolhassák. Azonban 
már századunk eleje óta találkozni lehet olyan kezdeményezésekkel, hogy egyes
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jelentősebb, nagyobb hagyatékot mégis mint különgyüjteményt együtt tartottak 
(Pulszky, Thallóczy). így tulajdonképpen régtől fogva megvolt az alapja annak, 
hogy kézirattárunkban egy olyan gyüjteménycsoportot létesítsünk, amelyen belül 
a hagyatékokat együtt tarthatjuk. Ma már minden olyan anyagot, amely szervesen 
összefügg, a modern kézirattári archivisztika elgondolásainak megfelelően együtt 
tartunk. Természetesen azonban, éppen úgy, mint ahogyan a régebbi felállitási 
rendnek is voltak előnyei, úgy vannak bizonyos nehézségek ennél az újfajta rend
nél is, de nem lehet vitás, hogy bevezetése szükséges volt. Most már csupán az 
lenne hátra, hogy mielőtt még a Várba költözünk, a régebbi - mintegy 15 külön- 
gyüjteményt is besoroljuk ebbe a most újonnan felállított Fond-részlegbe. Mind
ebből azt a következtetést szeretnénk levonni, hogy ha történetesen nem régi in
tézmény lennénk, hanem pár éve indultunk volna el, bizonyára a nemzeti könyvtár 
irodalmi levéltárának neveznénk magunkat.

A prágai irodalmi levéltár és irodalomtörténeti kiállítás is a cseh nemzeti 
múzeum egyenes leszármazottja, éppen úgy, mint az OSzK kézirattára az egykori 
"magyar nemzeti muzeum"-é. A strahovi irodalomtörténeti múzeumot és ezzel kapcso
latos kiállításokat és az ottani irodalmi levéltárat tehát nem a Petőfi Irodal
mi Múzeummal, hanem az OSzK Kézirattárával kell párhuzamba állítani.

Az elmondottak alapján az is világos, hogy a nagy magyar irodalomtörténeti 
kiállítás megvalósítását sem úgy képzeljük, ahogyan a bevezetőben idézett új
ságcikk gondolja: az OSzK kódex-,kézirat-, ősnyomtatvány anyagénak bevonásával 
ugyan, de nem az irodalmi levéltárrá fejlesztett Petőfi Irodalmi Muzeum által, 
hanem mint nemzeti könyvtári feladatot, ahol ehhez minden anyag - könyv, kéz
irat stb - együtt megtalálható. Természetesen ezt a feladatot csak a Várban 
tudjuk majd megvalósítani, ott is csak akkor, ha jó előre felkészülünk rá, ter
vezéssel, anyaggyűjtéssel és minden tekintetben jó előkészítéssel.

Véleményünk szerint a Petőfi Irodalmi Muzeum számára bőséges feladatot je
lenthet a tárgyi emlékek, dokumentációs anyag gyűjtése, alkalmi kiállítások ren
dezése, a magyar Írók emlékhelyeinek ápolása. A kéziratos anyag gyűjtését nem 
tartom a Petőfi Irodalmi Muzeum pár excellence feladatának, amit nem úgy értek, 
hogy egyáltalában ne gyűjtsenek kéziratot, csak ne olyan módon, ami az úgyis 
elég csekély mértékben fennmaradt kéziratos emlékeinket még jobban szétszórja, 
ahelyett, hogy összegyüjtené.

Nem vitás, hogy könyvtárunk várbeli elhelyezésének egyik fontos vonzóere
jét alkotják majd az ott felállítandó kiállítások és hogy ezekben nagy szerepe 
lesz értékes anyagunknak. Vannak azonban a felköltözéstől független feladataink 
is, de az uj épületben megnyíló nagyobb lehetőségek felvetik újra való tisztá
zásukat .

Föltétlenül számolnunk kell ott majd a Kézirattár és általában a különgyüj- 
temények forgalmának jelentős növekedésével. Bizonyos tudományszakok könyv- és 
dokumentáoiós anyagát mindig meg fogják találni az olvasók a különböző szakkönyv
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tárakban; az OSzK-ba elsősorban azért fognak eljönni, ami ott specialitás és 
amit sehol máshol nem találhatnak meg. És ezek közé tartoznak elsősorban a csak 
egy példányban meglévő kéziratok, ritkaságok. Már most is az a helyzet és min
dig is az volt, hogy jóformán nincs olyan külföldi kutató vagy látogató, aki 
- túl az "obiigát kódexnézegetésen,'-'ne fordulna hozzánk a legváltozatosabb tudo
mányos kérdésekkel. A Várban fokozottan Így lesz. Éppen ezért a magyar és magyar- 
vonatkozású, illetőleg Magyarországon őrzött kéziratos anyag tekintetében tovább 
kell fejleszteni és minél jobban meg kell alapozni központi felvilágosító szolgá
latunkat, ennek legfőbb segédeszközeit: különböző katalógusainkat, központi nyil- 
vánt artásunkat.

Az itt felvázolt kérdésekről, várbeli feladataink minden egyes területéről 
külön kis tanulmányt lehetne készíteni. Itt most elsősorban azt szerettük volna 
leszögezni, hogy akárhogyan nevezzük is Kézirattárunkat, anyagának nagyságával 
és felbecsülhetetlen értékével hazánkban mégis csak a nemzeti könyvtár kézirat
tára hivatott annak a szerepnek a betöltésére, amelyet talán egy más országban 
egy irodalmi múzeumnak vagy irodalmi levéltárnak nevezett intézmény tölt be. Jó 
tehát, ha ismerjük a külföldi példákat, kell is tanulnunk ezekből, de nem formá
lisan, hanem a dolgok mélyére tekintve. Ezen túl pedig nyugodtan támaszkodhatunk 
eddigi munkánk eredményeire.

ÁLLOMÁNYVÉDELEM A KÖNYVRAKTÁRBAN

A könyvtárunk életében vörös-fonalként végighúzódó permanens gond, az állo
mány elhelyezése és megóvása csak az utóbbi időben kerülhetett megoldásra váró 
feladataink előterébe.

A raktározásnak ez a két sarkalatos pontja szorosan összefügg egymással.
Ha visszatekintünk könyvállományunk csupán két évtizedes raktári sorsára, meg
állapíthatjuk, hogy az állandó helyzavar következtében könyveink örökös vándor
lásban voltak. Megnyugtató, több évre szóló elrendezést egyetlen alkalommal sem 
valósíthattunk meg. A raktári egységek mostoha elhelyezése és igen gyakori to
pográfiai átcsoportosítása pedig könyveink állapotában jelentős kórokat okozott.

Most, amikor a Pollack Mihály-téri uj raktár felépítését örömmel üdvözöljük 
- hisz kb. 3 500 polcfolyóméter könyv elhelyezését biztosítja, és ezzel 4-5 év
re megoldja raktározási gondjainkat -, a legnagyobb problémát az átszállítással 
és a belső átcsoportosítással járó (kb. 10 000 polcfolyóméter, közel 600 000 
kötet áthelyezése) rongálódás okozza. Ez a probléma előreveti árnyékát a várbe
li költözés Időszakára is. Állományunk - különösen érvényes ez periodika-gyűj
teményünkre - nem költöztethető az uj épületbe a jelenlegi állapotában.

Raktári egységeink közel ötven százaléka kötetlen. Ennek bekötésének terve
zése merő utópia és irreális igény lenne. Ha nem is számítjuk a tervezett sza
badpolcos kézikönyvtár köttetési igényét, a kurrens használattal járó kötési 
szükségleteket, a növekvő uj szerzemények kötetlen sokaságát, - a jelenlegi kö-
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tésl technika, anyagi fedezet és kapacitás mellett - egy évszázadot igényelne. 
Irreális igény pedig azért, mert a füzetes kiadványok "óriási" sokaságát, több
nyire tartalmi jelentéktelenségüknél, efemer voltuknál fogva inkább nyomdai do
kumentumként őrizzük, mintsem a tudományos kutatás forrásaiként. Forgalmazási 
indexszámuk alacsony és igen elgondolkoztató eredményt kapnálak, ha lemérhet
nénk akárcsak tízévi gyarapodásunk alapján aforgalmazás szempontjából holt 
"könyveink" mennyiségét!

Érthető tehát, hogy könyvtárunk kötési szükségletei mellett mindjobban az 
állomány «leml megóvásának kérdése lép előtérbe. Legfőbb célunk, hogy dokumen
tumainkat megvédjük a további rongálódástól és szállítható állapotba helyezzük. 
Ennek érdekében, első lépésként, ez év derekán beállítottunk egy könyvkötőt, 
közvetlenül a raktárba, A kísérleti negyedév meggyőzően bizonyltja próbálkozá
sunk sikerét. Szemléltetésül Íme.a negyedévi teljesítmény: tékakószités és té- 
kázás 779 db., jegyzetkötés 430 db., boritóba-füzés 544 db., javítások 830 db., 
címkézés 959 db., egyéb (anyag előkészítés, dossziékészités, ujrakötés, kasiro- 
zás, anyagbeszerzés, adminisztráció) 174 Óra. E munkálatok elvégzése összesen 
22 700 db állományegység megóvását jelentette.

S ez még osak a kezdet. Hatványozottan növelhető e könyvkötő teljesítménye, 
ha megszüntetjük a kezdetleges állapotokat: ha például nem darabonként szabjuk 
a lemezeket, nem bicskával bökünk réseket a köperszslaghoz stb. A megvalósulás 
utján van már a jóval kifizetődőbb nagyüzemi előkészítés, s talán nem hiú re
mény a létszámnövelés sem. (M.A.)

Zöldi Péterné 
A KÖNYVTÁROSKÉPZŐ SZAKTANFOLYAMOKRÓL

A középfokú könyvtárosi szakképzést a 146/1962 (M.K.15.) sz. MM utasítása 
alapján országosan könyvtárunk Könyvtártudományi és Módszertani Központjának 
oktatási osztálya irányítja. Az 1957 éta működő oktatási forma ezzel a rendelet
tel polgárjogot nyert. Az évek folyamán kialakult szervezeti keretek megszilár
dultak. Budapesten az Országos Széchényi Könyvtáron kívül 3 nagykönyvtárban, 
az Országos Műszaki Könyvtárban, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban és az Or
szágos Orvostudományi és Dokumentációs Központban folyik oktató munka.

A vidékiek részére ez a munka területi egységenként szerveződött meg. Egy- 
egy hálózati központ, mint tankönyvtár irányítja az Oktatást. A KMK javaslata 
alapján az MM a következő tankönyvtárakat jelölte ki: Debreceni Megyei Könyv
tár, Győri Megyei Könyvtár, Miskolci Megyei Könyvtár, Pécsi Megyei Könyvtár, 
Szegedi Városi Somogyi Könyvtár, Veszprémi Megyei Könyvtár. A tiz helyen folyó 
oktatást a KMK Oktatási Osztálya hangolja össze. A kellő és egységes tanulmá
nyi színvonal biztosítása érdekében, elkerülve az elvont elméletleskedést és a 
szűk prakticizmust, 1963 őszén az MM jóváhagyásával megjelent az Ideiglenes 
Tanterv és Utasítás, mely pontosan tükrözi a tananyagot és a követelményeket.



106 OSzK Híradó

A könyvtárosképző szaktanfolyam Időtartama két és fél év, a végén képesítő 
vizsgával. A hallgatók munkahelyüknek megfelelően közművelődési vagy szakkönyv
tári (műszaki, természettudományi, orvosi, vagy társadalomtudományi) szakot vá
laszthatnak a 4. és 5* félévben. Ulndkét ág tananyaga a megfelelő könyvtártí
pushoz igazodik.

A szaktanfolyamok esti és levelező tagozaton működnek. A levelező oktatás 
félévenként 9 teljes napot vesz igénybe, az esti tagozat foglalkozásai a napi 
munkaidő letöltése után hetente 2 alkalommal (4-4 óra) vannak.

A tanfolyamra felvételt nyerhetnek a jelenleg szolgálatban álló munkavál
lalók közül mindazok, akiknek még nincs könyvtárosi szakképzettségük, s ezt a 
képesítési rendelet értelmében 1971-ig m©g kell, hogy szerezzék. A tanfolyam, 
ha tágább időtartamban is, de sokak szóméra kötelezővé vált. Ezt világosan tük
rözi az első évfolyamra felvett hallgatók egyre emelkedő létszámát 1961t 250 
fő, 1962t 393 fő, 1963t 420 fő.

A rokonszakmák dolgozói (nyomda,ÓKV) csak abban az esetben vehetők fel, ha 
a megadott létszámkeret ezt még lehetővé teszi. A jelentkezők között elsőség il
leti meg a fő- vagy részfoglalkozású könyvtári dolgozókat. Ez a megállapítás csak 
az utóbbi években kapott külön jelentőséget. Az 1963-ban induló tanfolyamon a 
tiszteletdíjas és a társadalmi munkás könyvtárosok részaránya meglepően magas.

Tankönwtárak Hallgatók száma Fő- és részfogl. Társadalmi—íz— munkásszázaié:
Debrecen 50 29 11 22
Győr 28 17 11 39,2
Miskolc 34 27 7 20,3
Pécs 50 22 28 56
Szeged 50 34 16 32
OSzK lev.tagozat 145 135 10 7,4
OSzK esti M 63 36 27 42,8

A számok elemzéséből kitűnik, hogy a tanácsi hálózatban dolgozó könyv
tárosok utólagos szakképzése lényegében ezzel az évfolyammal befejeződött, 8 a 
szakszervezeti hálózat erősen fejlődőben van. Ezt tükrözi a levelező (vidéki) 
hallgatók munkahely szerinti csoportosítása ist

Tankönyvtár megyei járási városi községi szakszerv,
könyvtár dolgozója

szak egyéb

OSzK 7 30 8 30 19 15 8
Debrecen 1 16 2 20 10 1 -
Győr 3 5 4 1 9 8 1
Miskolc 4 11 8 10 12 7 3
Pécs 6 10 4 1 14 12 3
Szeged 4 11 5 18 2 10 —

összesen 18 53 23 50 47 38 7
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A fejlődés irányát mutatja,hogy az összes vidéki hallgatónk jelentős része 

már a járási ill. községi könyvtáraktól kerül ki.

▲ felduzzadt létszámmal párhuzamosan 1962/63-ban bizonyos előmenetelbeli 
gyengülés következett be. TJgy tűnik, hogy ez kezdeti elbizonytalanodás volt, 
s az idei tanévben újra helyreállt a szokásos tanulmányi ütem.

Jellemző példaként említjük az OSzK I. és II. évfolyamos hallgatóinak át
lageredményeit , ahol az a jó és a közepes színvonal között mozog. Az esti hall-
gatók esetében ez elfogadható, de a levelező hallgatók esetében még nem üti meg
a kívánt mértéket.

Esti tagozat Levelező tagozat
I. II. I. II.

marxizmus-le ninizmus 4,13 4,27 2,73 3,42
könyvismeret 5,8 4,55 2,47 4,58
könyvtártan 3,67 4,45 3,5 4,05
oimleirás 3,51 3,81 3,33 3,88

A tanfolyam önköltséges. A 104/1963 (M.E.l.) MM sz . utasítás pontosan rög-
ziti a tanfolyam hallgatóira háruló 
sok átlagos nagysága a következőt

anyagi terheket. Az egy félévre eső kiadá-

Levelező tagozat Esti tagozat
tandíj 110 Ft 175
vizsgadij 60 " 42
jegyzet 70 " 70
útiköltség 150 " -
ellátás 270 " -

szállás 200 "

Ha figyelembe vesszük, hogy a hallgatók átlagos havi keresete 1300 Ft kö
rül mozog, akkor a megterhelés mértékét különösen a levelező hallgatóknál az 
összehasonlítás világosan mutatja.

Jelenleg összesen 950 hallgató tanul a könyvtárosképző szaktanfolyam tan
könyvtáraiban, és ebből 252 hallgató áll képesítő vizsga előtt.

Neves mexikói történészek közreműködésével D. Cosio Vlllegas szerkesztésé
ben készül a HISTÓRIA MODERNA DB MÉJCICO o. 8 kötetre tervezett mü. A most beér
kezett első 6 kötet az 1867-1911 közötti időszak (Juárez elnöknek Miksa császár 
feletti győzelmétől Porfirio Disz diktátor bukásáig) politikai, gazdasági és 
kulturális történetét tartalmazza.
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Á XV-XVIII. SZÁZADI GÖRÖG IRODALOM retrospektív bibliográfiáját Éniile 
Legrand párizsi professzor állította össze és jelentette meg az 1885-1928 évek
ben 11 kötetben* Kiegészítéseként jelent meg az ióni szigetek 1494-1900 közötti 
2 kötetes bibliográfiája. E 13 kötetes bibliográfia Brüsszelben kiadott anasz- 
tetikus lenyomata ugyancsak szerepel ujább szerzeményeink között.

KÜLFÖLDI VENDÉGEINK

A Budapesti Zenei Hetek alkalmából fővárosunkba érkezett vendégek zenemütá— 
ri látogatásairól számolunk be. Dr. Václav Pletka prágai történész és felesége 
készülőben lévő munkásmozgalmi bibliográfiájának zenei vonatkozásaihoz gyűjtött 
anyagot, a Rledel-Marnlng házaspár a göttingen! egyetem számára készüld Haydn- 
disszertációhoz kapott Haydn-gyüjteményünkben adalékokat. Dr. Lev Glnsburg. a 
moszkvai konzervatórium gordonka-professzora Haydn baryton-müveinek kéziratai
ból kért mikrofilmet szovjetunióbeli előadások céljára. Dr. Wolfgang Bömer. a 
berlini Rádió zenei munkatársa a Haydn vezénylete alatt egykor bemutatott opera
anyag kézirataiból filmeztetett a Német Demokratikus Köztársaságban tervezett 
előadások számára. G. Franck belga zenekritikus, César Franck unokaöccse, a Ze
neműtár muzeális régi és magyar kéziratai, valamint a Haydn-korábeli kéziratok 
alapján megjelent publikációink iránt érdeklődött, külföldi előadások céljából. 
Dr. Pavol Polák, a zenei tudományok kandidátusa, a pozsonyi zenetudományi inté
zet munkatársa Druschetzky György XVIII. századi, Pozsonyban működött zeneszer
ző gazdag kéziratos hagyatékának kutatását folytatta. Dr.J. Schmldt-Görg pro
fesszor, a bonni Beethoven-Archlv igazgatója, asszisztensként vele érkezett fiá
val együtt a Kézirattár és a Zeneműtár Beethoven-dokumentumairól készített fel
vételeket. László Ferenc kolozsvári fuvolaművész és zenekritikus Michael Haydn- 
kéziratokat tekintett meg, azok romániai előadása céljából. Dr. Erich Schenk 
osztrák akadémikus, a bécsi egyetem zenetudományi tanszékének vezetője a Zenemű
tár állománya és működése iránt tájékozódott. Vendégeink közül néhányan részt- 
vettek a Nemzeti Muzeum kiállítási termében október 20-án rendezett Albrechts- 
berger-hangversenyünkön is.

A HIRLAPTÁR olvasótermét az alábbi külföldi látogatók keresték felt az Egye
sült Államokból Ha.1nal Jenő újságíró, aki 1919-ben & Vörös Újságot szerkesztette 
és dr. Berke József történész, aki Pethő Sándorra,a Magyar Nemzet szerkesztőjé
re vonatkozólag keresett adatokat. Josif Sirbat aradi muzeológus Arad színház
történetét kutatta, Friedrich Gottas magyar származású bécsi kutató a magyar 
protestántizmus XIX. századi történetével foglalkozó munkájához vette igénybe 
a Tár anyagát. Járt nálunk Jean Ragnard párizsi irodalomtörténész is, aki Rad
nóti Miklós költészetével foglalkozik. Érdekes Erich Podach nyugatnémetországi 
professzor témáját az elsüllyedt Titanic hajó magyar származású orvosára keresett 
adatokat a korabeli sajtóból.

KIÁLLÍTÁSOK

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár értesítése szerint az Olvasószolgálat által
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rendelkezésükre bocsátott "AZ ÉXIRÁSTÓL AZ UJ NEMZETI KÖNYVTÁRIG" c.kiállítá
si anyagunkat eddig a következő helyeken mutatták he: Budapesten a 12., 54. 
és 46. sz.kerületi könyvtárakban, Győrött a szakszervezeti könyvtárban, Szom
bathelyen pedig a megyei könyvtárban. Miután a kiállítást még más könyvtárak 
is igénylik,a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a kiállítási anyag kölcsönzésének 
meghosszabbítását kérte.

A Kisnyomtatványtár a Magyar Nemzeti Galériában rendezett BERÍNY RÓBERT 
EMLÉKKIÁLLÍTÁSHOZ 17 darab eredeti Berény-plakátot bocsátott rendelkezésre.

# HIBAIGAZÍTÁS - Az OSzK Híradó 1965. évi szeptember havi számában megje
lent "A szolgálati betűrendes katalógus rekonstrukciója" c. tájékoztatással 
kapcsolatban Nagy Károlyné kérésére közöljük, hogy beadott kéziratát a szer
kesztés során több helyen módosítottuk. Szerk.

MIKROFILMTÁRUNK CÍMJEGYZÉKEIRŐL

Értékes kezdeményezés eredményeként könyvtárunk Mikrofilmtára uj soroza
tot indított, Az Országos Széchényi Könyvtár Mikrofilm Címjegyzékeit. A sorozat 
komoly segítséget nyújt majd kutatóinknak és könyvtárosainknak egyaránt, s je
lentős mértékben fogja biztosítani a mikrofilmek jobb kihasználását.

A sorozatból eddig két füzet, "A hírlapok és folyóiratok mikrofilmjei" és 
a "Magyar nyelvű újkori kötetes kéziratok mikrofilmjei", látott napvilágot. Mind
két kiadvány rendkívül hasznos, hiszen a tudományos kutatás számára igen fontos, 
de gyakran eredetiben nehezen elérhető anyagrészt tesz hozzáférhetővé fővárosi 
és vidéki kutatóink számára. így ez a két kis füzet, s a sorozat további részei 
tájékoztatásukkal sokat tehetnek az országos, sőt még a külföldi kutatási igé
nyek jobb kielégítése terén is.

A kiadvány használhatóságát rövid, de jó és világos bevezető tájékoztatá
sok biztosítják. A címjegyzékek belső elrendezése az anyag természetéhez alkal
mazkodik. A hírlapok és folyóiratok mikrofilmjeit a elmek betűrendjében adja, 
a kéziratok címjegyzéke a Kézirattár raktározási rendjét követi, az anyagban 
való gyors tájékozódást pedig tárgy- és névmutató teszi lehetővé.

A füzetek formátuma egyszerű és tetszetős, a szöveg világos tagolása a 
gyors keresést szolgálja. Kár, hogy néhol a sokszorosítás homályosra sikerült, 
s ezért a szöveg helyenként nehezen olvasható.

A sorozat célkitűzése, s eddigi megvalósulása méltán kelt várakozást és 
érdeklődést a folytatás iránt, [k-i—]
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SZEMMIHÁL'ÍT János - VÉRTEST Miklós: Útmutató 
a tudományos munka magyar és nemzetközi irodal
mához. Bp. Gondolat, 1963* 730 p.

Néhány hónappal ezelőtt jelent meg a magyar 
tudományos élet és a könyvtártudomány legújabb 
és mindezideig legfontosabb segédkönyve, Szent- 
mihályi János és Vértesy Miklós szerkesztésé
ben. Mint az előszóból is megtudhatjuk, az u- 
tolsó ilyen jellegű munkát, Gulyást A biblio
gráfia kézikönyvét 20 esztendővel ezelőtt ad
ták ki. Ez a mű ugyan alapos, átfogó és sok 
tekintetben máig is használható, de elkerül
hetetlenül szükséges volt egy uj, modern ala
pokon nyugvó bibliográfiai kézikönyv létreho
zása.

A szerzőknek két szempontból kellett teljesen újat alkotniuk. Az utolsó 
20 évben a tudásanyag mérhetetlenül megnőtt, differenciálódott, s Magyarorszá
gon egy gyökerében uj társadalmi rend alakult ki. Ezt az uj, felnövekedett tu
dásanyagot szétválogatni,megadni azokat a legfontosabb, lehetőleg modem kézi
könyveket, szaklexikonokat, bibliográfiákat, melyek ennek az anyagnak a lénye
gét tartalmazzák - ez volt a szerzők egyik feladata. S mindezek között feltét
lenül kiválogatni az uj, marxista szempontú müveket - ez volt a másik, világ
nézeti feladat. A kézikönyv mindkét szempontnak nagyon jól megfelelt, óriási 
apparátussal, nagy tudással és hozzáértéssel készült. A szerzők rengeteg anya
got néztek át, válogatásuk valóban széleskörű.

A könyv két nagy részre oszlik. Az első részben a legfontosabb általános 
jellegű kézikönyvek, enciklopédiák, bibliográfiák vannak felsorolva. Első he
lyen és a lehető legbővebben a magyar nyelvű műveket. Írják le a szerzők. De 
a külföldi anyagról is bő, alapos bibliográfiát nyújt a könyv. A fontosabb mű
vek után rövid, értékelő annotáció áll.

A második rész az egyes tudományágak tájékoztató könyveit Írja le. Először 
a társadalomtudományokat, majd a természettudományokat ismerteti. Az egyes tu
dományágak felosztásában mindig az ésszerűség szempontjait követi, soha nem ra
gaszkodik mereven egy általánosan irányadó szemponthoz.

Az egyes fejezetcímek angolul, franciául, németül és oroszul is fel vannak 
tűntetve, ezzel is elősegítve a könyv nemzetközi használhatóságát*

Az egyetlen, amit ennek a jelentős kézikönyvnek megjelenésével kapcsolat
ban kifogásolni lehet, egyedül az, hogy miért csak 1000 példányban jelent meg, 
holott a tudományos élet minden munkása haszonnal és sikerrel forgathatja. 
[SOMOGYI ANNA]

IIZNTMIHALYI JÁNOS - VtKTilY MIKLÓS

ÚTMUTATÓ
A TUDOMÁNYOS MUNKA 
MAGYAR ÉS NBMZBTKÖZI 

IRODALMÁHOZ

A OUIM TO HUNGÁRIÁN ANO KMIBMM RWUWNCI ROOKI 
OUIDR OM WURCSa BlUlOORAPMigUU momoroimí 
■T tTRAMOÉRR* OS LA RKMMCHB KIOmnqUR 

WJOnWAPHIR ORR UNQARUCHBN UND PMMINPRACMKIRN

r. IMI
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Sebestyén Géza
Raktári problémák 
a nyugat-európai nagykönyvtárakban

Tömör raktározás

A raktári problémák közül elsősorban a tömör állványozást kell említenem. 
Láttam természetesen a hagyományos állványoknak Is számos típusát, nagyon jókat 
és nagyon szépeket, de Itt megelégedtem egyes részletek feljegyzésével (pl. le- 
és felcsapható asztallapok, jól szerkesztett felirattartók). Nyilvánvaló, hogy 
a Darugyár számára nem tudnók kellőképpen Indokolni, hogy a bevált - bár nem 
olyan szép - hazai szabványtól eltérjen. Annál fontosabb volt tájékozódni a 
tömör raktárakat Illetően. Ilyeneket láttam egyebek közt Kölnben (Egyetemi Könyv
tár), Uppsalában (Egyetemi Könyvtár), Lundban (Egyetemi Könyvtár), a stockhol
mi Királyi Könyvtár tároló könyvtárában s a tervezés állapotában Párizsban 
(Bibliothéque Nationale). A párizsin kívül mind a svájci Ingold-Compactua rend
szer megvalósításai voltak. Tanulmányozhattam mind a fél automatikus, mind az 
automatikus megoldást (az első enyhe erőkifejtést is kíván a mozgatáshoz). Va
lamennyi berendezés kifogástalanul működött, az elmozdítás az óriási teher el
lenére Igen könnyen és szabályszerűen történt, a biztosító berendezések külön 
is megragadták a figyelmemet. Uég ha a hazai legyártás mellett döntenénk is, 
akkor Is elengedhetetlen legalább mintapéldányok rendelése. Én a magam részé
ről a félautomata rendszert ajánlanám, ez nemcsak olcsóbb, de az üzemelésben 
is mutat komoly előnyöket* A Bibliothéque Nationale csuklópántos állványokat 
tervez (amerikai mintára), sajnos ezek még nem készek, Így az összehasonlítás
ra nem nyílt alkalom.

Hírközlés

A hírközlő berendezések közül legelterjedtebb még mindig a csőposta. Ez 
nagykönyvtárakban általános, Párizsban éppúgy megtaláljuk, mint Bonnban, Brüsz- 
szelben vagy Berlinben stb. Két típusa van. A régebbi kerek keresztmetszetű 
csövekkel dolgozik, patronnal; modernebb az egész lapos cső (pl. Brüsszelben), 
amely patron nélkül magát a cédulát viszi Igen nagy sebességgel és zaj nélkül. 
Ez utóbbi a brüsszeli Királyi Könyvtárban már jelenleg is 3,5 km-es vezeték
kel üzemel. Kiegészítő szerepe van a telefonnak és a hangszórónak. (Bonnban 
pl. raktáremeletenként 3 telefon és 8 hangszóró van beszerelve.) Ueg kell emlí
tenem, hogy az üzenetközvetítéssel párhuzamosan működik a szélesen kiépített 
jelzőberendezés. Amint csőposta-küldemény érkezik valamelyik állomásra, azon
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nal kigyul a lámpa, Időnként berregő hang hallatszik, de ez még nem elég, szám- 
táblák vannak elhelyezve mindenfelé, amerre a raktáros tartózkodhatik s ezeken 
egyidejűleg kigyullad a megfelelő jelzőszám. Ez mindaddig ég, amig a küldeményt 
a raktáros át nem veszi és azt egy jelzőgomb lenyomásával nem igazolja. Ez a 
jó jelzőrendszer a biztositéka annak, hogy egy igen széthúzódó raktárban is 
minden zökkenőmentesen megy.

A hírközlés érdekes módját tapasztaltam Giessenben. Itt rádiókapcsolat 
van az olvasószolgálat és a raktár között. A raktárosok szivarzsebükben kis 
tranzisztoros felvevőkészülékkel (URH) közlekednek a különféle emeleteken, s 
akárhol vannak, mindenütt eléri őket a hivás. Ha válaszolni akarnak, a több he
lyütt elhelyezett fali mikrofonok egyikéhez mennek, s máris kétoldalú a kapcso
lat. Hasonló megoldást terveznek Hamburgban, s nekünk is erősen figyelmünkbe 
ajánlották. Van olyan vélemény, hogy a hírközlés mai szintjén a vezetékes meg
oldás már elavult, vagy mérsékeltebben fogalmazva* a jövő nem a vezetékes meg
oldásé.

Szállítás

A szállítórendszerek tekintetében az a helyzet, hogy a nagykönyvtárak 
vegyesen használnak három technikai eszközt: a teherllftet, a könyvpáternosz— 
tért és a szállítószalagot.

A kisméretű teherlift hagyományos eszköznek számit, de még mindig szere
pet kap egészen uj épületekben is (caenl Egyetemi Könyvtár; frankfurti Deut
sche Bibliothek stb.) s olyan komoly rekonstrukciónál, mint a Bibliothéque 
Nationale-é Párizsban. A vertikális szállítás esetében mérsékelt forgalom mel
lett kielégíti az igényeket.

A páternosztert nagyobb teljesítőképesség jellemzi. A glessenl változat
nál 20 másodpercenként érkezik az uj kosár, a berlininél 15 másodpercenként, 
de semmi akadálya sem lenne az 5 másodperces Időközöknek. Páternosztert talá
lunk az uj Királyi Könyvtárban is Brüsszelben. Jellemzője ennek a rendszernek 
az automatikus ürítés is. Vagyis nem a könyvtárosnak kell kiemelni a küldött 
anyagot, hanem a küldő beállítja a célállomást s ott a doboz automatikusan ki
ürül. Az ürítésnek különféle technikai módjai vannak, legjobban sikerült eddig 
a berlini Egyetemi Könyvtár Siemens-féle megoldása.

Ha a vízszintes szállítás szüksége is felmerül, szállítószalagot állít be 
a könyvtár. Nagyon hatásos megoldást láttunk Bonnban, ahol emeletenként kereszt- 
irányban 3 db 56 méter hosszú, hosszirányban pedig egy 50 méter hosszú szalag 
működik. A keresztirányú szalagok automatikusan rakják át a könyveket a hossz
irányúra, az pedig kellő emelkedővel felviszi az olvasószolgálathoz, ahol ki
üríti* Ez a szállítórendszer is fel van szerelve megfelelő biztositó berendezé
sekkel. Ha pl. a könyv vastagsága a megengedettnél nagyobb vagy esetleg a csat
lakozásnál a másik pálya foglalt, a fotocellás ellenőrzés a szalagot megállítja.



nimaberendezések

A klímaberendezések a) tiszta, szűrt levegőt, b) szabályos hőmérséklet, 
o) megfelelő levegőnedvességet biztosítanak. A nagy tudományos könyvtárakban 
teljesen általánosak. A bonni egyetemi könyvtár pincéjében éppúgy megtaláljuk 
a műszerszobát, mint a stuttgarti műegyetemen vagy a brüsszeli királyi könyv
tárban, ahol leolvasható valamennyi olvasóterem, raktárszint stb. hőmérséklete 
és levegőnedvessége. A szabályozás általában automatikusan történik. Amint el
éri pl. a hőmérséklet a határértéket a hőmérőn, a készülékek kapcsolják a fűtő 
111. a hűtő berendezéseket. Giessenben külön kiemelték a légkondicionálás jelen
tőségét a műhelyek szempontjából. Mig régen a sokszorosító műhelyben s a fotó
laborban a különféle vegyi anyagok miatt a dolgozók állandóan panaszkodtak, a 
légkondicionálás óta minden zavar eltűnt. A tárgyilagosság megkívánja, hogy ne 
hallgassam élt a frankfurti Deutsche Bibliothek komolyabb klímaberendezés nél
kül épült. Ennek az oka az, hogy ez jogilag társulati tulajdon, még eléggé bi
zonytalan pénzügyi alapokkal. így az épület a közművelődési könyvtáraknál Is 
kisebb költségekkel épült. Viszont épp Frankfurt a példa arra, milyen pénzügyi 
összegeket igényel a megfelelő egészségügyi berendezés. A Deutsche Bibliothek 
egész épülete 2,1 millió márkába került. Ugyanakkor az uj frankfurti Egyetemi 
Könyvtárban 2,5 millió márkát költenek a klímaberendezésre.

Jelzőkészülékek

A biztonsági berendezések főleg tűz és betörés ellen óvnak. Az automatikus 
tűzjelző berendezések kétféle típusát láttam: a német könyvtárakban füstre szó
lal meg a riasztás (Bonn, Stutgart stb.), a francia és belga könyvtárakban hőre 
(Párls, Caen, Brüsszel stb.). A kis, mennyezetre szerelt mikrofon nagyságú do
bozok az egész épületben mindenütt láthatók, a raktáron kívül az olvasói helyi
ségekben, sőt hivatali szobákban is. Oltási célokra a kis poroltó készülékek 
mellett, amelyeket ml is használunk, nagyobb oltóberendezéseket lehet látni Pá
rizsban és Brüsszelben. Egy nemzeti könyvtár raktárának nagyságával ugyanis e 
kis kézi fecskendők nlnosenek arányban. A Bibliothfeque National raktárában sok
felé hatalmas, feltekert csöveken akad meg a látogató szeme, amelyekből tűz ese
tén nagymennyiségű széngázt lehet kibocsátani.

Betörés ellen régiségeiket, kincseiket védik a könyvtárak. A darmstadti 
Landesbibliothekben pl* az értékeket őrző termek ajtajának kinyitásakor jelző- 
berendezés gyullad ki és szólal meg, ugyanitt az ablakok előtt finom függesztett 
jelzők vannak felszerelve, amelyek a legkisebb levegőmozgásra meglebbennek s 
riasztanak. Hasonló automatikus riasztóberendezést láttam Brüsszelben is.

Tároló könyvtárak

Különleges érdeklődéssel fordultam a tároló könyvtárak kérdése felé. Köru- 
tam során két Ilyen intézménnyel volt módom megismerkedni: eggyel Svédországban, 
eggyel Franciaországban.
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A svéd tárolókönyvtár (Statens Biblioteksdepá) Uppsala és Stockholm között 
az erdőben épült. Könyvtárközi intézményként létesült, de igazgatásilag a Ki
rályi Könyvtárhoz tartozik. A könyvtárak kontingenst kapnak benne s eredeti jel
zeteik szerint állítják fel anyagukat. Ugyanakkor azonban komoly jelei vannak 
annak a törekvésnek, hogy az ökonómiai szempontok ne sikkadjanak el s az egymás
tól független könyvtárak ne tömjék tele a raktárát felesleges anyaggal. Minden 
müvet csak egy példányban lehet a tároló könyvtárba irányítani; amennyiben ott 
már megvan, a személyzet nem veszi át. így, minthogy a Királyi Könyvtár ide 
szállította az összes vidéki hírlapot, csak olyan hirlapkötetek kerülnek más 
könyvtárból be, amelyek a Királyi Könyvtárban hiányoznak. Berendezését illetően 
vegyes; hagyományos állványokat és tömör állványokat egyaránt építettek benne*

Nagyon tanulságos volt a versaillesi Dépot-annexe meglátogatása. Ennek két 
hatalmas épülete (még három fog épülni) máris érzékelteti, milyen komoly prob
léma egyetlen nagykönyvtár számára is a ritkán olvasott nyomtatványok őrzése.
Az állványzat itt hagyományos, de idekerülnek a fentebb említett s most terve
zett csuklópántos tömör állványok. Mintaszerű a kapcsolat a párizsi központi 
épülettel, a kihelyezés az olvasóforgalomban semmi fennakadást nem okoz.

Szolgálati helyiségek

Magátől értetődik, hogy az uj könyvtárakat korszerű munkahelyek jellemzik. 
Ami a tér felosztását illeti, számomra a főkérdés az volt; az egyéni dolgozószo
bákat vagy a nagy bürórendszerü termeket részesitik-e előnyben. A tendencia a 
második megoldás felé mutat. Legjellemzőbb e vonatkozásban a brüsszeli Királyi 
Könyvtár, amely a teremrendszer mellett a teljes flexibilitást is megvalósítot
ta. Itt a szolgálati szárnyban téglafalakat úgyszólván nem is építettek be, 
az elválasztást, tagolást panelekkel oldották meg. Ezek fából készültek s rész
ben a mennyezetig érnek, részben alacsonyabbak. Vannak tömör panelek, másutt a 
felső rész üvegbetétes. A lényeg az, hogy szükség esetén egy-egy emelet könnyen 
átalakítható, uj helyiségek képezhetők. Az egyes munkaegységek (beszerzés, kata- 
lógizálók, szakozók, leírók) egy-egy nagy teremszerü egységet foglalnak el, 
amelyben az asztalokat szalagszerüen állítják fel, párhuzamos sorban elrendez
ve a kartotékszekrényeket, kézikönyvtárat stb. Hasonló elrendezést sokfelé lát
tam (Giessen, Koppenhága stb.), könyvállványokkal több helyütt kényelmes boxo- 
kat alakítottak ki, de e boxok ugyanakkor nem izolálódtak az egésztől. Ellen
példa a párizsi Bibliotheque Nationale, amelynek dolgozói a kisebb szobákat ré
szesítik előnyben, de jellemző, hogy pl. a kötelespéldánycsoportnál, a feldol
gozásnál ez a törekvés itt sem érvényesülhetett, legfeljebb belső fülkéket le
hetett kialakítani.

AZ INFORMÁCIÓS MUNKA ÉRDEKES UJ MÓDSZERE

Érdekes kezdeményezésről számol be a "STICHWORT", a berlini Deutsche Staats- 
bibliothek lapjának junlus 27-i száma. A magyar olvasó előtt ismert tény, hogy a 
Berliner Titeldrucke eddig füzetes formában jelentette meg az NDK tudományos 
könyvtáraiba érkező idegennyelvü tudományos irodalom bibliográfiai adatait.
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Havonta két füzet jelent meg, az egyik a természettudományok, a a társa
dalomtudományok anyagát tartalmazta, szakosított bontásban. Kost az a gondolat 
merült fel, hogy a kutatókat és a tudományos Intézeteket közvetlenebbül lássák 
el a saját szakterületükre vonatkozó informáolós-dokumentáclós anyaggal. A Ber
liner Tlteldrucke 1963 májusában 60 kutatóhoz, tudományos és dokumentációs In
tézethez levelét Intézett és felajánlotta nekik, hogy a saját szakterületükre 
vonatkozólag a frissen megérkező tudományos Irodalom címleírásait hajlandó he
tenként, könyvtári kartonon, borítékba zárva megküldeni. Valamennyi válasz po
zitív volt. Ennek alapján megkezdték a szervező munkát, a cimfelvételezés és a 
clmsokszorositás kapacitásának fokozását, a megrendelők címjegyzékének össze
állítását és egyeztetését a kiadvány szakrendjével stb. A szervezés eredményé
ről a cikk nem számol be.

Az uj kezdeményezés kétségkívül érdekes. Valóban megkönnyíti a tudományos 
kutató munkáját, ha a friss tudományos Irodalmat nem neki magának kell kije
gyeznie a bibliográfiákból, hanem készen, cédulára leírva kapja azt meg. A mi 
tapasztalataink azonban azt mutatják, hogy ez a "kényelmes megoldás" igen nehe
zen valósítható meg. A Berliner Tlteldrucke havonta három-négyszáz természet- 
tudományos műről nyújt tájékoztatást olvasóinak. Mi a saját gyarapodási jegy
zékünkben 4-3 ezer természettudományos műről közlünk bibliográfiai adatot. A 
világviszonylatban megjelenő és a tudományos kutatók számára fontos anyag en
nél Is sokszorta nagyobb. A kutatónak nyilvánvalóan hasznosabb, ha teljesebb 
és gyorsabb tájékoztatást kap a külföldön megjelenő tudományos irodalomról, 
mintha a teljesség és a frisseség rovására felmentik a manuális munka terhe 
alól. [K.I.]

* a cikk nem hasonlította össze a füzetekben és a cédulákon közreadott 
gyarapodási listák minden előnyét és hátrányát, nem utalt pl. az Országos Mű
szaki Könyvtár kartonokon megjelenő figyelőszolgálatának tapasztalataira (ha
vi 6-7 ezer cikk címleírása és rövid tartalmi kivonata jelenik meg havi 
120 000 kartonon) s nem tett összehasonlítást a kétféle megoldás személyi és 
technikai szükségletei között. Ezért a szerkesztőség várja e téma iránt érdek
lődők hozzászólásait. Szerk.)



Gombocz István 
IGI UTAZTUNK MÉGIS BULGÁRIÁBA

Azért "mégis", mert a Híradó legutóbbi számában sose teltem, hogy a himlő— 
eset miatt miként maradt le a szófiai IELA konferenciáról a 14 főnyi magyar 
delegációt akit tehát érdekelnek az előzmények, az októberi számban utánanéz
het . A 14 főből közben 7 lett, mert volt akinek nem eredt meg az oltása, má
sok nem értek már rá, úgyhogy a következő csoport alakult kit BlkAosl László
mé és Hont Péterné (PSzEK), Naosa Jenő és Szepesi Zoltánné (OODK) Veredy Kata
lin (OK), Papp Sámuel (K1IK) és én. Ha már ugyanis megvolt az útlevelünk, pén
zünk, vasúti jegyünk stb. nem akartunk lemondani Bulgáriáról, hiszen ebben a 
baráti országban eddig kevés magyar könyvtáros fordult meg. A költségek java
részét saját pénzünkből viseltük.

Szóval röpített bennünket 40 km-es sebességgel a Pannónia—Express a Nagy— 
alföldön Jugoszlávia felé, egy szép szeptemberi reggelen. Szabadkán dieselelek- 
tromos mozdonyt kaptunk; az újvidéki állomáson gyér közönséget, a város körül 
viszont óriási építkezéseket láttunk. Közben jól összerázódtunk, hiszen egy hely 
híján egy kupét meg Is töltöttünk. Belgrád előtt a nyolcadik helyen ülő nénit 
megkértük, hogy egy kalapból húzza ki annak a nevét, aki a kocsiban marad cso
magokat őrizni addig, amíg a többiek a kétórás állás idején bekukkantanak Bel- 
grádba. Engem húzott ki, Így azután volt dolgom a kupét megostromló szerb fia
talemberekkel, akik a helyjeggyel nem sokat törődve kollégáim helyére akartak 
ülni. Végül egy bolgár nőt mégis beengedtem és Így én is kinézhettem a pálya
udvar előtti vidékre.

Szerbia hegyes-völgyös tájain robogtunk tovább és késő éjszaka volt, mire 
Szófiába megérkeztünk. Kedves könyvtárosnők fogadtak a szerény pályaudvaron és 
elmondták, hogy tulajdonképpen rosszkor jöttünk, mert egyetlen szabad szoba 
sincs már az egész városban. Ugyanazon a héten zajlott ugyanis 1J00 résztvevő
vel a nemzetközi szlavista kongresszus, egyes delegátusok már Így is iskolák
ba, diákszállásokra szorultak. Négy kolleganőnk a Nemzeti Könyvtár dolgozói
nak magánlakásaiban kapott szállást, mi hárman férfiak pedig a szófiai Bábakép
ző Intézet egyik üres szobájába kerültünk.

Ezután elindult a könyvtári program, amit a Nemzeti. Könyvtár bonyolított 
számunkra igen nagy buzgalommal. A könyvtár igen szép, 1953—bán épült hatalmas 
épületben van, Szófia belvárosában. Számunkra is tájékozódási pont volt,akár- 
hova mentünk. Éppen ott-tartozkódásunk idején uj nevet adtak a könyvtárnak*
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Vaszll Kolarov helyett ezentúl a "Cirill és Hetod" nevet viseli. Kalaidzieva 
helyettes és jelenleg ügyvezető igazgató kalauzolt bennünket személyesen, miu
tán elmagyarázta a legfontosabb tudnivalókat. A könyvtár működéséről részletes 
hivatalos jelentést is készítettem, ezért itt csak a lényeges dolgokra térek 
ki.

A Nemzeti Könyvtár az ország egyik legfontosabb kulturális intézménye, 
a bolgár könyvtárak között kimagasló szerepet tölt be. A többi közgyűjtemény 
nem olyan jelentős, mint a mi könyvtáraink. A szakkönyvtári országos hálózat 
sem alakult még úgy ki, ezért a nemzeti könyvtár bizonyos mértékben még betöl
ti az általános tudományos könyvtár szerepét. A bulgarika anyagon kivül gyűj
ti valamennyi tudományág jelentős irodalmát, állományának nagysága közeljár a 
800 000 kötethez, 8 000 folyóiratot járatnak, ebből 7 000 külföldről érkezik. 
1962-ben 183 ezer olvasójuk volt, akik fél milliónyi bibliográfiai egységet 
használtak. (A mi könyvtárunkat 1962-ben 81 224 olvasó kereste fel.Szerk.)Az 
általános olvasótermen kivül szakosított olvasótermeik vannak szabadpolcos a- 
nyaggal. Szakreferensek jelölik ki a beszerzendő anyagot és ők nyújtanak szak
tájékoztatásokat is. Katalógusaik latinbetüs és cirillbetüs részekre oszlanak, 
fejlett a kézikönyvek gyűjteménye, ezekhez külön olvasóterem tartozik. Figyel
met érdemel a különgyüjtemények egész sora, főleg azok, amelyek az ószláv és 
török emlékek tömegét őrzik. A könyvtár betölti az irodalmi muzeum szerepét is, 
archívumában közel egymillió darab levelet és egyéb személyi iratot őriz Bul
gária valamennyi jelentős Írójától, költőjétől, sőt a politikusok, szabadság
harcosok stb. irodalmi anyaga is mind együtt található itt. Nem győztünk cso
dálkozni a sok kéziraton, koránon stb. a keleti gyűjteményben, sőt megmutatták 
nekünk a "világ legnagyobb könyvét" ami akkora, mint egy nagyobb asztal, de 
gyanítom, hogy máshol is mutogatják a legnagyobb és a legkisebb könyvet. A 
könyvtár tehát páratlan tárháza a bolgár, sőt délszláv irodalomnak és történe
lemnek, jelentőségét ebből a szempontból kell hangsúlyoznunk. Az épület ma már 
nem hat olyan modernül és a belső szervezet valamint a könyvtárközi szolgálta
tások rendszere is szerintem kevésbbé fejlett mint a mienk.

Én magam a nemzetközi csere, a gyarapítás és a központi katalógus munká
ját tanulmányoztam részletesebben, de túl sok újat nem láttam. Fontosabbnak ér
zem azt az eredményt, hogy a kialakult személyi kapcsolatok révén a két nemzeti 
könyvtár között a csere meg fog élénkülni, kívánságainkat a jövőben jobban fog
ják kielégíteni, mint ahogy mi is az eddiginél jobb anyagot akarunk majd külde
ni. tíajnos, arra nem volt idő, hogy a Bolgár Bibliográfiai Intézettel foglal
kozzunk, amely a nemzeti könyvtár épületében, de KMK—szerű önállósággal műkö
dik. Szerkeszti a nemzeti bibliográfiát a nemzeti könyvtár helyett, ez azonban 
a könyvtárigazgató szerint nem jó megoldás. Mindenesetre a szófiai nemzeti 
könyvtár komoly és eredményesen működő hatalmas intézmény, meglátogatására ér
demes volt leutazni.

Szófia szép, tiszta, belső részeiben nagyvárosi jellegű főváros, sok tá
gas parkkal, széles utcákkal, közepén a háborúban elpusztult régi házak helyén 
az 1950-körüli stílusban épített hatalmas épülettömbökkel, melyek impozánsak,
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de vitatható szépségüek. Érdekesek a régi ókeresztyén templomok, pl. a Balkan 
Hotel udvarán római eredetű, majd középkori templomrom áll, az i.u. IV.század
ból. Végül annyira kiismertük magunkat a városban, hogy szófiai vezetőnk hálás 
volt, amiért uj dolgokat is mutattunk neki, pl. a ma is működő mecsetet, ahol 
mohamedán istentiszteletet is végignéztünk. Életveszélyesen zsúfolt autóbuszon 
kanyargós hegyi pályán a Szófia fölött magasodó gyönyörű Vitosa hegységbe is 
felvittek bennünket. Fent gyönyörű vendéglő, pazar kilátással, négyszer olyan 
magasból, mint a mi Jánoshegyünk. Hogy Bulgáriában milyen magas hegyek vannak, 
azt a rilai kirándulásunkon tudtuk pontosabban meg. Négyórás autóbuszutazás 
után jutottunk el a híres Rila-kolostorba, a bolgár egyház és történelem e szent 
helyére, maga is 1200 méter magasan fekszik, de a Rila-hegység legmagasabb 
csúcsa közel jár a 3000 méterhez. A kolostor javarésze csak multszázadi, de bi
zánci pompája Így is lenyűgöző. Kitűnő volt az ottélő magyar nőtől kapott magya
rázat a kolostor történelméről, néprajzi szobáiról. Szent Iván ma is tisztelet
ben tartott IX. századi koporsójáról stb. Érdekes volt ez az ut azért is, mert 
az autóbuszon helybeli bolgár parasztasszonyok között ültünk, dohányföldek kö
zött haladtunk és nem Izgattuk magunkat, amikor a sofőr az egyik városkában le
szállt borotválkozni, a másikban szőlőt vásárolt, amiből kedélyesen és ingyen 
nekem is adott.

A tengert persze nem akartuk elmulasztani, ezért felültünk egy IL-18-asra 
és elrepültünk Várnáig, helyenként 6000 méter magasan, 600 km-es sebességgel. 
Várnából még este "átbuszoztunk" a Druzsba nevű közeli fürdőhelyre, ahol szál
lást kaptunk. A viharos tenger éjszakai látványa a ritka szép pillanatok közé 
tartozott. Másnap az Aranyhomok nevű gyönyörű üdülőhelyen lubickoltunk a ten
gerben, már amennyire a ragtapaszozott oltáshelyek engedték. Remek szállók so
ra, a sok szép, ápolt üdülő, kaszinó stb. fájdalmasan emlékeztett arra, hogy a 
Balaton fejlesztésével még messze elmaradunk a bulgár tengerpart mögött. Vissza
felé gépünk motorjának javítására kellett soká vámunk, de végül simán vissza
értünk Szófiába* Hazafelé a vonaton most már világosban többet láttunk a Nis 
környéki szép tájakból és némi pályaudvari ruhatár-harcok után több időt tölt
hettünk Belgrádban is. A jugoszláv főváros központjának világvárosi stílusa, 
az üzletek árubősége, Kalemegdán erődje a Duna-Száva összefolyás felett és a 
városkörnyéki hatalmas építkezések érdekes élményekkel zárták le ezt a szép u- 
tat, melyhez hasonlót kívánok valamennyi kollégámnak.

Látogatóban 
a British Museum könyvtárában

A muzeum állománya egyaránt kimeríti a nemzeti muzeum és a nemzeti könyv
tár elnevezésének fogalmát. Alapításának éve 1753. Három nagy gyűjtemény ta
lálható a főépületben! a nemzeti könyvtár, a régiség- és ethnográfial muzeum 
és a képek és rajzok gyűjteménye. Külön nyert elhelyezést a természettudományi 
és a periodikák gyűjteménye. Maga az épület nem tudott lépést tartani a mognfl. 
▼ekedett anyaggal és feladatokkal, úgyhogy bizony ott is sok szó esik a hely
hiányról. A továbbiakban csak a könyvtár ismertetésével foglalkozom.
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A nagy olvasóteremben 390 hely van. Ezen kívül vannak kisebb olvasóter
mek különleges kutatási célokra. A rendes katalógusokon kívül más segédeszkö
zök Is állnak a használók rendelkezésére: nyomtatott katalógusok egyes külön- 
gyűjteményekről , képeslapok a gyűjtemények anyagáról, nyilvános ismertetések^ 
felolvasások, reprodukciók, mikrofilmszolgálat és informálás szóban és Írás
ban.

A könyvtár a könyvnyomtatás feltalálása óta napjainkig kiadott minden
fajta és minden nyelvű kiadványt (térképeket, zenemüveket, újságokat stb.) 
gyűjt. Állományának gyarapítását a szokásos módon végzi: 1. fontos és értékes 
magángyűjtemények megszerzésével, 2. rendszeres vétellel, 3> ajándékokkal, 4. 
kötelespéldányokkal, 5* nemzetközi csere utján. A kötetek száma kb. 6 millió
ra tehető. Évenként több mint 700 000 egységgel gyarapszik, 80 000 könyv, kb.
400 000 periodika- és sorozatrész (füzetek, számok), 200 000 db napilap, kb.
15 000 térkép és 10 000 zenemű gazdagítja évente az állományt. Angol nyelvű 
könyvgyűjteménye a világon a legnagyobb. Az angol Bibliától és a legrégibb 
Shakespeare-kiadásoktól kezdve az angol irodalom minden jelentősebb műve meg
található. De talán egy nemzeti könyvtárban sincsenek meg olyan nagy számban 
a jelentéktelen, efemer kiadványok is minden korból, mint ott. Arra törekszik 
továbbá, hogy minden más ország kiadványait is olyan nagy számban gyűjtse, 
hogy ezt a mennyiséget csupán az illető ország nemzeti könyvtára múlja felül.
A régi könyvek katalógusai 21 000 német, 21 000 olasz, 12 500 francia és 
3 000 spanyol és portugál 1600 előtti kiadványt tartanak nyilván. A régi ma
gán-nyomdák ("priváté press") termékeit is megtalálhatjuk a könyvtárban, pl. 
az első illusztrált könyveknek egy példányát, Marcus Vigeriusnak "Decachor- 
dum Christianum"-ját, mely a Soncino nyomda terméke 1507-ből. A XVIII. száza
di ilyesfajta nyomdatermékek közül a Strawberry Hill Press, John Baskerville 
és Róbert and Andrew Foulis nyomdákból kikerült könyvek érdemelnek figyelmet. 
Ugyancsak szép számmal vannak képviselve az állományban XIX. és XX. századbe
li olyan ritka könyvek, melyek kis példányszámban készültek, kevéssé ismert 
nyomdákban, nem is a nagyközönség, hanem egyes bibliofil gyűjtők részére; 
ezek a kiadványok páratlan irodalmi, valamint művészi értéket képviselnek.

Számos különgyüjtemónye közül csak néhányat említek. A régi királyi könyv
tárat, mely századokon keresztül az angol királyi család tulajdona volt, mig 
végűi a 9 000 kötetes könyvtárat II. György 1757-ben a British Museumnak a- 
dományozta. Vagy a polgárháborúra és a restaurációra vonatkozó röplratgyüj— 
teményt, a francia forradalom röpiratait (kb. 80 000 darab), III. György ki
rály könyvtárát, mely "The King*s Library" néven ismeretes és a hasonnevű könyv
tári részlegben nyert elhelyezést.

Az ujább különgyüjtemények közé tartozik a királyi zenei könyvtár, melyet 
a királynő 1957-ben engedett át a könyvtárnak.

Végül, de nem utolsó sorban említem az ősnyomtatványokat. Közel 10 400 
XV. századi kiadvány található itt. Ezek szerepelnek az általános katalógus



120 OSzK Híradó

bán is, de van külön nyomtatott katalógus Is róluk.

A könyvtár anyaga az újságok, térképek és zenemüvek kivételével az általá
nos katalógusban (General Catalogue) van nyilvántartva. Ez az olvasóteremben van, 
kb. 1 300 nagy folio kötetből áll. ífcpen most folyik ezeknek a köteteknek a fény
képezése könyv-formában való megjelentetésük céljából.

A szakkatalógust az u.n. "Subject Index" helyettesíti. Ebben az 1680 óta 
kiadott müvek a tárgyszavak betűrendjében vannak feltüntetve, ttinden öt évben 
uj "Subject Indexet" adnak ki.

Olvasni csak olvasójeggyel lehet, kölcsönzés - prézens könyvtár lévén - 
nincs. Híres emberek olvasójegyeit még ma is őrzik. Láttam pl. Lenin, Marx, 
Dickens, Kossuth olvasójegyét és meg is mutatták a helyet, ahol ültek.

Hint érdekességet jegyeztem fel, hogy kb. 30-60 percet kell az olvasónak 
a kért könyvre várakoznia. Nem lehet sürgős dolguk a kutatóknak! Ha valaki még
sem óhajt ennyit várni egy könyvre, levélben kérheti annak előre való kikészí
tését az olvasóterembe. Több napig tartó használat esetében félretetetheti a 
könyvet.

Minden részlegben (olvasóteremben) reference-szolgálat van. A kérőlapok a 
katalógusok mellett vannak, más és más szinü kérőlap a kért müvek fajtái szerinti

A 21 éven aluli olvasók belépéséhez az igazgatóság külön engedélye szüksé
ges. Olvasójegyek iránti kérelmet az igazgatósághoz kell benyújtani Írásban, fel
tüntetve azon nevet, foglalkozást, pontos elmet, valamint mellékelni kell egy 
tekintélyesebb személy ajánlását is. Egyetemi hallgatók az egyetem tanáraitól 
hoznak ajánlást. Csak komoly kutatók olvashatnak itt, a könyvtár közművelődési 
funkciókat nem lát el. Mikrofilmet és fotókópiát elég rövid idő alatt készíte
nek, szükség esetén egy nap alatt. A könyvtár többi részlegéről helyszűke miatt 
nem irhatok, úgyszintén a múzeumról sem, de kívánom a kartárs aktiak, hogy miha
marabb, minél-többen személyesen ismerkedjenek meg vele. [SZÍSZ MAGDA]



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

SZAKSZERVEZETÜNK JEGYZŐKÖNYVEIBŐL

SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG - Szeptember 30-1 ülést A Közalkalmazottak Szakszer
vezete Budapesti Bizottságának felhívása alapján az SzB annak a felmérő mnnVAwaV 
módozatait (dolgozókkal való beszélgetés, aktivaértekezlet stb.) tárgyalta meg, 
amely feladatául könyvtárunk szakszervezeti nevelő munkájának megvizsgálását tűz
te ki. A felmérő munka részint országosan, részint könyvtárunkat Illetően arra a 
kérdésre kívánt választ adni, hogy a jelenlegi helyzet, az eddig elért eredmények 
és a fennálló fogyatékosságok alapján mit kell tenni ahhoz, hogy a szakszervezeti 
nevelő munka célravezetőbb és eredményesebb legyen. A kérdés részletes ismerte
tésére a későbbiekben visszatérünk.- Megtárgyalta az SzB a könyvtárunkban műkö
dő munkakollektivák egy éves munkájának felülvizsgálásával kapcsolatos tenniva
lókat* E felülvizsgálat eredményéről a "Munkakollektlváinkról" c. rovatunkban 
arinnV részletes tájékoztatást. - Benedictv Róbert beszámolója alapján az SzB el
határozta, hogy 1964-től kezdve a könyvtáron belül önálló sportkört alakit a 
sportmunka szélesebb keretekben való vitelére. A szervezés munkájára az SzB 
Benedictv Róbert, Kovács Ilona, Szabó Ervin és Vlzkelety András elvtársakat kér
te fel. A szervezendő sportkörnél egyelőre labdarugó-, röplabda- és természetjá
ró-szakosztály megalakításával számolnak.

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCS — Október 2-1 ülés: A beérkezett kérések alap
ján 5 dolgozónak 1 200 Ft szociális jellegű, 9 dolgozónak 900 Ft tanulmányi jel
legű munkaadói segélyt szavaztak meg. A Tanács határozata alapján a tanulmányi 
segélyek elbírálásánál is a szociális helyzetet veszik a továbbiakban alapul. 
Megtárgyalta a Tanács Darabos Pálné előterjesztése alapján azokat az észrevéte
leket, amelyek az étkezde tisztaságával, sok tekintetben gondozatlanságával kap
csolatosan jogosan hangzanak el. E kérdéssel külön cikkben foglalkozunk.

ÜDÜLÉSEK - Lapunk megjelenéséig az alábbi dolgozók nyertek üdülési beutalást.

Kedvezményes üdültetés — HAJDOSZOBOSZLÓ; Jegén Lászlóné és I.TÓth Zoltánné 
okt. 5-17| PILISSZENTKERESZT: Ferenczy Endróné és gyermeke okt. 23-29, Kostyál 
István és felesége okt. 2-16.; VISEGRÁD: Imre Kálmán okt. 17-30.

29
Gvermekgyógyüdültetés - PÁRÁD: Klndlovits Kálmán gyermeke Kristóf okt. 7-
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A KESZTHELYI ÜDÜLÉSRŐL

Aki az Idén nyáron a Balaton mellett töltötte szabadságát, bármerre Is járt, 
a Báláton-part gyorsütemü fejlődése és a hatalmasan megnövekedett idegenforgalom 
ragadta meg figyelmét. Már közhelynek számit, hogy a Balaton mellett szinte több 
az idegen szó, mint a magyar. Helybeliek és vendégek lázasan vitatkoznak azon, 
mit lehetne és mit kellene még építeni, csinosítani, hogy a magyar tenger üdülő
helyei mindenütt elérjék a sokat emlegetett világszínvonalat. A fejlődésből az 
utóbbi időben bőven kivette részét Keszthely is, az OSzK dolgozóinak kedvelt üdü
lőhelye.

Garay János egyik költeményében azt Írja, hogy Kenese az éden kapuja, de 
Keszthely - maga az éden. Ha valaki először jár itt, azt feltétlenül megragadja 
a hely történelmi levegője, az épület, a park nyugodt szépsége. Jólesik a bolt
hajtásos, tiszta szobákban megpihenni, kellemes a park százados fái alatt nyug
ágyakban heverni. 6 aki elalszik, álmot lát: Festetics György sétál a fák alatt 
s az Európa-hirü Georgikon tudós tanáraival beszélget, folynak a helikoni ünnep
ségek s Berzsenyi, Kisfaludy Sándor, Dukál Takács Judit olvassák fel müveiket; 
azután változnak az idők s már a gőgös Tasziló herceg sétál itt magányosan, aki
nek többé nem Írók és költők, hanem lovak a barátai, halljuk a világhírű fenék
pusztai ménes dübörgését s a kastély ablakából a herceg angol felesége, Mary 
Hamilton pillant le. De ez a pillantás sokba kerül, egyre jobban olvad a hitbi- 
zomány, a 160 000 holdból már "csak" 60 000 van meg s hiába tartja magát az 
"utolsó magyar oligarchának" Tasziló herceg, fia özvegye már 1941-ben megvétel
re ajánlja fel a kastélyt az államnak, mert nem tud vele mit kezdeni. De az ál
lamnak sincs elég pénze, meg kell várni, amig a történelem beteljesedik... S 
egyszerre de jó felébredni, mint gondtalan OSzK-üdülő s leszaladni a Balatonra, 
az újjávarázsolt keszthelyi strandra s gumimatracon ringva belefeledkezni a pá
rás messzeségbe...

S ezzel talán már el is mondtam, mi Keszthelynek a varázsa: kultúrát, mű
emlékeket, történelmi múltat talál itt az ember a természeti szépséggel együtt.
A belváros sok barokk, copf és klasszicista stilusu háza, gótikus temploma, a 
Balatoni Muzeum gazdag anyaga, az idén először megrendezett keszthelyi zenei 
hetek magas színvonalú hangversenysorozata s mindezzel együtt a környék szépsé
gei, a hullámos dombvidék, amely körülöleli a mindig változó Balatont, a köze
li Héviz gyógyfürdő, melynek vizétől betegek születnek újjá - talán mégsem té
vedett olyan nagyot Garay, amikor az édent emlegette.

Keszthely városát a jövőben még erősebben kívánja fejleszteni a Balatoni 
Intéző Bizottság, üdülőcentrummá, kulturális központtá kívánja kiépíteni.

Az állam évről-évre hatalmas anyagi áldozatokat hoz, hogy a kastélyt foko
zatosan felújítsa s egyre több helyiséget bocsásson a látogatók rendelkezésére. 
Most folyik a kápolna helyreállítása s példaként megemlítjük, hogy csak parkett-



munkára 1962/63-ban 600 ezer forintot fizettek ki. A könyvtár dolgozói és az 
IBUSZ idény-kisegitői hősiesen állják a turisták rohamait s előreláthatólag 
az idén rekord születikt már szeptember elején 60 000 látogatója volt a kas
télynak és a könyvtárnak.

Megérdemelnék a fejlesztést a Helikon Könyvtár vendégszobái is, érdemes 
volna berendezésüket egy üdülő színvonalára emelni. Eddig is nagy utat tett meg 
a Szakszervezeti Bizottsági ma már egyszerre kb. 20-25 embernek tudnak helyet 
biztosítani s évről évre fokozzák a beutaltak kényelmét szolgáló berendezéseket 
is (edények, vlllanyrezsók, ping-pong felszerelés, kabinbérlet, gumimatrac,nyug
ágyak stb.) De nagy szükség volna még uj ágyakra, mert a sodronyok rossz álla
pota miatt az ágyakban jobban lehet Európa domborzati térképét tanulmányozni, 
mint aludni, (üzenet az illetékeseknekt "Csak egy éjszakára küldjétek el őket..") 
szükség volna éjjeliszekrényekre, egyes szobákból hiányzik a tükör, a fogas s 
a gondnoknőnek legnagyobb gondot a kevés ágynemű okozza...

De mindezek a hiányosságok eltörpülnek keszthelyi dolgozóink lelkes igyeke
zete mellett, amellyel a pesti kartársak üdülését széppé, kellemessé igyekeznek 
tenni. Fáradozásukért ezúton is fogadják hálás köszönetünket. [SOMKUTI GABRIELLA]

a kulturáltabb étkezés írt

Napi fél óra ebédidő. Vannak, akik otthonról hoznak valamit ebédre, vannak, 
nlHV- a tejivót látogatják karcsúságuk megóvása érdekében. De a dolgozók többsé
ge mégiscsak szeret délben főtt ételt enni és szereti azt rendezett, kulturált 
körülmények között elfogyasztani.

A Szakszervezeti Bizottság egyre azon van, hogy dolgozóink minél tisztább, 
kellemesebb és kulturáltabb környezetben fogyasszák el ebédjüket. Tavaly őszön 
ujább tálakat, abroszokat, kenyérkosarakat, hamutartókat vásároltunk. Megszer
veztük az önkiszolgáló büfét is; 60 fillérért lehet uborkát kapni, vásárolhatunk 
gyümölcsleveket, ásványvizet stb.

Mindez a mi érdekünkben történt, mi ezt elfogadtuk és természetesnek tart
juk.

Sajnos az utóbbi időben elszomoritó kép fogadja az ebédelőket. A falak, az 
ablakok, a függöny, a padló, az egész ebédlő piszkos és elhanyagolt. Szomorúan 
kellett tapasztalnunk, hogy most az épület renoválásakor az étkezőhelyiség mos
toha maradt.

De velünk, étkezőkkel is baj van. Nem tudjuk például a tálakat használni. 
Miért van az, hogy egyesek a hamutartóra vagy a padlóra (mert ezt is láttami) 
teszik a tálak fedelét, pedig a fedő pontosan azt a célt szolgálná, hogy a főze
lék ne hüljön ki, - ha már a higiénia szempontjait nem vesszük figyelembe! Elő
fordult már az is, hogy a négy személy számára elegendő főzeléket egy vagy két 
személy fogyasztotta el, pedig be kell látnunk, hogy Nagy néni nem rendelkezik
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kimeríthetetlen főzelékmennyiséggel. A hamutartó sem azt a óéit szolgálja,mint 
egyesek hiszik, hogy valamelyik asztal alatt helelépjünk.

Reméljük, hogy az ebédlőhelyisóg sem marad mostohagyerek és rendbehozzák 
kopott és piszkos falait, ablakait (mégha egy—két napig újra nem is ebédelünk).
De reméljük azt is, hogy dolgozóink Is megértik törekvéseinket és megfelelőb
ben használják a most vásárolt tálakat, merőkanalakat, és akkor nem veszik kár
ba az erőfeszítés, amivel az ebédlőt és az étkezést minél kellemesebbé igyek
szünk tenni. (D.Á.) * [A Gazdasági Hivatal most értesített, hogy az étkezdét 
a közeli jövőben, de legkésőbb januárban kifestik, ajtóit és ablakait újra más
zol ják, padló ját pedig olajjal lefestik. A függönyöket máris tisztításba adtuk. 
Hasonlóképpen kértük és Ígéretet kaptunk a kicsorbult tányérok, poharak kicse
rélésére is. Miután az étkezde feletti felügyeletet a mindenki által becsült 
Márton Mihály bácsi, könyvtárunk gondnoka veszi át, reméljük, hogy a naponkén
ti takarítás és az étkezde tisztasága se hagy majd kívánni valót maga után. 
Szerk.}

SPORTHÍREK - Folytatódott a küzdelem a VIII.kerületi kispályás labdarugó 
bajnokságban. Eredmények! OSzK - Vituki 3:1 - OSzK - Statisztika 0:0 - OSzK — 
Sütőipar 0:0 - Pátria Nyomda - OSzK 2:0.

Október 4-én, szombaton délután szeles, esős időben került sor az OSzK és 
a Műszaki Könyvtár lábdarugóosapatának a barátságos mérkőzésére. OSzK: ónody - 
Messinger, Bereczky, Sonevend - Kecskés, Mussinger - Horányl II., Horányl I., 
Városi, Dán, Juhász.

Az első félórában a sokkal lendületesebben támadó OMK megérdemelt vezetéshez 
jutott: 3:1. Egyetlen gólunkat Horányl II. rúgta a félidő utolsó percében.

A második félidőben mintha szárnyakat kapott volna csapatunk. Egyre—másra 
vezettük nVftt. Enyhe mezőfölényt harcoltunk ki, s előbb Horányl I.,
majd Dán R. "hatalmas bombája" akadt meg a hálóban. Ezután még két gólszerzési 
alkalom is nyílt szabadrúgásból, de mind a kettő a kapu mögé hullt. Néhány perc
cel később Juhász Á. partdobását értékesítette Horányl II., ezzel 4:4-re alakult 
az eredmény. Most már az eredmény megtartása volt a cél. Egy ártatlan OMK táma
dás azonban a vendégek győzelmét jelentette, noha a II. félidőben az OMK csa
társora - kivéve azt a percet melyben a gól esett - semmi veszélyt nem jelen
tett kapunkra. Végeredményben az OMK győzött 5*4 arányban.



Elnyerték a 
"SZOCIALISTA KÖNYVTÁRI MUNKAKOLLEKTIVA 
elmet a Könyvtárközi Kölcsönzés és a 
--- Könyvelosztó muhkakollektivái ---

Egy évvel ezelőtt, 1962 októberében 
alakult meg és tűzte ki célul a szocia
lista cim elérését a Könyvtárközi Köl
csönzés és a Könyvelosztó keretében az 
a két munkakollektiva, melynek vállalá
sai teljesítése és munkája alapján könyv
tárunk illetékesei most a "szocialista 
könyvtári munkakollektiva" kitüntető el
met adományozták. Az alábbiakban az er
ről szélé határozatot ismertetjük)

*

Tárgy: "Szocialista könyvtári munkakollektiva" 
cim odaítélése

Szám: 2042/1963.
Határozat

▲ szocialista munkaverseny irányításáról, valamint a munkaversenyben élenjá
ró dolgozók kitüntetéséről és jutalmazásáról szóló 1022/1961. (XI.15.) Korm. szá
mú határozat III.B.2.d. pontjában foglalt rendelkezés alapján, a Közalkalmazottak 
Szakszervezete Budapesti Bizottsága által 1962.szept.4-én kiadott irányelveknek 
megfelelően

könyvtárunk Könvvelosztó Osztálya Beloiannisz u. részlegének és a Könjnjtár- 
közl Kötr.anwy.éa csoportjának 1962. október 1—tői 1963. szeptember 30—ig maradék
talanul teljesített vállalásaik alapján a

"szocialista könyvtári munkakollektiva"
cimet adományozzuk.

A szocializmus építésében és a szocialista erkölcs kialakításában végzett 
eredményes munkájukért fenti munkakollektivákat oklevéllel tüntetjük ki.

Budapest 1963* november 1-én

Dr.Jóboru Magda 
főigazgató

Horváth Viktor 
szakszervezeti titkár

Hámori Béla 
párttitkár
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MOHKAKOLLEKTIVÁ1NK teljesített vállalásairól és munkájuk eredményéről a Szak** 
szervezeti Bizottság által megbízott ellenőrök jelentései alapján számolunk be.

* Csapod! Csábáné jelentéséből, a Könyvelosztó Beloiannisz u.részlege mun
kájáról :

Szükségesnek tartom előrebocsátani, hogy a csoport meglehetősen nehéz munka
körülmények között - helyenként a természetes világítást teljesen nélkülöző, ne
hezen kifüthető munkahelyen — végzi munkáját. Ugyanakkor viszont a csoportnál a 
munkafegyelem már azelőtt is mindég jó volt, ami eleve jó előfeltételt teremtett 
ahhoz, hogy közös, nagy vállalkozásba kezdjenek. Maga a munkafolyamat Is, amelyet 
ez a csoport végez olyan, hogy - bár szalagrendszerü - sok esetben szükségessé 
teszi egymás munkájának ismeretét, elvégezni tudását; éppen a helyszűke miatt az 
anyag átfutási ideje nem hosszabbítható meg anélkül, hogy torlódás ne álljon elő.

Röviden összefoglalva az eredményeket: a címleírást 106 J6-ra teljesítették, 
azonkívül 42 m^ anyagot a munka racionalizálásával félidő alatt bontottak szét. 
Teljesen terven kívül dolgoztak fel mindezeken kívül 9000 könyvtári egységet a 
bécsi Colleglum Hungaricum számára és ugyancsak terven kívül elvégezték a Roko
lya-utcai hungarica-anyag katalógusénak előkészítő munkálatait. Mindezt a példás 
munkafegyelem, az állandó jó szervezés és minden perc kihasználása tette lehetővé.

Teljesítette a műnkakoliektiva a kollektív tanulásra vonatkozó vállalásait 
is. A könyvtárosképző tanfolyam hallgatói jó eredménnyel vizsgáztak le, tanulmá
nyaikról rendszeresen beszámoltak. Az egy év alatt tartott összes beszámolók szá
ma: 21 volt. Ezenkívül szintén közösen vitatták meg 4 szakmai továbbképzés témá
ját.

[A kollektív élet területén tett] vállalását Is Igen komolyan vette a kollek
tíva. A jelentésükben felsorolt eredmények közül különösen azt szeretném kiemel- 
ni, hogy a közös programok, beteglátogatás, egymás segítése mellett még arra is 
találtak időt, hogy "könyvtári vetélkedő" elmén egymást és önmagukat ilyen for
mában Is továbbképezzék szakmai vonalon.

Összegezésként: A KEO Beloiannisz-utcal részlegének munkakollektivája, a 
munkakollektiva minden egyes tagja fegyelmezetten és sziwel-lélekkel fogta föl 
az egy évvel ezelőtt tett vállalásait. A munkát - amelyet azelőtt is jól végez
tek - most tudatos szervezéssel, rendszeres kollektív összefogással, példás mun
kafegyelemmel végezték. A tervteljesitést mindenki saját, személyes ügyének te
kintette és ennek alárendelte sokszor személyes érdekeit, szinte kollektívvé vált 
a szakmai vezetés Is.

A tanulásban becsületesen helytálltak, túl a puszta kötelességteljesitésen.
A kollektív élet területén pedig nem a számszerű eredményeket kell néznünk, hanem 
a kollektíva tagjainak egymáshoz való viszonyát, azt, ahogy egymást a munkában, 
a tanulásban és szocialista emberré válásban segíteni Igyekeztek, miközben ők 
maguk Is egyre Inkább azzá váltak. Becsületesen dolgoztak, szép eredményeket ér
tek el. Jó lenne megőrizni és tovább fejleszteni ezeket az eredményeket.
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* Gombocz István Jelentésébőlt a Könyvtárközi Kölcsönzés munkskollektlváJá
rnak munkájáról! >

A KKK több szempontból alkalmas volt arra, hogy az első munkakollektivák 
egyikét megalakítsa. A magyar ipari és mezőgazdasági termelés, valamint a tudomá
nyos kutatás szempontJából fontos külföldi szakirodalom egyik beszerzési forrása 
a KKK, melyhez az utóbbi időkben annyira növekvő mértékben érkeztek kölcsönzési 
kérések, hogy azok feldolgozása a régi munkamódszerekkel aligha volt megoldható.
A személyzeti bővítés egyrészt akadályokba ütközött, másrészt nem is lett volna 
raoionális fejlesztési mód. Egy szoros szervezettségű brigádtól viszont remélni 
lehetett azt, hogy a problémát megoldja, ftnnél inkább szükség volt egy uj munka
stílus kialakítására, mert a KKK működésében igen fontos szerepet Játszanak a ha
táridők, melyeknek pontos betartását csak úgy lehet elérni, ha az osztály vala
mennyi tagja egyetlen összeforrott gépezet fogaskerekeiként működik.

1962 utolsó negyedében minden korábbit felülmúló számban érkeztek kérések és 
Így a kollektívának mindjárt kezdetben ki kellett a próbát állania. Az indulás 
nehézségeit ellensúlyozta a kezdettel ugyancsak velejáró lelkesedés és buzgalom 
és igy a vizsga igen Jól sikerült. A csoport tagjai egymás munkáját túlnyomórészt 
elsajátították és a betegség vagy szabadság miatt kieső dolgozó munkáját egymás 
között arányosan felosztották.

A gyorsított munkának rendszerint a minőség látja kárát, itt azonban nem ez 
történt, mert gondosabb lelőhelymegállapitással arra is törekedtek, hogy minél 
kevesebb legyen a nemleges válasz a befutott kérésekre. Természetesen minél ke
vésbé pontos maga a beküldött kérés, annál nehezebb a megfelelő külföldi könyv
tárat kikeresni. Annak érdekében is, hogy a kérések pontosabbak legyenek, a KKK 
illetőleg a kollektíva vállalásai között szerepelt egy általános útmutató kibo
csátása is. Ennek megszerkesztésére viszont nem került sor, mert közben, ugyan
csak a kkk közreműködésével létrejött a könyvtárközi kölcsönzést országosan sza
bályozó miniszteri utasítás, az útmutatót majd ehhez, illetve ennek végrehajtá- 
bí utasításához igazítva kell kibocsátani. Két további eredmény Jelzi a kollek
tíva egyévi működését: sikerült elérni, hogy a külföldre történő pénzátutalások 
havonta rendszeresekké váltak, ezenkívül sikerült az előszámlás anyag megszer
zését Unesco-kuponok segítségével lényegesen meggyorsítani. Nem valósult még meg 
teljesen, bár folyamatba tették, a nyilvántartás tervezett átszervezését.

1963 elején a kezdeti lendület némileg lelassult, különösen a határidők be
tartása terén akadtak hiányosságok. A munkakollektiva azonban mégsem Jutott a ha
sonló kezdeményezések sorsára, idejében felismerte és rendbehozta a hibákat - ami 
szintén a Jó kollektív szellem megnyilatkozása - úgyhogy az azóta eltelt időszak
ban restancia nem keletkezett.

Az eredményekről legjobban tanúskodnak a számok: Az első félévre tervezett 
12 000 kérés helyett 12 799-et továbbítottak, 2 442-vel többet mint az előző év 
első felében. A legfontosabb pedig az, hogy a kérések 95 %-é.t sikerült ki is elé
gíteni, a nemleges válaszokat pedig 30 %-ról 28 %-ra csökkenteni.(Persze ez az 
utóbbi szám még mindig elég magasnak tűnik). Még beszédesebbek az elismerő és kö
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szönőlevelek, melyeket az osztály a különféle kölcsönvevő szervektől kapott. A 
Pestmegyei Tanács Idegbeteggondozója pl. levélben megköszöni "azt a rendkívülien 
lelkiismeretes, példás és nemes emberi segítséget és munkát,melyet mindennapi 
gyakorlatunkhoz, tudományos munkánkhoz" az osztály nyújtott. Hasonló tartalmú le
velek érkeztek a tatabányai Kegyel Könyvtártól, egy szolnoki rendelőintézettől, 
az Autóközlekedési Kutató Intézettől, a BIOGÁL Gyógyszergyártól, a debreceni és 
miskolci egyetemtől stb.

A csoport működéséhez a nyelvtudás nélkülözhetetlen és ezért az arra rászo
rulók részéről a számukra szükséges nyelvtanulás ugyancsak szerepelt a vállalások 
között. A nyelvtanulások egy részét közösen oldották meg. Ezek a vállalások azon
ban nem bizonyultak elegendőknek ahhoz, hogy az egy év alatti nyelvtanulás rend
kívüli nehézségeit áthidalták volna és Így a munkához képest a nyelvtanulás terén 
elért eredmények szerényebbek.

A politikai és kulturális képzésben a csoport valamennyi tagja Ilyen vagy 
olyan formában részt vett, de az átlagos OSzK szintet nem túlhaladó mértékben.
A kollektíva előnye azonban Itt is megmutatkozott, amennyiben időnként, ha nem 
is rendszeresen, a meghallgatott előadásokról a résztvevők beszámoltak a kollek
tíva tagjainak. Különösen a Könyvtáros akadémián résztvevő 2 munkatárs beszámolóit 
kísérte élénk érdeklődés és vita. A főosztályvezető politikai beszámolói alapján 
a muhkakollektiva élénk figyelemmel kísérhette a nemzetközi politikai élet ese
ményeit is.

összegezésként: A Könyvtárközi Kölcsönzésben alakult munkakollektiva a pró
baidő esztendejét jól megállta, a hozzáfűzött reményeket beváltotta. Bár a kollek
tíva nem varázsszer és minden problémát nem oldott meg, mégis növelte az egymás 
Iránti felelősségérzetet, jobb munkára serkentett, megszilárdította a munkafe
gyelmet (bár e kérdésre ismételten vissza kellett térni az év folyamán), erősí
tette az összetartozás érzését, növelte a szocialista épitőmunka iránti felelős
ség tudatát. Mindezek eredményeként megvalósult a legfőbb cél: a határidők betar
tásával restanoiamentesen sikerült az egyre növekvő számban érkező kölcsönzési 
kéréseket kielégíteni és ezzel a magyar termelést és tudományos kutatást támogat
ni, az igénybevevők megelégedését kiérdemelni.
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