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AZ OSZTÁLrÉRTEKEZLETEK TANUIfiÁGAI

Sokéves tapasztalat, hogy könyvtárunknak nem legerősebb oldala a tervezés, 
különösen a dolgozók bevonásával, véleményük meghallgatásával előkészített éves 
munkaterv összeállítása. Az Idei osztélyértekezletek azonban meggyőzhették az 
intézetvezetés, a párt és a szakszervezet megjelent képviselőit egy egészséges 
fejlődés kibontakozásáról. Dolgozóink véleménye, javaslata sok esetben eltért 
a megszokott szűk szakmai problémák említésétől. Az un. kis-tárak munkatársai 
ismerik könyvtárunk soronlévő központi feladatait is, tisztában vannak anyagi 
és személyzeti körülményeinkkel és nem tévesztik szem elől az összkönyvtári ér
dekeket . A nagy változások előtt álló osztályokon, mint pl. a Könyvfeldolgozó 
Osztályon, vagy a Hirlaptárban olyan gondolatok hangzottak el, melyék egész könyv
tárunk működését segítik elő. Említsük meg mindjárt, hogy ez nem véletlen előre
haladás, inkább törvényszerű. Az uj otthonunkba való készülődés, a megvalósítás
ra váró célok túlnőnek a vezetés gondjain, Immár minden dolgozónkat közvetle
nül foglalkoztatják.

Nem lehet célja e néhány soros beszámolónak az osztályokon elhangzott meg
jegyzések, javaslatok regisztrálása* Néhány "közérdekű" vélemény megemlítése 
azonban hasznos tanulságul szolgálhat mindnyájunk számára.

A Könyvfeldolgozó Osztályon élénk vitát váltott ki a vezetés és beosztott 
munkatársak közötti együttműködés témája. A vezetés keveselte a bátor .és segí
tőkész kritikai szellem megnyilvánulását, az alulról jövő kezdeményezést. A dol
gozók pedig több tájékoztatást, beavatottságot igényeltek. A vita azért tanulsá
gos számunkra, mert figyelmeztet további feladatunkra. A Szakszervezeti Bizott
ság feladata tanulmányozni a vezetés módszereit is. Dolgozóink bevonása könyv
tárunk életének irányításába feltétlenül szükséges. így bontakoztathatjuk ki 
néinnk is a szooialista demokráciát. Dolgozóink bevonása ugyanakkor azt is je
lenti, hogy megismerik a szakmai vezetés, a párt és szakszervezet törekvéseit, 
céljait s ezáltal mindinkább képessé válnak a bonyolultabb feladatok megoldásá
nak segítésére is. Ez alapvető követelmény a részben alapja könyvtárunk tervsze
rű káderfejlesztésének is.

Uj és uj kérdések vetődnek fel. Kézirattárunk jelentékenyen megfogyatkozott 
létszáma pl. azt eredményezi, hogy munkájukban jórészt adminisztratív feladatok 
az uralkodók. A tudományos kutatómunka háttérbe szorul előreláthatólag néhány 
évig. S még hozzátehetjük, hogy a Kézirattár várbeli sorsa, feladata, problémái 
még elvileg sem tisztázódtak. Hogy nevelődnek fel ilyen körülmények között meg
felelő szakemberek?
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De nemcsak szakemberek kinevelése a gondunk. Dolgozóink szocialista öntu
datának fejlesztése is szakszervezeti feladataink előterébe került. Ennek kap
csán szóljunk néhány szót a munkafegyelemről. Elavult normák és munkamódszerek 
még Jócskán akadnak könyvtárunk számos területén. Ezzel ellentétben nem egyszer 
hallhattunk olyan kijelentést, hogy rejtett tartalékok már nincsenek; tovább 
feszíteni a munkát már nem lehet, im volt ahol azt is hozzátették: az általános 
OSZK-munkaerkölcsöt tekintve! Hát ez is elgondolkoztató.

Könyvtárunk kiemelt feladatai, az anyagi ösztönzés céljutalmazási formája 
stb. egy uj, téves szemléletnek lett szülője. Olyan véleményekkel találkozhat
tunk, mintha a központi feladatokat végző dolgozók megbecsültebb szerepet töl- 
tenének be, elitebb helyet foglalnának el könyvtárunkban. Ehhez csak annyit: a 
kiemelt feladatok könyvtárunk fejlődésének Jelenlegi szakaszában kétségtelenül 
a legfontosabbak, a legégetőbbek. Ezek megvalósítása mintegy előfeltétele ké
sőbbi életképes működésűnknek. De dolgozóink értékelését nem a feladatok könyv
tári szempontból kiemelt Jellege határozza meg, hanem a feladatok végrehajtásá
nak színvonala. Jó munkát nyújtani és ezért méltó elismerésben részesülni a 
könyvtár minden munkaterületén ezután is lehet!

Summa summarum, az értekezleteket általában Jól előkészítették az osztályo
kon. Sok helyen tapasztaltuk, hogy bevonták a dolgozókat a tervkészítésbe, de 
még volt olyan osztály, ahol feleslegesnek és értelmetlennek tartották a megbe
szélést. Ez a Jelenség pedig arra kell figyelmeztesse szakszerveztünket, hogy 
az eredmények további sikere érdekében emelje a vezetés színvonalát, tanulmá
nyozza az alkalmazott módszereket, nevelje az embereket a könyvtár és a szakma 
szeretetére. Továbbra is törekedjünk, hogy dolgozóink részt vegyenek a tervek 
kidolgozásában,végrehajtásuk megszervezésében és ellenőrzésében. El kell érnünk, 
hogy munkatársaink gazda módjára dolgozzanak a könyvtár minden területén. 
[MILHOFFER ALAJOS]



KÖZLEMÉNYEK

KÖNYVTARUNK KOLLÉGIUMÁNAK munkájáról

JANUÁR 25-1 ÜLÉS — A Kollégium napirendjén a következd kérdések szerepel
tek* 1. "AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 1964.ÉVI MUNKATERVE". E kérdésről va
ló beszámolást lapunk januári számában megjelent "Számadás és tervezés" c. cik
künkre és arra való utalással, hogy a munkatervet dolgozóink Írásban is kézhez 
kapták, mellőzzük. 2. "AZ UJ NEMZETI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSÉNEK KÉRDÉSEIVEL FOGLALKO
ZÓ TERVTANULMÁNYOK MEGTÁRGYALÁSÁNAK MUNKATERVE". A Kollégium határozata szerint 
az 1963. folyamán elkészült tervtanulmányokat egy-egy témánként kijelölt lektor 
véleményes jelentése alapján előbb egy szükebb bizottságban és az aktuális kér
dések szemináriumának munkaközösségében vitatják meg, majd az igy előkészített 
tervtanulmányok döntésre a Kollégium elé kerülnek. A tervtanulmányok az év fo
lyamán "Az uj Nemzeti Könyvtár programja" sorozati címmel kiadványként is meg
jelennek. 3* Külön napirendi pontként tárgyalta meg a Kollégium 1964. első fél
évi munkarendjét.

FEBRUÁR 7-1 ÜLÉS - Napirenden "AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 1964-1965. 
ÉVI ÁLLOMÁNYREVÍZIÓJA" c. előterjesztés szerepelt. A Kollégium határozata sze
rint ez évben csak a segédkönyvtárak és a könyvraktár un. "müncheni-szakjainak" 
revízióját kell végrehajtani. A teljes állományrevízió csak az 1965-1966. évek
ben kerül lebonyolításra. Ugyancsak ezen az ülésen került napirendre a "CÉLJU- 
TALOM-JAVASLATOK AZ 1964.ÉVI MUNKATERVHEZ" c. előterjesztés is, melynek határo
zatként elfogadott anyagát külön címmel e rovatunkban ismertetjük.

FEBRUÁR 17-1 ÜLÉS - A Kollégium "JELENTÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 
1963.ÉVI MUNKATERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL" c. előterjesztést tárgyalta meg. Ismer
tetését az 1964.évi munkatervnél már elmondottak alapján mellőzzük.

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

UJ MUNKATÁRSAINK1 Kiss Elemérné könyvtáros II. (Kézikönyvtári Csoport), 
Kulin Gábor kisegítő III. (Postarészleg), Musainger Gábor könyvtári raktáros 
(Raktári Osztály), Szentmlhály Andrea könyvtáros II. (Nemzetközi Csere)

ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL* Kapocs1 Mihálynó kisegitő III. (elhalálozás), 
Szilágyi Mihály könyvtáros III.(elhalálozás).
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AZ 1964. ÉVBE KITŰZÖTT CÉL JUTALMAK

Az elmúlt ér decemberében rendszeresített céljutalmak szabályozásának 2. 
pontja alapján (ld. lapunk januári számában) könyvtárunk kollégiuma f.évi febr. 
7—1 ülésében az 1964. évi munkaterwel kapcsolatban a főosztályvezetők javas
latára az alábbi céljutalmakat tűzte ki.

1. Könyvraktári állományvédő munka (Baktári Osztály) - 3 900 polcfolyómé
ter raktári anyag Ideiglenes állományvédő megóvása (tékázás, jegyzetkötés, kar- 
toriba-füzés, kisebb javítások). A munka minőségi célkitűzése az, hogy a kifogás
talan állapotban levő müveken kívül minden sérült könyvet megfelelően kezelni 
kell. A munkát 3 fő nyolcórás és 3 fő négyórás munkaerő végzi. A munka időtar
tamát 1964. jan. 1-től dec. 31-lg- A céljutalom összege 4 000 Ft.

2. Magyar Könyvészet 1945-1960. (Bibliográfiai Osztály - Retrospektív Cso
port) - A Magyar Könyvészet 1945-1960.c. bibliográfia 1. és 2. kötetének (1. Fi
lozófia. Társadalomtudományok. Nyelvészet. 2. Természettudományok, Orvostudomány. 
Agrártudományok) nyomdába adása. A két kötet mintegy 30 000 címszót ölel fel. A 
feladat az anyag szerkesztése, a vegyes témájú művek szakutalásainak beiktatása, 
az OSzK raktári jelzeteinek bejegyzése, gépeltetés, korrektúra, tipografizálás.
A munkát 4 nyolcórás és 7 félidős dolgozó végzi. Határidők: az 1. kötetnél jun. 
30., a 2. kötetnél nov. 30. A céljutalom összege 5 800 Ft.

3. Közművelődési könyvtárak fölöspéldányalnak begyűjtése (Könyvelosztó) -
A közművelődési könyvtárak fölöspéldányalnak 1962. évi felmérése alkalmával meg
állapított fölöspéldány-mennyiséget valamennyi bejelentő könyvtártól - az osz
tály létszámcsökkenése ellenére, a munka további racionalizálásával - az eredeti 
tervnek megfelelően 1964. dec. 31-ig átveszi és feldolgozza. Az 1962. évi fel
mérés alkalmával bejelentett mennyiségi 1 454 507 db., az 1963- évben feldolgo
zott mennyiség 643 434 db., az 1964. évben begyűjtésire és feldolgozásra számí
tásba vehető mennyiség 811 073 db. A munkában 13 fő dolgozó vesz részt. A célju
talom összege 6 500 Ft.

4. a. KK szláv-katalógusának felállítása (Könyvek Központi Katalógusa) - Az 
196-'i. évi rekonstrukciós munkák során felállítandó szláv-katalógus munkálatai, 
a) A jelenlegi szovjet katalógusból 10 500 db. nem-szláv karton kiemelése, b)
A t’eiuuaaradó anyag átszerkesztése a Berghoeffer-elvek szerint (szerzői és cím
re ndszós sorozat szétválasztása, a személynevek figyelmen kivül hagyásával át
szerkesztendő a személyueves sorozat - 111 600 db - és annak revíziója), c)
A szláv-katalógussal kapcsolatos kurrens munka napra való elvégzése (48 000 db. 
karton kijelölése, szoros betűrendbe rakása és katalógusba helyezése), d) A 
tapasztalatok összegezése a nyelvi és Berghoeffer-rendszer alkalmazásával kap
csolatban. A munka időtartama: 1964. jan. 1-től dec. 31-ig. A munkában 4 fő
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nyolcórás és 2 fő négyórás dolgozó vesz részt. A céljutalom összege 3 700 Ft.

5. Szolgálati betűrendes katalógus (Feldolgozó Osztály) 100 000 naplótétel 
jelölése (naplójelölő csoport), a jelölt naplótételeknek megfelelően 130 000 
karton levonása, utalók préselése, levonása és lemezeinek beosztása (adréma cso
port), az 1963-1964. évben kijelölt 150 000 naplótételnek megfelelő munkák (cé- 
dulekiemelés, rágépelés, aláhúzás, elörendezés, utalók gondozása) elvégzése, 
valamint a változatlan cimfejü alaplapok számcsoportonkénti kiemelése (cédula
szerelő osoport), 332 000 db. karton és kb. 8 000 utaló beosztása korszerű kata
lógusszerkesztési szempontok szerint (katalógusszerkesztő csoport). Tekintettel 
arra, hogy az első és az utolsó munkaállomás között az átfutási idő 6-8 hét, a 
munka befejezésének ideje az 1.csoportnál 1964. dec. 31*, a 2. csoportnál 1965* 
jan. 20., a 3* csoportnál 1965- fébr. 10., a 4. csoportnál 1965. febr. 27. Az 
egyes csoportok teljesítményét külön - külön kell értékelni. A munkát 4 csoport
ban 13 fő nyolcórás dolgozó végzi. A céljutalom összege: az 1.csoportnál 2 500 
Ft, a 2. csoportnál 1 300 Ft, a 3* csoportnál 2 900 Ft, a 4. csoportnál 3 300 Ft.

A céljutalmak szabályozásának 6.pontja szerint "A céljutalmakat amennyiben 
a célfeladat végrehajtása az év októberéig befejeződik november 7-én, egyéb eset
ben a tervóv befejezése utáni összdolgozói értekezleten kell kiadni."



AZ UJ NEMZETI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSE
(Befejezés)

Előkészítő munkák

A könyvtár felköltöztetése a volt királyi Várta már méreténél fogva Is rend
kívüli feladat leszt több mint másfél millió könyv és három millió egyéb egység 
megmozgatására kerül sor* Még nagyobb nehézséget okoz, hogy ez a hatalmas anyag 
a zsúfoltság miatt nincs a kellő rendezettség állapotában. De mindezeken túl 
az a tény, hogy a könyvtár uj szerkezetben, korszerűsítve kezdi meg működését, 
az előkészítő munkák egész sorát tűzeti velünk napirendre.

Ezek közül a feladatok közül a legfontosabbak a következők!

1. Kézi— és segédkönyvtárak felállítása. A szabadpolcos kózikönyvtárak fel
állítása maga valóságos könyvtáralapítással veendő egyértelműnek. Egy 80 000 kö
tetes tudományos könyvtár létrehozását nyilván senki sem képzelné el másként, 
mint jelentős személyzet többéves munkája által. Pedig a mi esetünkben töményebb 
anyagról, alaposabb válogatásról, nagyobb munkáról van szó, mint a szokásos rak
tári állománynál. A legfontosabb tennivalók:

az anyag bibliográfiai kijelölése szaktudományonként (először tartalmi terv, 
azután címjegyzék), beszerzés, állománybavétel és feldolgozás (a felállítás rend
jének kialakítása, jelzetek, katalógusok készítése olvasótermekként stb.).

Külön hatalmas feladat a nagy könyvmennyiség köttetése, annál is inkább, 
mert az uj könyvtár olvasótermeibe csak kifogástalan "reprezentatív" példányo
kat lehet kihelyezni.

Itt említjük meg, hogy a könyvtár uj elhelyezése következtében alapos át
rendezésen esnek át a könyvtár belső segédkönyvtárai is. Egyeseket összevonunk, 
másokat továbbspecializálunk, a ma közelfekvőket széttelépítjük stb. Erősen ki
hat a segédkönyvtárak szerkezetére a bibliográfiai olvasóterem (központi segéd
könyvtár) felállítása is. Mindez azt jelenti, hogy nagyméretű rekonstrukciós 
munkát kell elvégeznünk még 1967 előtt, fel kell állítani a segédkönyvek közpon
ti nyilvántartását és az egyes segédkönyvtárak helyi katalógusát.
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2/a. Állományrevízió. A felköltöztetés előtt elengedhetetlen a meglevő 
állomány ellenőrzése. A feladati a könyvtár teljes állományának darabról-daráb- 
ra való átvizsgálása a leltár 111. a helyrajzi napló alapján és a hiányok jegy
zékbevétele. Ha ennek teljes munkaerőszükségletét nem sikerülne biztosítani, 
legalább a könyv- és periodika-anyag ellenőrzésének kell megtörténnie. A továb
bi munkálatokkal való kapcsolatok miatt a revíziónak 1964-ben kell megindulnia.

2/b. Raktárrendezés. Az állományrevízióhoz kapcsolódva sor kell, hogy ke
rüljön az elosztások korrekciójára, általában a raktár teljes rendjének megte
remtésére. Különösen fontos előkészületi munka a könyv- és periodika-raktárak 
állományának kötés, restaurálás szempontjából való felülvizsgálata, ezzel pár
huzamosan javítása vagy javításra való átadása.

Speciális és nagy feladat a kisnyomtatványtár rendezése ill. állományi anya
gának bővítése. A formailag könyvjellegű, valójában azonban a kisnyomtatványtár 
gyűjtőkörébe tartozó nyomtatványok (naptárak, menetrendek, telefonkönyvek, pros
pektusok s más vállalati irodalom stb.) átadásával a Tár állománya igen jelen
tős mértékben megnövekszik annál is Inkább, mert az átirányított anyag jelentős 
része feldolgozatlanul, ömlesztve van.

3. KátalÓKuamunkék. Mind volumé, mind a vele kapcsolatos minőségi igények 
miatt rendkívüli feladatot jelent a katalógushálózat rekonstrukciója. Az ' uj 
helyzetben a könyvtárnak kettős katalógusrendszerret külön olvasói és külön szol
gálati katalógusokra lesz szükség, másrészt a meglévő katalógusok revíziója és 
kiegészítése is kívánatos. Ezért minősül ez a feladat kulcskérdésnek. A munkát 
az évről-évre jelentkező kurrens feldolgozás mellett külön kell megtervezni. A 
realitásokkal számot vetve azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a kettős katalógus- 
rendszer megteremtése - ilyen méretű könyvtár esetében - 4-3 esztendő alatt le
hetetlen. De az adott feltételek mellett megoldhatatlan a teljes katalógusre- 
vizió is. A könyvtár tehát kénytelen volt számotvetni a lehetőségekkel s egy mi
nimális programot tűzni maga elé. A minimális program alapelvei a következők!

előnyben kell részesíteni az olvasók érdekelt, őket teljes katalógusrend
szerrel kell kielégíteni} szolgálati célokra egyelőre csupán betűrendes kataló
gust kell létrehozni (átalakítva a hasonlításra stb. ma még alkalmatlan kézika
talógust) ; a meglévő katalógusokat az elengedhetetlen revíziónak kell alávetni.

A katalógusok mérete (többmillió karton) eredményezi, hogy a minimális prog
ram végrehajtása is komoly munkaerőigényt jelent. Viszont olyan feladatról van 
szó, amely halasztást nem tűr, amelynek megoldatlansága a könyvtár üzemelését 
veszélyeztetné. A szolgálati betűrendes katalógus nélkül lehetetlen a gyarapí
tás és feldolgozás, lényegében az egész belső munka. A programba vett revízió 
elvégzése nélkül pedig akadozik az olvasószolgálat, egyképpen zavarokat okoznak
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a hiányok és a rossz sorrend.

4. Feladatok az olvasószolgálat terén. Az a nagy különbség, amely a jelen
legi és leendő olvasószolgálat között mutatkozik, lehetetlenné teszi, hogy a 
könyvtár egyik napról a másikra álljon át. Főleg a szabadpolc rendszerrel kap
csolatos problémák terén elengedhetetlen a kísérlet, a tervezett módszerek ki
próbálása. Fokozottan fontos ez, mert az OSzK lesz hazánkban az első tudományos 
nagykönyvtár, mely szabadpolc rendszerrel működik, márpedig a csak elméletileg 
kimunkált, de gyakorlatban ki nem próbált módszerek (műfaji arányok, jelzetelés, 
ellenőrzés stb.) általános alkalmazása kétséges vállalkozás. Ezért a könyvtár 
tervbe vette egy kísérleti szabadpolcos olvasóterem - irodalomtudományi anyag
gal való - előzetes felállítását még mostani épületében, hogy a mutatkozó tanul
ságokat értékesíteni lehessen a tervezésben. Hasonlóképpen Indokolt előrehozni
a mikrofilmolvasót erem - redukált formában való - megnyitását, hogy a mikrofilm 
használatnak az általános olvasószolgálattal való összekaposolása tekintetében 
tapasztalatokat szerezhessünk.

5. Központi Katalógus. Külön kell szólnunk a központi katalógusokról, ame
lyeknek feladatuk, hogy az ország legfontosabb könyvtárainak állományát egyesí
tett nyilvántartásba foglalják össze. A begyűjtött hatalmas anyag kellő feldol
gozása azonban létszámhiány miatt eddig nem sikerülhetett. A könyvek katalógusá
ban 2 500 000 cédula összeosztésáról kell gondoskodni, a külföldi folyóiratok 
katalógusánál többtizezer cím szerkesztése és a könyvtári lelőhelyadatok ösz- 
szedolgozása a feladat. Az utóbbi vállalkozás fontosságát a tudományos élet évek 
óta sürgeti.

6. Iratrendezés. A könyvtár újjászervezte folyamatos ügyvitelét, de az egész 
irattár visszamenőleges rendezésére nem tudott munkaerőt biztosítani. A 150 év 
levelezésének és iratanyagának szakszerű rendezése nemcsak az anyag áttekinthető
sége végett fontos, de a magyar könyvtártörténet értékes forrásait is feltárja.

7. Képzés. A könyvtár jelentős fejlesztésre szorul felsőfokú, tudományos 
munkatársakban is, még nagyobbra azonban az un. középkáderekben, akikre a könyv
tári ügyvitelnek legnagyobb részét építhetjük. E képzett könyvtárosgárdát 1968- 
ban összeverbuválni lehetetlen lesz, csak fokozatos kiképzésükre gondolhatunk.
Ez a gondolatmenet vezette a könyvtárat arra, hogy saját keretében a káderután
pótlás egy részét - középfokon - ugyancsak megtervezze. Speciális képzésre gon
dolunk, amely úgy történnék, hogy a könyvtárosképző szaktanfolyam keretében az 
OSzK kivánnlmainak megfelelő tanterwel önálló osztályt indítanánk 1964-ben 10 
fővel, az 1965-1967 években 15-15 fővel.
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Országos Széchényi Könwtár-M agyar Nemzeti Könyvtár

Befejezésül szükséges egy néhány szót könyvtárunk elnevezéséről szólani.
A könyvtár neve 1949-ig - minthogy eddig a Nemzeti Muzeum kötelékébe tartozott - 
"Magyar Nemzeti Muzeum Könyvtára" ill. "Magyar Nemzeti Muzeum, Országos Széché
nyi Könyvtár" volt. 1949-ben önállósulván, elhagyta az elnevezés első tagját 
8 azóta Országos Széchényi Könyvtárnak nevezi magát. Ennek a változásnak azon
ban az a hátránya, hogy épp a könyvtár jellegét meghatározó legfontosabb jelző 
(Magyar Nemzeti) maradt el. Következésképp azt javasoljuk, hogy a könyvtár a 
Magyar Nemzeti Muzeum nevének analógiájára a jövőben Magyar Nemzeti Könyvtár név
vel működjék. Örökké tiszteletben fogjuk tartani Széchényi Ferenc érdemeit, sze
mélyének a Várban méltó emléket fogunk állítani, de a mai név a közvélemény szá
mára nem elég kifejező. Ahogy a Nemzeti Muzeum, Nemzeti Színház, Nemzeti Galéria 
esetében a név világos képzetet kelt, ugyanazt kell keltenie az önálló épület
ben működő könyvtár nevének is.

Farkas László 
ÉPÍTÉSI MUNKÁNK 1964.ÉVI "MUNKATERVIRŐL"

Könyvtárunk 1964. évi munkaterve az uj otthon építésével kapcsolatos fel
adatainkról a következőket mondjál "A könwtárépités területén az uj épület bel
ső tereinek, berendezésének (bútorzat, felszerelés) kialakításával, valamint az 
épület gépészeti tervezésével kapcsolatos munkákat (konzultációk, szakirodalmi 
dokumentációk stb.) kell ellátni".

Nem volna jó, ha könyvtárunk dolgozói a munkatervnek ebből a kissé talán 
túlságosan vázlatos szövegezéséből azt a helytelen következtetést vonnák le, 
hogy uj otthonunk építése még mindig csak a tervezés állapotában van - meglehető
sen messze a tényleges megvalósulástól. A munkatervben megjelölt építési felada
tok csak azokra a tervezési jellegű munkákra vonatkoznak, amiket az építkezéssel 
kapcsolatosan, a műszaki tervezéssel szoros együttműködésben ugyan, de mégis ma
gának a könyvtárnak - elsősorban a KÖnyvtárépitési Munkacsoportnak - kell elvé
geznie. A kivitelezési munkákra, amelyek a mér korábban elkészült s részben most 
készülő részletes tervek alapján, a Középülettervező Vállalat 3. számú (Várépí
tési) Irodájának irányítása mellett már 1962. március óta folyamatban vannak, 
és a folyó évben fokozott ütemben folytatódnak, a könyvtár munkaterve természe
tesen nem terjedhet ki.

Az építkezési munkák előrehaladásáról legutóbb a Híradó 1963. évi júliusi 
számában számoltunk be olvasóinknak. Az akkor elmondottakhoz - az elmúlt évre 
vonatkozóan — azt kell még hozzátennünk, hogy az épület északi és déli nagy ol
vasói tere feletti tetőszerkezet, a négy sarokkupolával együtt már teljesen el-
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készült, a középső épületrész V.-IX. szintjeinek bontása befejeződött és megkez
dődött az uj vasbetonszerkezetek kiépítése. Már az elmúlt évben megindultak a 
két udvari raktártorony alapozását előkészítő földmunkák és az északnyugati (Dó
zsa György téri) feljáró feltárási munkál is.

A kivitelezés ütemezési terve szerint az uj épület szerkezeti átépítése az 
1964. év folyamán már teljes egészében befejeződik. Elkészülnek az összes tartó
szerkezetek: falak, oszlopok, födémek és megépül a két udvari raktártorony hatal
mas vasbeton, illetve acél szerkezete is. A folyó év végére tehát teljesen kiala
kul az uj épület szerkezete az olvasóterekkel, a hatalmas raktári tömbbel, a kü
lönböző feldolgozó és egyéb munkahelyekkel, valamint a reprezentatív jellegű és 
közlekedő térségekkel.

A következő évekre maradnak az épületgépészeti kivitelezési munkák, a belső 
építészeti kiképzés, a különböző szakipari munkák, a homlokzatok teljes helyre
állítása, valamint a felszerelés és berendezés munkája.

Ezeknek a további kivitelezési munkáknak a részletes tervezése erős ütemben 
folyik és ebben a munkában a könyvtárnak éppen úgy részt kell vennie, mint aho
gyan részt vett az épület szerkezeti jellegű átépítési terveinek kidolgozásában 
abból a célból, hogy az átépítés során a könyvtári funkcionális követelmények 
megvalósítása a lehető legnagyobb mértékben biztosítva legyen. Ennek a szempont
nak az érvényesülése ugyanilyen fontos az épület belső tereinek kialakításánál, 
az épületgépészeti tervek, valamint a berendezés terveinek elkészítésénél is. Eb
ből következik, hogy azoknak a feladatoknak a megvalósítása, amelyeket a könw— 
tár építés területén a munkaterv az 1964. évre csak vázlatosan kijelöl, a könyv
tár számára nagyon sok munkát és igen nagy felelősséget jelent.

Hírek

Az uj Nemzeti Könyvtár kialakításával kapcsolatos tervtanulmányok közül 
Haraszthy Gyula: Az Országos Széchényi Könyvtár olvasói és szolgálati katalógu
sai c. tervtanulmányának kézirata helyszini használatra az Igazgatási Osztályon 
az érdeklődők rendelkezésére áll. Sokszorosított vázlata korlátozott számban az 
Igazgatási Osztálytól igényelhető.
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TÍZ ÉVES A NEMZETKÖZI CSERE OSZTÁLYA

Tíz év nem nagy idő, de ez a kerekszámu születésnap talán mégis alkalmas 
arra, hogy felvillantva az elmúlt évek eseményeit, visszapillantsunk egyik könyv- 
tárügyi szolgáltatásunk történetére, hiszen ebben könyvtárunk egészének fejlődé-' 
se is tükröződik.

1953-ban kezdte meg működését az akkori Könyvforgalmi Osztály keretében 
a nemzetközi cserecsoport három fővel és nagyon szerény körülmények között, a 
Follack Uihély-téri épület hátsó, udvari szárnyában, a földszinten összezsúfol
va a könyvtárközi kölcsönzéssel és a kötélespéldány-csoporttal. Szűk volt a hely, 
sok a feldolgozatlan könyvkupac, az OKK-tól örökölt külföldi könyvesláda, mini
mális volt a külföld érdeklődése könyvtárunk iránt és az OSZK érdeklődése a kül
földi csere iránt.

Amint a Történettudományi Intézet kivonult az épületből, az utcai frontra 
költözött a csereszolgálat a kötélespéldány-csoporttal együtt. 1954-ben bővült 
a létszám is, ami lehetővé tette, hogy Európa legfontosabb könyvtáradval kiépül
jenek a kapcsolatok, rendeződjön a felgyülemlett anyag, elinduljon a levelezés. 
Eleinte inkább a kiküldésen volt a hangsúly s elsősorban a Szovjetunióba; 1955- 
től már egyre nagyobb mértékben érkezett a viszonzás, főleg a szocialista orszá
gokból, de máshonnan is. A csoport osztállyá nőtt, vezetője Maller Sándor lett. 
Létrejött a kapcsolat az UNESCO-val, a Nemzetközi Dokumentációs Szövetséggel, a 
Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szövetségével stb. Az OSzK bekapcsolódott a 
nemzetközi duplumcserébe, melynek keretében a Könyvelosztó belföldön már nem szük
séges könyveiért külföldi antikvár anyagot kapunk.

Az Akadémiai Könyvtártól részben átkerült a szocialista országokkal kötött 
kulturális egyezmények kiadványcseréje, ami mindmáig a forgalom oroszlánrésze. 
1956-ban már 10 fővel dolgozott az osztály, a kapcsolatok száma pedig 300-ra emel
kedett. Az érdeklődés mindkét oldalról rohamosan növekedett; az 03zK gyarapítási 
munkája egyre inkább számított a cserére, mint beszerzési forrásra, és egyre több 
külföldi könyvtár is hozzászokott ahhoz, hogy nemcsak az 03zK saját kiadványait 
kérheti, hanem bármilyen magyar könyvet, folyóiratot, vagy más kiadványt. Ez 
elsősorban a Kötelespéldány Csoportnak köszönhető, mely a kezdet-kezdete óta 
mind a rnai napig a csere rendelkezésére bocsájtja - a vonatkozó rendelkezések ér



tőimében - a magyar könyvtermés és a magyar folyóiratok kurrensen megjelenő 
tételeit.

1957-ben a Könyvforgalmi Főosztály keretében ujult erővel folytatódott a 
munka. Á Kötelespéldény Csoport a másik oldalra költözött, bővültek a helyisé
gek, változtak a munkatársak, de a törzsgárda maradt és igyekezett a folyton 
növekvő anyagáradattal és az újjászülető Gyarapítási Osztály "dezideráta-eső- 
jével" megbirkózni. Ehhez persze az kellett, hogy uj meg uj szervek és intézmé
nyek kapcsolódjanak a cserébe, hogy egyszerűbb legyen az ügykezelés, formanyom
tatványok, igazolólapok, köszönőkártyák stb. bevezetésével.

A beérkező anyag és az OSzK kívánságai természetesen nem fedik pontosan 
egymást. Ezért a könyvek és folyóiratok nagyobbik része ma is más magyar könyv
tárak rendelkezésére áll; képviselőik hetente rendszeresen válogatnak a szabad
polcok anyagából.

Az osztály neve többször változott az évek folyamán. Sokan ma is Nemzetkö
zi Kapcsolatok Osztályának ismerik, ami utal arra, hogy évente kb. 400 oldalnyi 
fordítást ad a könyvtár más osztályainak, nem egyszer külföldi utazási ügyeket 
bonyolít, külföldieket kalauzol, nemzetközi szervezetekkel levelez stb. Uj el
nevezése (1960 óta) Nemzetközi Csereszolgálat, ami viszont a magyar csereközpon
ti feladatkört tükrözi. 1963 végén az osztály elhelyezési körülményei tovább 
javultak, uj raktári helyhez jutott a kb. 10-ezer kötetnyi cserekészlet.

A fejlődés mérföldköveiként hadd álljanak itt ezek a számok; 1955-ben 
10 000 könyvet és 16 000 periodika-számot, 1963-ban 20 000 könyvet és 50 000 
periodika—számot kaptak a külföldi cseretársak. 1963—bán 55 országból 400 part
nerünktől pedig 1? 000 könyvet és 56 000 periodika-számot kaptunk, szemben az 
1955. évi 5 000 kötettel ée 15 000 periodika-számmal.

A tizedik születésnapra ajándék is került; országunk 1963 végén csatlako
zott két uj nagy világegyezményhez, amelyek szabályozzák a kiadványcserét. Ha
sonló csatlakozás utoljára 1924-ben történt, amikor ennek alapján megalakult 
az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ. Reméljük, hogy Nemzetközi 
Csereszolgálatunk uj feladatainkkal is meg fog birkózni. (-)

MAGYAR KONYVfeZET 1961-1962

Az MNB uj technikával történő előállítása és házi kezelésbe vétele megnyi
totta a lehetőséget egyrészt a legújabb kiadványok két hetente való késedelem 
nélküli regisztrálásához, másrészt ezek gazdaságos - tehát az esetek többségé
ben újraszedés nélküli - kumulálés óhoz.

----------------------------------------------- --------------—ra»ic nriva^

1946 óta ugyan készült évente utólag névmutató az MNB elvben havonta meg-
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jelent füzeteihez, de a szakok szerinti áttekintést — amely a mai kívánalmak kö
zött a legfontosabb - ez alig segítette elő. Ezért nagy esemény nemzeti biblio
gráfiánk történetében az 1961/62. évi kumulálás megjelenése, hiszen utoljára az 
1941. év hazai nyomtatványait regisztrálták, de csak szerzői betűrendben és 
szakmutató nélkül.

E fontos és jelentős publikáció egy uj - remélhetőleg most mór töretlen - 
sorozat első tagja, hiszen a továbbiakban évenként számíthatunk ennek a nélkü
lözhetetlen könyvtári segédletnek megjelenésére. Hint minden vállalkozás első 
kötete, ez a kiadvány is néhány vonatkozásban magén viseli az útkeresés vonásait. 
Az alábbiakban teendő néhány kisebb észrevétel is azt kívánja szolgálni, hogy a 
következő kötetek - ha lehet - még jobban betölthessék hivatásukat 1 a könyvtáro
sok és olvasók minél célszerűbb és gyorsabb tájékoztatását*

Az uj technika, valamint a házi kezelésbe vétel nemcsak azt tette lehetővé, 
hogy a félhavonta megjelenő füzetek szorosan nyomon kövessék a könyvek publiká
cióját, hanem az OSzK szempontjait (esetleges cédula-sokszorositós, szakkataló
gust kiegészítő szerep stb.) is fokozott mértékben lehetett figyelembe venni.

A technikai lehetőségeket jó lenne a kumuláció megjelenésének gyorsítására 
kihasználni, márcsak azért is, mert a továbbiakban a kéthetes füzetekhez 1962- 
től fogva már nem is készül külön éves betűrendes mutató. A kumulációval kapcso
latos problémák egy részét (pl. selejtezés ) ötletes szervezéssel már kiküszö
bölték. Jó lenne, ha az elengedhetetlenül szükséges átalakítási, összevonási stb. 
munkálatok gyors (szükség esetén munkaidőn kívüli) elvégzésével a jövőben az éves 
kötetek mór a következő esztendő derekán napvilágot láthatnának.

Néhány apró fogással tovább lehetne fokozni a kötet célszerű használatát, 
így ha a most a kötet elején álló tárgymutatót a végére helyeznénk, majd utána 
következnék a részletes szakmutató az ETO rendjében, úgy ez utóbbi bő számú té
telei mellé lehetne helyezni a lapszámokat. Ennek,valamint az élőfejben elhelye
zett szakszómnak segítségével lényegesen gyorsabban és könyebben lehatna a kere
sett tételeket a kötetben megtalálni.

Felmerül továbbá a kérdés, hogy ha a hanglemezeket, zenemüveket és térképe
ket a megfelelő szakszámok mellé rendezve (az ötéves kumulációban nyilván önálló 
függelékként) találjuk, miért ne lehetne a 0?0 alatt a periodikákban bekövetke
zett változásokat (uj indulás, megszűnés etb.) is közölni. Ezek az adatok nyil
ván egy olyan önálló jegyzékhez képest közölnének eltérést, mint amilyen a hazai 
"élö"periodikákról az 1958* évre vonatkozólag már megjelent.

Kétségtelen, hogy a szakonkénti elrendezés a modern nyomtatványokkal szemben 
fellépő igények kielégítésére egyedül alkalmas bibliográfiai szempont. Mégis he
lyenként (pl. az utalásoknál) az ember úgy érzi, hogy itt az ETO súlyát és je
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lentőségét meghaladó szerepet kap. Ez, valamint a már említett OSzK-szempontok 
bizonyos mértékben csökkentik a kötet használhatóságát. Ugyanakkor azonban a 
szerzők betűrendes, a sorozatok, valamint a sorozatszerkesztők és kiadó testü
letek jól összeállított mutatója igen komoly segítséget nyújt és igen hatható
san segíti a kötetben keresők munkáját.

Jó lenne, ha e nagy jelentőségű vállalkozás külső formáját - a mai lehető
ségek és az alkalmazott technika által vont keretek között - tovább emelnénk, 
így talán lehetne azon segíteni,hogy a már kifáradt Vari-typer egyes, főleg utóbb 
pótolt, speciális "magyar” betűi (1, ó, ő, ü stb.) ne "táncoljanak" olyan nagyon, 
mert ez, főleg az összefüggő szövegeknél (pl. bevezetés) rontja az esztétikai 
hatást.

A sok apró és nem jelentős észrevétel nem jelenti és nem is jelentheti, 
hogy ne a legőszlntébb elismeréssel köszönjük meg mindenkinek, akinek része volt 
e kötetnek kiadásában, azt a sok és nem egyszer áldozatkész fáradozást, amely 
lehetővé tette ennek az értékes és joggal elismerésre méltó munkának megjele
nését. [BOBSA GEDEON]

MUZSIKÁLÓ BIBLIOTHECA

A múlt év decemberébe hivja ez a néhány sor az olvasót. Megkésett beszámo
ló egy szép hangversenyről, amelynek alig volt közönsége. Ha a részvétlenség 
okait keressük, van egynéhány. Az ünnepeket megelőző zsúfolt tennivalók, a ke
gyetlen hideg. A közömbösséget azonban ez nem menti teljesen.

VAVRINECZ MÓR MÜVEI kerültek bemutatásra. Ki volt Vavrineoz Mór? Megtudtuk 
Vécsey Jenő és Somfai László bevezető előadásából. A magyar zenei életnek cse
lekvő részese 25 éves korától (zenekrltikusi működésének kezdetétől) 1885-tól 
- haláláig, 1915-ig. "Zenetörténeti jellemzéseként mondjuk, de egyben emberi- 

művészi magatartása, őszintesége megbecsüléseként isi nem akart kivetkezni ma
gából, divat és himévkereséeből nem lépett az erőszakolt magyarkodás oly sok 
kortársánál joggal felróható mesgyéjérei megmaradt magyar földön élő, a magyar 
zene szolgálatára tehetségét feláldozó, becsületes, kitűnő német muzsikusnak. 
Életművének zöme a német zenetörténet Volkmann - Brahms közötti irányának vona
lát gazdagíthatná." Vokális kompozícióinak egy része magyar szövegre készült, 
Éva cimü operája, mely Madách Tragédiáját viszi zenés színpadra, befejezetlen 
maradt. Magyar rapszódiái Brahms-ot idézik zenei nyelvezetükkel. "Legjelentő
sebb, - az utókor számára legjelentősebb alkotásainak dalait, szirafónikus és 
kamarazenéjét érezzük#99

Zeneszerzőnk müvei tehát méltán várnak felélesztésre. A halálának 50. év
fordulója alkalmából rendezett hangverseny erre tett kísérletet. Az eredmény
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meggyőző volt. Aki hallotta Az abydosi menny asszony nyitányát, a Szerenádot, 
Tankréd és Izolda kettősét az Évából és főleg a dalokati a Fájó szerelmet, a 
Csalódást, intim és mély zenei élményben volt része. Igazi művésszel és tiszta 
emberségű alkotóval kötött barátságot.

Csak az a kár, hogy olyan kevesen voltak. Néhány muzsikus - hivatalból, a 
család és barátok a még mindig élő és virrasztó szeretet jogán.

S a Könyvtárból? Hiszen itt őrizzük Vavrinecz Mór müveit, mi vagyunk & fe
lelősek ezért a hagyományért, s a Zeneműtáré a köszönet, hogy ezt felismerve, 
vállalta a bemutatás, a perújítás feladatát.

A Muzsikáló Bibliotheca sorozatnak indul. Muzeális becsű, magyar és egyete
mes zenetörténeti értékű és érdekű hangjegy-anyagunk szólal meg majd - reméljük 
folyamatosan. A Nemzeti Könyvtár méltó és nagyon is "profilba vágó" feladata ez. 
Kincsőink megfelelő színvonalú bemutatása csak emelheti intézményünk társadalmi 
megbecsültségét. Erre pedig nagyon is szükség van.

De mindenei lőtt becsüljük meg saját gyűjteményünket és kollégáink minden 
elismerést megérdemlő erőfeszítéseit.

De tiszteletreméltó az a munka is, amelyet az est szereplői a müvek kidol
gozására és előadására áldoztak. Az énekszámokat László Margit és Kozma Lajos, 
az Állami Operaház művészei tolmácsolták Králik János zongor akis éret ével, míg 
a hangszeres müveket a BM vonószenekara szólaltatta meg a szerző unokájának, 
Vavrinecz Béla karmesternek vezénylete alatt. Az avatott tolmácsolásért vala
mennyiüknek hálásak lehetünk. (-)

iw
uracséin)-OMan

* ÜJ SZERZEMÉNYEINKRŐL *

RITKA IIUNGARIKÁKKAIi GYARAPODOTT KÖNYVTÁROM. A két világháború között Je
lentős számban jelentek meg magyar Írók müvei orosz nyelven a Szovjetunióban. 
Természetesen e kiadványok nagy része hiányzott állományunkból, mert bár több 
alkalommal megkíséreltük beszerzésüket, kísérleteink nem sok sikerrel jártak, 
és csak néha-néha tudtunk egy-egy műhöz hozzájutni. Ez év januárja Ilyen vonat
kozásban sikeres volt, mert nem kevesebb, mint tizenkét 1930 és 1940 között 
megjelent hungarik&t szereztünk be. Többek közt Hidas Antal müvei közült Uoj 
tvorcseszkij opüt rabocsemu avtoru (1935)t Novüe peszni (1935)» Peszni o 
molodoj sztrane (1936), Szemeijsztvo Ficekov (1948), Vengrije likuet (1931.
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óa 1934. évi kiadás). Illés Béla* Kosztrü Verhovino (1939), Krasznüj viking 
(1949).Madarász Emil* Minszkoe soszsze (1936), Matrosz Csigajda (1938) és 
Szemnadcat let (1937). Ezúttal került birtokunkba egy eddig hiányzott Petőfi 
fordítás is* Gero j v derjuge (1948).

A TÉRKÉPTÁR ÉGI ÉRTÁ1LES UJ SZERZEM ÍNYE. — Sikerült megszerezni nem csekély 
anyagi áldozattal a "Portugáliáé Monumenta Cartographlca" cimü, Lisszabonban 
1960-ban megjelent monumentális kartográfiatörténeti gyűjteményes müvet, mely a 
felfedezések és a gyarmatosítás kezdeti időszakának portugál térképeit tartalmaz, 
za fakszimilében a megfelelő értékelő és magyarázó szöveggel együtt. A kétnyelvű 
- portugál és angol - térképtörténeti és földrajzi leírásokat a legkitűnőbb por
tugál historikusok szerkesztették, s a mü Tengerész Henrik portugál herceg, a 
nagy felfedezések előkészítőjének 500 éves halálozási évfordulójára Jelent meg. 
Az ötkötetes, színes fakszimiléket tartalmazó, szokatlanul nagyformátumú 48x62 
cm—es méretű imponzáns munka, melyet kitűnő névmutató egészít ki,tanúbizonyságot 
tesz a külföldi térképtörténeti kutatások és publikációk fejlettségéről, melye
ket már más hasonló jellegű, bár nem ennyire nagyszabású kiadványokon is volt 
alkalmunk tapasztalni. Kívánatos lenne, ha ez a példa a magyar térképtörténeti 
irodalom publikációs lehetőségeire is serkentőleg hatna. [F.Z.]

* KÖNYVTÁRUNK HASZNÁLÓIRÓL »

A HIRLAPTÁH olvasótermét az elmúlt hónapokban több külföldi látogató keres
te felt Albert Tezla (USA), a Harvard egyetem professzora az egyetem kiadásában 
megjelenő angol nyelvű magyar irodalomtörténeti bibliográfiai kézikönyvéhez ke
resett könyvtárunkban adatokat. - Hosszasabban időzött Magyarországon és gyakori 
vendége volt olvasótermünknek a magyar kapcsolatairól közismert francia de Górandó 
család egyik fiatal tagja, Antoine de Gerando (Párizs) irodalomtörténész, drama
turg, Teleki Lászlóval kapcsolatos anyagot kutatott, különös tekintettel a "Ke- 
gyeno"-re. - Niko Nlkov (Szófia), a bolgár Tudományos Akadémia Történettudományi 
Intézetének munkatársa a bolgár-magyar kapcsolatok történetének dokumentumait 
tanulmányozta. - Csehszlovákiából Jan Mikias»docens (Besztercebánya) Brunswik 
Terézre és a kisdednevelés történetére vonatkozó anyagot keresett. - Jelenleg 
rendszeres látogatóink közé tartozik Vaszillj 01ag (Moszkva), a történettudomá
nyok aspiránsa, aki az újkori magyar'történeti forrásokat kutatja és Richard 
E.Allén (USA), aki "A magyar társadalom a XVIII. század végén" 0. doktori disszer
tációjához gyűjt anyagot. R.E. Allén a Magyarország és az Egyesült Államok közöt
ti kulturális csereegyezmény keretében tartózkodik Magyarországon, [sg]

A KISNYÜMTATVÁHYTÁRAT az elmúlt évben több hónapig tartó födémerősitési és 
tatarozás! mnnVév által elriasztott olvasók és kutatók kezdik ismét felkeresni, 
így az MTI és a Televízió fotósai, akik a Kiss Manyival követitésre kerülő TV- 
játékhoz századeleji grafikai plakátokról készítettek felvételeket, - a Buda-
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pest Filmstúdió munkatársait akik a "Nem fog fájni” cimü készülő gyermekfilm
jük műtermi felvételeinél szerepeltettek régebbi cukorka-plakátokat. [M.P.]

* A KÉPZÉSRŐL ÉS TOVÁBBKÉPZÉSRŐL *

Az elmúlt év decemberében újjászervezve indult meg könyvtárunk beled to
vábbképzése*

1963. DECEMBER 7. * TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁSSOROZAT

Külföldet járt kollégáink (Babiczky Béla, Fallenbüohl Zoltán, Qombooz 
István, Róna-Taa András és Tombor Tibor) számoltak be a nemzeti könyvtárak né
hány aktuális problémájáról. Az előadás merev formáját beszélgetéssé feloldva 
vezette le Tombor Tibor a tájékoztatót. (45 résztvevő)

1965.DECEMBER 19. * AKTUÁLIS KÉRDÉSEK SZEMINÁRIUMA

A szeminárium programján az épülő uj otthonnal kapcsolatos tervtanulmá
nyok megbeszélése szerepel. Elsőként Szentmihálvi János "Az uj Nemzeti Könyvtár 
tájékoztató munkájáról" szóló tanulmánya került sorra. A vita nem bontakozhatott 
ki teljes mélységében, mivel nem állt rendelkezésre a tervtanulmány szövege s a 
szerző rövid bevezető előadásában csak főbb téziseit ismertethette.(13 résztvevő)

1964. JANUÁR 18. * KÖNYVISMERBTI-KOR

Bevezető előadásában Szentmlhályi János a bibliográfiai ellenőrzés kér
déskörével és a másodfokú bibliográfiákkal foglalkozott. A későbbiek során a 
kör tagjai fognak beszámolni egy-egy szakterület segédkönyv-apparátusáról.
(20 résztvevő)

1964.JANUÁR 25. * REFERÁLÓ-KÓR

Az első összejövetelen Dezsényl Béla ismertette a kör programját s kiosz
totta a referálandó folyóiratokat. (18 résztvevő)

1964,FEBRUÁR 1. * TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁSSOROZAT

Maller Sándor tartott előadást a nemzetközi könyvtári életről, kiemelve 
az UNESCO, a FID és az IFLA tevékenységét. (50 résztvevő)

*

LEZÁRULT a könyvtárunk dolgozói részére indított könyvtárosképző szaktan-
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folyam alsó féléve. A hallgatók teljesítménye elmaradt a várakozástól. A gyen
gébb vizsgaeredmények okát minden valószínűség szerint a követelmények elé
be csillésében és a nem kielégítő felkészülésben kell keresni. Remélhetőleg a 
félévi vizsgák tapasztalatai alapján hallgatóink alaposabban foglalkoznak majd 
a tananyaggal a következő félévben.

Név szerint említjük meg azokat, akik az átlagosnál jobb munkát végeztek 
és dicséretet érdemelnek! Molnár István, Nagy Éva, Oláh Éva, Pálmai Éva. '<
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Somkutl Gabriella 
KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS űTÁN - DJ FELADATOK ELŐTT

A Magyar Könyvtárosok Szabó Ervin Körének küldöttközgyűlése január 50-én 
zajlott le. Székely Sándor titkári beszámolójának meghallgatása utón a küldöt
tek megválasztották a Kör 25 rendes és 5 póttagból álló választmányát, melynek 
feladata lesz a további munka elvi és gyakorlati irányítása.

A résztvevők száma s a négy órán át nem lankadó érdeklődés és aktivitás meg 
mutatta, hogy a múlt év tavaszán megindult reorganizációs munka már meghozta el
ső, biztató eredményeit s a tagság bizik a Kör újjáéledésében. Az a tény, hogy a 
küldöttek az uj választmány megválasztásánál a jelöltek javasolt listáját Jelen
tősen átformálták és kibővítették s a választás a demokrácia elveinek tisztelet- 
bentartásával folyt le, ugyancsak azt bizonyltja, hogy a tagság a vezetőségtől 
az eddigieknél aktivabb munkát, gazdagabb, változatosabb programot vár. A titká
ri beszámolót követő hozzászólásokból is az derült ki, hogy a könyvtárosok a Kör
től ma mór nagyobb szakmai és társadalmi hatékonyságot kívánnak é3 úgy vélik, 
annak jobban át kell fognia, intenzivebben kell képviselnie az egész magyar könyv
táros társadalmat. A mi véleményünk is az, hogy valóban megérettek a feltételek 
az önálló magyar könyvtáros egyesület létrehozására, hiszen ez már gyakorlatilag 
létezik is. Az elmúlt évek meg-megtorpanásainak is az volt az oka, hogy a Körnek 
hiányoztak részben a kellő anyagi eszközei, részben a közéleti súlya ahhoz, hogy 
néhány érdekes előadás vagy könyvtárlátogatás megszervezésén, illetve a magyar 
könyvtárosok IELA képviseletén tulmenőleg is vezető, irányitó szerepet töltsön 
be a könyvtároB-társadalom életében. Éppen ezért nagy örömmel láttuk a küldött
közgyűlésen a minisztérium képviseletében Kondor Istvánnét, aki bevezető szavai
ban is aláhúzta a Kör társadalmi tevékenységének jelentőségét. Ha ez a tevékeny
ség a jövőben is megtartja intenzitását - amire most, úgy látszik, van remény - 
akkor a szervezett állami támogatás sem maradhat el sokáig. Megvan a lehetőség 
és az igény is arra, hogy a Szabó Ervin Kör ne csak a véleménycserék fóruma, ha
nem komoly szakmai tekintélyű egyesület legyen, melynek a megfelelő anyagi esz
közök is rendelkezésére állnának olyan feladatok megoldására, melyek ma még jám
bor óhajnak tűnnek (pályadijak kitűzése, kiadói tevékenység, csere-alapon megszer
vezett külföldi ösztöndijak, színvonalas klubélet saját helyiségben, tanfolyamok, 
ankétok szervezése stb.). Analóg példát más szakmák területéről többet is idéz
hetnénk, pl. a Magyar Építőművészek Szövetségét, amely önálló szervezettel és
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székházzal rendelkezik, ahol előadó és kiállító helyiségek, könyvtár, klubszo
bák, eszpresszó és vacsorázó helyiség is van. Ha szerényebb keretek között is, 
de a könyvtárosoknak is hasonlóra kell törekedniük.

Tisztában vagyunk azzal, hogy ez a perspektíva még nagyon távoli célok fe
lé nyit utat, de az uj választmánynak, amikor felelősségteljes munkáját megkez
di, tudatában kell lennie a fejlődés távlatainak is. A választások eredményeként 
összeülő uj választmány most arányosabban tükrözi a könyvtáros-társadalom vala
mennyi rétegét, - a továbbiakban rajtuk is múlik, hogy ezek a helyes arányok a 
tagság összetételében is érvényesüljenek. Jelenleg ugyanis az a helyzet, hogy 
a tagság háromnegyed részét a nagykönyvtárak, közel egynegyedét pedig az OSzK 
könyvtárosai alkotják. A Kör további sikeres munkájának egyik kulcskérdése,hogy 
sikerül-e a könyvtáros-társadalom szélesebb rétegeit is a Kör tagjai közé tobo
rozni és aktivitásukat biztosítani. A szétszórt, kisebb könyvtárak felé a Körnek 
éppen azt kell nyújtania, amit a nagykönyvtári környezet az ott dolgozóknak már 
eleve nyújt* továbbképző előadások, szakmai referátumok rendezése, általában 
a tágabb könyvtárosi látókör kialakítása.

A Kör jövőbeni működésének másik legfontosabb területe a nemzetközi kapcso
latok ápolása kell legyen. Az egyetem nem tudja biztosítani, hogy a végzett 
könyvtárosok a kellő nyelvtudással rendelkezzenek, tehát ezen a helyzeten a Kör 
által szervezett és államilag támogatott, csere-alapon létesíthető ösztöndíj
rendszer kellene segítsen. A végzett könyvtárosok legjobbjai néhány évi könyv
tári munka után valamennyien kerüljenek ki szovjet, német, cseh, lengyel, ro
mán, vagy akár jugoszláv, osztrák könyvtárakba, töltsenek el ott három-négy hó
napót, tanulmányozzák az ország könyvtári és művelődési viszonyait és közben 
nyelvtudásukat is tökéletesíthetik. Végezzenek odakinn kutatómunkát is, pl. ma
gyar vonatkozású adatgyűjtéseket itthon készülő tudományos munkákhoz. A vendég
látó könyvtárnak sem lenne ez egészen haszontalan, pl. segítséget tudnának nyúj
tani a külföldi könyvtár magyar nyelvű anyagának feldolgozásában. Lipcsében 
jártamkor az egyetemi könyvtár igazgatója azt mondotta, hogy akár évekre is 
el tudnának látni munkával egy magyar anyanyelvű könyvtárost. Az ilyen lehető
ségeket ki kellene használnunk. A gyakorlati megoldási diákkollégiumi elhelye
zés, közétkeztetés biztosítása és az ösztöndíjas itthoni fizetése egy részének 
külföldi valutában való folyósítása utján nem okozhat komoly problémát. A hoz
zánk cserébe érkező könyvtárosoknak is tudnánk akér Budapesten, akár egy-egy na
gyobb vidéki varosban jó ellátást, megfelelő foglalkoztatást biztosítani. Egy 
ilyenfajta C3ere-lehető3ég elnyerésének természetesen legalábbis középfokú nyelv
tudás és jó elméleti-gyakorlati könyvtárosi felkészültség lenne a feltétele. 
Idővel a fejlődő IFLA kapcsolatokat is fel lehetne használni távolabbi orszá
gokkal való könyvtáros-cserére. Azt a megoldást, hogy a Kör egyes személyek 
társadalmi utón megszervezendő cseréjével egyéni vagy családos "nyaralásokat*1 
segítsen elő, mindenképpen csak kezdeti lépésként tudjuk elfogadni, hiszen az 
ilyen családi cserék az utóbbi években már eléggé gyakoriak lettek, minden 
külön társadalmi szerv segítsége nélkül.
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Sok lehetőség, sok feladat vár tehát a Magyar Könyvtárosok Szabó Ervin Kö
rére, ezen belül is elsősorban az uj választmányra. Munkájukhoz könyvtárunk va
lamennyi dolgozója nevében őszintén sok sikert kivánunk.

Lapunk múlt évi decemberi számában azonos cimmel arról adtunk tájékoztatást, 
hogy a dolgozóinkat foglalkoztató közérdekű kérdésekben időnként, az alkalmak 
által adottan a nyilvánosság előtt szólaltatjuk meg könyvtárunk illetékeseit.
E szándékunknak megfelelően a Szakszervezeti Bizottság nevében az alábbi aktuá
lis három kérdésre kértünk feleletet könyvtárunk főosztályvezetőitől.

L* Hogyan látják a főosztályaikon dolgozó fiatalok kérdését és miképpen kí
vánják segíteni azok szakmai és emberi fejlődését, milyen távlati célokat tűznek 
ki eléjük?

2. Milyen szempontok szerint döntenek és tesznek javaslatot az évenkénti 
egyszázalékos soronkivüli előléptetések alkalmával vagy általában olyan alkal
makkor, amikor lehetőség nyílik előléptetésre vagy a fizetések korrekciójára?

3* Milyen tapasztalataik vannak a fizetésemelések és jutalmazások kérdésé
ben? Véleményük szerint miképpen lehetne azokat a legmegfelelőbben úgy intéz
ni, hogy minden fizetésemelés és jutalmazás egyrészt serkentő legyen a jobb 
munkára, másrészt a dolgozók közvéleményében is megfelelő visszhangot váltson 
ki.

A beérkezett feleleteket folytatólagosan közöljük. így ez alkalommal a II. 
és III. főosztályok vezetőinek, dr.Dezsényi Béla és dr.Keresztury Dezső elvtár
saknak válaszait ismertetjük.

DR.DEZSÉNYI BÉLA VÁLASZA

A Szakszervezeti Bizottság három kérdésére nem egyszerű a felelet. Különö
sen akkor, ha a kérdéseket nem elszigetelten, hanem dialektikus összefüggésük
ben nézzük, és kapcsolatban az OSzK Híradó decemberi számában megjelent problé
mafelvetésekkel is.

Ott, ahol dolgozom, a II. főosztály vezetői helyén, nem vetődnek fel ilyen 
élesen a kérdések. Kis főosztály vagyunk és a költözést előkészítő munkák dán-



fifizK Híradó.5°

dára nem ránk esik. A mi osztályaink nem népesek - anyagunk nagy és értékes, de 
kicsi a személyzetünk. Ezért a Szakszervezet által rosszallott helyzet, hogy a 
legaktuálisabb kérdések csak az egymásközti beszélgetések során kerülnek elő, 
nem nyernek "nyilt feltárást” - nálunk (úgy gondolom) nem tapasztalható. Vannak 
nekünk is reformgondolataink, ezeket meg is beszéljük, gyűjteményeink sorsa mély
ségesen foglalkoztat - hiszen mi is "hivatásnak érezzük munkánkat", m-tn-fc Vadászné 
elvtársnő Írja. De bizalommal várjuk a sorunkat, gondos tervvel, önképzéssel, 
tudományos munkával készülünk a nagy feladatokra.

Ha a Könyvtár egészét tekintem, a három feltett kérdés szorosan összefügg.
Az elv konstruktív és etikai értékéhez, amely szerint a dolgozóknak osztály— és 
főosztályvezetőkkel való kontaktusa akkor helyes, ha ez a munkarendi és a munka— 
fegyelmi kérdéseken túl a munkatársak emberi és egyéni magatartására is kiterjed - 
nem férhet kétség. És a vezetőknek mai fejlett társadalmi rendszerünkben ennek 
elérésére hatékonyan törekedniük is kell. Különösen áll ez a fiatalokkal való 
kapcsolatra. A II. főosztály, mint említettem, kicsi, de itt is - főleg a sok 
szempontból kivételes helyet elfoglaló Hirlaptárban - a fiatalság beáramlása ör
vendetes tény. Az osztályvezetők segítségével, de közvetlenül, a hivatalos hier
archia kikerülésével is, személyesen kell velük foglalkozni. És, mint helyesen 
látják a Szakszervezet funkcionáriusai, nemcsak a közvetlen terv-feladatok vizs
gálata, vagy éppen ellenőrzése ennek az érintkezésnek az egyetlen módja. Úgy ér
zem, ezt a II. főosztály osztályvezetői és vezető helyettesei is érzik: éppen 
ezért - tudomásom szerint - a soronkivüli előléptetések, valamint a jutalmazások 
módja ellen (amelyeket mindig a szakvezetőkkel és a bizalmiakkal együttesen tár
gyalunk meg) nem volt panasz, bár természetes, hogy lehetnek hibák és jó, ha azok 
tudomásunkra jutnak. Mert abban is egyetértek a Szakszervezet vezetőségével,hogy 
a kritika felfelé is jogos és kívánatos.

Kisebb elégedetlenségek leszerelésének útját nem alkalmi jutalmakban, vagy 
soronkivüli előléptetésekben érzem egyedül. Csatlakozom Vadászné elvtársnő cikké
nek két nagyon megszívlelendő megállapításához. Az egyik: "az elismerés, bizta
tás jól esik" - még akkor is, teszem hozzá, ha pénzbeli jutalom, vagy rangbeli 
emelkedés nem jár azonnal vele. Az emberek szeretik tudni, hogy munkájuk, ott 
ahol vannak, értékes és azt megbecsülik. Nem szükséges feltétlenül valami hivata
los dicsérő oklevél.

A második* nem érzünk - úgymond Vadászné elvtársnő - hatásköri szögesdrótot 
(a KMK-ban). Valóban, Bem a vezető és beosztott közötti kapcsolatban, sem a kü
lönböző beosztások egymásközti kapcsolatában nem szabad merev válaszfalaknak len
niük. Munkánk kollektiv erőfeszítés, nem régi értelemben vett bérmunka.

Éa még egy harmadik: nem lehet jó könyvtáros az, aki az aprómunkát nem szere
ti és nem becsüli. A hivatás legmélyebb velejébe vág, hogy a könyvtárban látszó
lag egyszerű műveletek végzésére viszonylag magasan kvalifikált munkaerők szűkéé-
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gesek. Nem szabad, hogy a szakmai elfogultság, vagy az elmúlt évtizedben kiala
kult magasfoku könyvtári szakképzés valami elvont teoretikussá tegye a fiatalo
kat, akik megrendülnek, ha évekig végeznek látszólag egyhangú munkát (pl. könyv
sorok összeállítása, cédula beosztás stb.). Adjunk nekik módot munkájuk elvi alap
jainak mélyebb megismerésére. Ehhez hasznos segítséget ad a továbbképzés, vala
mint a szakszervezeti szakmai megbeszélések (amelyek mintha megritkultak volna 
egy ideje). És vonjuk be a fiatalokat a tudományos kutató munkába, elsősorban 
a könyvtártudomány, meg az OSzK uj funkcióival szorosan kapcsolatos irodalmi és 
történelmi tudományok területén.

A fiatalság sorsáról van szó, halljuk hát mielőbb az ő saját hangjukat is. 
Nyisson fórumot nekik Szakszervezetünk kitűnő lapja, ha kell, külön rovatban. Tu
datosítsuk bennük, hogy az egész Intézet munkáját magukénak kell, hogy tekintsék, 
hogy azért ők is felelősek: ez hivatásbeli jövőjük, de anyagi és társadalmi ér
vényesülésük alapja is.

DR.KERESZTURY DEZSŐ VÁLASZA

1. örülök, ha a vezetésem alá tartozó főosztály gárdája jól képzett fiatal 
könyvtárosokkal és szakemberekkel egészül ki. Minthogy könyvtárunk munkájának 
súlypontja egyidőre szükségképpen más területekre helyeződött át, az efajta fej
lesztésről egyelőre sajnos le kell mondanunk. A könyvtári és a vele kapcsolatos 
tudományos munkához szükséges sajátos felkészülésben természetesen szívesen ál
lok mindig a fiatalok rendelkezésére. Helyesnek tartom ezen a téren a továbbkép
zés szervezett formáinak fenntartását is - bár meggyőződésem, hogy a személyes 
érdeklődés, a tanulási kedv felnőtt embereknél mindennél előbbre van. Ez még fo
kozottabban érvényes a fiatalok ,femberi fejlődésére" nézve. Ott igazán csak az 
talál, aki keres.

2. Három érdeket igyekszem érvényesiteni: a) a helyenként természetszerű
leg előállott bérfeszültségek enyhítését, b) a szakértelem és a jó munka megbe
csülését, c) a bevált munkaerők megtartását. (Nem egy kitűnő munkarőnket veszí
tettük már el azért, mert másutt jobb fizetés, sikeresebb előmenetel várta őket).

3. A fizetésemelések és jutalmazások odaítélésének megvannak könyvtárunkban 
is a maguk szervezeti formái. Ezeken belül arra kell törekedni, hogy az 1. és
2# pontban megjelölt érdekek érvényesüljenek. Bizonyos félreértéseket nyilván 
eloszlatna, ha a Híradó esetenként módot találna a dolgozók közvéleményében 
esetleg kifogásolt döntések megvilágításéra.
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FÉLÉVI SZÁMADÁS
Eltelt könyvtárosi pályánk első féléve, s ez jó alkalom arra, hogy munkánk— 

ról szóljunk.

Azt a tíz Izgatott lányt, aki szeptember elején az OSzK-ba való felvételét 
várta, más-más okok vezették ide. Volt olyan, akinek előző tervei nem sikerül
tek, de aki eredetileg Is könyvtáros akart lenni, annak sem volt fogalma arról, 
hogy ez mit jelent. Egyesek azért akartak könyvtárosok lenni, mert egyik Isme
rősük könyvtáros, de legtöbbünk azért, mert a könyvtáros fogalmába bármelyikünk 
Ideális könyvtárosldeája belefért.

És hogy Ízlett a valóságos munka? Az "ideálos ideások" csalódtak, és akik 
talán el voltak készülve a "rosszra", azok Is meglepve tapasztalták, hogy a 
"rpssz" egészen furcsa formát is ölthet. A munka unalmas volt, fejfájditó, értel
metlen ée végtelenül Idegen. Engem - a továbbiakban csak a magam nevében merek 
beszélni -, azt hiszem, az vezetett át ezen az időszakon, hogy igyekeztem öntu
datosan elviselni ezt a helyzetet, mert biztosra vettem, mindenki tudja, mily 
sajnálatraméltó vagyok. És azután? Azután megszerettem a munkám.

A választást rendszerint megelőző megismerés utólag következett be. Uunkám
nak olyan tulajdonságaira bukkantam, melyek vágyaim némiképp kielégítik! megen
gedi, hogy egy kicsit gondolkodjak; ha a vele kapcsolatos nehézségeimet legyő
zöm, örömet ad, megmutatja hasznát és perspektíváját, melyet magában rejt. És 
majdnem ott tartok, ahol a három éves kisgyerek: maga a megismerés öröm. A meg
ismeréssel határos a megszokás. Megszoktam a katalógusszekrényeket és helyem, 
ahol ülök. Megismertem a katalógusfiókokat és a cédulákat. A napokban szelíd 
büszkeséggel töltött el, hogy egy cédulára azonnal ráismertem: volt a kezemben, 
dolgoztam rajta. Kissé megismertem a kollégákat Is, és tudom, hogy a Puskin utca 
szeles és a Bródy Sándor utca és Puskin utca sarkán levő ház nagyon szép.

A megismerés, megszokás eredményeképp - és, hogy komolyan vesznek, számíta
nak rám -, sajátomnak érzem a munkám. Mondhatnám: szeretem. De biztos, hogy len
ne olyan munka, amelyet jobban szeretnék, vagy legalább ennyire. Csakhogy, ha 
már szeretünk valamit, akkor hajlandók vagyunk elfelejtkezni — ha nem Is örökre — 
sziwágyunkról. Amikor pl. meghallottam egy volt osztálytársamtól, hogy nyomdász 
lett, boldogan magyaráztam önkéntelen lelkesedésemet: a könyvtár és a nyomda test
vérek.

Ezzel a rövid számadással szeretném magyarázni: hogyan szeretem a munkám, 
és hogyan jutottam idáig. - OLÁH ÉVA könyvtárostanuló
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EGY VADEMBER DÖRMÖGÉSEI

Nagy-nagy öröm van vadember barlangjában. Nincs vadászás, mégis tele gyomor 
tömve mindenkinek. Nagy Főnökasszony segíteni vademberen, szegény kicsi poron
tyain, küldte levél:

"Sajnos, kérésének eleget tenni nem tudok, nem áll hatáskörömben a munka 
kezdésének időpontját megváltoztatni. Belátom azonban nehéz helyzetét s felaján
lom önnek, hogy alkalmazom az Országos Széchényi Könyvtárban.Remélem, feltéte
leink kölcsönösen elfogadhatóak lesznek s igy megoldódik létfenntartásának prob
lémája."

És most szegény vadember is van könyvtáros, ha még nem lenni is olyan tudós.

A leg-leg jó szép könyvtárban fekete csörgős dobozka. Csörög, vadember le
venni felsőjét, máris hallja messze otthon ülő asszony, gyerek, öreg mama, öreg 
papa hangját. És mondani akármit, ők is hallani azt. így telik most vadembernek 
egész napja: hol leveszi, hol felteszi, mondani, hallani, hallali, kállaii ... 
Nem érteni, miért mérges lenni egy-két főnök, ha vadember játszik fekete doboz
zal. Miért fontosabb lenni "hivatalos ügy", mint bunkó használatáról kicsi vad
ember leckéje? Többet érni "hivatalos ügy" friss pecsenye vásárlásnál? "Hivata
los ügy" lenni érdekesebb, mint mik történni szomszéd barlangban? Vadember ezt 
el nem hinni és kérni Főnökök Tanácsát, parancsolni sok kisfőnök, enged hagyni 
dobozkával játszadozni vadembert.

*

---- NfPÁVBI PfTAP kartársnak ---- Tárgy: Telefonok használata. Szám: 1333/1964.
--- Az Intézet vezetősége megvizsgálta kérését és indokoltnak találta annál is
inkább, mert hasonló észrevételt tett számos más dolgozó is. Következésképpen el
rendeli, hogy hivatalos ügyekben a telefonkészülékeket csakis és kizárólag fél 
9 és 9 óra között lehet használni, a nap további szakában a legszorosabban vett
magánbeszélgetések lebonyolítására vannak fenntartva.---Budapest 1964. febr.18.
—— A kiadvány hiteléül: Olvashatatlan aláírás--------------------------------



KÖNYVTÁRI SZERVEZETEINK 
KÖREIBŐL

PÁRTSZERVEZET! hírek

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT VIII. Kerületi Pártbizottságának első tit
kára Papai Károly elvtárs munkatársainak kíséretében febr. 13-án meglátogatta 
könyvtárunkat. Vendégeink a könyvtár egyes osztályainak megtekintése után könyv
tárunk főigazgatójával, majd pártszervezetünk vezetőségével folytattak hosszabb 
beszélgetést a könyvtár, a pártszervezet és a tömegszervezetek munkájáról.

SZAKSZERVEZETI HÍREK

A KÖNYVELOSZTÓ Beloiannisz utcai részlegének SZOCIALISTA KÖNYVTÁRI MUNKA- 
KOLLEKTÍVÁJA elkészítette 1964. első félévi vállalását. Az osztály munkatervében 
foglaltakon felül vállalták a Könyvelosztó régi magyar anyaga katalógusának el
készítését és julius 1-i határidővel a raktár teljes anyagának leltározásra kése 
állapotban való átadását- Kiemelendőnek tartjuk, hogy az egyszemélyes munkaállo
mások esetleges kieséseinek olyan mértékű segítését vállalták, mely lehetővé te
szi a feldolgozási futószalag zavartalan munkáját, valamint azt, hogy a munka- 
kollektiva minden tagja rendszeresen résztvesz a képzésnek és továbbképzésnek 
valamilyen formájában. Vállalásukból idézzük* "A kollektíva minden tagja vállal
ja,hogy az eddig kialakult kollektív szellemet minden erejével megőrizni, erő
síteni, az esetleges hibákat kiküszöbölni és munkatársait mind munkájukban, mind 
egyéb problémáikban segíteni igyekszik."

A febr. 29-én tartandó, a könyvtár 1963* évi beszámoló-jelentésének és 1964. 
évi munkatervének megtárgyalására összehívott ÖSSZDOLGOZÓI ÉRTEKEZLET előkészíté
sét az SzB febr. 16-án tartott ülésében, valamint a febr. 19-én és 21-én tartott 
összbizalml-értekezleteken végeztük el. Az összbizalmi és az ezeket megelőző 
szakszervezeti osoport-értekezleteken felmerült kérdéseket könyvtárunk vezetői
hez juttattuk el. Az összdolgozói értekezletről lapunk márciusi számában adunk 
tájékoztatást.

SZAKSZERVEZETI ELŐADÁSSOROZATUNK keretében jan. 23-án "A mai magyar dráma"
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címmel Qzimmer József a Vígszínház fődramaturgja tartott előadást. Major Máté 
egyetemi tanár febr. 27-re meghirdetett "Építőművészet és képzőművészet" c.elő
adása közbejött akadályok miatt elmaradt. Az előadássorozat hallgatóinak szives 
elnézését kérjük. Pótlására március folyamán - a szokástól eltérően - 2 előadást 
tartunk.

Az SzB mellett működő SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG elkészítette 1964. első fél
évi munkatervét. A Számvizsgáló Bizottság a szakszervezeti pénztár rendszeres 
ellenőrzése mellett teendői közé iktatta a KST ügyvitelének és szervezeténekt 
valamint a bizalmiak bélyegellátási működésének rendszeres ellenőrzését is.

Az ÉTKEZDE felszerelsével és tisztaságával kapcsolatosan előbb szóban9majd 
jan. 29-ón Írásban is észrevételeket tettünk Darabos Pálné munkásellátási fele
lős jelentése alapján a Gazdasági Hivatalnak. Ezzel kapcsolatosan Soltész And
rástól könyvtárunk gazdasági vezetőjétől febr. 19-i keltezéssel az alábbi választ 
vettük: "Az étkezde felszerelésével kapcsolatosan felmerült hiányokat illetőleg 
közlöm, hogy az abban felsoroltak felszámolása már jan.29-ón kelt levele véte
le előtt folyamatban volt és időközben teljes egészében el is intéződött ? Helyes
nek látjuk érnék regisztrálásával kapcsolatosan az étkezde helyiségeinek Ízléses 
és szép kifestéséről is szót ejteni és mindezekért a Gazdasági Hivatal illeté
keseinek köszönetét mondani.

Az 1964—BEN ESEDÉKES MUNKARUHÁK elosztása most van folyamatban. Az SzB a 
Gazdasági Hivatallal egyetértésben március első napjaiban külön tájékoztatásban 
közli dolgozóinkkal, hogy ki és mikor illetékes munkaruhájának átvételére.

SZILÁGYI MIHÁLY 
1698-1964

Életének utolsó percéig dolgozott. Negyvenkét éven ét, változatlan odaadás
sal. Harminc évig könyvtárunkban.

Mindannyian szerettük és becsültük. Rendíthetetlen nyugalma, bölcsessége 
tiszteletet parancsolt. Felette állt a viszályoknak, saját érdekeit mindig ön
zetlenül alárendelte a közösség érdekeinek. Ellensége nem volt, barátja annál 
több.Nem zúgolódott sohasem, még akkor se, ha több terhet raktunk a vállára, 
legfeljebb még korábban ott volt a helyén. Minden munkáját a legnagyobb lelki
ismeretességgel végezte, mindig megbízhattunk abban, amit Ő csínéit.

Odaadó hűségét könyvtárunk iránt bátor helytállással bizonyította be vál
ságos időkben, amikor pusztulás fenyegette gyűjteményünket. Szerénységéből kö
vetkezett, hogy amit tett, azzal nem hivalkodott.

Életének munkája elválaszthatatlanul beleépült könyvtárunkba. Milliónyi ka
talóguscédulánk viseli magán kezenyomát. De talán még élőbb az a példa, amelyet 
helytállásával mindnyájunknak nyújtott .Szó szerint megfelelt annak a kitüntetés
nek, amit munkája elismeréseként a minisztériumtól kapott: KIVÁLÓ DOLGOZÓ volt.-
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A KOMMUNISTA IFJUbÁGI SZÖVETR^fl HTTTOT

Alapszervünk február 4-én tartotta első ezévi taggyűlését. A beszámoló ki
emelte, hogy a múlt évben 100-nál több fiatal, KISz-tag fordult meg intézetünk alapszervének tagjai között. Ennek ellenére taglétszámunk alig valamivel lett 
magasabb a múltévinél. A taggyűlés látogatottságán sem lehetett észrevenni a tagság számának rohamos növekedését. Igen sokan betegeskednek, még többen külön
féle iskolai indokokra hivatkoznak és így igazolják elmaradásukat.

Jelenlegi taglétszámunk 64 fő. 1962 hasonló időszakában 57 fő volt. Az átlagéletkor - örvendetesen - tovább csökkent, ami nemcsak az alapszerv. hanem az egész intézet flatalodását mutatja. *
Alapszervünk KISz-munkája az elmúlt évben is az "Ifjúság a szocializmusért" 

mozgalom keretében folyt le. Ezt az évet nálunk inkább az egyéni és kisebb cso
portok kezdeményezései jellemezték, mert a KISz-vezetőségben állandóan változtak 
a vezetőségi tagok és a központi irányítást, az egész alapszerv összefogását ez 
nagyon nehezítette.

Az "Ifjúság a szociallzmusért"-mozgalom jelvényeit alapszervünk 28 tagja 
kapta meg. A taggyűlésen értékeltük munkájukat és felolvastuk a jól dolgozók 
névsorát. Annak ellenére, hogy az egybegyűltek látható figyelemmel és szokatlan 
élénkséggel fogadták a beszámolót, amely igyekezett a legfontosabb kérdéseket 
felvetni és ezzel hozzászólásra bimi az alapszervnek olykor "szerzetesi alázat
tal" hallgató tagjait, a törekvés ezúttal is zátonyra futott. A taggyűlés után következő nagyszabású farsangi táncos összejövetel megbeszélése már annál élén
kebben zajlott.

Február 15-én erre is sor került. A meghívókon feltüntetett időben és he
lyen, rendben és szép számú részvevővel zajlott le a mulatság. Némi egyhangú
ságot okozott az, hogy a jónóhány magnózó fiatalember közül egy sem hozott sza
lagot. de egyik tagtarsunk jól válogatott lemezgyűjteménye megtette a maga szolgálatát. Szerencse, hogy KISz-szemináriumunk vezetője, Pelejtei elvtárs {akinek egyébként súlyos panaszai vannak a szemináriumra nem járó, á?.landóan nyaka
tokért indokokra hivatkozó ifjak ellen) még bent dolgozott, Így telefonon azok 
is elhívhatták hozzátartozóikat, partnerüket, akik eleinte óvatosságból csak 
éppen "egy kicsit" ugrottak be körülnézni, hogy "mekkora a nyomor". Sajnos.még 
Így is kevés volt a fiatalember, ezért persze alapszervünk ifjú leányait is 
okolni kell. mindent összevéve azonban igen jól szórakoztunk.

A rendezés és a kiszolgálás mondhatni elsőosztályu volt. Nagy néni időt és fáradságot nem kiméivé hordta az áldozatos lányok által készített (hogy rossz- 
májuak legyünk, néha megdöbbentő takarékossági érzékről tanúskodó) szendvicse
ket. Horányi Pista és Szántó Péter, a főrendező legjobb támaszai, fáradtan, de boldogan üldögéltek egy hatalmas demizaon mellett, amelyben valódi piros málna
szörp volt. A főrendező, aki okos diplomáciával minden létező segítséget igény
bevett - melyért ezúton is köszönetét mondunk a Párt- és Szakszervezetnek - 
szintén kicsit bágyadt volt, de azért örült, ügy látszik Láng Péter a katonaságnál jól megtanulta a szervezés művészetét. A mit sem sejtő Klüz-titkámak bi
zony támadt jónéhány kínos perce, amikor ifjú lányok letegezték, mert a szervezés olyanokat is felszínre dobott, akik még egy rendezvényen sem jelentek meg, 
vagy egyszerűen nem is dolgoznak nálunk, de viszont rendkívüli mértékben szim
patizálnak velünk, különösen farsangkor. És végül köszönjük pénzügyi gazdálko
dásunk szigorú, de nemesen gondolkozó őrének. Somogyi Annának is, hogy volt oly 
szives ...

Még több ilyen jól sikerült farsangot kiván alapszervének ISZLAI ZOLTÁN
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