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AZ OSS ZDOLGOZÓI ÉBTEKBZLETRÖL

Könyvtárunk februárban tartotta szokásos évi összdolgozói értekezletét. A 
tavalyi kedvezőtlen tapasztalatokat eml égetőkkel szénben a megtartott értekezlet 
azokat igazolta, úgy vélték! gondos előkészítéssel, a dolgozókkal való kap
csolat erősítésével egy Ilyen, összkönyvtári szintű értekezlet Is lehet aktív és 
eredményes Is. A szakszervezeti bizalmiak által begyűjtött kérdések jelentősen 
kibővítették az értekezleten elhangzott felszólalások problémakörét és felszínre 
juttatták a közérdeklődésre leginkább számot tartó kérdéseket. Tapasztalatunk az, 
hogy a vári felkészülés mostani szakaszában, amikor a vezetőség minden dolgozó 
nagyobb felelősségtudatára és fokozott erőkifejtésére számit, már osak azért la 
hasznosak és szükségesek ezek az összkönyvtári szinten tartott értekezletek,mert 
hozzájárulnak a közös gond és közös kötelesség tudaténak elmélyítéséhez.

Könyvtárunk főigazgatója beszámolójában az elmúlt óv tervteljesitésével és 
az 1964. évi munkaterv kiemelt feladataival foglalkozott. Jó eredményeket értünk 
el többek között a szerzeményezés és a bibliográfiai munka területén, az újonnan 
szervezett igazgatási osztály is beváltotta a hozzáfűzött reményeket s pozitívan 
értékelhető a Gazdasági Hivatal ujrendszerű működése Is. A lemaradások jórészt a 
vári feladatokban mutatkoznak. Éppen ezért 1964-ben a főhangsulyt a rekonstruk
ciós munkákra kell helyezni. A vezetőség feladata állandó ellenőrzést gyakorolni 
s a munka jobb megszervezésével a tervfeladatok végrehajtását biztosítani. A bel
ső átcsoportosításokból származó munkaerők átirányitás ártok lehetősége kimerült, 
a könyvtár 1964-1966-ra szóló létszámigényéről a tárgyalások folyamatban vannak.
Az állományvédelemről szólva megemlítette, hogy erre a óéira évről-évre emelkedő 
összegeket fordíthatunk, de még távolról sem eleget. A továbbiakban a főigazgatói 
beszámoló több általános érdekű problémát érintett! az osztályvezetők nem elégsé
ges bevonását a vezetés munkájába, a munkaköri beosztásoknál tapasztalható hibá
kat, az "objektív nehézségekre” való hivatkozás divatját, a munkafegyelem kérdé
sét stb.

A hozzászólások nagyobb részt általános, az egész könyvtárat érintő kérdések
kel foglalkoztak, részben pedig egyes konkrét problémákat vetették fel. Többen fog
lalkoztak a munkához való viszony kérdésével, amely még sokaknál nem jelent érzel
mi elkötelezettséget is, pedig a könyvtárosi hivatáshoz ez hozzátartozna (Szigethy 
Jolán). Szó volt egy ujstilusu vezetésről, ahol az egyes dolgozó tudatosabban érez
heti, hogy személye és munkája értelmes része a nagy egésznek (Jakab Róbert)* 
Hámori Béla főosztályvezető véleménye szerint is a vezetés színvonalának emelésé
ben tettünk ugyan már tlőhaladást, de még nem eleget. Szükséges, hogy a vezető 
merjen lényeges kérdésekben Is állástfoglalni s ha kell, tudjon nemet mondani. 
Foglalkozott a gazdaságosság könyvtárban ugyan szokatlan, de inkább fon-
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tos és aktuális kérdésével is. Ezen a téren a munkaerő és a munkaidő kihasználá
sában még nagyon sok tennivaló volna. Horváth Viktor, a szakszervezet titkára 
többek között az osztályközi kapcsolatok kérdésével foglalkozott. E kapcsolatok 
hiánya, vagy nem megfelelő módja gyakran okoz a könyvtár munkájában fennakadá
sokat. Ezt a megállapítást nem egy elhangzott észrevétel is igazolta, pl. a Gaz
dasági Hivatal és az egyes osztályok közötti nézetkülönbségek, vagy a könyvtár- 
közi kölcsönzésnek egyes gyűjteményekkel kapcsolatos észrevételei. Felvetették 
a kvalifikált munkaerők problémáját, akik munkaidejük nagy részében felsőfokú 
szakképzettséget nem igénylő feladatokat látnak el. Sebestyén Géza főigazgatóhe
lyettes hangsúlyozta, hogy a munkakörök jellege és a személyzet összetétele könyv
tárunkban jelenleg nem adekvát. Kevés a középkáder s ezen csak egy hosszúlejára
tú és átgondolt káderfejlesztési terv segithet.

A könyvtár előtt álló konkrét feladatok elvégzésével is többen foglalkoztak, 
elsősorban a kiemelt feladatokat végző I. főosztály részéről (Pajkossy György,
Nagy Károlyné). Gombocz István a Nemzeti Bibliográfia hiányzó korszakainak (fő
képp az 1921—19^ közötti időszaknak) és az éves kurrens magyar sajtóbibliográfiá
nak megjelentetését sürgette. Javasolta a Várba való átköltözés alkalmára egy 
ünnepi kiadvány előkészítését. Soltész András gazdasági igazgató többek között 
hangsúlyozta, hogy a gazdasági hivatal itt-ott talán bürokratikusnak tűnő intéz
kedéseit a társadalmi tulajdon fokozott védelme tette szükségessé. A műhelyekben, 
elsősorban a kötészetben nem a munka intenzitásának, hanem termelékenységének 
emelése az elsőrendű cél. Szilváasy Zoltánná a könyvtár idegennyelvü útmutatójá
nak megjelenését és az idegennyel vü vezetések megszervezését sürgette t javasolta 
a gyarapítás és a csere érdekében a szomszéd államok nemzeti könyvtáraival a sze
mélyes kapcsolatok kiépítését.

Még számos, itt részleteiben nem említhető kérdés, javaslat hangzott el és 
kapott választ, ügy érezzük, az összdolgozói értekezlet eredményesen járult hozzá 
a vezetés és a dolgozók közötti kapcsolat elmélyítéséhez és egy egységes szemlé
let kialakításához, (sg)
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OLVASÓI ÉS SZOLGÁLATI KATALÓGUS ADUK 
építéséről

Előkészületi mnnVAiiíic között fontos helyet foglalnak el & katalógusokkal kap
csolatos feladatok. Haraszthy Gyula idevágó tervtanulmányát (Az Országos Széohényí 
Könyvtár olvasói és szolgálati katalógusai) könyvtárunk kollégiuma mérő. 2-i ülé
sén tárgyalta és «mn«fr alapjár. szabta meg a könyvtár katalógusrendszerével kapcso
latos feladatokat.

Bevezetésként a kollégiumi előterjesztéshez mellékelt tervtanulmáayl vázlat
ból az elvégzendő feladatok indoklását Idézzük. A könyvtár feldolgozó munkájának 
1936-ban végrehajtott reformja "a katalógusrendszer kiépítését nem perspektívá
ban szemlélte. ... Az azóta elmúlt időszakban az e^yss katalógusok szerkesztése 
egyéb munkák miatt általában háttérbe szorult. ... Mindennek következtében a 
Várba települő nemzeti könyvtár egyik legfontosabb feladata az előkészületi évek
ben katalógusainak átvizsgálása és reorganizációja. ... A katalógusokat oly mó
don kell 4-3 év alatt rendbehozni, hogy az olvasói és a szolgálati szint legszük
ségesebb igényeit kielégítse, különös tekintettel a Várban várható nagy olvasó
forgalomra a a korszerű olvasótermi hálózatra. Az utóbbi területen uj katalógu
sokat is szükséges lesz létrehozni."

Az alábbiakban a Kollégium határozatait a tervtanulmány szerzőjének előter
jesztése alapján ismertetjük.

1. A szolgálati betűrendes katalógus rekonstrukciója a már kialakított kere
tek között, a jóváhagyott szabályzatok alapján folytatódjék s 1967. deo. 31-re 
nyerjen befejezést.

2. Az olvasói betűrendes katalógus a Várba történő felköltözésig korlátozott 
revízión menjen át, a következő munkafázisok végrehajtásával! a) a szolgálati 
katalógus rekonstrukciójából adódó javítások és egyszerűsítések átvezetése a 
rendelkezésre álló létszámtól függően! D kb. 4 OOO kiemelendő szerző nevének
és legfontosabb adatainak megállapítása, e szerzők müvei céduláinak elrendezése 
külön választólapok mögötti o) a földrajzi rendszavakon belül a helynév! erede
tű vezetéknevek elválasztása a helynév melléknévi formájától! d) megfelelő uj 
osztólapok beiktatása a katalógusba! e) a felesleges tárgyi rendszavak kiemelé
se, amennyiben az nem jár az egész katalógus rendszeres átvizsgálásával.

A katalógusba illesztett nagyszámú földrajzi melléklap esetleges külön föld
rajzi katalógussá való szervezéséről elegendő lesz a Várban dönteni.
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j}# A jelenlegi míinnhani betűrendes katalógus belső rendjét át kell vizsgál
ni, az ott nyilvántartott szerzőkről a két betűrendes kartorúmtalógua számára 
1967. deo. 31-is utalószerü cédulákat kívánatos készíteni.

4. A nzftMrfttelógusnak 1967. dec. 31-ig teljes revízión kell átmennle a követ
kezők figyelembe vételével! a) a katalógus három részre (- 1799» 1600-1944,1943-) 
bontandót belső szerkezeti rendjét az MTA Könyvtára (Csapod! Csaba) gyakorlata 
szerint kell átalakítani; c) a FID reformokat egy még később (1964 első felében) 
megállapítandó időponton túl - a legjelentősebb változásoktól eltekintve - nem 
szükséges figyelembe venni; d) a futószalagot egyenlőtlenül megterhelő 1949 előt
ti 9-ös és 6-os főosztályokba tartozó különlenyomatok szakozását 1969-től kezdő
dően a 02 alrovat terhére kell végrehajtani; e) az 1949 utáni jegyzetek, külön
lenyomatok, közép és általános iskolai tankönyvek feldolgozását egyszerűsített 
formában lenne kívánatos végrehajtani, szakozásukat pedig elhagyni.

9. A folytatásos (sorozati) müvek katalógusát az átfedések miatt le kell 
bontani s 1967 végéig át kell alakítani* kizárólag sorozati munkák katalógusává.
biztosítva gyuttal a ma még jelentős hiányok pótlását. Gondoskodni kell ugyan
akkor a folytatásos munkáknál a helyrajzi nyilvántartás szerepét betöltő cédulák 
e funkciójának továbbviteléről.

6. A Hlrlaptár jelenlegi katalógusait revízió alá kell vetni, hiányait egy 
felállítandó munkakatalógus segítségével szükséges pótolni. A Hlrlaptár és a 
Könyvfeldolgozó Osztály megfelelő katalógusaiban a periodikák, illetve a részcí
mes periodikák és a nem folyóiratjellegű időszaki kiadványok céduláit kölcsönö
sen szerepeltetni kell. A felsorolt munkák 1966-tól kezdődően 1967. dec. 31-ig 
fokozatosan végzendők el. Az utóbbi feladatot a gyűjteményi határkérdésekkel fog
lalkozó tervtanulmány eredményei módosíthatják.

7. A kisebb.kiegészítő katalógusok rendjét a következőképen szükséges sza
bályozni: a) az un. müncheni értesítő-katalógus egyelőre maradjon meg a Feldolgo
zó Osztály kezelésében, a Hlrlaptár számára történő esetleges átadásról később 
kell dönteni; b) a jegyzetek külön katalógusainak szerkesztését 1964—tői kezdő
dően abba kell hagyni, az uj címleírások a két betűrendes katalógusba kerülnek 
beosztásra. Jövőbeni szakozásuk elhagyandó; c) a többespéldányok kölcsönzési ka
talógusa tovább építendő; d) a szekundér jellegű kiadványok csoportos feldolgozá
sa és katalógusa - további racionalizálás után - egyelőre a jelenlegi Bibliográ
fiai Osztályon maradjon azzal, hogy lehetőség szerint mind az anyag, mind 
feldolgozása a Kisnyomtatvány Tár hatáskörébe kerüljön* Végleges döntés ebben a 
kérdésben a gyűjteményi határkérdések tisztázása utón történhet.

8. Az alapvető katalógusok hiányait (pl. mikrofilmek, atlaszok, RRT-anyagá
nak egy része) a későbbi tervtanulmányok eredményeinek figyelembe vételével 1967 
végéig szükséges pótolni.
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9, A Várban megnyíló uj olvasó- ás tájékoztató szolgálat számára megfelelő 
olvasótermi és segédkönvvtári katalógusokat kell szerkeszteni*

10. Perspektivikusan foglalkozni kell azzal a gondolattal, hogy a Várba tör
ténő felköltözés után a nemzeti könyvtár funkoióinak megfelelő ui katalógusokat 
kell szervezni (pl. a könyvek osztályán kiadói és évrendi katalógust, a külföldi 
magyar Írók katalógusát, a mai Hirlaptár működési területén a periodikák közre
adói katalógusát ).

Ugyancsak szükség lesz a korszerű sokszorosítási technika segítségével 
szerkesztésre kerülő kötetkatalógusok kiadására is. A részletekre vonatkozó ter
vezést később kell végrehajtani.

11. A katalógusok hálózatának tervezésére, szervezésére és állandó gondozá
sára még a Várba történő felköltözés előtt külön szervezeti egységet kívánatos 
létrehozni.

12. Technikai vonalon - összefüggésben a katalógusok tartalmi kérdéseivel
és szerkesztési kivár maival - tovább kell kutatni olyan korszerű katalóguscédu
la sokszorosítási eljárás bevezetése után, mely egyaránt biztosítja a támpéldá
nyok megőrzését és a maihoz hasonló tárolását, valamint az adréma-technikánál 
magasabb műszaki színvonal, elérését.

Az ülést megelőzd tárgyalások, de maga a Kollégium is a továbbiakig nyitva 
tartandó kérdéseknek minősítette a következőkett

1) A könyvszerü feldolgozás alsó határának pontos megvizsgálása.

2) A szakkatalógus 1800 előtti részének (kb. 80 000 cédula) szakrendjet rö
vidített ETO-t vagy a volt müncheni szakrendet alkalmazza-e a könyvtár? Javas
lat szerint további elemzésig adva van az ETO szakrendje.

3) A Magyar Folyóiratok Repertóriumából készülő szakkatalógust - a humán tár
gyú szakok kivételével - létszám-okok miatt a Hirlaptár képtelen szerkeszteni. Mi
vel az MFR havi füzetei decimális rendben közlik az anyagot, kétséges, hogy szük
ség van-e ugyanennek az anyagnak külön szakkatalógusban való feltárására? Ha 
ninos - úgy az MFR kivágataiból készülő szakkatalógus teljesen megszüntethető. 
Ebben a kérdésben a Hirlaptárnak kell javaslatot tennie. Ugyancsak megvizsgálan
dó a cikkek betűrendes katalógusának problematikája is.
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A RÉGI NYOMTATVÁNYOK SZAKKATALÓGUSÁRÓL

A szakkatalógus 1800 előtti részének szakrendjét illető kérdést, azt. hogy 
az átrendezése során a rövidített ETO-t vagy a volt müncheni szakrenaet alkalmaz- 
za-e a könyvtár? - a Kollégium nem zárta le, hanem a további elemzés eredményé
től tette függővé annak eldöntését* E kérdésre vonatkozóan küldte be hozzászólá
sát Borsa Gedeon, lapunk szerkesztő bizottságának tagja* A teljesebb áttekintést 
kívántuk elősegíteni azzal, hogy az alábbiakban párhuzamosan ismertetjük egyrészt 
Haraszthy Gyula tanulmányi összefoglalásának a szakkatalógusra vonatkozó részét, másrészt Borsa Gedeon javaslatát a szakkatalógus 1800 előtti részének rendezésé
re vonatkozólag*

HARASZTHY GYULA TANULMÁNYÁBÓL

A szakkatalógus szerkezeti átalakítására véleményünk 
szerint a következő módozatok kínálkoznak:

1. / Az 1800 előtti tudománytörténeti anyagot - mely
nek osztályozására az ETO nem alkalmas - le kell vá
lasztani a szakkatalógusról ( kb. 10 %9 80 000 karton), 
és Sclineller Károly indítványa értelmét a régi münche
ni szakrendszer 120 csoportja szerint tagolni.

2. / A szakkatalógusnak azt a törzsét, mely az 1800 
utáni kiadványok kartonjait tartalmazza,

a. , egyetlen tömbben lehet hagyni,
b. , az 1964. vagy az 1965. évvel lezárni és ettől 

az időponttól kezdve óját szerkeszteni,
c. , az 1944. évvel lezárni a szakkatalógus első ré

szét és 1945-től felállítani a másodikat.
A legtöbb előnyt az utolsó változat biztosítaná; a ka

talógus három, korszakban jól határolt részre különülne, 
éspedig az 1800 előtti tudománytörténeti anyagra, az 
1800-1944 közötti időszakra, végül az 1945-tő! kezdődő' 
korra ( e két utóbbi rész aránya jelenleg kb. 420 000 - 
300 000 karton). E megoldást támogatná az a körülmény 
is, hogy a tudományok legújabbkori gyors fejlődése követ
keztében az 1800—1944 közötti ciklus természettudomá
nyi, műszaki és orvostudományi kiadványai hovatovább 
szintén tudománytörténeti jelentőségűvé válnak, így el
különítésük az aktuális anyagnyilvántartásaitól a kutató 
szempontjából ésszerűnek látszik. Nem hagyható figyel
men kívül az sem, hogy ez a közel másfélszáz év anyagát 
tartalmazó szakkatalógus osztályai és csoportjai a jövő
ben viszonylag már kevés változáson fognak átmenni.

Az 1944 utáni modem rész különtartnsát erőteljesen 
indokolná az, hogy elvi alapon történnék, hiszen az 1945. 
év hazánkban és a bennünket gyűjteményi szempontból 
erősen érdeklő szomszéd-államok életében, irodalmában 
és tudományában korszakosnak mondható forduló volt. 
Egyre inkább megjelennek azok a kiadványok, amelyek a 
népi demokrácia és a szocializmus építésével foglalkoz
nak az élet, a gazdaság, a művelődés minden szektorá
ban. A szocialista tematikát és terminológiát sokkal job
ban ki lehet dolgozni az 1944 utáni katalógusreszbeu, 
mint a teljes szakkatalógus keresztmetszetében.

BORSA GEDEON JAVASLATA

Haraszthy Gyula igen alapos és gon
dolatébresztő tervtanulményt készített 
könyvtárunk katalógusairól. Ebben a 
szakkatalógussal kapcsolatban az a 
javaslat merült fel, hogy az 1800 e- 
lőtti nyomtatványok céduláit külön ke
zelést, ill. elhelyezést nyerjenek és 
azokat a régi müncheni rendszerben ál- 
litanók fel.

Mind a tervtanulmány, mind az annak 
megvitatásával foglalkozó szakmai to
vábbképző tanfolyamon elhangzottak egy
aránt meggyőző érvekkel támasztották 
alá a régi müvekre vonatkozó cédulák 
elkülönítését a szakkatalógusban* Sa
ját tapasztalatomon alapuló véleményem 
pedig Windisoh Éva javaslatához csatla
kozik, aki e munkák felső korhatárát 
1800 helyett 1850-ben javasolta megvon
ni. Még a társadalomtudományi müveknél 
is - eltekintve természetesen néhány 
forráskiadványtól - az említett időha
tár előtt megjelent munkáknak ma álta
lában csupán tudománytörténeti jelentő
ségük van* E határ elfogadásával sok 
ezerrel több műnél lehet egyszerűsített 
szakozási megoldást alkalmazni, és igy 
a régi állomány sem lenne olyan arány
talanul kis mennyiségű a szakkatalógus
ban a későbbi korokéhoz viszonyítva.

Az igy joggal elkülöníthető régi a- 
nyag szakkatalógusét nem lenne érdemes
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újra átalakítani a régi müncheni rendbe, mert ez egyrészt Igen sok munkát, más
részt az áttekinthetőség szűkítését jelentené. Ha ugyanis az időhatár alapján 
mechanikusan leválasztott oédulaanyagot - ahol ezt az anyag mennyisége és logi
kája kívánja egyszerűsített - különben változatlan szakjelzet alatt kezeljük, 
ez igényli viszonylag a legkevesebb fáradtságot, és ezzel az ETO rendszerében 
gondolkodó kutató részére az adrematizált.olmfelvételű müvek - külön munka nél
kül - továbbra is hozzáférhetők lesznek.

Ezzel párhuzamosan vissza kellene adni a müncheni repertóriumoknak egyik 
fő, de az idők folyamán elhalványult funkcióját! a szakkatalógus feladatát* Eb
ben ugyanis - ha nem is mai igényesaégü adatokkal - de meg lehet találni az il
lető szakra vonatkozó és könyvtárunk 1926 előtti állományában szerepelt müveket. 
Jelenleg az említett repertóriumok főleg a helyrajzi napló szerepét hivatottak 
betölteni, de a müncheni anyag ez évre tervezett raktárreviziója után, a meglevő 
állományról amúgy is uj raktárnapló felfektetését vették tervbe. így a repertó
rium-kötetek e funkció alól felszabadulva betölthetik a szakkatalógus feladatát. 
Szerepel ezekben a rekatalogizált müvek mellett azok uj jelzete is, Így azok fe
lett — az ETO szempont mellett - még egy másik szakrend szempontjából is áttekin
tést lehet nyerni. Ez - Ismerve az összes szakrendazer fogyatékosságát - nem le
becsülhető szempont.

Köztudott, hogy a müncheni repertóriumok rendkívül értékes dokumentumai a 
könyvtárnak, hiszen ebben nyert rögzítést helyrajzllag az állomány egész 1926- 
lg, ebbe jelölték be a raktárrevlzló eredményét, a rekatalógizálás során nyert 
uj jelzetet stb. Ha azonban az összes repertóriumot lefényképeztetjük - ez a 
feladat pedig mikrofilmtárunk felvételi kapacitásával nyilván napokban fejezhe
tő ki - a köteteket úgy minden további aggály nélkül rendelkezésre lehetne bo
csátani az olvasószolgálatunkon keresztül a régi nyomtatványok iránt érdeklődő 
nem nagy számú, de megkülönböztetett kiszolgálást kívánó olvasói rétegnek.

Véleményem szerint Így tudunk a legkevesebb munkával sokoldalú áttekintést 
nyújtani szakok szerint a könyvtárunkban lévő régebbi nyomtatványokról.

*

Ujább tervtanulmány elkészültét adjuk hírül. Szentmlbályi János a Nemzeti 
Könyvtár tájékoztató munkájának kérdéskörét dolgozta fel. 1 tanulmány teljes szö
vege az Igazgatási Osztályon tekinthető meg, s ugyanott lehet sokszorosított váz
latát korlátozott példányban igényelni.

k tervtanulmányt előbb egy szükebb bizottság, majd az aktuális kérdések sze
mináriuma vitatja meg s utána kerül kollégiumi tárgyalásra.



könyvtárunk munkájáról

"Két évről összevont évkönyvet adunk ki" szavak
kal kezdődik az u j évkönyv és ezzel nagyot léptünk 
előre a késedelmes megjelenés áthidalása utján. Nem
csak közelebb került a könyvtár működéséről szóló be
számoló problematikája és az ebből eredő feladatok, 
hanem két év adatai egymás mellé kerülvén összehason
lításra is módot nyújtanak.

Az évkönyv négy részre tagolódikt "A könyvtár 
életéből," "A könyvtári munka módszertani kérdései
ről", "Az 06zK gyűjteményeinek anyagából" és "Könyv
tár- és művelődéstörténeti tanulmányok" fejezetcímek 
foglalják csokorba a tanulmányokat. A terjedelem logi
kusan oszlik aeg, & gyűjtemények ismertetésének ki
sebb terjedelme mellett a másik három csoport egyen
súlyban van.

Az első csoportban - a műfaji követelményeknek megfelelően - az évkönyv a 
könyvtár működésének két évéről ad számot. Kedves sorokkal emlékezik meg a könyv
tár volt vezetőjének, Pltz Józsefnek 75 éves születésnapjáról. Kiemelten foglalko
zik az uj budavári könyvtárépület eddigi történetével és a könyvtár külföldi kap
csolataival .

A második és harmadik osoport elme önmagáért szól, talán osak az vethető fel, 
hogy Borsa Gedeon tanulmánya, A Szent Antalról nevezett ispotályosrend Magyaror
szágon terjesztett nyomtatványai, nem az OSzK-ban, hanem az Országos Levéltárban 
Őrzött négy oklevelet Írja le és Így besorolása nem indokolt.

A könyvtár- és művelődéstörténeti tanulmányok részben a XIX. század elejéről, 
a reformkorból merítik anyagukat, részben XX. századiak. £ csoport keretébe tar
tozó két kisebb terjedelmű cikk inkább bibliográfiai jellegű.

Az évkönyvben közölt tanulmányok színvonalasak, méltóak nemzeti könyvtárunk
hoz. Fel kell azonban vetnünk, hogy - érzésünk szerint - nem áll az évkönyv mö
gött egy könyvtár tervszerű kutatómunkája, a közölt tanulmányok esetlegesek és 
nem tervezettek. Különösen hiányoznak a könyvtár összefoglaló történetének meg
írását megelőző résztanulmányok.

Minden tanulmány részletes recenziót igényelne, de ehhez tanulmányonként

AZ

ORSZÁGOS
SZÉCHÉNYI
KÖNYVTÁR
ÉVKÖNYVE
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más és más reaenzor kellene és az adott keretek Is csak az általános észrevé
teleket teszik lehetővét

Farkas László - Havassy Pál - lombor Tibori A nemzeti könyvtár u.1 épülete 
a Budavári Palotában című tanulmányukban az uj ''könyvtáralapítás" teljes törté
netét regisztrálják az utókor számára, sok efemer jellegi! iratot, személyes él
ményt. Mintegy folyamatukban adják a problémákat, kijelölve egyben a még megol
dandó kérdéseket, a jövő perspektíváját. Ugyancsak az OSzK egyik nagy vállalko
zásának történetét foglalja össze Haraszthy Gyula tanulmányai Az országos gya
rapodási jegyzékek külföldön és Magyarországon. Foglalkozik a jegyzékek funk
cióival és típusaival, a műfaj határaival, szakmai-módszertani kérdésekkel, mind
ezt a legjelentősebb külföldi példákon elemezve.

Szentmlhályi János egy, a magyar nemzeti bibliográfia egyes problémáit tár
gyaló összefoglalás bevezető részét publikálja. A bevezetés célja a fogalmak 
tisztázásai az irodalomtörténet, história litteraria, tudománytörténet és bib
liográfia, a müvek és Írók lajstromozása állandóan egymás mellett előforduló 
fogalmak.

A könyvtári munka módszertani kérdéseiről szóló további cikkek is a gyakor
latban felmerülő problémák elvi megalapozásához nyújtanak segítséget! Így Németh 
Mária a központi katalógus reformjához. Szász Géza egy általános könyvtári prob
lémát tesz jogilag világossá. Kár, hogy a többszörös térítési díj vitatott kér
désére csak utal, de jogi alapját nem magyarázza meg. Besenveiné Bálint Eszter 
tanulmánya oimében a Szovjetunió tudományos könyvtáraiban folyó könyvtáros- 
továbbképzésről Ígér tájékoztatást, azonban elsősorban a képzésről irt igaz, 
hogy a szerző maga is említi, hogy - a helyzetből adódóan - nehéz elválaszta
ni a képzést a továbbképzéstől< Takács Menyhért oikke az olvasópropaganda műnké-, 
hoz nyújt segítséget. Bereczky László az általános könyvtárak-szakkönyvtárak 
jellemzőivel, a szakkönyvtárak funkcióinak meghatározásával foglalkozó tanulmá
nyéban vltaébresztő gondolatokat közöl.

Fazekas József folytatja az 1959-es évkönyvben megkezdett pótlások közlé
sét Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának 1-3. kötetéhez, 19 latin, német nyel
vű XVII. századi RMK-t ir le. A közléseket rövid német nyelvű összefoglalás kö
veti, melyet magyarul is le lehetett volna közölni. Kereszturv Rezső ujább ada
lékkal szolgál Arany János arcképéhez. Papp Ivánná tanulmányának elme - Ujább 
színháztörténeti vonatkozású levelek a Kézirattárben - önmagáért beszél. Szí
nészekről és a kultúra egyéb területéről (zene, irodalom, képzőművészet), a 
XIX. század elejétől jóformán napjainkig kapunk színes ize.!ltőt. Az ismertetet
tek nagy része nem uj szerzemény, a cél inkább az uj lelőhely megadása.

Rókay György a könyvtéralapités 160. évfordulója alkalmából ismerteti a 
korabeli sajtó visszhangját.
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Kontrái látván Festetics László kísérleteit ismerteti közkönyvtárak alapí
tására* Érdekes uj gondolat a maga korában megyei könyvtárak alapítása és álla
mi fenntartása* Kár, hogy e szép gondolat a gyakorlatban csak Somogybán való
sult mag* Kevés könyvtártörténeti dokumentumunk számát gyarapítják a leközölt
levelek*

Somkuti Gabriella egy XVIII. századi főúri könyvtár olvasóforgalmáról szá
mol be a múlt század első feléből* A Teleki Könyvtár fennmaradt olvasónaplóit 
elemzi több periódusban, az olvasók személye és olvasmányaik szerint. Hallatla
nul izgalmas figyelemmel kísérni a kor érdeklődésének és olvasói összetételének 
alakulását. A tanulmány fényt vet a könyvtárosok személyére és képzettségére is.

A tudományos szocializmus magyarországi lapjának két hónapjával, Szabó Er
vin és a Szociáldemokrata Párt ellentétével, a baloldali szocialista ellenzék 
kérdésével foglalkozik Kemény István "Szabó Ervin és a "Világosság" " oimü tanul
mányában.

Kor-és kórkép a sajtóról és az Írók helyzetéről Markovlts Györgyi beszámo
lója, az "üldözött irodalom". A Horthy-korszak 25 éve alatt eltiltott 500 prózai 
müvet időrendi sorrendben ismerteti és közli lényeges mondanivalójukat is.

Dán Róbert röviden összegezi a magyarországi hebraica bibliográfia helyze
tét, a rendelkezésre álló bibliográfiákat és a jelenleg két helyen folyó munká
latokat. Kovács Zoltán a hazai szláv nyelvi! lexikográfiája első kísérlet az ösz- 
szefoglalásra* Anyagát 3 fő csoportba rendezi* köznyelvi (általános! szótárak 
frazeológiai szótárak és szakszótárak, bevezetésében rövid elemzést ad és vázol
ja történetüket*

Végül a Magyarországon megjelent színházi zsebkönyvek bibliográfiájához 
ad pótlást az Évkönyv*

▲ gazdag tartalmat szép kiállításban kapjuk, az egyes tanulmányokhoz idegen 
nyelvű összefoglalókkal* Elismerés illeti a szerzőket és az Évkönyv szerkesztőit 
egyaránt. - FARAGÓ LÍSZLÓHÉ

KÉZIRATTÁRÜHK GYARAPITÍSI MÜHKÍJÍRÓL 

"Magyar klasszikusok levelei a Ohiltem Streeten"

A Hópszábadság február 14-i számában ezzel a óimmal jelent meg Patkó Im
rének, a lap londoni tudósítójának cikke arról, hogy Mr.Siden-nek, a Chiltem 
Art Gallery tulajdonosának a birtokában egy magyar levélgyüjtemény van. Miután 
ismerteti az emlékeket, sőt részleteket is közöl egyes levelekből, azzal zárja 
cikkét, hogy ennek az anyagnak Budapesten lenne a helye, "... az Irodalmi Múzeum
ban, valamelyik levéltárunkban. Nem lenne se nagyon nehéz, se nagyon költséges 
megszerezni ezeket az emlékeket. 8 nemcsak ezeket* fel kellene kutatni a többit
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1b9 itt és még külországokban. Általában nincs magas ónak ezeken a piacokon.”

Az alábbiakban néhány kiegészítést szeretnénk fűzni az idézőjelbe tett so
rokhoz.

Először is aztf hogy azóta már meg is érkezett az újságcikk nyomán irt le
velünkre a válasz , amely szerint Mr .Síden hajlandó velünk üzletet kötni f de 
csak az egész anyagot együtt adja el. Az anyag vételára 100 angol font, ami vé
tel esetén a költségekkel együtt 8-10 000 forintot jelent. Ez a vételár bizony 
elég borsos, főleg azért, mert a kínált anyagban jócskán akadnak olyan darabok, 
amelyeket meg se vennénk (puszta autogramok, ismert fényképek stb,) külön-külön. 
Azt tehát nem igen lehet mondani, hogy "nem nagyon költséges9* e darabok megszer
zése. Hogy az üzlet létrejön-e az Országos Széchényi Könyvtár és Mr.Síden között, 
az még a további tárgyalásoktól, az anyag egy részének mikrofilmen való előzetes 
megtekintésétől függ. Annyi azonban bizonyos, hogy ha valakinek, úgy nemzeti 
könyvtárunknak a feladata a külföldi hungaricumok begyűjtése minden vonatkozás
ban - amint ezt nemrégen éppen lapunk e rovatában fejtettük ki, amikor megírtuk, 
hogyan és milyen célból gyűjtjük be mikrofilmen a külföldön őrzött kódexeket.
- ÖSAPODI CSABANÉ

Skandináv-magyar irodalmi kapcsolatok dokumentumai

Több érdekes darabbal gyarapodott a Kézirattárunk fakszimile állománya.
Hajdú Henrik, a kitűnő Író és műfordító szívességéből eredeti nagyságú fénykép
másolatokat készíttethettünk 1924-től napjainkig húzódó gazdag levelezése megma
radt részéről, mintegy J00 levélről.

Köztudomású, hogy Hajdú Henrik 40 esztendős értékes műfordítói munkásságá
nak köszönheti olvasóközönségünk, hogy magyarul olvashatja a dán és norvég iro
dalom legjobbjait. Mindazoktól a skandináv Íróktól van itt levél, akiktől Hajdú 
Henrik fordított - eltekintve Ibsentől és Knut Hamsuntól.

A levelek elsősorban a müvek fordítására vonatkoznak, - de nem egy szól 
skandináv vonatkozású cikkek elhelyszéséről a Nyugatban, Hajdú Henrik és dán 
vagy norvég iróbarát&i példánycserójéről, útiterveiről. Előfordul az is, hogy 
Sigrid Undset életrajzi adalékai rejtőznek egy jogtanácsosi levélben. Az ismert 
dén és norvég Írók legtöbbje számos levéllel szerepel, Így Martin Andersen Nexö. 
Johan Bojler. Andreas Haukland. Henrik Pontoppidan és Sigrid Undset. valamint az 
izlandi Kristman Gudmundsson. Azonban a kevésbé ismert nevű írók, újságírók, 
színházi vagy könyvkiadói szakemberek levelei is igen sok, a magyar könyvkiadás- 
történetet is érdeklő adatot tartalmaznak. Meg kell még említenünk nagy skandi
náv kiadók levelezés anyagát is (pl. az Asohehoug és a Gyldendal cég iratai).

A gazdag levélgyüjteményben két könyvtáros-levélíróra is akadunk* az egyik 
az oslói egyetemi könyvtárból - 1928-ban irt soraival - W.P. Sommerfeldt. - a
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másik psdig - lset, bút non lsast - Svend Dahl, hasonlóképpen a hussam érák vé
géről, akkor a koppenhágai agyatami könyvtárból. - (PIné)

BÓDAI Fáit A magyar neasetl bibliográfia. Szakiro
dalmi forrásismeret. II. Bp. 1963. 0[rsságosj 6s[éohé- nyil Kíönyvtár] Könyvtártudományi áa Módszertani Köz
pont. [6], 98 p. /A könyvtároaképaáo füeatai./

Igán hasznos kompendiumban állította Ösaae Bódav 
Pál mindazokat a tudnivalókat, melyek a bibliográfia 
történetének folyamán a magyar nemzeti bibliográfiá
val kapósolatbar. felmerültek. Megismertet aa általá
nos nemzeti bibliográfiák fogalmával, majd céljához 
mérten elég részletesen tárgyalja a magyar nemseti 
bibliográfia kttlönböső jelentkeséal formáit, eléggé 
nem helyeselhető módon a periodika-bibliográfiákat 
la a nagy "nemzeti" műfajba illeszti. Érthetően ki
emelten nagy helyet szentel 19A£ utáni történetének, 
a fejlődésnek jóformám nüánssokra kiterjedő bemuta
tásával, helyesen a kurrens vállalkozásoknak adva 
as elsőséget a retrospektív feldolgosások mellett.
A kurrens bibliográfiák bibliográfiáinak ismertetése 
la helyes, bár nem ártott volna azan a téren la rö

vidén utalni a "műfaj" előtörténetére (Ksategár László, Keressty István stb. 
ilyan irányú mUködéaára). Kéziratban maradt agy-két kísérletezéstől eltekintve 
valóban Sándor István érdeme, hogy aa 1803-as Magyar Köayvaahással a magyar 
nemseti bibliográfiát mintegy s semmiből megteremtette. Ozvittimger, Bőd, Korányi 
kimondottan bloblbllográfiai működését a "Biobibliográfiák" oimű fejezőt álán 
szarenoeésebbnek tartottuk volna. Rendkívül érdekes adata Súlyéi Pálnak 1919- 
as (jun.22,) bibliográfusl kinevezése, kizárólag a "Magyar Írók Élete éa Müvei" 
o. forrásmunka azerkeaztéaével való megbiaatáaa, a nagy művet mindamellett aem 
a húszas, sem a barminoaa években nem sikerűit aaeranoséaan tető alá hozni.

A kis könyvecske értékát nagymértékben email a jelentősebb szövegrészeknek 
néhol montéasszerü beillesztése a főszövegbe, s főleg as időrendi táblázatok 
tájékoztatnak jól a fejlődéi vonalénak asoanali áttekintésében* (,B* K* S*J

SKfiüÁll Viöí* kezdődött meg a belső vizsgálatok programja keretében a 
fsldelgesó Osztály éa a Bibliográfiai osztály munkájának elemzése, A bizottság 
vezetője iebaatván gésa főigaagatéhelyettes, tagjai Barváth Magda, Komjáthy 
Miklósáé, ftématft Mária, faun István és Bzllvássv Keltáimé,

Könyvtárunk MiöiöfíuflefclSí líKOfffléöá máreius iá-i ülésén megvitatta a 
mikrefiltt-laberatérlum műszaki fejlesztési tervét Marasatuge Beásó és flablask*
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Béla előterjesztésében. A legfontosabb beszerzésekre korlátozott tervet a bizott
ság a könyvtár vezetősége elé terjeszti.

OLVASÓS ZOLGÁLATUNK korszerűsítésének uj eseménye, hogy a szakkatalógus a 
földszintről felkerült az olvasótermek közelébe, a betűrendes katalógus régi he
lyére.

KIÁLLÍTÁSSAL emlékezett meg könyvtárunk Michelangelo halálénak 400. évfor
dulójáról. Sajnos a néhány IdLs tárló és a kedvezőtlen világltásu lépcsőház nem 
biztosított méltó keretet a nagy művész ünnepléséhez. Igyekeztünk azonban be
mutatni legjelentősebb alkotásait, életének néhány epizódját, Írásainak fakszi
miléit* Egy-egy alkotásánál sikerült megmutatni a Mü változatait - a Dávid szo
borét - és jelentős kortársak müvét ugyanerről a témáról. Kis helyen bemutatni 
a művészt, aki szobrász, építész, festő és költő egyszemélyben, nem könnyű fel
adat .Keveset markolhattunk, olvasóink azonban Így is örültek a szép fényképek
nek és a Magyar Filmhíradó munkatársai Is felvételt készítettek kiállításunkról. 
(Sándi Erzsébet)

AZ AKADÉMIA KÖNl» .(.'ÁRÁNAK terveire kiirt nyilvános tervpályázatra beérkezett 
pályaművek közül megvételre érdemesnek találta a bírálóbizottság Károlyi István
nak, a Szegedi Tervező Vállalat dolgozójának és Szabados Lászlónak a Könyvtár- 
tudományi és Módszertani Központ munkatársának közös pályaművét Is.

TOVÁBBKÉPZÉS. Tervszerűen folytatódott Intézeti továbbképzésünk. Az aktuális 
kérdések szemináriuma febr. 22-én Haraszthy Gyula tervtanulmányát vitatta meg.
Az OSzK katalógu8rendszerénak jelenlegi helyzetével és fejlesztési irányával fog
lalkozó tanulmány problematikájának vitáján a szeminárium tagjai és más meghí
vottak, mintegy 30-an vettek részt.

Ugyancsak febr. 22-én volt a könyvismereti kör második foglalkozása. Szent- 
mlhélyi János a tudományos tájékoztatás módszertanáról és a bibliográfiai appa
rátuson belül a bio-bibliográfiákról tartott előadást (26 résztvevő).

A referáló kör tagjai mérő. 7-én számoltak be először a külföldi szaksajtó 
tanulmányozásáról. A kezdeti tapasztalatok arra utalnak, hogy a kör további mun
kája élénk és érdekes lesz.

HÁEOM KÖNYVTÁRSZAKOS HALLGATÓ végzi gyakorlatait könyvtárunkban! Tauaz Anikó 
a Bibliográfiai Osztályon és a Hirlaptérban, Vlrághuimi Pere nőné a Hirlaptárban, 
a Kézirattárban és az RRT-ben, Vlrághalml Ferenc pedig a Feldolgozó Osztályon, 
a Hirlaptárban és a Könyvek Központi Katalógusában.



FIGVELÖ SZEMEI

Keresztury Dezső 
BA3BÁSTl JÁNOS LINZI EMLÉKTÁBLÁJÁNAK FELAVATÁS AbOL

1963-l)aai Batsányi János születésének 200. évfordulójára emlékez tünk. Linz 
városa Is - ahova a költőt 1816-ban második elfogatása és splelbergl fogsága 
után száműzték, s ahonnan egy negyedszázada hozatták haza szülőhelyére, Tapol- 
oára hamvait, kivette részét a megemlékezésből. Emléktáblát helyeztetett el a 
házon, amelyben Batsányi és felesége, Baumberg Gabriella három évtizeden át 
lakott. Az avató ünnepségen Veszprém megye küldöttséggel képviseltette magát. 
Ennek vezetőjeként vettem részt én is az ausztriai utazáson; magyar részről ne
kem kellet megemlékeznem a költő-házaspárról.

Harminc éve jártam ott utoljára. Akkor még láttam a házaspár gondosan ápolt 
s a hamvakkal együtt Tapolcára hazahozott síremlékét a linzi temetőben. Az azó
ta elmúlt évtizedekben a csendes, vidékies, barokkos hangulatú városból örvénylő 
forgalma, fényben fürdő nagyváros, Ausztria egyik legfontosabb Ipari központja 
lett; az utcából, ahol egykor Batsánylék laktak, a város fényes üzleti főutcája. 
A kirakatokra Ilyen helyeken Igen nagy szükség vans a régi mély kapualjakat Is - 
Igen szellemesen és szépen - ilyen célra alakították át. A Borsos Miklós Batsá- 
nyi-plakettjével díszes emléktábla tehát ragyogó üzletek sora fölött tűnt a 
szemünkbe s a kedves, csendes, árkádos udvarra is egy nappal Is kivilágított, 
elegáns kirakat-folyosó végén, egy szépmlvü, bronzveretes osapóajtón át Jutot
tunk, amikor az avatóünnepségre tartottunk.

A macskaköves udvaron a város vezetői gyűltek össze, élükön a polgármester
rel. Ott volt Felső-Ausztrla közéletének több fontos embere s ott voltak a ma
gyar kolónia képviselői is. A hazai babérkoszorú nemzeti színű szalagjai együtt 
lengtek a halk széljárásban Ausztria s a város zászlóival. Az emeleti árkádsor 
oszlopai közül szép barokk toronyzene szólt; aztán került sor a beszédekre. Linz 
polgármestere megbecsülte az eseményt; beszéde arról tanúskodott, hogy ismeri 
a költő-tudós jelentőségét, linzi életének lényeges mozzanatait. Nagyon örült, 
amikor a város könyvtára számára átnyújtottam Batsányi Müvei kritikai kiadásá
nak III. kötetét; ez tartalmazza a linzi évek nagyrészt kéziratból közzétett 
müveit. (Hadd mondjak itt is köszönetét könyvtárunk Nemzetközi Csereszolgálatá
nak, amely a piacon sajnos egyáltalán nem kapható kötetet a nemes cél érdekében 
rendelkezésemre bocsátotta). A helyi és felső-ausztriai lapok vezetőhelyen em
lékeztek meg az eseményről. Az emléktábla felavatását követő közebéden a polgár- 
mester a barátság őszinte szellemétől áthatott pohárköszöntőt mondott s ebben
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komoly ezó esett az osztrák és magyar gazdasági és művelődési kapcsolatok megújí
tásáról és elmélyítéséről. Az emléktábla felavatása valóban csak egyike volt az 
effajta baráti találkozásoknak. Linzben azóta Igen komoly sikerű magyar hangver
senyeket, képzőművészeti és iparművészeti kiállítást rendeztek. Reméljük, hogy 
a linzi vendéglátókat az Idén, Baumberg Gabriella szobrának felavatása alkalmá
val Tapolcán üdvözölheti Veszprém megye.

A küldöttség tagjaival együtt sok más szép, tanulságos és megrendítő élmény
ben volt részem: ellátogattunk a város uj nagy történeti múzeumába, könyvtárába, 
megtekintettünk néhány igen szép iskolát, szociális intézményt, voltunk Mauthau- 
senben, St.Flóriánban, Salzburgban, Gmundenben (Goldmark Károly nyomait követve) 
és Bécsben. De ezekről a benyomásokról talán majd máskor lesz alkalmam beszámolni.

Tombor Tibor 
ITÁLIÁBAN KÖNYVEK.KÓDEXEK KOZOTT

I.

Olasz állami ösztöndíjjal jártam az elmúlt év 
őszén Itáliában és e tanulmányi célutazás középpontjá
ban az olasz nemzeti könyvtárak tanulmányozása állt.

Régi, de ma is időtálló megállapítás, hogy a könyv
tárak története az általános művelődéstörténet szer
ves része és, hogy a könyvtárak állapota híven tük
rözi a műveltség történetét, kifejezi egy adott or
szág kulturális helyzetét.

Itália sajátos történelmi körülmények között ala
kúit egységes állammá. Az olasz egység létrejötte 
előtt az Appenninx-félszigeten igen sok kisebb-na- 
gyobb állam létezett, amely mindegyikének saját kul
túrpolitikája és könyvtárügye volt. Ráadásul az olasz 
állam egysége nem egyszerre jött létre, hanem hosszú 
fejlődés eredményeként. Egyebek között ez a tény is 
hozzájárult ahhoz, hogy Itáliában ma nyolc könyvtár 

viseli a "nemzeti könyvtár" megjelölést. Hogyan illeszkedik be ez a nyolc nemze
ti könyvtár az olasz könyvtárügy egészébe?

Az olasz könyvtárak szervezeti hovatartozás, illetve felügyelet szempont
jából a következőképpen oszlanak meg:

a) nyilvános állami (kormányzati) könyvtárak, amelyek a Közoktatásügyi Mi
nisztériumhoz tartoznak, számuk JA, ide sorol be a 6 nemzeti könyvtár és a 11 nagy 
egyetemi könyvtár, valamint 15 egyéb könyvtár (pl. a firenzei Mediceo-Laurenzlana,
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a római Angelioa stb). Ide tartozik még a római Könyvpatológiai Intézet és az 
1919-ben létesített 15 bibliográfiai felügyelőség; e csoportba tartozó könyvtá
rak központi szerve a Direzione Generale déllé Accademie e Biblioteciie (Akadémiák 
és Könyvtárak Főigazgatósága);

b) az államigazgatás különböző szerveinek, intézményeinek hatáskörébe sorolt 
korlátozott nyilvánosságú könyvtárak;

c) helyhatósági szervek kezelésében lévő községi, tartományi stb, könyvtárak, 
ide sorolnak bizonyos vonatkozásokban az iskolai és a jellegzetes népkönyvtárak;

d) testületek, intézmények, vállalatok, gyárak stb. könyvtárai; ebbe a cso
portba tartoznak a zárt vagy korlátozott nyilvánosságú jelentősebb magángyűjtemé
nyek is;

e) egyházi (káptalani, egyetemi, szemináriumi, püspöki, szerzetesi, plébániai 
stb.) könyvtárak»

A Közoktatásügyi Minisztérium legfelsőbb konzultatív szerve elvi kérdések
ben az "Akadémiák és Könyvtárak Legfelső Tanácsa11; az "Olasz Könyvtárak Szövet
sége" és az "Iskolai és Népkönyvtárak Nemzeti Egyesülése" pedig az olasz könyv
tárak és könyvtárosok nagy szakmai-társadalmi szervezetei#

A nemzeti könyvtárak "hálózata"

Az említett nyolc nemzeti könyvtárt zömmel a XVIII-XIX. században alapítot
ták. A "hálózat" legrégibb könyvtára a velencei világhírű Biblloteca Nazlonale 
Marciana, amelynek alapját 1468-ban a humanista Bessarion bíboros vetette meg# 
Nemzeti könyvtári íangra az olasz egység létrejötte után emelte az állam#

A keletkezés sorrendjében a Marciana-t a torinói Biblloteca Nazlonale e 
Universitaria követi, amelyet 1720-ban nyitottak meg; az egyetemi könyvtári fel
adat 1876 óta nemzeti könyvtári funkciókkal bővült#

A firenzei Biblioteca Nazlonale Centrale-t 1747-ben létesítették, a rendkí
vül értékes és gazdag Magliabecchi-gyüjteménnyel. Nemzeti könyvtárrá 1885-ben ala
kult át# Ez a könyvtár az olasz kiadványok leggazdagabb gyűjteménye: állománya 
több mint 3 millió nyomtatott könyv, 24 000 kéziratos kötet, éppen ezért az olasz 
nemzeti bibliográfia központi intézménye*

A milánói Biblioteca Nazlonale Braidense-t Mária Terézia alapította 1770-ben. 
Ugyancsak XVIII. századbeli alapítású könyvtár a nápolyi (1734) és a palermói nem
zeti könyvtár (1778), mind a kettő királyi könyvtárból alakult át nemzeti könyv
tárrá.

A másfélmillió kötetes római Biblioteca Nazlonale Centrale-t 1873-ban alapi-
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tották, da csak 1876-jan nyílt meg. Garibaldi oaapatai Rómát 1870-ban foglalták 
el. B hőoi vállalkozást egy másik, kultúrálta Jellegű követte, a híres "kodex- 
háboru" (guerra dei codlci), amelyben állam 6a egyház között dúlt a haro a ritkái 
I'sobü állományért. (E küzdelem során "tűnt el” as a kát Corvina, amely Jelenleg 
az Amerikai Egyesült Államokban, a Plerpont morgan Libraryban van). Az állami 
kezelésbe került római könyvtáruk közül 70 egykori szerzetesi könyvtár (köztük 
legjelentősebb a jezsuitáké volt) állományának összeolvasztásából alakult ki a 
római központi nemzeti könyvtár.

A dél-olaszországi Bariban működő Sagarrlga-Vlsoontl könyvtárt az olasz állam 
1956-ban emelte nemzeti könyvtári rangra.

A két ♦♦központi” nemzeti könyvtár feladatai

A nyolo nemzeti könyvtár keletkezésének e rövid ismertetése során a "oentrale” 
(központi) megjelölés két Ízben, a római és a firenzei nemzeti könyvtár esetében 
fordul elő. A "oentrale” kiemelés azt Jelenti, hogy ez a két könyvtár az olass 
könyvtárügyben súlyponti jelentőségű "bibliográfiai arohivum".

Ez a két könyvtár kapja kötelespéldány jogán aa olasz könyvkiadás égésiét.
A többi 6 nemzeti könyvtár közül csak néhány kapja a saját területére (provin
ciájára) vonatkozó kiadványokat a kötelaspéldány törvény alapján*

A két kiemelt nemzeti könyvtár látja sl aa országos azakmai-köayvtárügyi fel
adatok jelentős résiét.

A római Nátlónál# általános gyűjtőkörűi humán könyvtár, amely egyben aa olasz 
irodalomtörténet és s Róma városára vonatkosó irodalom szakkönyvtára is, A könyv
tárral szórón együttműködőiben fejti ki tevékenységét aa olaaa könyvtárak köapom- 
ti katalógusának létsaitéaérs éa a bibliográfiai tájákoatatáa ollátáaára életre- 
hivott két szerv, a "Oentro tfazionale por 11 Oatalogo Unioo dalia Blblloteohe Xta- 
liaae” (1951) és a "Oentro Naziontde d* Informaeionl Bibllogrofiohe" (1951). B két 
központi szerv látja el a hazai áa külföldi köayvtárköai köloaönaáaaal kapoaolatoa 
tevékenységet, feladatai közé tartozik azonban aa összes olaaa nagykönyvtár kata
lógusainak egységesítése és gondolása ("benlfloa”), valamint aa sgységsa olmfel- 
vételi szabályért végleges kialakítása éa fsjlssatáaa, A római Nemzeti könyvtár 
adja ki as olasz könyvtárakban tárolt ősnyomtatványok jegyzékét ("Xndiee Generáli 
degil ínounabuli déllé Biblioteohe itsiiane") és az olaaa népkönyvtárak külföldi 
kőnyvgyerapadásánedE jegyzékét ("Bollettino dalia Opera Pederne straniere déllé 
Bibliofceöhe Ifcaliarte”)*

A firenzei Naaionéie gyűjtőköre az olasz nemzeti kultúra szellemi tessékelnek 
egészére, de a humaniórák tekintetében az égést Mbar! művelődésre ia kiterjed,
Mint a kurrens olasz nemzeti bibliográfia gondozásával megbízott központi nemzeti 
könyvtár íööfe éta közzétette az olasz köteleipéldányok bibliográfiai jegyzekét,
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a "Bollettino déllé pubblicazioni ltallane rlcevute per dlrltto dl stanza” o.ki
adványt, amelyet 1958-ban felváltott az olasz nemzeti bibliográfia ("Bibliográfia 
Nazionale Italiana").

1 két központi nemzeti könyvtár tehát együttmtiködve látja el mind olasz, 
mind Olaszország külföldi vonatkozásaiban a bibliográfiai tájékoztatás és könyv
tárközi kölcsönzés országos feladatait.

LaétantítFírmiant de dínmía míW tutíoníbus adoeríhs gentte líbri fcptttn. 
ntcnőtínfdq ad Donáti! de íia deí liter unu5.unacűlíbro dUopíficío bei* 
ad Dtomrianü finímif.Snb áno dá(.M.CCCC.LXV. Pomfficaois Paab' 
papf.n.annotfas fccűdo.Jndictíoe.xtíidíeurro anpnultía mcnfis Oda- 
bns.ln tieneiabiUtnonafterio Sublartnfi. Dfogtaáas.

fo ^vrop omo^ovNoJJ SvtftffiatfTctKTop erri avxtpiKilutp* 
opafHKai8\t«5”MOvrfaeto.vtfXvtfti^trfuovffrt {Hatóvá**

*A cikk elején közölt fakszimile E.Silber nyomdájának 1307-1 kiadványa. A 
fentit az első, évszám-megjelöléssel Itáliában nyomtatott könyv, Lactantius mü
véből (8ubiaco,1463) készült. Mindkettő a római Nemzeti Könyvtár tulajdonában
van.



Lapunk múlt havi számában a helyen a könyvtárunk főosztályvezetőinek feltett 
kérdésekre beérkezett válaszok egy részét ismertettük. Az alábbiakban a kérdések 
megismétlésével az I* főosztály vezetőjének, DH.PAJK068T GTÜRGT elvtársnak vála
szait közöljük.

1. HOGYAN LÁTJA a főosztályán dolgozd fiatalok kérdését ás miképpen kívánja 
segíteni azok szakmai és emberi fejlődését, milyen célokat tűz eléjük?

VÁLASZ

Az I. főosztály a legutóbbi egy év alatt több mint tiz legfiatalabb kor
osztályú - közvetlenül középiskola után lévő - dolgozóval gyarapodott. Már ez is 
indokolttá teszi a kérdést. Fiataljaink bemutatkozása sikerült, a munkában meg
állják helyüket, emberileg szimpátiát és megbeosülést, sseretetet szereztek* Váj
jon a Könyvtár is ilyen kedvezően mutatkozott be nekik? Azt hiszem, hogy általá
ban igen. A régi gárda nemcsak befogadta a fiatalokat, hanem segít is nekik, ta
nítja őket. 8 ez vezet át fiataljaink jövőjének kérdéséhez. Célul azt kell maguk 
elé tüzniök, hogy betanulnak a könyvtárosmesterségbe, szakemberré képezik magukat 
a Széchényi Könyvtár bonyolult, történeti múlttal terhelt szakmai viszonyainak 
a területén. A könyvtárnak az az érdeke, hogy végleg megnyerje ás megtartsa a 
fiatal munkatársakat, belőlük nevelje ki az uj nemzeti könyvtár most kováosoló- 
dó törzsgárdáját. A fiataloktól tehát hűséget kérünk.Ellenértékként a könyvtár
nak azt kell vállalnia, hogy támogatja a helyüket megálló fiatalok továbbtanulá
si szándékait. Ezen az alapon mindkét fél megtalálhatja a számítását.

2. MXLTEN SZEMPONTOK SZERINT dönt és tesz javaslatot az évenkénti egyszáza
lékos soronkivüll előléptetések alkalmával vagy általában olyan alkalmakkor, ami
kor lehetőség nyílik előléptetésre vagy a fizetések korrekoléjára?

VÁLASZ

Az előléptetések, illetve fizetésjavítások előkészítése a könyvtárban 
- most már szabályszerű rendszerességgel - az osztályoktól Jövő Javaslatok ala
pul vételével történik. A főosztályvezető dolga az, hogy egyrészt egységes szem
pontú javaslattételről gondoskodjék, másrészt, hogy a beérkezett javaslatokat
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összeegyeztesse.

Az előléptetés, fizetésemelés elmaradhatatlan minősítője a jó munka. El
emelkedő munkateljesítmény nélkül előléptetés nem kerülhet szóba. Tisztában va
gyok természetesen azzal, hogy a munkát sokféle szempontból és sokféle módon le
het értékelni, mégis, a munka értékelésének megvan a maga többé-kevésbé objek
tív vetülete a könyvtári közvéleményben. Éppen ezt az oldalt veszik figyelembe 
az osztályvezetők akkor, midőn az előléptetések kérdésében a bizalmiak vélemé
nyét Is meghallgatják.

Az a célunk, hogy mindinkább csakis a munka értékelése legyen a bérjavités 
egyetlen alapja. A múltban azonban - és szórványosan még mostanában is - előfor
dult a kiegyenlítő, feszültségcsökkentő fizetésjavítás. Nem zárhatom ki a lehe
tőségét annak, hogy erre esetenkint a jövőben Is szükség lesz, de remélhetőleg 
mind kevésbé. '

J. MILYEN TAPASZTALATAI VANNAK a fizetésemelések és jutalmazások kérdésé
ben? Véleménye szerint miképpen lehetne azokat a legmegfelelőbben úgy Intézni, 
hogy minden fizetésemelés és jutalmazás egyrészt serkentő legyen a jobb munkára, 
másrészt a dolgozók közvéleményében is megfelelő vlsszahangot váltson ki?

VÁLASZ

A bórjavitások és jutalmak serkentő hatásának kérdésében az a véleményem, 
hogy minden igazságos bér javításnak és jutalomnak pozitív, minden érdemtelen vagy 
indokolatlan juttatásnak szükségszerűen negatív hatása és visszhangja van. Minden 
érdekeltnek azon kell tehát lennie, hogy az előkészítésben fáradságot nem kímél
ve minél közelebb jussunk az objektív igazságossághoz és méltányossághoz.

A jutalmazás igazságosságán túl van egy másik szemléleti kérdés is.Hosszú 
időn keresztül, házon belül és kívül, mindenfelé felbukkant egy olyan felfogás 
is, mely a jutalmat szinte rendszeres bérkiegészítésnek tekinti, melyre a dolgo
zó igényt tarthat, ha rákerül a sor, munkájától függetlenül Is. Ez ellen harco
lunk, ilyenfajta "igazságosságot" nem tekintünk célunknak. Remélem,hogy dolgo
zóink java része ma már nem Így képzeli az Igazságos jutalmazást.

A jutalom serkentő hatásának fokozására a Könyvtár most a "céljutalom” 
műfajával kísérletezik. Nem bocsátkozom jóslásokba, hogy a kísérlet beválik-e 
vagy nem. Nyilván mindenki egyetért abban, hogy döntő fontosságú rekonstrukoiós 
munkáink kiérdemlik a jutalom-keret egy-egy karéját. Két feltételét látom annak, 
hogy a kísérlet sikerrel járjon. Egyrészt a cél jutalom-keret kihasltása nem sza
bad, hogy lehetetlenné tegye más, nem rekonstrukciós érdemes munkák megfelelő 
mértékű jutalmazását. Másrészt a oéljutalmazandó munkák feltételeinek megálla
pításában és a munkák elbírálásában figyelembe kell venni minden lényeges körül
ményt, mely a munka elvégzését befolyásolta. Hiba lenne, ha kizárólag számsze-
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rüségeket vennénk figyelembe ott, ahol egyéb lényeges körülményeket is figyelem
be kell venni. Ez éppen ellene fordulna a jutalmazás serkentő célzatának.

ÖSZTÖNDÍJAK AZ OSZK-BAN

Már régebben is gondoltam rá, hogy meg kellene Írni ezt a "megjegyzést", de 
a végső ösztönzést az éves dolgozói értekezlet beszámolójának egyik kitétele ad
ta. Ebben ugyanis sajnálatosnak minősíttetett az, hogy a központi vezetés és az 
osztályvezetők között nem elég szoros a kapcsolat, mert lám, az is előfordult, 
hogy egy dolgozót ösztöndíjra javasoltak, és az osztályvezetője ezt csak akkor 
tudta meg, mikor a delikvensét mér nyelvvizsgára hívták be#

Valóban sajnálatos eset és valóban rendkívül jellemző a központi vezetés el
szigetelődésére, de hogy mi mindenre és milyen mértékben jellemző, érdemes az 
összdolgozói értekezleten elhangzott féligazság mellett az egésszel is megismer
kedni.

Nem nyomoztam semminek sem utána, csupán azt mondom el, ami velem történt 
és amiről hallottam. A dolgok igazi kezdetéről "térmészétesen" nincs tudomásom. 
Azok zárt ajt^óü: mögött történtek. Tehá' ott kezdem, hogy december 6-án, pénteki 
napon az Eötvös Loránd Tudományegyetemtől felszólítást kaptam, hogy "külföldi 
utazásiba szóló ösztöndíj elnyerése iránti pályázatával kapcsolatos orosz nyelv
vizsgára" itt és itt jelenjek meg december 10-én. Bizonyos voltam benne, hogy 
csak tévedésről lehet szó, ugyanis semmiféle kérvényt, pályázatot nem adtam be 
és nem is adtam volna be orosz nyelvterületre, egyszerűen mert orosz nyelvisme
retem nem terjed túl a szótárral való lexikon-olvasáson. De micsoda meglepetés 
volt, mikor az Igazgatási Osztályon a legtermészetesebb hangon tudatták velem, 
hogy szó sincs tévedésről, az ösztöndíjat a könyvtár kérte a nevemben. Arra a 
kérdésre, hogy miért nem értesítettek illetve kérdeztek meg a felterjesztés előtt, 
hosszú évek hasonló gyakorlatára hivatkoztak, ezt pedig azzal magyarázták,hogy 
rendkívül kellemetlen az ösztöndíjra számító dolgozóval a minisztérium esetleges 
negatív döntését közölni. Ez a gyakorlat tiz évvel ezelőtt talán természetes 
lehetett, a magyarázatot akkor "elfogadhatónak" (mert el kellett fogadni) lehe
tett tekinteni, de 1964-ben enyhén szólva különös. A nyelvvizsgára persze dadog- 
ni-hebegni még az Igazgatási Osztály unszolására sem voltam hajlandó elmenni, s 
ezzel az OSzK számára elveszett egy ösztöndíj.

De a többi sem bizonyult sokkal szerencsésebbnek. Az egyik javasolt - aki 
szintén nem tudott róla, hogy megkérdezése nélkül kegyet gyakoroltak vele az 
istenek - betegsége miatt nem mehetett el a vizsgára, és tudomásom szerint fel
épülése után sem vette igénybe# Elveszett tehát a második ösztöndíj is. A harma
dik szerencsésebben indult, bár ő sem tudott arról, hogy sorsának fonalát közeli, 
de titokban működő kezek fonogatják# Orosz nyelvtanár lévén a vizsgát letette, 
csak mikor megtudta, hogy hova kellene fél évre utaznia, akkor utasította viaszát 
sem az osztály érdekei, sem az egyéni érdek nem tette indokolttá a féléves ősz-
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töndljat. így veszett el az OSzK harmadik külföldi ösztöndíja*

A negyedik történet egyszerre más színben tünteti fel a másik hármat ls«
(Csak zárójelben szeretném megjegyezni - mint olyat9 ami nem tartozik a dolog 
lényegéhez -, hogy nagyon is kérdéses, célszerü-e féléves külföldi tanulmányútra 
küldeni valakit, aki alig féléve van könyvtárunknál, addig egészen más területen 
dolgozott és még a helyi problémákkal sem jöhetett tisztába.) Negyedik kartársunk 
ugyanis isten tudja honnan, de ahonnan megtudta, hogy ösztöndíjra javasolták 
és nagyon természetes módon érdekelték a közelebbi körülmények. Mint pl. az, hogy 
milyen nyelvterületre javasolták, mennyi időre stb. A felvilágosításokat termé
szetesen megkapta, amiben semmi kivetendő sem lenne, de az illetékeseknek még ez 
sem volt elég figyelmeztetés. Senkinek sem jutott eszébe, hogy a többieket is mél
tányos lenne tájékoztatni. Ezt a "feledékenységet" a másik három méltán érezhet- 
né sérelmesnek; a magam részéről én annak is éreztem. A feledékenye éget 1 De mi 
teszi ezt a titkos ügyintézést indokolttá? Indokolttá semmi sem tehetide ekkor 
legalább mi magyarázza? Rosszindulat vagy egyszerűen csak a tiz év előtti veze
tési technika továbbélése? És még az az egy kivétel, a véletlen, az a figyelmez
tetés sem volt elég arra, hogy az illetékeseket felébressze ebből a Rip van 
Winkle-i álomból? Vagy a kívülről jött emberitek egészen más mértékkel kell mér
ni? Aki pedig már majdnem tíz éve az OSzK-rál dolgozik az még arra is "éretlen", 
hogy saját sorsával maga rendelkezzék?!

Négy ösztöndíj, egyenkint talán féléves vagy több hónapos. Négy ösztöndíj, 
amiből csak egyet veszünk igénybe. És kinek a hibájából? Egyet kivéve semmikép
pen sem hárítható a dolgozóra! Mi ez, ha nem vétkes pazarlás? A legtermészetesebb, 
hogy a következő évben már a rlnisztérlum fogja érvényesíteni az OSzK javaslatai
val szemben ezt az arányt. Legalábbis természetes lenne, ha érvényesítené, és 
négy felterjesztésből csak egyre mondana igent, az ösztöndíjakat pedig oda irá
nyítaná, ahol fel is használnák.

Három külföldi ösztöndíjat visszadobtunk akkor, mikor a Gyarapítási Osztály 
egy-két hetes nagyon is Indokoltnak látszó külföldi utakat nem tud tenni. Mert 
nincs miből. Olyan szegények vagyunk, hogy takarékoskodni sem tudunk; helyeseb
ben, csak pazarolni tudunk, pénzt és az emberek bizalmát egyaránt. Az első még 
aránylag könnyen helyrehozható, de a második már sokkal bonyolultabb, összetet
tebb, semhogy egyik napról a másikra meg lehetne teremteni.

Elítélendő, hangzott az összdolgozól beszámolóban, hogy rossz a kapcsolat 
az osztályvezetők és a központi vezetés között, mert lém, az osztályvezető csak 
akkor tucita meg ... De ha ez igy van - mér pedig kétségtelenül Így van - akkor 
milyen a kapcsolat a közönséges dolgozó és a központi vezetés között, mert lám, 
nemcsak - horribile dictu - az osztályvezető, hanem a delikvens is csak akkor 
tudta meg ... Kivéve - nem "temészetes", hanem kétszeresen is természetellenes 
módon - azokat az eseteket, mikor ezért vagy azért kivételt tesznek. Az ilyes
féle esetekre viszont éppen manapság lehet egyre kevesebb mentséget találni,
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mikor mindenütt arról olvasunk, hogy véget kell vetni a kádermunka titkosságá
nak, bízni kell az emberekben. Ezen a területen nálunk is történtek nem Jelen
téktelen változások. KI ne emlékeznék pl. a személyi lapok aláírására, ami bizo
nyára sokkal kényelmetlenebb munka lehetett, mint mondjuk az ösztöndíjra Javasol
tak megkérdezése, hogy mit szólnának egy külföldi úthoz. A bizalmat azonban sok
kal könnyebb elveszteni, mint megszerezni, és a legkisebb hiba is százszoros árat 
kíván. Itt nem szabad tévedni, de még kevésbé hallgatni erről, mert & hallgatás 
csak a bizalmatlanságot fokozza és tovább rontva az amugyis rossz légkört, teljes
sé teheti a vezetők és vezetettek elszakadását.

Az OSzK életében az ösztöndíjak - tudom - meglehetősen periférikus helyet 
foglalnak el, kevés embert érintenek, és talán lesznek, akik feleslegesnek is 
érzik ezeket a megjegyzéseket. De ami az ösztöndíjak körül történt semmiképpen 
sem minősíthető glkszernek, hanem csakis figyelmeztetésnek arra, hogy könyvtá
runkon belül még mindig nem érvényesülnek az emberekkel való bánásmód helyes nor
mái. Ez pedig az ösztöndíjak esetében a következőket Jelenti*

Az OSzK ösztöndíj-lehetőségeit minden évben akár körlevél, akár & Híradó 
utján közhírré kell tenni. Az ösztöndíjra mindenki pályázhat. A pályázatot az 
osztályvezetőkön keresztül azok véleménye.* ésével kell beadni. A kérvényeket a 
központi vezetés, esetleg egy bizottság bírálja felül, és készíti el Javaslatát 
a minisztérium száméra. A pozitív döntéseket a felterjesztéssel egy időben az 
indokolással együtt nyilvánosságra kell hozni. Ami pedig a minisztériumot illeti, 
bizonyos vagyok benne, hogyha az OSzK megfelelő embereket Javasol, kiknél indo
kolt a külföldi tanulmányút és akik mellett a könyvtár ki is tud és akar állni, 
akkor a minisztérium ritkán, vagy egyáltalán nem fogja a könyvtár Javaslatát meg
vétózni. - ALBERT GÁBOR

SZERKESZTŐSÉGI MEGJEGYZÉS - Lapunk e rovatában minden olyan cikknek helyet 
kívánunk adni, amely szándékát illetően segítséget nyújt a fennálló hibák feltá
rásához és leküzdéséhez. így közöljük Albert Gábor cikkét is nnnnlr ellenére,hogy 
megállapításainak és következtetéseinek egy részével egyetérteni aligha lehetne.

Tárgyi tévedés ugyanis az, amely megállapításainak egy részét is hibássá 
teszi, hogy a kritika tárgyává tett esetben pályázat utján meghirdetendő ösztön
díjakról lett volna szó. Ugyanis a jelen esetben olyan külföldi tanulmányutakat 
tesz szóvá (függetlenül attól, hogy az ELTE értesítését hogyan szövegezte), ame
lyekkel a könyvtár feladatainak megoldását kívánta elősegíteni. így megszövegezé
sük, majd az MM-be való felterjesztésük ic az osztályok, illetve főosztályok ve
zetőinek javaslata alapján történt és a személyi javaslatok esetében sem "isteni 
kegy" gyakorlásáról, hanem a föladatokra alkalmasnak látszó dolgozók kiválasztá
sáról volt szó. Uindez persze mit sem von le annak az észrevételnek jogosságából, 
hogy ez esetben is helyes és szükséges lett volna a javaslatba hozott személyek
kel közölni és megtárgyalni az Iutézetvezetés szándékát. Hasonlóképpen megfonto-
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landónak véljük a cikk azon részét la, amely a tanulmányútokra kiküldendők jövő
beni kiválasztásának módjára tesz javaslatot.

Van azonban a cikknek egy olyan kicsengése is, amely mellett szó nélkül el
haladni hiba lenne. Ez ugyanis már nem tárgyi tévedés (ugyanis a cikk szerzőjét 
tájékoztattuk feltevésének téves voltáról), hanem gyanúsítás. Erre utalnak a 
cikknek Ilyen kitételeit "Negyedik kartársunk ugyanis istentudja honnan, de va
lahonnan megtudta ...", azután "Vagy a kívülről jött embernek egészen más mér
tékkel kell mérni?, vagy " ... azokat az eseteket, mikor ezért vagy azért kivé
telt tesznek." - ügy véljük ugyanis, hogy egy cikknek az ilyen és ehhez hasonló 
fogalmazásai egyrészt nem használnak az ügynek, másrészt kétséget ébresztenek a 
cikk szerzője által "egész igazságnak" állított Ismertetéssel szemben. [Felelős 
szerkesztő]
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FEBRUÁR 29, * OSSZDOLGOZÓI ÉRTEKEZLET

Tárgya az 1963* évi beszámoló-jelentés és az 1964.évi munkaterv megbeszélé
se volt. Referátumát a könyvtár főigazgatója Dr.Jóboru Magda tartotta. Az érte
kezletről szóló részletes beszámolónkat ld. lapunk e számának 57-58. lapjain.

MÁRCIUS 3. * SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG ÜLÉSE

AxSzVB a titkár 6a a gazdasági felelős résztvételével ülést tartott. Ennek 
keretében történt meg az SzB pénztára február havi. számadásainak ellenőrzése és 
több gazdasági jellegű kérdés megbeszélése.

MÁRCIUS 5. * ÉRTEKEZLET

Az SzB kezdeményezésére az összdolgozOi értekezleten felmerült gazdasági jel
legű észrevételek megtárgyalására a Gazdasági Hivatal képviselőivel megbeszélést 
tartottunk. Az értekezlet napirendjén a dolgozók munkaruhával és tisztálkodó sze
rekkel (szappan, törülköző, kézmosópor) való ellátásának kérdése szerepelt. Az 
előbbiről külön tájékoztatást adunk ki, az utóbbi kérdésben történt megállapodást 
e rovatunkban külön cím alatt ismertetjük.

MÁRCIUS 6. * OGSZBIZALMI ÉRTEKEZLET

A Magyar Vöröskereszt VIII.kerületi szervezetének felkérésére bekapcsolódtunk 
az önkéntes (térítésmentes) véradói mozgalomba. E kérdésről Dr.Renner Antal ta
nársegéd, a Baleseti Kórház munkatársa tartott előadást a bizalmiak részére. Az 
értekezleten a mozgalom szervezésének részleteit és több időszerű kérdést beszél
tek meg.

MÁRCIUS 7. * NEMZETKÖZI NŐNAP

"Az 1964.évi Nemzetközi Nőnap alkalmából szeretettel köszönti az OSzK nődol
gozóit a Pártszervezet Vezetősége, a Szakszervezeti Bizottság és a KlSz-szerve- 
zet Vezetősége" üdvözlő sorok kíséretében nyújtották át az osztályok felkért dol
gozói a szakszervezet által rendelkezésre bocsátott virág és csokoládé ajándé
kokat nödolgozólnknak.
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MÁRCIUS 12. * OSSZBIZALMI ÉRTEKEZLET

Az ez évi egyszázalékos rendkívüli előléptetések és az "Április 4-1" .jutal
mazások kérdéseinek megbeszélése szerepelt napirenden.

MÁRCIUS 14. * SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉS

Az "06zK Híradó" 3* száménak kéziratait és a 4. számának tervezetét tárgyal
ta meg a Szerkesztő Bizottság.

MÁRCIUS 18. * FRANCIA NYELVŰ KLUBDÉLUTÁN

Dr.Dezsénvi Béla főosztályvezető "Sor la préssé contemporaine dana les pays 
de 1’Occident" címmel tartott bevezető előadást a klubdélután résztvevőinek.

MÁRCIUS 19. * ELŐADÁS

A Szakszervezeti Bizottság 1963/64. évi előadássorozatának keretében Papp 
Sándor, a Művelődésügyi Minisztérium filmfőigazgatóságának vezetője tartott elő
adást ”A magyar filmmüvéczet útja" címmel. A mindvégig érdeklődéssel kisért elő
adáshoz több hozzászólás hangzott el.

MÁRCIUS 20. * ÖNKÉNTES VÉRADÁS

A Péterfy Sándor utcai kórházban 23 dolgozónk jelentkezett önkéntes véradás
ra. Bár vérvételre csak 16-an bizonyultak alkalmasnak, mindnyájuk nevét ide ik
tatjuk kifejezésre juttatva ezzel is példaadásukat. I. főosztálytól* Dell György- 
né, Galamb Györgyné, Nagy Emese - II. főosztálytól* Horányl István, Indali György, 
Kertész Ivánné, Pál Sebestyén, Sonnevend Péter, Szántó Péter, Vajda Júlia, Vavrl- 
necz Veronika - IV.;főosztálytól* Csákvárl Elekné, Jakab Róbert, Koncz Béláné, 
Nagy Lajos, Némethy Zsuzsánna - Könyvtártudományi és Módszertani Központtól* Hor
váth Tibor, Lee Klára, Szabó Sándor, Till Ferenc - Könyvkötészettől* Czettler An- 
talné, Mészáros Béláné és Szabad Éva.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCS HÍREI

ÜDÜLÉSEK - Lapunk megjelenéséig az alábbi dolgozók nyertek üdülési beuta
lást.

Kedvezményes üdültetéa - BALATONKENESE* Nagydiós1 GézánA febr.l7-márc.l.t 
BALATONLELLEt Bán Tlborné és férje febr.6-19.; HAJDUSZOB06ZLŐ* Gerő Zsoltné mára. 
19-ápr.l.i MÁTRAHÁZA* Csabai Mihály febr.20-márc,4. és Fazekas József febr.20- 
márc.4.; SOPRON* Kostyál István és felesége febr. 20-raárc.4.

Önköltséges üdültetés - PILIBSZKNTh ERESZT * Róna-Tas András hozzátartozói 
febr. 19-m6rc,3.



VII.évfolyam 3.szám §1

SEGÉLYEZÉSEK - A Társadalombiztosítási Tanacs f.évi febr. 4-1 ülésén az 
alábbi munkaadói segélyek folyósítására tett javaslatot a főigazgatóságnakt 
betegség elmén - Gáli József 200, Győrffy Sarolta 3500, Tölgyesi Lászlónó 250, 
Vellch Sándorné 250; temetés alkalmából - Szilágyi Mihályné 500 - tanulmányi 
segély elmén - Maczlka Béla 100 Ft.

n Tájékoztatás
a tisztálkodó szerekkel való ellátás uj rendszeréről

F. évi március 5-én a Gazdasági Hivatal részéről Bolgár Pálné gazd.vez .he
lyettes és dr.Lóránd Ernőf a Szakszervezeti Bizottság részéről Horváth Viktor 
szakszervezeti titkár és dr.Gordon Miklósné a Társadalombiztosítási Tanács elnöke 
megtárgyalta a könyvtár osztályai tisztálkodó szerekkel (szappan, törülköző9 kéz
mosópor) való ellátásának kérdését. E kérdés megtárgyalására a Szakszervezeti BA~ 
zottság kezdeményezésére* a februári összdolgozói értekezleten, általában az utób
bi időben egyre gyakrabban felmerülő panaszok és észrevételek alapján került sor.
A megbeszélés eredményét az alábbiakban foglaljuk össze.

1. Elvileg egyetértettek abban, hegy a könyvtár minden munkaterületén a 
könyvtári munkával együtt járó szennye ődés szükségessé tenné a dolgozóknak tisz
tálkodó szerekkel való ellátását. Ugyanakkor azonban számításba kellett venniök 
azt a tényt is, hogy ezt (a dolgozók számához mérten) a rendelkezésre álló hitel
keret nem teszi lehetővé.

Ugyanis a szükségletek és lehetőségek számbavételénél egy-két adminisztra
tív munkát végző osztályon (csoporton) kívül egy osztályt sem lehetett volna ki
zárni a juttatásokból) a juttatások mennyiségének csökkentése pedig még a jelen
leginél is lehetetlenebb helyzetet teremtett volna ezen a téren. Ebből kiinduló- 
an helyesebbnek, szociális szempontból megfelelőbbnek látszott a tisztálkodó sze
rekkel való ellátás eddigi rendszerének (amikor az egyes osztályok részesültek 
ellátásban) megszüntetését és helyette a személyekhez, illetve a kulosszám szerin
ti besorolásokhoz kötött szolgáltatás bevezetését javasolni.

2. Fentiek alapján a Szakszervezeti Bizottság egyetértett a tisztálkodó sze
rekkel való ellátás alábbi uj megoldásával!

«

a) A Gazdasági Hivatal f.évi május 1-i hatállyal mogszüntotl a tisztálkodó 
szerekkel való ellátás eddigi gyakorlatát ás egyidejűleg bevezeti a személyekhez, 
illetve a kulcsszám szerinti besoroláshoz kötött szolgáltatást, biztosítva ezzel 
a besorolásuk alapján fizikai munkát végző dolgozók szükségleteinek maradéktalan
és jobb ellátását. Ennek megfelelően*

b) Tisztálkodó szerrel (havonta 10 deka szappan, törttlközó 2 hetenkénti vál
tással és 2 havonként 1 csomag kézmosópor) kell ellátni a következő besorolású 
dolgozókat* 7027 könyvtáros III., 70JO könyvrestaurátor, 7426 műszaki ügyintéző 
II*» 7427 műszaki ügyintéző III., 7461 könyvtári raktárvezető, 7462 könyvtári
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raktáros, 7468 kiemelt termeld szakmunkás, 7469 szakmunkás, 7471-7474 kisegítő 
I-IV., 7475 portás, házfelügyelő, továbbá a gépkocsivezetőket.

A személyenkénti ellátás kiterjed az azonos besorolású időszaki főfoglalko
zású és állományon kívüli részfoglalkozású dolgozókra is, valamint a besorolás 
nélküli részfoglalkozású konyvt árostanulókra.

0) Miután a tisztálkodó szerek egyéni juttatást képeznek az osztályonként 
felvételezett anyag átvételét aláíratással kell igazoltatni. Az első alkalommal 
a törülközőt külön nyugtával kell átvenni. A szappan és a kézmosópor szétosztása 
a havi anyagfelvétel alkalmával az eddig szokásos módon történik.A törülközők két
hetenkénti cseréje a szennyestörülközfi leadásával a Pollack Mihály-téri portán 
történik. Átvenni és visszaadni csak olyan törülközőt lehet, amely a könyvtár pe
csétjével van ellátva.

d) Az előzőkben ismertetett egyéni ellátáson túl a Gazdasági Hivatal a nagy
olvasóterem és a tudományos olvasóterem, a kézirattári olvasófolyosó, valamint a 
hirlaptári olvasóterem látogatói részére külön tisztálkodó szereket biztosit (ol
vasószolgálatonként havi 2-2 db. 10 dekás szappan, 1-1 csomag kézmosópor és két
hetenkénti váltással 2-2 db. törülköző). E tisztálkodó szereket az olvasószolgálat 
nál kell tartani és kérésre az olvasónak átadni. Az erre vonatkozó feliratokat a 
Gazdasági Hivatal készítteti el.

3. Fentiekkel kaposolatos előfeltételek biztosításáról és a vonatkozó Írásos 
utasítás kiadásáról a Gazdasági Hivatal, az intézkedés társadalmi vonalon törté
nő ismertetéséről a Szakszervezeti Bizottság gondoskodik.

A BÉL fBGB 7. AKTTfiR HTRBI
Bélyegszakkörünk megalakulásával intézetünk társadalmi életébe uj szint sze

retnénk vinni, összefogva mindazokat, »inv- * bélyeggyüjtés szenvedélye mellett
inkább felismerik annak minden szépségét, hasznos voltát, valamint az isme

retek gyűjtésében játszott fontos szerepét.

Örömmel számolhatunk be arról, hogy tagságunk érdeklődése az újonnan megje— 
leno magyar sorozatok iránt élénk. Az eddig közrebocsátott 18 féle bélyegtipus 
* 390 Ft értékben talált gazdára tagjaink körében.

tagjaink figyelmét arra, hogy a "Pilatéliai Szemle" minden egyes 
szamában közli a megjelenésre kerülő bélyegeket. A zavartalan és gyors beszerzés eraekében kérünk mindenkit, hogy béiyegigényét legkésőbb minden hónap 10-ig je
lentse be Juhász Zsófiánál.
.. . szeretnénk megköszönni a bélyegszakkör pénztárosénak, Juhász Zsófiának pontos és lelkiismeretes munkáját, amit a bélyegek beszerzése, valamint a tagdi
jak összegyűjtése terén rendkívüli agilitással eddig is kifejtett.
i kogy munkánk eredményes és gyümölcsöző lesz és ezért minden érdeklődőt szeretettel várunk. - SILFEN JÁNOS
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