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Néhány gondolat 
a könyvtári képesítési utasítások kapcsán

Több mint másfél éve jelent meg az a művelődésügyi miniszteri utasítás, mely 
lerögzítette, hogy a könyvtárosi munkakörökben foglalkoztatott főfoglalkozású dol
gozóknak felsőfokú, illetve középfokú könyvtárosi szakképzettséggel kell rendel
kezniük s ugyanakkor megszabta, hogy a szakképzettségnek különböző szintjeit mi
lyen oktatási formákban lehet elsajátítani. Nem mondta meg azonban azt, hogy az 
egyes könyvtárosi munkakörök ellátásához milyen szintű szakképesítés szükséges, 
ezért végrehajtására nem kerülhetett sor. Másfél év után, ez év elején látott 
napvilágot a régóta várt rendelkezés, amely választ adott erre a kérdésre. Pon
tosabban! felsorolásszerűen csak azt állapította meg, hogy mely munkakörök el
látásához szükséges felsőfokú szakképzettség, a középfokú képzettségű munkakörö
ket sommásan foglalta össze, idézzük! "Középfokú könyvtárosi szakképesítéssel 
kell rendelkezniük valamennyi közkönyvtárban a napi teljes munkaidőben, könyv
tári szakfeladatok ellátásával foglalkoztatott azon dolgozóknak, akik az utasí
tás mellékletében fel nem sorolt munkaköröket (munkafeladatokat) látnak el és 
ügyintézői állománycsoportba tartoznak." A 106/1964. (M.K.3.) M.M. utasítás mel
léklete tehát csak a felsőfokú szakképesítéshez kötött munkaköröket tartalmazza.

A közeljövőben könyvtárunknak is számba kell vennie, hogy a dolgozók szak- 
képzettsége és az általuk ellátott munkakörök követelménye összhangban van-e.
(Az újonnan felvett munkatársakat az alkalmazás feltételeként már kötelezzük a 
rendelet alapján a szakképzettség záros határidőn belül való megszerzésére.) A 
képesítési rendeletek részletes ismertetésére fölösleges volna kitérnünk, a Mű
velődésügyi Közlöny 1962/13. és 1964/3. számában megtalálhatók. Inkább néhány 
olyan problémát vetnénk fel, amelyek szoros összefüggésben vannak az utasítások 
végrehajtásával, a dolgozók továbbtanulásával, könyvtárunk káderfejlesztési el
képzeléseivel .

Viszonylag kevés probléma adódik a középfokú szakképesítést megkívánó mun
kakörökkel kaposolatban s ezek sem az utasításból következnek, Inkább káderpoli
tikánk körébe tartoznak. Mik ezek a kérdések?

1. Ha valaki könyvtárosi szakképzettség nélkül, de egyetemi végzettséggel 
lát el középfokú könyvtárosi szakképesítést megkívánó munkakört, közép- vagy fel
sőfokú szakképzettséget szerezzen-e?

Nem vitás, ez az eset ritkán fordul elő, de mert olyan megoldást kíván, ami
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egy másik, fontosabb problémát is megold, részletesebben foglalkozunk vele.

A könyvtár szempontjából elegendő lenne - sőt a képzés gyakorlatibb jelle
géből következően - előnyösebb is, ha a középfokú képzettséget nyújtó tanfolya
mot végezné el. Az egyéni érdek azonban azt diktálja, hogy az egyetem kiegészítő 
szakán szerezzen felsőfokú képzettséget, mert a) alig félévvel hosszabb csak a 
tanulmányi idő, b) jelentős tanulmányi szabadságot kap, c) ha felsőfokú munkakör
be helyezik, nem kell újra kezdenie a tanulást. Ezen a problémán - nézetünk sze
rint - az segítene, ha a képesítési utasítás szövegébe belekerülne az a módosí
tás, hogy a más szakterületen szerzett felsőfokú oklevél és a középfokú könyvtá
rosi szakképzettséget igazoló bizonyítvány együttesen felsőfokú szakképzettséget 
megkívánó könyvtári munkakörök betöltésére is jogosít. Érvül azt hozhatjuk fel, 
hogy az illető már jártasságot szerzett a tudományos munkában, ha más szakterü
leten is, s támaszkodva a középfokú szakképzettség gyakorlati könyvtárosi isme
reteire önállóan is képes a könyvtári elmélet és gyakorlat más területeivel meg
ismerkedni.

2. A tanítóképző intézetekben szervezett népművelő-könyvtáros szak és a 
könyvtárosképző szaktanfolyam egyaránt középfokú szakképzettséget nyújt; melyi
ket végezzék el munkatársaink, illetve leendő munkatársaink?

A válasz egyértelmű lehetne a szaktanfolyam javára, - hiszen a tanítóképzők
ben folyó képzés elsősorban a közművelődési könyvtárak kívánalmainak tesz eleget, 
- ha a tanulmányi kedvezmények egyenlőek lennének. Sajnos, ez nincs igy; a szak- 
tanfolyam hallgatói nem részesülnek tanulmányi szabadságban. Ennek ellenére mé
gis azt kell mondanunk, hogy munkatársainktól a szaktanfolyam elvégzését kíván
juk meg, itt ugyanis módunkban áll könyvtárunk speciális igényeinek megfelelően 
alakítani a tantervet. Hasonló meggondolások merülhetnek fel a többi tudományos 
és szakkönyvtárban is, tehát a probléma általános. A legkedvezőbb megoldás az 
önálló könyvtárosképző szakiskola, felsőfokú technikum létrehozása lenne, de ad
dig is a Művelődésügyi Minisztériumnak valami módon fel kellene számolnia a tudo
mányos és szakkönyvtárak dolgozóinak kárára történő hátrányos megkülönböztetést 
a könyvtárosképzésben.

3* Hogyan biztosíthatja könyvtárunk középfokú szakképzettségű munkatársainak 
utánpótlását?

Ezt a kérdést lényegében megoldottuk. Felismertük, hogy nem számíthatunk 
külső segítségre s ezért önállóan szerveztünk könyvtárosképző szaktanfolyamot 
azzal a céllal, hogy a hallgatók java idővel a könyvtár személyi állományába ke
rüljön. Terveink szerint ez év szeptemberében ujább 15 fiatalt veszünk fel. Most 
már csak az van hátra, hogy káderfejlesztésünkben tudatosan használjuk fel ezt 
az "aranytartalékot". Az uj és megürülő státusok betöltésénél elsősorban a tan
folyam hallgatóit vegyük figyelembe, akkor is, ha egy-két félévük még hátra von 
a képesitővizagáig.
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A felsőfokú szakképzettséggel betölthető munkakörökkel kapcsolatosan mér 
nehezebb kérdések merülnek fel. Vegyük ezeket Is sorra.

1. Kinek kell felsőfokú könyvtárosi szakképzettséget szereznie?

A felsőfokúnak minősített munkakört ellátó dolgozóktól a képesítési utasí
tás felsőfokú könyvtárosi szakképzettséget kiván meg. Ez alól csak egy esetben 
enged kivételt! ha az illetőnek más szakterületen szerzett egyetemi vagy főis
kolai oklevele s az utasítás megjelenésének Időpontjában, 1962. augusztus 1-én 
betöltött öt éves könyvtári gyakorlata van, nem kell utólagosan megszereznie a 
szakképzettséget.

2. A felsőfokú könyvtárosi szakképzettség megszerzésének több módja van; 
mennyiben jönnek ezek könyvtárunk szempontjából számításba?

A kérdésre kettős választ kell adni, attól függően, hogy valaki egyetemi, 
illetve főiskolai képzettséggel, vagy pedig csak középiskolai végzettséggel ren
delkezik.

a) Az előbbi kategóriába tartozók előtt két lehetőség állt az ELTÉ-n kiegé
szítő szakként levelező vagy esti tagozaton elvégezni 3 év alatt a könyvtáros 
szakot, vagy egyéves felsőfokú szaktanfolyamot hallgatni a könyvtári munka vala
mely részterületéről. Vizsgáljuk meg e két lehetőséget mind a könyvtár, mind a 
dolgozó szemszögéből* Mondjuk meg őszintén, a könyvtár nem huzna nagy hasznot 
abból, ha munkatársai a kiegészítő szakot végeznék. Olyanokról van szó, akik egy- 
egy jól körülhatárolt Munkakörben dolgoznak, amely meghatározott, specializált 
gyakorlati szakismereteket, jártasságot kiván. Esetükben a teljes, mindenoldalú 
könyvtártudományi elméleti alapvetés szükségtelen, különösen azon az áron, hogy
3 éveri' keresztül tanulmányi szabadság céljára a könyvtárnak jelentős munkaidőt 
kell áldoznia. De a dolgozónak is inkább érdeke egy rövidebb, de gyakorlati mun
kájában közvetlenül jobban hasznosítható tanfolyamot végezni - mégha munkaidő
kedvezménnyel nem is jár, - mint hetenkénti rendszeres esti lekötöttséget vál
lalni a kiegészítő esti tagozaton olyan ismeretek megszerzéséért, amelyeket ru
tinjára támaszkodva önállóan, az irodalom alapján is elsajátíthat. Ezért az a 
véleményünk, hogy - ámbár az egyéves felsőfokú szaktanfolyamot főleg a szakkönyv
tárak szükségleteire tekintve hozták létre, - a mi könyvtárunk igényelnek is in
kább megfelelne egy speciális tematikával szervezett tanfolyam, semmint a kiegé
szítő szak. A tematika kidolgozásánál mindenesetre oélszerü volna az érdekeltek 
véleményét is figyelembe venni.

b) A középiskolai végzettséggel rendelkező könyvtárosok számára a felsőfokú 
szakképzettség megszerzésének egyetlen útja az ÉLTÉ hatéves esti vagy levelező 
tagozatának elvégzése, amelyen a könyvtáros szak mellé az esetek többségében vagy
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a magyar, vagy a történelem szakot választhatják* Itt a következő problémák adód
nak*

Középfokú szakképzettséggel rendelkező munkatársunkat felsőfokú munkakör 
ellátásával bízzuk meg, következésképpen meg kell szereznie a felsőfokú szakkép
zettséget. Ez helyes követelmény, de vajon helyes-e arra kötelezni, hogy egy öt 
féléves tanfolyam és több éves szakmai gyakorlat után az egyetemen is a könyv
táros szakot végezze el? Nem volna célszerűbb a könyvtáros szak helyett inkább 
egy másik szakot felvennie? ügy véljük, feltétlenül. Tehát a kérdést más oldalról 
megközelítve ugyanazt a választ kapjuk, mint fentebbi más szakterületen szerzett 
felsőfokú szakképzettség és középszintű könyvtárosi képzettség számítson felső
fokú szakképzettségnek a könyvtári besorolás szempontjából.

Az előző bekezdésben tárgyalt esetnél sokkal gyakoribb az, hogy egy fiatal, 
érettségizett, középfokú szaktanfolyamot végzett, középfokú munkakörben dolgozó 
munkatársunk jelentkezik azzal a kéréssel, hogy szeretne felsőfokú szakképzettsé
get szerezni. A probléma egyik felére már válaszoltunk az imént. Megoldása sajnos 
nem rajtunk áll. Annál inkább nekünk kell megtalálni a választ a második felére.

A természetes és jogos továbbtanulási igénnyel szemben áll a könyvtárnak 
ugyancsak jogos aggodalma, hogy nem borul-e fel a felsőfokú munkakörök és a fel' 
sőfoku szakképzettségű munkatársak közti arány? Az arány biztositásában több té
nyezőnek kell hatnias a könyvtár káderszükséglete, az egyetemi tanulmányi köve tel
mények, a középfokú munkakörökön belül való előrehaladási lehetőség stb. Most csak 
ahhoz a kérdéshez szeretnénk hozzászólni, hogyan kellene kiválogatni azokat a dol
gozókat, akiket továbbtanulásra javasolunk.

Kiindulópontul a művelődésügyi miniszter 3/1963 (V.19.) sz. rendeletét ve
gyük. Ebben többek közt az alábbiak szerepelnek:

MA felvételi kérelmet az iskola, illetőleg a munkáltató köteles véleményez
ni, az illetékes felsőoktatási intézményhez továbbítani és a felsőoktatási intéz
ménnyel közölt véleményéről a jelentkezőt Írásban értesíteni. A munkáltató a fel
vételi kérelem továbbítását kizárólag esti vagy levelező tagozatra jelentkezés 
esetén tagadhatja meg és csak abban az esetben, ha a dolgozó továbbtanulása a 
vállalat (intézmény) munkájában el nem hárítható zavart okozna. Erről a munkál
tató - a kérelem benyújtásától számított nyolc nap alatt - az indokok megjelölé
sével a dolgozót Írásban köteles értesíteni. A dolgozó a sérelmes intézkedés meg
változtatását a munkáltató felettes szervétől kérheti."

A rendelkezés alapján tehát bárki jelentkezhetik továbbtanulásra, s csupán 
egyetlen korlátozó szempont érvényesülheti az intézmény munkájának zavartalansá
gát biztosítani kell. Ha többen jelentkeznek egyetemre, mint amennyit az intéz
mény egy időben elbír, előzetesen válogatni kell közöttük. De hogyan?

Először is rögzíteni kellene azt a létszámot intézeti viszonylatban, amit
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egy-egy évben egyetemre beiskolázhatunk. Ehhez a kerethez a munka zavartalansá
ga érdekében szigorúan ragaszkodni kell; sőt osztályok közötti személycserékre 
is sor kerülhet, ha esetleg egy-egy osztályról többen is egyetemre járnak s ez 
fennakadást okozna, A felvételi kérelmek továbbításénál csak egy szempont játsz
hat ik szerepet! az alkalmasság, a tehetség. Ezért szinte egy előzetes házi fel
vételi vizsgát ajánlatos tartani, - hasonlót a francia versenyvizsgákhoz, - a 
vizsgázókat rangsorolni s a lista elejéről a megszabott létszámnak megfelelően 
a kérelmeket továbbítani, á vizsga tematikáját előre ki kell dolgozni; úgy vélem, 
a szakmai ismeretek mellett nagy szerepet fog játszani benne a nyelvtudás is. k 
rangsorolásban természetesen a vizsga eredménye mellett egyenrangúan a munkatel
jesítményt és magatartást is figyelembe kell venni. Vagy még inkább! abhoz, hogy 
egyáltalán valaki vizsgázhasson, kifogástalan munkateljesítményt kell nyújtania 
és magatartásával is ki kell ezt érdemelnie.

Befejezésül még két rövid megjegyzést, k felsőfokú szakképzettség megszer
zése alapján senki sem követelheti, hogy felsőfokú munkakörbe kerüljön. A könyv
tár erre nem ad garanciát, amikor valakit egyetemi továbbtanulásra javasol. A 
másikt az általános fejlődésből következően a mi könyvtárunkban is felmerül an
nak szükségessége, hogy a humán szakképzettségű munkatársakon kívül természet
tudományos képzettségű dolgozóink is legyenek. Mindkét probléma azonban tovább
vezet a tervszerű káderfejlesztés területére. - PAPP ISTVÁN
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né, Egerer József, Gáti Béláné, Hanke Lajos, Horváth István, Márton Mihály, Nagy
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Sándorné, Papp Árpádné, Rakovszky Istvánná, Székely S&ndomé, Tőke Lászlómé* 
Könyvkötészet - Megyeri Lászlóné.

ÁTSOROLÁSOK: BAntal Vilmosné főkönyvtáros, Ferenczy Endréné könyvtári cso
portvezető, Gyulai Árpád könyvtári csoportvezető, Kerekes Lőrincné előadó, Kom
játhy Miklósné osztályvezetőhelyettes, Koncz Béláné könyvtáros II., Kostyál Ist
ván osztályvezető, Mártyán Gyulánó főkönyvtáros, Mérey-Kasztner Róhertné osztály- 
vozetőhelyettes, Németh Lajos könyvtári raktárvezető, Pethes Iván tud. munkatárs, 
Spira Györgyné tud.munkatárs, Szabad Györgyné könyvtári csoportvezető, Szász And- 
rásné főkönyvtáros, Szász Géza főkönyvtáros, Tardy Lajos tud.főmunkatárs és Tornya 
Aliz főkönyvtáros.

Könyvtártudományi kutatásokra 
pályázati felhívás

A Művelődésügyi Minisztérium 1962 végén újra szabályozta a könyvtártudomá
nyi kutatásokat. Két szintet különböztet meg: országos érdekű és egy-egy könyv
tárra, hálózatra vonatkozó témákat.

Az elmúlt évtől kezdve az MM könyvtári osztálya csak az országos érdekű ku
tatásokat gondozza. A központilag gondozott témák közül a legsürgősebb, kiemelt 
fontosságú témákra vonatkozólag pályázatot is hirdetett, melyeknek benyújtási ha
tárideje részben 1963. november l.volt, illetve 1964. szeptember 30. Első díjként 
5000, második díjként 3000, harmadik díjként 2000 forintot tűzött ki a pályázat, 
a közlés esetén szokásos tiszteletűijón kívül. A pályázati témák jegyzékét az 
Igazgatási Osztályon lehet megtekinteni. Közülük több érinti könyvtárunkat s 
ezért helyes lenne, ha munkatársaink vállalkoznának kidolgozásukra. (Pl. a könyv
tári munka egyes fontosabb területei* az állománygyarapítás, tájékoztatás stb. 
főbb eredményei és továbbfejlesztésének célkitűzései, feltételeit a könyvtári mun
ka gazdaságossága, költség- és időelemzések; az együttműködés gazdaságos lehető
ségeinek elemző vizsgálata a könyvtári tevékenység egyes területein stb.)
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Róna-Tas András
A KÖNYVEK KÖZPONTI KATALÓGUSÁNAK 

rekona trukció járól

Könyvtárunk kollégiuma 196?. december 12-éxi tárgyalta meg a Könyvek Közpon
ti Katalógusának rekonstrukciójára vonatkozó tervezetet, és az előterjesztést el
fogadva úgy határozott, hogy 1964 folyamán kísérletképpen fel kell állítani a 
szláv nyelvű müvek központi katalógusát, Berghoeffer-rendszerben. Ennek tapasz
talatai alapján a KKK teljes rekonstrukcióját 1965-ben kell megkezdeni.

Mielőtt rátérnénk a rekonstrukciós munkák ismertetésére, röviden be szeret
nénk számolni a KKK helyzetéről, sajátos kérdéseiről, hiszen e nélkül nem lehet 
megérteni a rekonstrukció által felvetett problémákat sem.

A KKK, mely a magyarországi könyvtárak bejelentése alapján tartja nyilván 
azok könyvállományát, 1965-ban négy sorozatból állt, egyenként 5?6 000 , 687 000, 
727 000, illetve 149 000 darab terjedelemmel. A négy katalógus közül három a 
jelentés beérkezésének ideje (1945 előtt, 1945-1956, 1957 után) egy pedig rész
ben a kiadás helye és ideje (Szovjetunió 1917 után) szerint tartotta nyilván 
a könyveket. Ezért pl., ha egy olyan könyvet kerestünk, mely 1945 előtt jelent 
meg Németországban, három katalógusban kellett megnézni, mert előfordulhatott, 
hogy valamely könyvtár 1945 után vagy 1957 után szerezte be és jelentette. De 
a Szovjetunióban megjelent könyveket is két helyen kellett keresni, mert ha a 
könyvtár 1961 után jelentette megvásárlását, akkor az már az 1957 utáni kataló
gusba került beosztásra.

A kérő azonban a legtöbb esetben nem ismeri a könyv kiadóját, s az esetek 
nem jelentéktelen részében a kiadási helyet sem. Ilyenkor négy katalógust is vé
gig kellett böngészni. De természetesen nem négy helyen! Mondjuk az alábbi ké
rést:

S chumann ,W.: Elektromagnetisohe Grundbogriffe o. müvét a három katalógus
ban az alábbi helyeken kell megnézni:

Schumann, W.
Schumann,W altér 
Schumann,Wemer 
Schumann,Werner Hans 
S chumann, W ilhelm Schumann ,Wil he lm Paul 
S chumann, Winf ried 
Schumann,Winfried Ottó 
S chumann ,Wolf g ang
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A kérdéses müvet, amely - mint utólag kiderült - 1931-ben jelent meg Német
országban, az 1957 utáni katalógusban Schumann, Winfrled Ottó alatt találtuk meg, 
miután az 1945 előtti és az 1945-57-68 katalógust, valamint az 1957 utáni kataló
gus összes megfelelő helyeit megnéztük. Szándékosan nem hoztam példát a leggyako
ribb névtipusokról, és arról, a kérések közel 1/6-át kitevő esetekről, mikor a 
kérő a szerző személynevének még a kezdőbetűjét sem tudja.

Idáig azonban - kivéve a külön sorozatokat - a KEK problémái nagyjából meg
egyeznek minden katalógus problémáival. A sajátos problémák közül most csak ket
tőt említenénk meg. Az egyik a terjedelem. A KKX évenként 220 000 bejelentést kap. 
Ebből kiesnek a kötelespéldány-rendelet alá eső müvek cédulái (ezeket nem tartjuk 
nyilván, mert lelőhelyük enélkül is megállapítható), kiesnek továbbá az azonos 
müvek többszörös jelentései, s végülis a katalógus évente mintegy 100 000-110 000 
cédulával gyarapszik. Ez annyit jelent, hogy pl. a jelenlegi katalógusban kb.
5 000 Schmidt családnevű szerző van, s a Schmidt nevű szerzők évente átlag 2-500 
cédulával gyarapodnak. Abban az esetben tehát, ha valaki nem tudja a Schmidt utó
nevét, most 5 fiókot kell cédulánként átnézni, de öt év múlva már hat fiókot, és 
Így tovább. Itt már a mennyiség növekedése a katalógus használhatóságát veszélyez
teti.

A EKE másik sajátossága abból adódik, hogy több mint 250 könyvtár jelentésé
vel dolgozik egyidejűleg. Bár a címleírás! szabvány jelentős egységesítést hozott 
a címfelvételek terén, mégis az azonos müvek eltérő címfelvételei súlyos gondot 
jelentenek. Ez részben abból adódik, hogy egyes nagy könyvtárainkban a hagyomá
nyok miatt a gyakorlat eltér a szabványtól, másrészt, főleg a kisebb könyvtárak
ban, a szabvány nem ismerete okoz gondot. Nem elhanyagolható azonban azoknak az 
eseteknek a száma sem, amikor eltérő címleírások készülnek azonos müvekről. Csak 
példaképpen közölnénk két nagy könyvtárunk címfelvételétt

DECKERT,Helmut: Maya Handschrift dér Sacbsisohen Landesbibliothek Dresden. Codex Dresdensis.[l.] Geschichte und Bibliographie. (Vorwortt Éva Lips) 
[2.] /Faksimileausgabe dér Handschrift./
Berlin. 1962. Akad. Veri. 2 db. J2 cm.
Dresden. Sachsische Landesbibliothek.

Maya Handschrift dér Sachsischen Landesbibliothek Dresden. Codex Dresdensis. [l-2.Bd.l
Berlin. 1962. Akad.-Veri. 30 cm.
1. Geschichte und Bibliographie. Von Helmut Deckert.86 p. 1 mell.
2. 18 p. 74 t.
2.köt. számozott példány: 149 ill.

Ilyen esetek sajnos százával vannak. Nem beszélek az alábbi típusokról:

OBRABOTKE,V.-BULATOVA,M.:
Bücsok - csornüj bocsok, belüje kopütcü,
Moszkva-Lenlngrad. 1950. Detgiz. 21 cm. 28 p.

A müvön"V obrabotke M. Bulatova" szerepel, tehát M. Bulatov feldolgozásában! 

Ezek és még számos hasonló probléma a KEK sajátosságaiból adódik. Ehhez já-
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rultak helyi gondok. így pl. a 2 000 000 fölötti katalógusban egyetlen egy osz
tólap nem volt, igen gyakoriak voltak a betürendezési hibák, a következetlen, 
vagy rossz csoportalakitós.

Az igény pedig állandóan növekszik. 1958-ban évi 6 630. 1963-ban már 10 209» 
vagyis naponta átlag 35-40 felvilágosítást adtunk, és ez 1964 első negyedében 40 
fölé emelkedett. Az öt év alatti 50 százalékos emelkedés a jövőben várhatóan to
vább gyorsul, és számításaink szerint a Várban eléri a napi 100 tájékoztatást.
Ez a normák és a katalógus helyzete mellett csak a tájékoztatás számára több 
mint 2 teljes munkaerőt köt le. A kérdés azonban nemcsak a munkaerő igények szem
pontjából vetődött fel. 1963-ban (II-IV. negyedév) a kéréseknek mindössze 51 szá
zalékára tudtunk pozitív választ adni. Ennek az alacsony arányszámnak (Svájc,Len
gyelország 66, NDK 64, Franciaország 63 százalék) részben olyan objektív okai van
nak, mint a hiányos bejelentések, a hiányzó könyvek többszöri visszakeresése, ami 
abból is látszik, hogy pl. a külföldről érkező és magyar könyvek iránti kérések 
esetében 88 százalékban tudtunk pozitív választ adni. Nem elhanyagolható azonban 
a katalógus jelenlegi állapotának felelőssége sem.

llindezek alapján azt hisszük, érthető, hogy miért határozott úgy könyvtárunk 
vezetősége, hogy a KKK rekonstrukcióját kiemelt feladattá kell tenni.

A rekonstrukció előkészítése valójában 1961-re nyúlik vissza. Ekkor jelent 
meg Sz. Mémeth Mária kitűnő összefoglalásai "A Központi Katalógus jelenlegi fel
adatai külföldön és Magyarországon." Ezt követte másik cikket "A Központi Kata
lógus szerkesztésének Berghoeffer-féle módszere" (OSzK Évkönyve 1961/62). Az 
első munkában Németh Mária összefoglalja a nemzetközi irodalom főbb mondanivaló
ját és foglalkozik a KKK funkciójának, szerkezetének elvi kérdéseivel. A második 
cikk egy olyan - a nemzetközi gyakorlatban bevált - módszert mutat be, mely al
kalmas arra, hogy kiküszöbölje a felvetett problémák egy részét. A Berghoeffer- 
féle módszer szerint szerkesztett katalógusban ugyanis a besorolás figyelmen kí
vül hagyja a szerzői személynevet, vagy araiak rövidített változatait, és a csa
ládnév után első besorolási elemként a cim első szavát veszi fel. Ezzel egy csa
pásra megoldja a kiirt és ki nem irt személynevek által adott problémát. Erőiek 
fejében ugyan le kell mondani arról, hogy egy szerző müveit egy helyen tartsuk 
nyilván, ez azonban olyan bibliográfiai szempont, melyre a KKK nem vállalkozhat, 
s ha vállalkozni akarna is, azt megvalósítani amúgy sem tudná* A módszer ugyan
akkor szétválasztja a szerzői és clmrendszós sorozatot. Ezzel eléri, hogy a szer
kesztés szempontjából igen nehéz clmrendszós anyag (az összes cédulák 20 száza
léka) külön, kis terjedelmű katalógusba kerül, a szerzői sor szerkesztése pedig 
egyszerűbbé válik.

A rekonstrukció előkészítésének második fázisa a katalógus jelenlegi hely
zetének alapos, körültekintő felmérése volt. Részletesen felmértük és elemeztük 
az állomány megoszlását, a növekedés fázisait és ütemét, a többespéldányok ará
nyát, a fő- és melléklapok mennyiségének viszonyát, a müvek nyelvének megoszlá
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sát, a szerzői, a testületi szerzős és a cimrendszós típusok arányát, a jelenté
sek mennyiségét, folyamatosságát és minőségét, a katalógus használatának külön
böző módjait, a kérések típusait, az egyes tipusu kérésekre adott válaszok közöt
ti eltéréseket, és azok valószínű okait, a feldolgozási munka elemeit és az át
futási időt, a feldolgozás és a fenntartás költségeit, munkaerő és munkaszerve
zeti szükségleteit.

Ezek alapján készült el a KEK rekonstrukciós terve. A terv állást foglalt 
a Németh Mária által javasolt Berghoeffer-rendszer bevezetése mellett. Ugyanak
kor azonban rámutatott néhány jelentős problémára is. A Berghoeffer-rendszer 
nem oldja meg a terjedelem okozta problémákat, a katalógus szerkesztésével járó 
nyelvi nehézségeket, továbbá egy egységes katalógus átszerkesztése a Berghoeffer- 
elvek szerint olyan munkaigényes, melyet a katalógus jelenlegi állapotában nem
csak a munkaerő hiánya miatt nem lehetne végrehajtani, hanem azért sem, mert az 
átszerkesztés ideje alatt veszélyben volna a katalógus használhatósága. A kiutat 
a terv a katalógus bontásában jelölte meg. A katalógust olyan rész-katalógusok
ra kell osztani, amelyekben a keresés egyértelmű, mégis az egyes részkatalógusok 
terjedelme lehetővé teszi egyfelől a fokozatos átszerkesztést, másfelől a szín
vonalas, gyors katalógus-ópitést és a gyors, biztos keresést. A tervezet elveti 
a regionális katalógusok felállításának, a fő- és melléksorozatra való bontás
nak, a kiadási év szerinti felosztásnak a lehetőségeit, mivel ezek egyike sem fe
lel meg a hazai feltételeknek, illetve a KEK lelőhelyfunkciójának.

E helyett azt javasolja, hogy a katalógust a müvek nyelve szerint kell rész- 
katalógusokra bontani, és ezen belül kell megvalósítani a Berghoeffer-elvek sze
rinti felépítést. Ennek előnye nyilvánvaló. A keresett mü csak egy katalógusban 
nézendő meg (hiszen a kereső általában tudja, milyen nyelvű könyvet keres). Az 
igy rendezett katalógusok terjedelme 500 000 cédula körül mozog. Munkaszervezés 
szempontjából pedig lehetővé teszi, hogy megfelelő nyelvismerettel történjék a 
katalógus építése és a tájékoztatás. (Hiszen egy-egy nyelvterületen tájékozott 
könyvtárost könnyebb találni, mint olyant, aki a katalógusban szereplő összes 
nyelveken ért.) Végül* de nem utolsó sorban a rekonstrukciót olyan részkatalógu- 
sok felállításának feladataira bontja, amelyek egyenként, a katalógus többi ré
szének egyidejű megbontása nélkül, létrehozható. E rendszerrel szemben csak egy 
érdemi kétség merült fel, nevezetesen az, hogy igy a mü és fordítása nem kerül 
egymás mellé. Ez azonban már az egységes katalógusba bevezetett Berghoeffer-el
vek esetén is megtörténhet, sőt gyakorlatilag a hagyományos katalógusban, - kü
lönösen nagy terjedelem esetén - is elkerülhetetlen.

Az előterjesztést az OSzK kollégiuma megvitatta és elfogadta.

A kollégium határozata óta egy negyedév telt el, s ez már elegendő ahhoz, 
hogy számot adjunk az eddigi munka sikereiről, a felmerült problémákról, nehéz
ségekről egyaránt.

A munka azzal kezdődött, hogy azt a katalógust, melyben 1961-ig a Szovjet
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unióba kiadott müveket gyűjtöttük, átalakítottuk szláv nyelvű müvek katalógusá
vá és megkezdtük a Berghoeffer-elvek szerinti átszerkesztését. A negyedév folya
mán kiemeltük a katalógusból a nem szláv nyelvű müvek céduláit 9 továbbá leválasz
tottuk a szerzői sorozatot és annak átszerkesztésével eljutottunk a F betűig, va
gyis átszerkesztettünk Ő1 000 cédulát*

Ezzel párhuzamosan megindult a katalógus legújabb sorozatából a szláv müvek 
kiemelése* Ugyanakkor összeállítottuk az átszerkesztési szabályzat részletes uta
sításának nyersanyagát, példákkal illusztrálva az egyes esetekben követendő eljá
rást*

A munka jelenlegi üteméből arra lehet következtetni, hogy amennyiben várat
lan akadály közbe nem jön, az év végére elérjük, hogy a szláv nyelvek katalógu
sának szerzői sorozata lényegében elkészül, és ezzel az állomány 15, a kurrens 
növokedés közel 25, a tájékoztatás 13 százaléka egy helyen való katalógusépitést, 
illetve keresést fog jelenteni* Csak tájékoztatásul jegyeznénk meg, hogy az angol 
nyelvű katalógus felállítása után vagyis 3 éven belül az állomány 28, a kurrens 
gyarapodás 47,5 és a tájékoztatás 40 százaléka már egy teljesen átszerkesztett 
és egyértelművé tett modem katalógusra fog esni*

Milyen problémák merültek fel? A számtalan munka közben felmerült probléma 
közül csak néhányat említenénk meg. A konkrét anyag azt mutatja, hogy a szerzői 
sor és az anonim sor elválasztása nem mindig könnyű. A családnevet nem lehet min
den esetben problémamentesen megállapítani. Még bonyolultabb a helyzet az egyre 
gyakoribbá váló ázsiai és afrikai neveknél.

Problematikus a cim első szavának mint második besorolási elemnek felvéte
le a középkori ós újkori müvek nem jelentéktelen részénél is, ahol a címlapon 
a tulajdonképpeni elmet bevezető szöveg előzi meg.

A nyelvi leválasztásnál is felmerültek nehézségek* így pl*

Corpus seriptoruru mongolomul ...9.Tóm.2. faso.
Cay-a-yin Geser. Cay-a version ...
Ez a latin gyűjteroényelírni, és mongol, valamint angol alcimü mü tibeti szö

vegeket tartalmaz. Vagy pl.
G0DLIN1IIK, Ju. I. -KUZNEC ,M. D. 1 

Lessons in English.
Ez orosz nyelvű tankönyv, angolul tanulóknak.

Másfelől munkaszervezési kérdésekkel is szembekerültünk. Ki kellett számíta
nunk, pl. hogy mekkora mennyiségű cédula egyszerre történő behelyezése) a legki
fizetődőbb. Minél kevesebb cédulát helyezünk be egyszerre, annál kisebb időt vesz 
igénybe azok szoros betűrendbe történő előrendezése, viszont annál több Időt vesz 
igénybe behelyezésük a katalógusba. Kiszámítottuk, hogy kb. 23-30 000 cédula egy
szerre történő behelyezése biztosítja egyfelől a maximális kurrenciát, másfelől 
a katalógueépités legracionálisabb megvalósítását. Ehhez azonban állandóan mér
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nünk kellett a felgyülemlő teljes anyagot* Kiszámítottuk azonban, hogy a beérke
ző anyagban az A betűvel kezdődő cédulák mindig a teljes anyag 4,5 százalékát 
teszik ki, és ettől kezdve elegendő volt csak az A betűt lemérni, hogy megtud
juk, elértük-e az optimális méretet* Az uj munkafázisokra uj normákat kellett 
kidolgozni, hiszen ezek nélkül nem tervezhetjük meg a rekonstrukció idő- és mun
kaigényét* Az egyes munkafázisokat úgy kellett csoportosítani, hogy a különböző 
képzettséget igénybe vevő munkátipusokát különböző emberek végezhessék el anél
kül, hogy egymás munkáját gátolják. Mindezt úgy kellett megszervezni, hogy a 
kurrens munka a katalógus egy részében ne maradjon el, ne szenvedjen kárt.

Az első negyedév eredményeit összegezve elmondhatjuk, hogy a megkezdett re
konstrukció jól halad, a felmerült problémák megoldhatók, az uj struktúra bevált, 
sőt a KKK munkatársai között az a meggyőződés alakult ki, hogy ez a rekonstruk
ciós munkaterv reálisan elvégezhető. Eredménye nem csak az lesz, hogy az 06zK egy 
modem, jól szerkesztett, egységes könyvtári műszerrel fog rendelkezni, hanem az 
is, hogy ennek a katalógusnak a kezelése, építése, használata, munkaszervezési 
szempontból racionális lesz. Ugyanakkor pedig az átszerkesztés olyan gazdag anya
gát fogja feltárni a katalógus-épités elméleti kérdéseinek, melyeknek publikálá
sa talán a könyvtári irodalom számára is hasznos lehet.

olvasószolgAlatom: kérdései 
munkatársaink és olvasóink szemszögéből

MIgen elterjedt az a szemlélet, amely az olvasószolgálati munkát a nevelői 
célok, a végrehajtandó feladatok vagyis a könyvtáros szemszögéből nézi, nem pe
dig az olvasók nézőpontjából, holott e szolgálat célja éppen az olvasók igényei
nek kielégítése.1' - állapítja meg a Ballal István és Sebestyén Géza által szer
kesztett könyvtárosi kézikönyv (313.p*)

Könyvtárunkban ezt a kérdést a mai napokban nemcsak a napi problémák, hanem 
könyvtárunk távlati fejlesztése, az "uj" nemzeti könyvtár funkcióinak tervtanul
mányokban történő megfogalmazása állítja egyre gyakrabban érdeklődésünk homlok
terébe. A tervtanul mányi viták mellett ezt a könyvtárosi-olvasói kettős arculatú 
kérdést lapunk hasábjain szeretnénk kiszélesíteni mind munkatársaink, mind olva
sóink hozzászólásainak közlésével. Ebből következően e rovatunknál az esetenkén
ti esetleges szerkesztőségi állásfoglalásokat mellőzzük és csak a hozzászólások 
befejezése után kívánunk élni az összefoglalás jogával.

Munkatársaink részéről első hozzászólásként SOMKUTI GABRIELLA problémafel
vetését közöljük.

«
Aki az utóbbi időben gyakrabban megfordult könyvtárunk ruhatára előtt, sok

szor láthatta az itt álldogáló olvasókat, akik sorszámot kapnak és ennek elle
nében hosszább-rövidebb idő után jutnak helyhez valamelyik olvasóteremben. Az
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olvasók természetesen nem örülnek a hosszú várakozásnak s néha bizony türelmet
lenül fakadnak ki a helyhiány, a zsúfoltság miatt. Néha még cselhez is folyamod
nak! előre biztosítják, lefoglalják a ruhatári számokat kabátjuk vagy táskájuk 
elhelyezésével s az olvasóterembe csak később, néha órák múlva mennek be.

A zsúfoltságnak természetesen a könyvtáros sem örül. Nem azért, mert Így 
több munkája van, hanem azért, mert jól tudja! minél nagyobb a forgalom, annál 
nehézkesebb a kiszolgálás s az olvasószolgálati munka is egyszerűen a hajszolt- 
ság miatt felületesebb, hatásfokában erőtlenebb. Elkoptatott szóval élve! a 
könyvtáros szeretne "minőségi" munkát végezni, a tartalomra fektetve a súlyt, e 
helyett kénytelen idejének jelentékeny részét az olvasók elhelyezésére és — rész
ben a nagy forgalom, részben -> kedvezőtlen raktári viszonyaink miatt - az anyag
nak az olvasóhoz való egyszerű eljuttatására fordítani. Ugyanakkor jól tudja azt 
is, hogy teljességgel elhibázott egy elsősorban tudományos célok szolgálatában 
álló könyvtárban az olvasószolgálatot statisztikai számokkal jellemezni, olvasó- 
és kötetforgalom emelkedésén vagy süllyedésén lemérni azt, hogy a nemzeti könyv
tár bétőlti-e feladatát vagy sem, jól vagy rosszul szolgálja-e a szocialista kul
túrát.

Az elmondottak különösen élesen vetődnek fel a Hirlaptár olvasótermének 
forgalmában. A látogatottság mértéke rég túlnőtte az eddigi kereteket, de bőví
tésről jelen viszonyaink között természetesen nem lehet szó. A férőhelyek szá
ma 40 s az olvasóforgalom februári átlaga napi 103 fő volt, ami erősebb napokon 
120 olvasót, tehát ülőhelyenként háromszori váltást jelent. A használt kötetek 
februári átlaga 397 kötet, ami forgalmasabb napokon 400-430 kötetre rúg. (Ebben 
természetesen nincsenek benne a szabadpolcos anyag használatának adatai, amely
ről nem készül statisztika). Az olvasók néha egy órát is várnak a ruhatárban, 
amíg helyet kapnak s további 13-20 percet jelent, amíg anyaghoz is jutnak. Kü
lönösen a kutatók részéről agyra több a panasz az időveszteség, a kutatóidő üres
járatai miatt. A panasz jogos, de hogy ebből a helyzetből valamiféle kiutat ta
láljunk, egy kissé bővebben kell elemeznünk a jelentkező igényeket részben az 
olvasó, részben az anyag oldaláról.

A Hirlaptár olvasótermét a legutóbbi hónapok (1963.szept.-1964.febr.) adatai 
szerint 44 százalékban látogatják tudományos kutatók. Talán felesleges itt arra 
a közismert tényre utalni, hogy a tudományos kutatás súlypontja világszerte a 
periodikákra tevődött át a egyes szakkönyvtárak ma már többet költenek periodika- 
anyagukra, mint egyéb állományrészeikre. Ahogy a természettudományi-műszaki kuta
tás elsőrendű területe ma már az az anyag, ami még nem ért el a könyv-formáig, 
a történeti kutatás érdeklődésének tárgya viszont elsősorban az, ami már nem ér
kezik, illetve érkezett el a könyv-formában való megjelenésig. Konkrétabban! a 
levéltári dokumentumok és a régi periodikák. 6 amennyiben természetes és magá
tól értetődő a kéziratok fokozott védelme unikum jellegük miatt, sajnos annyira 
nem magától értetődő a könyvtárunkban meglévő és sok esetben szintén uni írnm jel
legű régi hírlapok és folyóiratok védelme. Pedig ez az anyag a magyar irodalmi
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és történeti kutatások egyik legfontosabb bázisa és a nemzeti könyvtár könyvtá
rosai rossz munkát végeznének, ha elsőrendű feladatuknak nem ennek védelmét és 
az erre irányuló kutatások szolgálatát tekintenék. Meg kell végre nyiltan mon
dani, hogy a tudományos kutatók azért jutnak a legnagyobb nehézségek árán hely
hez a Hirlaptár olvasótermében, mert napi sajtót és kurrens vagy régebbi folyó
iratokat időtöltésből vagy szórakozásból olvasgató közönség tölti meg a helye
ket. A kutató egyszerűen nem mehet más könyvtárba, mert a régi hirlapanyagot 
ilyen teljességben nem tálálja meg sehol, a művelődési céllal olvasó viszont 
nincs kellően tájékozva más könyvtárakról (ez részben a mi hibánk is) s egysze
rűen azért választja a Széchényi Könyvtárat, mert "itt minden megvan." Az öreg 
nyugdíjasok, akik gyakran fűtési gondjaik miatt töltik naphosszat a könyvtárban 
az idejüket s elsősorban a régi, értékes és amugyls rossz állapotban lévő újsá
gokat lapozgatják (Vasárnapi Újság, Pesti Napló, Pesti Hírlap), a békekölcsön
jegyzékeket vagy rendeleteket böngésző futóvendégek, az Uj írást olvasó diákok 
(különösen ha az "Antik eklogá"-hoz hasonló versek találhatók benne), a sport
lapokat olvasó megszállottak s még sorolhatnánk a kategóriákat - miattuk kerül 
veszélybe az olvasószolgálat, miattuk nem tudjuk megfelelően ellátni a könyvtár 
elsőrendű funkcióját.

Félreértés ne essékt nem arról van szó, hogy a nemzeti könyvtár zárkózzon el 
a művelődési igény elől. De ez csak másodrendű feladatunk lehet, miatta nem szo
rulhat háttérbe a tudományos kutatás szolgálata. Néhány év múlva a Várban egy 
klubszerűén berendezett folyóirat- és hirlapolvasó remélhetőleg megoldja majd 
ezeket a problémákat. De addig a legdifferenciáltább olvasói igények a Kossuth- 
dijas professzortól a középiskolás diákig együtt, egy helyen és egy időben je
lentkeznek.

A könyvanyagnál bizonyos fokig már most megoszlik az igényt más helyen tör
ténik a régi és ritka nyomtatványok olvasása, van külön tudományos olvasó és van 
általános olvasóterem. Pedig ami a könyvanyagnál a XVI. századi anyag, az a 
periodikánál a XVIII. századi, sőt esetleg a XIX. századi - tehát legalább olyan 
védelmet érdemelne. Nap mint nap tapasztaljuk azokat a pótolhatatlan károkat, 
amiket lelkiismeretlen olvasók az anyag kivágásával, csonkításával elkövetnek. 
Most folyik a Pesti Napló mikrofilmre vétele, de pl. az 1910 előtti köteteknél 
csak regisztrálni tudjuk a kivágott hiányzó lapokat, - nincs más pesti könyvtár, 
ahonnan fényképezéssel a hiányokat pótolhatnánk. Az elmúlt évben mindössze egy 
zsilettes "merénylőt" sikerült tetten érni és kitiltani - de ez csak egyetlen 
egy eset. Nemrégiben cseréltük le a Révai-lexikon megviselt olvasótermi soroza
tát a Gulyás-hagyatékból származó szép, hibátlan sorozatra. Egy olvasó zsilettel 
kivágta belőle a "Kuba" oimszót. Kossuth Pesti Hírlapjának egy tintával leöntött 
példányát mutatta egyik olvasónk, - még hibátlan volt, mikor néhány hónappal 
ezelőtt használta. Egy irodalomtörténész kutatónk elmondta, hogy adat-ellenőrzés 
céljából átnézte két éve folytatott kutatásainak hirlapanyagát, - megdöbbentette 
az azóta történt pusztulás, csonkulás. Ma már - mint mondotta - nem tudná úgy 
elvégezni ugyanazt a kutatást. De történhet és történik is csonkítás olyan okból,
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amikor az egyszerű, tanulatlan olvasónak halvány fogalma sincs az anyag értéké
ről s nem tud különbséget tenni a ma vásárolt és elolvasás után eldobott újság 
és ez ötven évvel ezelőtti könyvtári tulajdonban lévő hirlapkötet között. Majd
nem humoros példa erre annak a süketnéma idős embernek az esete, aki egy kis 
vidéki hirlap régi számaiban böngészve egy általa irt kis közleményt talált s 
boldogan odahívta a könyvtárost., mutatva a cikket és mozdulatokkal magyarázva, 
hogy ő most ezt ki fogja tépni és elteszi emlékbe. Nem kis fáradságába került a 
könyvtárosnak, amig erről le tudta beszélni. És ez még egy jóhiszemű olvasó volt..

Ami az ellenőrzés kérdését illeti, ez sajnos a nagyarányú forgalom mellett 
lehetetlen. A felügyelői pultot néha hárman-négyen is körülállják s Így különösen 
a hátrább lévő asztalokat nem tudjuk szemmel tartani. Az egyetlen amit tehetünk, 
ha a féltettebb anyagot nem adjuk oda bárkinek. Ilyen irányú korlátozásokkal mér 
kísérleteztünk s egy szabályzat kidolgozása is folyamatban van, bár a határokat 
igen nehéz megvonni. Minden esetre érvényes szabályzatot nem is lehet adni s egye
di esetekben mindig szükség lesz a könyvtáros Ítélőképességére, megkülönböztetni 
az "ál-kutatói" igényt a valóditól.

Személyi korlátozása a Széchényi Könyvtár használatának mindössze egy vént 
a 18.életév betöltésének megkövetelése. Sajnos még ezt sem tartjuk be. Elegendő 
a diáknak egy igazgatói aláírással ellátott papirt hoznia s már nem tagadhatjuk 
meg tőle az olvasójegyet. Már pedig melyik igazgató az, aki egy tanul ni vágy 6 diák
tól ilyen kérést megtagadna? Még csak rossznéven sem vehetjük tőle, ha kiad egy 
igazolást arról, hogy X.Y. középiskolás tanulónak tanulmányaihoz "a Széchényi 
Könyvtár anyagára feltétlenül szüksége van." Megkérdem a diákot, mi a témája. A 
választ "Fejes Endre és a Rozsdatemető." Úgy hiszem, ehhez nem kell kommentár.
Vagy mit szóljunk azokhoz a középiskolás tanulmányi versenyekhez, vagy szakköri 
programokhoz, ahol olyan, még képzett történészeinket is próbára tevő feladatok 
állnak a diákok előtt, mint pl. "A fasizmus előretörése Magyarországon a harmin
cas években" ? S ehhez a tanulók annyi útmutatást kaptak, hogy "...nézzék át a 
harmincas évek magyar sajtójátl" Vájjon végzett már rengeteg időt felemésztő,biz
tos történeti tudást és kritikai érzéket feltételező hírlapi kutatást az, aki ezt 
a feladatot gyerekeknek kiadta? Emlékezünk arra a lelkes vidéki tanárra, aki né
hány napra egész történelmi szakkörét felhozta Pestre, hogy helytörténeti kutatá
sokat folytassanak a Hirlaptárban. Az eredményt a gyerekek "belevesztek" a hírla
pi anyagba, a tanárnak pedig néhány olyan történelmi feldolgozást ajánlottunk, 
amelyeket helyben is megkaphatott volna.

Még két problémát kell érintenünk osztályunk olvasóforgalmával kapcsolatban. 
Az egyik a tudományos olvasójegyek kérdése. Olvasóink hamar rájönnek arra, hogy 
a "T" jel a Hirlaptárban különleges előnyöket jelentt hét fenntartott helyet és 
nem korlátozott anyaghasználatot. Természetes, hogy Így egyre szaporodnak a 
„tudományos kutatók", akiket a legjobb akarattal sem tarthatunk azoknak. A "T" 
jel foglalkozás szerinti mechanikus osztogatása sem helyes, - gondolunk itt a 
pedagógus, újságíró, könyvtáros kategóriákra - helyesebb lenne még ezeken belül
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Is a felsőfokú végzettség kritériumát érvényesíteni. Példának idézhetjük azt a 
19 éves kislányt, aki néhány hónapja kisegítő egy gyermekkönyvtárban s mint "könyv
táros", tudományos olvasójegyet kapott, bár a kérőlapját önállóan nem tudta kitöl
teni.

A méaiv probléma az irógépelés kérdése. Sajnos az átalakítások során a ré
gebben jól bevált gépelőfülkéket megszüntették s most a gépelési igényeket osz
tályon belül kell megoldanunk. Az amugyis zsúfolt szolgálati helyiségekben, ame
lyek ugyanakkor raktárak is, tehát nem idegen személyek hosszabb tartózkodására 
valók, kénytelenek vagyunk néha mégis 2—3 gépelőt is elhelyezni. Nehézséget okoz, 
hogy 5 óra után még ezt a lehetőséget sem tudjuk biztosítani.

Sok problémát vetettünk fel s még jóegynéhányról nem is esett szó. A kibon
takozás útját keressük s örülnénk, ha ehhez mások véleményét és tanácsait is meg
hall gathatnánk.

KÖNYVTÁRUNK A SAJTÓ ÉS A RÁDIÓ TUKRÍBEN

Lapunk régi rovatát ujitjuk fel mostani és a továbbiakban negyedéveikként is
métlődő soraival. A könyvtárunkról szóló Ismertetések közlését annak idején a 
KUK sajtószemléinek megindulásakor hagytuk abba azzal az elgondolással, hogy a 
párhuzamos regisztrálást elkerüljük. A közben eltelt idő tapasztalatai azonban 
arról győztek meg, hogy könyvtárunk munkájának a sajtó és a rádió híradásában va
ló visszatükröztetése, ha bibliográflailag nem is, de krónikászerüen továbbra is 
szükséges. Rovatunk újraindításának ez a magyarázata.

A könyvtárunkról szóló híradások az év első negyedében (az Igazgatási Osz
tály ilyen irányú tevékenységéből következően is) forrásukat illetően is csopor
tosíthatók. Ezt is kifejezésre kívánva juttatni, anyagunkat részint forrásukat, 
részint tárgyukat és közlésük idejét illetően csoportosítjuk.

A MAGYAR TÁVIRATI IRODA a sajtó részére az év első negyedében több alkalom
mal adott tájékoztatás:, könyvtárunkról.

Első tájékoztatását január 16-én "Milyen lesz az uj Nemzeti Könyvtár? Fény- 
hivóberendezés, gépesített kiszolgálás, kutatószobák a készülő várépületben" cím
mel közölte. Az Esti Hirlap-ban, a Népszavá-ban és a Pestmegyei Hirlap-ban teljes 
terjedelemben, a Népszábadság-ban néhány soros összefoglalásban jelent meg ez az 
Ismertetés. Január 29-én "Nagyértékü könyvritkaságok a Széchényi Könyvtár uj szer
zeményei között" c. híradása csak a Magyar Nemzet-ben és a Könyvterjesztő Tájé
koztatása márciusi számában egy-két soros hírként jelent meg. Hasonlóan háttér
be került a napi események mellett a február 12-én "Nagy Lajos oxfordi kódexe, 
Pálóozy György breviáriuma, Mária királyné kódexe a Széchényi Könyvtár uj külföl
di mikrofilm-szerzeményei között" o. tájékoztatása is (Magyar Nemzet febr.l3-i és 
az Uj Ember febr.23-i számában). Február 29-én "Tiz éves a Széchényi Könyvtár nem
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zetközi osereszolgélata, együttműködés 55 ország több mint 400 intézményével", 
március 25-én pedig "Portugál kartográfiatörténeti gyűjtemény a Széchényi Könyv
tár uj kincsei között" címmel jelent meg tájékoztatás. Az előbbi a Magyar Nemzet
ben, a Népszavá-ban és a Pestmegyei Hirlap-ban látott napvilágot, az utóbbi vissz
hangjáról még nincs tájékoztatásunk.

Terjedelmüket és jellegüket illetően más képet mutatnak az egyéb forrásból 
származó tájékoztatások.

A MAGYAR RÁDIÓ jan. 5-i "Uj zenei újság" o. műsorában az elmúlt évi Buda
pesti Zenei Hetek külföldi visszhangjáról számolt be. Többek között Georges 
Iránok tudósításának néhány részletét közölte, mely a brüsszeli "Les Beaux Árts" 
hasábjain jelent meg. Az "Uj zenei újság" kéziratos anyagából idézzük!"Xgy tel
jes délelőttöt töltöttünk a Nemzeti Könyvtár zenei osztályán* íme! Az itteniek 
nem tévesztik össze a könyvtáros fogalmát a sírásóéval, aagyon jól tudják, hogy 
munkájuk nem abban merül ki, hogy a papirosokat elrendezzék a polcokon, és hogy 
néhanapján leporolják azokat* Itt mindent megvizsgálnak, tanulmányokat jelentet
nek meg, a legérdekesebb partitúrákat kiadják, legutóbb lux Te Deumát, és ezen 
felül többször elöadatják a kéziratban lévő anyagokat kisebb hangversenyeken.
Igen nagy érdeklődés mellett. Éppen módunkban volt egyik vasárnap délelőtt részt- 
venni Albrechtsberger müveinek bemutatásán, aki Beethoven tudós professzora volt. 
ÉB, ezalatt, ugyanebben az Időpontban zajlott le vasárnap délelőtt, ugyanilyen 
nagyszámú közönség előtt az Akadémián a csellóverseny zenekari döntője. Az Opera- 
házban pedig Sztravinszkijt Bacre du printemps előadása. A Zeneműtár birtokában 
kimeríthetetlen gazdag dokumentum anyag van, köztük Joseph Haydn és testvére, 
Michael Haydn, Gluck, Verner és mások kéziratának sokasága. Gyűjti a könyvtár 
azonkívül a modem, magyar zeneszerzőkre vonatkozó dokumentumokat is. így jelen
leg, a nemrég elhunyt Jemnitz Sándor, és Lajtha Lászlóra vonatkozókat. És ennek 
a könyvtárnak nincs más kívánsága, mint hogy látogatókat fogadjon és ellássa őket 
azoknak a müveknek a fotókópiáival, amelyeket elő kivárnak adni, vagy adatni".

Általában érdeklődést vált ki a sajtó hasábjain könyvtárunk leendő várbeli 
elhelyezése. "Mi vár a Budai Várra" címmel a Figyelő jan. 22-i számában, "80 000 
könyv önkiszolgáló polcokon" címmel pedig a Magyar Ifjúság márc. 7-1 számában 
jelent meg tájékoztatás erről a kérdésről.

Január és február folyamán a Magyar Nemzet jan. 19-i és a veszprémi Napló 
jan. 21-i számában a Zeneműtárban gyűjtött hanglemezekről, majd a Térképtárról 
(Észak-Magyarország jan.30, Esti Hírlap febr.3»» Szövetkezet febr.10) jelent meg 
egy képpel illusztrált, valamint a Gyarapítási Osztály által vásárolt metszet- 
gyűjteményről egy kisebb tudósítás (Esti Hírlap febr.19.) Márciusban "Egy kis 
statisztika legnagyobb könyvtárunkról" elmen a vidéki lapokban (Pestmegyei Hír
lap márc. 15. és Somogy-megyei Néplap márc.15.) látott napvilágot egy részlete
sebb tájékoztatás könyvtárunk gyűjteményeinek számadatairól.
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SZÓFIÁBÓL közölték könyvtárunkkal, hogy az "Elin-Pelin" Bibliográfiai In
tézet megszűnt, funkcióit 1964. január 1-től kezdve a nemzeti könyvtár vette 
át. Arról la most adtak hivatalos bírt, hogy a Vaszil Kolarov elnevezés helyett 
a nemzeti könyvtárat "Cirill és Uetod"-ról, a szláv Írás megteremtőiről nevez
ték el.

A fejlődő AFRIKAI ORSZÁGOK könyvtáraival próbálja kaposolatalt kiszélesí
teni a Nemzetközi Csereszolgálat. 1964 mároiusóban 26 afrikai könyvtárnak küldött 
idegennyelvtt könyveket és további OSzK - és egyéb magyar kiadványok kiküldését 
ajánlotta fel. Cserébe az illető ország bibliográfiáinak, esetleges hungarlka 
anyagának, reprezentatív szépirodalmi kiadványainak és a magyarországi kutatá
sok megindulásához szükséges alapvető afrlkanisztikai müvek megküldését kérte.

8ZIQLIGETI KDE születésének 130. évfordulójáról könyvtárunk kiállítással 
emlékezett meg. A kiállítás egyik darabját lapunk boritófedelén mutatjuk be.



FI6VELÖ SZEMEL
T o m b o r Tibor 

ITÁLIÁBAN KÖNYVEK.KÓDEXEK KÖZÖTT

II.
A rámol Központi Nemzeti Könyvtár u.1 épületének terve

Tanulmány utam gyakorlati része Rómában kezdődött, az Akadémiák és Könyv
tárak Főigazgatóságán, ahol Franoesco Barberl főfelügyelő gondoskodása, segi- 
tőkészsége, nagy szakismerete és tekintélye alakította ki gazdag itáliai prog
ramom részleteit.

Érdeklődésem előterében természetszerűen a római Biblioteca Nazlonale Centra- 
le Vittorlo Emanuele II. állt. Ez a központi nemzeti könyvtár az első olasz ki
rály nevét viseli. A könyvtárt 1873-ban alapították a vallásos kongregációk meg
szüntetésekor e könyvtárak állományának összpontosításával. Az újonnan létesí
tett könyvtár összegyűjtött állományát a Collegio Romano-ban, a Jezsuita Rend 
egykori székházában lévő "Biblioteca Malőr" mellett helyezték el. Az 15835-85• 
évek között Bartolomeo Ammanati tervei alapján a Piazza dél Collegio Romano-n 
épült, vöröstégla homlokzatú, pompás rendháznak a könyvtár a rosszabbik zeg-zu- 
gos folyósóju részét kapta, többszintes elhelyezésben. Alapvető funkcióit a 
műemléki jellegű épületben kezdettől fogva sem tudta megfelelő módon kifejteni. 
Egyedül a régi keresztfolyóson, a híres "Crociera"-ban, gyönyörű, karzatos barokk 
állványzaton elhelyezett 50 ezer kötetes, régi jezsuita könyvtári állomány elhe
lyezése volt megnyugtató.

A kezdeti elhelyezési nehézségek az állomány gyors gyarapodásával csak nö
vekedtek, annál is inkább, mert az épület a könyvtáron kívül az Etnográfiai Mú
zeumnak, egy gimnáziumnak s egy csillagvizsgáló intézetnek (meteorológiai állo
másnak) is otthonául szolgál, de itt kellett elhelyezni azokat az országos könyv
tárügyi szerveket is, amelyek a római Nemzeti Könyvtár mellett működnek. De 
Felice-Olivlerl Sanglacomo főigazgatónő sok beszélgetésünk során mintha nem is 
a római, hanem a mi nemzeti könyvtárunk problémáit sorolta volna fel, annyira 
azonosak a gondjaink.

A könyvtár nemzeti könyvtári funkcióit korszerűen nem tudja kifejteni mos
tani helyén, 1958 óta számos olvasótermét be kellett zárni statikai okok miatt, 
újságolvasótermét az épület udvarán egy "panell-épületben” helyezte el (ahogy 
ml is terveztük, eredménytelenül| az olasz müemlékesek ugylátszik rugalmasab
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bak). A könyvtár állománya ma több, mint 2 millió kötet (könyv éa brosúra), kö
zel 1900 ősnyomtatvány, 5700 kéziratos kötet. A jelentős mennyiségű könyvanyag 
ritkán használt részét külső raktárakban kellett elhelyezni. A Piazza Venezia-n 
II. Viktor Emánuel emlékművét s az ott elhelyezett Ismeretlen Katona sírját szem
lélve az idegen nem is gondolhat arra, hogy a monumentális hófehér márvány "molesr 
belsejében a Nemzeti Könyvtár közel negyedmillió kötetet helyezett el. Jelentős 
mennyiségű állományt tárol a könyvtár a Palazzo Vidonl-ban is.

E súlyos helyzet tette szükségessé az uj könyvtári épület létesítését. A 
kormány az uj épület helyét az egykori római katonai tábor, a Castro Pretorio 
területén jelölte ki. Ez a kb. 150 000 négyzetméternyi terület az örök Város 
északkeleti részén van, nem messze a Porta Pia-tói, ahol két nagyforgalmu sugár
út, a Via XX. Settembre és a Via Nomentana tengelyben találkozik a ahová beivel 
a Corso d'Italia, de közel esik e hely az Egyetemi Városhoz és a poliklinikák- 
hoz, valamint a Termini pályaudvarhoz is. A tervek szerint a városnak ezen a 
részén alakítják ki Róma kulturális övezetét.

A hatalmas terület negyedét a könyvtár telepítésére jelölték ki.

Ilyen előzmények után irta ki 1959-ben a Közoktatásügyi Minisztérium a 
Munkaügyi Minisztériummal karöltve az országos pályázatot, amelynek célja a 
kiir&s szerint nemcsak a Nemzeti Könyvtár uj épülete tervének az elkészítése 
volt, hanem a kulturális övezet rendezése is*

A pályázatnak - hazai szempontból - az volt az érdekessége, hogy részletes 
tervezési programot a könyvtár nem adott, funkcióit és igényelt osak körvonalaz
ta. A tervezőkre várt tulajdonképpen a bonyolult programkialakitási feladat is. 
Nálunk az összes jelentősebb könyvtár tervezését részletes tervezési program 
kialakítása előzi meg. Itáliában nem működik olyan jellegű társadalmi-szakmai 
szervezet, mint nálunk az OKDT könyvtárépitési és berendezési szakbizottsága, 
könyvtárépitésl kérdésekben járatos szakembereik nincsenek. A könyvtártervező 
építésznek éppen ezért sokkal nagyobb nehézségekkel kell megküzdenie, mint ná
lunk.

Ezzel magyarázható, hogy a 52 pályamű közül nem egy teljesen elavult, múlt- 
századbeli könyvtárépitési és berendezési elvek alapján fogalmazta meg az uj 
épület tervét, mások viszont olyan maximális automatikus-gépesítést akartak meg
valósítani, amilyenről még az amerikai könyvtártervezők sem mertek soha álmo
dozni*

A nagy pályázat első diját három tervező építészi Masslmo Castellazzl. 
Tullio Dall*Anese és Annlbale Yltellozzl nyerte meg.

Műtermükben, mely a Porta dél Popolo - Piazzale Flamlnio szomszédságából 
induló Via di Villa Ruffo-n van, a hatalmas Villa Borghese parkjának keleti 
plniái közt, igen szívélyes látogatás keretében módomban állt a díjnyertes pá
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lyamüvet a tervező-épitészek előadásában megismerni.

▲ római Nemzeti Könyvtár uj épülete, a sajátos nemzeti könyvtári főfunkoiók 
jegyében hagyományos, hármas tagoltságu leszi egymáshoz kapcsolódó külön épület
ben kap helyet öt szinten a könyvtári-adminisztrációs munka (vezetés,gyarapítás, 
feldolgozás, a központi katalógus stb.), az épület alatt gépkocsi-parkolóhely 
lesz t ettől az épülettől jobbra helyezkedik el a földszintes nyilvánosszolgála
ti épület, differenciált, gazdag olvasótermi rendszerével; a horizontális, nagy 
épület mögött emelkedik majd a tízszintes raktárépület. Az összeköttetést a há
rom főépület között fedett átjárók biztosítják.

A könnyebb tájékoztatás biztosítására szolgál az itt közölt sematikus alap
rajz, mely az épület földszintjét mutatja be.

4---------------------- - 220 M--------------------------f-

tl 12

Az adminisztrációs épületbe lépve (l) a földszinten van az előtér (2). In
nen nyílik az előadóterem (3) és innen indulnak a hivatali felső szintekre veze
tő lépoaők (5, 12.), valamint a liftek (4, 11). A földszinti előtérben less a 
ruhatár (6), az általános tájékoztatás (7), a beiratkozás (8), a gyorsfoto-szol- 
gálat (9), a távbeszélő fülkék sora (13), a papirkereskedés (14) a a főporta 
(13)• I tér szerves része a kiállítási terem (10).

A bejárattal szemben helyezi el a tervezés a könyvtári ellenőrző pontot, 
melléje telepíti a büfét (35) és a társalgót (16). Átjutva az ellenőrzésen nagy
méretű, hosszú térbe, az elosztó (klub) övezetbe jut az olvasó, Ahnww«n az olva
sótermek nyílnak. A bejárathoz közel a 90 személyes hlrlapolvasó (17) s a 168 
személyes, késő éjszakáig nyitva tartó általános olvasó (34) települ, 17000 köte
tes szabadpolcos állománnyal. A bejárathoz közeli területen alakítja ki tehát 
a tervesés as igénytelenebb feladatok kielégítésére szolgáló nyilvános szolgála
ti tereket.

A sematikus alaprajz beszámozásl rendjét követve eljutunk a kölosönsőbe(18).
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A 16 olvasóhelyéé bibliográfiai olvasóteremhez (21) kapcsolódik a 70 kutatóhe
lyes katalógusterem (22) s a tájékoztatás helyisége (20), mellette van a 10 ol
vasóhelyes bibliográfiai kutatótér (19), a helyiség folyosójából kileno kutató
fülke nyilik, A 100 férőhelyes folyóiratolvasó (23) után a kéziratok, valamint 
a régi és ritka könyvek 44 férőhelyes olvasóterme (24), a 24 személyes térkép
olvasóterem (25) a az audiovizuális-tér (26) mikrofilm és hanglemez olvasója 
(27), valamint a zeneolvasó és zeneszóba (28) következik, összesen 43 mikrofilm 
olvasó illetve lemez, magnószalag stb. lehallgató hellyel.

Az elosztó tér másik oldalán a 
szakosított olvasóterek (30-31) kapnak 
majd helyet 176 olvasóhellyel, szabad
polcra helyezett 70 000 kötettel. Az 
egységes teret a bútorzat osztja funk
ció szerinti övezetekre. A raktárból 
kért könyvek kiadása az előtérben fog 
történni (29).

A tudományos olvasónak (33) 408 
olvasóhelye lesz, itt 30 000 kötet áll majd szabadpolcon az olvasók rendelkezé
sére. A raktárból igényelt állományt a (32) jelzésű előtérben adják át az olva
sónak.

A 6 millió kötet és 300 000 kézirat befogadására alkalmas raktárépület 
baloldali szárnya az újságok (R^), középső része a könyvek (Rg) és folyóiratok 
(Rp), a jobboldali szárny pedig a régi és ritka könyvek (BR) valamint a kézira
tok (K) tárolására szolgál. S raktárrészek közvetlen összeköttetésben vannak a 
vonatkozó használati helyekkel,*

A 18, 29 és 32 jelölésű állománykiadóhelyeket a raktárépülettel vízszintes 
gépi szállítóberendezés és csőposta köti majd össze.(ügy értesültem, hogy a 
müncheni Fatentamt Siemens-gyártmányú szállítóberendezés kerül alkalmazásra.)
A raktárakban teher, személy és könyvszállító liftek csatlakoznak majd a szál
lítóberendezésekhez .

Az olvasótermek ,jellegzetessége, hogy az összes, üvegezett oldalfalak bel
ső, zárt olvasókertekre nyílnak. A külvilág felé az olvasóterem-rendszernek 
ablaka egyáltalában nem lesz.

A Bzakoeitáe kérdését római tartózkodásom időszakában még nem tisztázták.

A könyvtár szakmai szempontból gazdagon differenciált nagy terület bir
tokába Jut az uj épülettel, amelynek nyilvános területe úgy véljük, túlságosan 
horizontális jellegű lesz, megnyujtott közlekedési és kiszolgálási útvonalak-
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kai. A kiszolgálás ilyen területen jelentős gépesítés esetén is viszonylag las
sú és költséges lesz. A főbejárattól az elosztó övezet végéig a távolság 190 mé
ter. (A mi épületünk teljes külső hosszúsága 115 méter.)

Olvasókért

vasóhely létesítését az a legfőbb tény is 
könyvtárhálózata s a Nemzeti Könyvtárnak :

Az építkezés a beruházási prog
ramtervezet szerint összesen 6 milli
árd lírába kerül. A könyvtárt 50 év
re tervezik, Ugyanúgy, mint mi.

Figyelemreméltó, hogy összesen 
1158 olvasó- (kutató)-hely áll majd 
a használók rendelkezésére s hogy csu
pán az elosztó tér jobb oldalán tele
pített olvasótermekbe közel 117 000 kö
tet könyvet helyeznek el szakosítot
tén szabadpolcon. Az ezren felüli el
igazolja, hogy Rómának nincs városi 
s részt kell vennie ilyen jellegű fel

adat ellátásában.

A BéGSI "COLLEGIÜM HUNGARICUM"-BAN

Ez év febr. 3-tól 29-ig a bécsi "Collegium Hungarlcum"-ban tartózkodtam a 
Művelődésügyi Minisztérium ösztöndíjával.

A régi kollégium épülete, a patinás testőrpalota, mely több mint félszáz 
ösztöndíjas elhelyezésére volt alkalmas, rongált állapota miatt már régebben 
eladásra került. Helyette államunk gyönyörű nyolcemeletes épületet emeltetett 
a Donau-Kanal partján, nem messze a város központjától. Az épület alsó emeleteit 
kultur- és kiállítótermek, könyvtár, az Osztrák-Magyar Társaság és más hivatali 
helyiségek foglalják el. A negyedik emelettől feljebb lakások a magyar intézmé
nyek huzamosabb ideig Ausztriában tartózkodó munkatársai számára és az ösztön
díjasok öt szobája található.

A kollégium mesés kényelmet nyújts minden kétszemélyes szoba mellett kis 
beépített konyha és fürdőszoba, külön telefonkészülék, remekül működő központi- 
fűtés stb. A kollégium magyar vezetői és a kedves osztrák titkárnő minden segít
séget megadott a munka megszervezéséhez és lebonyolításához.

Az ösztöndíjak időtartama két hét és két hónap között mozog. Ezeket az il
letékes minisztériumok adják kérelmek alapján, meghatározott feladatokra. Ott -* 
létem alatt levéltáros, orvos, történész, művészettörténész, kohász, könyvtáros, 
matematikus és külügyminisztérium! dolgozó lakott a kollégiumban.
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Feladatom a Kézirattár német - elsősorban osztrák vonatkozása - kódexeinek 
meghatározása volt, főleg a Nationalbibliothek már meghatározott kéziratai és 
nyomtatott szövegkiadások alapján* Ezt az osztrák vonatkozású kéziratok eseté
ben szinte maradéktalanul el tudtam végezni. Az ut legértékesebb eredménye a 
Cod. Germ. 17* (osztrák annales) meghatározása volt, melynek a budapestln kí
vül csak egy változata Ismeretes Klostemeuburgban. Ismét beigazolódott,
hogy a helyszínen való kutatást nagyon nehezen pótolhatja levelezés és mikro
filmrendelést azonos incipitek és explicitek között néha eléggé eltérő tartalom 
rejlik. - A nyomtatott anyag használatában nagyon jó segítséget kaptam a bécsi 
egyetem osztrák történeti tanszékétől, melynek könyvtárát szabadon használhat
hattam. a Natlonalbibliothek nyomtatott müveinek használata ugyanis rendkívül 
nehézkest 1931-nél régebben megjelent müvekhez katalógus nem áll az olvasó ren
delkezésére, a kért könyveket pedig legjobb esetben egy félnap alatt kapja meg.

A hatalmas barokk könyvtárterem lenyűgöző, állítólag Európa legnagyobb te
remkönyvtára - de ők is helyhiánnyal küzködnek. A bánásmód udvarias, de tartóz
kodó és hideg, nyoma sincs a magyar "idegen-ajnározásnak”. Igaz, nem is győznék, 
tele vannak külföldi olvasókkal. Az olvasóteremben - férőhely szempontjából nem 
nagyobb mint a mienk - mindig van hely. Nem tudom, hogyan csinálják. Talán mert 
a kérőlapért is fizetni kell? - VIZKSLETY ANDRÁS



w Harc a Jobbért I
Beszámoló a Könyvelosztó szocialista munkakollektivájának 

első negyedévi munkájáról

Az elmúlt év november 7-én kollektívánk - egyéves jó munkája eredménye
képpen - elnyerte a "szocialista könyvtári kollektíva" olmet. A kollektíva min
den tagja nem kis büszkeséggel vitte haza a névre szóló kis oklevelet, a közös, 
nagy oklevelet pedig bekereteztetve, kedves kis házi ünnepség keretében tettük 
helyére a részlegben. Feladatunk azonban ezzel még nem ért véget. "A harc a 
jobbért" azóta is folyik, s mivel Igényünk is megnőtt közben, most már a zász
ló elnyeréséért küzdünk.

Ez év januárjában - a naptári évhez Igazodva - újabb vállalást tettünk.
Uj vállalásunkban most sincs semmi rendkívüli, vagy mutatós. Alapját a közpon
tilag előirt éves munkaterv ránkeső része, egyéb feladatainkat körülményeink 
és közösen megbeszélt lehetőségeink szabják meg.

A kollektíva tagjai ezeket a feladatokat annyira magától értetődőnek tart
ják, annyira magukénak érzik, szinte el sem tudják képzelni, hogy másként is 
lehetne. Iáért hiszen egészen természetes, hogy mióta létszámunk ennyire lecsök
kent, futószalagunk tervszerű munkájának biztosítása érdekében az un. egyszemé
lyes munkaállomásokat időnként segíteni kell.

Az elmúlt évben nagy gondot okozott a külső szállítási feltételek biztosí
tása, mert időnként anyagtorlódást okozott és lassította a munka ütemét. Hágá
tól értetődő volt, hogy ezen segíteni kellett. Ezért vállalta a kollektíva ve
zetője és az expedíció közösen, hogy igyekeznek biztosítani az anyag gyore to
vábbjutását. (Azóta valóban nincs is ilyen problémánk.)

Már az év elején tudtuk, hogy három régi munkatársunk az év folyamán - nyug
díjazás miatt - megválik tőlünk. Tan viszont a Könyvelosztónak egy régebbi adós
ságát a Rokolya-utcai hungarika-anyag katalógusának elkészítése. Mivel ezt az 
anyagot éppen régi munkatársaink ismerik legjobban, annak Idején ők dolgozták 
fel, szükséges, hogy á katalógus még az ő személyes közreműködésükkel, illető
leg ellenőrzésük mellett készüljön el. A kollektíva tehát elvállalta, hogy ez 
év julius 1-ig terven felül ezt is elkészíti.

Az is egészen természetes, hogy szakmai fejlődésünk érdekében különféle 
továbbképzési formák keretében pontosan járunk az előadásokra, tanfolyamokra,
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szemináriumokra, azokról beszámolunk, az előirt vizsgákat letesszük s a tanulás
ban segítünk egymásnak.

Az pedig nem is lehet másként, hogy egymást a munkában is, személyes prob
lémáinkban Is meghallgatjuk, segítjük, és nagyon szeretnénk, hogy az eddig kia
lakult kollektív szellem megmaradjon, megerősödjön, egységesebb legyen.

Lényegileg ezek a "természetesnek érzett" feladatok képezték vállalásunk 
pontjait. Közben pedig egyik szürke munkanap múlik a másik után, világrengető 
események nélkül, és mi azt mondjuk, hogy nem történik nálunk semmi különös.
Mégis ... a kollektíva piroskötésü naplójának egyre szaporodó bejegyzései a fi
gyelmes szemlélő számára sok mindent mondanak. És sok apró dolog van, amit még 
a napló sem jegyez fel, de sokszor talán fontosabb, mint az úgynevezett esemé
nyek.

Ilyen például az, hogy a kollektíva vezetője az egész munkaszalagon "rajta 
tartja a szemét". Ha bárhol akadozik a munka, segítségre van szükség, azonnal in
tézkedik, telefonál, átszervez, egyszóval segít. A kollektíva bizalmija - a terv
számok őre (nála futnak össze a statisztikai adatok), no meg egy kicsit "lelki 
klinika" is. Egyfelől rögtön jelzi, ha a tervteljesités veszélyben forog, más
részt az esetleges panaszok felvevőhelye, továbbítója, akivel általában "meg le
het beszélni a dolgokat". (Nem rossz megoldás, ajánlhatjuk bármilyen közösség
nek! )

Január hónapban nagyon sok bajunk volti betegség, fűtés és áramhiány, oső- 
repedés és ezzel kapcsolatos belső szerelési munkák. Tervteljesitéss 78 százalék. 
A tervszámok "őre" kétségbeesett. Nem volt oka rá. A február 126 százalékos, már- 
olus 128 százalékos tervteljesitéssel zárult. A negyedév végén pedig boldogan 
regisztráltuk negyedévi tervünknek 111 százalékos teljesítését, valamint a ter
ven felüli munka jó ütemben történő előrehaladását.

Az egyszázalékos rendkívüli előléptetés visszhangja nálunk nem az volt, 
hogy miért a másik részesült benne és nem én, ez a kérdés fel sem merült. Az vál
tott ki szenvedélyes vitát, hogy miért maradt ki belőle X.Y., holott nagyon meg
érdemelte volna, és nem állt helyre a nyugalom addig, amíg a legközelebbi alka
lommal történő előléptetésére Ígéretet nem kaptunk.

Az is jellemző volt, hogy még a kollektíván kívüli munkatársainkat (reakti
vált nyugdíjasunk, kisegítő és helyettesítő munkatársaink) is lassan megfogta a 
tervteljesités láza, nagy érdeklődéssel és lelkes munkával igyekeztek segítsé
günkre lenni.

Mindezeken túl - és talán ez a lényeg - lassan kezdünk igazán kollektívává 
alakulni. Mit értek ezalatt? Azt, hogy egyéni életünk mellett nagyon komolyan 
vesszük azt, hogy kollektíva vagyunk. Kiosit büszkék is vagyunk rá, és egyformán 
fontos valamennyiünknek, hogy "rendben menjenek a dolgok." Tudunk örülni egymás
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sikerének, örömének és megoldanivaló közös problémát csinálunk egymás gondjából- 
bajából. És igyekszünk végre nem egymás ellen, hanem egymásért harcolni.

(Talán nem utópia, hogy egyszer valóban sikerül is - a szó legnemesebb ér
telmében véve - közösségi emberekké válnunk! - KONCZ BÉLÁKÉ

H i r e k

Lapunk februári számában adtunk hirt a Kömrvelosztó Beloiannisz, utoai szo
cialista munkakollektivájának ez évi vállalásáról, á Könyvtárközi Kölcsönzés szo
cialista munkakollektivája 1964. évi programját csak megkésve juttatta el a Szak
szervezeti Bizottsághoz, Így azt az alábbiakban, a negyedévi munkájáról szóló be
számolót pedig lepünk kővetkező számában ismertetjük.

á KÖNYVTÁHKÖZI KÖLCSÖNZÉS szocialista munkakollektivája az elmúlt évihez 
hasonlóan elsőrendű, feladatának a csoport tervfeladatainak maradéktalan teljesí
tését, illetve túlteljesítését tartja, á csoport munkatervét ennek érdekében 
személyreszólóan bontotta le és meghatározta a tervtel jesitéshez szükséges havi 
teljesítményeket. Továbbra is szerepel munkatervünkben a csoport munkájához el
engedhetetlen nyelvismeretek bővítése, a szakmai, kulturális és politikai isme
retek gyarapítása. Ez utóbbiak elősegítésére részint külső, részint a csoport
ból arra vállalkozó előadókkal megbeszéléseket és vitákat rendeznek. A osoport 
egyes tagjainak betegség folytául huzamosabb kiesésével a kollektívának tovább
ra is számolnia kell. Ezért a csoport szalagmunkáját oly módon szervezték meg, 
hogy két hónapnál nem hosszabb muhkaeröklesés esetén a munkakollektiva tagjai 
egymás munkájának pótlását vállalták.



KÖNYVTÁRI SZERVEZETEINK 
híreiből

PÁRTSZERVEZET! HÍREK

Könyvtárunk pártvezetés égének az a határozata, hogy a pártszervezet munká
jának egy-egy jelentősebb eseményéről lapunk hasábjain is tájékoztatja könyvtá
runk dolgozóit, szervesen beleilleszkedik a Híradó célkitűzéseibe, mely tömörí
teni és formálni kívánja azok közösségét, akik szooiallsta hazánkat, szocialis
ta társadalmunk nemzeti könyvtárát kívánják szívvel és odaadással szolgálni.

Pártszervezetünk április 14-1 taggyűlésének napirendjén 2 kérdés szerepelt! 
1. a Könyvtártudományi, és Módszertani Központ munkája, valamint 2. a pártszerve
zet munkaterve.

A KMK tevékenységét Barabási Rezső főigazgatóhelyettes elvtárs ismertette 
alapos, közel másfél órás előadásában. Az előadás részleteire nem térünk ki, 
ugyanis a taggyűlés véleménye szerint a könyvtár minden dolgozóját érdemes less 
valamilyen formában megismertetni a KMK munkájával.

Az előadást a KMK jelenlévő munkatársai hozzászólásaikkal kiegészítették! 
Vadász Ferencné az oktatási munkáról, Gerő Zsoltné a KMK pártosoportjának munká
járól, Pelejtei Tibor a vezetés és a dolgozók kapcsolatáról, valamint a személy
zeti munkáról, Iszlal Zoltán a KMK fiatal dolgozóiról és a KISz munkájáról be
szélt. Élénk vitát váltottak ki a középfokú könyvtárosképzö tanfolyam 08zK-e 
csoportjával kapcsolatos eddigi tapasztalatok. É kérdéshez kapcsolódtak Óvári 
Sándor, Jóboru Magda és Komornlk Zoltánná elvtársak' hozzászólásai. Soltész And
rás a gazdasági vezetés és a KMK közös, anyagi kérdéseiről beszélt, Hámori Béla 
párttitkár a pártvezetőség és a KMK kapcsolatát értékelte. A vita során felme
rült kérdésekre Barabási elvtárs válaszolt.

A taggyűlés - a második napirendi pont keretében - a pártszervezet munkater
vét, a pártcsoportok tevékenységére vonatkozó kiegészítéssel egyhangúan elfogad
ta.

SZAKSZERVEZETI HÍREK

SZAKSZERVEZETI JEGIZÖKÓNYVBIHKBÓL
SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG - Az SzB ápr. 14-1 ülésének napirendjén több napi

rendi pont szerepelt. Az ülésen Lajka László a Budapesti Bizottság munkatársa la
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részt vett.

Első pontként az SzB a Budapesti Bizottság körlevele alapján az alapszerve
zetnek a sportmozgalom fejlesztésében adódó feladataival foglalkozott. Az SzB 
tagjainak egybehangzó véleménye szerint az ezen a téren jelentkező negatívumok 
- legalább Is napjainkban - nem adnak lehetőséget az előrelépéshez. Az, hogy a 
könyvtár fiataljainak jelentős része Ideiglenes alkalmazásban részfoglalkozású 
dolgozó, valamint az, hogy a fiatalok zöme a sportmozgalomban nehezebben szer
vezhető nődolgozó, gátolja a sportélet kialakítását. Hasonló Irányban hat ez Is, 
hogy nincsenek olyanok dolgozóink között, akik a sportmozgalom szervezésével já
ró törődést vállalni tudnák vagy akarnák. Az eddigi vezetők közül az utóbbi Idő
ben többen eltávoztak vagy egyetemi felvételük miatt egy-két hónapon belül eltá
voznak. Ennek megfelelően az SzB úgy határozott, hogy a már korábban az önálló 
sportkör létesítésére hozott határozatát egyelőre leveszi a napirendről és a 
szakszervezeti munka keretében a mindenkori lehetőségeknek megfelelően igyek
szik a sportolást előmozdítani.

Külön napirendi pontként szerepelt könyvtárunknak az a takarékossági terve, 
melynek kidolgozásában az SzB részéről Mllhoffer Alajos vett részt. A kidolgo
zott és elfogadott intézeti takarékossági tervet lapunk következő számában is
mertetjük.

Megtárgyalta az SzB a Bratlslava-i Universitná Kniznica dolgozóinak buda
pesti látogatásával kapcsolatos kérdéseket, valamint ezzel összefüggően könyv
tárunk dolgozóinak egy Csehszlovákiá-ba teendő tanulmányi kirándulásának tervét. 
Az ezzel kapcsolatos teendők végzésével az SzB Mllhoffer Alajos és Pusztai Já
nosáé elvtársakat bízta meg.

Részletesen foglalkozott az SzB a szakszervezeti könyvtár kölcsönzésében 
tapasztalt egyes rendellenességek felszámolásának kérdésével is. Az SzB határo
zatát lapunk más helyén ismertetjük.

Elfogadta az SzB dr.Vlzkelety András-nak szakszervezeti bizottsági tagsá
gáról való lemondását, aki hivatali beosztásának alakulása miatt tisztségétől 
való felmentését kérte. Az SzB jegyzőkönyvileg mondott köszönetét eddigi tevé
keny és önzetlen munkájáért. A lemondásával megüresedett helyre az SzB egyhan
gú határozattal Gyulai Árpád póttagot hívta be és egyben megbízta a társadalmi 
munkavédelmi felügyelői tisztség ellátásával. E kérdés tárgyalása során az SzB 
tudomásul vette a Gazdasági Hivatal közlését is, mely szerint a könyvtár bizton
sági megbízottjául dr.Lórénd Ernő-t jelölték ki.

Az SzB legközelebbi ülését ápr.28-án tartja. Az ülés napirendjén többek 
között a keszthelyi nyári üdültetés előkészítése szerepel.

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCS - A Tanács márciusi és április havi ülésein 
részint segélyezési, részint üdülési kérdésekkel foglalkozott. Ennek rendjén
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az alábbi munkaadói segélyek folyósítására tett javaslatot a fóigazgatóságnakt 
betegség elmén — Gatter Istvánná 200, Kell Lóránt 230, Sinkó Pálné 200 és Sza
bó Kálmánná 250 Ft; szülés elmén - Kondor Imrónó 300 Ft; temetés óimén - Kapo- 
csi Mihály 400, Kemény G.Gábor 300, Pethes Iván 300, Storch Árpádné 400 Ft .Haj
más! Sándomének betegség cimén 300 rendkívüli szakszervezeti segélyt utalt ki 
a Tanács.

ÜDÜLÉSEK - Lapunk megjelenéséig az alábbi dolgozók nyertek üdülési beutalást.

Kedvezményes üdültetés - BALATONFtlRED (szanatórium); Kapocsi Mihály márc.27- 
ápr.17, Nagy Katalin épr.l8-máj.7.; MÁTRAHÁZA: Kecskeméti István ápr.16-29, Soly
mos sy Ildikó ápr. 16-29«; ZEBEGÉRYs Mártván Gyuláné és férje ápr. 2-8.

önköltséges üdültetés - Barbáosy Vilmosné nyugd. ápr. 8-15*

MUNKÁNKRÓL • RENDEZVÉNYEINKRŐL

MÁRCIUS 21 * ÉRTEKEZLET

Az SzB titkára és bórfelelőse résztvett az 1964.évi egyszázalékos soronkivü- 
11 előléptetések tárgyában tartott értekezleten.

MÁRCIUS 27 * OSSZBIZALMI ÉRTEKEZLET

A bizalmiakat a soronkivüli előléptetésekkel kapcsolatos kérdésekről, a tisz
tálkodó szerekkel való ellátás uj rendszeréről és az "Április 4"-i ünnepségről 
tájékoztattuk. Ugyanakkor több más, a bizalmiak által felvetett kérdést vitattunk 
meg.

ÁPRILIS 2. * SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG ET.T.ENŐP7.faTC

Tárgya az SzB pénztára március havi pénz és értékcikk nyilvántartásának és 
kezelésének ellenőrzése volt.

ÁPRILIS 3. * ÜNNEPSÉG

Hazánk felszabadulásának 19.évfordulója alkalmából könyvtárunk dísztermében 
ünnepséget tartottunk. Az ünnepi beszédet Barabási Rezső, főigazgatóhelyettes, 
a KMK vezetője mondotta. Közreműködött Bodor Tibor előadóművész. Az ünnepség ke
retében történt a kitüntetések és jutalmak kiosztása is.

ÁPRILIS 13. * SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉS

Az OSzK Híradó 4. száménak kéziratait és az 5.szám tervezetét tárgyalta meg 
a Szerkesztő Bizottság.
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SZAKSZERVEZETI KÖNYVTÁRUNKRÓL

Az SzB ápr. 14-i ülésén foglalkozott azokkal a rendellenességekkel , amelyek 
a szakszervezeti könyvtár kölcsönzésében mutatkoztak. Nem u j Jelenségek ezek, de 
miután az utóbbi hónapokban nagyobb mértékben jelentkeztek,akadályává lettek a 
könyvtár működésének és fejlődésének. Lényegében Így csoportosithatókt 1. Nem 
tartják be az olvasók az előirt kölcsönzési időt. Éppen a legkeresettebb műveket 
hosszú hetekig egy-egy olvasó visszatartja, aminek eredményeként jogos a panasz, 
hogy az uj könyvek nem találhatók. Példaként azt említenénk, hogy április első 
napjaiban még 127 olyan mű volt f>6 olvasónál, akik azokat még az elmúlt év folya
mán kölcsönözték ki. 2. Hasonló rendellenesség az is, hogy egy-egy olvasónál sok
szor 3-6 kölcsönzött könyv is van, aminek ugyancsak része van abban, hogy az ol
vasók egy része nem jut a kivént könyvhöz. 3* Ugyancsak akadályként jelentkezik 
az is, hogy olvasóink nem tartják be a kölcsönzésre kijelölt ldőtk aminek ered
ményeként a könyvtárat kezelő munkatársunk, aki a Könyvelosztó dolgozója, vissza
marad hivatali munkájában.

Fentiekre tekintettel az SzB úgy határozott, hogy a könyvtár kölosönzési 
munkájában a legszigorúbban érvényesíteni kiv&nja a SzOT által kiadott "A szak- 
szervezeti könyvtárak szervezeti és működési szábályzatá"-nak vonatkozó előírá
sait. Ennek megfelelően kötelezi a szakszervezeti könyvtárat kezelő munkatársun
kat és a könyvtár használóit az alábbi szabályok maradéktalan betartásárat

1. A kölcsönzés határideje 3 (három) hét. Ennek túllépése esetén naponta 
és kötetenként, f.évi május 15-től 10 (tiz) fillér késedelmi dijat kell fizetni.

2. Egy olvasó egyszerre osak 3 (három) könyvet kölcsönözhet.

3. Az SzB ezúton is felhívja azoknak figyelmét, akiknél huzamosabb idő óta 
kikölcsönzött könyv van, hogy azt legkésőbb má.1.15-lg szolgáltassák vissza a 
könyvtárnak.

4* A szakszervezeti könyvtárból könyvet kiadni csak a meghatározott kölcsön
zési időtartamban (naponta 13 órától 17 óráig, szombaton 11 órától 13 óráig) 
lehet.

Az SzB reméli, hogy a könyvtár használói megértik, hogy ezeket a rendelke
zéseket az ő érdekűkben hoztuk.

/





yI


