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As OmáfM SíétMnyi Könyvtár ljugi faága éa dolgoséi mély fájdalommal tudatják.

Irodcktmtadomáayok

Keptembtr 12-án, életének hetvenhatodik évében hosszas betegaág után elhunyt.

A magyar könyv- éa nyomdatörténet! kjtatás egyik legkiemelkedőbb hazai művelőjét, a 
magyar könyvtárügy ellin.ert szaktekintélyét, nemzedékek nevelőjét veszítette eL

Fitt Jóaaefet az Orazágoa Széchényi Könyvtár iáját halottjának tekinti

Temetés-! 1M4. szeptember 18-án, pénteken délután felháram órakor lm a iákeafcaeeaa-

EMLÉKÉT SZERETETTEL ŐRIZZÜK’

Gondolatok egy nyitott sir fölött - ezzel arciinmel jelent meg több mint 
húsz éve egy rövid cikk egyik folyóiratunkban. A könyvtárak akkori sivár sze
mélyzeti helyzetét, a fiatalok számára az előmenetel teljes lehetetlenségét 
tette szóvá. Aláírása nem volt, de mindenki tudta, hogy a cikket Fitz József, 
az ország nemzeti könyvtárának nemzetközi tekintélyű főigazgatója irta.

Kost, amikor itt állunk az ő nyitott sirja előtt, ennek a rövid cikknek 
az emléke bukkan fel, annak a Fitz Józsefnek az emléke, akinek a cikkeiért ak
kor bel-és külföldön versenyeztek a folyóiratok, akinek minden megszólalása 
irányt jelentett a magyar könyvtárügyben, a magyar könyvtártudományban - hiszen 
annak egyik első tudatos művelője is ő volt - és mindezeken túl volt szava 
a nála fiatalabbak mellett, hangossá vált máskor mindig szelíd szava, ha 
munkatársairól, a körülötte felsorakozó, hatása és nevelése alatt álló fi
atalokról volt szó.

A péosi egyetemi könyvtár modernizálása után az ország legnagyobb könyvtá
rát indította el a modern, már gépekre és átgondolt szervezetre támaszkodó fej
lődés utján. Mindazokat a gondolatokat, amelyek nélkül a mai sokszorosan felnőtt 
feladatokat könyvtáraink nem bírnák ellátni — ő hintette el.

Mondjuk el most sírjánál, hogy miközben két nagy könyvtárt újjászervezett, 
volt még ideje a mi ncgy teljesítményekhez mérten is csak a kolosszális jelző
vel illethető egyéni tudományos munkára?

Mondjuk el, hogy az első budai nyomdász jóformán csak név volt előtte — a 
azóta szinte látjuk Hess Andrást, amióta Fitz megírta róla könyvét? Hogy mióta 
magyar Gutenberg-monográflánk van,még jobban tudjuk ki volt az, aki nélkül könyv—
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táros mesterségünk a középkori könyvmásolás fokén maradt volna - azt is Fitz Jó
zsefnek köszönhetjük? Hogy könyv- és nyomdászáttörténetünk az ő hatalmas össze
foglaló müvén át fog a magyar könyvtártudomány előtt állni még sokáig - azon a 
művön ét, amelynek befejező kötetét ő maga már nem érhette meg?

Az ember kiváltsága, hogy amit szelleme átélt, gondolata megfogant, az túl
éli őt magát. Fitz müvét nem kell az elmúlástól féltenünk!

A nyitott sir fölött nem a dicsőség, hanem a szeretet hangját kellene meg
szólaltatnunk, ha méltóképpen tehetnénk. Mert azt a baráti szeratetet, melynek 
emlékét Fitz József nálunk hagyta - nem őrzik müvek és szervezetek. Fitz József 
az ember, a barát, az önzetlen és segítésre mindig kész vezető emlékét kellene, 
hogy felállítsák ezek a hozzá intézett utolsó szavak. S ezt osak egyféleképpen 
érhetjük élt ha példáját tovább visszük.

Nem müvekért, nem intézményekért - egy magatartás példájáért mondunk neki 
köszönetét — fiatalabb kollégái., akiket ő nevezett barátainak és akiknek ez ma 
is sokkal felérő kitüntetés.

(Dr.Dezsényi Béla búcsúbeszéde Fitz József temetésén)



AZ 196V65-ÜS OKTATÁSI ÉV INDULÁSÁHOZ

Pártunk politikája a az ennek alapján hazánk életéhen végbement jelentős vál
tozások megnövelték a dolgozók érdeklődését a marxizmus—leninizmus, szocialista 
építésünk elmélete iránt. Ez azt is jelenti, hogy elért eredményeink, és az előt
tünk álló feladatok kedvező feltételeket és lehetőségeket teremtenek a szocialis
ta tudat formálásához. Ezért az uj oktatási év főfeladatának a párt-és tömegszer— 
vezeti oktatásunk hatékonyságának növelését, eredményességének fokozásét tekint
jük.

Könyvtárunkban az 1964/65—ös párt- és tömegszervezeti oktatási év előkészüle
tei most vannak folyamatban* Kialakultak a megszervezendő oktatási formák. Ezek 
a következők!

Időszerű kérdések tanfolyama (l éves)

Célját a párt politikájával kapcsolatos kérdések ismertetése. Tematikáját 
1. A nemzetközi munkásmozgalom időszerű, kérdéseiről. 2. A VlII.kongreszus hatá
rozatának végrehajtása a népgazdaságban. 3* Osztályharc a szocializmus teljes 
felépítésének időszakában. 4. Szocializmus és fegyelem. 5. Kulturális politikánk 
időszerű kérdései. 6. A marxista világnézet győzelméért. 7. A párt vezető szere
pének érvényesülése a szocializmus teljes felépítésének idején. 6. Két világrend- 
szer - kétféle nemzetközi együttműködés, 9. Az ipar szerepe a mezőgazdaság fej
lesztésében. 10. A munkaerőgazdálkodás helyzete és feladatai.

Gazdaságpolitikai tanfolyam (1 éves)

Ebben az oktatási évben uj tagozat Indul "Világgazdaság és a nemzetközi po
litika" címmel. Kísérleti jellegű tanfolyam, ezért csak kis létszámmal indítjuk 
be.

Tematikáját 1. A termelőerők fejlődésének fő sajátosságai korunkban. 2. A 
két rendszer gazdasági versenye. 3. Az integráció a kapitalista világgazdaság
ban. 4. A Kölcsönös Gazdasági Segítség TanácLa a szocialista nemzetközi munka
megosztás szervezete. 5» A gyengén fejlett és a gyarmati sorból felszabadult or
szágok gazdasági és politikai helyzete, fejlődésük iránya.

"Marxizmus-leninizmua alapjai" tanfolyam (2 éves)

E tanfolyam célját a párt- és tömegszervezeti vezetőségi tagok, aktivisták, 
bizalmiak képzése. Az elmúlt évben indult tanfolyam második éve. Első évfolyam
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szervezésére csak megfelelő száma jelentkező esetén kerül sor.

Tematikáját Az I. évfolyamnál: 1. A marxizmus-leninlzmns - korunk diadalmas 
eszméje. 2. A tőkés rendszer. 3* A mai kapitalizmus gazdasága. 4. A mai kapita
lizmus állama. 5* A mai kapitalizmus osztályszerkezete és az osztályharo kérdé
sei. 6. A szocialista forradalom. 7« A szocialista állam lényege és formál. 8. 
Osztályharo a szocializmus építése időszakában. 9* Hazánk osztályszerkezete. Az 
osztályharc időszerű feladatai. 10. Osztályszövetség - nemzeti egység. 11. A 
kommunista erkölcs. 12. A párt. A II. évfolyamnált 1. A szocialista világrendszer. 
2. A békés egymás mellett élés, a háború és béke kérdései. 3. Az imperializmus 
gyarmati rendszerének felbomlása. 4. A békéért és a szocializmusért folyó harc 
kérdései a fejlett tőkés országokban.

Szakszervezeti előadássorozatok

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a szakszervezeti oktatás ez évben is 
előadássorozatok formájában történik. Két olyan sorozat megrendezését tervezzük, 
mely korunk és társadalmi rendszerünk mai aktuális problémáival foglalkozik.

Társadalomtudományi vonalon a könyvtár pártszervezetével közös rendezésben 
"Aktuális nemzetközi kérdések” óimén indul előadássorozat, meghívott előadókkal. 
Az előadások ólmait esetenként külön meghívó utján közöljük a résztvevőkkel.

Természettudományi vonalon a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat közremű
ködésével "Ismerkedés a kibernetikával" elmen rendezünk előadássorozatot száza
dunk egyik legjelentősebb tudományának megismertetésére. Tematikája! 1. A kiber
netika története, jelenlegi állása, fejlődési perspektívái - 2. Automatikus rend
szerek és az élő szervezet — 3* Pascaltól az ENIAC—ig (A számítógépek története)
- 4. Okoza-okoza-urapum (A kettes számrendszer) - 5. A világ legegyszerűbb ABC- 
je (Az információelméletről) — 6. Lehet—e automatizálni a tadományos kutatómun
kát? — 7. Megértjük a hieroglifákat (A maya-kódexek megfejtése) - 8. A számító
gép mint fordító. Az előadássorozaton osak 29 résztvevő részére tudunk helyet 
biztosítani.

KISZ társadalmi ismeretek tanfolyama

A tanfolyamot az állami oktatásban részt nem vevő 30 éven aluli fiatalok 
részére szervezik.

A párt-és szakszervezet bizalmijai a közeli napokban felkeresik könyvtárunk 
dolgozóit, hogy személyes beszélgetés alapján vegyék számba, hogy ki, milyen ok
tatásban kíván résztvennl. Bízunk abban, hogy dolgozóink felhasználják ezeket a 
lehetőségeket a marxizmus-leninizmus elméletének alaposabb és mélyebb elsajátí
tására.



KÖZLEMÉNYEK

KÖNYVTÁRUNK KOLLÉGIUMÁNAK MUNKÁJÁRÓL

Az előző évek gyakorlatától eltérően könyvtárunk kollégiuma csak július
ban tartott szünetet. Augusztusban két, lapunk megjelenéséig szeptemberben egy 
kollégiumi illés megtartására került sor. Tekintettel arra, hogy májustól augusz
tus végéig 4 tervtanulmány megtárgyalására került sor, azoknak ismertetésével 
- már csak terjedelmükből következően is - lapunk lépést tartani nem tudott.így 
az azokról való beszámolót lapunk következő számaiban találják meg olvasóink.
A jövő évi kiadványi tervünk szerint a könyvtár 1964. évi évkönyve teljes ter
jedelemben közli majd azokat a tervtanulmányokat, amelyek alapján kívánjuk ki
alakítani könyvtárunk szervezetét és munkáját várbeli uj otthonában.

Augusztusi és szeptemberi kollégiumi üléseinek napirendjén az alábbi kérdé
sek szerepeltek*

AUGUSZTUS 28—1 ÜLÉS — "Az uj nemzoti könyvtár olvasószolgálata" és "A nem
zeti könyvtár kézikönyvtérai" c. tervtanulmányok. Az előbbinek Sebestyén Géza 
főigazgatóhelyettes, az utóbbinak Pajkossy György főosztályvezető volt a szer
zője és előadója.

AUGUSZTUS 29-1 ÜLÍB - Az Igazgatási Osztály előterjesztésében "Az Országos 
Széchényi Könyvtár 1964.évi munkaterve első félévi feladatai végrehajtásának 
felmérése" c. jelentés szerepelt. A jelentés legfontosabb kérdéseiről "Könyvtá
runk munkájáról" c. rovatunkban adunk tájékoztatást.

SZEPTEMBER 8—1 ÜLÉB — .Az ülés a Gazdasági Hivatal előterjesztésében azokat 
a kérdéseket vitatta és határozta meg, amelyek alapján a könyvtár 1965. évi költ
ségvetési javaslata már e hónap folyamán felterjesztésre került.

SZEMÉLYI HÍREK É3 VÁLTOZÁSOK

UJ MUNKATÁRSAINK* Dr.Fejesek Magda osztályvezető (Olvasószolgálati és Tá
jékoztató 03Ztály), Kádár László könyvtári raktáros (Hirlaptár), Kramg Brigitta 
adm.ügyv.dolgozó III. (Könyvtárközi Kölcsönzés), Nagy Éva könyvtáros II. (Köi^v- 
elosztó).

ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL* Beck Lajos könyvtáros III. (meghalt),dr.Pálinkás
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Sándor gazd.igazgató II. (áthelyezést Iparművészeti Muzeum), Sonnevend Péter 
könyvtári raktáros (kilépett), Szilágyi Péter főkönyvtáros (áthelyezést Magyar 
Ipansüvészeti Főiskola).

KITÜNTETÉSÉÉt A művelődésügyi miniszter kiemelkedő népművelő munkája el
ismeréséül Barabási Rezső főigazgatóhelyettesnek a KIVÁLÓ NÉPMŰVELŐ kitüntető 
cimet és jelvényt [Művelődésügyi Közlöny 17*szám]; dr.Faragó Lászlóné osztály- 
vezetőhelyettesnek, Soltész Zoltánná osztályvezetőnek, Szente Ferenc csoport- 
vezetőnek a SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT kitüntetést - dr .Szilágyi György főkönyvtá
rosnak MINISZTERI DICSÉRŐ OKLEVELET - dr.Vermes Lászlóné csoportvezetőnek KIVÁ
LÓ DOLGOZÓ kitüntetést adományozott [Művelődésügyi Közlöny 18.szám].

ÁTSOROLÁSOK) dr.Béllej Pál tud.főmunkatárs, dr.Debuiay Imréné szakmunkás, 
Pügedi Péterné osztályvezető, dr.Szalay Andomé szakmunkás.

VEZETÉSI MEGBÍZÁSOK) dr.Fa.lcsek Magda az Olvasószolgálati és Tájékoztató 
Osztály, Fügéd! Péterné a Bibliográfiai Osztály vezetésére kapott megbízást.



könyvtárunk munkájáról

AZ EISÖ FÉLÉV MOKKÁJA A KOLLÉGIUM ELŐTT

A tervszerű munka megkívánja a munkaterv végrehajtásának menetközben való 
ellenőrzését le. Ezért vált rendszeressé könyvtárunk életében, hogy a Kollégium 
meghatározott Időközönként megbízza az Igazgatási Osztályt, hogy jelentésben fog
lalja össze a munkatervi feladatok végrehajtásának állását. így szerepelt a Kollé
gium augusztusi ülésén az első félévi munkáról szóló beszámoló. Ez az összefog
laló nem terjedt ki a könyvtár minden tevékenységére, hanem figyelmét & legfon
tosabb feladatokra összpontosította, azokra a feladatokra, amelyek teljesítése 
- vagy nem teljesítése - alapvetően meghatározza könyvtárunk munkájának értékelé
sét.

Ezért foglalkozott a jelentés elsősorban azokkal a feladatokkal, amelyek 
teljesítésére az Intézet vezetősége céljutalmat is kitűzött, - éppen fontosságuk 
miatt. Ezek közül kielégítő ütemben haladt a raktári állománymegóvó munka, a köz
művelődési könyvtárak fölöspéldányainak begyűjtése és feldolgozása, valamint a 
szláv-katalógus felállítása. A raktári állománymegóvó brigád 2248 polcfolyómé
ternyi anyagot nézett át s elvégezte a szükséges tókázást, jegyzetkötést, kar- 
tohba-füzést és más kisebb javításokat. Éves tervét ezzel 5?,6 százalékra telje
sítette. Hatalmas tömegben áradtak a Könyvelosztó Kálmán-utcai részlegébe a köz
művelődési könyvtárakból a fölöspéldányok. A dolgozók sikeresen bl-rkózvak meg 
a tavalyinál lényegesen nagyobb mennyiségű anyaggal és 55 százalékos tervtel je- 
sitést értek el. Százalékosan - a munka bonyolultsága miatt - nem lehetett ki
fejezni a Központi Katalógusban folyó rekonstrukciós munka állását, de az eddi
gi teljesítmény elemzése alapján várható, hogy a-szláv katalógus határidő előtt 
elkészül.

Nincs mér messze az az idő, amikor a "Magyar Könyvószet 1945-1960" elsőként 
megjelenő IV. kötetével könyvtárunk megkezdi régi adósságának törlesztését. A 
következő kötet gépelése, korrektúrája és tipograflzálása folyamatban vanj e 
munkák kissé ugyan elmaradtak az előirt határidőtől, ami azonban nem késlelteti 
megjelenését, mert az Egyetemi Nyomda ebben az évben már nem vállalta kinyomá
sát .

Időszakos nehézségek az első félév folyamán a szolgálati betűrendes kataló
gus rekonstrukciójánál jelentkeztek. A több munkafázisra bontott rekonstrukció 
szűk keresztmetszetének á katalógusszerkesztő-csoport bizonyult, mert személyi 
nehézségek miatt lényegében csak a második negyedévben alakulhatott meg, számos
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munkanapja különféle okok miatt esett ki; 8 a betanítás Is sok Időt elvett. Ezért 
elkerülhetetlenné vált a katalógusszerkesztés lemaradásának felszámolása s ennek 
érdekében a rekonstrukció többi munkacsoportja, sőt részben a kurrens feldolgo
zás is a szerkesztők segítségére sietett. A felsorolt, az osztálytól független 
okok miatt az intézet vezetősége tervmódosítást hajtott végre és 100 000-ről 
75 000-re csökkentette a rekonstrukcióra kerülő tételek számát.

Éves munkatervünk a cél jutalmáé munkákon kívül még számos kiemelt felada
tot tartalmaz. Vegyük számba röviden ezek állását is.

Az uj épülettel kapcsolatos előkészületek között talán legfontosabb a vár
beli kézikönyvtárak címanyagának összeállítása és állományának beszerzése. A 
Kézlkönyvtárszervező Csoport és a Gyarapítási Osztály jelentései szerint e terv
feladat végrehajtása kielégítően folyik. Megkezdődött a Raktári Osztálynak át
adott kartonok alapján az állományunkban meglévő és a kézikönyvtárakba szánt mü
vek kiemelése is.

Nemcsak az általános állományrevízió előkészítése szempontjából, de a Vár
ban kialakítandó központi segédkönyvtár érdekében is rendkívül fontos feladat 
az egyes segédkönyvtárak számbavétele. A 25 segédkönyvtár közül eddig 10-nek a 
revíziójával végeztek. Számszerűen és a tervnek megfelelően nincs lemaradás. A 
még elvégzendő munkák azonban komoly nehézséget jelentenek, mert éppen a legna
gyobb gyűjtemények revíziója van még hátra.

Megtörtént a Feldolgozó Osztály és a Bibliográfiai Osztály kurrens csoport
ja régóta tervezett felülvizsgálata. A vizsgálatot végző bizottság által java
solt és a Kollégium által jóváhagyott rekonstrukció végrehajtása folyamatban van. 
Az olvasószolgálat felülvizsgálata a jövő évre marad.

A Zeneműtár és a Sokszoi'ositó-Uzem jó együttműködése eredményezte, hogy a 
xerox-ofszet rendszerű cédulasokszorositás, ha nem is általános jelleggel, de 
mégis megvalósult könyvtárunkban. Ugyanis a hanglemezkatalógus cédulái a második 
negyedévtől kezdve ezzel az eljárással készülnek, részben az MNB szedéseinek vál
tozatlan felhasználásával, részben - külföldi anyagról - a Zeneműtár által ké
szített oimleÍrások alapján.

Említést érdemel még, hogy a "Magyar Könyvészet 1963" sokszorosítása meg
kezdődött, a "Magyár bibliográfiák bibliográfiája" soronlévő kötetének kézirata 
elkészült, tervszerűen folyik az RMK uj kiadásának előkészítése, a "Kurrens kül
földi folyóiratok a magyar könyvtárakban - 1964" o. lelőhelyjegyzék pedig már 
meg is jelent sőt egy részét sz előfizetők kézhez is vették. Az előirt üteniben 
jelentek meg a Magyar Nemzeti Bibliográfia és a Gyarapodási Jegyzék számai. Vi
szont egyre nagyobb a feszültség a használók kívánalma és a Magyar Folyóiratok 
Repertóriumának (könyvtárunktól nem függő) késedelmes megjelenése között.
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Első félévi tervteljesitésünk futólagos áttekintése alapján is megállapít
hatjuk, hogy egyre inkább szabályozza munkánkat a terv. Az évről—évre növekvő 
feladatoknak osakis reális tervezéssel, a követelmények és lehetőségeink pontos 
számbavételével tudunk megfelelni. Az első félév tapasztalatai azt mutatják, 
hogy megindultunk ezen az utón.

HAZATÉRT CORVINA

Lapunk nyári szünetelése nem tette lehetővé, hogy a könyvtár állománya gaz
dagodásának erről az é/Bzácadónként is ritka eseményéről egyidejűleg számolhas
sunk be. így a magyar sajtóban megjelent közlemények közül - ennek az eseménynek regisztrálására - a KÖNYVTÁROS f.évi 9* számából az e cimen közölt cikket az aláb
biakban toljes terjedelemben sdjuk.

A lapokból már értesült a közvélemény arról,hogy 
az Országos Széchényi Könyvtár nemrégiben ujább, 
visszaszerzett Corvinával gazdagodott. A hosszú ván
dorút at megtett kódexet a magyar kormány a londoni 
Sotheby oég árverésén vásárolta meg.

A kódex a harmadik században Caecilios Cyprianus 
Karthágói püspöknek (- ki a latin egyházi nyelv egyik 
megalapozója, jeles szónok és vitatkozó volt -) lá- 
értekezését tartalmazza. 1460-1470 körül készülhetett^ 
végig egyetlen kéz Írása olasz humanista antiqua 
hetükkel. Az egyszerűbb kiállítású un. firenzei in- 
dafonatos diezitésü kódexek közé tartozik. Legdísze
sebb a címlapja, melynek alsó lapszéldiszében Mátyás 
király babérkoszorúba foglalt címere látható az MA 
(Mathias Augustus) sziglákkel. A címlap nagyméretű 
D Iniciáléjában a szerző - elképzelés utáni - fél

alakja kapott helyet. Kötése XVIII. századi francia bőrkötés, de a pergamenla
pok élére festett színes, virágmintás aranymetszés azt bizonyltja, hogy eredeti
leg Budán kötötték selyembe, vagy bársonyba, ami később elrongyolódott.

A kódex sorsát nem ismerjük, nem tudni mi módon, s hányadik kézből került 
az 1794—ben kivégzett francia főur Ohrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes 
birtokába, majd onnan az angol Sir Thoiraa Philips gyűjteményébe, kinek örökösei 
most áruba bocsátották. De a hosszú ut hazavezetett> a magyar művelődéstörténet 
e becses emléke - a harmincharmadik a Széchényi Könyvtár Corvináinak sorában — 
hamarosan visszatér majd a könyvtárral együtt eredeti helyére, a budai várba.
(Cs.)
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könyvtárunk HEVÉRŐL

Az Akadémiai Eladó Lexlkonszerkesztőaége tette fel a kérdést! milyen válto
zásokon ment keresztül könyvtárunk elnevezése az alapítás időpontjától kezdve.
Erre a nem is olyan könnyű kérdésre Y. ffindlsch Éva munkatársunk adta meg a fe
leletet. Úgy véljük, ez a válasz közérdeklődésre tarthat számot s ezért itt kö
zöljük a Lexikonszerkesztőségnek küldött levelünket.

"Könyvtárunk elnevezését törvény nem állapította meg. Az egyes korszakokban 
érvényes hivatalos elnevezéseket és változásaikat csak a használat gyakorlatából 
állapíthatjuk meg.

1802-ban (a könyvtár nyomtatott katalógusában) használt névi BIBLIOTHEOA 
HUNGARIOA 8ZÉCHÉNYIAN0-REGNIC0LARIS. Ezt használ Ja az alapítást törvénybe ikta
tó 1807* évi törvénycikk is.

A Magyar Nemzeti Muzeum megalapításával - melynek könyvtárunk is része lett 
- fenti elnevezés mellett a könyvtárnak a Múzeumhoz való tartozását hangsúlyozó 
elnevezés is feltűnik. így 1815-benj BIBLIOTHEOA REGNICOLARIS MOSEI NATIONALIS 
HUNGARICI. A tizes években jelenik meg az első magyar nyelvű elnevezés is: SZÉCHÉ
NYI ORSZÁGOS KÖNYVHÁZ (1817).

A XIX.az. negyvenes éveiben a könyvtár neve a hivatalos sematizmusok szerint! 
8ZÉCHÉNYI-FÉLE ORSZÁGOS KÖNYVTÁR. Ugyanakkor állandósul az "A MAGTAR NEMZETI MÚ
ZEUM KÖNYVTÁRA" elnevezést ilyen feliratú pecsétek is készülnek.

1873-ban a hivatalos tiszti cím- és névtár adatai MAGYAR NEMZETI MUZEUM, 
KÖNYVTÁRI OSZTÁLY.

Az 1876-tól megjelenő Magyar Könyvszemle címlapján kiadóként az A Magyar 
Nemzeti Muzeum Könyvtára szerepel. A teljes név azonban! A MAGYAR NEMZETI MUZEUM 
SZÉCHÉNYI ORSZÁGOS KÖNYVTÁRA, mely gyakran rövidített alakban (Széchényi Orszá
gos Könyvtár) szerepel. 1912-től kezdve fokozatosan váltja fel ezt az elnevezést 
az "ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR" alak, mely az 1922. évi gyüjteményegyetemi tör
vényben is szerepel. A könyvtár teljes Önállósulása előtt azonban az "A. Magyar 
Nemzeti Muzeum Országos Széohényl Könyvtára" a teljes, hivatalos elnevezés."

Könyvtárunk még nem találta meg nevének végső alakját. Különösen aktuálissá 
teszi a névmódositást a könyvtár életében az uj épületbe való költözéssel kezdő
dő uj szakasz. Ahogy a Magyar Nemzeti Muzeum, Nemzeti Színház, Nemzeti Galéria 
esetében a név világos képzetet kelt, ugyanezt kell keltenie az önálló épületben 
működő könyvtár nevének is. Főhatóságunknak ezért javaslatot tettünk a könyvtár 
elnevezésének "MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR"-ra való megváltoztatására.
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KÖNYVTÁRUNK UJ TÁJÉKOZTATÓJA

Végre megszületett! Annyi terv, beszéd és sürge
tés után itt van a kezünkben az uj tájékoztató, ami
nek őszintén örülünk mindnyájan, akik kb. öt éve nem 
tudtunk a könyvtár bel- és külföldi látogatóinak ke
zébe semmilyen korszerű kalauzt, útmutatót, emlékez
tető kiadványt adni. A magyar nyelvű kiadvány már 
elkészült5 az angol, a francia és az orosz változat 
sajtó alatt van. Az utóbbiak persze csak a jövő évi 
idegenforgalmi idényben tölthetik be majd a szerepü
ket, de a külföldi cserében addig is terjeszteni 
fogjuk őket.

Az 55 lapos füzetnek több mint a fele illusztráció. 
A szöveges rész a könyvtár történetét, feladatait, 
szervezetét, gyűjteményeit, könyvtárközi szerepkö
rét ismerteti és néhány szóban felhívja a figyelmet 
az uj épületre is. A szöveg tömör és jó áttekintést 
nyújt, teljes és kerek, nem sok és nem is kevés. 

Stílusa jó, e. hang tárgyilagos és mégis olvasmányos, az adatok korszerűek és pon
tosak, a beosztás világos és egyszerű.

ügy látszik azonban, hogy a szerkesztők szándéka munka közben módosulhatott, 
mert a kiadványból nagyobbára hiányoznak az olvasók gyakorlati eligazítását szol
gáló hasznos tudnivalók, egyáltalában elmaradt az 1956-os tájékoztatóban még szerep* 
lő könyvtárhasználati fejezet. A benyomás tehát az, hogy az uj kiadvány nem annyi
ra a mai vagy a holnapi olvasók, mint inkább a látogatók számára készült, nekik 
kívánt emlékeztető brosúráról gondoskodni. Talán ezért maradt el már a címből is 
a "tájókoztató" szó és ezért nem közli a szöveg a beiratkozás, a nyitvatartás 
stb. adatait. Ugyanakkor viszont az elülső borítólap belső oldalán egy gyengén 
sikerült rajz mégis eligazítani kiván az épületek között, de sem a rajz, sem a 
szöveg nem tudósit arról, hogy melyik osztály hol található. Pedig az ilyenféle 
eligazításra az átlagosnál jobban rászorulunk a helyileg szétszórt Széchényi Könyv
tárban. Az emlékeztető, egy fokkal magasaob szintű tartalmat nyújtó szöveg szem
pontjait talán mégis egyeztetni lehetett volna a gyakorlati tudnivalók közlésével, 
esetleg úgy, hogy a gyűjteményrészek nevei után közölhetők lettek volna a cimejk 
is. (Az 1956-os tájékoztató megt2tte ezt, sőt a központi telefonszámokat is kö
zölte). Ugyancsak a használati célokat segítette volna elő, ba az 1956-os tájé
koztatóhoz hasonlóan az egyes katalógusokról nem a gyüjteményrészekben, hanem ta
lán összevontan, egy önálló kis fejezetben számoltunk volna be.

Kissé váratlanul Jelenik meg az utolsó lapon a fő állományi adatok megismét
lése, de ha mái let van, Jó lett volna a fő olvasóforgalmi adatokat is ideiktat-
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ni Ó9 esetleg egy összefoglaló listát közölni a Könyvtár kiadványairól és azok 
hozzáférhetőségi lehetőségeiről.

Jó ujitás a hátsó borítólap belső oldalán közölt szervezeti séma és csupán 
apró következetlenség, hogy a szervezeti egységek mind a nevükkel szerepelnekf 
kivéve a KÖtelespéldány-csoportot és a Könyvelosztót.

A gazdag illusztrációs anyag kiválasztása általában jól sikerült, a tarka 
összeállítás elég jól reprezentálja a gyűjtemények sokféleségét. Talán csak a 
Mikrofilmtárból hiányzik egy felvétel a viszonylag korszerű berendezésről. Mégis 
néhány észrevétel: nem nagyon sikerült a Halotti beszéd reprodukciója; mosolyra 
késztet az általános olvasóterem leboruló olvasója; az 5* lapon elegendő lett 
volna "A Széchényi terem” felirat; nem jól vágták ki a keszthelyi épület képét; 
túl sötét tónusu és nem eléggé éles a borítólap nagy képe. A negatívumok azon
ban nem jelentősek és nem zavarják örömünket. Várjuk az idegennyelvü folytatást. 
í O.I.]

A gyakorlati könyvtárhasználati tudnivalókat - amiket a bíráló hiányol - 
néhánylapos melléklet tartalmazza, abból a meggondolásból, hogy ezek között több 
változékony adat is szerepel s módosulásukkal a házi sokszorosításban megjelenő melléklet könnyebben tud lépést tartani. (Szerk.)

Napirenden: az ORSZÁGOS GYARAPODÁSI JEGYZÉK

A Külföldi Könyvek Országos Gyarapodási Jegyzéke egyike azon könyvtári mű
szereknek, amelyek létjogosultságát a gyakorlati használhatóság indokolja* A 
legcélszerűbb profil kialakítása érdekében a jegyzék szerkesztősége rendszeres 
kapcsolatot tart fenn a használókkal. Az elmúlt hónapokban három értekezletet 
tartott, illetve szervezett éspedig az Országos Orvostudományi Könyvtár és az 
Akadémiai Könyvtár hálózatába tartozó könyvtárakkal, valamint a természettudomá
nyi kiadványt használó tudományos és felsőoktatási intézmények könyvtáraival.

Az értekezleteken a szerkesztőség képviselőjének összefoglaló beszámolója 
után a résztvevők a legkülönbözőbb szempontokból szóltak hozzá a felvetett prob
lémákhoz.

A felszólalók túlnyomó többsége elismerte a kiadvány közérdekű jelentősé
gét és azt a tényt, hogy az az egyes intézmények profiljának megfelelően a 
könyvmegrendelések összeállítása, a tájékoztató munka és bibliográfiák készíté
se, a művek bibliográfiai azonosítása, valamint a könyvtárközi kölcsönzés igény- 
bevétele céljára jól felhasználható. Egyes intézmények, mint pl. az Irodalom
tudományi Intézet, a jegyzékek címanyagát felragasztás utján ágazati központi 
katalógus szerkesztése céljára is felhasználják.

A használók általában egyetértettek az ETO rendszerén alapuló, a szűk-
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séghez képest ésszerű összevonásokat, kiemeléseket és társításokat alkalmazó szak- 
csoportosítással. Megfelelőnek tartották a jegyzékkiadványokban alkalmazott rö
vidített címleírást, illetve az alkalmazott házi cimleirósi szabályzat elvi szem
pontjait.

A továbbfejlesztés két legidőszerűbb problémája közül az éves mutató hladá
sát , - mint a használhatóságot nagyban fokozó kiegészítést - egyhangúan helyesel
ték az értekezlet résztvevői. Ugyancsak megértéssel fogadták a szerkesztőségnek 
a központi clmfelvételezésre (ezt a szerkesztőség egy különítménye végezné az 
Állami Könyvterjesztő Vállalatnál az oda beérkező külföldi könyvék alapján) és 
az ezen alapuló központosított katalóguskarton-ellátásra vonatkozó terveit. 
Osztották a szerkesztőség azon álláspontját, hogy az autopszia a1 apján való fel
tétel pontosabb szakozást, megbízhatóbb címleírást, valamin? a könyvanyag telje
sebb számbavételét tenné lehetővé, a kiskönyvtárak dolgozóit pedig jelentős mér
tékben tehermentesítené a feldolgozási munka alól. Ugyanekkor részletesebb cin
felvétel esetén a negykönyvtáraknak is komoly segítséget nyújtana anélkül, hogy 
a szerkesztési munka eddigi, viszonylag rövid átfutási idejét a legkisebb mér
tékben is meghosszabbítaná. A szerkesztőség képviselői a két javaslattal kapcso
latban azonban rámutattak arra, hogy azoknak a közeli jövőben való megvalósítá
sát egyelőre az anyagi fedezet hiánya akadályozza. - KINDLOVITB KÁLMÁN

A ZENEMŰTÁR KÜLFÖLDI VENDÉGEI

A nyár eleje óta lezajlott zenei kongresszusok ismét éreztették hatásukat 
a Zeneműtár kutatóforgalmában. A Zenei Nevelés Nemzetközi Társasága (ISME), a 
Nemzetközi Népzenei Tanács budapesti és a Nemzetközi Zenetudományi Társaság salz
burgi kongresszusának vendégei közül néhányan Zeneműtárunkban is dolgoztak. Itt 
jegyezzük fel nevüket: Dr.F.Grandi, Berlin: Branko Rakijes, docens, Zagreb; Geor- 
ges Franck zeneiró, Bruxelles: Wladyslaw Hordynski, zeneműtári vezető, Kraków; 
Alfréd Hetschko, pedag. int. tanszékvezető tanár, Halle/Saale: Richard I,Campbell, 
Berlin: Alexander Ringer, egyet, tanszékvezető tanár, Illinois (USA)j Szabó Fe
renc, konzervatórium! tanár, Clu.1: Alfréd Mann, egyet, tanszékvezető tanár,
Newgrk, New Jorsey (USA); Fronz Grasberger, az ÖNB zenei gyűjteményének főmunka— 
társa, Wien: Ottó Albrecht, egyet, tanár, Pennsylvania (USA). - Kót-két hetes lá
togatásra érkeztek hozzánk Haydn-kézirataihk részletes tanulmányozására: Georg 
Feder, a Haydn-Institut vezetője és munkatársa, H.Walter, Kölnből, továbbá Anthony 
van Bobokén, a világhírű Haydn-bibliográfus a svájci Asconábél.
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HAYDN, Joseph: L’infedeltá delusa. Burletta per muslca In 2 atti. Nach élném Librettó von [Marco] 
Coltelllnl /1773/. Hrsg. von Dénes Bartha - Jenő Vécsey. München-Duisburg 1964, Henle. [XII], 367 1*,
1 t. - 33 cm./Joseph Haydn Werke XXV.5/

A zenetörténeti feltáró és kutató munkának ma 
már szerves részel az egy-egy nagy mester életművét 
teljes egészében közrebocsátó gyűjteményes kiadá
sok, összkiadások. Már a múlt század óta rendelkezés
re állnak Ilyen kiadvány-sorozatok pl. Bach, Handel, 
Mozart, Beethoven és Schubert összes müveiből. Az 
utóbbi években ugyanezeknek a mestereknek uj össz
kiadássorozatait ie elindították, a modem történe
ti, filológiai és tipográfiai eredmények gyümölcsöz- 
tetósével.

Joseph Haydn talán egyedül az a nagy zoneköltő, 
akinek zenei munkásságához késve indított és még min

dig befejezetlen összkiadások kapcsolódnak. Az első kritikai összkiadás csak 1908- 
bsn indult meg, de 1933-ban abbamaradt, majd 1930-ben néhány kötet kiadásának ere
jéig folytatódott. A legújabb vállalkozás, a kölni Haydn-Institut, 1958-ban je
lentkezett az újra indított Haydn-összkiadás első kötetével s azóta mintegy har
minc kötetet publikált, elsősorban olyan müveket, amelyek előzőleg egyáltalán 
nem:jelentek meg kritikai összkiadás keretében.

Könyvtárunk gazdag Haydn-autográf-gyűjteménye eddig két kötet erejéig érde
kelt az uj összkiadás-sorozatban. 1959-ben Bartha Dénes gondozásában publikálta 
*■ Haydn-Institut Haydn "La canterina" c. operáját) legutóbb pedig, Bartha Dénes
sel közösen, Vécsey Jenő vett részt egy másik Haydn-opera, a "L’infedeltá delusa" 
partitúrája kritikai kiadásának előkészítésében. Vécsey Jenő már 1933-ban fel
hívta a figyelmet erre a vigopexára (a Zenetudományi tanulmányok 1. kötetében, 
Akadémiai Kiadó), sőt egy évvel korábban ő tette mai előadásra alkalmassá Haydn 
eredeti partitúráját, melynek alapján a Magyar Rádió magyarországi bemutatóként 
előadta a müvet, "Aki hűtlen, póruljár" címmel. Ennek a partlturarekon3tvukció— 
nak nyomán került * vigopera Operaházunk színpadára is 1939-ben, a Haydn halálá
nak százötvenedik évfordulója alkalmából rendezett magyarországi ünnepségek so
rán.
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1 legutóbb megjelent és a fenti címleírásban idézett kiadvány ennek az operá
nak első teljes, kritikai kiadása, s egyben az uj Haydn-összkiadás-sorozat egyik 
legterjedelmesebb kötote. A gondos szöveg-interpretáció a közreadók, a megszo
kott színvonalas belső és külső kiállítás a kiadó munkáját dicséri. - K.I.
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OLVASÓSZOLGÁLATUNK KÉRDÉSEI 
munkatáran-lriir és olvasóink szemszögéből

HAz érem n»A«iir oldala" folytatásaként Pécsi Klára és Beiczl Miklós 'bölcsész- 
hallgatók, a humort sem nélkülöző, szókimondó, de őszinte észrevételeit közöljük 
a "lehet segíteni" elgondolásával. Ezzel az olvasószolgálatunk kérdései felett in
dított vitát lezárjuk. Befejezésül lapunk következő szamában - elsősorban az ez
zel a kérdéssel foglalkozó és könyvtárunk kollégiuma által elfogadott tervtanul- 
mány vonatkozó részeit ismertetve — a vita összefoglalását adjuk.

*

Az olvasó ténykedése azzal kezdődik, hogy a ruhatárban megszabadul kabátjá
tól, kalapjától, fölös könyv- és jegyzetállományától. Mindjárt itt meg is állha
tunk, mert kérdéses, fölöslegesnek tekinthető-e az a jól kipreparált jegyzet, amely
ből az egyetemi polgár tanul. Kivánalom lenne: engedtessék meg a saját jegyzet 
használata, melyből még az az előny is származik, hogy kiváltképp a vizsgaidőszak 
táján, lényegesen kevesebb lenne a kérőlap-igénylés.(Egyébként ennek a kívánalom
nak jó pár hallgató önkényesen eddig is eleget tett. Hadd tegye ezentúl legálisan!)

Ami a ruhatárnál függő hirdetményt illeti, Így lehetne azt kiegészíteni: 
"Könyvet az olvasóterembe bevinni tilos", - de kivinni nem!

Itt említhető meg annak az egyszerű orvostanhallgatónak esete, aki május ele
jén gondosan ellátta magát a szükséges jegyzetekkel (a könyvtár állományából ter
mészetesen), szorgalmasan áttanulmányozta azokat (odahaza természetesen) és a 
jól végzett félév utón gondos csomagolásban visszaküldte a Széchényi cimére (ajánl
va természetesen), mert az egyetemistának van gondja rá, hogy el ne vesszenek a 
könyvek.

Ami a történetből eszmei, mondanivalóként summázható: a távozók holmiját ko
molyabban kell ellenőrizni. A pulpitusnál olvasójegyükre váró hallgatók kezében 
oly tengernyi jegyzet, Írólap, műanyag-, bőr-, műbőr- és pakondekli-dosszié, toll, 
oeruza, kis, nagyobb és még nagyobb táska található (a ruhatáros néni aligha vad
ja a rohamosan fejlődő női divat mellett eldönteni, ez a valami retikül-e még vagy 
pedig már táska), hogy azok közt bizony vidáman meglapulhat egynéhány divatos re
gény (példa - Bajnos - számtulan van erre), izgalmas tanulmány (hányszor jön visz- 
sza a kérőlap: "elveszett"), de még nagyobb alakú képzőművészeti kiadvány is. 
(Sossznyelvok a Drezdai Képtar eltűnésének szomorú históriáját beszélik. S az uj
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tulajdonos biztos nem kötélhángcsón csempészte ki az ablakon.)

Eszerint a legkritikusabb pontnál, a ruhatár üvegajtajánál kívánatos lenne 
a szigorú könyvellenorzés. (A pulpitusnál alkalmatlan). Ez ellen ugyan sokan mo
rognának, de az ••elveszett" feliratú kérőlapok ellen még többen morognak.

A morgás leghangosabb április 30-án volt, amikoris délután fél kettőkor ki 
lettünk ebrudalva a könyvtárból. Kétnapos ünnep következett és szerintünk ez a 
csütörtök szombatnak számított, tehát jogtalanak véltük a bezárást. Nem akarunk 
a könyvtárosok vikendjébe beleszólni (hÍ3Z a rendelkezést sem ismerjük), de az 
egyetemistának ezek az ünnepnapok a legértékesebbek. így történt karácsonykor isf 
amikor megint péntek volt hétfő, kedd pedig szerda, azaz senki nem tudta, hogy 
mi, de egyet tudtunk: a Széchényi szünnapot tart. Megpendíteném még azt a kérést 
is, nagyon félve, hogy vasárnap délelőtt is jó lenne tanulni. De hát ezek után?!

A könyvkihordás meggyorsításáról. Előadódik olyan eset, hogy az olvasó 5 
órára ide jön, 3/4 6-ra helye van, negyed 7-re visszajön a cédulája: "kézben", 
"elveszett", "nincs a helyén" (példákat a könyvtárosi fantáziára bizom) - 7-re 
kijön a könyv, sajnos nem találja benne azt, amit keresett, csüggedten hazamegy.

A téli szellőztetésről. A szellőztetésnek is időpontot kellene szabni: pél
dául 5 órakor, amikorra elhasználódik a levegő, valamennyi ablakot egyszerre ki 
lehetne nyitni. Hogy annak a szegény olvasónak ne kelljen már a ruhatártól kezdve 
azon imádkozni: mire beérek, ne pont az én helyemnél nyissák ki az ablakot.

Szóba jöhet még a társalgó kérdése. Ez - mondani se kell - nélkülözhetetlen. 
Megoldást kellene találni: az emeleti folyosórész fűtése, vagy az eddigi, a ka
talógusfolyosó áblakmélyedéseiben folytatott halk eszmecserék legalizálása.

A sirámoknak valamikor véget is kell vetni; gondolom,itt az ideje.Befejezé
sül csak annyit, hogy a bosszúságokat leszámítva a sokszor kurtára rövidült ta
nulási időt az egyetemista hasznosan és kellemesen tölti el az Országos Széché
nyi Könyvtárban. - PÉCSI KLÁRA

Régóta látogatom már a Széchényi Könyvtár olvasótermeit s amióta egyete
mista lettem, még gyakrabban járok ide. A könyvállomány, a könyvtár anyaga nagy 
segítséget nyújt minden egyetemi hallgatónak. Délutánonként sokan szoktunk ácso- 
rogni számmal a kezünkben a ruhatár előterében, sorunkra várva. Bizony, az olva
sótermek lehetnének nagyobbak is. Hallottuk ugyan, hogy az uj Nemzeti Könyvtár 
felépítése megoldja ezt a nehézséget, de ez ma csak alig vigasztal bennünket.

A könyvtár dolgozói általában udvariasak, előzékenyek; különösen a szak-
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katalógusnál ügyeletet tartó "bácsi", aki mindig nagyon készségesen segít a ke
resett anyag megtalálásában. Ezért szívesen is járunk ide. Több társammal együtt 
csak egyet kérünkt hogy a könyvolvasóteremben, a könyveket kiadó egyik kartárs 
próbáljon változtatni magatartásán és a hangnemén.Hangos rászól ásókkal zavarja 
meg az olvasó csendjét, megszégyeníti az embereket s habár csendet és nyugal
mat akar elérni, pontosan az ellenkező hatást váltja ki. Ilyen esetekben szin
te az egész olvasó a megfegyelmezett "bűnösre" figyel, s ez nagyon zavarja a 
nyugodt munkát. - BEJCZI MIKLÓS



FIGVEIÖ SMEL

BfeGBI GYOJTEMÍMm HÜMGAHIKA-TÉEtKÉPEI

A ■agyar kutatók évtizedek óta folytatnak Intézményes és egyéni tudományos 
■unkát a szinte kimeríthetőtiennek látszó osztrák köz- és magángyűjteményekben! 
könyvtárakban, levéltárakban, múzeumokban, s a kutatás mégis mindig újabb és 
újabb olyan dokumentumokra bukkan, amelyek nemegyszer Igen jelentősek, sót egé
szen uj szempontokat Is felvetnek történetírásunk számára, lllg az elmúlt időkben 
az eseménytörténet iránt lévén nagyobb az érdeklődés, a kutatók figyelme is in
kább ide összpontosult, ma azt tapasztalhatjuk, hogy mennyi becses művelődéstör
téneti, kivált műszaki tudománytörténeti dokumentum várja még az auszriai gyűj
teményekben, hogy idehaza is ismertté váljék.

Vei kell tárnunk külföldön lévő, alig ismert vagy teljesen Ismeretlen műve
lődési emlékeinket - oz a szempont ma már egyre általánosabb kívánsággá válik 
történeti múltúnk kutatói részéről. Persze, ez a munka nagy módszerességet és 
nagysága miatt áttekintő tervezést kíván. Első lépésként az anyag felmérését 
kell elvégezni. B sorok Írójának - Könyvtárunk megbízásából - módja nyilt arra, 
hogy számbavegye a bécsi könyv- és levéltárak hungerika térképállományát.

Csak néhány szóban nyílik itt lehetőség összefoglalni mindazt, amit a bécsi 
gyűjtemények egy későbbi feltárás számára Ígérnek, mégsem érdektelen talán a 
könyvtárosok számára, hiszen analógiák más területen is vannak.

Az Osterreichischa Natlonalbíbliothek Kartensammlungja, az osztrák térkép
tárak legnagyobbika, igen sok magyar területet ábrázoló térképlapot őriz. Ilyen 
kéziratos és igen ritka rézmetszetes térképek száma nem sokkal marad alatta az 
ezernek. De nég állandóan kerülnek elő ujább, eleddig Ismeretlen művek is, mert 
jelenleg az egyes gyüjteményegységek között szétválasztási munka folyik. Persze, 
nemcsak a magyar területeket ábrázoló térképek hungarlkáks vannak olyan, idegen 
országokról készült térképművek is, melyeknek a szerzője, rézmetszője, rajzoló
ja volt magyar. Míg a terület szerinti hungarikák feltárása iránt már történ
tek kezdeményezések, az utóbbiak számbavétele eddig - éppen, mivel sok ismeret
len kartográfusról van szó - teljesen elmaradt. Nagyon gazdag a KrleKsarchlv 
térképgyűjteménye is, melynek Magyarországra vonatkozó anyagáról 1929-ben bib
liográfia is látott napvilágot. A Hofkammerarchívban. az Osterrelchisohes Staats- 
archlvban. a Niederösterrelchlsche Landesblbllothekban és méa kisebb gyűjtőmé-
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nyakban bérképek ezrei várják a bibliografizáláat, s a fényképezést.

A nagyobb gyűjteményekben még inkább megfordultak a magyar kutatók, de a 
kisebbek szinte teljesen ismeretlenek. Pedig évszázadokon át sok magyar térképéss 
munkája gazdagította az osztrák gyűjteményeket. Nemcsak olyanoké, akik idehaza 
működtek, a kartográfiai munkásságuk dokumentumai a bécsi, központi igazgatási 
szervek gyűjteményeibe került szolgálati utón, hanem olyanoké is, akik az ország 
területén kivül dolgoztak* Lombardiában, Galíciában, olykor a német vagy cseh 
örökös tartományokban is.

Legfőképpen pedig magában a császárvárosban. Lássunk csak egypár példát.

Heymanti Ignác hazánfiának egész kartográfiai működéso a XVIII és a XIX. szá
zad fordulóján az osztrák posta keretében zajlott le. Magyar hadmérnökök dolgoz
tak az ausztriai birodalom különböző részeiben, és a Uilitörgeographlsches In
at itut rajzolói között is voltak magyarok. Magyar rézmetszők is dolgoztak Béos- 
ben, mint a jó nevű Berkeav János és Junker Krisztián, A XVIII. század 70-es évei
ben a magyar Torkos József készített térképet a császárvárosról. És még sokan má
sok is megérdemelnék, hogy nevüket felemlítsük. De elég a felsorolásból* már 
ennyiből is látni, hogy Magyarország nemcsak kapott, de adott is kartográfuso
kat, akik semmiben sem maradtak el külföldi kortársaiktól.

A magyar vonatkozású térképek feldolgozást* hosszadalmas munka. Most még csak 
előzetes felmérés készülhetett el a Bécsben található anyagról* talán nemsokára 
megindul a rendszeres feldolgozás ós mikrofilmezés is.

Reméljük, hogy pár éven belül teljesen ismertek lesznek a magyar tudománytör
ténet számára a bécsi gyűjtemények hungarika térképei és talán megindul más, egyéb 
külföldi gyűjtemények ilyen irányú feltárása isi - FALLENBÜCHL ZOLTÁN

AZ ÓLA KŐNYVTÁRÉPITÉBI TANÁCSKOZÁSA VARSÓBAN

Az ÓLA múlt évi szófiai konferenciáján határozták el, hogy könyvtárépité- 
si és berendezési kérdések tisztázására, a szakemberek továbbképzésére 1964-ben 
Lengyelországban értekezletet hívnak össze. Az ÓLA Könyvtáráéitési és Berende
zési Szakbizottsága ezt az értekezletet Varsóban nemzeti könyvtárépitési kollo- 
viinaként szervezte mog.

A kollokvium junius 22-e és 25-e között tartotta üléseit Helena Wieckowska 
elnökletével a Lengyel Nemzeti Könyvtár különépűletében, a Kraaz-tnairl j-p«1 ,

A megnyitó előadást B.Horodyski, a Lengyel Nemzeti Könyvtár főigazgatóhelyet- 
teae tartotta a modem nemzeti könyvtárak feladatairól, őt követően A.Thompson
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(Anglia) "A tervező építész és a könyvtárvezető különleges feladatai nemzeti 
könyvtár tervezésekor”, D.Gawreckl fCseh.^lovákia) "A nemzeti könyvtárak felsze
reléséről” , Tombor Tibor ”A nemzeti könyvtárak berendezésének különleges jellem
zői és követelményei”, R.Stromeyer (NBzK) pedig "A gépi szállítás kérdései” oim- 
mel tartott előadást. Tunbor Tibor külön vetitettképes előadásban számolt be könyv
tárunk uj otthonának terveiről és építkezéseiről. Minden egyes előadást vita kö
vetett. A Lengyel Nemzeti Könyvtár vezetősége bemutatta a könyvtár uj épületének 
tervrajzait, amelyeknek jellegzetességeit A.Flalkowsky tervező-építész ismertet
te.

A Kollokvium részvevőit fogadta a lengyel művelődésügyi miniszter, a szerve
zőmunkát kitünően ellátó Lengyel Könyvtárosok Egyesülete pedig teát adott a szak
értők tiszteletére.

A nemzetközi könyvtérépitési és berendezési kollokvium határozatait és aján
lásait az IFLA elnöksége fogja közzétenni.

A tanácskozások befejezte után a részvevők Lodzba, majd Krakkóba utaztak az 
egyetemi könyvtárak épületeinek tanulmányozására. Az NDK-ból és Nagybritániából 
(British lfusoum Könyvtára) nagyobb megfigyelőcsoport, Lengyelországból pedig szá
mos neves könyvtárépitő tervező mérnök és könyvtáros vett részt a kollokviumon.

ZENEI KÖNYVTÁROSOK NEMZETKÖZI NYÁRI KURZUSA

A Zenei Könyvtárosok Nemzetközi Szövetsége (AXBU) május 25-től 31-ig a Né
met Demokratikus Köztársaságban, Potsdam mellett, a Schwielow-tó partján fekvő 
festői szépségű Író-otthonban tartott nemzetközi nyári kurzust zenei könyvtáro
sok számára. Lengyelország, Csehszlovákia, Bulgária, az NI® és Magyarország ve
zető zenei könyvtárosai, összesen huszonkettőn vettek részt ezen a kurzuson, vol
taképpen konferencián, mely céljául a kölcsönös tapasztalatcserét és a baráti 
kapcsolatok, az együttműködés kiszélesítését tűzte maga elé. A referátumok az 
egyes zenei könyvtárak történetével, felépítésével, valamint zenoi katalógusok 
és bibliográfiák kérdésével foglalkoztak, de megtárgyalták a nemzetközi forrás- 
kiadvány, a RISM munkáival kapcsolatos problémákat is. Könyvtárunkat Vécsey Je
nő képviselte, aki Zeneműtárunkról, feladatainkról, értékes anyagunkról, kiad
ványainkról tartott gazdagon illusztrált előadást. A konferenciát kirándulások, 
zenei élmények (pl. a Máté-passió előadása a lipcsei Tamás-templomban, Johann 
Bebastlan Bach működésének színhelyén) színesítették.

A konferenciával foglalkozott a Német Demokratikus Köztársaság Zenei Taná
csának Bulletinbe (l.Jahrgang, Nr.2. Juli 1964.) isi ” A résztvevő kollégákra 
nagy hatást tett a szívélyes, kollégiélis légkörben lezajló konferencia - Írja 
beszámolójában Dr.Karl-Heinz Köhler, a Berlini Btaatsbibliothek Zenei Osztályá
nak vezetője - és, amint Vécsey ur, a budapesti Nemzeti Könyvtár képviselője
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szívélyes zárószavaiban kifejezte "érdekes, kellemes és hasznosnak bizonyuló 
összejövetelnek" érezték, (r—a)

"MŰSZAKI EGYETEMI KÖNYVTÁROS"

Szerkesztőségünk elmére figyelemreméltó könyvtári kiadvány érkezett. A Buda
pesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára küldte meg módszertani folyóiratának 
első számát. Örömmel üdvözöljük a legújabb magyar könyvtári szakfolyóiratot,amely 
- az első szám tartalomjegyzékéből következtetve - nemcsak a kiadó könyvtár háló
zatát fogja érdekelni, hanem p szélesebb közönséget is.



SZAKSZERVEZETI ELETVNK
------------ íáerttóW ----------------

MUNKÁNKRÓL * MEGBESZÉLÉSEINKBŐL * RENDEZVÉNYEINKBŐL

Az alábbiakban részint a tájékoztatás, részint a regisztrálás szándékával 
a jun.25-szept.i5. idősza’: szakszervezeti eseményeinek rcvld összefoglalását ad
juk.

JUNIUS 25. * ELŐADÁS

Dr.Boros Ferenc kandidátus, az Országos Tervhivatal munkatársa "A magyar 
népgazdaság a 20 éves tervidőszakban, különös tekintettel a kulturális fejlődés
re" elmen tartott előadást. Ez volt az 1965/64. évi előadássorozatunk utolsó elő
adása.

JULIÜS 2. * SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG ELLENŐRZÉSE

Tárgya az SzB pénztára juniua havi pénz-és értékcikk nyilvántartásának, ke
zelésének ellenőrzése volt.

JULIÜS 8. * TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCS ÜLÉSE

Az ülés munkaadói segélyre betegség elmén Ballá Sándor (250 Ft), Fekete Etel
ka (250 Ft) és Horváth Aurélné (250 Ft) dolgozókat javasolta. Szakszervezeti rend
kívüli segélyt szavazott meg Kudomé Tóth Irén (200 Ft,házasságkötés alkalmából) 
és Seprődiné Bősze Juliánná (500 Ft,szülés alkalmából) részére. Az ülés a továb
biakban üdülési éa közétkeztetési kérdéseket tárgyalt meg.

JULIÜS 13. * 7*3?VEZETI BIZOTTSÁG ÜLÉBE

Az SzB a juilus-december időszaki munkatervet és dr.Hernády Dénes előterjesz
tésében az alapszervezet 1964.1.félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót tárgyal
ta mag. AzSzB által elfogadott munkatervi.t teljes terjedelemén a következő ol
dalakon közöljük. A gazdálkodásról való beszámoló tartalmazta a Budapesti Bizott
ság máj.11-én és jun.15-én tartott revizori vizsgálatáról szóló jelentést is. A 
jelentés szerinte az alapszervezet szervezettsége (a meghatározott időre szóló 
munkaszerződéssel dolgozókat figyelmen kívül hagyva) 98,8 százalékos, a tagdíj
fizetési morál pedig 91*6 százalé*03. "Az alapszerv gazdálkodása — a revizori 
jelentés szerint - jónak mondható." A továbbiakban az SzB részint a csökkent mun-
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kaképességü dolgozók védelmével kapcsolatos szakszervezeti feladatokat, részint 
a keszthelyi üdültetéssel kapcsolatos kérdéseket tárgyalta meg.

JLLIUB 17. * SZAKMAI BEMUTATÓ

A londoni árverésen Kormányunk áltol a könyvtár részére megvásárolt Corvin— 
kódexet szakmai, bemutató keretében ismertettük könyvtárunk dolgozóival. A műve
lődésügyi miniszter ajándékozó okiratát dr.Sebestyén Géza főigazgatóhelyettes 
ismertette* A megvásárolt Cyprianus kódexet dr.Csapódj Csabáné kézirattári veze
tőnk, megvásárlásának körülményeit pedig Sarlós László a Kultúra KV.londoni meg
bízottja ismertette a résztvevőkkel.

JÚLIUS 20. * AKTIVAÉRTEKEZLET

A második félévi szakszervezeti munkatervünk, valamint az azzal összefüggő 
kérdések megtárgyalására aktivaértekezletet tartottunk. Az értekezleten könyv
tárunk vezetői és a pártszervezet képviselői is résztvettek. Az értekezlet kere
tében került sor azoknak az aktíváknak jutalmazására is, akik (Csapod! Csabáné, 
Deli Györgyné, Hernády Dénes, Kerekes Lőrincné, Kranse Eta, Milhoffer Alajos,
Papp István és Pusztai Jánosné) az első félév során az alapszervezet előtt álló 
feladatok végrehajtásában kiemelkedő munkát végeztek.

JÚLIUS 28. * MUMKAKOLLEKTIYA-ÉRTEKEZLET

A Könyvtárközi Kölcsönzés szocialista munkakollektivája jul.24-én az osztály 
munkaértekezletén az első félévben végzett nunkájárói tartott beszámolót, -ezen 
az értekezletén pedig a második félévi vállalásait beszélte meg és rögzítette 
Írásban.

AUGUSZTUS 5. * SZÍMYIZSGIlÓ BIZOTTSÁG ELLEHŐR2É3B

Tárgya az SzB pénztára julios havi péns-éa értékcikk nyilvántartásának, 
kezelésének ellenőrzése volt.

AUGUSZTUS 11. * VÁLLALATI BIZOTTSÁG MEGALAKULÍBA

Az üzemi baleset és foglalkozási betegség, valamint a gümőkor miatt csök
kent munkaképességű dolgozók védelméről szóló 35/1963* (XII.3.) sz. kormányren
delet végrehajtása során a könyvtárunkban is megrlakult Vállalati Bizottság ülést 
tartott* A bizottság tagjaiul (a főigazgatóság és a Szakszervezeti Bizottság ré
széről) Dr.farkas Lászlót és Hoffer Rezsőnét, (a VIII.kér,Tanács VB részéről) 
Dr.Budáhegyi István kerületi munkaJblglénikust jelölték ki. A Vállalati Bizottság 
elnöki teendőinek ellátására dr.Farkas László kapott megbízást.
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AUGUSZTUS 13. * TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCS ÜLÉSE

A TT kibővített ülésen tárgyalta meg Gyulai Árpád munkavédelmi felügyelő, 
Pozsonyi Endrér.ó munkaegészségügyi- és Dárdai Miklósné bérfelelős tájékoztatá
sát az ezeken a területeken napirenden 3 -vö kérdésekről.

AUGUSZTUS 14. * .JUBILEUMI ÜNNEPSÉG

A nyári szabadságolásokra tekintettel a szokásostól eltérően szükebb kör
ben köszöntöttük 25 éves szolgálati jubileuma alkalmából óvári Sándort, a Rak
tári Osztály vezetőjét. Az Intézetvezetés részéről dr.Pa.lkossy György főosztály
vezető, az S«B részéről a Szakszervezeti Titkár köszöntötte a jubilánst. A Rak
tári Osztály dolgozóinak jókívánságait Milhoffer Alajos tolmácsolta.

AUGUSZTUS 15. * OSSZBIZALMI ÉRTEKEZLET

Az értekezleten az alkotmány-ünnepség előkészületeit, a Fővárosi Szabó Er
vin Könyvtár alapításának 60. évfordulója alkalmát .>1 az október folyamán tar
tandó ünnepi bállal összefüggő kérdéseket és a IV.negyedévi üdülési beutalások 
kérdéseit beszéltük meg.

AUGUSZTUS 19. * ALKOTMÁHY-UUNEKIÉG

Alkotmányunk ez évi 15. évfordulója alkalmából tartott ünnepségünkön az 
ünnepi beszédet Iszlai Zoltán KISz-titkár tartotta. A művelődésügyi miniszter 
által adományozott kitüntetéseket Barabási Rezső főigazgatóhelyettes adta át 
kitüntetett dolgozóinknak.

AUGUSZTUS 25. * MUMAVÉDELMI ELLENŐRZÉS

Könyvtárunk egyes munkarészlegeinél (Főépületi Hirlaptór,Raktári Osztály, 
Adréma-Uzemt Muzeum u.épületi Sokszorositó-üzem,asztalos műhely} Külső részle
gek! Könyvkötészet, Könyvelosztó Beloiannisz u. és Kálmán u. részlegei) raunka- 
és egészségvédelmi ellenőrzést tartottak. Az ellenőrzésen a Közalkalmazottak 
Szakszervezete részéről Türk Ödön, könyvtárunk részéről dr.Lóránt Ernő bizton
sági megbízott és Gyulai Árpád alapszerveztünk munkásvédelmi felügyelője vett 
részt. A hiányosságokat tartalmazó jegyzőkönyvet Gazdasági Hivatalunkhoz továb
bit otrák.

SZEPTEMBER 1. * JUBILEUMI ÜNNEPSÉG

Szolgálatának 25 éves évfordulója alkalmából baráti összejövetel keretében 
köszöntötte 8zab6 János-t a Feldolgozó Osztály. Az Intézetvezetés részéről 
dr.Harasztfry Gyula, a Feldolgozó Osztály vezetője köszöntötte a jubilánst.
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SZEPTEMBER 3. * TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCS ÜLÉSE

Az ülésen üdülési, segélyezési, munkavédelmi, közétkeztetési kérdéseket tár
gyaltak. Az ülés munkaadói segélyre javasolta Kapocs! Mihály (200 Ft,betegség), 
Magyar Istvánná (300 Ft,szociális), Noszál Károly (150 Ft,tanulmányi) és Susánszky 
Zoltánná (300 Ft,szülési) dolgozókat. Szakszervezeti rendkívüli segélyt szavazott 
meg Béri Gézáné (300 Ft,szociális) részére. Az ülésen tárgyalt munkavédelmi kér
dést "Aug.25.", a közétkeztetési kérdést "Szept.5-" időpont alatt ismertetjük.

------------ * MUNKAVÉDELMI ELLENŐRZÉS

Az V.Kér.Tanács egészségügyi osztálya részéről - az intézeti és alapszerveze
ti megbízottaink kíséretében - dr.Patka Klára kerületi orvos tartott munka-és 
egészségvédelmi ellenőrzést a Könyvkötészet Guszev utcai és a Könyvelosztó Beloi
annisz u. és Kálmán u. helyiségeiben. A vizsgálatról felvett jegyzőkönyvet Gazda
sági Hivatalunkhoz továbbítottuk.

------------ * SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG ELLENŐRZÉSE

Tárgya az SzB pénztára augusztus havi pénz-és értékcikk nyilvántartásának, 
kezelésének ellenőrzése volt.

SZEPTEMBER 5. * MEGBESZÉLÉS

Az üzemi étkeztetés (konyha-és étkezde tisztasága, étkeztetés minősége Btb.) 
és az azzal összefüggő kérdések intézésévé - a Társadalombiztosítási Tanács ja
vaslata alapján - megbeszélést tartottunk. A megbeszélésen a Gazdasági Hivatal 
részéről Bolgár Pálné gazd.vezetőhelyettes, Jenik Győzőné ebédfelelős és Márton 
Mihály gondnok; az SzB részéről Darabos Pálné munkásellátási felelős, Gordon Mik- 
lósnó TT—elnök, Gyulai Árpád munkán védelmi felügyelő és Horváth Viktor titkár 
vett részt. A megbeszélés során tisztázást nyertek a Gazdasági Hivatal részéről 
érvényesítendő anyagi és ellenőrzési intézkedések. Az étkeztetés minőségének meg
javításéra [szept.26-tól) az illetékes közétkeztetési vállalattól egy aránylago- 
san jobb minőségű, un. "B-menü"-t rendeltünk meg.

SZEPTEMBER 9. * MIINKAKOT.T.EKTIVA ÉRTEKEZLET

A Könyvelosztó Beloiannisz u. szocialista munkakollektivája értekezletén Írás
ban rögzítette második félévi vállalásait, [az értekezletet csak megkésve tarthat
ták, miután az osztály módosított munkatervét a könyvtár kollégiuma csak az aug. 
29-1 ülésén hagyta jóvá. Szerk.j

SZEPTEMBER 11. * SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉS
Az 06zK Híradó 8.számának tervezetét tárgyalta meg a Szerkesztő Bizottság.
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OSzK SZ AKSZERVEZETI BIZOTTSÁGÁNAK 
1964. julius-december időszaki 

m unkaterve

Könyvtárunk szakszervezeti bizottsága szem előtt tartva a Közalkalmazottak 
Szakszervezete központi vezetőségének 1964.márc.2?-én kiadott felhívását, vala
mint a munkaszervezéei és továbbképzési osztályának e felhívás könyvtári vonat
kozásait elemző irányelveit, kiindulópontnak véve az Országos Széchényi Könyv
tár 1964.évi munkatervében foglaltakat, a julius-decomberi időszak szakszerve
zeti munkájának.alapvető célkitűzését és az azon alapuló programját az alábbi
akban összegezi.

A. Célkitűzés
Alapszervzecünk munkájának ez év második felében - számolva a könyvtár 

éves munkaterve végrehajtásának első félévi eredményeivel és hiányosságaival - 
arra kell irányulnia, hogy elsősorban, azoknak az előfeltételeknek kimunkálásá
val foglalkozzék, amelyek részint a könyvtár éves munkaterve végrehajtásához 
járulnak hozzá, másrészt közvetve segítik az egyes feladatok megvalósításában 
jelentkezett hiányosságok felszámolását. E feladatok aegvalósitássL feltétele
ként fokozott mértékben kell foglalkozni a dolgozók szakmai-politikai ismere
teinek, valamint élet- és munkakörülményeinek kérdéseivel.

B. program
X, A könyvtári munka segítése vonalán a fentebbieknek megfelelően a könyv

tár munkatervének egészét (és nem egves pontjait) tartva szem előtt a tenniva
lókat az alábbiakban rögzítjük!

1. A könyvtárunkban működő 2 szocialista munkakollektiva a) munkáját az ed
digieknél jobban kell segíteni és ellenőrizni, b) az év végével vállalásaik 
végrehajtását az Intézetvezetőséggel egyetértésben el kell bírálni és javasla
tot kell tenni a "szocialista könyvtári munkakollektiva" cim odaítélését ille
tően (deo.31), c) a ounkakollektivák vezetőinek a szakszervezeti bizalmiak e- 
lőtt való beszámoltatásával újabb kollektívák alakulását kell elősegíteni (nov. 
30). Felelőst Vllhoffer Alajos.

2. Az Intézethezetés által cél jutalomra kijelölt feladatok végrehajtását
a) jul.31-ig és okt.31-1* 2 alkalommal ellenőrizni kell, majd b) a tervév be
fejezése után értékelő jelentést; kell készíteni a cél jutalmak odaítélésére ja
vaslatot tevő bizottságnak 1965.jan.l5-i£« Felelőst l)r.Borsa Gedeon.

3. Egyrészt az 1963/64-es oktatási év tapasztalataira, másrészt a f.évi 
szeptemberben történő beiskolázásra tekintettel szakszervezetünknek foglalkoz
nia kell a könyvtárostanulók kérdéseivel, akik könyvtárunk középfokú munkaerő
inek utánpótlását jelentik. Ennek megfelelően! a) a könyvtáros tanulókból szept. 
30-ig 2 külön szakszervezeti csoportot kell szervezni, mely lehetővé teszi kö
zös kéraésoik számontartását és az azokkal való foglalkozást, b) e szakszerve
zeti csoportok részére negyedévenként (szene.30. és dec.20) beszámolót, alkal-
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mánkén^ pedig összejöveteleket (tapasztalatcsere, beszámolók, stb.) kell ren
dezni. Felelőst Hoff er Rezsőné ós Papp István.

4. A könyvtár előtt álló, az éves munkntervben rögzített feladatok végrehaj
tásának elősegítéséret

a) A szakszervezeti bizalmiak, de a teljes szakszervezeti aktíva bevoná
sa utján nagyobb segítséget kell nyújtani az osztálykeretekben tartott munka
értekezletek eredményesebbé tételéhez. Ennek során — az Illetékes vezetőkkel 
egyetértésben - főosztályi keretekben megbeszélések, tapasztalatcserék atb. 
formájában módszertani segítséget kell nyújtani a szakszervezeti bizalmiaknak 
a munkaértekezletek helyes előkészítéséhez. Felelős: kilhoffer Alajos.

b) A dolgozók véleménye meghallgatásának és ésszerű javaslataik megvaló
sításának elősegítésére az "OSzK Híradódban, részint az olvasószolgálat kér
déseivel kan^aolatosar már kialakult vita folytatáséval , részint uj kezderoó- 
r.vezésekkel szorgalmazni kell a dolgozók aktív részvételét a könyvtár alapve
tő kérdéseinek megoldásában. Felelősök: Papp István és Somkuti Gabriella.

c) A szakszervezeti csoportoknak rendszeresen kell foglalkozniok saját 
munkaterületük munkafegyeli&i (munkakezdés,időkihasználcs,munkaszervezet meg
javítása stb.) kérdéseivel. Felelős: Horváth Viktor.

II. A szakmai-politikai és világnézeti munka területén feladatainkat abból 
a gondolatból kiindulva szabjuk n/*g, hogy a könyvtárunk előtt álló feladatokat 
csak a marxista világnézeten alapuló könyvtári szakismeretek birtokában, szo
cialista társadalmunk életével való állandó kapcsolatban lehet eredményesen és 
színvonalasan megvalósítani. E vonalon feladatainkat az adott lehetőségek kö
zött maximális mértékben, a kultur- és sportmunka területén csak a ténylegesen 
jelentkező igények kielégítésére korlátozottan kívánjuk előírni.

1. A szakmai ismeretterjesztő munka területén - tekintettel arrat hogy 
könyvtárunk képző és továbbképző munkája ma már kielégítően működik,- felada
tainkat 2 területre sulypontozzuk: a) az OBzK Hiradó-ban rendszeresen folytat
juk a szakmai kérdések könyvtárunkban jelenkező vetületelnek közlését ismerte
tések, beszámolók, viták stb. formájában; b) a könyvtári munkához szorosan 
hozzátartozó idegen nyelvek gyakorlásának az I„félév folyamán jól bevált klub
szerű (előadás angol,francia,német és orosz nyelven konzultációval) összejö
veteleit tovább folytatjuk. Felelős: a) OSzK Híradó szerkesztő bizottsága,
b) dr.Puoztay Jánosné.

2. A politikai-világnézeti munka torületén a könyvtár pártszervezetének ve
zetőségével egyetértésben az 1964/65» oktatási év folyamán a szakszervezeti ok
tatásban a természettudományi ismeretterjesztést állítjuk előtérbe, ennek meg
felelően a politikai -társadalomtudományi kérdések előadások formájában való is
mertetését a Pártszervezet végzi. Az előbbit az ÖzB a TIT matematikai szakosz
tályának közreműködésével előadássorozat formájáben rendezi meg, az utóbbihoz 
részint a dolgozók mozgósításával, részint anyagi támogatásával járul hozzá. 
Felelősök: Hoffer Rezsőne Ó3 Vadász Ferencné.
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3. A kulturális éa aportmunka területén fentiekhez hasonlóan kiemelt felada
tokat nem rögzítünk* A szakszervezeti könyvtár és a közönségszervezés eddig is 
rendszeresen végzett munkája* valamint a szokásos rendezvényeink (az NOSzF év
fordulóján rendezendő műsoros klubest* a decemberi fenyőfa-ünnepség) mellett 
csak az esetenként jelentkező igények kielégítését tartjuk feladatunknak. Fele
lőst Dr.Vargha Balázs.

III. A dolgozók élet- és munkakörülményeinek javítása területén rendszeresen 
végzendő feladataink: üdülések (Krause Eta), segélyezések (Deli Györgyné)* bér- 
és munkaügyi kérdések (Dárdai Miklósnó)* munkásellátási ügyek (Darabos Pálné)* 
munkás védelmi kérdések (Gyulai Árpád), munkaegészségügy (Pozsony Endréné), nyug-, 
díjasokkal való foglalkozás (Mérey Kóbertné), táppénzkifizetések ellenőrzése stb. 
e munkaterv keretében rögzítést nem kívánnak. Külön munkateryben való megtervezé
sük és végrehajtásuk a Társadalombiztositési Tanács feladata. Felelőst Dr.Gordon 
Miklós né.

IV* A szervezés. vezetés és irányítás területén adódó rendszeres tennivaló
kon: adminisztrációs munkák (Kerekes Lőrincné), gazdasági ügyek (Belencsik La
jos) túl súlyponti feladatként a következőket rögzítjükt

/

1. Az SzB-ülések rendszeres és tervszerű megtartására az eddigieknél nagyobb 
súlyt kell fordítani. Az üléseket minden hónap első feléhen az alábbi napirend 
szerint kell megtartani: szeptemberben - Beszámoló a Társadalombiztosítási Ta
nács üdültetési és munkásvédelmi munkájáról. [Ea.dr.Gordon Miklósnó]* október
ben - Könyvtárunk szocialista munkakollektlyáinak munkájáról és a cél jutalommal 
kitűzött munkafeladatok végrehajtáséról fEa.dr.Borsa Gedeon és Milhoffer Ala
jos]* novemberben - Beszámold alapszervezetünk 1964.évi gazdálkodásáról és az 
1965.óvi költségvetés előterjesztése fdr.Hernádv Dénes-Horváth Viktor], decem
berben r Beszámoló az SzB 1964. II.félévi.munkatervének végrehajtásáról és az 
1965. I.félévi munkaterv kérdéseiről. [Ea. Horváth Viktor]

2. A szakszervezeti tagság rendszeres tájékoztatására: a) az OSeK Híradó 
szakszervezeti rovatában folyamatos beszámolót kell adni a havonta végzett mun
káról THorváth Viktorji b) minden SeB-ülés után össrfblzalml értekezleten tájé- 
koztatxü. kell a szakszervezeti csoportok vezetőit az SzB-üléseken elhangzott 
beszámolókról áe határozatokról [goffer Rezsőmé]} o) az SzB 1964.II.félévi mun
katervének megtárgyalására f.éri júliusban aktivaértekezletet kell tartani [Hor
váth Viktor].

3. A Számvizsgáló Bizottság feladatait külön munkát érv tartalmazza.

HEGHÍVÓ
A Magyar Könyvtánaok 9nb6 Ervin Köre a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

alapításiak (0. évfordulója alkalmából október 17-én neves művészek közremÜkö-> 
désével

ÜNNEPI BALT SENDE7

a Hungária Étterem (VII. Lenin krt. t—11.) összes . helyis égéoen.
Meghívók (15 Ft) Igényelhetők Szász Károly választmányi tagnál (Főv. Szabó 

Ervin Könyvtár, tel.: 330-580).

Mindenkit szeretettel vár a Rendezőség
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