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Kemény G. Gábor
a történettudományi kutatAs aktuAlis kérdései

és könyvtárunk szakkönyvtári funkciói

II.

Az 1964 májusában Budapesten megtartott történész "monarchia-konferencia" 
és ez 1965-ben Béosben lebonyolításra kerülő történettudományi világkongresszus 
közötti rövid időszak nemcsak a történészek, hanem a magyar tudományos könyvtá
rak és kivált a mi könyvtárunk történeti kérdésekkel foglalkozó munkatársai szá
mára Is komoly felkészülési szakaszt kell Jelentsen.

Minálunk a kérdés előterében a történeti szákolvasóterem kézikönyvtárának 
kialakítása áll. A nagy fontosságú és eredményesen előrehaladó munkálatról nem 
első Ízben olvasunk ezeken a hasábokon. V.Wlndisoh Éva "A történeti szakolvasó
terem kézikönyvtáráról" cimü cikkében (OSzK Híradó 1963. l.sz. 9-10. 1.) már kö
zel másfél éve átfogó tájékoztatót adott a folyamatban lévő előkészítő munkákról. 
Nem érdektelen néhány megjegyzését ez alkalomból idéznünk.

"A várbeli kézikönyvtárakkal kapcsolatos munka - Írja - két nagy szakaszra 
oszlikt első lépés a kézikönyvtárák anyagénak bibliográfiák, segédkönyvek alap
ján történő kiválogatása - papíron, a második lépés a szükséges anyag beszerzé
se. A válogatás során a fő szempont az egyes tudományszakok elvileg legjelentő
sebb, valamennyi kérdést a létező legjobb feldolgozásban tárgyaló alkotásainak, 
egyben lehetőség szerint a tudományos kutatásban legtöbbet használt müveknek 
egybegyűjtése".

A cikkíró a továbbiakban elmondja, hogy a történeti szákolvasóterem össze
állításában "a oél a magyarországi tudományos kutatás igényelnek kielégítése) 
ennek megfelelően a minél teljesebb magyar történeti forrásanyag és a standard 
magyar történeti feldolgozások polcra helyezése, - mig az egyetemes történet 
vonatkozáséban csak a további kutatást megkönnyítő kézikönyvek, bibliográfiák, 
s - erős válogatással - az egyetemes történeti irodalom legjelentősebb, alapve
tő kérdéseket tárgyaló monográfiái jöhetnek szóba. Különös figyelmet fordítunk 
a szomszéd népek történetére valamint az egyetemes és a magyar történet kapcso
latainak bemutatására. Ennek megfelelően a magyar történelmet legalább 7-8 ezer 
kötet fogja tükrözni, az egyetemes történeti és egyéb kiegészítő anyag mennyisé
gét esek a szak olvas óterem méreteinek ismeretében lehet megállapítani. A kézi- 
könyvtár tartalmazni fogja - állapítja meg végül - a rokontudományok legfonto
sabb belföldi kézikönyveit és bibliográfiáit is".

A tömör fogalmazásu, valóban a lényeges válogatási szempontokat hangsúlyozó
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előzetes tájékoztatót most ismét elolvasva s a válogatás időköziién elért ered
ményeiről értesülve, bizonyosak lőhetünk abban, hogy a válogatás eléri az idé
zetben foglalt célt! a történeti-irodalomtörténeti súlypontú nemzeti könyvtár
nak első Ízben fennállása óta történeti sa.akolvasótarme, történeti kézikönyv
tára, katalógusa, esetleg dokumentációja is lesz. E sorok Íróját, e nagy vál
lalkozás kezdettől őszinte hivét, ugyanakkor az ezzel összefüggő kérdés is 
foglalkoztatja, hogyan sikerül majd a magyar történeti kutatás fő kérdéseit ki
fejezésre juttatni a történeti szakolvasóterem kézikönyvtára keretében.

rjgy vélem nem indokolatlan, ha ennél a kérdésnél megállapodok s egy koránt
sem újszerű, mert másutt is szó esett mát róla, annál Inkább gyakorlati jellegű 
feladatra igyekszem felhívni a figyelmet.

Abból a megállapításból indulnék ki, amelyet a nemzeti könyvtár kézikönyv- 
táraival foglalkozó 8zaktanulményáb.m gajkosgy György a szabadpolcos kézikönyv- 
tél' kétféle könyvanyagáról szólva a következőkben körvonalaz;

"A sokererkötetes szabadpolcos kézikönyvtár kétféle könyvanyagot tartal
maz! egyrészt kézikönyv .jellegű müveket, másrészt időszerű, közérdeklődésre 
számot tartó irodalmat, könyveket, folyóiratokat. Az előbbi réteg állandó, az 
utóbbi időszakonként változó jellegű''1'. ("A nemzeti könyvtár kézikönyvtárai" 
Kézirat, 17.1.)

Ez a meghatározás azonban - úgy vélem - kifejezetten az un. tanulmányi 
olvasóterem kózikönyvtáréra vonatkozik s nem a szaktudományi olvasótermekre,
Így nem vonatkoztatható a történeti szakolvasóterem kézikönyvtárára sem. Ezek
ben az olvasótermekben ugyanis kétségkívül "konstans jellegű segédkönyvekből 
álló kézikönyveket kell kiépíteni", amiért is a magam részéről az un. aktuális 
anyag bármiféle különválasztásától éppen a szakmai érdek éa színvonal biztosí
tása érdekében tartózkodnék.

A szekolvasótermekben ugyanis, megítélésem szerint, nem lehet kétféle 
anyag. Itt olyan konkrét tárgyköri csoportosítást kell végül is kialakítani, 
ahol az összetartozó lényeges irodalom együtt van és együtt marad. A szakolva- 
sótermi kézikönyvtárban tehát a tanulmányi olvasó termi kézikönyvtárral vagy 
kézikönyvtárakkal ellentétben, sem az illető tudományág áttekinthetőség*, de 
a használhatóság szemszögéből sem indokolt a kézikönyvtár állandó és változó 
részre bontása, amint ezt az idézett tervtanulmány is megállapítja. Egyébként 
is a történészt pusztán szabadpolcról kiszolgálni nem lehet, tehát nyilvánvaló, 
hogy az átlagolvasónál fokozottabb mértékben veszi igénybe a raktárát. Jelen
tős könnyítés azonban a kutatás számára, hogy a legfontosabb kézikönyvek a 
szakolvasótermi szabadpolcon közvetlenül és jó szakmai "bontásban", elrendezés
ben rendelkezésre állanak. A kézikönyvtárral szemben emelhető messzebbmenő i- 
gény további bázisa úgyis a szakolvas ót e.vmi katalógus s a korszerű tudományos 
felvilágosító szolgálat, melynek összetett tudományos ée technikai szerkezete
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Sebestvfén Géza vezetésével készült tervtanulmányból (Az uj nemzeti könyvtár ol
vasószolgálata) tárul a vizsgálódó elé.

Visszatérve most mái* a történeti szakolvasót enni kézikönyvtárral kapcsola
tos mondanivalómhoz, ezt a kéziköuyvtárat (akárcsak az irodalomtörténeti kézi- 
könyvtárat) egyetlen erőségként képzelem el, melynek valóban tartalmaznia kell 
a legszükségesebb segédkönyveket, forráskiadványokat, feldolgozásokat: a törté
neti jellegű lexikonoktól, irat- és forráskiadványoktól kezdve az országgyűlé
si naplókon, irományokon, közös bizottsági jegyzőkönyveken, törvény- és rende- 
letgyüjteményeken át egészen a legmagasabb szintű feldolgozásokig, a történeti 
monográfiákig bezárólag. Ez az állandó jellegű gyűjtemény alapjaiban a könyvtár 
anyagéból állítható össze s kevés kiegészítéssel (inkább az egyetemes történet, 
a nemzetközi és a szomszédnépi történeti szakirodalom köréből) - belátható időn 
"forgetókönyvileg", majd gyakorlatilag kivitelezhető.

Annak előre bocsátásával, hogy ez a kézikönyvtár is nyilvánvalóan fokozato
san bővül majd s ennek szerkezetét a vázolt, a legfontosabb kézikönyveket tar
talmazó szakmai határok között képzelem el, hangsúlyozni kívánom, hogy ennek a 
kézikönyvtárnak ugyanakkor az előtérben álló kutatási feladatokat, problémákat, 
korszakokat is tükröznie kell. Erről az előbbiekhez kapcsolódó tudományos fel
adatról és Igényről szólnék még a továbbiakban.

A történeti szakolvasótermi kézikönyvtárnak ezt a "feladatkörét" a minden
kori szakmai kívánalmakhoz alkalmazkodva úgy javasolnám kialakítani, hogy itt 
a válogatás központjában - mint ezt a tényleges kutatói érdeklődés is aláhúzza 
- döntően a legujabbkori, az 1848-tól napjainkig terjedő tárgyú történeti szak- 
irodalom álljon.

Vizsgáljuk meg közelebbről a kérdést: megoldható ez a történeti szakolva
sóterem kézikönyvtárán belül?

Megítélésem szerint: nemosak elképzelhető, de nélkülözhetetlenül szükséges 
is. Igyekszem a vázolt elgondolást néhány szakmai érvvel alátámasztani.

Történettudományi irodalmunk jelentős fejlődési utat tett meg az elmúlt két 
évtizodben. A felszabadulás utáni magyar történeti szakirodalmat tanulmányozva 
nem kell különösebb megfigyelő készség annak felismeréséhez, hogy ezekben az 
évtizedekben, ennek az időszaknak történeti kutatásában egészen más hangsuly- 
lyal kerül előtérbe és tárgyalásra nem egy elsőrendű fontosságú kérdés, mellyel 
korábban vagy egyáltalán nem - vagy nem ezzel a részletességgel és tudományos 
megalapozottsággal foglalkoztak. Ilyenek: a magyar és a nemzetközi munkásmozga
lom összefüggéseinek, a magyar munkásmozgalom történeti utjának, a magyar agrár
mozgalmaknak, vándormozgalmaknak é3 kivándorlásnak, a dualizmus korabeli hala
dó polgári mozgalmaknak és a nemzetiségi kérdésnek, a több emberöltőre kiter
jedő választójogi küzdelmeknek, a szomszéd népekkel való kapcsolatainknak, az
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összehasonlító Jellegű korábbi és Jelenkori történeti kutatásoknak vizsgálata,
- hogy csak néhányat említsek az elsőrendű fontosságú és valóban az érdeklődés 
előterében álló problémák közül.

Ha ezeket a kérdéseket időrendileg is érzékeltetni kívánjuk, az utóbbi két 
évtized Jelentősebb kutatási eredményei alapján arra a megállapításra kell Jut
nunk, hogy mig korábban döntő mértékben az 1848 előtti témák a hangadók, 1945 
után a nagyobb hangsúly kétségkívül az 1848/49* évi szabadságharctól kezdődő o 
szinte napjainkig terjedő időszak vizsgálatán var*. Észlelésemet alátámasztani 
látszik az a körülmény i3, hogy az utóbbi évek magyar és magyar részvétellel meg
tartott nemzetközi történész találkozóin is ez az időszak, a ezen belül is ki
vált 1848/49, a dualizmus kora és a két háború közötti időszak történeti vizs
gálata áll előtérben. Ha pedig a tudományos kutatás grafikonja s a napi felvi
lágosító szolgálati gyakorlat is ugyanennek a kutatói igénynek és szakmai törek
vésnek az előtérbe lépését mutatja, indokolatlan-e felvetnünk ennek a Jelenség
nek a történeti szakolvasótermi kézikönyvtáron belüli kifejezését? (Gondolom, a 
kivitelezés nem kis Jelentőségű problémája még további vizsgálódást igényel. Ez
zel kapcsolatban talán nem lenne érdektelen egy-két bel- éc külföldi szakintéz
ménnyel, a hazái intézmények közül a. Történettudományi Intézet könyvtárával s 
a történeti tanszékekkel való ilyon irányú kapcsolat felvétele.)

Ebben az összefüggésben is hangsúlyozni kivánom, hogy a történeti szakolva
sótermi kézikönyvtár kiépítése közben állandó figyelmet kell fordítanunk szak
tudományos könyv- és periodikaállományunk hiányainak kiegészítésére, a legfonto
sabb hiányok mielőbbi feltárására éa fontossági sorrendben való pótlására. En
nek a módszeres hiány-megállapitásnak valamint a korábbi ás a modem hiányzó 
kézikönyveknek stb. felderítése éppen a szákolvasótermi kézikönyvtárak kialakí
tásának időszakában fokozott Jelentőségű. S nem kevésbé szükséges a hiányok be
szerzését oélzó szervezés kiterjesztése a bel- és külföldi könyvtárakkal és más 
tudományos és kulturális intézményekkel való állandó Jellegű, ilyen irányú kap
csolatok kialakítása révén is.

Befejezésül röviden szólnék még arról, mivel Járulhatnának hozzá az egyes 
különgyüjtemények a történeti kézikönyvtár minél eredményesebb megvalósításéhoz. 
Úgy vélem, a történeti szakolvasóterem katalógusának vagy egyéb dokumentációs 
segédeszközének tartalmaznia kellene a könyvgyűjteményen kívül a különgyüjtemé
nyek idevágó fontosabb címanyagát. A kérdést a hirlapgyüjtemény felől közelít
ve, indokoltnak tartanám például, hogy a történeti szakolvasóterem kutatója, 
katalógusának használója a helyszínen is áttekintést kaphasson a magyar nyelvű 
történeti szaksajtóról, valamint a történettudományi Jellegű vagy vonatkozású 
nem magyar nyelvű, de könyvtárunkban meglévő hazai és külföldi periodikákról 
is. Ide tartozik megemlítenem: azt sem tartanám indokolatlannak, ha Jelentős 
könyvtári kiadványunk, a "Kurrens külföldi folyóiratok a magyar könyvtárakban" 
alapján összeállítanák és időnként kiegészítenék a történeti szakolvasóterem 
látogatói részére a hazánkba érkező külföldi történeti folyóiratok Jegyzékét
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i.o• Hasonlóképp nem lenne érdektelen bizonyos időn belül elkészíteni illetve ki
egészíteni e szakolvasóterem szóméra a hazad, történeti folyóiratok földrajzi,szer
kesztői stb. katalógusát. Ezeknek a részletkérdéseknek a behatóbb megvitatása 
azonban már nem tartozik ennek a cikknek a keretébe.

Észrevételeimet összegezve: amennyiben a történeti szakolvasóterem kézikönyv- 
tárának kialakítása során a magyar történettudományi kutatás főkérdéseinek hang
súlyozása biztosítható, ez kétségkívül emelné az itteni kézikönyvtár szakmai szint
jét, gyakorlati használhatóságát ás tükrözné a magyar történettudományi kutatás 
legújabb eredményeit. Ez a körülmény pedig a küszöbön álló bécsi történész világ
kongresszus szakaszán fokozott jelentőségű, hiszen előre látható, hogy az elkö
vetkező hónapokban, s még inkább a kongresszust követő időszakban lényegeaen emel
kedik majd a magyar nemzeti könyvtár történeti anyaga iránt érdeklődő hazai és 
külföldi kutatók, látogatók száma.



KÖZLEMÉNYEK.

könyvtárunk kollégiumának MUNKÁJÁBÓL

NOVEMBER 30-1 ÜLÉS - A Kollégium a főosztályok, valamint főosztályi szer
vezeten kívüli osztályok és csoportok vezetőinek előterjesztésében "Előzetes be
számolók az 1964# évi munkaterv végrehajtásáról és az 1965# évre kitűzhető főbb 
feladatokról" c. összesített jelentést tárgyalta meg. Tekintettel arra, hogy la
punk következő számaiban könyvtárunk munkatervéről, valamint beszámoló-jelenté
séről részletes tájékoztatást adunk, az e helyen való ismertetést (mely lénye
gében csak az 1969* évi nvunkaterv összeállításához nyújtott adatokat} mellőzhe- 
tőnek tartjuk.

DECEMBER 9-1 ÜLÉS - A Kollégium napirendjén dr.Keresztury Dezső főosztály
vezető előterjesztésében "A Nemzeti Könyvtár vérbeli épületén elhelyezendő mű
vészi munkákról és állandó kiállításokról" c. tervtanulaiány és dr.Sebestyén Gé
za főigazgatóhelyettes előadásában a "Tájékoztató a Magyar Folyóiratok Repertó
riuma kiadása házi kezelésbe vételéről" c. előterjesztés szerepelt. Az első na
pirendi pontnál a Kollégium további kérdések tisztázását tartotta szükségesnek, 
ezért e kérdés lezárását januárra halasztotta. A második előterjesztésben a 
Kollégium pozitiv jellegű határozatot hozott, melyet külön cikkben tervezünk 
ismertetni.

SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK - Lapunk júniusi számában adtunk tájékoztatást a fel
dolgozó és bibliográfiai osztályok felülvizsgálatáról. Részint ebből eredőleg, 
részint egyéb indokok következményeként az azóta eltelt idő alatt több szerve
zeti változás nyert végrehajtást könyvtárunkban.

így az MM könyvtári osztályénak jóváhagyása alapján könyvtárunk I.főosztá
lya - amelynek területén összpontosul a vári előkészületi munka zöme december 
1-évol kettéválasztást nyert. I/A jelzéssel a Gyarapítási Osztály, az Olvasó- 
szolgálati és Tájékoztató Osztály, a Kézikönyvtári Csoport és a Raktári Osztály 
együttesen képez főosztályt dr. Pajkossy György vezetésével. Az I/B főosztály
hoz létszámát tekintve a könyvtár legnagyobb osztálya, a Feldolgozó Osztály az 
ahhoz kapcsolt Adréma-Üzemmel és a Bibliográfiai Osztály tartozik. Vezetésére 
dr.Harasztija Gyula nyert megbízást.

A Bibliográfiai Osztály 3 csoportból tevődik össze. Magában egyesíti a 
Magyar Nemzeti Bibliográfia és a Magyar Folyóiratok Repertóriuma szerkesztő
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sóséit (ez utóbbi eddig a Hírlaptól* szervezetéhez tartozott), továbbá a "Magyar 
Könyvészet" retrospektív bibliográfiáival foglalkozó (eddig főosztályi szerveze
ten kívüli) csoportot. A Bibliográfiai Osztály eddigi un. kurrens csoportba, mely 
a beérkező kötelespéldányck feldolgozását végezte - a szervezeti változások so
rán - visszatért egykori keretébe a Feldolgozó Osztály-hoz.

A teljesség kedvéért említjük a Könyvkötészet és a Restauráló-Laboratérlum 
kettéválasztásét, melyről lapunk júniusi számában már hírt adtunk, valamint a 
Sokszorositó-üzem-nek (moly eddig a KMK keiötébe tartozott) szervezetileg és he
lyileg is a Kötészet-hez való csatolását. Ez utóbbi a jövő óv első heteiben nyer 
végrehajtást.

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK.

UJ MUNKATÁRSAINKt Borsooné dr.Irányi Lujza tudományos munkatárs (Olvasószol
gálat), dr.Kádár Tibornó előadó (IV.fóosztály), Totth Elemér műszaki ügyintéző 
IV. (Gazdasági Hivatal).

ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL: Győr Lászlóné kisegítő IV. (hozzájárulással ki
lépett), Koncz József könyvtári raktáros (nyugdíjazás), Kovács Zoltán főkönyv- 
táros (áthelyezési Vili.Kér Tanács oktatási osztálya), Tomcsánvi Zsuzsánna könyv
kötői szakmunkás (áthelyezés: Fővárosi Gyógypedagógiai Intézet)

ÁTSOROLÁS* dr.Baver Lászlóné könyvtári csoportvezető, dr. Haraazthv Gyula 
főosztályvezető.

MEGVÁLTOZOTT BEOSZTÁSOK* (zárójelben az uj beosztási helyet közöljük): Balogh 
György könyvtáros I. (Olvasószolgálat), Dán Róbert könyvtáros I. (Könyvek közpon
ti Katalógusa), dr. Flnáczy Emőné könyvtáros II. (Kézikönyvtéri Csoport), Kiss 
Elemérné könyvtáros II. (Gyarapítási Osztály), Nagy Lajos könyvtáros I. (Könyv
elosztó)

Tájékoztatás 
a könyvtárosképző szaktanfolyam 

félévi vizsgáiról

Bár az előző félévi tanfolyami vizsgák iránti gyér érdeklődés nem indokolná, 
mégis szükségesnek tartjuk a feleletek meghallgatásénak lehetőségét biztosítani 
dolgozóink részére. Az I. óo a II. évfolyam januári vizsgarendjét az alábbiak
ban közöljük:

I. évfolyam II. évfolyam
5. Címleírás.Idegen Dyelv 

llvl2' Könyvisiaeret 
15-16. Könyvtörténet 20-21. Filozófia 25-?6. Könyvcártan

4. Címleírás Idegen nyelv 
8-9* Könyvismeret 15-14.Filozófia 
18-19.Könyvtártan 22-25. Könyvt.örténet
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Az I. évfolyam clmleirési vizsgája a tudományos olvasóteremben, a II. év
folyamé a KMK nagytermében lesz; a többi vizsga helye a pártszoba. A vizsgák 
naponta reggel 9 órakor kezdődnek.



könyvtárunk munkájáról

Kecskeméti István
Nemzeti kö aj yt á r u n k 
HANfiWT. VÉTELI GYÜJTEMENYMEK TÁVLATAI

Nemzeti könyvtárunk Zeneműtárénak töizsállomónya három különféle dokumen
tum-csoportot tartalmaz* a zenemüvek kéziratos. sokszorosított (nyomtatott, li
tografált, xerografált) és hangzó dokumentumait (eltekintve p. kivételesen, fő
ként hagyatékként állományba kerülő egyéb anyagoktól, melyek a könyvtári, sőt 
múzeumi dokumentumféleségek széles skáláját ölelik fel. Napjainkban-világszerte 
különös figyelem irányul a közgyűjtemények egy újabb dokumentumtípusára? a hang** 
felvételre. Ezzel a gyüjteményéggel nemosak azért kell különös gcnddal és körül
tekintéssel foglalkoznunk, mert egyedül ez a dokumentum közvetíti számunkra & 
zone rendeltetésszerű formáját, a hangzó zenét, hanem azért is, mert fiatal vol
ta miatt könyvtártechnikai vonatkozásai még eléggé kidolgozatlanok*

Mielőtt nemzeti könyvtárunk hangfelvételi gyűjteményéről és annak fejlő
dési lehetőségeiről szólnánk, meg kell határoznunk témánk középponti tárgyá
nak, a hangfelvételnek fogalmát éo beszélnünk kell a hangfelvételek különféle 
közgyűjteményi elhelyez óséről.

A hangfelvételt egyrészt formai, másrészt tartalmi tekintetben kell meg
határoznunk* Formailag hangfelvételnek tekintünk minden hangzó dokumentumot, 
bármiféle erre alkalmas közegen (fonográfhenger, hanglemez, hanghuzal, hang
szalag stb.) történt is a hangrögzítése. Tartalmilag hangfelvétel minden olyan 
hangzó dokumentum, amely a hangok bármiféle megnyilvánulásait tartalmazza, tar
tozzanak azok a zörej, az állati vagy emberi hanglejtés, a beszéd vagy a zene 
kategóriáiba. Hogy valamely közgyűjtemény gyűjtésűket hogyan, milyen szempont
ból, illetve mire korlátozza, azt a gyüjtomény jellege és célkitűzése határoz
za meg.

A hangfelvétele1) közgyűjteményi elhelyezésére ezért oly jellemző még a 
szétszórtság, a decentralizáltság állapota. Jól megfigyelhető ez hazai viszo
nyaink között is, ahol műsort sugárzó, könyvtári, iskolai, szakmai és tudomá
nyos intézményeknek egyaránt van hangfelvételi gyűjteményük} természetes, heg/ 
mindegyikük a maga arculatéhoz szabja tartelmi kialakításét. A rádió elsősorban 
szórakoztató-népművelő, a könyvtár a rendeltetése szerinti tudományos és isme
retterjesztő, az iskola pedagógiai célzatú anyagot gyűjt stb. Közös azonban
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valamennyiökben, hogy a hangfelvételi állományt elsősorban napi szükségleteik 
érdekében használják és csak kivételesen érvényesülnek az archiválás, a meg
őrzés, e megörökítés szempontjai, s ezek sem. valamely előre megtervezett koor
dináció értelmében. A legnagyobb hangfelvétel-termelő ás raktározó intézmény, 
a Magyar Rádió éa (Televízió rendszeresen selejtezi (törli) felvételeinek egy- 
részét, elsősorban raktárhiány éa anyagfcakarékosság miatt. Hanglemezeinek s 
még inkább hangszalagjainak csak kis hányadét archiválja muzeális jelleggel.
Az arohiválás és a selejtezés a szakszerkesztők véleményezése alapján történik; 
a muzeálissá nyilvánított hangfelvételek részben a pincében, a tartÓB megőrzés 
szempontjából előnytelen klímaviszonyok között nyertek elhelyezést. Nagyrészt 
nem intézkedtek az állomány tartósítása iránt másutt sem; Így pl. e. Néprajzi Mú
zeum nagy jelentőségű fonográfhenger-gyüjtemónyét, mely a múlt század utolsó év
tizedében megkezdődött klasszikus népzenei f ei veti elek (Vikár, Kodály, Bar bók) 
hosszú sorát tartalmazza, - annak ellenéra, hogy a hengerek már a felhasználha
tóság legalsó határára jutottak, - csak kis hányadban játszották át lemezre.

A különféleképp és tervszerütlenül gondozott, szétszórt hangfelvételi állo- 
raányok helyett a hangzó művelődéstörténeti értékek megmentése és folyamatos, 
tervszerű gyűjtése és gondozása érdekében több országban létrejött a nemzeti 
fonotéka, az országos jellegű hangfelvételi gyűjtemény. Létét, elhelyezési ke
reteit, belső struktúráját sem hallgatólagosan, sem kinyilvánítottan nem szabá
lyozza nemzetközi konvenció. Ez érthető, ha arra gondolunk, hogy a hangfelvétel 
"minőségileg” a legfiatalabb közgyűjteményi dokumentum, amelynek funkcionális 
viszonyai sok tekintetben különböznek a gyűjtemények hagyományos állományré
szeitől. Sok helyen nem jutottak tovább a hangfelvételi gyűjtemény "menet köz
ben" jelentkezett problémáinak tervszerűtlen és részleges megoldásainál; tel
jesen kidolgozott elvek szerint működő és minden igényt kielégítő, korszerű szol
gád tat ás okkal rendelkezésre álló nemzeti hangfelvételi gyűjtemény pedig tudomá
sunk. szerint jelenleg még nem működik.

A nemzeti fonotéka elhelyezésének, működési kereteinek két fő változatát 
ismerjük. A hagyományos gyakorlat a nemzeti könyvtáron belül építette ki a hang- 
felvételek gyűjtését, többnyire a zeneműtárakon belül (pl. a berlini Deutsche 
St&atebibliothek, a müncheni Bayorische Staatsbibliothek), olykor azonban a 
nemzeti könyvtár önálló osztályaként (Sohweizerischo Landesbibliotnek). Átmene
ti állapotot tükröz a washingtoni Library of Congress, ahol a zenei osztályon 
bőiül működő hangfelvételi csoportnak és a hozzá tartozó laboratóriumnak opera
tív önállósága van (saját személyzet, önálló adminisztráció, rcferenoe-szolgá- 
lat, kiadványok). - A másik fő változat az önálló szervezeti egységként működő 
nemzeti fonotéka (ilyen van pl.. Párizsban - mellette a Bibliothéque Natioaale 
nem gyűjt hangfelvételeket - és Bécsben, ahol azonban párhuzamosan az öster— 
reichische Nationalbibliothek is folytatja a gyűjtést).

Hogy melyik változat hódit majd tért nagyobb mértékben, ez a jövő kérdése. 
Elvi és gyakorlati szempontból számunkra egyaránt rokonszenvesebbnek tűnik a
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nemzeti fonotékának a nemzeti könyvtáron helül való elhelyezése. A nemzeti mű
velődéstörténet kézírásos és nyomtatott dokumentumait szervesen egészíti ki 
ugyanezeknek a dokumentumoknak hangzó interpretációja vagy interpretáció-soro
zata, különösen a zeneművészet és az irodalom terén. A kutató pedig a hangfel
vételeknek a könyvtáron belüli elhelyezése esetén egyidejűleg tanulmányozhatja 
az eredeti kéziratot a nyomtatott és hangzó variánsokkal és komplex módon kö
vetheti az előadói praxis szimultán és szukcesszív alakulását. Az önálló szer
vezetű nemzeti fonotékák esetében ez összehasonlító kutatás Ilyen előnyeire szá
mítani természetesen nem lehet. A nemzeti könyvtáron belül kiépített korszerű 
fonotéka megköveteli azonban a zeneműtáraktól független, önálló szervezetet.Ez 
nemosak azért elengedhetetlen követelmény, mert a hangfelvételnek a többi könyv
tári dokumentumtól való alkati különbözősége teljesen eltérő technikai és ad
minisztrációs kezelést kíván, továbbá nemcsak azért, mert ésszerűtlen és alig 
indokolható a nem-zenei tartalmú felvételeknek a zenemüvek tórában való raktá
rozása, hanem azért is, mert olyan könyvtárak, amelyek magukévá tették a doku
mentumfajtánként differenciálódó különgyüjteméoyek elvét (mint a mi nemzeti 
könyvtárunk is), nem törhetik meg ezt az elvet éppen a legkirívóbb dokumentum- 
féleségnek, a hangfelvételnek gyűjteményi elhelyezése során.

Térjünk rá röviden nemzeti könyvtárunk hangfelvételi gyűjteménye eddigi 
rövid történetének vázolására, hogy azután kitekinthessünk a Jövő fejlődés út
jára.

Rangfel vételi gyűjteményünk a megalakulás éve, 1956 óta a Zeneműtár kereté
bon nyert elhelyezést. Sem önálló személyzete, sem önálló ügyrendje nincsen; 
legfeljebb, mint reszort Jelentkezik önállóan, de kezelője e feladatkör mellett 
egyéb zenemütóri feladatokat is ellát. Különállásának egyotlen Jele is külső, 
dologi-költségvetési Jellegül a gyarapítási tételek között külön összeg szere
pel hangfelvételek beszerzésének biztosítására. Egyébként semmiféle önálló "Jo
gi helyzete" nincs, b ezt a körülményi: erősen aláhúzza az a tény, hogy máig sem 
Jött létre a hanglemoz-kötelespéldányok szolgáltatását előíró rendelet; az egy- 
példányos kötélespéldény-szolgáltatás hallgatólagosan folyik. A gyarapodás rend
szeres alapját ez nyújtja; kívüle vétel, kisebb részben ajándék, még kisebb há
nyadban csere gyarapítja a gyűjteményt.

Az állomány majdnem kizárólag hanglemezekből áll; a hangszalag Jelenleg 
még ritka kivétel. A közel 3000 hanglemez túlnyomórészt zenei felvételeket tar
talmaz; az egyéb tartalmú (vers, széppróza, nyelvtanfolyam, orvostudományi, zoo
lógiái, közlekedésrendészeti stb.) felvételek aránya Jelenleg még a 3 százalé
kot sem éri el. A hanglemezek ellenőrzése és a címleíráshoz szükséges meghall
gatása egy közepes minőségű zenegépen ("Tertakoncert") történik. A hangfelvé
telek raktározása a kottavaktárba beállított hangleraez-3zekrónyekben nyert ideig
lenes megoldást (a Z9nei és nem-zenei felvételek elhelyezése - utóbbiaké külön 
Jelzetrendben - egyaránt itt történt, a nem-zenei felvételük feldolgozása azon
ban ez idő szerint a Könyvfeldolgozó Osztály reszortja.
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A tájékoztatásnak itt leglényegesebb részét alkotó auditív szolgálat, 
vagyis a lemezek meghallgatása és szalagra való átjátszása egyelőre, megfele
lő apparátus híján, osak kivételesen indokolt esetekre korlátozódik. A környe
zetet nem zavaró csendes lehallgatást egyidejűleg működtethető két pór fejhall
gató teszi lehetővé.

Az állomány nyilvántartása á legutóbbi időkig 12x1 í> cm méretű gépelt kata
lóguslapokon történt. A nagyobb lapfelvletre a címleírás terjedelme miatt volt 
szükség, hiszen - a kottákkal és könyvekkel ellentétben - itt előfordul 1.3-20 
soros címleírás is (a hangfelvételek címleírása ui. a szokásos adatokon túl az 
előadók névsorát is tartalmazza, ami pl. egy operafelvétel címleírásánál jelen
tékeny többletet jelent). £ gépelt katalóguslapok fő hátránya abból adódott, 
hogy átütéssel nem többszörözhetük a kívánt példányszémbans Így a felvétel csak 
a olmleirás első szava alapján került a betűrendbe. Sokszorosító Üzentünk és az 
Igazgatási Osztály segítségével néhány hónapja rátérhettünk a nyilvántartás kor
szerű technikai megoldásának útjára. A gépelt oialeirások xerografikusan kicsi
nyített mása rőtapiint eljárással kerül megfelelő számban sokszorosításra. így 
elérhetővé vált, hogy a hosszú címleírások is, melyek adráma alkalmazása ese
tén két-hérom cédulát is igénybevennének, egyetlen normál méretű katalóguscé
dulán elférnek és szabványos katalógusszekrény-fiókokban tárolhatóak. A hang- 
felvételek keresztkatalógusán belül lehetővé válik az előadóművészek kataló
gusának kialakítása is, melyben e^y-egy művész, ill. egy-egy énekes vagy hang
szeres együttes produkciói szorosan egymás melle kerülnek.

Az előzőekből kitűnik, hogy hazánkban mind ez ideig nem működik olyan in
tézmény, amely a kellő költségvetési fedezet, létszám és technikai eszközök bir
tokában a széleskörű felmérés, a megfelelő szerzeményezés, a tartós konzervá
lás ós a sokrétű dokumentáció célkitűzésével folyamatosan gyüjtené, őrizné és 
hozzáférhetővé tenné a művelődéstörténet hungarika-vonatkozásu (és egyetemes 
vonatkozásban kiemelkedő jelentőségű) hangzó dokumentumait.

Mindezekről a budai Várpalotában berendezésre kerülő uj nemzeti könyvtár 
hivatott gondoskodni. A jóvánagyott tervezetben körvonalazott lehetőségek alap
jában módot nyújtanak az aj Hangfelvételi Gyűjtemény, a nemzeti fonotéka táv
latainak megnyitására, ha a terv még nem is mondta ki a nemzeti könyvtáron be
lüli szervezeti önállóságát és nem is közölte funkcióit, ellátandó feladatait, 
technikai és személyi apparátusát. Vázlatunk erre kiván kisérlctet termi a tel
jesség és részletesség igénye nélkül. Csupán javaslatnak szánjuk, amelynek meg
vitatása éo megvalósítása a Várba való felköltözés időpontjáig mindenesetre 
célszerűnek mutatkoznék.

[A közlemény befejező része, mely a Hangfelvételi Gyűjtemény feladatainak 
és szervezeti felépítésének tervezetét tartalmazza, lapunk következő 3iáméban jelenik meg.]
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SZÉLJEGYZETNEK

egy könyvtártani Kiadvány margójára

Horváth Tibori Tájékoztató munka.. Bp. OSzK- KMK 1964. 51 p. /A könyvtárosképzés füzetai./
A könyvtári tájékoztató munka meglehetősen 
szerény magyar nyelvű irodalma uj,értékes, 
színvonalas munkával gazdagodott a közelmúlt
ban. Horváth Tibor uj müvének jelentőségét növeli, hogy nemcsak a kezdő, hanem a gya
korlott reference-könyvtáros számára is sok 
használható elméleti és gyakorlati útmuta
tást nyújt. Nézzük meg egy ki3sé közelebb
ről . hogy hasznosíthatjuk az QSzK tájékoz
tató szolgálatában az ebből leszűrt tapasz
talatokat.
A szerző bevezetőjében utal arra, hogy sem "az információ- anyag és az azokat rögzítő 
anyag természetével", Bem a tárolás problémáival nem foglalkozik (4.p.) A vissza
keresés rendkívül bonyolult problematikáját 
sem tárta fel a maga teljességében. Nem is
merteti az olvasóval való foglalkozás sokrétű, pszichológiai és didaktikai problé
mákkal teli folyamatát, a kérdésnek csupán 
egyik, igaz, rendkívül jelentős oldalát, magát a reference—kérdést veszi alapos vizsgálat alá. A kérdés helyes megválaszolása 
azonban függ a kérdező személy felkészült
ségétől, szükségleteitől is. Ugyanarra a 
referencekérdésre más és más választ adunk, 
ha a kérdező csupán érdeklődő, (pl. egy fogadást szeretne eldönteni), közép-, vagy felsőfokú tanintézet hallgatója,vagy 

tudományos kutató. Nem tér ki természetesen a szerző a könyvtárban leginkább előforduló, elsősorban a könyvtár használatával kapcsolatos u.n. "rutin-kérdé
sekre" sem, ezek megválaszolása ui. nem tudományos felkészültséget és kutató
munkát, hanem csupán tapasztalatot - és gyakran türelmet igényel.

Magát a reference-kérdést azonban bőven elemzi a szerző. Megadja ismeret- 
elméleti meghatározását, s logikailag végigvezet a megismerés hosszú és gyak
ran nehéz, útvesztőkkel teli folyamatán is. Számunkra különösen fontos az a 
meghatározása, hogy a kérdésnek feltétlenül kell információs elemet tartalmaz
nia, máskép nem adhatunk pontos, kielégítő választ. Az is megszívlelendő meg- 
állapitás, hogy minél több információs elem található egy kérdésben, annál inkább leszűkül a válasz területe - s valljuk meg, többnyire egyszerűbbé válik 
a reference-könyvtáros munkája is.

A következő probléma, amivel érdemes foglalkoznunk, á megközelítés módja, ill. ezzel kapcsolatosan a reference- apparátus használata. A szerző kétféle 
kiindulási alapról tesz emlitésti a) bibliográfiákon, b) a szakirodalmon keresz
tül. A kérdés jellegétől függ, melyik utón induljunk el. Az esetek többségében 
az első megközelítési módot ajánljuk. A bibliográfia feltétlenül gazdagubb, 
jobban szelektál, könnyebben áttekinthető, s - nem utolsó szempont - nem annyi-r 
ra szubjektív anyagot tartalmaz, mint a szakirodalom. Egyetlen hátránya: a mai 
fejlődés rohanó irama a bibliográfiákat szinte mái' megjelenésük pillanatában 
elavulttá teszi. Ezért, ha kutatásainkat általában bibliográfiák, lexikonok, 
kézikönyvek használatéval kezdjük is, (direkt kérdések esetében az utóbbiak 
csaknem mindig kielégítő választ adnak), többnyire az idevágó szakirodalom leg
frissebb alkotásait is át kell néznünk.

Ejtsünk néhány szót az információ fő forrásairól, elsősorban a reference 
segédkönyvtárról is. A tájékoztató könyvtáros a válasz megadásánál három fór-

A könyvtárosképzés FÜZETEI

Horváth Tibor
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rásból meríthet* a) saját ismereteiből és tapasztalataiból. Ez a forrás különö
sen az un. vitás kérdéseknél hasznosítható és a direkt kérdések egy részénél, 
az utóbbiaknál azonban ne bízzunk túlságosan saját tudásunkban, igyekezzünk azt 
más forrásból ellenőrizni; b) segédkönyvtár, ami nélkülözhetetlen segédeszközünk 
egyrészt a direkt kérdéseknél, másrészt a bibliográfiai jellegű összeállítá
soknál, vagyis olyankor, amikor az olvasó általában érdeklődik egy-egy téma 1- 
ránt, s nem feltétlenül szükséges hogy a keresett mü meglegyen a könyvtárban, 
összeállítása éppen ezért rendkívül gondos s lényegében soha be nem fejezhető 
munkát igényel. Meg kell szívlelnünk a szerzőnek az apparátus aktivitásával kap
csolatos észrevételét. Igyekezzünk tehát a segécLkönyvtíirat úgy összeállítani, 
hogy abban a könyvtár jellegének, s tex'mészeteson az olvasóközönség érdeklődé
sének leginkább megfelelő bibliográfiák, lexikonok, kézikönyvek stb. legyenek. 
Éppen ezért gyakori szelektálás, kiegészítés szükséges ahhoz, hogy a segédkönyvtar anyaga állandóan élő legyen; e) a könyvtáros legfontosabb információs forrá
sa azonban a könyvtár gyűjteménye. Az olvasók többségének kérdése ui. arra vo
natkozik, hogy ez vagy az a mü, vagy ilyen és ilyen témájú könyvok vannak-e a könyvtárban? Bár a kérdésre a betűrendes és a szakkatalógus választ tud adni, 
elkerülhetetlenül szükséges, hogy a reference-könyvtáros kellően ismerje a könyvtár anyagát, s főleg az egyes témák: iránt érdeklődő olvasóval közölni tudja; 
számithat-e arra, hogy érdeklődése a könyvtár anyagából kielégítő választ nyer
jen. Ügyelnünk kell arra is, hogy a könyvtáros személytelen maradjon, vitás kér
désekben önhatalmúlag ne foglaljon állást, csupán figyelmeztesse az olvasót,hogy a felvetett kérdés még nincsen eldöntve.

Befejezésül a bibliográfiai összeállítások módszertanát vázolja a szerző.
E helyütt csak egy tanulságos megjegyzésre kívánunk utalni: bibliográfiai, mun
kánk egyik első lépéseként határozzuk meg az összeállítás célját, s ennek meg
felelően többé- kevésbé azonos színvonalú munkákból állítsuk össze a bibliográ
fiát. Egymástól eltérő színvonalon mozgó szakirodalom regisztrálása a felhasz
nálás szempontját zavarossá teszi, az anyag áttekinthetetlenné válik, s még a 
gyakorlott szakember is elbizonytalanodik egy heterogén nívójú bibliográfia h sz
nál at a során.

E rövid ismertetés során természetesen nem vállalkozhatunk arra, hogy Horváth Tibor rendkívül színvonalas, problémákat felvető munkájának valamennyi kérdésére reflektáljunk. Célunk csupán az volt, hogy néhány gyakorlatibb jellegű 
kérdés kapcsán felhívjuk a reference- könyvtárosok figyelmét a mü alaposabb tanulmányozására. - FALVY ZOLTÁNNÉ

”UJ KÖNYVEK”

KÖNYVEK

állomány gyorapliéiil tanácsadója
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II. fírn őrletre Javasolt könyvek
!!•—31 lap

fii. frorgnlomba kertlll egyé*' kiadványok 

33-43 lup

— A. K. V.K M. K.

Duilapctt, 1004. október htf

Majd kétévi előkészítő munka és számos probléma le
küzdése után végre ez év októberében megjelent az 
”Uj Könyvek” c. központi tájékoztató első száma a 
KMK szervezésében és az ÁKV kiadásában. Azóta már a 
hatodik szám is nyomdába került s minden remény meg
van arra, hogy 1965. januárjára megjelenése szinkron
ba kerül a könyvek forgalomba hozásával, illetve a 
Könyvtárellátó megrendelő jegyzékének anyagával, an
nál is inkább, mert a Kollektor tájékoztató jegyzéke 
január elsejével megszűnik.

A közművelődési könyvtárak állománygyarapitói ettől 
az időponttól kezdve az "Uj Könyvek"-re lesznek utal
va, mert az ÁKV megrendelőjegyzékén csupán a szerző, 
a cim és az "UJ Könyvek” megfelelő tótelszáma fog sze
repelni. A KMK e kiadvánnyal elsősorban az állomány
gyarapításhoz kiván segítséget nyújtani a közművelő
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dési könyvtáraknak. Ezért az "Uj Könyvek" tartalmazza minden az ÜKV által for
galomba hozott könyv részletes címleírását és a minősítéstől függő hosszabb- 
rövidebb ismertetését. Célja azonban nemcsak az állománygyarapítási tanácsa
dás, hanem közvetlen segítségnyújtás az olvasószolgálati munkához, a könyv- 
propagandához és a tájékoztatáshoz is.

A szerkesztőség ezeket a célokat tartotta szem előtt, amikor a recenziók 
alapelveként leszögezte: nem célunk sem az irodalomkritikai, som pedig a rek
lámtevékenység. Ismertetőink az iró bemutatására, a tartalom, a stílus és a 
feldolgozás színvonalának ismertetésére korlátozódnak, utalva az iró egyéb mü
veire is. Ezt nem csak a könyvtáros használhatja megbízható módon a beszerzés
nél való tájékozódásra és az irodalompropagandához, hanem az olvasók tájékoz
tatására is felhasználható. A könyvtái’osnak az iró és a mii ismertetésén kivül 
útmutatást adunk arra is, hogy milyen érdeklődési körű és olvasottságú olvasók
nak ajánlható a mü» A minősítés pedig a közművelődési könyvtárak törzs-, ja
vasolt-, vagy egyéb állományába sorolja a müveket.

A szerkesztőség már a törzsanyag, javasolt és egyéb müvek cimü fejezetek
be való sorolással is igyekszik segítséget nyújtani a kisebb könyvtáraknak a 
beszerzéshez, illetve a válogatáshoz.

Az 1964-es évben a kiadványnak hat száma jelenik meg. De már az eddigiek 
is arra késztettek néhány könyvtárost, hogy véleményüket és kívánságaikat le
vélben a szerkesztőséggel közöljék. Ezeket figyelembe véve az 1965. évi első 
számtól kezdve, minden számban betűrendes mutató jelenik meg. Az év végén pe- 
áig összesített betűrendes és szakrendi mutatót adunk ki, az egész évfolyam 
egybekötósére alkalmas kötéstáblával együtt. A tételszámozás eddig minden szóm
ban újrakezdődött. Erre az ÁKV adminisztrációja miatt volt szükség. Januártól 
kezdve ez is megváltozik: a tételszámozás folyamatos lesz, 650.001-el fog kez
dődni. Ugyanez a szám lesz az ÁKV nyomtatott katalóguscéduláinak sorszáma, va
lamint a megrendelőjegyzékek tételszáma is. A számozás minden évben újra kez
dődik, s az első két szám a tárgyévet jelöli. A tótelszámozásnak ez a rendsze
re megkönnyíti az annotációk katalógusból való visszakeresését és lehetővé te
szi a megrendelő jegyzék cimc.nyagában is a gyors tájékozódást. Ugy gondoljuk, 
hogy a katalóguscédulák és az "Uj Könyvelt" anyagának azonos számozása néhány 
éven belül a közművelődési könyvtárak tájékoztató munkájának egyik fontos esz
közévé teszi az "Uj Könyvek" egybekötött évfolyamait.

Kiadványunkkal feleslegessé válik a falusi és a szákszervezeti közművelő
dési könyvtárak törzsanyagjegyzékeinek ismétlődő kiadása is. E jegyzéket ez 
óv októberétől az "Uj Könyvek" I. fejezete helyettesit!. Ezért már csak egyet
len összesített és annotált törzsonyagjegyzéket adunk ki (5-os számút), amely 
tartalmazni fogja a jelölések megkezdésének időpontjától az "Uj Könyvek" meg
jelenéséig az összes törzsanyagnak jelölt könyveket. így lesz teljes és igy 
folytatódik az "Uj Könyvek"-kel a népkönyvtári hálózat megalakulása óta közmű-
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velődési könyvtári törzsanyagnak minősített könyvek jegyzéke.

Ha kiadványunk példány számát az előfizetők számának növelésével a jelen
legi 5 ezerről kétszeresére sikerülne emelni, úgy előfizetési árát felére le
hetne csökkenteni. Tudjuk mi is, hogy az évi 130 forint előfizetési dij a kis 
falusi és szakszervezeti közművelődési könyvtáruknak sok, de a lapnak önellá
tónak kell lennie, s nem mi, hanem ez a körülmény szabta meg a kiadvány árát.

Az "Uj Könyvek" felkeltette a könyvtárostársadalom érdeklődését, ezt bi
zonyítják a már beérkezett levelek és a tudomásunkra hozott bíráló és dicsérő 
megjegyzések. Sízek máris komoly segítséget nyújtottak a szerkesztőség munká
jához. Beméljük, hogy ez a segitőkészség a jövőben még esek fokozódni fog és 
a közös munka eredményeként az "Uj Könyvek" mind jobban fogja teljesíteni fel
adatát. - ÓNÓDT MIKLÓS
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VII.
A négy "legszebb" könyvtár

ÚtiJegyzeteimben lapozgatok. Piros irónnel áthúzott lapok Jelzik a fel
dolgozott s a Híradóban közzétett feljegyzéseket. Az át nem húzott oldalakon 
kusza ceruzairással rögzített élmények foglalata ez a "mozaik" Jellegű záró- 
tanulmány, amelynek minden egyes színes kockája felejthetetlen élmény volt a 
számomra, hiszen az a négy könyvtár, amelyről "búcsúzáéként" megemlékezem, Itá
lia legszebb, műemlékjellegi! könyvtárai közé tartozik.

szetet, Írott 
teni köteles, 
fenyítésben is 
fició" is eljárást kell 
elegendő...

Római tartózkodásom egyik napján a Nemzeti Könyvtárból jőve 
szerencsés időben érkezem a BIBLIOTECA CASANATENSE-be. Alig, 
hogy befordulok a szűk Via S.Ignazio 52.számú épületébe, zu
hogni kezd az eső, amolyan római módra. Az esővíz pillanatok 
alatt valósággal elárasztja az úttestet. A járdaszéli ráosos 
lefolyók bugyborékolva nyelik a vizet.

Az emeletre vivő lépcsőn haladva megállók egy falbasüllyesz- 
tett, szöveggel sűrűn televésett szép márvénytábla előtt. A 
szöveg eredetijét 1801. augusztus 30-án irta alá Consalvl bí
boros. A márványtábla egy "Editto" szövegét tartalmazza, azt teszi közhírré, hogy aki "e könyvtárból a jövőben könyvet, met- 

vagy nyomtatott müvet elvinni merészel, az okozott kórt megtéri- 
ezehkivül azonban az érvényes rendelkezéseknek megfelelően testi 
részesül." A tettenértek ellen azonban "per inquisizione ex of- inditanl s a bizonyításhoz egyetlen tanú vallomása is

E ma már szokatlan tartalmú szöveg komor, drákói szigorú mondanivalója el
gondolkoztat s nyomott hangulatom csak ekkor oldódik fel, amikor belépek a könyv
tár gyönyörű, emeletes galériás nagytermébe a Casanatense egyik vezető könyv
tárosa, signorina dott. Paola 'fentőri kalauzolásával.

A Biblioteca Casanatense-t 1696-ban Gerolamo Oasanate bíboros alapította 
160 000 scudot hagyományozva a domonkosoknak a könyvtár építésére. Az épület 
Oarlo Pontana. Bernini neves tanítványának nagyszerű alkotása, a S.Maria 
Sopra Minerva zárdájához kapcsolódik. Ez a klastrom arról nevezetes, hogy ben
ne működött egykoron a domonkosok által vezetett inkviziciós törvényszék, a- 
melynek egyik leghíresebb pere kétségtelenül a Galileo Galilei-ügy volt.

A könyvtár 1873 óta van az olasz állam tulajdonában. Pő gyűjtőköre a ka
tolikus egyháztörténet, de nevezetes Róma városára vonatkozó ediktum-gyüjte- 
ménye is. Állománya mintegy 350 000 nyomtatott kiadvány, 6 000 kódex és 2 000 
ősnyomtatvány. Kéziratállománya rendkívül gazdag és nagyórtókü. Egyháztörténe
ti gyűjteménye a Vatikáni Könyvtár után a legjelentősebo.
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Délután már napfényes, derűs időben látogattam el a Piazza S. Agostinon 
lévő BIBLIOTHECA ANGELICA-ba. Nevezetessége, hogy Róma első nyilvános könyvtá
ra, mely 1605 óta áll a kutatók rendelkezésére. Nagytermét s annak bútorzatát 1756-ban restaurálták. A szakértők egyetértenek abban, hogy az Angelioa nagy
terme Itália egyik legszebb teremkönyvtára. E pompás terem minden müvét perga
menbe kötötték. A polcokon, az állványokon az elefántcsontszin és az aranyo
zás a domináns tónus. A kötéseket a hires grottaferratái apátság könyvkötő- 
és restauráló műhelyében készítik.

Az Angelica állománya 160 000 nyomtatott mű, 1 100 ősnyomtatvány, 2 700 
kódex és igen sok kézirat. Legjellegzetesebb állományrésze a settecento-gyüj- 
temény. amely 15 200 kiadványt tartalmaz. Gyűjtőköre főleg egyháztörténet és olasz irodalomtörténet, A könyvtár minden Szent Ágostonra vonatkozó irodalmi 
terméket megvásárol. Kódexei közül világhírű a XIII. századbeli "De Balneis 
Puteolanis", amelynek miniatűréi a szicíliai iskola legszebb remekműveihez tar
toznak.

A kapu alatt ebben a könyvtárban is márványbavésve áll az Egyházi Állam 
tilalmat aki az állomány bármelyik tételét elvinni merészelné, az "ipso facto" 
azonnal kiközösíti magát az egyházból...

Firenzei élmény az útiJegyzetek között. Langyos, indigókék 
égboltu szeptemberi délelőtt. A Piazza San Lorenzon áll a vásár, 
a "mercato". A Capella dei Principi lantema nélküli kupolája 
alatt vagy másfél ezer év óta áll a S. Lorenzo templom, mely mai alakjában Brunelleschi, Manetti és Michelangelo müve.
A Medici sirkápolnákból Jövök s a BIBLIOTECA MEDICEA-LAU- 

RENZI.ANA-ba igyekszem, moly a San Lorenzo kolostor első emeletén van. Az épület s a belső tér megalkotása a világ egyik 
legcsodálatosabb lángelméjének, Michelangelo Buonarrotinak 
az alkotása.

A könyvtérépitési megbízást Michelangelo VII .Kelemen pápától kapta. Michel
angelo 1524-ben lát hozzá a tervezéshez. Két év alatt készül el az átrium néhány oszlopának terve. A pultok modellje 1555-ban ugyancsak elkészül, de Michel
angelo egy év múlva örökre elhagyja a Virágok Városát s csak távolból foglal
kozik a könyvtár tervezésével, mely halála után hét évvel készül el. Nem érhet
te meg tehát a nagy művész müvének elkészültét. A befejező rószterveket Michel
angelo vázlatai nyomán B.Ammanati késziti el.

Ez a könyvtár, amely a cin- 
quecento második felének köze
pén készült el, szakmai-funkció— 
nális szempontból már a befeje
zés időszakában idejemúlttá 
lett. A Biblioteca Medicea- 
Laurenziane Jellegzetesen pult
könyvtár, mintája az 1441-ben 
megnyílt firenzei Marciana. A 
pultkönyvtárt a XVI.század kö
zepére mór csak emlékként idéz
ték, hiszen a könyvnyomtatás 
hihetetlenül gyors elterjedése 
úgyszólván szétrepesztette a 
pultkönyvtórt. Uralkodó lesz 
a teremkönyvtór. S mégi3, ez 
a szakmailag anakronisztikus 
könyvtár építészetileg a legcsodálatosabb alkotások egyike. 
Nincs belső oszlopsor a nagy
teremben, mint a firenzei Mar
ciánéban, vagy a cesenaiban.
A terem hossza 46,20 méter,
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szélessége 10,54 méter, magassága pedig 8,15 méter. A terem közepén lévő főfo
lyosó jellegű szabad tértől jobbra és balra két 44-44 pultból álló padsor húzó
dik. A pultok haránt állnak az ablakokra. A fény és árnyék, a ohiaroscuro pom
pás játéka ez a könyvtár. Távol a reneszánsz szabatos megfogalmazásától, a ne
héz, puha formák itt szinte küszködve bontakoznak ki. Az előcsarnokban az osz
lopok megkettőződnek, egymáshoz simulnak, mintha egyedül nem birnák el a tor
kot. A lépcsőt magába foglaló előcsarnok csupa nyugtalanság, csupa szeszély.

Vásári Írja erről az épületről a következőket: "Soha a báj határozottabban 
ki nem fejeződött az egészen és a részekben, mint ittj a párkánytartókon, a szoborfülkéken. a párkányokon és a kényelmes lépcsőzeten. ahol olyan szeszélyesek 
a kanyarok és ez egész annyira elüt a szokványos fel járatoktól, hogy mindenki 
elámult láttára."

Ebbe a csodálatos terembe szállították azt a kéziratos könyvtárt, amelyet 
még Cosimo il Vecchio, Piero és Giovanni, a két fiú, de különösen Lorenzo il 
Magnifico gazdagít. A Medicea-Laurenziaaanak jelenleg közel 50 000 kötet könyve, 
4 300 ősnyomtatványa s több, mint 10 200 kódexe van, köztük egy gyönyörű Dante- 
kódex. A könyvtárnak magyar vonatkozású állománya is bőven van. Leghíresebb a 
nagyterem közepetáján, a jobboldalon sorakozó pultok egyikén (Plut.15*17) vitri- 
nes elhelyezésben kiállított Corvina, mely a magyarázó szöveg szerint zsoltáro
kat és az uj testamentumot tartalmazza, egy olyan Bibliának a harmadik része, amelyet Corvin Mátyás számára készítettek, a miniaturák Gherardo és Monté dl 
Giovanni alkotásai. Itt őrzik Giovanni Boccaccio Decemerone-jának legrégibb 
példányát is.

A veneziai Piazzetta két oszlopán a szárnyas oroszlán és 
Szent György sütkérezik a nyárvégi napsütésben. A tér jobbol
dalán a Campanllehez szinte hozzasimulva áll a BIBLIOTECA NA- 
ZIONALE MARCIANA épülete, Jacopo Sansovino remeke. Egy másik 
"Jacopo", Burckhardt Írja erről az épületről 1855-ben: "Das 
prachtigste profáné Werk des modernen Európa".
Bessárion de Trebisonda bíboros, Konstantinápoly patriarchá- ja 1468. május 4-én Írja meg híres levelét "a méltóságos és 

győzhetetlen fejedelemnek" Cristoforo Moro-nak és a nemes velencei szenátusnak, amellyel a köztársaságnak adományozza rendkívül értékes 
görög és latin kódexekből álló gyűjteményét. "Non tam multos, quam optimos" 
a bíboros-bibliofil jelszava. Nem a mennyiségre, a minőségre törekedett e nagy humanista. A felajánlott értékes adomány 48 ládába zárva 1469-ben érkezik meg 
Veneziába. A szenátus méltó módon fogadja az adományt, a Palazzo Dúcaiéban, 
majd a San Marco kolostorban helyezik el. A Serenissima 1559-ben az érett re
neszánsz építőművészet nagyszerű olasz mesterét, Jacopo Sansovinot bízza meg 
a Libreria uj épületének megépítésével. Szemben a Palazzo Dúcaiéval, a Piazzetta nyugati szegélyére emelkedik a nagyszerű palota. Burckhardtnák igaza van, a 
Libreria épülete remekmű. Alul 'dór, az emeleten ion oszlopok díszítik. A hom
lokzaton a méretek, az árnyak és a fények, valamint a formák finom összhang
ban olvadnak össze. Bent a gazdagon díszített termekben Tizlano, Tintoretto, 
Veronese remekművek ...

A könyvtárt 1812-ben áttelepítik régi helyére, a Palazzo Dúcaiéba, ott 
marad 1902-ig, majd a Palazzo Zeccaban kap helyet.-Végre 1929-ben, a biblio
filek első világkongresszusa alkalmából visszakerül a Sansovino-palotába.

A Marciana a Blblioteca Apostolica Vaticanaval és a firenzei Medicea- 
Lauronzianaval rokon, jellegzetesen humaniórákét gyűjtő könyvtár. A "nemzeti" 
jjelző ezt a könyvtárt is megilleti. Állománya közel 750 000 kötet könyv, 2 900 
ősnyomtatvány, 12 500 kódex.

A földszinten az egykori zárt udvart a 3zázad elején üvegtetővel látták 
el, itt helyezték el a közel 100 személyes általános olvasótermet, a kataló
gusokat, a kölcsönzést. A raktárak kétoldalt helyezkednek el.
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Az emeleten a feldolgozás és két tudományos szak
olvasóterem van. Ttt sorakoznak a különgyüjteményok 
s a csodálatos 26 méter hoss:,u és közel 11 méter 
széles nagy terem, a Sala Sansovlno, amelynek 12 
vitrinjében mutatja be a könyvtár világhírű kincsei
nek legszebb tételeit. Az egyik vitrinben megcso
dálhatjuk a 110 nagy miniaturás hires Breviario 
Grimanit, mely talán a világ legszebb miniált kó
dexe. A baloldali, utolsó vitrinben egy Corvina 
pihent Antonio Averulino dettc Fiiiraté "Trattato 
d*architettura”-ja e kódex. A.Bonfini latin fordí
tásában (Cod.Lat.VIII.2.). A magyarázó felirat tö
mören azt is jelzi, hogy a kódexet a XV. század végén (1466) Corvin Mátyásnak készítették s az ő címe
re disziti.
A jobboldali vitrinsorban kiállított ritkabecsü 

könyvek sorakoznak. Itt is magyar emlék köszönti 
a szemlélőt: "Johanne3 de Jhurocz Chronica Hungáriáé" 1468. évi kiadása lAugsburg, Ratdolt.Inc. 719*)
Egyéb magyar vonatkozású állományegységek is sora

koznak a könyvtár zárt tároló helyiségeiben, köztük 
egy másik Corvina, "Marcianus Capella de nuptiie 
Mercurii..mely Csontosi Jáno3 szerint az "Atta- 
vante által festett legfényesebb kódexek egyike".
Ez a három kódex azért is nevezetes, mert az 1881. 

évi budapesti kortyvkiállitáson mind a hármat kiállították.

PAVLI MANVTII
IN ü H A I 1 O N I. M

PRO P. S i: X T l O

ad a ti ; o n i v m aeiivm

VENETMS, M. D. I.1X.

Áthúzom piros ironnal az utolsó jegyzetlapot is, bezárom a kis noteszt, 
melynek félmondatát Emma Firani-nak, a milánói Braidense Igazgatójának egyik 
tanulmányából másoltam le. A motto a következő:

"Kétségtelen, hogy a könyvtárak története és a népek művelődéstörténete szoros összefüggésben van egymással, vagy helyesebben: a könyv
tárak állapota igen hiven tükrözi minden időben és irinden helyen a 
műveltség történetét..."

Nem huzom át a notesznek ezt a lapj&t piros irónnal, de aláhúzom a motto 
minden egyes szavát. S ezzel a helyesléssel ér véget élményekben gazdag utam 
"Itáliában könyvek, kódexek között"...

A MACICA SRESKA KÖNYVTÁRÁBAN

Ez óv őszén a jugoszláv-magyar kulturális csereegyezmény keretében négy 
hetet töltöttünk Jugoszláviában, mint a Matica Srpska vendégei. Utunk során 
megismerkedtünk az újvidéki könyvtárakkal és magyar vonatkozású kulturális in
tézményekkel (rádió, Fórum-kiadó, egyetemi magyar tanszéki, továbbá a belgrádi, 
zágrábi és ljubljanai (szerb, horvát és szlovén) nemzeti könyvtárakkal, a bel
grádi egyetemi és akadémiai könyvtárakkal, valamint a belgrádi Bibliográfiai 
Intézettel is.

Lonetetlenség lenne ezen a helyen minden tapasztalatunkról és benyomásunk
ról képet adni, ezért csak arra szorítkozhatunk, hogy fejlődő kapcsolataink
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miatt egyre nagyobb fontosságú Matica Srpska könyvtáráról és munkájáról ad
junk vázlatos leírást.

Érdemes lenne ezzel kapcsolatban Növi Sadról és a Vajdaságról is részle
tesen szólni, de most nem célunk az utunkon szerzett nem könyvtári vonatkozá
sú élmények ismertetése. Erről csak annyit, hogy a Vajdaság r. várakozáson fe
lüli mennyiségben és minőségben kínálja a természeti szépségeket és a műemlé
keket s hangulatos Dunapartot, a zordnak hitt, pedig barátságos Fruska Gorát, 
Pétervárad monumentális építményét, az Ilok (Újlak) revü, jó állapotban meg
maradt, mesébe illő váracskát, tetőtől talpig freskókkal díszített szerb ko
lostort emplomokat. Mega Növi Sad lendületesen épülő, mor.galmas város, amely
ben az idegen hamar otthon érzi magát. A város a Vajdaságnak, mint autonóm tar
tománynak (az ország hat köztársaságra, s ezen belül két autonóm tartományra 
tagolódik) székhelye, s a vajdasági szorbsógnek és magyarságnak egyaránt kul
turális központja.

A vajdasági szerb kultúra legrégibb s ma is legjelentősebb intézménye az 
1826-ban Pesten vagyonos szerb kereskedők által alapitort, s éppen most 100 
éve Növi Sad-ra költözött Katica Srpska. A kicsiny tőkével meginduló szerény 
kezdetekből a Matica Srpska tekintélyes tudományos szervezetté fejlődött, iro
dalmi és tudományos részleggel (ezeken belül további szekciókkal), melyek négy 
tudományos kiadványsorozatot adnak ki rendszeresen, s a havonta megjelenő,nagy 
múltra visszatekintő Letopis Matice Srpske-t.

A Matica könyvtáráról 1830 óta maradtak fenn adatok: ekkor a pe3ti szerb 
diakónus Írja össze több, mint 5 000 kötet jegyzékét. 1959-ig a könyvtár a 
Matica Srpska egy osztálya volt. Ez a körülmény hátráltatta is fejlődésében, 
ekkor önállósult, s bar nevében ez nem szerepel, lényogóben a vajdasági nemze
ti könyvtár szerepét tölti be. Ettől az időponttól kezdve a könyvtár fejlődése 
gyorsabb lendületet vett. Mai állománya 380 000 kötet. Szerbia területére vonat
kozólag kötelespéldányköDyvtár; az ország más köztársaságaiból és külföldről 
vétel és csere utján gyarapítja anyagát, mégpedig elsősorban - hagyományainak 
és az igényeknek megfelelően - a szépirodalom és a humán tudományok köréből, 
egyéb területekről csak az alapvető müvek beszerzésére szorítkozva. Hégi, a 
Matica Srpska épületében elhelyezett otthonát máris kinőtte, - bár ezt a lá
togató a szép raktártömbök, kellemes munkahelyek bejárásakor nem veszi még ész
re.

De a könyvtárnak nem kell a jövőtől félnie: máris raktári férőhelyet sza
badit fel a technikai részlegek külön épületbe való telepítésével és hamarosan 
megindíthatja uj otthonénak tervezését, majd felépítését a mellette fekvő üres 
telekre.

Az uj funkciók kibontakozásával párhuzamosan az utóbbi éhekben számos uj 
osztály létesült, úgy, hogy ma a könyvtár 65 dolgozója 9 főosztályban és 7 
osztályban (egyes főosztályokhoz még nem tartoznak osztályok) végzi munkáját: -
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ezzel a további fejlődés keretei is természetesen kirajzolódtak.

A Nőni Sadon eltöltött - bér kirándulásokkal megszakított - több mint két 
bét alatt valamennyi főosztály életébe módunkban állott bepillantani. A gyara
pítási főosztály - melynek nyelvterületenként megoszló előadói a cserekapcso
latokat is bonyolítják - mintegy évi 10 000 egységgel gyarapítja a könyvtér 
állományát; beszerzési keretük magyar pénzben 550 000 Ft-nak felel meg, s en
nek valamivel nagyobb felét külföldi anyag beszerzésére fordítják. 140 külföl
di és 90 hazai intézménnyel állnak csereviszonyban, s főleg a Matica Srpska 
kiadványait ajánlják fel cserére. Ez a csoport az Országos Széchényi Könyvtár 
közvetlen partnere abban a csere-megállapodásban, melyet a tavasszal kötöttünk, 
s melynek értelmében automatikusan küldjük egymásnak az egymás területén meg
jelenő hungarica- 111. jogoslavica-anyagot, valamint folyamatosan a megjelenő 
tudományos müveket. - A feldolgozó főosztály leltározó, címleíró, szakozó osz

tályra és a központi katalógus osztályára oszlik; a címleíró részleg a betűren
des, a szakozó részleg a decimális szakkatalógust is gondozza. - Az olvasószol
gálat főosztálya a szokásos közönségszolgálati feladatokon kivül az olvasói ka
talógust gondozza, s a könyvtárközi kölcsönzést is végzi.

A könyvtár- 4 000 beiratkozott olvasót tart nyilván, akik évi 50-60 ezer 
alkalommal keresik fel. A használt könyvanyag száma ehhez képest nem magas; 
úgy látszik, a két, 100-100 személyes olvasótermet megtöltő olvasógárda számos 
tagja saját könyvéből olvas vagy tanul az olvasóteremben. - Külön főosztály a 
rógl könyvek gyűjteménye (1887-ig)» mely néhány régi szerb egyházi kéziratot 
is őriz (a XII.századtól), a az el3Ő az Országos Széchényi Könyvtár glagolita 
nyomtatványával egyidős szerb nyomtatványt, - de emellett újkori ritkaságokat 
Í6, mint az egy-egy példányban fennmaradt, partizánok által a második világ
háborúban kiadott újságok egyes számait. - A periodikák főosztálya 9 000 cím 
alatt 49 000 évfolyam hírlapot gondoz; a ? 000 tétel között 600 a magyar (a 
legnagyobb tétel az idegen nyelvek közűi), 3 ma is 36 magyar folyóiratot kap 
a könyvtár csere vagy előfizetés utján.

A különgyüjtemények főosztálya egyelőre a zenemüvekre ós a kisnyomtatványok
ra terjeszti ki tevékenységét. - A hálózati főosztály feladata kettős; egyrészt 
a Vajdaság területén végez hálózati munkát (tanácsadói jelleggel), másrészt a 
külön felállított vajdasági, muzeálisként kezelt könyvanyagot (1867 utáni anyag) 
gondoíza. A főosztályok sorát a műhelyek főosztálya (könyvkötészet, restaurálás, 
mikrofilmlaboratórium) és a titkárság zárja le.

Külön kéziratgyüjteménye a könyvtárnak nincsen; a Kézirattár a Matica 
Srpska önálló részlege.

A könyvtár fejlődésének lendületét még a látogató is érzékeli. Egyre-másra 
találkozik újabb munkaszervezési tervekkel, újabb feladatok körvonalainak ki
bontakozásával és természetesen sok, a közelmúltban már megvalósult kezdeménye-
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sóssal.

Meglepően élénk és színvonalas a tudományos tevékenysége és az ennek ered
ményeként megjelenő kiadványok sora*

Nagyon tetszettek azok a kis, rotaprinten előállított, de igen szép kiál
lítású füzetek, amelyek régi, illusztrált szerb nyomtatványokat visznek közel 
- tartalniilag-hangulatilag egyaránt ~ a kispénzű olvasóhoz is.

Vendéglátónk, arról is gondoskodott, hogy a Vajdaság más könyvtáraival is 
megismerkedhessünk: látogatást tettünk a szabadkai, zental és versed városi 
könyvtárakban - előbbi kettő nagymennyiségű magyar könyvanyaggal ie rendelke
zik - és megnéztük az 1842-ben létesült legrégibb szerb népkönyvtárats Írig köz
ség korszerű, modern berendezésű könyvtárát.

Ezeken az intézményeken keresztül alkalmunk volt bepillantást nyerni a 
Vajdaság erősen fejlődő könyvtári és általában kulturális életének egészébe.- 
NÉMETH MÁRIA - V.WINDISCH ÉVA

AzORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁR *
kísérlete a feldolgozó munka gépesítésére

A műszaki irodalom növekedése egyre nagyobb feladat elé állítja a műszaki 
könyvtárosok feldolgozó gárdáját. Azon a területen, ahol a tájékoztatás gyorsa
sága elsőrendű követelmény, különösen fontos feladat a gyors feldolgozás megol
dása.

Ezzel a céllal és ebből a szükségletből fakadóan kísérelte meg az OMKDK 
a gépi feldolgozás bevezetését. Benedek Jenő és Orosz Gábor cikke az uj módsze
rekről és eredményekről számol be.

Az uj módszerek kialakításában elsőrendű meghatározó tényező a gép jelrend
szere. Ezért meglehetősen le kellett csökkentenlök a címleírás adatait és át 
kellett alakítaniuk a szakjelzeteket. Tekintve azonban a könyvtár sajátos fel
adatkörét, mely elsősorban a feltárás és nem a megőrzés, ez a módszer feltétlenül 
eredményes és kielégítő lehet. Különösen eredményes, mert az uj jellegű feldolgo
zást egy viszonylag egyöntetű, gyorsan avuló és a beszerzett könyvek nagy hánya
dát kitevő oktatási anyagon alkalmazták. Az anyagi és időnyereség mellett még 
az Is nagy előnye, hogy tehermentesíti a feldolgozó munkát és a katalógusokat 
a tankönyv ós jegyzetanyagtól. A módszer kiterjesztésének lehetőségei még nem 
tisztázottak. Nyilvánvalóan nem alkalmazható ez a könyvtár teljes állományára, 
de eredményei mindenesetre érdeklődésre tarthatnak számot szakmai körökben. - 
KOVÁCS ILONA
BENEDEK Jenő-OROSZ Gábor: A feldolgozómunkák gépesítése 

az OMKDK-ban. Tudományos és műszaki tájékoztatás 1964 8.szám 656—668.p.



KÖNYVTÁRI SZERVEZETEINK
híreiből

Újra vála az t o t t á k KÖNYVTARUNKBAN A PARTVEZETÖSÉGET

Pártszervezetünk december 7-én újraválasztotta vezetőségét. A választást 
egy korábbi taggyűlésen megválasztott háromtagú bizottság részben csoportos, 
részben egyéni beszélgetés formájában készítette elő meghallgatva minden kom
munista véleményét a pártszervezet és a vezetőség addigi munkájáról. A vezető
ségválasztó taggyűlésen az Így kialakult kép alapján tették javaslatukat.

A taggyűlés napirendjén l) a vezetőség beszámolója és hacározati javasla
ta, és 2) a vezetőség megválasztása szerepelt.

Hámori Béla a pártszervezet titkára, beszámolójában a pártszervezetnek és 
vezetőségének három évi munkáját ismertette könyvtári szakmai, gazdasági, káder
fejlesztés és politikai-ideológiai vonatkozásaiban.

A beszámoló során tizennégy hozzászólás hangzott el, részben a beszámoló
val, részben a határozati javaslattal kapcsolatban, melyet a taggyűlés több mó
dosítással elfogadott.

A jelölő-bizottság javaslata alapján a taggyűlés Hámori Béla, Óvári Sándor 
és Vadász Ferencné elvtársákat a vezetőség tagjaivá választotta. A pártszerve
zet titkára Hámori Béla elvtárs.

Az uj vezetőség munkájához sok sikert kívánunk!

Szakszervezeti 
MUNKÁNKRÓL * MEGBESZÉLÉSEINKRŐL * RENDEZVÉNYEINKRŐL

NOVEMBER 26. * ISMERETTERJESZTŐ ELŐADAS

Az "Ismerkedés a kibernetikával" c. előadássorozatunk második előadását 
"Automatikus rendszerek és az élő szervezet" oimmel Szanyi Lászlót a TIT kiber
netikai osztályának előadója tartotta*
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NOVEMBER 3C. * KÜLDűTTÉRTEKEZLEI

A küldöttértekezlet napirendjén 1. az 1965* évi szakszervezeti vezetőség
választás előkészítésével éo lefolytatásával kapcsolatos titkári beszámolót 2. 
a megválasztandó szakszervezeti szervek létszáménak meghatározása és a jelölő
bizottság megválasztása; valamint 5. az 1965* évi szakszervezeti költségvetés

*megtárgyalás a szerepelt. A küldöttértekezleten a 26 szakszervezeti csoport ál
tal megválasztott 38 küldött és 20 meghívott vott részt.

Az elhangzott titkári beszámoló után a küldöttértekezlet a megválasztandó 
szakszervezeti bizottság létszámát 13 rendes (reszort szerinti megosztásban; 
elnök, titkár, szervezési felelős fa titkár helyettese], muhkamozgalmi fele
lős, szakmai felelős, oktatási felelős, kulturfelelös, ifjúsági felelős [ a 
KXSz javaslata alapján], társadalombiztosítási tanács elnöke, munkásvédelmi 
felelős, bér-és munkaügyi felelős, gazdasági felelős, adminisztratív felelős) 
és 5 póttagban; a számvizsgáló-bizottság létszámát 3 rendes és I póttagban; 
a társadalombiztosítási tanács létszámát 7 tagban (reszort szerinti megoszlás
ban: elnök [SzB-tag], segélyezés, egészségügy, üdülés, munkás ellátás, nőfele
lős és nyugdíj-kérdések) határozta meg.

A küldöttértekezlet a könyvtár szervezeti és elhelyezési adottságainak 
megfelelően a választás előkészítésére az alábbi 9 tagú jelölőbizottságot vá
lasztotta meg: elnök Dr.Wlx Györgyné, tagok: [főépületben] Kovács Ilona és 
dr. Vizkelety András. [Pollack Mihály téri épületben] dr.TÓth Lajos és Kiss 
Dezsőné, [Muzeum utcai épületben] a KMK csoportjainál Ónódy Miklós és Somogyi 
Anna, az OSzK csoportjainál dr.Sebestyén Gáborné, [külső munkahelyeken] Tölgyesi 
Lászlóné.

A küldöttértekozlet az 1965. évi költségvetési előterjesztést az alábbi 
rovatolásban fogadta élt tervezett bevételek összeget 48 400 Ft, a tervezett 
felhasználások összeget szociális jellegű kiadások 14 550 Pt (30,1 százalék), 
kulturális jellegű kiadások 19 250 Pt (39,7 százalék), sport jellegű kiadások 
6 600 Pt (13,7 százalék), szervezési és ügyviteli kiadások 8 00C Pt (16,5 szá
zalék) összesen 48 400 Pt.

DECEMBER 1. * FRANCIA NYELVŰ KLUBDÉLUTAN

"La longue frangaise actuelle, vue pár un bibliothécaire" cimen Juhászné 
dr. Hajdú Helga tartott előadást. ~~

---------- * KST-BETÉT3K KIOSZTÁSA

A karácsonyra és újévre szánt takarékbetétek kiosztása ezen a napon tör
tént. Számadatait rögzít jült: a tagok száma 150, a betétek összege 186 740 Pt 
a kifizetett kamatok összege pedig 4 154,80 Pt volt. Az óv folyamán KST rész
legünk 131 esetben 136 800 Pt kölcsönt folyósított.
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DECEMBER 3. * SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG ELLENŐRZÉSE

Tárgya az SzB pénztára november havi pénz-és értékcikk nyilvántartásének, 
kezelésének ellenőrzése volt. Az SzB pénztárkönyvének egyenlege: készpénz el
mén 187,24 Ft, követelés elmén 24?,- Ft, OTP betétkönyvben 15 324,50 Ft, tag
díjból yegben 7 813,- Ft volt.

---------- * TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCS ÜLÉSE

Az ülésen közétkeztetési, üdülési, munkásvédelmi és a télapóünnepséggel 
kapcsolatos, folyamatos jellegű kérdések kerültek megtárgyalásra. Az ülés mun
kaadói segélyre javasolta: haláleset elmén Halmos Tiborné (KMK 500 Ft); beteg
ség elmén Fallenbüchl Zoltán (200 Ft), Hanke Lajos (200 Ft), Storch Árpádné 
(200), Szász Géza (300 Ft), Szilvássy Zoltánná (200 Ft); szülés elmén Borosy 
András (200 Ft), Fodor Armandnó (300 Ft); tanulmányi segély elmén Molnár Sán
dorrá (100 Ft) és Sajtós Endre (100 Ft) dolgozókat. Szakszervezeti rendkívüli 
segélyben részesítette Fallenbüchl Zoltán (házasság alkalmából 200 Ft) és Po
zsony Endréné (szociális elmen 300 Ft) szakszervezeti tagokat.

DECEMBER 4. * SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG ÜLÉSE

Az SzB dr.Hernády Dénes SzV3 elnök előterjesztésében az 1964. évi költség- 
vetés bevételi és felhasználási kérdéseit, valamint az ez évi leltározással kap
csolatos kérdéseket; dr.Gordon Miklósné TT-elnök előterjesztésében pedig a tél
apó-ünnepség rendezési és anyagi kérdéseit tárgyalta meg. Az SzB anyagi támoga
tást szavazott meg a KISz dec. 12-i klubestjének megrendezéséhez.

------------  * SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

Az ülés az "OSzK Hiradó" 10. számának kéziratait és az 1965* évi 1. szám 
tervezetét hagyta jóvá.

DECEMBER 11. * MUflKAEGÉS ZSÉGÜGYI ELLENŐRZÉS

A VIII.kér.Tanács VB egészségügyi osztálya képviseletében dr.Budahegyi 
István a Gazdasági Hivatal, valamint szakszervezetünk TT-elnökének és munkás
védelmi felügyelőjének jelenlétében központi épületeinkben egészségügyi szem
lét tartott. Észrevételeket tettek a KMK sokszorositó-üzemóben működő xerox 
berendezés használatával (nem megfelelő szellőztetés, az ottan dolgozók idő
szakos orvosi vizsgálatának elmulasztása), a Muzeum utcai épület takarítóinak 
öltőzö—helyiségével, az általános olvasóterem szellőzésével, a katalóguefolyo— 
só mosdójával kapcsolatosan. Hasonlóképpen kifogásolták a WC-helyiségek taka
rítását is. A Bibliográfiai Osztályon a rendezőállványok biztonságos megköte- 
litésót szolgáló .rögzített létra, a villanyszerelő-műhelyben pedig a gumisző
nyeg hiányát, általában a nem. megfelelően megoldott portalanítást kifogásol
ták. A Muzeum utcai étkezde kérdésében egy külön szakvizsgálat megtartását 
határozták el.
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Kis csoportunk, — & könyvtárosképző szaktanfolyam első évfolyamai - a me
gyei könyvtár típusának tanulmányozása céljából, november .21—én meglátogatta 
a székesfehérvári Megyei Könyvtárat. A tanulmányi útra hozzánk csatlakozott 
néhány másodéves is, és jutalomkirándulásként a KISz szervezet legjobbjai is 
velünk tartottak. Korán reggel találkoztunk a pályaudvaron. A hirtelenjött hi
degben mindnyájan dideregtünk, de szerencsére hamar betelepedtünk egy fütött 
kupéba. Az utazás alatt jól összemelegedett a társaság úgy, hogy a vonatról 
leszállva pajtásokként indultunk a Megyei Könyvtárba.

Rövidesen a jó meleg olvasóban sugdostuk egymásnak: milyen szép ez a könyv
tári - Kerekes András, a könyvtár helyettes igazgatója elmondta a könyvtár uj 
épülete történetét. A könyvtár sokáig igen nehéz körülmények között, szűk, nem 
megfelelő helyen működött. Tavaly végre a Városi Tanács kiutalta szóméra a 
Múzeum előcsarnokát. Ezzel azonban még nem oldódott meg a kérdés, hiszen a 
kapott 8 méter magas, 3-4 méter széles, és meglehetősen hosszú épületrész alkal
matlan volt könyvtárnak. A mérnökök és a könyvtár dolgozói szellemes ötlettel 
segítettek a problémán. A magasságot három szintre osztották. Az első szinten 
van a szabadpolcos kölcsönzés és néhány asztal a böngészéshez. Jó ötlet, hogy 
a rádió és a televízió heti műsorához szembetűnő helyen irodalmat ajánlanak. 
Másik jó megoldás: a közkedvelt folyóiratok, hetilapok, napilapok olvasói szá
mára külön sarkot rendeztek be a szabadpolc mellett. Az olvasóterem a második 
szinten van, modem, tetszetős, uj vonalú, szépen rendbentartott polcokkal.
Végül a harmadik szinten a raktár kapott helyet.

A gyermekekről sem feledkeztek meg. Nekik külön birodalmuk van. Válogat
hatnak itt a legkisebbektől a legnagyobbakig. Mesekönyvek, útleírások, ifjú
sági regények várják az érdeklődő gyerekeket. A hely máris szűk a rengeteg 
apró látogató számára.

A könyvtár dolgozói közül kettővel ismerkedtünk meg közelebbről. Mind
ketten nagyon barátságosan, kedvesen foglalkoztak velünk. Látszott rajtuk, 
mennyire magukénak érzik az olvasók problémáit, s igyekeznek minél többet 
nyújtani. Itt kell elmondanom két, számomra meglepő dolgot. Az egyik: a könyv
tár dolgozóinak csak a fele képzett könyvtáros. A másik: a könyvtár olvasói 
közül legtöbb a diák, sek az értelmiségi és a munkás olvasó, de a parasztok 
közül igen kevés tagja /an a könyvtárnak. Ennek oka az - mint mondták - hogy 
a város központjában lévő könyvtár messze esik a peremkerületekben lakó pa
rasztoktól. Fiókkönyvtárak hálózatának kiépítésével igyekeznek ezen a helyze
ten változtatni.

A könyvtár részletes ismertetése után kedves vendéglátóink további utunk
hoz vezetőről Í3 gondoskodtak. Csukli Alajos nagy szakértelemmel mutatta meg 
nekünk a város főbb nevezetességeit. Sajnos, csak a főbbeket, hiszen Fehérvár
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minden utcája, köve, épülete, temploma, szobra mond nekünk valamit a múltról, 
a hajdoni Pannóniáról, a honfoglalás koráról, a török időkről, a szabad
ságharcról, e világháborúkról. Sok nagy költünk, Írónk, művészünk kezdte pá
lyáját ebben a városban.

Látnivaló akadt még bőven, ám éhesek lettünk. Megebédeltünk hát a Velen
ce Szállóban. Utunk onnan a Múzeumba vezetett. Itt az idő úgy elszaladt, hogy 
a Bory-várba már el sem jutottunk. Elbúcsúztunk hát a kedves fehérváriaktól, 
s azt gondoltuk: milyen szép lehet itt élni.

Hazafelé mindnyájan elégedettek voltunk a jól sikerült, tartalmas kirán
dulással, s vidáman, teli borokból népdalokat énekeltünk.

Sokat tanultunk, láttunk ezen a napon, emlékezeten marad számunkra* Kö
szönetét mondunk érte a szakszervezetnek, hogy lehetővé tette számunkra a ked
vezményes utazást, s vendéglátóinknak, akik a gazdag programot nyújtották. - 
OLÁH GABRIELLA






