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KÉT ÉVTIZED 
könyvtárunk életéből 

1945-1965

Két évtized, népünk és könyvtárunk uj életéből, Uj, könyvtárunk számára is, 
mert csak a magyar nép felszabadulása tette lehetővé, hogy alapítójának, Széché
nyi Ferencnek szándéka szerint a nemzet könyvtárává lehessen.

Történetének egészét még nem Írták meg, adósok vagyunk vele. Életének egyes 
szakaszait résztanulmányok* értékelik és tárgyalják. Szerzőik, ha különböznek is 
egymástól szemléletükben, történetírói módszereikben, azonosak annak megállapításában: "megalapítása pillanatától kezdve az volt a hivatása, hogy a nemzeti 
könyvtár szerepét töltse be", amint azonosak annak a kérdésnek vizsgálatában is, hogy az egyes korszakokban miképpen sikerült megoldania azt a feladatot, melyet 
alapítójának szándéka eléje tűzött, hogy az adott korszak miképpen segítette vagy gátolta annak a célkitűzésnek megvalósításában.

Most, felszabadulásunk két évtizedes mesgyéjén úgy véljük, hogy története során ezt legkevésbé a Horthy-faslzmus huszonötéves nepellenes, "anyagiakban la szűkmarkú kultúrpolitikája" tette lehetővé, mely két évtizeddel ezelőtt - amikor 
a hitleri utóvédharcokkal hadszíntérré tette az országot - már-már el is pusztította.

Könyvtárunknak már az 1945* évről készített jelentése is felvillantja a 
készülő pusztulásnak ezt a képétt "... a légitámadás növekedése miatt az állo
mány legértékesebb 8143 kötetét vontuk ki a forgalomból és 142 faburkolattal el
látott, leforrasztott horganylemez ládában biztonságba helyeztük". Ide került a teljes Apponyi-gyüjtemény, a középkori kéziratok és az ősnyomtatványok, az BŰK 
és a kézirattár legértékesebb darabjai, a régi hírlapok és zenemüvek, a legbe
csesebb térképek és csak a "szerencsés véletlennek tudhatjuk be, hogy ez az anyag, 
könyvtárunk legértékesebb, nemzetközi viszonylatban is felbecsülhetetlen kincsei, 
1945-ben visszaérkeztek", mert azokat "a vezetőség akarata ellenére" a nyilas 
minisztérium Nyugatra szállíttatta.

Az 1944. évi jelentés szerint a központi olvasótermet az év során mindössze 52 napon át tarthatták nyitva, a különgyüjtemények pedig még mlnimálisább mértékben voltak használhatók. A rommá lett könyvtárról pedig már az 1945. évi jelentés beszélt "Április végéig romeltakarítással foglalkoztunk. Kihordtuk a 
könyvtár helyiségeiből a fa-és üvegtörmelékeket, ... a Kézirattár oly sérüléseket szenvedett, hogy a helyiség helyreállítási munkálatai csak 1946 tavaszára 
készülhettek el." A könyvtárat ért károkat a jelentés 1938* évi pengő értékben 
közel negyedmillióra becsülte. "Maga az állomány - azonban - csaknem teljes egészében sértetlen maradt, pótolhatatlan muzeális értékeinkből, a zenei anyag ki
vételével semmi el nem pusztult."

Itt tartott könyvtárunk 1945 áprilisában, amikor országunk és népünk fel
szabadulása - ha romokon is, de egy uj élet kapuját nyitotta meg számára is.

A felszabadulás utáni első időszakban azonban - külső helyreállításában 
anyagi nehézségektől, "belső" építésében a múlt szellemi örökségétől korláto
zottan - nehezen indult meg könyvtárunkban az élet. "Ha hangzottak is olyan 
egészséges hangok, hogy a bekövetkezett politikai változásoknak egész könyvtár* politikánkat döntően meg kell váltőztatnlok, ezek a hangok még részben formális 
követelményekre, részben csekély visszhangra találtak". De tisztázatlanok voltak az ezzel összefüggő kérdések országos viszonylatban is.

Előrehaladást csak a fordulat éve (ekkor indult meg a könyvtárban a párt 
szervező munkája is) és az utána következő évek jelentettek. Ennek az időnek azonban könyvtárunk szempontjából az az alapproblémája, hogy "a közművelődési
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funkciót betöltő könyvtárak között - még - nem találta meg a maga helyét, fejlődési területét, viszonti tudományos, nemzeti könyvtári funkcióját - pedig - 
nem merte következetesen és egyértelműen vállalni."

Az első jelentős előrelépést rendeltetése betöltésének irányában az 1952. 
évi minisztertanácsi határozat adta meg. Ez a határozat ugyanis - ebben az év
ben másfél századossá lett - történetében először körvonalozta mint nemzeti 
könyvtárnak funkcióját és feladatait. így ekkor végrehajtott belső átszervezése is ennek megfelelően ment végbe*

Fejlődése, funkcióinak évről-évre bővülő kiterjesztése alapitója szándékának megvalósítása irányában haladt, de útját további törések nehezítették, 
így az évenként növekvő feladatok ellátásában részint a külső segítés elégte
lensége, részint belső vezetési hibái, majd az 1956-os ellenforradalom (és annak a könyvtáron belül is jelentős tevékenysége) többször hozták nehéz helyzet
be. 1958-ban történt ujább átszervezés is ezekből adódott, az ezáltal megnyi
tott ut pedig már a mához vezet.

Két évtized történetét idéztük, történetét annak, hogy miképpen élt nemze
dékünk azzal a lehetőséggel, melyet 1945 április 4—e adott kezünkbe. Zárókő ez, 
a nap, de egyben kezdete is annak a harmadik évtizednek, mely ujább perspektí
vát nyit meg számunkra. A szocialista társadalom teljes felépítésének országos feladatában «nnaV a célnak kitűzését, hogy könyvtárunk ne csak nevében, fel
adatainak meghatározásában, hanem vezetőinek és dolgozóinak tudatában, tényle
gesen betöltött szerepében is szocialista tartalmú nemzeti könyvtárrá, a szo
cializmust épitő magyar nép nemzeti könyvtárává legyen.

*[Emlékezésühk V.Valdapfel Esztert Az Országos Széchényi Könyvtár a fel
szabadulás óta (OSzK Évkönyv 1957) o. tanulmányának felhasználása alapján készült. Idézetei is innen és a könyvtár évi jelentéseiből valók.]



KÖZLEMÉNYEK

KÖNYVTÁRUNK KOLLÉGIUMÁNAK MUNKÁJÁRÓL

MÁRCIUS 9-1 ÜLÉS - A Kollégium napirendjén "AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 
FŐBB FELADATAT A 3.ÖT ÉVES TERVBEN 1966—1970" c. tervvázlat megtárgyalása szere
pelt • Anyagának Ismertetését a "Könyvtárunk munkájáról" o. rovatunkban adjuk*

MÁRCIUS 16-1 ÜLÉS - A Kollégium az 1969* évi gazdálkodást érintő kormányha
tározat könyvtárunkban történő végrehajtására vonatkozó "Intézkedési terv"-et 
vitatta meg* Ismertetésére visszatérünk*

A Kollégium mindkét ülését kibővített keretben, az osztályvezetők és az ön
álló osoportvezetők résztvételével tartotta meg.

SZEMÉLYI HÍREK ÁS VÁLTOZÁSOK

TJJ MUNKATÁRSAINK: MaJténvl Árpádné könyvtáros I. (Könyvek Központi Kataló
gusa), Ratter Ferencné kisegítő III. (Keszthely,Helikon Könyvtár), Szilágyi Er
zsébet adm.ügyv.dolgozó II. (Gazdasági Hivatal).

ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL: Jakab Róbert könyvtáros I. (áthelyezés: Kulturá
lis Kapcsolatok Intézete), dr.Molnár István könyvtári raktáros (kérése alapján 
munkaviszonyának meghatározott idejűre való átalakítása)

KITÜNTETÉSEK': Hazánk felszabadulásának 20. évfordulója alkalmából
- a Népköztársaság Elnöki Tanácsa Hámori Béla főosztályvezetőnek a MUNKA- 

ÉRDEMREND ezüst fokozatát;
- a Művelődésügyi Miniszter Komjáthy Miklósné osztályvezetőhelyettesnek 

és V.dr.Vindisch Éva tud.főmunkatársnak a "SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT" kitüntetést 
adományozta.

JUTALMAZÁSBAN RÉSZESÜLTEK: Igazgatóság: Farkas László, Friedmann Zsigmond- 
né, Horváth Ilona, Horváth Viktor, Sebestyén Géza, Tomits Ottilla; I.A.főosztály 
- Bikits Györgyné, Birkán Endre, Bősze József, Falvy Zoltánná, Filep Ágnes, Fi- 
náczy Emőné, Győrffy Sarolta, Jagán Lászlóné, Kesztler Jánosné, Linczényi Ador
jánná, Mlklóssy János, Milhoffer Alajos, Mlrkl György, Nemere Zoltánná, Szilasi 
István, V.Windisch Éva; I.B.főosztály - Beniczky György, Herke Rózsa, Horváth
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Aurélné, Horváth Tibomé, Jéky Éva, Komjáthy Miklósné, Kovács Istvánná, Hagy 
Endréné, Nagy Károlyné, Sándor Erzsébet, Splra Györgyné, Takács Menyhért, Tő- 
késsy Ilona, Tarró Judit, Ventura Eduárdné, Zágonyi Ilona; II.főosztály; Busa 
Margit, Debulay Imréné, Futala Tiborné, Indali György, Kádár László, Kemény 
G.Gábor, Nagy Károly, Nagydiósi Gézáné, Pálinkás Sándorné, Póosi Árpádnó, Sze
kér Kálmánné; III.főosztály - Bétsch Elemémé, Fazekas József, B.Monori Erzsé
bet; IV.főosztály - Bánta! Tilmosné, Demény Ottóné, Gesztelyi László, Gombai 
Sándor, Gulyás Imréné, Kádár Tiborné, Komornik Zoltánná, Kostyál István, Loson- 
ozi Andrásnó, Németh Lajos, Háduly Márta, Szentmihály Andrea, Tisza Kálmánné; 
Könyvtártudományi és Módszertan* Központ — Bereczky László, Iszlay Zoltán, Kon
dor Imréné, Tarr Lászlóné, Vargha Balázs; Gazdasági Hivatal és üzemek - Béréi 
Béla, Biró Istvánná, Czettler Adtaíné, Domanyik Mibályné, Fehér István, Gáti 
Béláné, Harangozó Józsefné, Keresztes Antal, Kiss Eszter, Márton Mihály, Mttller 
Józsefné, Németh Imréné, Pintér Antalné, Bakovszky Istvánná, Soltész András, 
Szivák Lajos

pályázat konyvtábosi állásba

Könyvtárunk igazgatósága a Művelődésügyi Közlöny és a Könyvtáros legközelebbi 
számában az alábbi pályázati felhívást tette közzé;

Az Országos Széchényi Könyvtár pályázatot hirdet egy főkönyvtárosi (7024) 
besorolású állásra.

Munkakört A könyvek központi katalógusánál szerkesztői feladatok ellátása.

Feltételek; egyetemi végzettség, lehetőleg könyvtárszakon, valamint orosz 
nyelvből felsőfoknak és egy nyugati nyelvből középfoknak megfelelő nyelvismeret.

Illetmény a fenti kulosszám szerinti besorolásnak megfelelően. A pályázat
hoz önéletrajzot kell mellékelni.

A pályázatot a közzétételtől számított két héten belül az 06zK Igazgatósá
gának címezve kell beküldeni.



könyvtárunk munkájáról

Szakmai kérdések 
könyvtárunk szakszervezeti munkájában

Szakszervezetünk ez évi munkaterve a könyvtár munkájának segitésével kap
csolatosan több vonatkozásban veti fel egyrészt a dolgozók folyamatos tájékoz
tatásának, másrészt annak szükségességét, hogy javaslataikat, kezdeményesései
ket az eddigieknél céltudatosabban használjuk fel a könyvtár vezetése munkájá
nak segítésére a feladatok megoldásában*

E célkitűzés időszerűségét és szükségességét szeretnénk alátámasztani a 
Magyar Szocialista Munkáspárt központi bizottságának a Társadalmi Szemle ápri
lisi számában az ideológiai munka néhány időszerű feladatáról közzétett irány
elvei idevágó megállapításával.

"A dolgozók aktivitását igényelni, ösztönözni kell. - Az emberek csak ak
kor tudnak érdemben hozzászólni az egyes kérdések megoldásához, ha részletes, 
pontos ismereteik vannak. A megfelelő tájékoztatás arra ösztönzi a dolgozókat 
... hogy javaslataikkal, gondolataikkal segítsék a vezetés munkáját.

A ml körülményeink között a demokrácia nem korlátozódik a politikai intéz
ményekre t szerepe egyre növekszik a gazdasági életben, az üzemekben, termelő
szövetkezetekben stb.is. A szocialista demokrácia kiteljesedésének ez az egyik 
legszélesebb, legjelentősebb területe, mivel az emberek Itt töltik idejük nagy 
részét, itt dolgoznak. A demokrácia érvényesülésének fő biztosítéka itt az, hogy 
a párt és az állam a tömegek érdekeinek megfelelően határozza meg a célokat* Eb
ben rendszerünk demokratizmusa fejeződik ki. A párt ugyanakkor nagy gondot for
dít arra, hogy a dolgozók ellenőrizhessék a célok megvalósítását. A meglevő de
mokratikus szervezeti formák - üzemi értekezlet, termelési tanácskozás, terme
lőszövetkezeti közgyűlések, társadalmi és pártszervezetek taggyűlései - nagy le
hetőséget nyújtanak az emberek oselekvő részvételére a közügyek intézésében."

Szakszervezeti bizottságunk is szakmai munkájának végzésében egyrészt azok
kal a lehetőségekkel kíván élni, amelyeket a munkaértekezletek uj rendszere és 
most létrehozott szakmai munkabizottsága biztosit célkitűzései megvalósításá
ban} másrészt az "QSzK Híradó" nyilvánosságát tekinti annak az eszköznek, mely 
módot nyújt a dolgozók kezdeményezéseinek, javaslatainak felvetésére.

Ezért lapunkban a régebbi rovatok elmeinek meghagyásával, de sorrendjük
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és tartalmak megváltoztatásával Is szeretnénk elősegíteni & könyvtár és dolgo
zói munkájának könnyebb áttekintését és regisztrálását. Ennek megfelelően a 
"Könyvtárunk munkájáról", a "Szabad szóval" és a "Vita" c. rovatokat e számunk
tól kezdve egymásutáni sorrendben úgy alkalmazzuk, hogy az elsőben a könyvtár 
munkájával kapcsolatosan csak tájékoztatást, a második rovatban dolgozóink kér
désfelvetéseit, javaslatait, e javaslatok "sorsának" folyamatos nyilvántartá
sát adjuk, a harmadikban "vita" címmel pedig azokat a hozzászólásokat közöl
jük, amelyek pro vagy kontra a már közölt cikkekkel kapcsolatosan könyvtárunk 
közösségében vitát váltottak ki.

Ugyancsak e cikkünk keretében kívánunk számot adni azokról a változásokról 
is, amelyek szakszervezetünk uj vezetőségének megválasztása után a szakmai kér
désekkel elsősorban foglalkozó munkabizottságokban, a szakmai munkabizottság 
újból való létrehozásával és lapunk szerkesztősége szerkezeti és személyi ösz- 
szetételének megváltozásával végbementek.

Több évi szünetelés után (az utóbbi években csak szakmai felelősünk volt) 
a vezetőségválaszt sál kapcsolatosan felmerült észrevételek által iniciáltan, 
a küldöttértekezlet határozata alapján létrehoztuk a szakmai kérdésekkel fog
lalkozó munkabizottságunkat. Feladatként munkatervünkben a következőket szab
tuk megt 1. esetenkénti állásfoglalás kialakítása minden olyan szakmai jellegű 
kérdésben, ahol annak eldöntésénél a Munka Törvénykönyve a szakszervezeti bi
zottság közreműködését előirja vagy a kérdés jellegéből következően állásfogla
lása helyesnek és szükségesnek látszik; 2. a könyvtár perspektivális terveiből 
következően egyes szakmai kérdések felvetése és megoldásukban való segítség
nyújtás*

Szakmai munkabizottságunk személyi összetételének kialakításánál (az élet
kor, az arányiagosan kis létszám stb. mellett) alapvető szempontnak egyrészt 
azoknak bevonását tekintettük, akik könyvtárunk munkájának nem csupán egyes rész
kérdéseiben bírnak jártassággal (ezt egyes kérdéseknél a vonatkozó szakterület 
speoiális Ismerőinek esetenkénti bevonásával oldanánk meg), másrészt olyan dol
gozók közreműködésének biztosítását, akik a könyvtár közvéleményében már bír
nak azzal a tekintéllyel, ami feladatuk megoldásához nélkülözhetetlen. Ezért 
tagjaiul a következőket kértük feli dr.Borsa Gedeon (mint az SzB szakmai fele
lőse, a munkabizottság elnöke), Fügedl Péterné, Kovács Ilona, Papp István és 
V.dr.Wlndlsoh Éva (az SzB szakmai oktatási felelőse). A szakszervezeti titkár 
hivatalból tagja a munkabizottságnak.

Lapunk szerkesztősége személyi összetételének megváltoztatását egy közbe
eső kitérő előrebocsátásával szeretnénk ismertetni. Ugyanis ennek a változás
nak "folyosói kommentálása" (hogy ildomoséul fejezzük ki magunkat) — úgy látszik 
már—már elkerülhetetlenül — ebben az esetben is gyorsabb és a megszokottak sze
rint torzító volt.
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Köztudomású ugyanis, hogy lapunk eddigi szerkesztő-bizottsága, belső és 
külső olvasóink által Is elismerten, Igen jól és Lapunk ügyét mindig önmagáévá 
téve működött 1962 októbere óta. És ha ennek ellenéire mégis módosításra volt 
szükség, nyilván másban van az Indoklása.

A szerkesztőség szerkezeti felépítését és ebből következőleg személyi ösz- 
szetételének megváltoztatását a szerkesztő-bizottság által már korábban Is meg
állapított egyes hiányosságok (pl. a lap szerkesztősége és az egyes osztályok 
közötti kontaktus meglazulása, a pártszervezet képviselőjének hiánya stb.), de 
elsősorban a szakszervezeti választások által teremtett uj helyzet magyarázza. 
Ezért lapunk szerkesztését a továbbiakban egy öttagú szerkesztő-bizottság veze
tésével egyrészt a szakmai munkabizottság, másrészt néhány osztálynál a tudósí
tói teendők ellátására felkérendő külső munkatársak utján tervezzük megoldani.
A szerkesztő-bizottság tagjai: Horváth Viktor (felelős szerkesztő), Ónodi Mik
lós (a KEK képviseletében), Óvári Sándor (a pártvezetőség képviseletében), Papp 
István és Somkuti Gabriella szerkesztők.

Ide tartozóan a Szakszervezeti Bizottság köszönetét itt kívánjuk tolmácsol
ni Báni nky Éva, Borsa Gedeon, Csapod! Csabáné és Gombooz István elvtársaknak, 
a szerkesztő-bizottság eddigi tagjainak, akik több mint két éves eredményes te
vékenységükkel segítették szakszervezetünknek a lap utján végzett szakmai mun
káját. - HORVÁTH VIKTOR

Könyvtárunk főbb feladatairól 
a harmadik ötéves tervben

Könyvtárunk munkáját az elkövetkező ötéves időszakban (1966-1970) alapvetően az uj épülettel kapcsolatos felkészülés jellemzi. Erőink zömét ennek érdekében 
koncentráljuk.

Ezek az un. előkészületi munkák a gyakorlatban együtt futnak kurrens teen
dőinkkel, másrészt összefonódnak olyan rekonstrukciós feladatokkal, amelyeket az uj épületbe való költözéstől függetlenül is vállalni kellett volna.

Elsősorban a felkészülés első szakaszában (1961-1965) elért eredményeket 
kívánjuk megszilárdítani és továbbfejleszteni, hogy 1970-re mér jelenlegi elhelyezési körülményeink között is kialakuljon - legalábbis kereteiben - az uj épü
letbe költöző könyvtár szolgáltatásainak és szervezetének tervezett rendje. En
nek a feladatnak elvi-elméleti alapjait vetettük meg könyvtárunk legfontosabb 
problémáit feldolgozó tervtanulmányok sorában, sőt bizonyos vonatkozásokban gya
korlati kivitelezésük is megkezdődött.

Az előttünk álló ötéves szakasz teendőit fogja össze az a tervvázlat, ame
lyet könyvtárunk kollégiuma március 9-i ülésén vitatott meg s hagyott jóvá és amelynek részletes kidolgozására a következőkben kerül sor. Ez a tervvázlat négy 
fő csoportban tárgyalja a feladatokat.

AZ ELSŐ CSOPORT az elméleti és módszertani tevékenységet, a helyes és következetes könyvtári gyakorlat nélkülözhetetlen alapját foglalja magában. A tisztá
zandó kérdések közül itt csak néhányat említünk:

_ a gyűjtőkör problematikájának további vizsgálata; részben a jelenlegi gyüj-
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- az állományvédelem kérdései, beleértve a használat korlátozásának problémáját is;
- módszertani vizsgálatok szolgáltatásaink felhasználását és előállítási 

technikáját illetően;
- az Irodalomtudományi és történettudományi 3zakkönyvtári feladatkör kidolgozása, tekintettel az érintkező gyűjtőkörű szakkönyvtárakkal való együttműködésre* a szakbibliográfiai szolgáltatások kiépítésére, valamint könyvtá

runk Idevágó belső tudományos munkájának irányaira;
- a hungarika dokumentáció elméleti és gyakorlati problémái;
- a szakreferensi rendszer bevezetésének lehetőségei s kihatása könyvtárunk munkaszervezetére;
- az un. "csoportos" feldolgozás fogalomkörébe eső dokumentumok könyvtári kezelésének és feltárásának korszerű módszerei;
- a hangfelvételi archívum kérdésköre.
A MÁSODIK CSOPORTOT a gyűjteményeinkkel kapcsolatos feladatok teszik, ide

értve a közvetlen könyvtári szolgáltatásokat is.
Állományunk építése terén két cél áll előttünk; a) az egyes gyüjteményegy- 

ségek“Eatárainak pontos kijelölése, a tiszta profilok kialakítása, és b) a vár
beli kézikönyvtárak anyagának felállítása.

Az előbbi keretében különös jelentősége van a könyv- és a periodika-gyűj
temény elhatárolásának s az ebből következő gyarapítási és feltárási konzekven
ciák végbevitelének, valamint a Kisnyomtatványtár továbbfejlesztésének, gyűjtő
köre kiszélesítésének s az uj profilú gyűjtemény megnövekedett szerepéből adódó szervezeti és módszerbeli problémák megoldásának.

A kézikönyvtárak megteremtése 60-70 000 kötet gondos válogatását, beszer
zését. kötését, szerelését, felállítását, katalógusokkal való feltárását jelen
ti, lényegében tehát egy jelentős méretű uj könyvtár létesítésével egyenértékű.
A kézikönyvtárak anyagának egyik igen fontos forrása másodpéldánygyűjteményünk. 
Reméljük 1966-ra sikerűi megteremteni annak feltételeit, hogy ezt az értékes 
anyagot számbavegyük, rendezzük, felállítsuk.

geldolgoz ómunkánkban igyekszünk érvényesíteni a minimális munkaráfordi- 
tás-optimális hatás elvét. A különféle dokumentumtípusoknak megfelelő feldol
gozási szinteket alakítunk ki. Technikai vonatkozásban megvizsgáljuk egy uj sokszorosítási eljárás, a xerox-ofszet rendszer bevezetésének lehetőségét.

Az egyes katalógusokban különféle méretű rekonstrukciós munkákra kerül sor; 
ezek között kiemelt helyet foglal el továbbra is a szolgálati betűrendes katalógus átszerkesztése s mellette uj munkálatként a szakkatalógus revíziója. A 
várbeli szabadpolcos kéziköayvt árak számára uj katalógusokat kell felállítani.

Fokozott gondot kell fordítani a raktározásra és az állományvédelemre♦ Jelenlegi helyűnkön a raktározás fő feladata, hogy minden állományröszlegűnk olyan 
állapotba kerüljön, ami lehetővé teszi az atszallitás zavartalan lebonyolítá
sát.

Az 1965-ben megkezdődő általános állományrevízió áthúzódik a harmadik öt
éves terv időszakára is. A revízió végrehajtása, utómunkálatainak elvégzése ki
emelt feladataink közé tartozik.

A tudományos kutatás szolgálata érdekében szigorítani kell állományvédelmi intézkedéseinket. Átvizsgáljuk a teljes könyv- és periodikaállomány azyagi álla
potát ás a helyszínen elvégezzük a minimális javító, állagmegóvó munkákat. Kö
tési kapacitásunkat évi 25 000 könyv és 5 600 periodika kötésére bővítjük. Mi-
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nél előbb meg kell teremtenünk előfeltételeit annak, hogy mikrofilmlaboratóriu
munk termelése elérje az évi 1 millió felvételt.

Nyilvános szolgálatunk terén egyelőre nem tervezhetünk jelentős mennyiségi 
előrehaladást, ehhez a mostani épület nem ad lehetőséget. Minőségi vonatkozás
ban azonban - a leendő olvasószolgálat irányában - komoly fejlődést kell elér
nünk. A tervező és előkészítő munka is Jelentős lesz ezen a területen: meg kell 
szervezni az uj. sokkal nagyobb méretű és differenciált olvasószolgálat működé
si rendjét, a kiszolgálás, felvilágosítások, tudományos tájékoztatás, segédszolgálatok módszereit és kapcsolatait. Kiemelt feladatok:

a/ kísérleti irodalomtudományi szakolvasóterem felállítása;
b/ a szakosított tájékoztatás bevezetése;
c/ a tájékoztató segédkönyvtár további fejlesztése és ezzel párhuzamosan egyéb tájékoztatási segédeszközök (referensz-katalógusok) fokozatos építése;
d/ a megnövekedett tájékoztató- és olvasószolgálati személyzet szervezett 

továbbképzése;
e/ uj épületünk bemutató termeihez (magyar könyv- és Írástörténet) a for

gatókönyv elkészítése s a kiállítási anyag összegyűjtése.
A különgyüjteményekre vonatkozólag az ötéves terv főfeladata az állománynak a költözésre való előkészítése. E mellett speciális feladatként
- a Kézirattár közreadja a német nyelvű kötetes kéziratok, valamint a kö

zépkori német kódexek katalógusát,
- az BRT feldolgozza több mint tízezer kötetes XVI. századi gyűjteményét 

("antiqua”),
- a Zeneműtár újra katalógizálja az 194-5 előtt feldolgozott zenei kézira

tokat ,
- a Színháztörténeti Tár feldolgozza a színházi szövegkönyvek gyűjtemé

nyét,
- a Térképtár újrarendezi és rekatalógizálja kéziratos térképeit s közreadja az 1900 előtti (un.régi) kéziratos térképek katalógusát,
- a Kisnyomtatványtár kialakítja uj profilját.
Bibliográfiai tevékenységünket a magyar nemzeti bibliográfia teljes rend— szerének kiépítése irányában fejtjük ki. Ennek érdekében a kurrens bibliográ

fiák soréban rendszeresen megjelentetjük a magyar időszaki kiadványok éves jegy
zékét s előkészítjük ezek tízéves kumulációját; a magyar folyóiratirodalom regisztrálására az MER mellett megindítjuk a szépirodalmi anyag repertóriumát, s 
gondoskodunk a recenziók számbavételéről is. a külföldi hungarikumok vonatkozá
sában pedig első lépésként a magyarnyelvű kiadványok bibliográfiai feldolgozá
sát kezdjük meg.

Folytatjuk retrospektív bibliográfiai vállalkozásainkat. Ezek között említ
sük meg a Magyar Könyveszet 194-5-1960 kiadásának befejezését, a Magyar KönyVé- 
szet 192I-I944-es ciklusának kiadásra való előkészítését és az 1961-1970-es 
évkör előszerkesztését.

HARMADSZORRA könyvtárközi szolgáltatásainkkal foglalkozik a tervvázlat. 
Elsősorban azt rögzíti le, hogy ezeket a könyvtárak növekvő igényeinek megfele
lően fejlesztjük tovább. A rendelkezésűikre álló erőforrásoktól függően tervez
zük. hogy a könyvek központi katalógusának rekonstrukciója során a tervidőszak végire a szláv katalóguson kívül felállitjuk az 1945 utáni angol és német kata
lógust, s kiadásra előkészítjük a Külföldi Folyóiratok Központi Címjegyzékét.

A magyar nemzeti bibliográfia szolgáltatási rendszerében megkíséreljük ki
építeni a kurrens cédulaellátást, összefüggésben a xerox-ofszet technika kata
lóguscélokra való alkalmazásával.

Végül a NEGYEDIK CSOPORTBA a könyvtár vezetésének feladatai kerültek, össze-
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foglalásaként csak a legfontosabb teendőket említjük: ki kell alakítanunk könyv
tárunk korszerű szervezeti kereteit, s gondoskodnunk kell a végrehajtandó fel
adatok személyi előfeltételeiről, ami esetünkben nem csupán mennyiségi fejlesz
tést jelent. Ez utóbbi során: a könyvtár szakkönyvtári funkcióinak ellátásához szükséges szakember-szükségletet nagyobbrészt külső forrásokból* a felsőfokú 
szakképzettséget igénylő munkakörök betöltését pedig részben belső káderfejlesz
tésünk utján tervezzük megoldani. Hasonlóképpen a középfokú szakképzettséget 
kívánó munkakörökben is magunk gondoskodunk az utánpótlás kiképzéséről.

"A MAGYAB KÖNYV 20 ÉVE"

Egy korszak művelődéstörténeti jelentőségét könyvkiadása is tükrözi. Eb
ből kiindulva vállalkozott olvasószolgálatunk annak a feladatnak megoldására, 
hogy a felszabadulási emlékkiállítások sorába lehetőségeink szerint a magyar 
köiqrv legutóbbi 20 évének bemutatásával Illeszkedjünk be. A fő nehézséget a tá
rolók szabta szűk keret és az anyag bősége közötti ellentmondás feloldása jelen
tette. Felszabadulás utáni könyvtermésünk ugyanis mind mennyiségben, mind minő
ségben olyan mértékű fellendülést ért el, hogy a legjelentősebbjét is csak nagy 
nehézséggel lehetett az adott keretbe beleszoritanl. E szűk lehetőségekkel küsz
ködő válogatás fő szempontjaiként a következőket választottuk.

Igyekeztünk bemutatni a magyar kulturális élet sokoldalúságát; ezért arra 
törekedtünk, hogy lehetőleg minél több tudományág és művészeti terület, minél 
többféle tudományszak helyet kapjon a könyvtermés reprezentatív darabjai között. 
De arra is törekedtünk, hogy bemutathassuk a kiadványtípusok változatosságát, 
s ezzel a kultúra expanzióját. Nem utolsó sorban törekedtünk arra is, hogy a mű
veltség demokratizálódását, közkinccsé válását is leolvashassa a néző a kiállí
tott anyagból. így a tudomány súlyos és külföldön is elismert dokumentumai mel
lett nagy helyet kaptak a kultúrát népszerűsítő sorozatok.

A rendelkezésünkre álló 9 tárlóban végül is a következő témakörök kaptak 
helyet: "így kezdtük” (1945 könyvtermése) - A marxizmus-leninizmus klassziku
sai - Társadalomtudományok - Műszaki és természettudományok - Tankönyvek, if
júsági irodalom - Magyar és külföldi klasszikusok - Könyvtárügy, népművelés - 
Mai Irodalom - Képzőművészet, Bibliofillá.

Ha feladatunkat nem tudtuk mindenki számára egyértelműen a "legjobban” 
megoldani, szolgáljon mentségünkre az, hogy szellemi téren a "legjelentősebb", 
a "legfontosabb", művészileg a "legszebb" távolról sem exakt pontossággal mér
hető fogalmak: egyéni Ízlés és beállítottság befolyásolja a kiállítás rendező
jét.

Mint minden kiállítás, ez is elsősorban a szemnek szól. Nem volna tehát 
értelme, hogy áttételesen betűkben tükrözzük annak tartalmát, ami már amúgy is 
gyujtópontnyira redukált tükre egy jelenségnek: nem ismertetjük tehát az egyes 
tárlókban elhelyezett müveket még nagy vonalakban sem; viszont szívesen várunk 
megtekintésére minden érdeklődőt. Egyben köszönetét is mondunk mindenkinek,
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áld akár jótanáoosal, elvi segítséggel, akár anyagi lehetőségek előteremtésé
vel, akár munkával segített a kiállítás megrendezésében. Ez utóbbiért & könyv
tár KISz-szervezetének jár elsősorban köszönet; segítségük április 4-re felaján
lott társadalmi munkájuk egy részét jelentette.

A SZÍNHÁZTÖRTÉNETI TÁR ujább értékes dokumentumok birtokába jutott. Megvá
sároltuk a múlt év nyarán megszüntetett Pestmegyei Petőfi Színpad jelentős pro
dukcióinak képanyagát; "Az ember tragédiájáénak század eleji, prágai előadásá
ról szóló szinlap- és fényképnegativokat; egy albumot, mely a Csongor és Tünde 
1942-es berlini előadásának képeit tartalmazza; Bánffy Miklós 4 eredeti díszlet
tervét és figurlnoit (a "Nagyur" kolozsvári, 1942-es előadásához) és végül egy 
1756-ból származó, ugyancsak kolozsvári szinlapot, mely a Kodrus cimü tragédia 
jezsuitáknál megrendezett előadásának emlékét őrzi.

A NEW HUNGÁRIÁN QUARTERLI legutóbbi számában (1965. vol.6. No. 17. 148-151 1.) 
megjelent Farkas László és Tombor Tibor cikke könyvtárunk épülő uj otthonáról.
(The new home of the Hungárián National Library). A cikk ismerteti a könyvtár je
lenlegi elhelyezési viszonyait, felvázolja az uj könyvtár épületét és berendezé
sét, kiemelve a mintegy 100 000 kötetes szabadpolcos kézikönyvtárat.



Pethes Irán 
ZENEI INOIPITTEL ILLUSZTRÁLT OTMT.TCIRÍSOK

A xerox-ofszet eljárás előnyeit a könyvtári gyakorlatban ma már szükségte
len külön hangsúlyozni. Lehetőségeit, gyorsaságát kiadványaink mennyisége és mi
nősége kiválóan illusztrálja. Ugyanezen eljárásnak a katalóguscédula-sokszorosi- 
tásra való alkalmazása — Bóday Pál és Horváth Magda eredményes kísérlete ellené
re — azonban, sajnos, késik. A Könyvtártudományi Szakkönyvtár ma már közel tel
jes egészében hasznosítja ezt az eljárást és segítségével nyilván jelentős meg
takarítást is elér. Könyvtárunkban évek óta csak vita folyik bevezetéséről, de 
alkalmazásának lehetőségével még mindég nem élünk. Különös örömet jelent tehát 
ha egy szükebb területen is - a hanglemezek feldolgozásánál - de akad egy olyan 
"merész" osztály, mely megragadja a kínálkozó lehetőséget. A Zeneműtár, - mely 
mind mennyiségi, mind minőségi munkáját tekintve kiválót produkál -, ha kénysze
rűségből is, de elsőként tért át a xerox-ofszet eljárás alkalmazására. Enged
tessék meg kívülálló létemré, hogy erre a tudományos kutatás és a zenei könyv
tárakat használó olvasók szempontjából egyaránt jelentős lehetőségre, a zenei 
lnclpittel illusztrált cimlelrásl formára felhívjam a figyelmet. A megvalósítás 
igénye számos helyen már korábban is felmerült, de megnyugtatóan mind a mai na
pig nem sikerült megoldani. Jan LáRue és Mary Rasmussen. újabban Barry S. Brook 
és Murray Gould tettek kísérletet, hogy a hagyományos zenei notációt, más - nor
mál - Írógépre is alkalmazható - betű-, szám- és diakritikus jelcsoporttal, vagy 
kódrendszerrel helyettesítsék. A kísérletek széles körben fellépő tényleges igé
nyeken alapulnák, de az eljárásoknak több hátulütője vant

1. csak monódia lejegyzésére alkalmasak (egyidejűleg megszólaló hangközöket, 
hármas és többes hangzótokat lineárisan nem regisztrál),

2. a lejegyzés nem gyorsabb, sőt bizonyos esetekben lényegesen nehézkesebb
éa hagyományosnál ,

3. a zeneileg képzett olvasónak igen szokatlan, külön kellene megtanulnia#

Nem kívánok az eljárás lényegéről külön beszélni, hiszen erről Kecskeméti 
István (OSzK Híradó, 7*óvf. 1964.9.sz. 244-245.p.) és Vavrinecz Veronika már ko
rábban beszámolt, Inkább a xerox-ofszet újabb lehetőségeit elemezném.

Megbecsülhetetlen jelentőségű lenne az anonim kompozíciók, népdalok, másrész
ről különösen az eddig elhanyagolt magyar zeneszerzők oeuvre—jének feltárásánál
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ha a címleírás tartozékaként mintegy annotáció módjára a leírt zenemű incipit- 
jét (töhbtételea műveknél esetleg lnclpltjelt) a katalóguscédulára Is rávezet
nénk. Gondoljunk osak a zeneműkiadásban olyannyira kedvelt gyűjteményes-kötet 
formára. Hogy pl. egy preklasszikus albumban, melynek címlapján Couperin műve
ket Is felsorolnak, mely kompozíciók vannak benne, azt csak a művek fellapozá
sával állapíthatjuk meg. De még Így Is nehéz megállapítani, hogy pl. a keresett 
Passepled d-moll, No.6, - a 2. ordre 10.sz. darabja a kötetben lévővel azonos-e 
A zenei lncipitek tehát az azonnali azonosítás lehetőségeit hordják magukban. 
Még zeneileg jól képzett olvasónak sem jelent a hangnem, sokszor az opusz-szém 
sem mindent, a dallam azonban általában Igen. Különösen fontos ez azonos hang
nemű kompozioiók Identifikálásánál. Összegezve az a tapasztalat, hogy a zenét 
kutató olvasó számára a legpontosabb könyvészeti leírásnál Is többet jelent - 
anélkül, hogy a pontos címleírás jelentőségét és szükségszerűségét tagadnánk - 
az adott mű zenei kezdetének (kezdeteinek) a katalóguscédulákon való feltűnte
tése.

Vizsgáljuk meg tehát az eljárás technikai feltételeit a xerox-ofszet eljá
rás alkalmazásának tükrében. Mikor a zenemű címleírása készül, az lncipitet 
(lnciplteket) külön kottapaplrra Írjuk le. A revideált címleírást és az Inci- 
pltet sokszorosításra előkészítjük. Legépeljük (tisztázzuk) a címleírást és 
hozzáérőéitjük az lncipitet. Ez kétféleképpen is megoldható! a) felragasztjuk, 
vagy b) gemkapoccsal hozzáfűzzük. A xerox- felvételnél azután a két részt auto
matikusan összefényképezik (l.ábra)

Gyűjteményes műveknél feltétlenül sokszorosítsuk a katalóguscédulákat üres 
kottavonallal, mert erre az analízis során, ha lassabban Is, de rávezethetjük 
analizált kompozíciók incipitjeit. Ha az lncipitet nem jegyezzük fel minden mű
nél, az üresen álló kottavonal akkor sem zavar. (2.ábra)

Z 30.621

Unsere Meister. Samralung auserlesener Werke 
für Piano forte. /Originale und Arrangements./
[H.J 34. Francois] Couperin-{ Album). Leipzig 
é.n. Breitkopf und Hártel (V. A. 1601.) 59 1.
25 cm.

2 .ábra
Az eljárás lehetővé teszi, hogy az 08zK Zeneműtárában lévő zeneművek te

matikus katalógusát folyamatosan előkészítsük, ami egyben a hungarika-vonatko- 
zások újabb síkban való feltárását is eredményezné. Ajánlatos lenne ezt a követ 
kező sorrendben végezni!

1. kéziratos művek
2. 1800 előtti kiadású nyomtatott zeneművek
5. 1900 előtti, magyarországi kiadása zeneművek

Z 15.400 

Bartók Béla
Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und 

Celesta /in 3 S'átzen/. Wien L 1956] , Philharmo- 
nia - Universal (U. E. 10888. W. Ph. V. 201.) 
L4J, 144 1., lt. - 19.cm.

/Philharraonia-P artituren 201./

l.ébra
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4. 1945-1965 közötti magyarországi kiadású zenemüvek
5. 1900-1944 közötti " » «
6. 1900 utáni, külföldi kiadású zenemüvek

Á tematikus katalógus rendezésére és szlsztematlzálására később terjeszte
nék elő javaslatot. Nem kívánok azonban a tárgytól elkanyarodni. A zenei inci- 
plttel Illusztrált olmleirásl forma elfogadása, melynek megvalósítását már kül
földön Is sokan fontosnak tartották, biztosítaná, hogy ezt a munkát világviszony
latban is elsőként kezdhetnénk el. Zeneműtárunk ennek segítségével pl. egy—egy 
prominens komponista — mint Haydn, Liszt stb. — birtokunkban lévő müveire Irá
nyuló nagyszámú külföldi referensz kérésnek könnyen eleget tehetne, de müveik 
uj tematikus katalógusát Is kiadhatná. Az alkalmazási terület Igen sokrétű és 
viszonylag kevés munkaráfordítással jelentős erkölcsi hasznot és megbecsülést 
hajtó szolgáltatással szolgálná a zenetudományi kutatás és a magyar zene ügyét. 
Ugyanakkor a Zeneműtár értékes munkája ujább vonással gyarapodnék, gazdagodnék.

Herendi Károlyné
htblaptAri hiányaink pótlísíról

Könyvtárunk XX. századi periodika-állománya meglehetősen hiányos. Ezt egy
részt a két világháború közti sajtótörvények magyarázzák, ugyanis azokat a ki
adványokat, amelyek egy évben tiz vagy annál kevesebb számban jelentek meg, nem 
kellett bemutatni a cenzúrának. Érthető, hogy a haladó polgári és a szocialista 
törekvések kihasználták ezt a lehetőséget, és kiadványaikat nem könyvalakban, 
hanem folyóiratként tették közzé. E viszonylag kötetlenebb megjelenési forma vi
szont azt is eredményezte, hogy kötelespéldányaik sem futottak be rendszeresen, 
és Így könyvtárunkban ezek a sokszor értékes és ritka kiadványok gyakran hiányoz
nak.

Hogy e lapok jellegét Illusztráljam, részletet közlök Nádass József: Láng 
és korom c. 1961-ben megjelent önéletrajzi müvéből, a 458 oldalról: "Az 1926- 
27-től keletkező uj "Irodalmi”, "kulturális" lapocskák mind antifasiszták, ra
dikálisok, többé-kevésbé burkoltan baloldaliak. Értékük ugyan nagyon különböző 
és a politikai színek egész skáláját mutatták, a fabiánus-szocialistáktól a 
kommunistákig. Többségükben azonban nemcsak a kormányzat ellenzékei ők, hanem 
az azzal lényegében szövetséges Peyeréknek is, legfeljebb taktikai okokból - lep
lezve, teszik ezt. Ezek a sokszor tiszavirágéletü lapok az 1926-tal kezdődő évek
ben tucatszámra bukkannak fel, majd tűnnek el újra. Megjelenési engedélyük nem 
volt, de volt egy kibúvó a sajtótörvényben, ezt kihasználva évente tízszer en
gedély nélkül Is kiadhattak ilyen nyomtatványt. Folyóirat elnevezést nem visel
hettek, bármin "szemle" "röplrat" állt a címlapon. Az utcai árusítása ugyan tilos 
volt, a kedvezményes hírlapi postatarifát sem élvezhették, de hát úgysem számí
tottak Ilyenfajta országos terjesztésre, a lap mögött álló, kis lelkes csopor- 
tok gondoskodtak az árusításukról. Hirtelen csak néhányra emlékeztetek: Uj Föld,
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100 Százalék, Együtt, Láthatár, Független Szemle, Munka, Keresztmetszet, Mai 
Figyelő, Uj Szemle, Szabadon, Dokumentum, Uj Harcos, Forrás, Társadalmi Szem
le, Világirodalmi Szemle, Gondolat, Valóság/1

A hiánylista másik felét a Tanácsköztársaság utáni emigráció kiadványai 
teszik ki. A Becsben, Berlinben, Párizsban, Moszkvában stb. megjelent lapok, 
folyóiratok a maguk korában a legritkább esetben jutottak el a könyvtárba; 
ebből az anyagból már megvan, nagyrészt felszabadulás utáni beszerzés. Ez azon
ban még nagyon messze áll a teljességtől; a hiányzó folyóiratokból már csak uni- 
kális példányok vannak magángyüjtőknél, akik érthető módon ragaszkodnak példá
nyukhoz.

Az említett dokumentumokat csakis úgy lehetne beszerezni, hogy a gyűjtők
től és más könyvtáraktól kölcsönkérnénk rövid időre a hiányzó példányokat és 
Így teljes sorozatokat létrehozva végeznénk el xerografálásukat.

A hiányokon kívüli bizonyos anyagok xerograf ál ás át elhasználódásuk indokol
ja. Ilyen pl. a Tanácsköztársaság kiadványköre, amelyet a 40. évforduló alkal
mával olyan sok kutató és érdeklődő használt, hogy - különösen az újságok - las
san már kiadhatatlanná válnak. A szükségletet felmérve a következőképp lehetne 
kategorizálni és egyúttal rangsorolni is a sokszorosításra váró folyóirat-tí
pusokat: 1. a két világháború közötti Magyarországon megjelent baloldali, kom
munista folyóiratok, 2. a két világháború közötti baloldali emigráció kiadvá
nyai, 3. a Tanácsköztársaság periodikái, 4. a Szovjetunió területén a polgárhá
ború éveiben megjelent lapok, 5* a polgári demokrata, polgári radikális, szo
ciáldemokrata kiadványok a két világháború között, 6. a század első két évtize
dének ritkán előforduló, haladó folyóiratai, 7. a szomszéd államok ritkán elő
forduló magyar kiadványai, 8. Magyarországon és a szomszéd államokban 1945 
után megjelent ritkább, valamint minden olyan kiadvány, amely Budapest felsza
badulása után jelent meg az ország nyugati részében.

Amikor az elvégzendő munkákra konkrét javaslatot teszünk, elsősorban azt 
kellene figyelembe venni, hogy a xerografálásra kerülő anyagot mennyire keresik 
az olvasók. Az első csoportban kizárólag olyan elmek vannak, amelyeket nemcsak 
a kutatók, hanem az egyetemi hallgatók, érdeklődök stb. is keresnek, tehát szin
te naponként a kikért anyagok listáján vannak.

Az első csoportból a következő kisebb, mindössze egy vagy két számot megért 
elmek reprodukálása lenne ajánlatos: Forrás (1929-1950), Uj Szemle (1950), Sza
badon (1951), Front (1951)# Valóság (1932), A Mi Utunk (1955-1954)# Uj Harcos 
(1955)# Szovjetunió (1955), Munkáskórus (1955)# Kórusmüvészet (1954), Szabad 
írás, Mai Figyelő (1935-1956), Független Színpad (1957-1958). E kiadványok nagy 
része csak a Párttörténeti Intézet tulajdonában van meg. Terjedelmük becslés 
szerint nem haladná meg a 20-25 ivet.

Az emigrációban kiadott folyóiratok közül Bartha Sándor: Ék (1923), Komjáth
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Áladért Egység (1922-1924), és a Páriában kiadott Üzenet (1939) lenne fontos.
Az előbbi kettő a bécsi emigráció balratolódásét dokumentálja, utóbbi a népfront
politika színvonalas emléke.

A Szovjetunióban kiadott polgárháborús újságok közül az Omszkban megjelent 
'•Forradalom" és utódja a "Vörös Újság" sokszorosítása lenne fontos. E két lap 
volt az itteni kiadványok között a legjelentősebb, s nagy részük meg is van a 
budapesti könyvtárakban.

A tanácsköztársasági sajtóból a "Vörös Lobogó" és az "Internationálé" xero— 
gráfálása lenne szükséges. Mindkét cím rendkívül rossz állapotban van és az ol
vasók állandóan kérik.

A két világhoboru közötti polgári radikális sajtótermékek közül a követke
zők jönnek számitásbat Magyar írás (1921-1927), Toll (1929-1939), Az író Bele
szól, Junius«£zeptember [Nagy Lajos lep ja]. A Magyar írás Raith Tivadar lapja 
volt. A magyar avantgarde kibontakozásának egyik fóruma, rendkívül sok értékes 
metszettel [Derkovics Gyulának néhány metszete itt található]. A Toll a harmin
cas évek egyik kispéldányu, de rendkívül nívós folyóiratából(József Attila és 
mások publikáltak benne), könyvtárunk mindezideig nem rendelkezik egy teljes 
sorozattal. Lehetőség nyílnék arra, hogy egyes kutatók segítségével a sorozatot 
összeállítsuk. Az író Beleszól, a Junius-Augusztus-Szeptember Nagy Lajos mind
össze néhány számot megért folyóirat-kísérletei, a Tollhoz hasonlóan hiányza
nak állományunkból, holott lényeges színfoltok a harmincas évek szellemi éle
tében. Szintén magángyüjtök segítségével lehetne a sokszorosítást elvégezni.

A világháború alatti folyóiratok közül Kassák Lajos "Tett" és "Ma" cimii 
folyóiratait említeném. Mindkét folyóirat ma már egyetemi tananyag, tehát na
gyon sokan olvassák, és félő, hogy már a meglévő is hamarosan használhatatlan
ná rongálódik.

A szomszéd államokban megjelent kiadványok listájából a csehszlovákiai 
Az Ut-at,a marosvásárhelyi Zord Idő-t, Kalauz-t és a jugoszláviai Hid első 
8 évfolyamát lenne ajánlatos xerografáltatni.

A meglévő, sok esetben rongált, agyonhasznált,de eredeti példányainkat 
archiválhatnánk az uj, xerox-példányok birtokában. Annyi xerograf ált példány 
kellene,*amennyi nem üti meg a kötelespéldány-beszolgáltatás határát, de ugyan
akkor a budapesti és a vidéki nagykönyvtárak számára is juthatna egy-egy máso
lat.
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Gombocz István 
AMIRE IDŐBEN KELLENE FELKÉSZÜLNÜNK

Miután a várbeli uj épület felavatása sajnos még messze van, talán megle
pő, hogy már most foglalkozunk az ez alkalomból kibocsátandó kiadványokkal. Ha 
azonban meggondoljuk, hogy a történeti és egyéb tanulmányok gondos megírása hosz- 
szu éveket kiván, a téma felvetése már nem tűnik olyan korainak. Arról van ugyan
is szó, hogy az uj, remélhetőleg nagyszerű könyvtárpalota ünnepélyes megnyitása 
feltételezhetően könyvtárunkat a magyar kulturális élet központjába helyezi majd, 
legalábbis egy időre, és igy helyes lenne ezt az ünnepi jellegű kiadványok meg
jelentetésével is egybekötnünk. Régi szokás ez egyébként, és az elmúlt néhány 
esztendőn belül is tapasztalhattuk, hogy a nagymultu külföldi nemzeti könyvtárak 
vaskos ünnepi kiadványokban emlékeztek meg múltjukról és jelenükről.

A múlt és a jelen bemutatása lenne a mi célunk is; nekünk is vissza kell 
majd tekintenünk az OSZK közel 170 esztendős múltjára és ugyanakkor részletesen 
fel kell tárnunk jelenét, helyét és szerepét a tudományos és kulturális életben. 
Ebből az általános célból kiindulva, kétféle kiadványtípusra gondolok: az egyik 
tudományos alapossággal tárgyalná a témát, a másik a nagyközönség felé fordulna.

Nézzük előbb az első típust. Ez a nagyobb mü két kötetből állhatna, az el
ső könyvtárunk történetét nyújtaná, a második a jelenét tárgyalná. Aligha szük
séges indokolni, hogy mennyire időszerű már a könyvtár történetének összefogla
ló kiadósa, mely végre egyetlen kötetben, a modem történetírás követelményei
nek megfelelően tárná fel a könyvtár teljes múltját. Ismeretes, hogy a 100 éves 
évforduló alkalmából mór megjelent egy történeti mü és ismert az is, hogy a könyv
tár történetével már hosszú évek óta egy munkaközösség foglalkozik, melynek tag
jai több részlettanulmányt is megjelentettek és remélhetőleg igen sok még nem 
publikált anyagot is összegyűjtöttek. Mindezek felhasználásával, a túlságos rész
letezés mellőzésével és a fel nem dolgozott korszakok kimunkálásával - talán is
mét munkaközösségi formában - folytatni kellene a munkát, hogy az ünnepi alkalom
ra készen álljunk a nemzeti könyvtár történetével. A könyvben külön fejezetet kell 
majd az épités történetének szentelni. A terjedelme ne legyen több a mostani év
könyvekénél, de az ünnepi jellegre való tekintettel quart formára gondolok.

A második kötet a könyvtár gyűjteményeit és szolgáltatásait mutatná be, más- 
más munkatársak által megírandó tanulmányok formájában* Néhány témát említek pél
daként! állománygyarapításunk és gyűjtőkörünk kérdései; könyvtárunk katalógushá- 
lozata, bibliográfiai munkája, a nemzeti bibliográfia helyzete; könyvtárunk nyom
tatott és kéziratos kincsei; különgyüjteményeink szerepe a tudományos kutatásban; 
könyvtárközi szolgáltatásaink stb.

S rővidebb-hosszább tanulmányok összessége körülbelül hasonló terjedelmű le
hetne, mint az első köteté és éppúgy idegen nyelvű összefoglalókkal kellene el-
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látni, mint amazt.

Akár az első, akár a második kötethez csatolni kellene az OSZK-ra vonat
kozó Irodalom és saját kiadványainak teljes bibliográfiáját.

B kiadvány mellett egy kisebbet is ki kellene bocsátani, mégpedig több 
nyelven. Ez a mai tájékoztatóhoz hasonló jelleggel, de bővebb anyaggal, szebb 
formában a nagyközönség számára tömören Ismertetné könyvtárunk történetét és 
funkcióit.

Amennyiben az avatási ünnepséget össze akarnánk kötni a Mátyás-féle Cor
vina-könyvtár 500 éves jubileumával - ami okos dolog lenne - akkor gondolhat
nánk fakszimile kiadványokra Is. A legjobb lenne talán egy áttekintheti, gaz
dagon illusztrált reprezentatív mü a Corvina könyvtárról, itthon és másutt Őr
zött darabjairól.

Csak néhány gondolatot vázoltam, talán adnak mások is ötleteket. A munkát 
mindenesetre el kellene kezdeni - különösen a történetit.



KÖNYVTARUNK nevéről

Nem szeretném túlságosan elnyújtani a könyvtárunk nevéről folyó vitát, de 
Gombocz István észrevételeihez mégis szeretnék néhány megjegyzést fűzni, kie
gészítve előző cikkemben talán nem eléggé hangsúlyozott mozzanatokkal (s a to
vábbiakban mások hozzászólását is remélve)* Megjegyzéseimet Gombocz István ész
revételeinek sorrendjében teszem (helykimélós céljából az ő megjegyzéseit nem 
ismételve el)s

1* A jelenlegi név "patináját" illetően: a mai név latin alakja volt az 
OSZK első elnevezése: Bibliotheca Hungarica Széchényiano-Regnicolaris (a magyar 
szó közbevetésével)* Az első használatos magyar alak: Széchényi Országos Könyv
ház, 1817-ben. A negyvenes években a Széchényi-fóle Országos Könyvtár név is sze 
repel. A Múzeumhoz való szervezeti tartozást kifejező névalakkal párhuzamosan a 
századforduló körül a Széchényi Országos Könyvtár elnevezés használatos. Ha elő
ző cikkemből az derült ki, hogy a mai név mindössze 16 éves, akkor rosszul fogai 
maztam*

2# A könyvtárnak a köztudatban a Nemzeti Múzeummal való, kétségtelenül ma 
ia meglévő hibás összekapcsolása elhelyezésünk következménye? az uj épületbe 
költözés ezt a problémát önmagában megoldja. A névváltoztatás, úgy gondolom, 
csak ujább zavar forrása lenne*

3-4. Kétségtelen, hogy funkciónkat a nemzeti szó fejezi ki azok előtt a 
szakemberek előtt, akik ennek a kifejezésnek többoldalú tartalmával tisztában 
vannak* Nagyközönségünk azonban, azt hiszem, ezt a tartalmi különbséget nem ér
zékeli? a szakemberek és a velünk kapcsolatban álló külföld viszont már az OSZK 
néven ismer és szokotb meg bennünket mint cserepartnert, mint forrósbázist, mint 
reference-központot, vagy mint kiadványsorozatok kiadóját.

5. Gombocz István az általam felhozottnál nagyobb számú példájából is vilá
gos, hogy a nemzeti könyvtár elnevezés viselése nem kötelező a nemzeti köny/tá
rak számára* Az országos elnevezés egyébként (amint erre múltkor utaltam), ere
detét tekintve a királyi ellenpárja: regnicolaris ti. a regalis szóval szemben 
az országhoz, és nem az uralkodóhoz való tartozást jelezte (tehát adott esetben 
azt hangsúlyozta, hogy a könyvtár nem királyi könyvtár); bizonyos vonatkozásban 
az állami szó patinásabb megfogalmazása nyelvünkben.

6. Az országos szakkönyvtáraktól Széchényi nevének viselése különböztet meg
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bennünket* Az országos jelzőt egyébként összesen öt szakkönyvtár viseli, felada
tait pontosan körülhatároló nevében; az ezekkel való összetévesztés lehetősége 
ki van zárva.

7* Az országos és a nemzeti elnevezés között az értékelő különbséget az in
tézmény rangja a névtől függetlenül adja meg. Nemzeti nemcsak a Szinház és a 
Galéria, de a Sportuszoda, a Sportcsarnok, a Lovarda s a Nemzeti Szálloda is 
— tehát nem kizárólag a legkiemelkedőbb kulturális intézmények. Ugyanakkor nem 
hiszem, hogy a Magyar Tudományos Akadémia a Nemzeti Akadémia címre törekednék, 
vagy hogy az Országos Levéltár régi nevét Nemzeti Levéltárra akarná változtat
ni# Olyan intézményről viszont tudok, amely visszavette hagyományos elnevezését, 
amelyet néhány évtizede letett (Magyarhoni Földtani Társulat).

Ő. és 10. Nem érzem lényeges tehernek, hogy a mai nevet olykor megmagyaráz
zuk, erre nyilván csak speciális esetekben van szükség. Épp igy áthidalható a 
magyar és idegennyelvü elnevezés közötti különbség. Sokkal több magyarázatot 
igényelne a névváltoztatás esetén, hogy mi tulajdonképpen az OSZK vagyunk.

9# Nem hiszem, hogy a költözködés indokolná a névcserét; épp ellenkezőleg! 
a név megtartásának kell jeleznie, hogy azonos intézményről van szó - ha funk
cióink kiszélesedtek is. Nem hiszem, hogy könyvtárunk sok küzdelemmel, fárad
sággal, szakmai eredménnyel tele múltjától el kellene határolnunk magunkat - 
amit a költözéssel együttjáró névváltozás jelent.

11# A Széchényi-név elejtését nem tartom csekélységnek. Mai irodalom- és 
történettudományunk nagy erőfeszítéseket tesz haladó hagyományaink ápolása, a 
köztudatba való minél mélyebb beplántálása érdekében. A Széchényi Könyvtár ne 
adjon rossz példát a hagyományok könnyelmű kezelésére. Történelmi elnevezések 
megváltoztatását csak akkor érzem helyesnek, ha a régi név valamilyen okból 
semmiképpen sem tartható fenn. Szerettem volna bizonyítani, hogy erről itt nincs 
szó. - V.WINDISCH ÉVA

A szakkatalógus 
időhatárok alapján történő bontásának 

néhány problémája

Az OSZK Híradó 1965* 2. számában Papp Istvánnak a szakkatalógus rekonstruk
ciójával foglalkozó cikke a katalógus időhatárok szerint való bontását mint ”a 
szakkatalógus problémája megoldásának egyetlen útját” tárgyalja.

Véleményünk szerint e probléma megoldásának egyetlen és ki nem kerülhető 
útja az, hogy az egészet át kell szerkeszteni# megfelelő osztólapokkal, betűren
des mutatóval ellátni, és a jövőben a revízió során rögzített szakozási előírá
sok szerint kell szakozni. A korszakok szerinti bontás ebben a tekintetben - 
mint egyszerűsítési tényező - lényegtelen szerepet játszik, sőt bizonyos szem
pontból szaporítja is a problémákat.
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1. A szakkatalógus anyagának részletes elemzése a müvek kiadási korszakok 

szerinti megoszlása szempontjából megtörtént. Az egész katalógus átlagában ez 
a megoszlás a következő:

1800 előtti-------- ----------10 százalék alatt
1800-1944 közötti---------kb. 60 "
1945 utáni----------------kb. 30

Egyes szakok és kisebb szakcsoportok megoszlási aránya azonban lényegesen 
eltér az átlagostól, és ez nem minden esetben magyarázható az illető szak, vagy 
szükebb témakör Jellegével (pl. a szocialista országokkal kapcsolatos Irodalom 
általában nagyobb arányú az 194-3 utáld, anyagban). Különösen akkor szembetünőek 
a különbségek, ha nemcsak a százalékarányt, hanem a cédulák tényleges számát is 
figyelembe vesszük: egyes szakcsoportokban előfordul, hogy az 1943 utáni anyag
ban csak néhány cédula szerepel, mig az 1943 előttiben esetleg többszáz, más 
esetekben pedig éppen ellenkező a helyzet.

Illusztrálásul néhány adatot közlünk a 9-ea szak elemzéséből:

Cédulák száma Százalék
Szak összes I. II. III.

.../1799 1800/1944 1945/.. I.
•

II. III.

9 főosztály összesen 90728 9182 60833 20713 10 67 23
914.39Magyarország földrajza
914.5

3065 157 2047 861 5 67 28

Olaszország földrajza
914.7

144 52 85 7 36 59 5
A Szovjetunió földrajza 
92.32(439)

171 3 36 132 2 21 77

Magyar politikusok életrajza 
92.9(439)

2460 109 2107 264 4 85 11
Magyar uralkodók életrajza 1838 461 1295 82 25 70 5
929
Genealógia 1989 380 1512 97 19 76 5
93/99Történelem 39109 4744 24515 9850 12 63 25
930.85(439)
Magyar müvei Més tört énét 867 20 735 112 2 85 13
940.3/.4
I.világháború
943.9

928 871 57 93 7

Magyarország története 14186 1272 10487 2427 9 74 17
943.921
Erdély története 1070 71 916 83 7 85 6
947A Szovjetunió története 1205 41 350 814 4 29 67

Ezek az adatok a bontott katalógus használhatósága, a kutató szempontjából 
is elgondolkoztatóak. Maradjunk meg azonban a szakozók és katalógusszerkesztők
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problémakörében.
a) Az egyes szakcsoportok egyenetlen korszakbeli megoszlása következtében 

a bontott katalógus egyes részeinek szerkesztését nem lehet párhuzamosan végre
hajtani: egészen más csoportokat kell kialakítani, más-más osztólapokat kell el
helyezni az egyik katalógusrészben.

b) A tárgymutató szerkesztését úgy kell megoldanunk, hogy használata az ol
vasóknak zavart és felesleges munkát ne okozzon, hanem biztosítsa az eligazódást 
a bontott katalógus valamennyi eltérő szerkezetű részében.

c) Az egységes szakozási gyakorlat kialakítása, házi osztályozási szabály
zat elkészítése szempontjából mindegyik katalógusrészt külön—külön figyelembe 
kell venni.

2. Az eddig felsorolt problémákat súlyosbítja az ETO állandó Jelzetváltozá-* 
Balnak kérdése. Nagyon tetszetősen hangzik Papp István cikkének következő monda
ta az uj katalógus rövidebb ciklusokra való tervezésével kapcsolatban: "A szak
rendszer változásaival ciklikusan minden nehézség nélkül lépést tarthatunk, visz- 
szamenőleges javítások kötelezettsége nélkül."

Ez igaz lenne akkor, ha a könyvtár kizárólag uj kiadású müveket szerezne 
be és dolgozna fel. A valóságban nem ez a helyzet. Az 1960. január 1. és 1964. 
junlus 30. között feldolgozott müvek statisztikája alapján az évente feldolgo
zásra kerülő müveknek átlag 34 százaléka 1945 előtti kiadású (akkor is, ha nincs 
rekatalogizálás1).

Ez egyrészt azt jelenti, hogy a bontott és rekonstruált katalógus régi tömb
je sem tekinthető stabilnak, hanem a jövőben is állandó katalógusszerkesztési 
munkát igényel évi 6-10 ezres cédula szaporulata következtében.

Másrészt: képzeljük el a szakozót, aki minden egyes mü szakozása előtt meg
nézi Annak megjelenési évét, és a szerint, hogy a szakozandó mü a bontott (sőt:
20 éves ciklusokra bontott!) katalógus melyik szakaszába tartozik, megállapítja 
az illető ciklusban érvényes megfelelő szakjelzetet. Vagyis előre rögzíteni kell, 
hogy az egyes ciklusokban az tfExtensions and Corrections to the UDC" melyik fü
zetében foglalt változtatásokat veszi figyelembe, és melyiket nem. Meg kell mon
danom, hogy ez a perspektíva szakozóinkat egyáltalán nem lelkesíti. Ahány ciklus, 
annyiféle szakozási séma, annyiféle katalógusszerkezet - és mindez közös tárgy
mutatóval összefogva! Szakozó legyen a talpán, aki ezt hibátlanul meg tudja csi
nálni!

A szakkatalógus rekonstrukciója igen sok problémát vet fel, semmiképp sem 
vállalhatjuk ezeknek a problémáknak a katalógus több kisebb ciklusra való bon
tásával Járó súlyosbítását.

"A katalógus tagolásának szempontjait alapvetően az adott könyvtár funkciói,



az állomány Jellege stb. határozza mag" - Írja Papp István. Ebből a szempontból 
sem helyeselhetjük a ciklusokra való bontást. Ez a módszer megfelelhet egy spe
ciálisan szűk és természettudományos gyűjtőkörű könyvtárnál, amilyen pl. egy or
vosi vagy vegyészeti szakkönyvtár, bár még Ilyen szűk területen belül is akadnak 
időtállóbb és gyorsan elavuló témakörök. A ciklusok szerinti beosztás egyben az 
anyag értékelését is Jelenti - történelmi profilú könyvtárnál ilyen szempontú 
értékelésnek sokszor még sejtetése is káros.

Ha az OSzK szakkatalógusát bontani akarjuk, ezt egyedül az 1800-as időhatár
ral tehetjük, ami éppen ellenkező előjelű, történelmi Jellegű értékelést Jelent: 
addig fog majd terjedni az BMK anyag. A Jelen helyzetben minden további tagolás 
csak megnehezítené a kutatók és a könyvtárosok munkáját. - TŐKÉS LÍSZLONÉ



KÖNYVTÁRI SZERVEZETEINK
híreiből

OSZK SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGÁNAK 
1965*március-augusztus időszaki 

munkaterve

Könyvtárunk február 27—én megválasztott szakszervezeti bizottsága az alábbiakban összegezi a f.év március-augusztus időszak feladatait!
A. Célkitűzés

Összefoglalásaként a vezetőségválasztó küldöttértekezlet alábbi határo
zatát tekintjük!

1) A szakszervezeti munka minden területén alapvető feladatként jelöljük 
meg dolgozóink szocialista tudatának formálását! a mindennapi munkában való 
helytállást, a szocialista munkafegyelem és munkaerkölcs kialakítását, a felada
tok végrehajtásában megnyilvánuló öntevékenységet és felelősségvállalást. E munka során tovább kell építenünk szocialista munkakollektiva-mozgalmunkat, fokoz
nunk kell tisztségviselőink és aktivistáink példamutatását és fel kell használ
nunk minden olyan lehetőséget, ami előmozdíthatja a szocialista szellemű osztály, és csoport-közösségek kialakulását.

2) Könyvtárunkat feladatai betöltésében - az eddig kialakított munkamódsze
reink továbbfejlesztésével — kell segítenünk. Ezen a vonalon munkabizottságaink 
megerősítését, a dolgozók felelősségérzetét növelő, javaslataikat és kezdeménye
zőkészségüket felhasználó munkaértekezletek segítését tartjuk elsősorban végre
hajtásáénak. Saját feladatunknak tekintjük azt, hogy könyvtárunk a rendelkezé
sére bocsátott anyagi eszközöket a leggazdaságosabban használja fel és azt, hogy 
a takarékosság könyvtárunkban a közösség ügyévé legyen.

3) Érdekvédelem terén a társadalmi ellenőrzés rendszerességét és annak ha
tékonyságát kell fokoznunk.

B. Program
I* A könyvtári mnnira segítése vonalán végrehajtandó feladataink!
1. A szocialista munkakollektlva-mozgalom eddigi eredményeinek megerősítésére és a mozgalom szélesítésére a munkakollektivák vezetőinek bevonásával 

munkabizottságot kell alakítani, mely a) rendszeresen segítse és ellenőrizze az egyes kollektívák munkáját, b) szervezze meg a munkakollektivák tapasztalatcse
réjét és c) adjon rendszeres tájékoztatást azok munkájáról. Uj munkakollektivák alakításához csak ott szabad hozzájárulni, ahol annak előfeltételei (önkéntes
ség, a munka jellege, közösségi életre való törekvés) biztosítva vannak. Fele
lős! dr.Csapodi Csabánó

2. A könyvtár szakmai kérdéseiben való a) esetenkénti állásfoglalások 
kialakítására és b) a könyvtár perspektívái is terveivel összhangban egyes kérdések iniciálására, megoldásukban való segítségnyújtásra munkabizottságot kell 
alakítani. Ez utóbbinak eszközei! kérdésfelvetések cikkek, szakmai viták, ja
vaslatok formájában stb. Felelős: dr.Borsa Gedeon

3* Rendszeres feladattá kell tenni a) a munkaértekezletek uj rendszere (ld. ide vonatkozóan a Kormány és a SzOT együttes határozatát) alkalmazásának 
segítését (előkészítésükben való résztvétel, a munkaértekezleteken elhangzott
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helyes észrevételek, javaslatok nyilvántartása, megvalósítások szorgalmazása) t b) az 1965.évi gazdálkodásra vonatkozó kormány határozat alapján kialakított ta
karékos sági intézkedési-terv végrehajtásának segítését és eredményességének biztosítását. Felelősök! [a szervezés vonalán] Hoffer Rezsőné, [a végrehajtásért] 
az illetékes reszortfelelősök.

II. A szakmai-politikai és világnézeti nevelés területén teendőinket abból a gondolatból kiindulva szabjuk meg. hogy a könyvtárunk előtt álló felada
tokat csak marxista világnézeten alapuló könyvtári szakismeretek birtokában, 
szocialista társadalmunk életével való állandó kapcsolatban lehet eredményesen 
és színvonalasan megvalósítani. E vonalon feladatainkat az adott lehetőségek
hez viszonyítottan maximális mértékben, a kultur-és a sportmunka területén csak 
a ténylegesen jelentkező igények kielégítésére korlátozottan kívánjuk előírni.

1. Feladatainkat a szakmai továbbképzés vonalán - tekintettel arra, hogy az a könyvtár naptári évre készített munkatervéhez igazodik - éves viszonylat
ban rögzítjük.

a) Előadássorozatot indítunk a magyar humán tudományosság fő kérdéseiről, 
jelenlegi helyzetéről, különös tekintettel a történeti vonatkozású tudománysza
kokra, Az előadásokat külső szakemberek bevonásával úgy tervezzük, hogy az egyes 
előadásokat könyvtáros korreferensek egészítik ki, akik a vonatkozó tudomány- szak és könyvtárunk kapcsolatait világítják meg.

Tervezett témák! filozófia és filozófiatörténet, irodalomtudomány, törté
nettudomány. ókortudomány, jogtudomány, pedagógia, a természettudományok törté
nete, technikatörténet, orvostörténet, művészettörténet, szinház-és filmtörténet, 
könyv-és könyvtártörténet. A március-augusztus időszakban 1 előadás megtartására kerül sor.

DJ Elsősorban fiatal, idegen nyelvet ismerő könyvtárosok részére a kül
földi könyvtártudományi folyóiratok feldolgozására referálókört szervezünk.
Azok számára, akik a kör munkájában részt kívánnak venni, de kielégítő nyelv
tudással még nem rendelkeznek - a KISz közreműködésével - 3 v.4 világnyelvből 
tanulóköröket szervezünk, ahol a résztvevők közösen dolgoznak fel könyvtártu
dományi cikkeket.

Felelős: V.dr.Windisch Éva
2. A politikai-világnézeti munka területén összegezett feladataink!
a) A természettudományi ismeretterjesztés vonalán folytatni kell az elmúlt 

év októberében — a TIT matematikai szakosztályának közreműködésével — megindí
tott kibernetikai előadássorozatot. Felelős: Hoffer Rezsőné

b) A pártszervezet vezetőségével egyetértésben az 1965/66. oktatási évre ki kell alakítani és elő kell készíteni a szakszervezeti világnézeti oktatás 
azon formáit, melyek lehetővé teszik a szakszervezeti tagság politikai ismere
teinek rendszeres bővítését és a politikai tájékoztatást. Felelős: Dárdai Mik
lósáé

3. a kulturális munka területén szem előtt tartva a tényleges igényeket 
az alábbiakat tervezzük:

a) Klubrendezvények - Az idegen nyelvű klubdélutánok folytatásaként egy 
orosz nyelvű összejövetelt kell megrendezni, további összejövetelekre szeptem
bertől kerül sor. Felelős: Pusztai Jánosnó. - Képző-és zeneművészeti jellegű 
klubdélutánt v. miíteremlStogatást áprilisban egy, május folyamán két alkalommal 
kell szervezni. Felelős: dr.Vargha Balázs

b) Tanulmányi kirándulás — Az elmúlt évi szlovákiai ut mintájára május 
folyamán egy 4 napos külföldi autóbusz—kirándulást kell szervezni Szlovákián 
keresztül Krakkóba. Felelős: Pusztai Jánosné

c) Meg kell szervezni a szakszervez®ti_könyvtár állományának vásárlások 
utján való rendszeres kiegészítését és többespéldányslnak folyamatos kivonását. 
Felelős: Dárdai Uiklósné
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III• A dolgozóié élet-éa munkakörül méttvelnek javítás végzendó teendők ellátása mellett az alábbi feladatokatjavít6aa területén a rendszeresen"kell végrehajtani.
^ !• Pér-és munkaügy - a) Heg kell vizsgálni az 1965. évre kitűzhető célju- talmas tervfeladatokat és b) felül kell vizsgálni a jutalmazások általános el
veit, figyelemmel a kollektív-jutalmazások módozataira is. Anyagukból a könyvtár kollégiuma részére előterjesztés készítendő. Felelős» Mllhoffer Alajos

2. üdültetés - A gazdasági vezetéssel egyetértésben elő kell készíteni a 
keszthelyi és zirci vendégszobák nyári felhasználásának tervét. A beutalásoknál Julius folyamán elsősorban az állományrevízióban résztvevők igényeinek ki
elégítését kell biztosítani. Határidőt május 30. Felelőst dr.Gordon Mlklósné

3* Egészségügy. munkásvédelem - a) Március folyamán meg kell szervezni a 
könyvtári dolgozók általános tüdőszürését. Felelőst Pozsony Endréné. b) Biztosítani kell a munkásvédelmi és munkaegészségíigyi előírások betartását, azok rend
szeres ellenőrzését és az ellenőrzések előírásainak, eredményeinek közzétételét. Felelőst Gyulai Árpád

4. Munkéaellátás - a) Meg kell szervezni az 1965/66. évi tüzelőutalványok szétosztását. Veielőst Darabos Pálné. b) A gazdasági vezetéssel egyetértésben 
felül kell vizsgálni-a munkaruhaellátás alapját képező munkaköri-jegyzéket és 
az eddig érvényben levő kihordási időket. A felülvizsgálat alapján biztosítani 
kell, hogy az 1965. első negyedében esedékes munkaruhák mielőbb szétosztást nyerjenek. Felelőst dr.Gordon Mlklósné

5. Meg kell alakítani a kifizetőhelyet ellenőrző és a nyugdíjazásokat előkészítő albizottságokat. Felelőst dr.Gordon Mlklósné
IV. A szervezés, vezetés és irányítás területén súlyponti feladatként az alábbiakat rögzítjük.
1. A szakszervezeti bizottság üléseinek rendszeres és tervszerű megtartását 

biztosítani kell. Az üléseket a következő napirend szerint kell megtartanit áp
rilis — "Beszámoló a könyvtári mnnkakollektiva-mozgalom tapasztalatairól és 'javaslattétel uj kollektívák alakulásának jóváhagyására" (dr.Csapodi Csábáné); május - "A keszthelyi és zirei üdültetés tervezete" (dr.Gordon Mlklósné); június
- "Amunkaértekezletek uj rendjére vonatkozó művelődésügyi miniszteri utasítás 
végrehajtásával kapcsolatos kérdések könyvtárunkban" (Horváth Viktor); Jullus
— "A szakszervezeti bizottság szeptember-december időszaki munkaterve" [Horváth 
Viktor) és "Jelentés az 1965* első félévi szakszervezeti gazdálkodásról" (dr. Hernády Dénes). Augusztusban a szakszervezeti bizottság nem tart ülést.

2* A bizalmiak rendszeres tájékoztatására havonként két alkalommal kell ösaz- 
bizalml-értekezletet tartani. Az értekezleteken a szakszervezeti bizottsági ülé
seken elhangzott beszámolókról és határozatokról rendszeresen tájékoztatást kell 
adni. Havonként egy alkalommal külső előadók bevonásával politikai tájékoztatást, 
egy alkalommal pedig az egyes reszortmunkák helyzetéről kell ismertetést adni. Felelősi Hoffer Bezsöné és a reszortfelelősök, a politikai tájékoztatások bizto
sításáért Dárdai Mlklósné.

3. A szakszervezeti tagság rendszeres tájékoztatására az "OSZK Hiradó"-t 
augusztus kivételével havonként rendszeresen kell megjelentetni, szerkesztő-bizottságát a megváltozott körülményeknek megfelelően kell újjászervezni. Felelőst 
Horváth Viktor

SZOCTAT.THIA MÜHKAKOT.T.TgippivAlHK ÉLETÉBŐL

Ma, amikor ezeket a sorokat leírjuk, örömmel jelenthetjük, hogy a könyvtá
runkban eddig működő két szocialista munkakollektiva példáján felbuzdulva, újabb 
három munkahelyről érkezett bejelentés a Szakszervezeti Bizottsághoz arról, hogy 
dolgozóink újabb osoportjal kívánnak munkakollektivát alakítani.
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A Szakszervezeti Bizottság külön-külön vitatta meg felajánlásaikat és 

a három u jább csoport jelentkezését elfogadta. lgy most - a jelentkezés sorrend
jében - január 1-1 kezdettel egy osupa fiatalokból álló csoport, a RAKTÁRI OSZ
TÁLY állománymegóvó brigádja, és április 1-1 kezdettel a KÖNYVKÖTÉSZET - és SOK
SZOROSÍTÓ 1-1 csoportja küzd a szocialista munkakollektiva elmért.

Megalakult már az a munkabizottság Is, amelynek tagjai a munkakollektivák 
vezetői s amely arra hivatott, hogy lehetővé tegye a felvetődő problémák megvi
tatását, a kollektivavezetők egymásközötti tapasztalatcseréjét. E sorok Írójá
nak, mint a Szakszervezeti Bizottság megbízottjának feladata e munkabizottságon 
belül betölteni az összekötő szerepét a Szakszervezeti Bizottság és a dolgozók 
között. Ezért itt most mindjárt megragadjuk az alkalmat, hogy továbbítsuk mind
azok felé, akiket illet, a kollektívák egy kérését: lehetőleg ne legyen, vagy 
minél kevesebb legyen a személyi változás a csoportokon belül. Ez a kérés, úgy 
gondoljuk figyelmet érdemel. Bár természetesen mindnyájan tudjuk, hogy a körül
mények alakulását ez a szempont egyedül nem szabhatja meg. Történhet változás 
olyan - előre nem látott - okból is, hogy a csoport valamelyik tagja kerül abba 
a helyzetbe, hogy meg kívánja változtatni munkahelyét. Vagy intézményünk jövő 
terveiben, munkájában adódhatnak olyan súlyponti kérdések, amelyeknek alá kell 
rendelni egyéb szempontokat.

De maradjunk most a mánál. A két "régi" a "szocialista munkakollektiva" 
elmet már másodszor elnyert csoport közül a KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS elsőnegyed
évi tervét 105.3, a KÖNYVELOSZTÓ Beloiannlsz-utcal részlege 104 százalékra tel
jesítette. Az "újak" közül szép eredményről számolt be a fiatalok állományvédel
mi brigádja is. A két "legújabb" kollektíváról majd legközelebb számolunk be.

Ezekről a számadatokról is, mint minden egyébről, ami rövid beszámolónk
ban van, elmondhatjuk, hogy sok-sok munka, őszinte törekvés és akarás, talán 
néha-néha egy kis hiba, egy kis lemaradás is akad az egyszerű tények mögött.

Mostantól kezdve rendszeresen tájékoztatni kívánjuk olvasóinkat munkamoz
galmunk eseményeiről. Úgy gondoljuk, hogy az egyszerű hírközlésen túlmenően 
Írunk azokról a kérdésekről is, amelyek közérdekűek, s amelyek mindnyájunkat 
segítenek azon az utón, amely végső fokon a szocialista emberré váláshoz ve
zet. — Os«Cs.

KTflz-ÉLBT nTfift negyedévben
Az elmúlt év szeptemberében választott uj vezetőség legsürgősebb feladatá

nak szervezetünk vérkeringésének felfrissítését tekintette. A szeptembertől januárig terledö Időszakban ehhez kereste a legmegfelelőbb formákat, szervezte az 
aktívakat és a tagoknak azt a csoportját, mely magáénak érzi azokat a feladato
kat, melyek egy eleven, színes munkát végző KISz alapszerv kiépítéséhez szüksé
ges. Ez a munka sikerrel járt.

Az 1965-ös munkaterv már a továbblépés szándékát tükrözte:a munka minőségi javításával párhuzamosan a fiatalok szélesebb körét kívánja bevonni az alapszerv 
tevékenységébe. Az első negyedév elteltével e szempontok szerint kell majd mér
legelni munkánkat.
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A munkaterv számszerű követelményeit; teljesítettük, A tervezett heti egy 

program lebonyolításán felül az esetek többségében jól sikerült kirándulásokat 
szerveztünk. Igen vonzó volt a közös színház- és mozilátogatások programja. Ezt 
a részvevők száma is tükrözi: négy alkalommal összesen 180 fő vett részt. Ezen
kívül a megtekintett darabról, 111. filmről két ankétot rendeztünk 60 fő részvételével. A februári (O.K.I.-val közös) bálunk is teljes sikert aratott a tag
ság körében (66 fő részvételével). Mindebből kitűnik, hogy kulturális területen eredményes, vonzó munka folyik. Különösen Jáki Éva és Tausz Anikó lelkes, 
odaadó munkáját dicsérik ezek az eredmények.

A szervezet más területen is tevékenykedik. A takarékossági terv sikeres 
végrehajtásához társadalmi munkával és a védnökség vállalásával igyekszünk hoz
zájárulni. Az elmúlt negyedévben 253 óra társadalmi munkát végeztünk az intéze
ten belül. A korábbi számlák alapján számszerűleg kimutatható megtakarítás 6 100 
forint. A villanyszámla összege 5 000 Ft-tal csökkent az elmúlt év hasonló idő
szakához képest. Ez az eredmény azonban mér nem egészen egyértelmű. Negatívuma, 
hogy viszonylag kevés ember nevéhez fűződik; örvendetes viszont az. hogy több 
KISz-en kivuli fiatalt is sikerült bevonnunk e feladatok végrehajtáséba.

A politikai munka területén is előrehaladás mutatkozik, de folyamatosság, 
rendszeresség csak a politikai gazdaságtan szemináriumon tapasztalható. A jö
vőben itt különösen sok tennivalónk lesz.

Az eredmények mellett azonban nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a tagság egy részét csak az a vékony szál fűzi szervezetünkhöz, amit a tagdíj kifi
zetése jelent. Ezek többnyire a meglévő hibák felnagyításával, mint pl. a tájé
koztatás esetenkénti hiányossága, állandó sablon-kifogások hangoztatásával magyarázzák, hogy miért nem tesznek eleget önként vállalt kötelezettségüknek. Nem 
kifogásokat kell keresni, hanem annak, aki úgy érzi, hogy köztünk a helye, kö
zénk kell jönnie és dolgoznia. Mindent összevetve az a véleményünk, hogy könyv
tárunk KISz szervezete nem viharos tempóban, de jó utón halad. Már megvan az 
a 30-35 főből álló mag, melyet a közös együttlét tart össze és egyre egysége
sebb és egészségesebb világnézeti alap erősít.

ÜDÜLÉSEK - Az alábbiakban lapunk megjelenéséig kiadott beutalásokat is
mertetjük:

Kedvezményes üdültetés - BAKONYBÉL: Pelejtei Tibor márc. 18-tól 31-ig; 
BALATONFÜRED: Varga József né ápr.29-től máj. 12-ig; HAJDÚSZOBOSZLÓ: Nagydiósl 
Gézéné és férje máro. 24-től épr. 6-ig; MÁTRAHÁZA: Tudós Erika máro. 25-től 
31-ig, Imre Kálmán ápr.29-től máj.12-ig; PILISSZENTKERESZT: Wiac Györgyné szü
lei máro. 24-től ápr.6-ig; SIÓFOK: Vermes Lászlóné ápr. 21-től máj.4-ig; SOP
RON: Jakabházi Istvánná máj. 1-től 14-ig, Somkuti Gabriella édesanyja máj.1-től 
14-ig. SZOT-szanatórium - BALATONFÜRED: Horváth Viktor márc.26-tól ápr.8-ig. 
Gyexmekwüdültetés - KŐSZEG ISKOLA SZANATÓRIUM: Gyulai Árpád leánya febr.23-tól 
máro#17-ig.

MÁJUS ElfiEJÉN, Budapest dolgozóinak ünnepi seregszemléjén, a VTII.kerület 
dolgozóinak közösségében veszünk részt a felvonuláson. Gyülekezés 1/2 11 óráig 
a keleti pályaudvartól kiinduló Verseny utcában (Verseny u.és Jobbágy u.sarok) 
lesz* A felvonuláson való résztvételre ezúton is meghívjuk könyvtárunk dolgo
zóit*



A KESZTHELYI ÉS ZIRCI ÜDÜLTETÉSÜNK előkészületei folyamatban vannak. Mag- 
nyitását f.évi juniós 15-tól tervezzük. Tájékoztatást májas második feléken 
adunk a bizalmiak utján.

A MÁGUS VÖRÖSKERESZT VIII.kerületi szervezetének felhívására máj. 7-én 
a II.ez.Sebészeti Klinikán (Baross a. 23/25.1.emelet) tartandó véradó-napon 
vesz részt könyvtárunk. Jelentkezni a szakszervezeti bizalmiaknál lehet. He 
felejtsüki "A vér olyan gyógyszer, amit semmi nem helyettesit, csakis az önzet
len véradók áldozatkészsége biztosíthatja a sokezer rászoruló betegnek”.

HIBAIGAZÍTÁS - Lapunk ez évi 2. számának 40. lapján Sajtós Endre osztály
zatai sorában az idegen nyelvből elért érdemjegy helyesem 4| a 66.lapon az 
újonnan megválasztott Szakszervezeti Bizottság tagjai sorából leírási hibából 
kimaradt iHihoff™. Alajos (bérfelelös) neve. [Szerk.]




