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AZ IDEOLÓGIAI HELYZET ÉS KÖNYVTÁRAINK*

Az ideológiai munkáról tanácskozott az MSZMP Központi Bizottsága. Az eszme
csere tulajdonképpen még a múlt év őszén kezdődött, amikor három napon keresztül, 
több mint négyszáz résztvevő vitatta meg ideológiai életünk aktuális kérdéseit. Ezt 
követően a Központi Bizottság üléséig még további vizsgálódás és szűkebbkörű viták 
is folytak. Mindez nemcsak az alapos előkészítésre, hanem a kérdés fontosságára és 
időszerűségére is utal. Ügy vélem, ez utóbbi megfogalmazással könyvtáraink dol
gozói is egyetértenek. Könyvtárainknak sajátos szerepükből következően figyelniük 
kell mindenre, ami az országban történik, de még jobban, ha ideológiai problémák 
kerülnek előtérbe.

Történelmi fejlődésünknek olyan szakaszához érkeztünk, amikor már rég nem 
a hatalomért folyik a harc. Leraktuk a szocializmus alapjait és megteremtettük a 
szocializmus teljes felépítésének lehetőségét. S hogy ezek a lehetőségek valóra vál
janak, annak igen lényeges feltétele a szocialista eszmeiség mind szélesebbkörű el
terjedése. A helyzet tehát lényegesen megváltozott. Most is forradalmi időszakot 
élünk ugyan, de a társadalommal szemben támasztott követelmények mások. Ma a 
gazdasági és politikai, sőt egész társadalmi életünkben is előtérbe kerültek az ideoló
giai kérdések. Ez érthető, hiszen a küzdelem az MSZMP VIII. kongresszusán elhang
zott „szocialista módon élni, dolgozni és gondolkodni” jelszó megvalósításáért folyik. 
Itt az ideje az ideológiai helyzet számbavételének és a legfontosabb kérdésekben való 
állásfoglalásnak azért is, mert nemcsak belső fejlődésünket tekintve beszélhetünk 
átmeneti — s éppen ezért ellentmondásokkal telített — időszakról, hanem a nemzet
közi helyzet is egész sereg ideológiai kérdést vet fel mind a munkásmozgalom, mind 
általában a nemzetközi fejlődés, helyzet szempontjából. Sok embert foglalkoztat pél
dául a most felszabadult országok politikai, ideológiai helyzete, de — ami minket 
most közelebbről érint — műveltségi állapota és fejlődése is. Ami a fejlett tőkés or
szágokat illeti, náluk megint más a helyzet. Tudjuk, hogy ideológiai téren nincs 
békés egymás mellett élés, sőt a marxista eszmék aktív, offenzív harcának kell 
kifejezésre jutnia. Tudomásul vették ezt a kapitalista országok vezető köreiben is, 
még hozzá nem passzív módon. „Szabályszerűen” meghirdették az „ideológai fella
zítás” politikáját. Hatását számtalan területen érezhetjük, mégpedig nemcsak az úgy
nevezett elmaradott rétegek körében. Most különösen a még eléggé fellelhető nacio
nalizmusra apellálnak, s ezt minden eszközzel (rádió, sajtó könyv stb.) erősíteni 
ievekeznek Rajta kívül a rendelkezésre álló valamennyi eszközzel magasztaljak a 
nyugati életformát, és nincs abban ellentmondás, ha azt állítjuk, hogy ezzel együtt 
az elidegenedésről szóló különböző teóriákat is. Hogy eszközökben nem válogatnak, 
azt különösen nagy könyvtáraink dolgozói tudják, hiszen a bejovo nagy számú nyu
gati, kimondottan tudományos, műszaki folyóiratokat (egyéL>ként „h^y^; 
vásároljuk, amire szükségünk van) is felhasználjak a „fellazításra . A {
anyag esetében meg egészen természetes, hogy a jelenkor kapitalizmus ^f*s“llcml 
áramlatát magasztalják, sőt „tudományos érvekkel igyekszenek tíá is tanMsztoni.

Ha még közelebbről, pontosabban könyvtáraink szemszögéből tanulmányozzuk az
ideológiai irányelveket, akkor úgy gondolom, a teendők legalabb altahinos moR
rozásánál az irányelvek sokoldalúságából meg abból kellene már ufolfunk
..___oiorrvyiir helyzetünket. Amint cire mai utanunK.

szocialista acmoKrauzmus, a 7.
viszonya, a vallásos világnézet, a nacionalizmus, általában a
#A "Könyvtáros11 f.évi májusi számából (XV*évf.5#sz.251-253*1#) 

vettük át xerografikus másolatban* A cikk Írója az MSzMP Közpon
ti Bizottsága kulturális osztályának munkatársa*
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dése, hogy csak a leglényegesebbeket említsük. Ismételjük — és hogy az ideológiai^ rendkívüli gazdagságára is utaljunk - hozzá kell tennünk: c^ak egy részi 
mindez az ideológiai területnek, de a kérdések kiemelése nem a véletlen műve ha-
CrH//°c^Íd^Ze/liSégét ^eientii YégÜl is mIndezt azért mondtuk el, azért utaltunk a 
kérdés sokrétűségére, gazdagságára és jellegére, mert kézenfekvő könyvtáraink —
mint egyetemes művelődési intézmények — kapcsolata e kérdésekkel, és ebből kö
vetkezően nyilvánvaló széleskörű feladatuk az irányelvek megvalósításában Ter
mészetesen csak általános megfogalmazásban kézenfekvő ez, mert a gyakorlatban 
sok részletkérdésben feltétlenül szükséges hozzá a könyvtárosok tapasztalata akti
vitása. A részleteket könyvtárainknak meg kell vitatniuk, minden könyvtárnak a 
maga adottságainak megfelelően kell hozzáfognia a munkához. A legfontosabb esz
köz, amivel az irányelvekben foglaltakat megvalósíthatjuk, nyilvánvalóan a könyv 
és minden könyvtári dokumentum. Ezzel kapcsolatban utalnunk kell arra a nyilván
való tényre, hogy a mi egyre gazdagodó, húsz év óta sok áldozattal kifejlesztett könyv
táraink valóságos szellemi kincsestárak; olyanok, amelyekből ma már hiányzik a 
haladásellenes, tudománytalan irodalom. Amikor az olvasók eszmei neveléséről be
szélünk, szólni kell erről, mint előnyös helyzetről a régi könyvtárakkal szemben. De 
ha most az irányelvekben megfogalmazottak tükrében azt vizsgáljuk, vajon az utóbbi 
években megtettünk-e mindent a szocialista ideológia terjesztése és elfogadtatása 
érdekében, vagy azt számbavesszük, volt-e számottevő fejlődés ebben a kérdésben, 
akkor bizonyára nem válaszolhatunk másképp, csak úgy, hogy sok mindent tettünk, 
de sok mindent nem, amit lehetett volna; ráadásul egyes könyvtáraink között is 
nagyok a különbségek.

Itt van mindenekelőtt az olvasószolgálat aktivitásának dolga. Mióta egyáltalán 
hozzáfogtunk a szocialista könyvtárpolitika gyakorlati megvalósításához, a szocialista 
könyvtári munka kialakításához, szüntelenül alapkövetelménynek tartottuk az olvasó- 
szolgálati munka aktív jellegét. Ez természetes. Azonban sokunk tapasztalata az, hogy 
az utóbbi években gyengült ez az aktivitás, alábbhagyott a lendület. Igen sok könyv
tárunkban, félve az ötvenes évek számtalan dogmatikus módszerétől, valamiféle 
objektív álláspontra helyezkednek a könyvajánlásban. Ez lehet az egyik ok, a másik 
— megítélésem szerint — az, hogy 1957 óta sok könyvtárosunkat kényelmessé telte a 
magyar könyvkiadás nagymérvű javulása. Évek óta igen sok a jó, pontosabban az 
érdekes könyv és a nyilvánvalóan kevésbé keresett, nehezebb olvasmányt jelentő 
művek kézbeadása háttérbe szorul. Rosszul értelmezett olvasói „szuverenitás”, „olvasó- 
szolgálati demokratizmus” az, ha csak kiszolgálunk, és mindent ráhagyunk az ol
vasóra. Mondjuk meg: nem kívánjuk vissza a dogmatizmus torzításait, de a könyvtár 
mindenekelőtt nevelő intézmény, még a tudományos könyvtár is, s erről egy pilla
natra sem szabad megfeledkezni. Mi a polgári objektivitás elvét továbbra sem valljuk. 
Mint ahogy az utóbbi időben égjük lapunkban olvashattuk, nem vagyunk „szégyen
lős marxisták”. Tudatosan vállaljuk a haladó, tehát a szocialista eszmék terjesztését 
a könyvtár adta minden eszközzel. Nem vállaljuk a dogmatizmust, olvasóink lebecsü
lését sem, de igenis megkülönböztetett módon propagáljuk a szocialista gondolkodást 
terjesztő műveket, vállaljuk a szocialista tudomány nagyobbmérvű támogatását. Az ol
vasók passzív kiszolgálása, a hivatali jelleg, az elbürokratizálódás ellen, ha lehet, 
most még jobban kell küzdenünk. A mi könyvtáraink demokratikus, szocialista intéz
mények. Ezt a jelleget, s nem valamiféle absztrakt korszerűséget, főleg pedig nem 
könyvtárosaink kényelmét hivatott elősegíteni a ma már nagyszámú szabadpolcos 
könyvtár. Ugyanakkor nagyobb a veszélye annak is, hogy az olvasószolgálat passzív 
jellege erősödik. Nem a könyvtől féltjük az olvasót, de attól igen, hogy az adott 
könyv nem találja meg olvasóját, vagy a kevésbé felkészült olvasóra a rendszertelenül 
szerzett ismeretanyag hatástalan marad illetve rosszul hat.

Szüntelenül propagálnunk kell mind a marxista klasszikus irodalmat, mind ko
runk marxista irodalmát. Ez azonban önmagában még nem jelenti a pártos könyvtári 
munkát. Mind a társadalomtudományokban, mind a természettudományokban folyik 
és egyre erősödik egy színvonalas, marxista igényű átértékelő munka. Sorra-rendre 
születnek az irodalom és művészetek mibenlétét kutató, meghatározó marxista tanul
mányok. Szinte követhetetlen gyorsasággal jelennek meg az újabb és újabb eredmé
nyeket publikáló írások. Mindezek eljuttatása az olvasóhoz ugyancsak a pártosság 
fogalmához tartozik. Természetesen még sok minden, de ezeket külön is meg kell
említeni. ,

Vajon megteszünk-e mindent annak érdekében, hogy olvasóink százezrei ne a 
régi, sokszor elavult, hanem a valóban tudományos, a friss, korszerű anyagot ismerjék 
meg. Az irányelvek szellemében ezi is számba kell venni.^ Mindennapi életünk, a 
valóság ismeretében — hangsúlyozzák az irányelvek — válaszolnunk kell korunk 
kérdéseire, az új jelenségekre. A válaszadást a párt önmagában nem végezheti el, 
ennek a politikai vezetésen kívül számos fóruma van. Elfogultság nélkül mondhatjuk,
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hogy a fórumok között a könyvtárak igen előkelő helyet foglalnak el. Közhely ma 
már, hogy a könyv válaszol, meg az is, hogy felkészít a válaszadásra. Közhely, de 
igaz. A könyvtárosok a megmondhatói például annak, hogy nemcsak olyan kor
szakos, tudományos esemény alkalmából, mint az űrhajózás, hanem számtalan ÚJ 
politikai, tudományos, művészeti siker születése esetén is, hallatlan mértékben meg
élénkül könyvtáraink forgalma. Az irányelvek éppen ezért nemcsak általában, ha
nem szó szerint is feladatává teszik a népművelésnek, és — benne a könyvtáraknak 
— az elért tudományos és más eredmények terjesztését.

S ha arra az egyáltalán nem könnyű kérdésre keresünk választ: vajon mit, az 
eddiginél is többet tehetünk a számtalan kispolgári jelenség, aiz önzés, az individualiz
mus, az anyagiasság, a nacionalizmus, a vallásos világnézet ellen, akkor mégis azt kell 
válaszolnunk, hogy könyvtáraink nincsenek nehéz helyzetben az eszközök tekinte
tében. Hiszen a világ haladó nagy irodalma egy roppant tiltakozás mindeme jelen
ségek ellen. S a magyar irodalom különösen az. Csak legyen a könyvtáros hivatása 
magaslatán, és szüntelenül törekedjék arra, hogy a könyvet eljuttassa az olvasóhoz. 
S ami még ennél is nehezebb: továbbra is intenzíven tanítani kell az olvasókat az 
értő, kulturált olvasásra. Tudjuk, hogy a szocializmust csak művelt tömegekkel lehet 
minél gyorsabban felépíteni, és hogy a munkásosztálynak a hatalom gyakorlásához 
egyre nagyobb műveltségre van szüksége. De a szocialista demokratizmus adta jogok
kal kellő műveltség nélkül a tömegek nem tudnak élni maradéktalanul. Mostaná
ban sokat hangoztatjuk, hogy még nagyobb szocialista demokratizmust és még na
gyobb szigorúságot. Nagyon is időszerű ez, de a dolognak — mint mondottuk — 
megvan a műveltségi oldala is. Az államigazgatás, a termelés, a kultúra ügyeibe 
„beleszólni”, a vezetésben érdemlegesen résztvenni ma már elsősorban műveltség 
kérdése, hiszen a szocialista állam biztosítja ehhez a jogot, meg a lehetőséget is. 
S ez az általános műveltség, sok vita folyt róla, csak akkor korszerű, ha nem egy
oldalúan humán, hanem egyetemes érdeklődésű. S ez szintén ideológiai kérdés.

Mind a könyvtárak, mind más intézmények munkájának értékelése kapcsán 
egyre több szó esik arról, hogyan is lehet gyorsabban több eredményt elérni. Mindig 
így volt ez, de most arról van szó, hogy könyvtáraink is elértek egy bizonyos szintet, 
a múlthoz viszonyítva azonban a fejlődés meglassult, helyenként meg is állt. Részben 
az állománygyarapításról, még inkább az olvasók számának növeléséről, egyáltalán 
a könyvtári munka hatásfokának növeléséről kell itt beszélni. Azt megkérdezni is 
feleslegesnek érzem, hogy a lehető legmagasabb szint-e az, amelyre ma könyvtáraink 
eljutottak, elég magas-e már az olvasók száma stb. Hallatlan sok még a lehetőségi 
Szó sem íehet arról, hogy megelégedjünk eredményeinkkel. Sem az olvasók számát, ■ 
sem a velük való színvonalasabb, intenzívebb foglalkozást nem tekinthetjük elegen
dőnek. A fehér foltok eltüntetése nyilvánvaló, de arról már kevesebb szó esik, hogy 
van itt még szürke folt is elegendő. Nagy még a távolság a jelenleg olvasók száma és 
a józan számítások szerint elképzelhető szamok között. A jelenleginél még sokkal 
többet nyújthatnak tudományos könyvtáraink is a kutatásnak. Csakhogy a doiog 
most már egyre nehezebbé válik. Ha szabad ezzel a kifejezéssel élni: egyre nehezebb, 
lesz a terep, ahol a művelődés munkásainak dolgozniuk kell. Egyre inkább olyan 
közegben kell mozogniuk, ahova a kultúra nemigen jutott még eddig el. A kezdet 
idején vagy akár néhány évvel utana is, az olvasok igen tekintélyes hányada önként, 
érdeklődve jött a könyvtárba. Megállás azonban még ma sincs, erre különösen 
figyelmeztetnek az irányelvek, amelyek lényeges mondanivalója, hogy a lét automa
tikusan nem határozza meg az emberek gondolkodását. Nem téveszthet meg bennünket 
az hogy a statisztikai adatok szerint a magasabb jövedelemmel magasabb kulturális 
i4ny jár együtt. Először is a növekedés nem történik egyenes arányban, másodszor 
pedig van, ahova a magas jövedelem ellenére él sem jut. Éppen ezért az ösztönössóg 
helyett tudatos kultúrára és szervező munkára van szükség.

Azt mondottuk, hogy átmeneti korbaa élünk, sok ellentmondással küszködünk. 
Az ideológiai kérdések egyx*e jobban előtérbe kerülnek. Könyvtárainknak sem könnyű 
a helytállás. A könyvtárosok felelőssége különösen nagy, hiszen emberek ^tízezreivel, 
tehát a legkényesebb „anyaggal” foglalkoznak, az emberrel, az emberi művelődéssel. 
Érthető, hogy nagyobb a követelmény könyvtárosainkkal szemben is. Nem eloszor 
hangzik el, hogy az a könyvtáros, aki az emberekkel a legközvetlenebbül foglalkozik, 
ezt a tevékenységét csak nagy felkészültséggel, elmélyült tudással, ideológiai tájéko
zottsággal végezheti. Csak így tudjuk megvalósítani a kitűzött célokat.^^ István



könyvtárunk munkájáról

GYŰJTŐKÖRI ELHATÁROLÁS 
» nyelv- és Irodalomtudomány területén

Könyvtárunk namsuti könyvtári funkcióinak tisztázása során a budapesti 
Eötvös Loránd Tudoaányegyeten Könyvtára, a Magyar Tudományos Akadémia Könyv
tára ás könyvtárunk főhatóságaik jóváhagyásával, a nyelv- és irodalomtudomány 
területén folyó állománygyarapítási tevékenységük összehangolására megállapo
dást kötött egymással. A megállapodás szövegét az alábbiakban közöljük.

*

1. Az 0BSZÁG06 SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR vállalja, hogy a magyar irodalomtudo
mány miivel éséhez szükséges valamennyi, a könyvtári gyűjtés tárgyát képező do
kumentumot a jövőben is rendszeresen gyűjti, feltárja és az irodalomtudomány 
kutatói részére rendelkezésre bocsátja. Az uj épület tervezése során a kuta
tók kiemelt elhelyezéséről, munkafeltételeik biztosításáról gondoskodik.

Mint a magyar irod&lomtudomójqr és irodalomtörténet alapkönyvtára, vállal
ja az ezzel kapcsolatos aktiv és passzív tájékoztatási szolgáltatások (a ma
gyar irodalomtörténet évi bibliográfiája, magyar irodalomtörténeti dokumentá
ció, irodalomkutatások stb.) fokozatos kiépítését.

2. Az MTA KÖNYVTÁRA vállalja, hogy az általános nyelvészet, általános iro
dalomtudomány, a nyelvészet speciális ágazatai, valamint a világirodalom te
rén folyó kutatásokhoz szükséges dokumentumokat, beleértve a kutatók által fel
használható irodalmi szövegeket is, alapkönyvtári szinten gyűjti, feltárja és 
használati szabályzatának megfelelően rendelkezésre bocsátja. A nyelv- és iro
dalomtudomány határterületeinek irodalmát csak az alapkönyvtári funkciók ellá
tásához szükséges kiegészítésként gyűjti.

3. A BUDAPESTI EGYETEMI KÖNYVTÁR a Jövőben is gyűjti a nyelv- és irodalom- 
tudomány körébe tartozó dokumentumokat, de csak addig a mértékig, ameddig ezt
az egyetemi oktatás szükséglétéi megkívánják, A gyűjtőköri rendezés nem ter
jed ki arra, hogy a Budapesti Egyetemi Könyvtár állományában lévő nyelv- és 
irodalomtudományi dokumentumokból bármit is átadjon. Az alapkönyvtári funkciók 
jobb ellátása érdekében 1965. január 1-ig átadja az MTA Könyvtárának azoknak 
a nyelv- és irodalomtudományi periodikumoknak jegyzékét, amelyek gyűjtőkörileg 
a továbbiakban az MTA Könyvtárának gyűjtési körébe tartoznak, s amelyekből az 
MTA Könyvtárának nincs példánya. Következő lépésként a két könyvtár közötti
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részmegéllapodások alapján ©gyes újabban Indult periodikumok és folytatásos mü
vek: átadására is sor kerülhet.

Kéziratos térképeink 
készüld u.1 katalógusáról

Az elmúlt esztendők során a térképészet története mellett - a tu
dománytörténet fejlődésével párhuzamosan - egyre intenzivebben megnőtt az érdek
lődés a régi térképek, mint ismeretanyagot hordozó dokumentumok tartalma iránt 
is. Ez a fejlődés, noha némely országban (pl. Angliában vagy Franciaországban) 
sok évtizedes múltra tekinthet vissza, ma még ezekben is erősebben ivei felfe
lé; olyan országokban, ahol a régi térképekkel való foglalkozás viszonylag újabb 
keletű, mint nálunk is - rohamosan halad előre, A magyar térképtörténészek fel
adata nem könnyüt a külföld diktálta tempótól nem maradhatunk el, ha nem akar
juk, hogy színvonalunk tekintetében kifogásokat emeljenek velünk széniben. Ugyan
akkor szinte járatlan területeken kell végigmennünk és a feladatok és problémák 
sorát kell megoldanunk.

Uindenekelőtt azt kell megismernie a magyar tudományos életnek, hogy ml 
áll rendelkezésünkre a régi térképek tekintetében. Ez az alap. Kiindulni osak 
ebből lehet. Akár a magyar térképírás historikuma érdekel bennünket, akár a ré
gi térképek gyakorlati használhatósága, a ma számára való felhasználása vezet 
minket, ennek kell az első lépésnek lennie. Ami annyit teszt bibliográfiai igé
nyű feltárásra van szükség a kutatás és a használat számára.

A régi térképek legértékesebbjei kétségkívül a kéziratos térképek. Egyrészt, 
mivel egyediek, másrészt, mivel ezek többnyire részlettérképek és Így a mai hasz
nálhatóság számára a legtöbbet nyújtanak adatokban. Tehát feltárásuknak elsőbb
séget kell biztosítani a metszetes és nyomtatott anyaggal szemben. Ezek - kellő 
katalógus híján - szinte teljesen el vannak zárva a kutató elől. De a katalógus 
sem elég; a vidéki kutató, a könyvtáraktól, levéltáraktól, múzeumoktól távol 
élő, azok anyagával - sajnos néha még ma is - előítélettel szembenálló, leggyak
rabban azonban egyszerűen csak tájékozatlan műszaki szakember többnyire el se 
jut a könyvtárba, levéltárba, múzeumba. Ha mégis, és a térképtáros eléje tár
ja, hogy mi mindent találhat ott, ami munkájához hasznos lehet, hálás és jól 
kamatoztatja a látottakat a gazdasági élet, a gyakorlat számára. Az előítélet 
a régi térképekkel szemben nem egyszer vezetett ilyen felismerésre: "Jé, hát 
ezek a régi mérnökök, geometrák, századokkal ezelőtt is egészen jól tudtak mér
ni... Ezen az alapon el lehet indulni a terepen!" Ha talán áttekintő térképeik 
sokban tévesek is, a részlettérképek többnyire ma is megállják a helyüket, s 
az áttekintő térképek is szolgáltatnak becses adatokat (pl. a terep növénytaka
rójára, a településekre vonatkozólag) akkor is, ha a térképészeti ábrázolás hi
bás. Ebből következik, hogy a könyvtár térképtárosának kötetkatalógus formájá
ban kell a hazai és külföldi műszaki szakemberek kezébe adnia anyagának felsoro
lását; ez van, használd fel!

Ehhez a munkához látott hozzá könyvtárunk térképtára is. Olyan katalógus
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késéül, amely nemcsak részletesen feltárja a térkép keletkesésére vonatkozó 
adatokat és a topográfia tüzetes leírását, hanem annotációkban rámutat arra 
Is, hogy milyen szempontból használható a térkép. Vízrajz, mezőgazdaság, te
lepülés , ásványi lelőhelyek stb. tekintetében tüzetesen megvizsgálva az egyes 
térképeket, az annotációba belekerül a szakembereket legjobban érdeklő gazdasági 
vonatkozása adat. Ás annotáció a térképnél nem nélkülözhetői egyrészt, mert a 
címből sokszor teljesen ki nem derülő topográfiát Is meg kall adnia, másrészt, 
mert ha röviden Is, de közölnie kell, milyen szempontból használható a térkép, 
tehát bizonyos kritikai munkát is kell végeznie. Bz a többletmunka, melyen na
gyon sok múlik, meglassítja a katalógus elkészülését, de ugyanakkor emeli hasz
nálhatóé ágát .

Térképtárunk, mint hungarika térképtár - ast mondhatnánk: az ország egyet
len hungarlka térképgyűjteménye azonban nem állhat mag csak a saját katalógu
sa elkészítésénél* Sági tahi a kall az ilyen Irányban országszerte folyó munkákat 
8 abban tapasztalataival tanácsadó szerepet kell játszania. Ugyanis más intéz
mények Is elkezdték már a régi kéziratos térképek feltárását. így az Országos 
Levéltárban az Íratok közt fekvő áa s rongálódás veszélyének kitett térképanyag 
kiemelése és katalogizálása során többszer eddig Ismeretlen régi kéziratos tér
kép került elő. Persze még nem egy intézménynél vannak kellően hozzáférhetővé 
nem tett kéziratos térképek ma is. Külföldön la számos gyűjteményben, kivált 
Ausztriában, sok olyan, a mai orsságterületre vonatkozó térkép található, amely
nek felkutatása, katalogizálása ás mikrofilmen való megszerzése távlati feladat. 
Ebben a perspektívában szemlélve a kérdést, a kéziratos térképek katalógusának 
készítése az alapvető munkálat jellegét viseli magán. - F.Z.

EK LIBRIS MŰVÉSZEK KÖWYVTÁíiíhlüL£

MESZESTÖTH
ÁBRAHÁM RAFAELBE, a könyvtárosra sokan emlékeznek 

az OSzK-ban* Kollégánk volt éveken keresztül. Szükebb 
munkaterülete a feldolgozás. Művészi érdeklődésére, 
a jegyzet-katalóguson túl mutató vonzódásaira már ko
rán felfigyelhettünk. Volt egy időszak, amikor az 
Ábrahám "zenekar" muzsikájára táncolt a könyvtár a 
díszteremben. A zene géniuszát ekkor egy jól fejlett 
tangó-harmonika teatesitette mag. Azután egy rajzol- 
gató periódus következett. Az első fejmodellek dús 
értekezletek során kínálták lankadó profiljukat. Az 
önkéntelen rajzolgatás lassan tudatos igénnyé fogal
mazódott. A művészi formáló ösztön egyre követelőbben 

mutatott ebbe az irányba. Következett a Dési-Huber Képzőművészeti Kör, majd a 
Képzőművészeti Főiskola. Egy mondat az önvallomásból: "Főiskolai tanulmányaim 
elvégzésében nagy segítségemre volt az OSzK vezetőségének az a megértő támo
gatása, mellyel számomra anyagi létalapot: kedvező fél-állást biztosított."
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Ez év márciusában Ábrahám Rafael, a grafikus művész mutatkozott be az OSzK- 
ban. Két tárlóban kiállított 28 müve arról tanúskodott, hogy könyvtárunk egy Jó 
képességekkel rendelkező képzőművészt bocsátott szárnyra. A rézkarc, a fa- és 
a linómetszet az önkifejezés közege. Technikailag érett és megnyugtató lapok 
kerülnek ki műhelyéből. Ami a mondanivalót, a látomás megfogalmazását illetit 
jellemző rá a szűkszavú, lényegre törő szikárság. Minden felesleges, öncélú dí
szítő vonal-elem kerülése. Fametszetein, különösen a kecskeméti sorozaton, meg
ragad a végsőkig leegyszerűsített és folthatásokra alapozott szerkesztési mód. 
Érzésünk szerint Ábrahám Rafael egyéni formavilág építésén munkálkodik, s hogy 
célját el is éri majd, erről tanúskodik szívós kitartása és hite művészi elhi
vatottságában.

A volt könyvtáros kiállított művelnek sorozatában jelentős, előkelő helyet 
kapott egy sajátos "könyv-műfaj" t az ex libris is. így hát Ábrahám grafikai 
bemutatója szervesen és indokoltan kapott helyet az OSzK múlt évben megkezdett 
könyvjegy-kiállítási sorozatában. Magyar Írók, művészek és tudósok ex librisei 
c. katalógusunk jelentős hazai és külföldi visszhangja (ismertette ill. regisz
trálta eddigt Kordiák Exlibris Tidsskrift, L'Exlibris Francaié, UNESCO Bulle
tin) arra biztatott, hogy tervbe vett kiállításainkat leiró katalógus is kisér
je. Ábrahám Rafael ezt a xerox-ofszet technikával készített jegyzéket még az 
eredeti, fametszetről nyomott és szignált müvével is kelendőbbé tette mind az 
érdeklődők, mind a gyűjtők körében. A Kisgrafika Barátok Köre (Budapest) 150 
példányt vett át belőle hazai és külföldi terjesztésre.

Ex libris bemutatóink sorozatát, könyvtárunk ez évi részletes munkatervé
nek megfelelően, tovább folytatjuk. A második évnegyedben Ferv Antal grafikus 
művész ujább könyvjegyeit állítjuk ki, és katalógusban adjuk eddigi teljes ex 
iibris oeuvre-Jét. ősszel a modern észt könyvjegy-gráf lka alkotásaiból rende
zünk bemutatót. A magas képzőművészeti kultúrájú rokon nép kisgrafikai "üzenete" 
Paul Ambur, tallini művészettörténész lelkes barátságából jut el hozzánk. Utol
só ezévi kiállításunk Arady Kálmán emléke előtt tiszteleg. A régi magyar ax lib
ris tudós gyűjtője, az uj magyar könyvjegy művészetének nagy pártolója és szer
vezője egy esztendeje hunyt el. Be szeretnék mutatni ezen a szomorú évfordulón 
a nevére készült legszebb ex libriseit, katalógusunkban pedig közölnék kisgra
fikai vonatkozású Írásainak teljes bibliográfiáját is.

UJ SZERZŐMÉNIÉ1NK

ftVAPAPTTÁSI OSZTÁLY - Ritka és érdekes hungarikát, a XVIII. század nagynevű 
magyar természettudósának, Hell Miksának csillagászati megfigyelései és a dol
gozatai német nyelvű gyűjteményes kiadását (1791-179^) szereztük meg.

Hell Miksa (1720-1792) a bécsi majd a pesti csillagvizsgálónak volt a ve
zetője. Az észleléseit "Ephemerides astronomicae ad meridiánul Vindobonensem" 
címen adta ki 1757-től 1793-ig. Ezekből a publikációkból készített Jungnitz L.A. 
négykötetes német nyelvű válogatást "Beytráge zűr Praktischen Astronomle ... 
astronomischen Ephemeriden" címen.
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A «rii címlapja árukodfk arról, hogy a bécsi és budapesti csillagvizsgáló 
intézet vezetője tagja volt a koppenhágai, stockholmi, göttingai és dorntheimi 
akadémiának — de a bécsinek nem.

MIKBOFILMTAb - Értékes hungarika anyaggal gyarapodott állományunk ez év 
első hónapjaiban. 72 doboz kiváló minőségű, perforálatlan pozitív (u.n. olvasó) 
hirlapmikrofilmet vásároltunk az amerikai Midwest Inter Llbrary Centertől. Az 
anyagot a következő elmek alkotják!

Magyar Bányászlapt 1917. dec-1919, 1939-1945, 1949-1952.febr.
Magyar Híradói 1917.dec.-1919, 1924-1925.jun.
Amerikai Magyar Világi 1937.okt.-1938.mArc.
Bt.Louis és Vidéke: 1918-1919, 1940, 1950-1956.
Magyar Hírlapi 1917.nov.-1924 dec.
Detroiti Ujságt 1933. nov.-1949.
Szabadsági 1917.dec.-1924.dec.

Sajnos a külföldi, Így az Amerikai Egyesült Államokban megjelenő magyar 
nyelvű lapok Is csak hiányosan vannak meg könyvtárunk állományában. Mikrofil
men való utólagos beszerzésük pedig komoly problémát jelent, mert megjelenési 
helyükön való begyűjtésük, megőrzésük sem biztosított az esetek többségében.

Ezeket az évfolyamokat meglevő állománya kiegészítésére szerezte be hir- 
laptári gyarapításunk. Reméljük szorgalmuk továbbra sem lankad, és a hosszas ku
tatást igénylő gyarapító-munka eredményeként kiegészülnek hiányos külföldi hun- 
garikumaink.- V.AGICS KATA!Hl

[A történeti hűségért, kiegészítésként! A MILO, mely Chicago-ban közel húsz, 
többségében egyetemi könyvtár társulásának un. tároló könyvtára, többek között 
tagkönyvtárainak magyar nyelvű lapjait is begyűjtötte és azokat mikrofilmre vet
te. Erről 1955-1956 folyamán értesült a Könyvelosztó és a Nemzetközi Csere utján 
az eredeti anyagnak, csereként való megszerzésére tett kezdeményező lépéseket.
Az 1956.évi ellenforradalom és az utána következő évek e kezdeményezésnek - ön
ként értetődően - nem kedvezhettek. így 1963-ban elevenítettük fel újból. Miután 
a csere utján való megszerzése az anyagnak most sem sikerűit, a hiányzó évfolya
mok mikrofilmjeit vásároltuk meg. Szerk.]

A KONYVTÁROSKÉPZŐ SZAKTANFOLYAM második félévi vizsgáiról. - Egyre nagyobb 
figyelemmel kísérik dolgozóink a könyvtárosképző tanfolyam hallgatóinak tanulmá
nyi munkáját. Ezért - szokásunkhoz hiven - közöljük a júniusban tartandó vizsgák 
rendjét, hogy akit érdekel, meghallgathasson néhány feleletet.
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I. évfolyam - 1-én* Könyvtörténet, 4-én* Címleírás és Idegen nyelv (Írás
beli), 8-9-én* Könyvlsmeret, 15-16-án* Történelmi materializmus, 21-22-éni 
Irodalom, 28-29-ént Könyvtártan.

II. évfolyam - 5-éni Idegen nyelv (Írásbeli), 7-ént Osztályosás (Írásbeli), 
11-12-ént Könyvismeret, 18-19-én* Könyvtártan, 25-ént Különgyüjtemények (Írás
beli)

Az Írásbeli vizsgák a tud.olvasóteremben reggel 8 órakor, a szóbeli vizsgák 
a párthelyiségben 9 órakor kezdődnek.

KÖNYVTÁRUNK DOLGOZÓI KÖZÜL ketten szerezték meg közel háromévi tanulás 
után a képesített könyvtárosi bizonyítványt* KONCZ BÉLÁNÉ kitűnő (átlagered
ménye 5) éá HAJÖ6BY JÁNOBNÉ közepes (átlageredménye 3,5) eredménnyel vizsgá
zott. Hajóssyné érdemjegyéhez azonban hozzá kell fűzni, hogy a tanfolyam során 
végig jeles és kitűnő eredménnyel vizsgázott.



Kelecsényi Gábor
SZAKKATALÓGUS ÉS SZAKBIBLIOGRÁFIA

A szakkatalógus rekonstrukciójóval kapcsolatos kísérletezések során az 
1848/1849-i szabadságharcra vonatkozó cédula-anyagot összevetettük az I. Tóth 
Zoltán által szerkesztett Magyar Történeti Bibliográfia [MTB] politikai kérdé
seket tárgyaló részének "Forradalom és szabadságharc 1646-1849" cimü fejezeté
vel* A rekonstrukciós szempontok mellett azt a kérdést is vizsgáltuk az össze
hasonlítás során, hogy a szakbibliográfia mennyiben pótolhatja a szakkatalógust, 
s e sorokban ilyen irányú vizsgálódásaink eredményét szeretnénk bemutatni.

Az MTB fenti fejezete 4334 tételt sorol fel, ebből folyóiratoikkek, apró
nyomtatványok stb. elhagyásával marad mint tisztán könyv 939 tétel. A szakka
talógus megfelelő fiókjában ezekből megtaláltuk 302 mü céduláját, vagyis az 
MTB anyagának mindössze 32 százalékát. Ez az elgondolkoztató arányszám az MTB 
alábbi 10 főcsoportjánál a következő módon oszlik megt

1. Általában -------------------------------
2. A forradalom és szabadságharc

főkérdései-----------------—----- -—
3. Politikai irányok és pártok —
4. Munkásmozgalmak----------—-----
5. Parasztmozgalmak--------------------
6. A márciusi eseményektől a kor

mány Pestre érkezéséig —-------
7. - a szeptemberi fordulatig —
8. - a függetlenségi nyilatkozatig
9. - a szabadságharc leveretéséig

10. Külföldiek részvétele a szabad
ságharcban -----------------------—----

tétel megvan százalék

V
* 1 1 163 — 43,5

134 — 13 — 10,0
146---- 42 — 28,5
3---- 0,
1---- 1 — 100,0

62---- 14 — 22,5
34 ---- 5 — 15,0
57 — 15 — 26,3
89 — 31 — 35,0

39 — 18 — 46,0

A 4. és 5.csoportnál a szélsőséges arányszám(a 0 és a 100 százalék) mind
össze néhány könyvön alapul, ezt nem érdemes közelebbről vizsgálnunk. Tanulsá
gos példaként emelhetjük ki azonban a 2. csoportot, ahol a 4. csoport után 
a legnagyobb, 90 százalékos a hiány. Ez a csoport a következő alcsoportokra 
őszilkt
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tétel megvan százalék

Nemzeti függetlenség --------------------  17
Vámkérdés ------------------------------------
önálló pénzügy ----------------------------- 3

önálló hadsereg------- —--------- -—— 1
Jobbágyfelszabadítás -----------------  7
Egyéb polgári reformok ---------------------- 81
Külpolitika--------------------------------------- 21

3 -------17,0

---------0,
............ 0,
--------- 0,
--------- 0,
5------6,0
5------- 24,0

Ez az összeállítás rámutat a hiányok egyik fő okára ist az ETO alapél veinek 
megfelelően ezek a cédulák nyilván a tárgyuknak megfelelő szakcsoporthoz, vagyis 
a 3-aa főosztályba kerültek (091) formai elosztással - elbújva a magyar törté* 
nelmet kutatók szeme elől, amint erre Wlndlsch Éva már olyan meggyőzően rámuta
tott az OSzK 1960-1 évkönyvében.Egyéb csoportoknál ugyanígy kimutathatnék,hogy 
elvileg helyes eljárás kapcsán a helytörténet nyelte el a cédulák nagy részét. 
Pedig ezek mind beletartoznak a magyar történelembe, hiszen ezért kerültek be 
az MTB-be, s céduláiknak itt Is kellene szerepelniük.

Kevésbé illenek ezek a magyarázó szempontok az 1. csoportra. Bár itt az 
arány a legjobbak között van, azonban ennek a csoportnak általános és kifeje
zetten történeti jellege miatt 100 százalékos eredményt várnánk, legalábbis a 
magyar szerzők összefoglaló munkáit felsoroló résznél. Ennek 76 tétele közül 
megvan 33, tehát 70 százalék, és hiányzik 23. E hiányokat egyenkint megvizsgál
va 3 mint ifjúsági ill. efemér jellegű irodalom kizárható, 4 a jelenlegi sza
kozási gyakorlat szerint Erdély történetéhez tartozik, 11 talán csak a münche
ni katalógusban lévén szakozásra nem került, esetleg nincs is meg az állomány
ban, részben mert múlt századi, részben mert külföldi (New York 1830, Bp. 1896, 
Moszkva 1928 stb.) müvek. így mindössze 3 mü szakjelzetét kellett felülvizsgál
ni. Az egyik "Forradalom Magyarországon 1848/1849-ben" szakjelzettel a 3-as fő
osztályba, a másik "Magyar művelődéstörténet" és "Magyar belpolitika" szakjel
zettel a 9-es és 3-as főosztályba, a harmadik "Nemzetiségi kérdés Magyarorszá
gon" és "Magyar politikusok életrajza" szakjelzettel a 3—as és 9—es főosztály
ba került.

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy nem minden csoport hiányainak tisztázá
sa sikerülhetne ilyen megnyugtató módon. Első pillantásra tehát felébred az em
berben a gondolat, hogy megfelelő szakbibliográfia pótolhatja a szakkatalógust, 
különösen ha megfontoljuk, hogy a folyóiratcikkek miatt a szakbibliográfiát 
úgyis kézbe kell venni.

Mindazonáltal a kérdésnek van egy másik oldala isi mennyire teljes a szak
bibliográfia a szakkatalógussal szemben? 270 cédulának elmét nem találtuk meg 
az MTB vizsgált fejezetében. Ezek egy része természetesen más fejezeteknél (nem
zetiségi kérdés, osztrák megtorlás stb.) megtalálható, de nagyobb részüknek kel
lene szerepelniük e fejezetben. Végül ebből a 270 műből 70 az MTB megfelelő kö-
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tét© után, 1950 óta Jelent meg, ami 16 év alatt kb. 6,5 százalékon szaporulat
nak felel meg.

Pillanatnyilag tehát az a helyzet, hogy az olvasó elegendő eligazítást 
kaphat akár a bibliográfiából* akár a szakkatalógusból* a kutató azonban mind
kettőnek használatára rászorul. A cél természetesen az* hogy a könyvtár anyagát 
a szakkatalógus teljes egészében feltárja* ehhez azonban a rekonstrukció veri- 
tékes munkája szükséges.

Lengyel Enikő 
GYAKORLATON AZ "OSZK"-BÁN

KI OLVASHAT A TUDOMÁNYOS OLVASÓTEREMBEN? Az olvasók jelenlegi hármas kategorl 
zálása túlságosan merev határokat állit fel. Az I. kategóriába* a tudományos ku
tatók sorába jogositó MT" jelű olvasójegyet kaphat az egyetemi oktatókon és ku
tatási megbízással rendelkezőkön kiviil minden könyvtáros* ujságiró* tanár* mu
zeológus stb. is* tekintet nélkül olvasási céljaira. Igaz* hogy a tudományos 
olvasóterem kicsi és ezért nem lehetne az I. kategóriát vég nélkül bővíteni5 do 
miért nem kapja meg az a főorvos vagy mérnök a kutatói Jegyet* akit nem bizott 
meg az Akadémia valamelyik intézete* pedig orvostörténeti vagy más kutatásokat 
folytat. Igaz* hogy mindkettőnek van saját szakkönyvtára? de éppen úgy van a 
tanárnak is és a könyvtárosnak is. A szakirodalomnak hungarika anyaga azonban 
nincs meg minden szakkönyvtárban! Vagyt a diplomamunkáján dolgozó ötödéves iro
dalmár vagy történész hallgató* vagy az órájára készülő tanárjelölt mennyivel 
végez Jelentéktelenebb munkát* mint egy cikket Író ujságiró?

AZ OLVASÓTERMEK KÉZIKÖNYVTÁRAIRÓL - A szemfülesebb olvasó, míg a raktárból 
kért könyve az alatt a tiz - sajnos délután sokszor husz-harmino perc alatt meg
érkezik, a kézikönyvtár anyagából keres olvasnivalót; s ahogy megkapja a kívánt 
könyvet, a rendelkezések ellenére visszateszi a helyére a szabadpolcról leemelt 
kötetet. Szerintem az olvasónak van igaza, mert szinte bizonyos, hogy aznap még 
ketten, hárman ugyanazt a könyvet akarnák kézbe venni, legyen az a másnapi sze
minárium kötelező anyaga vagy a filmlexikon. Ha ugyanis a teremfelügyelőnek ad
ja vissza, nagyon valószínű, hogy aznap már senki más nem fogja olvasni.

Ehhez kapcsolódik egy másik probléma is. Mivel az olvasók legnagyobb része 
(az egyetemi hallgatók szinte mindannyian)visszahelyezik a polcra az olvasott 
könyveket, a kézikönyvtár használatának mérése teljesen formális. A napi fik
tív statisztika vezetése helyett vajon nem adna-e kevesebb munkával reálisabb ké
pet egy időnkénti reprezentatív felmérés.



Vég egyszer 
KÖNYVTÁRUNK NEVÉRŐL

Úgy vélem, a könyvtárunk nevéről szóló vita elérkezett ahhoz a stádiumhoz, 
amikor már a két szembenálló fél véleménye az érvek kereszttüzében kölosönösen 
tisztázódott s a továbbiakban már a vita kiszélesítése, a vélemények többoldalú 
megvilágítása, a pro és kontra állásfoglalások következhetnének. Félreértés ne 
essékt nem két táborra osztva szeretném látni a könyvtár dolgozóit, akik remény
telenül hadakoznak egymás ellen, - egyik oldalon a hagyománytisztelő "Széchényi- 
párt", vele szemben a prakticlsta, a funkciót hangsúlyozó "nemzeti-párt". Nem 
erről van szó. Amit szeretnék! két ember párharcának látszata mögött megmutatni, 
hogy itt közügyről, egymáskőzti beszélgetésekben többször felbukkanó témáról van 
szó, ami eddig sem hagyta közömbösen a könyvtár dolgozóit, ha nem Is ragadott 
még tollat rajtuk kívül más.

V.Wlndlaoh Éva a történész alaposságával sorakoztatta fel érveit az "Orszá
gos Széchényi Könyvtár" elnevezés megtartása mellett, - mindehhez nehéz lenne 
hozzátenni még valamit. Nézeteit magam is osztom. Széchényi nevének elhagyását 
a legnagyobb mértékben hagyománysértésnek érzem, amit semmi sem indokol. Gombooz 
István sem tud e tárgyban meggyőző Indokot felhozni, az általa felsorakoztatott 
név-variánsok közül például csak azért veti el a "Nemzeti Széchényi Könyvtár" 
elnevezést, mert "... ha már változtatunk, legyünk radikálisak és véglegesre 
törekvők." Indoknak ez mindenesetre kevés.

A történelem s ezen belül a könyvtártörténet a jelentősebb magán-alapitásu 
könyvtárakat iindlg az eredeti alapitó nevén jelöli, 111. tartja számon, - még 
akkor is, ha később állami tulajdonba kerültek, vagyis közgyűjteménnyé váltak. 
Ezt kívánja a történetiség szempontja, de az alapitó iránti megbecsülés is. Is
meretes az a konoepció, amely könyvtárunk Várba való költözését úgy tekinti má
sodik, - ha úgy tetszik, harmadik - alapításnak, hogy ez tulajdonképpen vissza
térés térben és megvalósulásban oda, ahol már egyszer volt olyan könyvtár, ami 
"nemzeti" könyvtárrá fejlődhetett volna! az egykori királyi könyvtár, a Corvina. 
S kétségkívül fejlődött is volna, ha az események nem alakulnak olyan mostohán. 
Mátyás könyvtára, Széchényi alapítása és a szocialista Magyarország bőkezű ál
dozatvállalása a nemzeti kultúra fellegváráért - mindez egy, szervesen egymásba 
kapcsolódó láncot képez, mégha a történelem viharai meg is szakították időnként. 
Mátyás könyvel nagyrészt szétszóródtak, Széchényi könyvtára megmaradt, de vilá
gos, hogy alapításában nem a könyvek mennyisége, ill. minősége volt a döntő, ha
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nem a célt a nemzeti könyvanyag begyűjtése és együtt tartása. Széchéi^l szere
pe éppen asért kiemelkedő, mert adományával összekapcsolta a nemzeti könyvtár 
funkcióit s tette ezt egy olyan történelmi helyzetben, amikor ez a leghaladóbb 
tett volt. A Széchényi-család kiemelkedő tagjainak érdemeit a magyar történelem
ben. szükségtelen hangsúlyozni. De vajon őrzi-e még nevüket más alkotásuk? A 
Széchényi-Lánohid a köztudatban csaK. "Lánchíd" néven él, az Akadémiánál a prob
léma fel sem merült, - tudtommal az egyetlen a Széchényi Könyvtár elnevezés, 
ügy érzem, kár lenne ezt feladnunk.

Ami a "nemzeti könyvtári" rangot, ill. funkciót illeti, melynek a névben 
is tükröződnie kell, azt hiszem itt sincs okunk változtatásra. V.Windisch Éva 
és Gombooz István vitájából végső soron az derült ki, hogy az intézménnyel össze
kapcsolt "országos" ill. "nemzeti" jelzőnek ma már nagyjából egyenlő értéke van, 
az árnyalatban különbséget a mai fül már alig érzékeli. Azt, hogy egyik intéz
mény nevében miért viseli az egyik, vagy másik változatot, legtöbb esetben nem 
a ma viselt funkoió, hanem a hagyományos névalak szabta meg. Az "Országos Levél
tár" éppolyan joggal lehetne "Nemzeti Levéltár" s ugyanígy a "Központi Statisz
tikai Hlvatal"-nak is eszébe juthat, hogy a "központi" jelző számára nem elég 
kifejező, netalán degradáló s ezt teljes joggal cserélhetné fel pl. az "orszá- 
gos"-sal. De nézzük, mit mond a Magyar Értelmező Szótárt országos - "az egész 
országra kiterjedő, az egész országot érintő, olyan, akinek, aminek hatásköre, 
feladatköre az egész országra érvényes." Nemzetit az egész nemzethez tartozó, 
az egész nemzetre vonatkozó, az egész nemzetet megillető ... a nemzet tulajdo
nában lévő, állami ... országos jellegű, vagy a nemzet egészére kiterjedő je
lentőségű, érdekű ..." Tehát az értelmező szótár sem tud lényeges különbséget 
kimutatni. (NB. itt természetesen nem utalunk azokra a szókapcsolatokra, ahol 
nagyonis nyilvánvaló a két jelző különbözősége, pl. "országos eső", "nemzeti 
zászló".) De továbbmenvei a két jelző ilyen párhuzamossága elsősorban a magyar 
nyelvre jellemző, a legtöbb nyelv nem ismer ilyen különbséget s ami nálunk 
"országos", az az idegen nyelvű fordításban amúgyis "national", "nazionale" 
lesz. (A nagy Országh, Eckhardt, Koltay-Kastner szótárak az "országos" szóra 
"national" "nazionale" jelentést adnak első helyen.) Fordításban tehát már ma 
la a "Nationalbibliothek" s ennek különböző változatai élnek s ezt korántsem 
zavarja a magyar "országos" megjelölés.

A történetiség szemszögéből még csak annyit, hogy a ZIK. század elején a 
"nemzeti" (nationalls) fogalma még csak a nemesi nemzetre vonatkozott, vele szem
ben az "országos" (regnlcolaris) fogalma tágább értelmű, az ország valamennyi 
lakosára (regnicola) tartozó dolgot jelölt s Így korában bizonyos demokratikus 
tartalommal birt.

A rövid "Nemzeti Könyvtár" elnevezés, melyet Gombocs István javasolt, töb
bek között még azzal a hátránnyal is rendelkezik, hogy pl. tudományos hivatko
zásnál, általában külföldi említésnél feltétlenül odakivánkozna utána egy föld
rajzi meghatározó, azaz "Nemzeti Könyvtár", Magyarország, vagy "Nemzeti Könyv
tár", Budapest, ill. az elejéről megtakarított jelzői a magyar "Nemzeti Könyvtár".
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A "Nemzeti Széchényi Könyvtár"-nak pedig magyar használatban a rövidítése nem 
lenne megfelelő s félreértésekre adhat alkalmat. (NSzK = Német Szövetségi Köz
társaság')

Végezetül ne felejtsük el, hogy van egy "nyelvi köztudat" is, a köznyelv
nek, az élőbeszédnek egy nehezen szabályozható potenciája, mely hol merészen 
ujit, hol mereven ragaszkodik a már bevetthez, az egyszer elfogadotthoz. Könyv
tárunk hosszú idő óta "a Széchényi", eldologiasitva a tulajdonfőnevet és so
hasem lesz "a Nemzeti",mert ezt a pesti köznyelv a Nemzeti Színháznak tartotta 
fenn. A Nemzeti Galéria is csak "a Galéria” s egyedül a sokfajta muzeum közötti 
megkülönböztetésül a "Nemzeti Nuzeum"-nál használ a köznyelv teljes névalakot.

ügy hiszem, hogy a vitát az eddigi hozzászólások után sem lehet majd le
zártnak tekinteni, magam is osak néhány szempontot soroltam fel s valószínűleg 
lesznek még újabbak is. A végleges döntés előtt mindenesetre igen gondos és 
sokoldalú mérlegelésre van szükség. - SOMKÜTI GABRIELLA



FIGYELŐ SZEMEL

AZ UN.SZEKUHDÉR IRODALOM PROBLÉMÁJA 
a nemzőt! könyvtárakban

Világszerte egyre több gondot okos a nemzeti könyvtáraknak, illetve a tu
dományos nagykönyvtáraknak a másodlagos irodalom mennyiségének szinte ijesztő 
növekedése. Az ipar és a mezőgazdaság gyorsuló fejlődése, az államaparátus mun
kájának és általában az adminisztráció széleskörű kiterjedése szükségszerűen 
magával hozta bizonyos nyomtatványfajták szaporodását. Az üzemek, társadalmi 
szervek, közigazgatási intézmények stb. vezetése, irányítása, továbbá a társa
dalommal való kaposolat megteremtése szükségessé tette a használati efemer jel
legű, gyakran nem is nyomdai utón, csupán sokszorosítva előállított nyomtatvá
nyok kibocsátását.

A nemzeti könyvtárakat elborítja a kötelespéldányokból beözönlő szekundér 
irodalom, melyet formai és tartalmi szempontok szerint meghatározni igen nehéz, 
amelyet kiselejtezni teljes egészében nem lehet, de amelynek feltárása és rak
tározása a legtöbb nagykönyvtár számára aktuális probléma. A könyvpiao méretei
nek fokozódása amúgyla egyre több munkát ró a könyvtárak feldolgozó részlegei
re, a másodrendű nyomtatványok egyedi feldolgozása csak fölöslegesen terheli 
a könyvállományt, hátráltatja a katalogizálást és duzzasztja a katalógust. En
nek a kérdésnek a megoldását a könyvtárak különböző módszerekkel próbálják el
érni, de legtöbbjük még - akárcsak könyvtárunk - az útkeresés szakaszában tart. 
A megoldást nehezíti az a körülmény is, hogy a könyvtárak egymás tapasztalatait 
csak bizonyos fokig tudják hasznosítani, mert mindenütt figyelembe veendő rész
ben az egyes könyvtárak gyűjtőköre, funkciója és lehetőségei, részben az a kö
rülmény, hogy ennek az irodalomnak a jellege szorosan összefügg az illető állam 
társadalmi rendszerével, nemzeti sajátosságaival.

A nemzeti könyvtárak számára igen sürgős ennek a kérdésnek a megoldása, 
mivel az ő feladatuk a legtágabb értelemben vett nemzeti irodalom gyűjtése és 
megőrzése. Általában jellemző ezekre a könyvtárakra, hogy hasonló utón indultak 
a problémát megoldani: 1. az irodalomnak ezt a speciális csoportját a rendes 
ügymenetből szükségszerűen kiiktatták, feltárásukra pedig egy kevésbé költséges 
és fáradságos módot alkalmaztak, 2. a kevésbé fáradságos és költséges mód pedig 
ezen kiadványoknak bizonyos szempontok szerint csoportokba való összefogása - 
csoportos feldolgozása volt. E nyomtatványok fajtáinak kiválogatása, csopor
tosításuk módja, beszámozásuk és raktározásuk a különböző könyvtáraknál a könyv
tár profiljától és adottságaitól függően eltéréseket mutat.
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A Lenin Könyvtár, ahol talán a legrészletesebb a osoportos feldolgozás 

szabályzata, szakok szerinti csoportokba gyűjti és raktározza ezt az irodalmat*
Már 1942-ben bevezették a csoportos feldolgozást. A központi szervek és orszá
gos intézmények használati és hivatalos kiadványait egyedileg dolgozzák fel a 
csak az utánnyomások kerülnek a csoportos anyagba. A Llbrary of Congresa viszont 
a Fehér Ház és a Külügyminisztérium minden kiadványát mikrofilmen őrzi mint ahogy 
mikrofilmen őrzik az állami intézmények közleményeit, kutatási Jelentéseit is.
A kisebb Jelentőségű egyéb anyagot ők is külön gyűjteménybe helyezik s többnyi
re a testületek neve alatt katalogizálják.

A Deutsche Staat3bxbliothek - tekintettel, hogy nem a nemzeti könyvtár funk
cióját tölti be, bátrabb kézzel selejtez, ad át bizonyos nyomtatványokat más könyv
táraknak s csak a tartalmilag fontos kiadványokat őrzi meg. Nem Így a Deutsche 
Bücherel. amely nem rendelkezik a válogatásnak ezzel a lehetőségével s ezért 
számukra igen lényeges volt ennek a problémának a megoldása. 1962-től alkalmaz
zék a csoportos feldolgozást, alapelvül a testületi szerzőséget véve. A gyakor
lat 1964-ben az eredeti szabályzat bizonyos módositását követelte, a külön táro
lás és csoportos feldolgozás elve azonban továbbra is megmaradt. Hasonlóképpen 
bevezette a szekundér irodalom csoportos feldolgozását és külön tárolását a Bib- 
liotheque Nationale, a British Museum, a Bibliotéka Narodowa (Varsó), a Schwei- 
zerische Landesbibllothek és a Kungliga Biblioteket (Stockholm).

Hasonlóság mutatkozik a különböző könyvtáraknál abban is, hogy gyűjtőköri 
határaikat szükitenl igyekeznek, s egyes nyomtatvénytipusokat (reklámokat, vi
déki menetrendeket, választási propaganda anyagot, árukatalógusokat stb.) amennyi
re a lehetőség engedi, kizárják gyűjtőkörükből.

Nyilvánvaló, hogy minden könyvtár saját igényei és lehetőségei szerint maga 
igyekszik megoldani a szekundér irodalom nem csekély fontosságú problémáját. - 
WITTEK LÁSZLÓNÉ

fKönwtárunk részint az elmúlt óv folyamán Dezsénvi Béla főosztályvezető 
előterjesztésében tárgyalt "Gyűjteményi határkérdések" c. tervtanulmány és annak 
Jelenlegi gyakorlati megoldása során; részint a Kisnyomtatvánvtár perspektivá- 
lisan korszerűbb kialakítása kérdéseinek keretében foglalkozik a Jelenlegi, leg
feljebb szükségszerűen elfogadható, gyakorlat reformjával. Szerk.J

AMIRŐL KEVESEN TUDNAK

Talán nem felesleges felhívni a figyelmet arra, hogy a Könyvtártudományi 
Szakkönyvtárban a könyveken és folyóiratokon kívül még egyéb, nem publikált vagy 
félig publikált(kis példányszámban sokszorosított) dokumentumok, mikrofilmek, 
képek stb. is találhatók.

A nemzeti könyvtárakban, valamint a szakkönyvtárakban egyre nagyobb fontos
ságot kapnak ezek az un. nem könyvszerü dokumentumtípusok. Sokszor igen fontos 
kutatási eredmények, uj adatok csak ezekben a dokumentumokban találhatók meg.
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Meglehetősen nagy gondot okosnak esek a feltárás, tárolás szempontjából, már 
oaak azárt Is, mert Igen eok egységet jelentenek ás a teljes könyvtári feltá
ró munkát (eimleirást, szakozást) nem gazdaságos minden darabba belefektetni.
A Könyvtártudományi Szakkönyvtárban az un, archivum-ban állnak ezek a dokumen
tumok, a hely- ás munkaerőhiány miatt egyelőre meglehetősen differenciálatlan 
osoportokban. Idővel szeretnánk jobban hoszáfárhatővá, feltártabbá tenni ar- 
ohivumanyaguhkat, amint erre lehetőségünk nyílik, de addig is sok, máshol hoz
záférhetetlen anyag használata lehetséges. Röviden sorolnám fel, milyen jelle
gű, tartalmú dokumentumokat tudnak olvasóink rendelkezésére bocsátani.

1. Első helyen említem, bár es éppen sokak előtt ismeretes, a fordításo
kat. amelyekről a folyamatos jegyzékeket meg is kapják az OBzK-ben. Minden el
készült fordítás megtalálható helybenolvasásra, s mindegyikből van egy vagy 
több kölcsönzési példány is.

2. ás OEM? üléseire előkészített témakidolgozások, az ülések jegyzőköny
vei, szakbizottsági ülések jegyzőkönyvei, melyek sokszor nélkülözhetetlen ada
tokat tartalmaznak a rokon témával foglalkozók ssámára.

3. ás IFLA. a PID körlevelei, jelentései külön dossziékban könnyen hozzá
férhetőek.

4. Á KMK munkatársai által elkészített össsefoglalások, javaslatok, jelen
tések még nincsenek teljes számban meg archívumunkban, de egy-egy témával fog
lalkozók számára meg tudjuk kapni az illetékes osztálytól vagy osoporttól egyi
ket, másikat s a jövőben gondoskodni fogunk arról is, hogy ezek hiánytalanul, 
ssaksserinti csoportosításban könyvtárunkban hozzáférhetők legyenek.

5. A tudományos és a»«»*VKrrrvtárak. a nagyobb közművelődési könyvtárak 
évi Jelentései, tervei.

6. A könyvtárosi szaktanfolyamok (azelőtt középfokú tanfolyamok) yizsga- 
dolgozatai.

7* A kurrens magyar könyvtártudományi bibliográfiában címleírással közölt 
könyvtári vonatkozása hirinnlr ^vágatok.

8. Különböző könyvtári aprónyomtatványok, röplapbibliográfiák, tájékozta
tók, külföldi ajánló bibliográfiák. Prospektusok, különös tekintettel a könyv
tártechnikai berendezésekre.

NEMZETKÖZI MÓDSZERTAHI ÉRTEKEZLET

Régen esedékes találkozás zajlott le az elmúlt év végén Budapesten. Az 
európai szocialista országok könyvtártudományi—módszertani intézeteinek veze
tői és vezető dolgozói jöttek össze. A tanácskozás célja a koordinálás és együtt
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működés lehetőségeinek vizsgálata, illetve megalapozása volt. A megbeszélés 
5 fő téma köré csoportosultt

- Szovjet tapasztalatok a könyvtárak módszertani irányítása terén(O.Sz., 
Csübarjan , a Lenin Könyvtár helyettes igazgatója),

- A könyvtári munka tudományos szervezésének kérdései (Gerhard Rttckl, az 
NDK módszertani intézetének igazgatója),

- A szocialista országok együttműködése a könyvtártudományi tájékoztató 
munk«> terén (Bódav Pál, a KUK osztályvezetője).

A kialakult vita és a záróülésen elfogadott ajánlások igazolták a témavá
lasztás helyességét és megteremtették a további együttműködés feltételeit.

A tanácskozás lehetőséget nyújtott egymás munkájának jobb megismerésére, 
személyes kapcsolatok kiépítésére. Kiemeljük az előkészítő iratok érdekessé
gét) minden résztvevő ország könyvtárügyéről és módszertani intézményeiről rö
vid összefoglalás készült. Szék az összefoglalások, valamint a tanácskozás anya
ga, és a naponta két nyelven kiadott Buletin-ek a KUK szakkönyvtárában az ér
deklődőknek rendelkezésére állnak addig is, mig a magyar nyelvű összefoglaló 
kiadvány elkészül. - P.L.

A tatabányai,
JÓZSEF ATTILA MEGYEI KÖNYVTÁRBAN

Hetek óta tervezett szombat-vasárnapi kiruccanásunkat Tatabányára még a 
programszerű hétvégi eső sem akadályozhatta meg. Noha a társaságot rövid időr# 
megosztották a vonatbeli utazófülkék, a mindvégig jellemző nótás hangulat már 
itt kezdetét vette. Tatabányán rövid gyaloglás után felbukkant első célunk, egy 
szobrokkal díszített csinos kis park közepén a Megyei Könyvtár uj pavilonja.

Elősször a klubövezetbe jutottunk, amelyet a bejárati oldal üvegfalával 
szemben hangszigetelő függöny választ el a nagy olvasói tértől. A könyvtárnak 
ezen a részén elhelyezett hírlapokat és folyóiratokat beiratkozás nélkül bárki 
használhatja. Megnéztük a felszabadulási emlékkiállítást, azután leültünk a 
kényelmes karosszékekbe, majd Horváth Géza igazgató ismertette a könyvtár tör
ténetét, berendezését, működését. Az OSZK könyvtárosképző tanfolyama első- és 
másodéveseiből álló hallgatóság a klubrendezvények, az olvasói statisztika és 
a drezdai megyei könyvtárral kiépített kapcsolatok iránt érdeklődött leginkább.

A bevezető szavak után nem kis érdeklődéssel vonult végig egy teljesen 
újonnan épült megyei könyvtáron a széchényista társaság, hiszen az uj épület, 
uj berendezés problémái - műanyag, fa, fém kombinációjával készült modem bú
torok, a különböző elemekből összerakott kölcsönzőpult, a kötetkatalógus és a 
légkondicionáló berendezés, - mindez számunkra sem idegen. A felnőtt olvasói
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tér különböző övezeteit (könyvkiválasztó és olvasó, műszaki és hirlapolvasó) 
és a kölcsönzői teret a központi katalógustér és tájékoztató szolgálat fogja 
össze. Innen a kétszintes raktárba vezetett utunk. Ennek alsó szintje szükség 
esetén tömör raktározásra is alkalmas. A szolgálati épületrészben különösen a 
kötészeten élénkült meg a "tapasztalatcsere". Kissé Irigykedve mentünk el a 
kényelmes öltöző-zuhanyozó helyiségek mellett. Utolsónak néztük meg a gyermek- 
részleget, amely külön olvasókerttel bővül, akár a nagy olvasó. Az ülőalkalma
tosságok különböző magasságáról is láthattuk, hogy az Írástudó gyermektársada
lom minden korosztályáról gondoskodtak. A tatabányai csemeték már korán megis
merkednek a tájékoztató apparátussal. Különböző ötletes kis keményfedelű ismer
tetők lógnak a polcokon. Ezek néhány mondatos szövegéből a lurkók megtudhatják, 
hogy például mi is az a lexikon és hogyan kell keresni benne.

Délután Tatán kötöttünk ki. Elfoglaltuk szálláshelyünket a Malom nevezetű 
turistaszállóban. A bátrabbak az eső ellenére kimereszkedtek, megnézték a múzeu
mot is. Ezalatt ml többiek a jó meleg társalgóban énekeltünk egészen estig, va
csoráig.

A tervezett vasárnapi nagy gyalogtúránkat sajnos meghiúsította a hajnali 
zuhé, de mire 9 órakor kitették a szűrünket a turistaházból, az idő szépen ki
derült. Fölsétáltünk a kilátóhoz. A takaros kis parasztbarokk házak közűi a vár 
és két templom épülete emelkedett ki. Tata mai építészeti arculatát Fellner Ja
kab alakította ki, de a XI. századtól kezdve maradtak fenn műemlékek. Később 
bejártuk a nagy történeti múltú várost s a híres angolkerten keresztül indul
tunk az állomásra. - SÁNDOR ERZSÉBET
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SZAKSZERVEZETI BÍZOTTÉ ÁG

A Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti Bizottságának f.évi máro. 16-án 
keltezett levelétől idézzük; "Értesítjük, hogy az Intézményben 1965. február 27- 
én tartott szakszervezeti vezetőségválasztáson a SZOT alapszabályának megfelelő 
módon megválasztott szakszervezeti bizottságot jóváhagytuk. ... A Szakszerveze
ti Bizottságnak eredményes és jó munkát kívánunk."

Március 25-1 ülés - Az ülés napirendjén a következő kérdések szerepeltek*
1. az SzB március-augusztus időszaki munkaterve, melyet lapunk előző számában 
teljes terjedelemben közöltünk} 2. a Raktári Osztály könyvtári munkakollektivá- 
jának megalakulásáról szóló jelentés. Az SzB jóváhagyását "Szocialista munka- 
kollektiváink életéből" c., lapunk 5.számában megjelent cikkben ismertettük.

Április 22-i ülés - Az SzB Csapodi Csábáné "Beszámoló a könyvtári munkakol- 
lektiva mozgalom tapasztalatairól" o. előterjesztését tárgyalta meg, melynek 
rendjén jóváhagyta a Könyvkötészet és a Sokszorositó-Üeem munkakollektiváinak 
megalakulását. Az ülés napirendjén tájékoztatás hangzott el a munkaruhaellátás, 
a munkabizottságok megalakításának Bzemélyi kérdéseiről, valamint az SzB ressort- 
felelőseinek és az egyes munkabizottságok tagjainak a Budapesti Bizottság ren
dezésében történő továbbképzéséről. E kérdésekről részben lapunk áprilisi szá
mában adtunk tájékoztatást, ^észben e rovatunkban számolunk be.

TÁRSADALCMBIZTOSITÜSI TANÁCS

A Tanács március 30-i és május 6-i üléséről összevontan az alábbiakban tá
jékoztatjuk tagságunkat.

A Tanács munkaadói segélyre javasolta hal áleset alkalmából Molnár Ágnes 
(500 Bt), Németh Lajos (500 Ft); betegség elmén Kapocsi Mihály (300 Ft), Velioh 
Séndomé (250 Pt); szociális segély óimén Fodor Armandné (250 Pt), Linczényi 
Adorjánná (300 Pt), Noszál Károly (250 Pt), Schneller Károly (300 Pt), Székely 
Sándorné (250); nyugdijállományba helyezése alkalmából szociális segély elmén 
Kapocsi Mihály (200 Pt) és tanulmányi segély elmén Sajtós Endre (100 Pt) dol
gozókat. Szakszervezeti rendkívüli segélyben részesítette Faggyae Margit (be-
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tegsóg elmén 300 Ft), Indali György (házasság elmén 200 Ft) és Zsemberi Anna 
(szociális segély elmén 250 Ft) szakszervezeti tagokat.

Az illések napirendjén a továbbiakban a tüzelőutalványok elosztása, a meg
hirdetett üdülésekre beérkezett igények elbírálása, valamint a közétkeztetéssel 
Összefüggő kérdések szerepeltek.

ÚJONNAN ALAKULT MUNKABIZOTTSÁGAINKRÓL

A Munka Törvénykönyve XVII.fejezetében, valamint a munkaügyi miniszter 
9/1964. (XII.24.) MüM sz. rendeletében foglaltak alapján megalakult könyvtárunk 
MUNKAÜGYI DÖNTŐBIZOTTSÁGA.

As előírásoknak megfelelően a területi munkaügyi döntőbizottság, 1965-től 
számítottan 2 év időtartamra, as elnöki teendők ellátáséval Mllhoffer Alajos-t, 
az elnökhelyettesi teendőkkel pedig dr.Tardv Lajos-t bízta meg.

A munkaügyi döntőbizottság tagjaiként és póttagjaiként a könyvtár főigaz
gatója részéről Dr.Soltész Zoltánné és Koncz Béléné, a Szakszervezeti Bizottság 
részéről Peleitől Tibor és Somkuti Gabriella ugyancsak 2 évre nyertek megbízást.

A MüM rendelet szerinti "A munkaügyi döntőbizottsóg eljáró tanácsának két 
tagját a kijelölt tagok és póttagok közül a munkaügyi döntőbizottság elnöke 
(elnökhelyettese) esetenként hivja be. A tanács megalakításánál figyelemmel kell 
lenni arra, hogy a ... körülményeket legjobban ismerő bizottsági tagok vegyenek 
részt a munkaügyi vita elbírálásában."

A döntőbizottság megtartotta alakuló ülését, és tagjai most vesznek részt 
abban az oktatásban, melyet részükre a Budapesti Bizottság szervezett.

A SZOT Elnökségének határozata alapján alakult meg könyvtárunkban az a 
NYUGDIJÜGYI BIZOTTSÁG is, melynek f.évi julius 1-től lesz a feladata a nyugdíj
igények munkahelyen történő felvétele, valamint a nyugdíjasokkal való foglalko
zás.

Az SzB e teendők ellátásával Kiss Györgyné, Nagrdlósi Gézáné és dr.Tóth La
jos elvtársakat bízta meg.

Ugyancsak e napokban alakult meg az "OSzK Híradó" szerkesztési munkájában 
osztályszinten résztvevő KÜLSŐ MUNKATÁRSAK bizottsága is. Tagjait Dániel György 
(Gyarapítási Osztály), Falvy Zoltánné (Olvasószolgálat), dr.Kecskeméti István 
(Zeneműtár), Papp Ivánná (Kézirattár), dr.Szlgethv Jolán (Nemzetközi Csere) és 
Vlráfthalml Ferencné (Mikrofilmtár). A bizottság Somkuti Gabriella vezetésével a 
szerkesztő bizottsággal párhuzamosan tartja megbeszéléseit.



OSS ZE JÖVETTgT.TgTWlTHŐL

"Ismerkedés a kibernetikával" c. előadássorozatunk keretében mérő. 25-én 
Blnder László "Lehet-e automatizálni a tudományos kutatómunkát?", ápr.29-én 
Petőfi 8.János "Megértjük-e a hieroglifákat?" óimén tartott előadást.

Könyvtárunk pártszervezetével és KISZ szervezetével közös rendezésben ünne
peltük meg ápr.3-án hazánk felszabadulásának 20.évfordulóját, tartottunk ápr. 
28-én ünnepi pértnapot és vettünk részt máj. 1-én Budapest dolgozóinak ünnepi se
regszemléjén.

Apr.13-án a "Költészet napja" alkalmából Fodor András és Kereszturv Dezső 
közreműködésével klubnapot rendeztünk, melyen a bevezetőt Csapódj Csabáné, alap
szervezetünk elnöke tartotta.

Máj.15—én szakmai továbbképző munkatervünk keretében szakmai megbeszélést 
rendeztünk a történettudomány és könyvtárunk kapcsolatainak kérdésköréből. Beve
zető előadást Benda Kálmán kandidátus, a Történettudományi Intézet munkatársa 
tartott. Korroferenseki Bériész Jenő és Kemény G.Gábor voltak. Ismertetésére 
visszatérünk.

Tájékoztatás a munkaruha-ellátásról

A Gazdasági Hivatal munkaruha-nyilvántartás . valamint a beérkezett kérések 
tekintetbevételével a 131/1958. (M.K.7.) M.U.sz. utasítás (a továbbiakban Utasí
tás) alapján összeállított munkaköri jegyzéknek megfelelően a munkaruha-ellátás
ban részesülők 1965*évi névjegyzékét az alábbiak előrebocsátásával közöljük.

I. E névjegyzékben rögzített juttatásokon túl további igéteket - az Utasí
tás R.2.p.(3) bekezdésében foglaltak alapján - 1965 folyamán csak a még rendel
kezésre álló pénzügyi keret határáig tud a Gazdasági Hivatal teljesíteni.

II. A Munka Törvénykönyve végrehajtási rendelete 154/B.paragrafusának (l) be
kezdésében foglaltak alapján minden dolgozó a "folyamatos munkaviszonya hatodik 
hónapjának eltelte után szerez jogosultságot munkaruhajuttatásra". A (2) bekez
dés szerint csak egy év után jogosult munkaruhára az. aki előző munkaviszonyát 
egy éven belül kétszer v.többször, továbbá az ilyen évet követoleg akár csak egy
szer is felmondta. A kivételt a 30.paragrafus (2) bekezdésének a-f.pontjai jelen
tik.

III. A könyvtárunkban érvényben levő szabályozás szerint a munkaruhára való 
jogosultságot osztályvezetői javaslat alapján a Szakszervezeti Bizottságnál (fő
épület fszt.7.) kell igazoltatni.

17. Az Utasítás 6.p. (l) bekezdésében foglaltak szerinti "A juttatási időbe 
nem szabad beszámítani az egy hónapot meghaladó katonai szolgálatban, tanfolya
mon, betegállományban, fizetés nélküli v. rendkívüli szabadságon eltöltött időt." 
Az e rendelkezés alapján megváltoztatott juttatási Időket a névjegyzékben csil
laggal jelöltük.

7. Részfoglalkozása dolgozók részére munkaruhával való ellátást csak az anyag- 
mozgatói munkakörbe sorolt és a könyvtár üzemeiben foglalkoztattak részére tud- 
tunk biztosítani. Ideiglenes helyettesitők részére munkaruhát biztosítani nincs 
lehetőségünk.

71. A Gazdasági Hivatal a névjegyzékben feltüntetett dolgozóknak munkaruha
járandóságaikat a mindenkori beszerzési lehetőségeknek megfelelően bocsátja 
rendelkezésükre, önként értetődően a juttatási iaö kezdő időpontjaként a névjegy
zékben közölt és nem a kiadás tényleges ideje számit.

711. Munkaruha—kiadás a Gazdasági Hivatalban minden hónap 15—20. napjain 11 
órától 14 óráig van.
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Január

1. Bánlaki Éva
2. Bánta! Vilmosáé
3. Bikich Györgyné
4. Filep Ágnes
5. Futala Tlborné
6. Gatter Istvánná
7. Hegyi Andrásné
8. Kapuvári Mária
9. Kesztlor Jánosné

10. Kiss Elemérné
11. Kovács Ilona
12. Kramp Brigitta 
13* Magyar Istvánná 
14. Márton Mihály 
15- Meggyes! Jánosné
16. Molnár Ágnes
17. Molnár Sándomé
18. Munkácsi Piroska
19. Nagy L&josné
20. Petrovay Istvánná
21. Piros Ferenané
22. Rákos József
23. Ratter Perencné
24. Sándor Erzsébet
25. Scbneller Károly
26. Takács Menyhért
27. Tarr Lászlóné
28. Tárkányi Gyula
29. Tóth Bálint
30. Tóth Lajos
31. Varga Józsefné
32. Viraghalml Ferencné
33. Wittek Lászlóné

Február
34. Mártyán Gyuláné
35. Sinkó Pálné

Március
36. Barton András
37. Fazekas József
38. Nagy Sándomé

Április
39* Kiss Árpád
40. Németh Lajos
41. Szabó Kálmánné

42. Tóth Ferenc
43. Várszegi Károly
44. Vizkelety András

Május
45. Borsos Józsefné
46. Fallier Erika
47. Ferenczy Endréné
48. Gordon Miklósné
49. Pócsy Árpádné
50. Ráduly Márta
51. Szabad Györgyné
52. Tóth Zolténné

Június
33* Bácz Kálmánné
54. Kovács Györgyné
55. Münschberger Tibor
56. Storch Árpádné
57. Szivék Lajos
58. Végh Ilona
59. Velich Sándomé

Jullus

60. Alkonyi István
61. Biró Istvánná
62. Csákvári Elekné
63. Geröly Józsefné
64. Gulyás Imréné 
65* Hajós Csabáné
66. Karácsonyi Rózsa
67. Karcagi Alajosné
68. Kecskeméti István 
69* Kemény G.Gábor
70. Keresztes Antal
71. Király Sándomé
72. Krause Eta 
73* Jagán Lászlóné 
74. Mencsik Pál
75» Pelikán Istvánná
76. Pesthy Klára
77. Petrányi Ferencné
78. Pintér Mária 
79* Pusztai Jánosné
80. Sasvári Dezső
81. Silfen János

82. Solymosi Ildikó
83. Szász An-iráonó
84. Szilául István
85. Tajti Andrásné
86. Tibolya Iutvánné 
87• Tőke Ferencné

Augusztus

88. Belencsik Lajos 
89* Deutsch Béláié
90. Falleribüchel Zoltán
91. Falvy Zoltánná
92. Hordónyi Eszter
93. Herke Rózsa
94. Krausz Jánosné I.
95. Matejka Jánosné
96. Radnai Márta
97. Somogyi Andrásné
98. Tőkésy Ilona
99. Ventura Eduárdné

Szeptember

100. Berlász Jenő
101. Kovács József

Október
102. Bayer Lászlónó
103. Csikós Antal
104. Epres Antal
105. Horváth Ilona
106. Slachta Erzsébet
107. Tőkés Lászlóné

November

108. Kindlovits Kálmán
109. Szász Géza*
110. Tisza Kálmánná
111. Zégonyi Ilona

December
112. Kovács Gyulánó
113. Miklóssy János

A 17|22,23,101 és a 104.sorszám alattiak a keszthelyi, illetve a zirci mü- 
emlékkönyvtárak dolgozói.

A IV.pontban foglaltak alapján munkaköpenyre csak az 1966.évben jogosultak* 
Fodor Armandné, Győrffy Sarolta, Herendi Károlynó, Papp Ferencné, Seprőd! Sándor- 
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IX• EGYÉB (formaruhat stb#) ellátására az 1965# óv folyamán az alábbi dolgo
zók Jogosultak:

1* Hanke Lajos (kamgám öltöny) április
2. Nagy Sándomé (kötény,fityula) április
5# Tőke Ferencné
4-e Fehér István (bőrkesztyű) december

Budapest 1965# április 30-án
Horváth Viktor sk. 

szakszervezeti titkár
Soltész András sk 

gazd.igazgató






