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FELHÍVÁS

a világ közszolgálati
alkalmazottaihoz
Közalkalmazottak Szakszervezeteinek iy. Ntrfnjetközi Szakmai Konferenciáját lOtíÜ. áprilisában, Bu
dapesten tartják.
A konferenciát a Közalkalmazottak Szakszervezetei
Nemzetközi Szövetségének kezdeményezésére hívják
össze, amely a világ különböző politikai és tarsadalmá
rendszerű országainak 20 millió dolgozóját tömöríti so
miban.
Adminisztratív tisztviselők, postai hivatalnokok és
műszakaik, orvosok, ápolónők és os egészségügyi szol
gálat más dolgozói, a bank- és biztosítási tisztviselők
kel, a kommunális intézmények munkásaival és alkal
mazottaival közösen vizsgálják meg szakmai és szakszervezeti problémáikat, a bérezés, a munkaidő, a ftzabadsóg, a nyugdíjak, az alkalmaztatás biztosítása stb.
kérdéseit Illetően.
Ez a konferencia foglalkozik majd egyrészről a közszolgálati alkalmazottak korlátozás és megkülönbözte
tés nélküli demokratikus jogaival, e kategóriák szakszervezeti szabadságának védelmével, vagy annak hely
reállításával; másrészről a dolgozók törvényes érdekel
nek védelméhez .szükséges Intézkedések megtételével a
szociális területen.
E nemzetközi ülés Idején a közalkalmazotti szakszervezetek képviselői kicserélhetik gazdag tapasztala
taikat a dolgozóknak az utóbbi években lezajlott akciói
val, harcaival és követelési mozgalmaival kapcsolatban,
valamint hasznos következtetéseket vonhatnak le azok
ból.
A résztvevők ez alkalommal értékelhetik az akció
egység fejlődésében elért .eredményeket, és megkereshe
tik azokat az eszközöket, amelyek hangsúlyozzák, meg
gyorsítják és kiszélesítik az egységes folyamatot, melylyel a megkezdett harc maximális hatékonyságát biz
tosítják.
A résztvevők egybevethetik véleményüket a közal
kalmazottaknak a modern társadalomban betöltött sze
repéről, a strukturális reformok kiszélesítéséről, nz
egészségügyi szolgálat demokratizálásáról, a közszolgá
lat nemzeti fejlődéséről a fiatal, független államokban,
az automatizálás szerepéről a postai szolgálatban és más
intézményeknél stb.
Ez alkalommal széles lehetőség nyílik az egyes
szakmai csoportokban nagy tömegben levő nők és fia
talok problémáinak megvitatására.
A konferencia szélesre tárja kapuit a szakmai ágak
dolgozóit nemzeti,Vagy nemzetközi síkon képviselő köz
alkalmazotti szakszervezetek számára, és kész megtói>
gyalnl — a teljes egyenlőség alapján, a kölcsönös barát
ság szellemében — e közös érdekek problémáit.
A konferenciára meghívást nyernek valamennyi
szakszervezet képviselői, akik nemzetiségüktől, nemzeti
vagy nemzetközi szakszervezeti hovatartozásuktól, filo
zófiai, vallási, politikai meggyőződésüktől függetlenül
készek erőfeszítéseiket egyesíteni és közösen tevékeny
kedni a közszolgálati dolgozók gazdasági és szociális kö
veteléseiért, a szabadságért, a demokráciáért és a béké
ért.
A szakszervezeteknek e reprezentatív fóruma egy
szersmind kifejezi a dolgozók mély meggyőződését, hogy
előre lehet vinni a szociális haladás ügyét, meg lehet
védeni a szervezettek érdekeit
Emeljék fel szavukat a háború tílen, amely Viet
namban folyik, és amely nagyon hamar általános atomkonflikliishoz és tömegpusztításhoz vezethet
Közszolgálati Dolgozók! Követeljék Idegen hataU
mák más népek belügyeibe való beavatkozásának meg
szüntetését! Vessenek véget a gyarmatosítás és újragvnrmntosítás minden formájának! Az Egyesült Álla
mok hagyja abba vietnami agresszióját, fékezzék meg
az ögTesszorokat. szüntessék be a bombázást, hogy a vi
lág minden részén biztosított legyen a népek független
sége. a demokrácia és a béke!
Annak érdekében, hogy szakmáink dolgozóinak kö
zös akciója nemzetközi síkon eredményes legyen, és
hogy erejüket a teljes szolidaritás egyesítse, teljes tisz
telettel hívjuk a különböző hovatartozása, véleményű
és hitű szakszervezeteket, vegyenek részt 100(1. áprilisá
ban, Budapesten, a IV, Nemzetközi Szakmai KonferenCiatlA Közalkalmazottak és Rokonszakmából Dolgozók
Szakszervezetei Nemzetközi Szövetsége nevében
René Duhamcl
Dagobcrt Kratue
elnök
főtitkár
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CÁRUNKHOZ INTÉZETT LEVELE

Deoember elsejei keltesséasel kaptuk
kézhez as amerikai légitámadások tuséban
álló Hanoiból a Vietnami Nemzeti Könyvtár
igazgatójának levelét, melyet december
20-a alkalmából intésett könyvtárunk dol
goséihoz. á franoia nyelvit levelet Pasakas József és Vekerdi Jóssef munkatár
saink fordításában, kisebb rövidítések
kel as alábbiakban közöljük.
"Minden év DBOBMHHR 20-A a világ né
pei ssolidarltásának napja a hazáját vé
dő vietnami népnek as amerikai agresssorok ellen vívott hősi harcával. Est az
alkalmat felhasználjuk arra, hogy megis
mételjük ŐSZINTE KÖSZÖNETÜNKBT azért a
mindenkori meleg testvéri támogatásért,
amelyben jelenlegi helyzetünkben része
sítenek* Arra is felhasználjuk, hogy IS
MÉTELTEN VÁDAT EMELJÜNK önök és a világ
közvéleménye előtt ásókért az ujább ször
nyű bűntettekért, amelyeket az USA kor
mánya ez ér folyamán Észak- és Dél-Viet
namban mind a polgári lakosság, mind a
termelés gazdasági alapjai ellen elkö
vetett, tárgyalásokat és békekötést igérő megtévesztő kijelentései ellenére Pölösleges emlékeztetnünk arra, hogy
13 év óta - amikor a genfi egyezményt
aláírták - a Pehér Ház kormáxgra követ
kezetesen szabotálja az egyezményt, meg
akadályozza Vietnam békés egyesítését,
százezerszámra szállítja az amerikai ka
tonákat és osatlósainak csapatait DélVietnamba, hogy az országot ujtipusu
gyarmattá változtassa és katonai támasz
ponttá tegye a szocialista tábor ellen.
Még cinikusább az amerikai agresszoroknak az az eljárása, hogy dél-vietna
mi, speciális háborújuk siralmas kudar
ca után, 1964 augusztusától kiterjesz
tették kalandor háborújukat a teljes ál-
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laml önállóságot élvező és a szocialista táborhoz tartozó Észak-Vietnamra.
Ezáltal durván megsértették magának az Egyesült Államoknak "Emberi dogok
nyilatkozatáéban foglalt legalapvetőbb jogokat és az ENSz alapokmányát.
Johnson elnök hazug állításaival ellentétben, aki azt hireazteli, hogy lé
gitámadásaik kizárólag katonai célpontok ellen Irányulnák, az amerikai repü
lők rendszeresen bombázták a polgári településeket, kórházakat, oktatási in
tézményeket, templomokat, pagodákat, vízmüveket, gazdasági létesítményeket
... E bűncselekményekben résztvesznek a 7. amerikai flotta egységei is, ame
lyek szakadatlanul bombázzák partmenti fal valókat. Dél-Vietnamban, amíg a
dél-vietnami felszabadító hadsereg és a nép megszégyenítő csapások sorozatát
méri rájuk, az amerikai kalózok B 52-es nehézbombázókat vetettek be, és vá
logatás nélkül egész falvakat pusztítottak el, sőt napalm- és foszforbombák,
vegyszerek és mérges gázok használatához Is folyamodtak, hallatlan kegyetlen
séggel folytatva a "mindent felégetni, mindent elpusztítani, mindenkit meg
ölni" politikát.
Az Egyesült Államok kormánya a közvélemény megtévesztésére és azzal a
hiú reménnyel, hogy leplezheti felháborító bűntetteit, két év óta szünet nél
kül hangoztatja a békekötést, feltétel nélküli tárgyalásokat és a genfi egyez
ményhez való visszatérést javasoló, megtévesztő kijelentéseit. Békeszólamai
kat azonban minden esetben újabb, még súlyosabb és veszedelmesebb orvtámadés
követi ..."
A továbbiakban a levél az utóbbi hónapok amerikai bombatámadásairól kö
zöl adatokat. Október végén Hanoi legsűrűbben lakott központi részeit bombáz
ták. Az október 23-24-i rakétatámadás halott és sebesült áldozatainak száma
több száz volt. Ismételten hangsúlyozza az amerikai béke javaslatok megtévesz
tő voltát, majd Így fejeződik bet
"Az
agresszorok ellen vívott hősi honvédő harcunk során HÍM FE
LEDKEZTÜNK MEG a testvéri SZOCIALISTA ORSZÁGOK szilárd és értékes TÁMOGATÁSÁ
RÓL, amely jóleső vigaszt és nagy ösztönző erőt jelent számunkra abban a szi
lárd elhatározásunkban, hogy legyőzzük az amerikai agresszorokat, felszaba
dítjuk Dél-Vietnamot és békés utón egyesitjük hazánkat. Másrészt AMÍG SAJÁT
ÜGYÜNKÉRT HARCOLUNK, úgy érezzük, hogy EGYÚTTAL A KÉPEK NIBIZETI FÜGGETLENSÉ
GÉÉRT, DÉIKELET-ÁZSIA ÉS VILÁG BÉKÉJÉNEK FENNTARTÁSÁÉRT IS KÜZDÜNK."

MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL
KÖNYVTÁRUNK KOI/LÉQIUMÁNAK ÜLÉSEIRŐL
Könyvtárunk kollégiumának az utóbbi időben tartott ülései részint idő
szerű kérdéseket tárgyaltak, részint olyan problémakörökben való döntést tűz
tek napirendre, melyeknél a problémakörök összeállítása és a megoldásukra vo
natkozó javaslatok összeállítása hosszabb előkészítést igényelt.
Az időszerű kérdések között említjük a november 13-1 kibővített ülést,
melyen dr.Qáapár István, a Közalkalmazottak Szakszervezete bér- és munkaügyi
osztályának jogtanácsosa adott tájékoztatást az uj Munka Törvénykönyvet élet
beléptető 1967. évi II. törvényről, valamint az «rin»lr végrehajtását szabályo
zó kormányrendelet legfontosabb kérdéseiről. A december 14-1 ülésen Soltész
András gazd.igazgató ismertette könyvtárunk 1968. évi költségvetési előirány
zatát. A kollégiumi ülésen elhangzott elvi és gyakorlati kérdések közlésére
a későbbiekben visszatérünk.
A november 23-án tartott kollégiumi ülés két nagyobb, egyes részletei
ben mór érintett, ez alkalommal azonban összegezett témával foglalkozott. Az
első az európai szocialista országok nemzeti könyvtáraival folyó kiadványcse
re kérdéseit foglalta össze abból az alkalomból, hogy deoember 2-3. napjain
Moszkvában az illetékes nemzeti könyvtárak igazgatói értekezletet tartottak.
Az előterjesztést dr.Gombocz István, a nemzetközi osereszolgélat vezetője ál
lította össze. Anyagát és az ülés állásfoglalásait külön cikkben ismertetjük.
A második témát - "A könyvek központi katalógusa rekonstrukciójának egyes kér
dései" címmel - dr.Róna-Tas András, a központi katalógusok osztályának veze
tője terjesztette elő. A kérdés ismertetésére őt kértük fel és cikkét lapunk
következő számában közöljük.
E témákból következően is lapunk mostani száma könyvtárunk legkülönbö
zőbb területeit érinti, melyek bár elsősorban nemzeti könyvtári kérdések,
mégis átvezetnek a nagyobb könyvtári gyűjtemények egyetemes problémáihoz.
Ilyenként tekintjük a kulturegyezményes kiadványesere pozitívumait és hiányos
ságait tárgyaló - az előbbiekben már említett - beszámolóját, valamint azt
az áttekintést, melyet a szocialista országok nemzeti könyvtáraitól bekért
tájékoztatások alapján az állományvédelem aktuális kérdéseiről állítottunk
össze. Úgy véljük, hogy lapunk egyes számainak egymáauténja szakterületünk
minden egyes kérdését érinteni tudja majd. A következőket illetően szívesen
vennénk könyvtárunkon helüli vagy kívüli olvasóinknak erre vonatkozó javas
latait, észrevételeit cikkek formájában is.
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KUI/XVRE G-YEZMÉNYES KIADVÁNYCSERE

Ezzel a névvel szoktuk Illetni a szocialista országok nemzeti könyvtárai
között folyó nagyarányú könyv- és folyóiratcserét, főleg azért, mert kb. 15
évvel ezelőtt az államközi kulturális egyezmények indították el ezt a kölcsö
nös ás bőséges anyagmozgatást. Akkoriban ez Jelentős újításnak számított, hi
szen a csere hagyományos formájánál a könyvtárak nemigen küldtek egymásnak a
kereskedelmi forgalomban is szereplő "közönséges" könyveket és folyóiratokat,
hanem inkább csak a saját szellemi műhelyükből kikerülő bibliográfiai, elméle
ti stb, kiadványok cseréltek gazdát, (Tudományos intézetek esetében ma is ez
a helyzet az egész világon),
A szocialista országokat viszont az a oél vezette, hogy kulturális, tudo
mányos és irodalmi életükről, eredményeikről minél gyorsabban és egyszerűbben
tájékoztassák egymást. E oél megvalósítását az említett egyezmények többek kö
zött a nemzeti könyvtárakra is bízták, hiszen náluk sűrűsödik leginkább az a
könyv- és folyólratanyag, amely tükrözi egy-ery ország szellemi és kulturális
fejlődését. Minthogy pedig minden ország maga tudja legjobban, hogy melyek azok
a könyvek és folyóiratok, amelyek a nemzet tudományos és irodalmi életéről mél
tó és pontos tájékoztatást adnak, ezért a nemzeti könyvtárak be sem várják a
külföldről Jövő igényeket, hanem maguk választják ki és küldik el partnereik
számára a reprezentatívnak minősített irodalmat. Ezen az u.n. automatikus cse
rén kívül természetesen minden könyvtár fenntartotta a Jogot arra, hogy utóla
gos konkrét igénylések formájában bekérhesse mindazt, amit a partnere spontán
nem küldött el.
Könyvtárunk évente kb. 14-16 ezer könyvet, folyóiratot és hírlapot küld
ki a baráti nemzeti könyvtáraknak és tőlük is hasonló mennyiséget kapunk. Ez
a csere-rendszer számiunkra elméletileg igen kényelmes és egyszerű megoldást
Jelenthetne, mert hosszadalmas és munkaigényes bibliográfiai kikeresés és igénylés nélkül, mintegy "tálcán" nyújthatná mindazt a bolgár, csehszlovák, Ju
goszláv, lengyel, német, orosz és román irodalmat, amelyre szükségünk van.
A valóság azonban mégsem ilyen egyszerű. Bér az elmúlt tizenöt év alatt
gyarapítási munkánk szocialista viszonylatban úgyszólván kizárólag a cserére
támaszkodott, igényeinken mégis csak részben tudtuk kielégíteni. Ugyanis a be
érkező anyagnak általában csak 10-15 százaléka tartozik gyűjtőkörünkbe, a töb
bit a gyüjtőkörileg illetékes más könyvtáraknak engedjük ét. így az automati
kus csere mellett elsősorban a dezideréta-listék utján kell szükségleteinket
(évente mintegy 1500-1600 tétel), ha részben is, biztosítani.
Az ismétlődő nehézségek több forrásból erednek. Kezdettől fogva alapvető
problémát Jelentett például az, hogy mi sokkal nagyobb mértékben érdeklődtünk
a szocialista országok irodalma iránt, mint ők a magyar iránt .Sőt, ez az érdek
lődés raóg tovább csökkent, mert ma már sokkal inkább tekintettel vannak a va-
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lóségos (vagy legalább tervbevett jövőbeli) olvasói igényekre é3 felesleges
anyagot sehol sem kívánnak gyűjteni. Egyes nemzeti könyvtárak (pl.Prága,Varsó)
szűkítették a gyűjtőkörüket, mások programjában pedig a szomszéd népek irodal
mának gyűjtése legfeljebb korlátozott mértékben szerepel, ezért az érdekek nem
mindig találkoznak. Sajnos elég súlyosak a nyelvi korlátok is, e tekintetben
a magyar nyelv helyzete a legnehezebb. Az un. " nemzeti" irodalom sem hozza
össze az érdekeket, hiszen nálunk pl. naponta számos germanika jelenik meg,
mig az NDK-ban csak nagy ritkán egy-egy hungarlka,. Romániával viszont fordított
a helyzet.
Az egyes országokat vizsgálva, a Lenin Könyvtár járt és jár ma is az élen,
mert a szovjet könyvtermés szine-javát már kezdettől fogva rendszeresen küldi,
Így a többi szovjet könyvtárral aránylag kisebb mértékű kiegészítő cserét kell
folytatnunk. Sok és értékes amragot kaptunk a berlini állami Könyvtártól, de
az automatikus küldemények mégsem fedezték teljesen az igényeket, Így sűrűn
kell utólag konkrét tételeket bekérnünk. Viszonylag harmonikus és kielégítő
hatásfokú a Prágával és Pozsonnyal folytatott csere, bár kielégítetlen kérés
itt is akad. Román viszonylatban az ottan kiadott hungarlka anyagnak mintegy
70-60 százalékával számolhatunk, bér az onnan érkező kiadványok mennyisége
igen jelentős. Bulgáriából általában beérkezik a szükségletünk. Lengyelország
a dezideráta utján való bekéréseinket az automatikus csere elé helyezi, melyet
kevésbé értékelnek. Jugoszlávia esetében az újvidéki Matioa Srpska könyvtárá
val létesítettünk automatikus cserét, miután az általunk küldött anyag ott je
lent megfelelő állományklegészitést. Szinte valamennyi szocialista országra
vonatkozik azután az a sokéves tapasztalatunk, hogy egyes elmeket illetően
nagyobb eséllyel fordulhatunk az akadémiai, mint a nemzeti könyvtárakhoz.
Természetesen nálunk is voltak és vannak hiányosságok. Itt elsősorban azt
a nehézséget kell említenünk, hogy irodalmunk és tudományos életünk alapvető,
azt ténylegesen reprezentáló kiadványaiból nem áll elegendő példány rendelke
zésünkre. Bár a kötelespéldáiyok anyaga mint forrás felbecsülhetetlenül érté
kes, de a tényleges szükségleteket csak részben fedezi, ugyanakkor a további
szükséglet beszerzéséhez hitelkeretünk sem nyújt elegendő anyagi alapot.
A kölcsönös cserében fennálló hiányosságokat eddig is és ezután is leve
lezés utján, uj és uj megállapodások javaslásával próbáljuk kiküszöbölni és
nem is eredméry telenül. Mégis döntő változást attól a folyamattól várunk, mely
ez év júniusában Varsóban, a szocialista országok nemzeti könyvtárai igazga
tóinak első értekezletén indult meg.
E folyamat szerves részeként tekintjük az e hónapban tartott moszkvai meg
beszélést, melyen bőséges teret szántak a kiadvénycserének is. A magunk részé
ről egy novemberi kollégiumi üléssel kezdtük el a problémák tisztázását. Ez
utóbbinak a határozatai és a moszkvai tanácskozás ajánlásai már kirajzolják
a követendő utat* arra kell törekednünk, hogy könyvtáranként uj és több fór-
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mához kötött, legalább Igazgatói szintű megállapodásokat kössünk lehetőleg
előzetes személyes tárgyalások nyomán. Fenn kell tartanunk minden partner
nél mind az automatikus, mind a dezideráláson alapuló osereformát, azzal,
hogy az egyiknél ez, a másiknál amaz fog túlsúlyba kerülni. Ueg kell kísé
relnünk a minőség jelentős megjavítását mindkét irányban, ami azt jelenti,
hogy a magyar cunyag összetételét is javítanunk kell. Reméljük, hogy tárgya
lásaink eredményesek lesznek és léqyeges előrehaladásról számolhatunk majd
be. - GÖMBÖCZ ISTVÁN

ÁLLOMÁNYVÉDEIA11 KÉRDÉSEK
a a-soclaUsta országok nemzett könyvtáraiban

Könyvtárunkban az utóbbi években egyre inkább előtérbe kerültek az
állományvédelem kérdései. Az archiválás kötelezettségéből következik, hogy
a legkülönfélébb dokumentumok konzerválásának és megóvásának problematikája
elsősorban a nemzeti könyvtárakban jelentkezik. E nagy anyagi és időbeli rá
fordítást kívánó feladatok megoldása nemcsak bennünket, hanem más nemzeti
könyvtárakat is foglalkoztat. Éppen ezért - az HM Könyvtárosztályának ini
ciálása alapján is - hasznosnak véltük, ha a szocialista országok testvér
int ézméi$reinéi folyó állományvédelmi munkálatokról tájékozódunk. Mivel könyv
tárunk állományvédelmének egyik fő kérdése a hírlapok megóvása, érdeklődé
sünk is elsősorban erre a területre terjedt ki. Az igy szerzett tapasztala
tokról szeretnénk az alábbiakban összefoglalást adni. Információink a moszk
vai Lenin Könyvtárból, a szófiai "Kiril és Metód" Nemzeti Könyvtárból, a prá
gai "Státni Knihovna"-ból, a varsói "Bibliotéka Narodowa"-ból, a berlini
"Deutsche Staatsbibliothek"-ból és a lipcsei "Deutsche Bücherei"-ból szár
maznak.
Egységes elvi szempontok szerint kidolgozott, ORSZÁGOS SZINTŰ TÁVLATI
ÁLLOMÁNYVÉDEIMI TERVVEL egyik ország sem rendelkezik. Csehszlovákiában fog
lalkoznak ennek kidolgozásával, - egy 1966-ban tartott országos értekezlet
a ritka és értékes állomány védelméről, már ezt a célt szolgálta. Általában
külön jogszabályok sincsenek, illetve az általános könyvtári és múzeumi tör
vényeken belül foglalkoznak az állományvédelem kérdéseivel. így van ez Cseh
szlovákiában és Bulgáriában is, bár itt a törvény még az előkészitós stádiu
mában van.
A könyvtárak közötti együttműködésnek azonban különböző érdekes for
máival találkozunk. Az NDK-bán például tudományos könyvtárak restaurátoraiból
álló munkacsoport működik, melynek vezetője tagja a kéziratokkal, ősnyomtat
ványokkal és ritka könyvekkel foglalkozó országos bizottságnak (Kommlssion
für Handschriften, Inkunabeln und seltene Bücher). Ez a bizottság, mely az
Oktatásügyi Minisztérium (Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen) keretei
között működik, országos szinten foglalkozik a fenti dokumentum-fajtákkal,
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Így azok restaurálási, konzervál és i kérdéseivel Is. Csehszlovákiában a prágai
"Státni Knihovna" restauráló laboratóriuma végez bizonyos koordináló és mód
szertani tévéké ínséget* Együttműködés áll fenn a Szovjetunió nagykönyvtárai
nak hasonló üzemei és láboratóriumai között isf valamint a szófiai Nemzeti
Könyvtár és más könyvtárak között. Igen figyelemreméltó a Csehszlovák Művelő
désügyi Minisztérium terve egy önálló intézmény alapítására "Csehszlovákiai
Könyvtárak Technikai Központja" néven, mely az állomány preventív védelméért,
a konzerválás és restaurálás elvi és gyakorlati részéért országos szinten
lenne felelős. Tevékenységét kereskedelmi alapra kívánják helyezni.
RESTAURÁLÓ—LABORATÓRIUMMA1 az említett könyvtárak valamennyien rendelkez
nek* A Szovjetuniót, - ahol elsősorban három nagykönyvtár, a Lenin Könyvtár,
a Szaltükov-Scsedrin Könyvtár és a lenlngrádi Akadémiai Könyvtár higiéniai
és restaurációs osztályain folyik nagyarányú tudományos kutató és gyakorlati
munka, — természetesen nem állíthatjuk párhuzamba hazai viszonyainkkal és le
hetőségeinkkel. Tanulságosabbak számunkra a többi szocialista országok viszo
nyai.
A "Státni Knihovna" közyvegészségügyi laboratóriuma 5 helyiséggel és 7
főnyi személyzettel rendelkezik. Az értékes anyag preventív védelmét szolgáló
tevékenységük évi eredménye 10 ezer lap, a már megrongált állományi egységek
konzerválása és restaurálása pedig évi 90-100 darab. Más könyvtárak részére
is dolgoznak.
A varsói Nemzeti Könyvtár laboratóriuma helyiség- és létszámhiánnyal
küzd, megoldást csak a felépülő uj épületben remélhetnek. Vezetője egy fél
állásban lévő konzervátor, beosztottja két laboráns és egy könyvkötő. Az NDKban még a kezdeti lépéseknél tartanakt mind Berlinben, mind Lipcsében csak
néhány éve van külön restauráló laboratórium, két, illetve egy fő személyzet
tel. A berlini részleg tudományos irányítását a már említett "Kommission fttr
Handschriften, Inkunábeln und seltene Bücher" végzi. Nagyobb arányú személy
zeti fejlesztést és tudományos kutatómunka beindítását is tervbe vették.
Kiemelkedően jó a szófiai Nemzeti Könyvtár 1936-ban szervezett labora
tóriumának személyi ellátottsága. Itt 9 munkatárs dolgozik* egy vegyész, egy
biológus, három restaurátor, három fertőtlenítő és egy könyvkötő. Munkájuk
eredménye meghaladja az évi 10 ezer lapot, - természetesen egyéb munkájuk
mellett.
Ami az ALKALMAZOTT ELJÁRÁSOKAT illeti, meglehetősen tarka kép tárul elénk,
melyet az adott ország lehetőségei és szükségletei, nem utolsósorban, a hagyo
mányhoz való ragaszkodás vagy az uj utak keresésének bátorsága alakított ki.
Az NDK-ban egyértelműen elutasítják a kémiai módszerek alkalmazását és az un.
laminálást (az elöregedett, széteső papírnak müanyagf óllá közé való préselé
sét, nagy nyomás és hő alatt). Lengyelországban, Bulgáriában és Csehszlová
kiában folyik laminálás, egyelőre még csak korlátozott méretekben (megfelelő
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berendezés hiánya atb.miatt), de szakembereik elismerik az elJárás hasznos
ságát, sőt Bulgáriában a régi újságpapír konzerválására a legjobb módszernek
tartják. Általában az amerikai Barrow-rendszerű berendezést és eljárást ré
szesítik előnyben. A Lenin Könyvtárban nem működik lamináló berendezés. Itt
kell megemlékeznünk a Jugoszláv példáról, ahol a zágrábi Egyetemi Könyvtár
ban már 1960 óta folyik hírlapok laminálása igen Jó eredménnyel. Két főnyi
személyzet évi eredménye 12 ezer lap volt, ma mér három fővel dolgoznak.
A hagyományos kézi eljárást a rongált hírlapok Javítására mindenütt al
kalmazzák. A letöredezett lapszélek és egyéb folytonossági hiányok kitöltését,
illetve pótlását egyedül Bulgáriában gépesítették igen ötletes módon. A szó
fiai Nemzeti Könyvtárban már 6 éve működik egy saját előállítású un. lapöntő
készülék, mely nedves eljárással, folyékony papirpéppel, öntés utján tölti ki
a hiányzó részeket. Az öntést megfelelő szárítás és préselés követi. Előnye
az eljárásnak a gyorsaság, az egyenletesen szép kivitel és az, hogy a pótlás
nem papir-ldegen anyaggal történik. E készüléket technikai, tökéletesítés után
Bulgária exportra is ajánlani fogja, megfelelő érdeklődés és megrendelések ese
tén.
A hírlapok állományvédelmének egyik sokat vitatott kérdése, hogy elegen
dő-e a szöveg megőrzése, vagy meg kell őrizni az eredeti példányt is. Valamenynyi könyvtár egyöntetűen állást foglalt az eredeti példány megőrzése mellett.
Ez azonban nem zárja ki azt a törekvést, hogy lehetőleg minél több állományi
anyag szövegét átvigyék mikrofilmre vagy Jó papírra, hogy az eredetit a hasz
nálatból kivonhassák.
Központilag szervezett, tervszerű AllOMAnyVÉBEIAII MIKROFILMEZÉS nagyobb
arányokban osak Lengyelországban és a Szovjetunióban folyik. A Lenin Könyvtár
újabban szerzett be olyan mikrofilm-felvevőt, amellyel nagyobb ujségformátumot is lehet fényképezni. 1967-re mér kb. évi 300 ezer felvétel készítését ter
vezték. Lengyelországban a Nemzeti Könyvtár központja egy nagyarányú országos
mikrofilmezésnek, melyet 1951-ben kezdtek meg és kiterjed az ország valamennyi
köz- és magángyűjteményére. A legkülönbözőbb dokumentum!ajtókat fényképezik
s két negatívot készitenekt egy archiv-negativ és egy pozitív olvasófilm a.
Nemzeti Könyvtárban marad, egy negatívot az a könyvtár kap, ahol az eredetit
őrzik. Hírlapokat 1961 óta mikrofilmeznek. Uiután a lengyel könyvtárak háborús
vesztesége nagy volt, a főcél itt a teljes évfolyamok létrehozása olyan perio
dikákból, melyek a különböző gyűjteményekben csak hiányosan vannak meg. Eddig
kb. 700 féle hírlapot és folyóiratot filmeztek le teljesen (1831-ig majdnem
valamennyi lengyel periodika már mikrofilmen van). A varsói Nemzeti Könyvtár
teljes mikrofilm-állománya ma kb. 10 millió negatív és ugyanennyi pozitív mikrofilmkocka, az évi termelés pedig jelenleg félmillió körül van. Osehszlovákiában és az NDK-ban az egyéni mikrofilm-rendelések csaknem kimerítik a teljes
kapacitást, tervszerű állományvédelmi mikrofilmezés nincs. Bulgáriában folyik
ilyen irányú munka, de csak kisebb mértékben. Figyelemre méltó, hogy csehszlo
vák szakértők véleménye szerint - és ez megegyezik egyes amerikai szakértők
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véleményével Is - a mikrofilmezésnél gazdaságosabb a laminálás, mivel a mik
rofilm élettartamát 50 évre, míg a laminált hírlapok élettartamát 150 évre
becsülik.
A MEGROMLOTT ÁLLAGÚ UJBÁGOK jó papíron való UJRAKIADÁ3A, Illetve könyv
tári célra való sokszorosítása egyre Inkább tért hódit. B gyakorlat pozitív
értékelésének csak ideig-óráig mondhat ellent a technikai berendezések hiánya.
A Deutsche Staatsbibliothek szakértői ki is mondják, hogy a régi újságok kon
zerválásának kérdése csak akkor fog véglegesen megoldódni, ha a xerografikus
másolatok készítése nagyüzemi módon, gazdaságosan megoldható lesz.(Ez egyéb
ként az automatikus copyflow-berendezéssel, mely negatív mikrofilmről közvet
lenül papírmásolatot ad, már megoldottnak tekinthető.)Berlinben egyébként most
helyezik üzembe a xerox-berendezést, de még nem tudják megmondani, hogy a hír
lapok xerografálása mennyiben lesz gazdaságos eljárás. Lengyelországban, Cseh
szlovákiában és Bulgáriában már használják Ilyen célra a xerox-offset eljá
rást, mind állományvédelmi okból, mind magánrendelésre, de csak kisebb volu
menű anyag esetében.
Az eredeti példányok védelmében a használat korlátozását általánosan el
fogadják és alkalmazzák. A könyvtári megőrzésre szánt hírlapoknak jobb, tar
tós abb papírra való nyomását jó gondolatnak tartják, de egyelőre egyik ország
ban sem valósították meg. Több könyvtár szakértői hangsúlyozzék, hogy nagyfor
mátumú hirlapkötetek egyedüli helyes tárolási módja a vízszintes raktározás.
Amint az eddig elmondottakból is kitűnik, az állományvédelem kérdései
jelenleg mindenütt forrásban vannak, uj utak keresése, uj eljárások bevezeté
se foglalkoztatja a szakértőket. Egyelőre a komplex megoldások hódítanak tért,
az anyagnak és a szükségleteknek megfelelően kombinativ módszereket alkalmaz
nak. Valószínű, hogy az uj eljárások mellett még sokáig szükség less a hagyo
mányos módszerekre is. — SOMKUTI GABRIELLA

könyvtárunk neve

történet! megvll&a Másban

Lapunk hasábjain néhány érrel ezelőtt élénk vita folyt arról, hogyan kel
lene a Várban uj életszakába lépő könyvtárunkat nevezni. Maradjon-e meg az Or
szágos Széchényi Könyvtár elnevezés, vagy pedig funkciójának megfelelően, s bi
zonyos külföldi analógiákat Is követve nevezzük—e könyvtárunkat ezután ml Is
egyszerűen Nemzeti Könyvtárnak? A szóbanforgó eszmecsere során azonban a kér
dés történeti oldala úgy tűnik nem nyert elég széleskörű megvilágítást. Pedig
a történelem tanuságtétele egy nagy történeti múltú intézet nomlnációja tekin
tetében döntő súllyal kell hogy latba essék* Nézzük hát milyen tanulságokat von
hatunk le a történet idevágó téqyeinek áttekintéséből.
I. Kérdésünkre elsősorban természetesen könyvtárunk alapítólevelétől sze
retnénk választ kapni. Hiszen ha Széchényi Ferenc határozott nevet adott vol
na a nemzet számára felajánlott könyvtárának, vitathatatlanul úgy kellene azt
nekünk is hívnunk. Az alapítólevél azonban ilyen irányú várakozásunkat nem elé
gíti kit sztereotip elnevezést nem találunk benne. A latin szövegben nem keve
sebb mint hat megnevezési formaváltozat fordul élőt Bibliotheca Regni, Bibliotheca Nationalis, Bibliotheca Regla, Bibliotheca Hungarica familiae Széchényi,
- továbbá Museum Regni, Museum National®. Vagyist az ország könyvtára, nemze
ti könyvtár, királyi könyvtár, a Széchényi család magyar könyvtára, az ország
múzeuma, nemzeti muzeum. (Muzeum alatt természetesen szintén a könyvtárt kell
érteni a "múzsák otthona" értelemben). Ez a különös sokféleség első pillanat
ban meglepőnek tűnik. Ámde, ha a dologba mélyebben belegondolunk, tulajdonkép
pen nem csodálkozhatunk. A szóhasználatnak több magyarázatot is adhatunk. Legfőképens Széchényi nem érezhette feladatának, hogy gyűjteményét általános ér
vényű oimmel ruházza fel. ő csak arra törekedett, hogy alapitól szándékát vi
lágosan kifejezze s alapítását sokoldalúan biztosítsa. A névadás nyilván azok
ra a kormányszervekre várt, amelyek a könyvtárt mint intézményt megszervezni
és fenntartani voltak hivatottak.
Az a két hatóság amely az alapítólevél értelmében Széchényi intézetével
törődni volt kötelest a nádor (kir.helytartó), illetőleg az m«kir.helytartótanács volt. A könyvtár természetes főhatósága tulajdonképpen az utóbbi lett
volna, ámde az alapítólevélben az intézet számára biztosított királyi kivált
ság, a protektorátus és felügyelet jogát a mindenkori nádorra, az idő szerint
József nádorra ruházta* A helytartótanács oeak királyi, illetőleg nádori uta-
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sitás alapján, vagy a nádori szék üresedés* esetén foglalkozott a könyvtár
ügyeivel. - Ha áttekintjük a szóbanforgó hatóságoknak azokat a hivatalos Ira
tait, amelyek a könyvtár megnyitása atánl időkben keletkeztek, azt figyelhet
jük meg, hogy - bár kezdetben itt Is ingadozó volt az elnevezés - mégis a sze
replő névváltozatok (Bibliotheca Regnlcolaris, Nationalis Bibliotheca Hungarica, Bibliotheca Regnlcolaris Széchényiana) közül pár év múltán egyre hatá
rozottabban raegrögzödött a BIBLIOTHEÖA SZÉCHÉNYIAN0-REGNIC0LAR1B forma. Ami
kor az 1807. évi országgyűlés a 24. te.-ben a Széchényi Könyvtár alapítását
becikkelyezte, a törvény szövegében ugyanez a névalak szerepelt megtoldva a
Hungarica jelzővel: BIBLIOTHECA HUNGARICA SZÉCHÉNYIANO-REGNICOLARIS. Az inga
dozó névhasználatnak második magyarázataként meg kell jegyeznünk, hogy a feu
dális idők hivatalos és magán joggyakorlatában az ilyesmi nem volt szokatlan:
a társadalmi alakulatok elnevezésében akkoriban mm követtek oly szoros sza
bályosságot, mint később a polgári világban, vagy azóta. Bizonyos előkelő
nonohalance érvényesült ilyen tekintetben. Széchényi Fereno például ezekben
az években egyszer felpanaszolta József nádornak, hogy intézetét némely hiva
talos szervek lekicsinylőleg csupán Bibliotheca Széchényiana-nak nevezik, el
hagyva a Regnlcolaris jelzőt. Ugyanakkor azonban jellemző módon a gróf maga
is teljesen következetlen volt saját alapításának névhasználatában. Az álta
la sajtó alá rendeztetett könyvtári katalógusok címlapján majd minden alkalom
mal másként volt feltüntetve az intézmény neve: az 1603-ban megjelent kataló
gus külső címlapján mint Bibliotheca Hungarica Széchécyiano-Regnicolaris,
belső címlapján mint Bibliotheca Hungarioa-Nationalis Széchényiana, később a
kéziratok katalógusán pedig Bibliotheca Nationalis Hungarica SzéchényianoRegnicolaris formában. Hasonló inkonzekvencia figyelhető meg e vonatkozásban
Széchényi magánleveleiben is.
Egy fontos eredményt azonban le lehet szűrni az 1802-1807-ig terjedő idő
névhasználatából, s ez azt nevezték légyen akár Regnlcolarisnak. akár Natlonalisnok. vagy bármi másként az uj magyar könyvtárt, - a Széchényi név egyik
formaváltozatból sem hiányzott.
II. 1806-tól, a Nemzeti Muzeum életre hívásától kezdve azonban éppen
a Széchényi név volt az amelynek használata veszélybe került. Aszal ti. hogy
a Bibliotheca Széchényiano Regnlcolaris intézményi különállóságát elveszítet
te s egyik osztálya lett a Museumnok, kézenfekvő volt a BIBLIOTHECA HŐSEI NA
TIONALIS elnevezés bevezetése. A dolgoknak ilyen irányú fejlődését hatékonyan
előmozdította Miller Jakab Ferdlnánd, a könyvtár akkori vezetője is. Ez a ki
váló szaktekintélynek elismert férfiú, aki büszkén viselte a bibliothecarius
regni elmet, mint a Nemzeti Muzeum intézményének megtervezője és organizátora azt a nézetet vallotta, hogy a Muzeum felállítása után Bibliotheca Széehényiano-Regnicolaris-ról többé nem helyes beazélni: tulajdonképpen csak Bib
liotheca Regnlcolaris vagy Bibliotheca Musei Nationalis van, amelynek hova
tovább csak kisebbik felét alkotja a Száchényi-féle könyvtár, zöme társadal
mi ajándékokból, vagy országos pénzen szerzett gyűjtemény, tehát szószerint
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vett országos könyvtár. Széohéxiyi Ferenc természetesen megmaradt az 1802. évi
alapítólevél elvi álláspontján • a Muzeum keretébe beillesztett könyvtárát to
vábbra is kiváltságos autonóm intézménynek tekintette, amely a társadalmi ajándékokat és közpénzen tőit ént vásárlásokat mintegy magába olvasztja. Ennek
megfeleljen: ezután megjelent nyomtatott katalógusaiba felvette az idegen
provenienoiáju könyvanyagot is. - József nádor, aki a Nemzeti Muzeum ügyeit
- az országgyűlés megbízásából - mintegy elnöki hatáskörében teljhatalommal
irányította, eleinte Miller nézetéhez hajlott, de utóbb az országos könyvtár
nak Széchényi által, értelmezett fogalmát tette magáévá, s ennek különös ala
pítványi jellegét - tekintet nélkül a gyarapodás módjára - feltétlenül elis
merte. kifejezésre jutott ez az országos könyvtárnak Miller halála (1823) ti
tán lassanként állandósult elnevezésében, amely a kővetkező formulát öltötte!
BIBLIOTHECÁ 82ÉCHKNYIAN0-REGNIC0LARIB PENB3 MUSEUM NATIONALE HUNGARICUM
EXISTEN8. Vagyis: a Magyar Nemzeti Muzeum mellett levő Széchényi Országos
Könyvtár. A "penes” *» "mellett" szó volt hivatva demonstrálni a Széchényi Or
szágos Könyvtárnak külön alapítványi jellegét s hangsúlyozni a Múzeumhoz való
viszonyában a mellérendeltség szerepét, — szemben a többi osztályokkal, ame
lyek mint nem alapítványi szervek, külön jogállást nem élveztek.
Gyakoriatllag persze ennek a megkülünböztetsének komoly jelentősége
nem volt. A Bibliotheoa Széchényiano-Regnicolarls, amelyet a huszas években
kezdtek magyarul SZÉCHÉNYI ORSZÁGOS KÖNYVTÁR-ként is emlegetni (többek közt
Széchényi Lajos 1827. évi alapltványlevele is), ténylegesen csupán egyik osz
tálya volt a Múzeumnak, s vezetője (őre, custosa) ugyanolyan alárendeltje a
múzeumi igazgatónak, mint a többi gyűjteményeké. A könyvtár őrének helyzete
legfeljebb abban különbözött a többi őrökétől, hogy őt a nádor a Széchényiosalád jelölése alapján nevezte ki. önállóan nem is egzisztálhatott volna a
könyvtár, mivel külön anyagi alappal nem rendelkezett, hanem rá volt utalva
a Muzeum pénzalapjára. Mégis eredeti jogi státusának elvi fenntartásán kínos
gonddal őrködött. A könyvtárnak Miller után következő vezetője Horvát István
- elődével ellentétben - több mint 30 évre terjedő hivatalnokoskodása alatt
(1813-1846) semmiféle megnyilatkozásában nem használta többé a Bibliotheoa
Musei Nationalis megjelölést, hanem szigorú következetességgel a Bibliotheoa
Széohénvlano-Regnioolaria penea Museum Natlonale formulát. Példáját híven kö
vette tanítványa és utóda Mátray Gábor is, aki a hivatalos magyar nyelvű iráahasználat bevezetése után a SZÉCHÉNYI ORSZÁGOS KÖNYVTÁR A NEMZETI MUZEUM
MELLETT elnevezés aegrögzitője lett.
III. A Széchényi Országos Könyvtár névalak - amely 1823-tól 1848-ig
állandó használatban volt - a szabadságharc leveretáee után Ismét veszélybe
került. A magyar kulturfejlődés tétjeit nem ismerő osztrák hivatalszervezet
képtelen volt megérteni azt a sajátos jogállást, amelyst a Széchényi Országos
Könyvtár a Nemzeti Múzeumon belül élvezett. Megint érvényre jutott az egykori
Miller-féle álláspont, mely szerint jogi személyt csak a National-Museum al
kot t az annak szervezetébe tartozó könyvtár külön jogállással nem bírhat. így
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történt, hogy a Széchényi bandaabIbiiothek név teljesen kiküszöbölödott a hi
vatalos használatból s a K.K.General-Gouvemement 1859-ben kiboosátott múzeu
mi instrukciójában hivatalosan is deklarálta a Bibilótbek des Natlónál-Museuma
elnevezést. Ezzel a merev jogászi állásponttal szemben hiába volt Mátray Gá
bornak minden igyekezete, a Széchényi Országos Könyvtár sajátos jogi helyze
tét megmagyarázni és elfogadtatni nem tudta. A jogsértés elleni tiltakozásul
és az alapitó emlékének magbecsüléséül azonban ő maga a múzeumi igazgatóval
folytatott hivatalos irat váltásában továbbra is megmaradt a Széchényi Országos
Könyvtár elnevezés mellett.
Amikor 1867-ben helyreállt az alkotmányos élet, s az ország kormányzását
ismét felelős magyar minisztérium vette át, - várni lehetett, hogy az önkény
uralom által elkövetett jogtalanságok között orvosolni fogják a Széchényi Or
szágos Könyvtáron esett sérelmet is. Erre az elégtétel-adásra azonban különös
módon nem került sor. Az európáer Eötvös, illetőleg Trefort vezetése alatt
álló kultuszkormány úgy látszik az uj nemzetállam politikai biztonságában im
már feleslegesnek, sőt a nemzetközivé vált tudományos respublikában egyenesen
fejlődésgátló tényezőnek érezte a Széchényi-féle kizárólagos hungaricum-gyüjtési programot. Ez a felfogás tükröződik az országos köryvtár eddigi rendszeré
nek kíméletlen szétbontásában s a müncheni szákrendszer bevezetésében (18691875). Tudvalevő, hogy e szisztémában a magyar tudományszakok voltaképpen
osak mellérendelt csoportok voltak az egyetemes tudományágak között. Természe
tes, hogy ebbe a koncepcióba a Széchényi Országos Könyvtár elnevezés nem illett
bele. Visszaállításának kérdése komoly formában fel sem merült. A könyvtár meg
tartotta a MAGYAR NEMZETI MUZEDM KÖNYVTARA nevet, amelyet az ábszolitizmus
ráruházott.
A Széchényi Országos Könyvtár hagyományos neve ismét csak Mátray Gábor
használatában maradt fenn* ő nyugalomba vonulásáig (1875) nemes konzervatiz
mus sál ragaszkodott az ősi formához. Nem igy Fraknói Vilmos, Mátray utóda s
természetesen nem a többi alárendelt vagy később hivatalbalépő személyek sem.
így az alkotmányos korszak kezdetétől három évtizeden át könyvtárunk kizáró
lag mint a Magyar Nemzeti Muzeum Könyvtára, vagy röviden mint Múzeumi Könyvtár
szerepelt. Közkézen forgó dokumentuma e ténynek az 1876-ban megindult Magyar
Könyvszemle.
IV. A XIX. század végén minden jel arra vallott, hogy könyvtárunk erede
ti neve végleg elmerült a feledés homályában. Ekkoriban valószínűleg már sem
a tudomáiyos világ, sem a szélesebb társadalom nem emlékezett többé a régi
elnevezésre. Ámde az uj évszázad beköszöntésével váratlan fordulat történt.
A könyvtár alapításának közelgő centenáris évfordulójáról a Muzeum munkatár
sai történeti kiadványokkal kívántak megemlékezni. Kollényi Ferencnek és tár
sainak kutatásai nyomán sok-sok elfelejtett történeti mozzanat mellett fel
bukkant a Széchényi Országos Könyvtár történeti patinás neve is. A késői utó
dok úgy érezték, hogy a Széchényi Ferenc iránti kegyeletnek, szobra felállí
tásán kívül, könyvtára nevének restaurálásában is ki kell fejeződnie. S el ha-
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tározásukat valóra la váltották. Á Magyar Könyvszemle 1901-tól kezdve, előbb
osak szövegrészeiben,1903-tól kezdve azonban oimlapján is áttért a MAGTAR NEM
ZETI MOZISOM SZÉCHÉNYI ORSZÁGOS KÖNYVTÁRA elnevezés használatéra. Egy további
évtized múlva (1912-töl) pedig kialakult és állandósult a MAGYAR NEMZETI MO
ZISOM ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRA névalak. Végre is 1934-től, vagy még inkább
1949-t öl visszaállt az autonóm intézmény is éget kifejező magában álló ORSZÁGOS
SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR elnevezés.
Bzekben az időkben úgy tűnt, hogy igaza lett a költő Baróti Szabó Dávidnak,
aki 1803-ban ezt irta Széohényinekt "Az országnak Tőled ajándékoztatott nagy
könyv-ház meg nem szűnik Tiéd lenni 1 a Te fényes nevedet fogja mindenkoron vi
selni, és minden haszon, melly abból árad and, Te neked, mint kútfőnek fog il
lendő köszönettel tulajdonittattni.” - HERLÁ8Z JENŐ
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A IBM-KONGRESSZUS SALZBURGBAN
(1967.augusztus 25-29)

"Nedves" tapasztalatok árán tanultam mag, hogy nem mindegy, O-buazt (ma
gyarul) trolibuszt), vagy buszt keres-e az ember Ausztriában. Egy kedves bará
tom, aki szállásomat szerezte, megmondotta, hogy a pályaudvarról kiJövet száll
jak a D-óbuszra és menjek el a végállomásig, Salzburg-Moregba. Fáradtan a hoazszu úttól, megérkezésemkor már osak arra emlékeztem, hogy Salzburg-Morzgba
tartó busst kell keresnem és azzal a végállomásig utaznom. Ott megtalálom azt
a keresett utcát, ahol lakni fogok. Érdeklődésemre a busz végállomásán közöl
ték, hogy harminc perc múlva indul a 11-es peronról a Járat. Napközben már ha
talmas fellegek gyűltek az égen és érezni lehetett, hogy a hosszan tartó szá
razság majdan "viharos" feloldást nyer és a pályaudvaron is csak mind azon
Imádkoztam, még a vihar kitörése előtt kerüljek fedél alá ... Nem sikerült ...
Éppen beállt a busz, mikor égszakadés-földindul6a között lerobbant a zá
por. Csendes "fohászt" mormoltam szerencsémről és reménykedtem, hogy itt Is
érvényes a megállapítás "hólyagos eső hamar szétpukkad." ütközben mikor az ut
elképzelésem szerinti végénél Jártunk, megkérdeztem a mellettem ülő "bennszü
lött"- kinézetű asszonyt, hogy merre találom az Alexander láoissi-utcát. Soha
nem is hallotta a nevet, de érdelődésemre biztosított, - idevaló lakos és 1lyen utoa nincs is. Elvonultam a kalauzhoz, ki azután az utcakönyv segítségé
vel kiderítette, hogy van egy ilyen utca - de Uorzg másik végén. (Mintha a
Béla-király útra mentem volna a Böszörményi ut helyett.) Legjobb lenne - mon
dotta - visszamenni és egy D-obusszal (ekkor gyűlt világosság agyamban) an
nak végállomásáig elmenni, mert amit keresek, az az utoa ott van. Eközben
dörgőtt, villámlott, zuhogott. "Kesernyés" arckifejezésem láttán, - mert mór
a végállomáson, egy hatalmas hegy tövében voltunk - összedugta fejét a veze
tővel, majd közölte a Javaslatát) menjek visszafelé négy megállót és onnan
egy utca - mutatta a térképen - egyenesen célomhoz vezet. "Alig húsz perces
séta az egész" (egy villám a közelben csap le) és nem kell időt vesztenem.
Ránéztem a csomagomra, ki az ablakon és számítógép segítsége nélkül, computer
sebességével döntöttem) maradok... Csodálkozva nézett rám és Jót derült, mi
kor közöltem, addig le nem szállók a buszról, mig a vihar alább nem hagy,,
vagy fedél alá nem áll velem. - Másfél óráig tartott,mire erre sor kerülhe
tett. Kétszer Jártuk meg az utat oda-vissza és a második vlsszauton bekövet
kezett a "csoda" - már nem ömlött, "osak" zuhogott. A vezető és a kalauz,akik
nagy együttérzéssel figyelték pótutazásaimat - már Jegyet sem váltattak velem

- folyvást biztattak. Egyszerre agy kereszteződésben váratlanul megállt a
busz, a vezető felkapta a bőröndömet és Intettt rohanás, - kiderült, hogy as
ón trolibuszom előtt zárta el az utat és a pár méteren bőrig ázva átsegített
a másik járműbe, ahol annak morgó vezetőjét a következő, - félig tréfás, fé
lig sajnálkozó, kicsit lekezelő módon nyugtatta megt " st nua a Auslönda..."
Ami magyarul azt jelenti "osak egy külföldi" - pestiesen szólva "hülye a pasas".
Kedvesen kezet rázott velem és eltűnt a záporban. Mikor a vártnál ötnegyed 6rával később szállásadóimhoz megérkezve, olpőmből öntöttem kifelé a vizet és
nadrágomból csavartam az égi áldást, - melyből egy helyre a kelleténél többet
koncentráltak a "felsőbb" hatalmak, - fogalmat alkothattam a sokat emlegetett
salzkammerguti esőkről. As időjárás azonban - ettől az incidenstől eltekintve a továbbiakban megkímélt az Ilyetén meglepetésektől és mikor másnap reggel a
szikrázó napsütésben az Unteraberg csúcsa felragyogott én is megnyugodtam...
1 kongresszus maga Mozart és az Ünnepi Játékok fékében zajlott le. A
protokolláris események, az ülések mellett bőséges idő maradt a méltán a vi
lág egyik legszebb városaként ismert Salzburg, megtekintésére Is.
Az AIBM tevékenysége ma mindinkább a nagy összefogások ás vállalkozások
jegyében zajlik. Bármely szekció ülésére látogat az érdeklődő, megvalósítandó,
vagy a megvalósulás utján levő tervekről hallhat. Néhány példa. Befejezéséhez
közeledik a Oimleirási Szakbizottság munkája. Kiadványsorozatának - a Oode de
la Oatalogieation-nak - harmadik kötete a "Full code" már nyomdában van. Moat
vitatják as utolsó kötetet, ez a hanglemezek oimleirási szabályzatát tárgyal
ja. A RISM - a Zenemüvek Nemzetközi Forrásrepertóriuma - már as 1972-ben kez
dődő, a nyomtatott zenemüveket feltáró jegyzékek szerkesztési elveit tárgyal
ja. Megszületett az AU91 legújabb gyermeke, a RUM-Abstracte, a Nemzetközi
Zenetudományi Forrásrepertórium , melynek adatszolgáltató munkájában a többi
között hazánk la résztvesz. A nagy gépi apparátussal készülő forrásrepertórium
jelentős szolgálatot tesz a zenetudományi kutatásnak, amikor az évente négyszer
megjelenő folyóirat mellett a számítógépbe táplált anyagról kívánatra díjmen
tes bibliográfiákat, Indexeket stb. szolgáltat a RILM new-yorki központja. Meg
jelent a Tudományos Zenei Könyvtárak minervájának első kötete, - a Directory
of Musio Research Librariea, - mely a kanadai és amerikai gyűjteményekről szó
ló legfontosabb ismérveket közli.
Néhány terv az AIBM jegyzőkönyveiből! Megalakult az Osztályozási Bizott
ság, mely összefoglalja a zenei osztályozás elvi alapjait és egy uj, egyetemes
osztályozási rendszert hivatott kidolgozni. A zenei kéziratok központi mikro
film-katalógusának a létrehozását Albrecht professzor, illetve a Library of
Ccngress vállalta, á Datálási Bizottság a nyomtatott zenemüvek lemezszám jegy
zékének előkészítésén tevékenykedik. A Fonotékák Szakbizottsága a hanglemezek
nemzetközi oseréjét készíti elő, valamint előkészületeket teez a RISP - az
Auditív Kiadványok Nemzetközi Forrásrepertóriuma - megteremtésére. S terv tel
jessé tenné a kört és a RISM, RUM mellé felsorakozva ezentúl az egész zenei
termés feletti ellenőrzés fontos segédleteinek sora valósulna meg. Ugyanez a
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bizottság készíti elé a hanglemezgyüjteméryek minerváját Is. A Nyilvános Zenei
Könyvtárak Szakbizottsága javaslatot tett egy uj egyesülés, a zeneművészeti
oktatási Intézmények könyvtárait összefogó Szakbizottság létrehozására. A
Zenei Tájékoztatási Központok Szakbizottsága, - melynek Immáron 19 nemzeti
tagja van - igen jelentős mértékben fejlesztette kapcsolatait a kiadványcse
re területén.
Közismert az a jó kaposolat, mely az AIBM-en belül kialakult. Szoros
együttműködés, segítőkész támogatás jellemzője nemcsak a testületnek, mint
egésznek, hanem a tagok közötti kapcsolatnak is. Ezt példázza, hogy a tavalyi
varsói, idei salzburgi és a jövő évi new-yorki kongresszust ismét népi demok
ratikus országbeli összejövetel - a lipcsei - követi majd. Az érdeklődés ered
ményeink iránt nagyon nagy és azokat nemzetközi szinten magasra értékelik.
Végül engedtessék meg még egy epizód elmondása. Az uj osztályozási bi
zottsággal kapcsolatos dolgokat a Nyilvános Könyvtárak Szakbizottságában tár
gyaltuk meg. Az ülést megelőző napon Dr.Alfons Ott, a Bizottság elnöke egy
uj tervezetet nyomott a kezembe azzal, hogy a beszámoló során erre is térjek
ki. Az ülés kezdetén odalép hozzám egy Idősebb férfi, udvariasan bemutatko
zik angolul és elmondja, hogy ő annak a tervezetnek a szerzője, melyről tu
lajdonképen a beszámoló során neg kellett emlékeznem. Kis ideig angolul tár
salogtunk, majd legyintett és megszólalt — magyarul! "Egyébként sokkal egy
szerűbb, ha magyarul beszélünk, hiszen én is onnan származom..." Egon Eenton
volt, az Iowa Unlversity, a Nashville University és sok más amerikai egyetem
és főiskola magyar származású, nagyszalontai születésű, professzora, aki 192?
óta él az Egyesült Államokban és jelenleg zenei könyvtáros. A Waldbauer-kvartett egykori tagja, látva elképedésemet, igazi pesti megjegyzéssel tért na
pirendre a film-csattanónak is beillő jelenet felett! "Hit akar?... Az egész
világ kicsit Magyarország is. Miért éppen az AIBM és az Osztályozási Bizott
ság legyen kivétel?!" ügy is lön. — FETHES IVÁN
ÚTI EMI/éKEK A SZOVJETUNIÓBÓL

Szeptemberben az írószövetség műfordító küldöttjeként egy hónapot töl
töttem a Szovjetunióban. Másodszor jártam kint. 1963-ban Leningridtól Ir
ka tszkig és a Bajkál-tóig, most Novgorodtól a Kaukázusig, észak-dél irány
ban sikerült utaznom. Szeptember 12-én nyílt az oroaz-szovjat irodalom for
dítóinak nemzetközi konferenciája. A rendezőség eléggé nem dicsérhető ötlet
tel az üdvözlő beszéd után nyomban autóbuszokra ültette ás hat napos kirán
dulásra indította a meghívottakat. így jutottén el az ősi Oroszország aranykupolás városaiba, a Szadko-legendábél ismerős Ilmeny-tó partjára, a pecsori
kolostor szerzeteseinek temetkezési helyére! a különös, gyertyafény világí
totta barlangfolyósokba és kivül,, az erőditméqyszerü várfalhoz, melyen még
föllelhető a Rettegett Iván ellen támadó Báthory ágyúinak nyoma.
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is. északi körút legigézetesebb látványa a Pszkov környéki Mihajiovbzkoje,
Puskin Ifjúkorának s későbbi száműzetésének színhelye volt. Nem láttam még
"múzsáknak szentelt tartományt", mely ennyire őrizte, tükrözte volna megörö
kítő jének szellemét. A családi házban Íródott "Anyegin" leiró részleteit, a
fenyőligetek, szittyós tavak, napsütött rétek világát úgy láthattam magam
előtt, ahogy a kis tábláoskákra irt idézetek emlékeztettek?
"Zöld rét s arany-rög tengere
Tarkáit, virult a messzeségben.
Pálük villogtak, itt-amott
A réteken nyáj ballagott..."
A moszkvai konferencia vitáin, az Irodalmi esteken, hol a közönség tisz
teletreméltó áhítattal hallgatta kedves költőit más-más törölvén, úgy érzem,
nem vallottunk szégyent a magyar műfordítás eredméryelvei. Az orosz-szovjet,
költők sokat dicsért francia antológiájának szerkesztője például lelkesen gra
tulált egy magyarul elhangzott Nyekraszov-vers utáni ő Igazán tudja, milyen
ritkán sikerül Így visszaadni az orosz vers sajátos zenéjét, hangulatát ide
gen nyelven.
A hivatalos program után tiz napom maradt még a magam kívánta déli uta
zásra. Volgográdban szállodánk ablakából láthattam az áruházat, melyben Paulus
tábornokot foglyul ejtették. A bakul operaház páholyában egy Ali Mehemed ne
vű azerbajdzsán magyarországi háború emlékeit idézve neveket, olmeket irt fel
kísérteties pontossággal. Kiderült, hogy mindketten részt vettünk a nagybajo
mi hősi emlékmű avatásán. Talán az ünnepségről készült fényképein is ott va
gyok a diákok között.
Puskin "Kaukázusi fogoly"-ának, Shelley a Kaukázusig kisért "Aalstor"ának fordítójaként megható volt a valóságban is látnom a sokat emlegetett grúz
hadiutat, a mehetai hegyi kolostor romjait, ahonnét valaha Lermontov nézhette
az Aragva és a Kúra folyó meséheillően szép találkozását. És minden irodal
mi vonatkozás nélkül is emlékezetes az októberi nap, amikor a pálmafák alatti
tengerből nézhettem búcsúzó elégedettséggel a Kaukázus hófedte osucsslra. -■
FODOR ANDRÁS

TANUIMÁJ-nrUTON ANGLIÁBAN

Az 1966-1968. évi államközi kulturális osereegyezmény keretében kéthetes
tanulmányi utón vettem részt Nagy-Britanniában. Az utazásra október 16-30.-a
között került sor.
A BEA angol légitársaság lökhajtásos utasszállitógépe két óra alatt teszi
meg az utat Ferihegytől Londonig. Az idő szinte arra is kevés, hogy az ember
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az utazás hangulatát megszokja, nemhogy felkészüljön az Idegen országba való
megérkezésre.
Vendéglátóim — British Councll két munkatársa - gondosan megszerkesztett
programmal vártak a repülőtéren. Előzetes munkatervemnek megfelelően szerepel
tek benne mindazok a könyvtárak és könyvtárakat irányitó hivatalok, amelyeket
meglátogatni akartam, talán egy kicsit bőségesebben is, mint ami mellett a
turista látni vágyása is jól kielégíthető.
Eutatési témám két kérdést foglalt magábant 1/ a közművelődési könyvtárak
kal való ellátás rendszere, különös tekintettel az ellátási normák alkalmazásá
nak gyakorlatára és a központi szolgáltatások hálózaton belüli megszervezésé
re, 2/ a közművelődési könyvtárak szerepe a felnőttoktatási rendszerben. Időm
nagyobb részét Londonban töltöttem a városi kerületi könyvtárak tanulmányozá
sával, illetve egy-egy napos kiszállás keretében meglátogattam London közelé
ben néhány kisebb városi könyvtárát.
Nagyobb vidéki utam egy voltt négy napra átköltöztem Sommerset grófság
könyvtári székhelyére, Bidgevaterba. Itt a közigazgatási hivatal nevelési osz
tályának vezetője és a központi könyvtár igazgatója kíséretében a falusi és
iskolai könyvtárak egész sorát látogattam meg. Egy napot egy bibliobuszon töl
töttem, amely a szétszórtan települt farmokat látogatja szabályos kéthetes
időközönként s. jól válogatott kétezer kötetes friss anyagával kielégítő vá
lasztékot biztosit olvasóinak*
Az angol kollégák őszinte segitőkészséggel, az esetek nagyobb részében
szeretettel álltak mellém, hogy minél több tapasztalatot szerezhessek és meg
ismerjem az angol közművelődési könyvtárügy jelenlegi állapotát.
Külföldön járva az ember akarva, akaratlan összehasonlitgatja a látot
takat az otthoni dolgokkal. Az angol közművelődési könyvtárak általában gaz
dagabbak, korszerűbbek, szebbek és technikailag jobban felszereltek, mint
Viyy.pl könyvtáraink - ezt jól tudtam a szakirodalomból és a rendelkezésünkre
álló egyéb dokumentumokból. Azt is hallottam és tapasztaltam is, hogy a könyv
tárosok igen színvonalas munkát végeznek és saját munkámmal kapcsolatban is
nagyon sokat lehet és kell tőlük tanulni. Ugyanakkor azonban szerénytelenség
nélkül mondhatom, hogy a könyvtárak megítélésére vonatkozóan ugyanolyan mér
őét alkalmazunk, mint angol kollégáink. A ml jó könyvtáraink ott is jó könyv
tárnak számitanának. Csak ezt a minőséget általánossá kell tennünk. - SZERTE
íiükENO

KÜLDÖTTKÖZ gyűlés
A KÖNYVTÁROS EGYESÜLETBEN

A Magyar Könyvtárosok Egyesület® december 7-én tartotta meg vezetőség
választó küldöttközgyűlését. Az egésznapos program keretében a délelőtti tu
dományos ülésszak tárgya a Nagy Októberi Szocialista Forradalom ötvenedik év
fordulója alkalmából a szovjet köiyvtárügy volt.
A megnyitó beszédet Kőhalmi Béla egyetemi tanár, az Mint diszelnöke tar-'
tóttá* Beszédében méltatta az Októberi Forradalom jelentőségét és feleleve
nítette személyes emlékeit a Tanácsköztársaság és a szovjethatalom akkori kap
csolatáról. Kiemelte a magyar internacionalisták szelepét az Októberi Forra
dalomban s utalt a történészek és könyvtárosok felelősségére, akik kutató és
adatgyűjtő munkájuk során • korszak igaz történetét feltárhatják. Elismerés
sel említette e téren könyvtárunk szerepét, többek között Terbe Lajosnak az
OSzK évkönyvében megjelent tanulmányát a forradalmi idők oroszországi magyar
sajtójáról.
Ballal István, a KMK főosztályvezetője nA szovjet könyvtárügy fejlődése
a Nagy Októberi Szocialista Forradalom óta és a magyar könyvtárügy" elmen tar
totta meg előadását. Bevezetőben hangsúlyozta, hogy az Októberi Forradalom
kezdettől fogva nagy figyelmet fordított a könyvtárügyre. Ennek oka kettőst
az egyik az, hogy felismerték a könyvtár korszerű szerepét s azt a kulturá
lis élet meghatározó tényezőjeként fogadták el, a másik Lenin személyes érdek
lődése a könyvtárügy iránt.
Az ötven éves fejlődést az előadó néhány érdekes statisztikai adattal jel
lemezte. Mig a forradalom előtt a mai Orosz Köztársaság területén 9300 könyv
tár volt 6,7 millió kötettel, addig ma a Szovjetunióban 382 ezer könyvtár mű
ködik két-milliárd-háromszáz-millión felüli állománnyal. Még többet mondanak
az ellátottsági mutatók} 1000 lakosra falun 4400, városon 4300 kötet jut. Az
Orosz Köztársaságban a városi családok 80, a falusi családok 90 százaléka lá
togatja a közművelődési könyvtárakat. A szovjet könyvtárügy a könyvtári élet
minden lényeges mutatójában a világon az első - hangsúlyozta az előadás.
A magyar könyvtárügy a felszabadulás után két forrásból is meríthetett}
a század elejének hazai hagyományaiból, illetve a tizenkllences hagyományok
ból és a szovjet példából. Sajnos az előbbi kevésbé érvényesült, az akkori
haladó célkitűzések, Így a "public libraiy" angolszász mintájának átvétele

X. évfolyam 4.szám

109

háttérbe szorult. A két háború között hasonló folyamat játszódott le a Szov
jetunióban ist míg Lenin a szellemi Ínségkonyha szerepét betöltő német közmű
velődési könyvtári gyakorlatot elutasította, s a "public library" bő választékú,
szabadpolcos, önképzésre ösztönző szellemi műhelyét, a tájékoztatás központját
kívánta megvalósítani, addig a későbbi dogmatikus Idők a zárt raktározást és
a zárt polccal járó bürokratikus nevelő módszereket részesítették előnyben.
Az ötvenes évek formális olvasó-toborzásai, a nemzeti könyvtárnak népkönyvtá
ri feladatokkal való megterhelése nálunk is kirívó példái voltak ennek a szem
léletnek.
Könyvtárügyünk egészében véve egészséges fejlődése azonban e kezdeti gyer
mekbetegséget már leküzdötte - folytatta az előadó. Az ünnepi megemlékezés leg
méltóbb módszere most mégsem az eredmények puszta felsorakoztatása, hanem a
figyelemnek a megoldatlan problémákra való ráirányítása. Erre adott példát az
ötvenedik évforduló alkalmával a Szovjetunió is.
Előadása további részében Ballal István könyvtári életünk fogyatékossá
gaira, hibáira hívta fel a figyelmet. Közművelődési könyvtárügyünk elaprózott,
könyvtárak nagy száma és az átlag kötetszám alacsony volta jellemzi. Falun
alig van főfoglalkozású könyvtáros, holott pl. Romániában á''községek 76 száza
léka rendelkezik önálló könyvtárossal. Általában egész művelődéspolitikánk
nem fordít olyan figyelmet a könyvtárakra, nem alapozza a népművelést olyan
mértékben a könyvtárakra, ahogy az kívánatos volna.
Iskolai könyvtárügyünk rendkívül elmaradott s ezt még központilag sem
gondozzák eléggé< pl. az MM Beruházási Főosztálya által 1965-ben kiadott Mű
velődésügyi Típustervek Katalógusa c. kiadványban felsorolt iskolai típuster
vek egyike sem tartalmaz egyetlen négyzetméter alapterületet ifjúsági könyv
tár számára. Be akad még szembetűnőbb hiányosság! a fővárosnak például még
ma sincs modern értelemben vett szabadpolcos, korszerű berendezéssel és szol
gáltatással rendelkező nagyméretű központi könyvtára. A Fővárosi Szabó Ervin
Kör^vtár központja szűkős elhelyezési viszonyai miatt nem tudja ezt a szere
pét megfelelően betölteni. Budapest közművelődési könyvtárakkal való ellátott
sága különben sem rózsást míg Moszkvában 17 ezer lakosra jut egy városi kerü
leti, Illetve fiókkönyvtár 45 ezres átlagkötetszámmal, addig Budapesten kb.
55 ezerre 25 ezres átlaggal.
A második előadást Barabási Rezső főigazgatóhelyettes, a KMK vezetője
tartotta "A szovjet tájékoztatási intézmények és munkájuk" címmel. Mondani
valóját a tárolás és visszakeresés szükebb körére korlátozta s rendkívül ér
dekes adatokkal illusztrálta a szovjet dokumentációs intézmények és könyv
tárak e téren elért eredményeit. Megemlékezett a mintaszerűen szerkesztett
referáló lapokról s Ismertette a könyvtári technika újdonságait is. A nagy
érdeklődéssel kisért előadásokat több hozzászólás követte.
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▲ Magyar Könyvtárosok Egyesületének küldöttközgyűlésére délután került
sor. Az uj vezetőség megválasztásét Igen ügyes szervezéssel úgy oldották meg,
hogy míg Székely Sándor főtitkári beszámolóját tartotta, addig az előre meg
választott jelölőbizottság már elvonult, hogy összeállítsa javaslatát.
A főtitkári beszámoló az egyesület szolid fejlődéséről adott számot, amelynek sorén néhány uj vidéki szervezet alakult, nőtt az előadások közönsé
ge, továbbá - az állás-közvetítés létrehozásával az egyesület az érdekvédelmi
feladatokat is segíti. Nem tudott azonban eleget tenni terveinek az mm: a ter
vezett kiadványok megjelentetése vonalán, s nem sikerült a klubélet kialakí
tása sem. Mindkét viszonylatban előrehaladást remélnek azonban a következő
évben.
A főtitkári beszámolót követő hozzászólások két főtéma köré csoportosít
hatók. Elsősorban a könyvtáros-társadalom vidéki képviselői szóltak hozzá,
akik több segítséget igényeltek, mind munkájukhoz, mind egyleti életük fej
lesztéséhez, mind érdekvédelmi vonalon. E téren Kondor Istvánné, mint a Mű
velődésügyi Minisztérium képviselője, is hangsúlyozta, hogy a vidéki könyv
tárosokkal való kapcsolat kiépítése, s szakmai segítésük egyik legfontosabb
feladata az Egyesületnek.
A felszólalók másik nagyobb csoportja bizonyos érdekvédelmi tevékenysé
get kért számon az Egyesülettől, igy pl. a külföldi tanulmányutak résztvevői
nek anyagi támogatása, az esetleges könyvtárosi pótszabadságok stb. vonalán,
sőt a Műszaki Egyetem Írásos javaslatot terjesztett be a könyvtárosok munka
idejének bizonyosfoka csökkentésére is.
Válaszában Székely Sándor egyrészt Ígéretet tett, az uj vezetőség többet
foglalkozik majd a vidéki szervezetekkel, személyes látogatások utján is, más
részt elhárította az Egyesülettől mindazokat az érdekvédelmi feladatokat, amelyeket a szakszervezetek, mint arra hivatottak, amúgy is ellátnak. Bizonyos
mértékű érdekvédelemre az Egyesület is vállalkozik, - mondotta, de csak olyan
területeken, amelyekre a szakszervezetek tevékenysége nem terjed ki. Hyen pl.
az állásközvetítés, amelyet az Egyesület már végez.
A küldöttközgyűlés utolsó mozzanataként az uj vezetőséget választották
meg. A megválasztottak neveit a következőkben ismertetjük! - diszelnökt Kőhalmi
Bélái elnökségi tagoki Békés György (Hatvan), Benedek Jenő (OMKDK), Bikácsy
Lászlóné (ESzEK), Gál Andorné (OMgEDK), Gerő Gyula (Könyvtáros szerk.),Gombocz
István (06zK), Kéki Béla (BMEKK), Kondor Istvánné (MM), Kovács Máté (ELTE),
Maller Sándor (Magyar UNESCO Bizottság), Mátray László (BEK), Reguly Ernő
(SzEK), Sebestyén Géza (OSzK), Somkuti Gabriella (OSzK), Speer Vilmos (Almás
füzitő), Szabó Sándor (KMK), Szamosi Júlia (Május l.Ruhagyár), Székely Sándor
(OOKDK), Szepesi Zoltánná (OOKDK), Takács Miklós (Szombathely), Tóth András
(BEK), Zsidai József (MNMEK). Az ellenőrző bizottság tagjai! elnök Walleshausen Gyula (AEK), tagok Podonyi András (OgyK) és Varga Béla (Veszprém)

KÖNYVTARUNK
1 L ÉTÉRŐL

tü
kör

VENDÉGEIM

Az újvidéki Katica Srpska könyvtárának négy munkatársa AHICi
KAOANSKI.IVANKA VEBELIHOV. BONJA TISMA és DUŐKO VRTÜNSKI novem
ber 8-22. között könyvtárunk vendégei voltak. Szakmai programjuk
keretében A.Kaóanski folytatta az előző években megkezdett fel
táró munkáját a könyvtárunkban található jugoszláv vonatkozású
periodikák területén, I.Veselinov oirill-betüs kódexeket tanulmá
nyozott az Egyetemi Könyvtárban, Szentendrén a Budai Görög Kele
ti Szerb Püspökség könyvtárában és nálunkj S. TiSma az Országos
Műszaki Könyvtár, a Miskoloi Műegyetemi Könyvtár és könyvtárunk tájékoztató
munkáját tanul mányozta; D.Vrtunski több budapesti nagyköqyvt árban (OSzK, Egye
temi Könyvtár, MTA Könyvtára, Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtára) a sza
kozási munkáról, valamint e szak- és tárgyseókatalógusokról tájékozódott. Ven
dégeink látogatást tettek a keszthelyi Helikon Könyvtárban, az egri Pedagógiai
Főiskola könyvtárában, az Érseki Könyvtárban, a Miskoloi Műegyetemi Könyvtár
ban és megtekintették Szentendre és Ráckeve szerb vonatkozású kulturális em
lékeit. Könyvtárunk részéről Dániel György tudományos munkatárs kisérte ven
dégeinket .
A Művelődésügyi Minisztérium és az NDK Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen közötti kulturális együttműködés keretében november végén Magyarországon tartózkodott a Methodisches Zentrum f. Wissensohaftliohe Bibliotheken két tudományos munkatársat GERTRAŰD STEIN és GUDRUN MESSOff. Tanulményutjuk egyik célja az uj nemzeti könyvtár terveivel való megismerkedés volt,
különös tskintettel a szakolvasói rendszerre, a kevéssé használt irodalom
tárolására és az információs központok kialakításának elveira. Könyvtárunkat

november 29-én látogatták meg*
M.I.RUDQMINO. a moszkvai Idegénnyelvű Könyvtár igazgatója, az XFLA alalnöke a Gorkij Könyvtár' vendégeként egy hétig hazánkban tartózkodott. Deoember 15-án a Magyar Könyvtárosok Egyesületében nagy érdaklődéssal kísért elő

adást tartott az IFLÁ ez évi toroatei konferenciájáról és a jövő évit előkéaeitő ióndoni tanácskozásról. Ízt kövttőea Sebestyén Gésa főigazgatóhelyettes
és f&Bbor fibor osztályvezető kíséretében megtekintette a Várban könyvtárunk
uj otthonának építkezéseit.
MffíítcAT árs aim külföldön
A jugoszláv - magyar kulturális egyezmény keretében es év őszén SEBES
TÉ GÉZA könyvtárunk h.főlgaáígatójaée HÁMORI B&* főosztályvezető két hetet
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Jugoszláviában töltöttek. Útjuk legjelentősebb esőmébe a Matloa Srpska Könyvtémával kötött együttműködési megállapodásunk újabb öt évre való meghosszshbitása volt. Tapasztalatuk szerint a Matica Srpska-ban a magyar irodalom iránt az érdeklődés igen nagy. A könyvtárvezetés elhatározott szándéka, hogy
a magyar irodalom gyűjtésében, az e területen adott tájékoztatásban a Matica
mintegy központi helyet töltsön be Jugoszláviában. Sebestyén Géza és Hámori
Béla látogatást tettek az újvidéki egyetem magyar tanszékén, a korúm könyv
kiadónál és az ottani rádió magyar adásának szerkesztőségénél. Megtekintet
ték a szabadkai, a zentai és a zombori városi könyvtárakat is. Belgrádban
két napot töltöttek, jártak a Bibliográfiai Intézetben, a Nemzeti Könyvtár
ban és megnéz bók annak most készülő uj épületét. Az 1966-ban megkezdett épít
kezést 1970-ben fejezik be. Útjuk további állomásai a zágrábi és ljubjanai
egyetemi, illetve nemzeti könyvtárak voltak.
SOLTÉSZ ÁNPRÁ3 gazdasági igazgató és TOMBOR TIBOR osztályvezető november
22-25. között Csehszlovákiában járt. Utazásuk célja könyvtári felszerelések,
ás gépi berendezések utáni piackutatás volt. A helyszínen tanulmányozták a
prágai Nemzeti Könyvtár meglévő épületeinek átépítésével kapcsolatos tervdo
kumentációt és a pozsonyi Egyetemi Könyvtár technikai berendezéseit, elsősor
ban az ujtlpusu szállító-berendezéseket.
SEBESTYÉN GÉZA h.főigazgató november 26-án Moszkvába utazott. Résztvett
a Nagy Októberi Szocialista Forradalom ötvenedik évfordulója alkalmából ren
dezett négy napos ünnepi tudományos ülésszakon. A szovjet könyvtárügy e nagy
szabású seregszemléje alkalmat adott az elmúlt ötven év könyvtári fejlődésé
nek ismertetésére. Az előadások kitértek a könyvtártudomány elméleti részé
nek fejlődésére, a közművelődési könyvtárügyre, ezen belül az ajánló biblio
gráfiákra és az olvasásvizsgálatokra, a szakkönyvtárakra, különös tekintet
tel a szakemberek és a könyvtárak kapcsolataira. A Szovjetunió művelődésügyi
miniszterhelyettese a könyvtárügy előtt álló soronlévő feladatokat ismertet
te. Ezt követően tartották meg a szocialista országok nemzeti könyvtárai igaz
gatóinak tanácskozásét. A napirenden a nemzeti könyvtárak közötti kiadványosere, valamint az egyes országokon helül kiépülő egységes információs rend
szerek és ezekben a nemzeti könyvtár helye és feladatai szerepeltek. Az el-<
ső kérdésben az u.n. "automatikus-csere” fenntartása mellett döntöttek - ter
mészetesen továbbra sem mellőzve az egyes tételek deziderálását - de a jövő
ben nagyobb gondot kívánnak fordítani az egyes nemzeti könyvtárak gyűjtőköré
re, illetve kívánságaira. E célból 1966-tól az egyes nemzeti könyvtárak két
oldalú megállapodásokat fognak kötni. A második témánál a dolog természeté
ből következőleg döntések nem születtek, de kialakult az a vélemény, hogy
bár a szaktájékoztatás a szakkönyvtárak feladata, a nemzeti könyvtárak bizo
nyos összegező, központi funkoiókat vállalhatnak. Az un. "tájékoztatás a
tájékoztatásról" kiváltképpen nemzeti könyvtári feladat. A tanácskozás részt
vevői látogatást tettek a moszkvai Idegennyelvü Könyvtárban, melynek uj épü
let© ez év januárjában, készült el. A legmodernebb könyvtári elveknek megfe-
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leiden épült könyvtér a látogatókra nagy hatást gyakorolt.

munkákról. terveimről

Az újvidéki MÁTICA SRPSKA KÖNYVTARÁVAL való kapcsolatunk ujábh állomását
jelentette az, hogy az 1964.junius 27—én kötött együttműködési megállapodást
október 9-én Újvidéken további öt évre meghosszabbították, és az elmúlt három
év tapasztalatai alapján részben módosították. A megállapodást a Matica Srpska
részéről Favle Maletin igazgató, könyvtárunk részéről pedig dr.Sebestyén Gé
za h.főlgazgató irta alá.
Az egyezmény értelmében a két könyvtár kölcsönösen-és automatikusan meg
küldi egymásnak a hungarika, 111. jugoszlavika anyagot, a legfontosabb magyar,
ill. jugoszláv lexikonokat, kézikönyveket, szótárakat, bibliográfiákat és sa
ját kiadványait. A Matica küldi számunkra Jugoszlávia népére, földjére, nyel
vére, történetére, kultúrájára vonatkozó alapvető, tudományos és történetileg
jelentős irodalmat, a szerb és horvát szépirodalom klasszikusainak összefog
laló, sorozatos kiadásait, valamint a modern szépirodalom jelentős alkotásait.
Könyvtárunk csereként eljuttatja Újvidékre a magyar társadalomtudományi és
humán vonatkozású könyveknek, továbbá a magyar klasszikus és modern szépirodal
mi müveknek válogatott sorozatát. Hasonló a kölcsönös küldés a folyóiratok és
hírlapok vonalán is.
A régebbi kiadványok terén mindkét könyvtár igyekszik a másik fél által
kért müveket megszerezni és elküldeni. A mikrofilmezés! igényeket kölcsönös
ségi alapon elégítik ki. Megállapodás történt a bibliográfiai tájékoztatás vo
nalán is. Könyvtárunk beszerzési ajánló-jegyzéket állit össze a Matica Srpska
részére az 1919-1963 között Magyarországon megjelent alapvető irodalomról, a
Matica ugyanezt állítja össze jugoszláviai viszonylatban. Kitért a megállapo
dás a két intézmény közötti közvetlen személycserére is, a tapasztalatok és
könyvtári gyűjtemények kölcsönös megismertetésére.
A WTRT.APTÁRBAH megkezdődött a régi, pusztuló ujságlapok laminálása, egye
lőre még csak kisebb mennyiségben, kísérleti alapon. Eddig az Egyetértés o.
hírlap 500 lapját laminálták, jó eredménnyel. Miután könyvtárunk nem rendelke
zik megfelelő berendezéssel, a munkát a Képző- és Iparművészeti Gimnázium tu
lajdonában lévő jugoszláv tipusu lamináló-gépen végezték, bérmunka formájában.
Az önköltségszámitások azt mutatják, hogy saját tulajdonban lévő berendezés
sel a laminálás költségeit jelentősen csökkenteni lehetne
Sikeresen fejlődnek a SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖNYVTÁRA és könyvtárunk
közötti kapcsolatok a periodikák mikrofilmezése területén. Az 1965.november
10-én kötött megállapodás értelmében könyvtárunk eddig eljuttatta Szegedre a
"Népszava"
pozitív olvasófilmjét (a kezdettől 1939-ig* mintegy 170 ezer
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mikrofilmkocka terjedelemben) Szeged pedig a két háború közti időszak egyes
Jelentős folyóiratainak (Kelet Népe, Magyar Irés, Gondolat stb.) negatív
filmjeit küldte el, kb. 27 ezer mikrofilm-kockét. A továbbiakban Szegeden
a teljes "Vasárnapi Újság" mikrofilmezését végzik el. Megkezdődik a "Sze
gedi Napló" mikrofilmezése is, melynek első évei (1878-1885) Hirlaptárunkból hiányoznak s Így az együttműködés nemcsak állományvédelmi, hanem fontos
állománykiegészitési szerepet is betölt.
Könyvtárunk és a csehszlovákiai MATIOA SLOVENSHA KÖNYVTARA, szerződést
kötött a Széchényi Könyvtár 1800 előtti szlovák és cseh nyelvű könyvei Jegy
zékének közös kiadására. A szerkesztés éz lektorálás munkáját a Matioa Slo▼enska könyvtára végzi munkatársaink összeállítása alapján, a könyv teohnlkal
előállítását könyvtárunk vállalta. A katalógus szlovák és magyar címlappal,
szlovák, magyar és angol nyelvű előszóval fog megjelenni.
HÍREINK
KEMÉNY G.GABOR kandidátus, könyvtárunk főmunkatársa november 27-29.
között Szegeden résztvett a magyar csehszlovák történész vegyesbizottság
tudományos ülésszakán. Az ülésszak keretében "Anton Straka budapesti évei”
óimmal előadást tartott. Anton Straka a harmincas években mint csehszlovák
kulturattasé működött Budapesten, Jó barátja volt József Attilának és Móricz
Zsigmondnak.
Könyvtárunk megvásárolta ILLÉSHÁZY ISTVÁN OLAJFESTMÉNÍÉT. Illésházy Ist
ván (1762-1808), aki vezető szerepet Játszott a magyar reform-mozgalomban,
az irodalmi és tudományos törekvések egyik legáldozatosább mecénása volt.
Hatezer kötetes könyvtárát, mely országos hirü gyűjtemény volt és sok ritka
ságot tartalmazott, 1835—ben ajándékozta könyvtárunknak.
SAJTÓ ALATT LEVŐ KIADVÁNYAINKt a Magyar Könyvészét 1967* évi, az Orszá
gos Széchényi Könyvtár évkönyvének 1965-1966.évi kötete, a Magyar Folyóira
tok Repertóriumának 1966. évi betűrendes mutatója és a Tankönyvek és Jegy
zetek 1965-1966.évi bibliográfiája. Megjelenésükkel a Jövő év első negyedé
ben számolunk. Még december folyamán Jelenik meg az 1963-1964. évi plakátok
és metszetek bibliográfiája. Megrendelhető az ÁKV Könyvtárellátó Osztályá
nál és könyvtárunknál.
híradónk LEGKÖZELEBBI SZÁMÁT (az 1968.évi 1-2.összevont szám) február
végén jelentetjük meg. Olvasóiknak ezúton kívánunk boldog uj esztendőtI
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EZ évi MUNKÁNKRÓL
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCSUNK újonnan választott
tagjait Darabos Pálné munkásellátási felelős, Demény
Ottóné segélyezési felelős, Hoffer Rezsőné elnök, Kiss
Györgyné nyugdíj-felelős és Krause Eta az üdülési ügyek felelőse, márciusban kezdték munkájukat. Munká
jukról az alábbiakban számolnak be.
Feladatunk igen sokrétű volt és ebben a munkánkban
a bizalmiak komoly segítséget nyújtottak. A legtöbb gondot a segélykérelmek
nagy száma okozta, miután az évi keretünk igen szűkre szabott. Igyekeztünk kö
rültekintően, a szociális helyzet gondos mérlegelésével dönteni. Rendkívüli
segélyre 23 dolgozónknak 6 600 Ft-t fizettünk ki. Munkaadói segélyre 85 eset
ben 19 200 Ft-ra tettünk javaslatot az intézet vezetőségének. Gondot különösen
az év utolsó harmada jelentette, amikor a kérvények Tzinte elárasztottak ben
nünket. Ennek következtében kénytelenek voltunk néhány kérelmet áttenni a jö
vő évre. - Üdülési számadataink önmagukért beszélnek. Évi keretünk 36 beuta
ló volt, ezzel szemben az évi mérlegt 24 egyéni, 26 házaspárl, 9 családos
(15 felnőtt, 14 gyermek) és 13 gyermek beutaló jegy. Sikeresen zárult a keszt
helyi és zirci önköltséges családos üdültetésünk is. Keszthelyen 29 dolgozónk
és családtagjaik, összesen 102 személy, Zlrcen pedig 11 dolgozónk és család
tagjaik, összesen 30 személy üdült. Rendszeresen foglalkoztunk a hozzánk for
duló dolgozók lakásproblémáival, eljártunk gyermekelhelyezési ügyekben, az
üzemi ebédfelelőssel együtt többször tettünk lépéseket az ebéd me g j avit ás ára
Uj feladatként jelentkezett a nyugdíjazások előkészítése és a nyugdíjasokkal
való törődés. Sok tapasztalatot szereztünk és ezt a további munkánkban kivár
juk hasznosan értékesíteni. (HM)
KÖZÖNSÉGSZERVEZŐNK GONDJAI - Jenik Győzőné beszámolója szerint sajnos
ezen a területen sok probléma adódott. Ugyanis közönségszervezőnk nem az egyes színházakkal, hanem a Közalkalmazottak színházi Jegyirodájával áll kap
csolatban. Ez a szervezeti forma azonban kevésbé bizonyult sikeresnek, mint
a korábbiak. Szervezőnk általában az igéidéit jegyeknek csupán 50-70 százalé
kát k'rja meg, és a kézhez kapott jegyeknél igen sok a reklamációt " mert vagy
nem a megállapított és előbb meghirdetett dátumra szóltak, vagy pedig megkö
zelítőleg sem arra a helyre, ahová kérték ... A kapott jegyek között nem szere
pelnek azok a darabok, melyekre hónapok óta nem lehet vagy csak igen szórvá
nyosan lehet jegyet kapni ..." Szervezőnk joggal veti fel a kérdést! van-e
értelme ilyen körülmények között a munka folytatásának. Úgy véljük nem a kö
zönségszervezés megszüntetésével kell megoldanunk a problémát, hanem meg kell
kísérelni, hogy panaszainkra orvoslást találjunk.
NOVTOjtrtcr 23-ÁN Eichner Ernő a Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti
Bizottságának revizora vizsgálta meg az SzB ügyviteli rendjét és pénzgazdál
kodását. A vizsgálat az SzB eddigi jó munkáját regisztrálta.
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A KÖNYVTÁRI GYEREKEKHEZ december 16-án délután jött el a Télapó. Az Idei
leghidegebb napon több mint ötven kisleány és kisfiú érkezett be szüleivel vagy
nagyszüleivel (a kissé hűvös) disztermünkbe. De a hangulat nem volt hideg, - az
ajándékok osztására várakozókat a már tavaly is szereplő bábjátékos osoport re
mekül szórakoztatta, - a bábozás vidám fordulatain a legkisebbek éppúgy derül
tek mint a komoly "nagyfiúk’'. De volt még cimkitalálósdi, labdaütögetö verseny,
bambiivós és léggömb-fuvó verseny, úgyhogy minden egyes gyerek szerepelt, ját
szott, szavalt, énekelt, versenyzett és külön jutalom-csokoládét is kapott. Vé
gül pedig a gyerekek nevükön szólitva a Télapó elé sorjáztak, nagy zacskó cuk
rot, csokoládét s szép könyvet kaptak, öröm volt látni a régi ismerősök évről
évre növekedését, szép és okos kis arcukat, fénylő szemüket. De legalább ilyen
kedves volt az idén először megjelent legkisebbek bátor, elfogulatlan viselke
dése. Jövőre várjuk azokat is, kik az idén nem tudtak eljönnil - Végül hadd
szóljunk a könyvtári fenyőfa-ünnepségek további főszereplőiről, az immár évről
évre fáradságot, időt nem kimélő rendezőkről. Hálásan köszönjük ennek a "törzs—
gárdá"-nak sok fáradozását,áldozatos munkáját és önzetlen gondoskodását. (Pl)
MEGALAKULT A VIKEHD TH^TCPTgr T-ÁMOGATÖK KÖRE - Arról mér értesültünk, hogy
vikend telepünkön a kis "faházikó" megszületett. De, hogy ezt a jó idő beáll
tával használni is tudjuk, még sok-sok munkát igényel. Hogy eddig is eljutot
tunk, azt is sok társadalmi munkaórának köszönhetjük.
- Társadalmi munkaóra - ötlik fel önkéntelenül is bennünk, na és mit csi
náljon az a dolgozó, aki szivesen menne, de nincs ideje, nem is ért hozzá és
mégis szeretne segíteni. Ezért a mi osztályunkon (Könyvelosztó) egy jónak lát
szó kezdeményezés született. Miért ne válthatnánk meg pénzösszegben a társadal
mi munkaórát és Így a befolyt összegből ki lehetne fizetni a szükséges szak
munkásokat, akik nyilvánvalóan szakszerűbben végzik el a kivánt munkákat. Az
első nekibuzdulásra osztályunk már 230 Ft-ot össze is gyűjtött és a további
akban is az SzB rendelkezésére bocsátja szerény, de szívből jövő támogatását.
Úgy gondoljuk, hogy ideje nem mindenkinek van, de pár forintja bizonyá
ra akad és ha ezt nem sajnálja a közösség érdekében felajánlani, hamarább lesz
vikend-telepünkből használható hétvégi pihenőhely. - VÉN TIBORNÉ
É3 A JÖVŐ TERVEINKRŐL
m.rtozŰl/T S7.AKn7.TCRVEZETÜNK 1968. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE. - A szakszervezeti mun
kának ezzol a kevésbé látványos, de annál munkaigényesebb feladatával az elmúlt
hónapban foglalkozott szakszervezeti bizottságunk.
A november 17-i kibővített ülésre az SZB a vezető bizalmiakat és a KISz
titkárt is meghívta. Ezen a jelenlevők a költségvetési tervet megvitatták és
jóváhagyták. A költségvetést a következő szempontok szerint állítottuk összet
(a) a SZOT Elnökségének vonatkozó határozata értelmében figyelembe kellett
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vennünk, hogy az uj költségvetési évben az alapszervezetek gazdálkodási terü
lete bővül, hatáskörük a tervezésben és a felhasználásban egyaránt növekedik!
(b) január 1-től az alapszervezetek a tagdíjbevétel 50 százalékával rendelkez
nek, szemben az eddigi 55 százalékkal, ugyanakkor a szakszervezeti szülési és
temetési segélyeket az alapszervezet költségvetésében Irányozzák elő és folyó
sítják.
Költségvetésünk adatai a következők* Tervezett bevétel* 66 600 Ft. Ter
vezett felhasználás* szociális célokra 32 600 Pt (49 százalék), kulturális
célokra 22 750 Pt (34,1 százalék), sport és vikend-telepre 5 000 Pt (7,5 szá
zalék), szervezésre és ügyvitelre 6 250 Ft (9,4 százalék). Költségvetésünk
bázisa a tagdijakból befolyó összeg, ezért terveink megvalósítása alapszerve
zetünk tagdíj fizetésének moráljától függ, mely az elmúlt évben is példamu
tató volt.

A KISZ Központi Bizottsága által kibocsátott okta
tási programtervezet javaslatai közül az „ETIKAI POROM**
cimü előadássorozatot választottuk. Választásunkat
indokolja, hogy alapvető marxista stúdiumokról van szó
a tematikában, amelyek különleges aktualitással bír
nak minden fiatal számára, főleg a szocialista munkaerkölcs, a kollektivizmus, a szocialista humanizmus
stb. vonatkozásában.
Az előadásokat Józsa György, az EI/TE Filozófiai
Tanszékének tanársegédje tartotta és tartja a jövőben is. - Miután az öt elő
adásra és egy szemináriumi foglalkozásra tervezett sorozatból az első két
előadás megvolt, részeredményekről már beszámolhatunk.
Az első alkalommal "Az erkölcs fogalma" címmel a definioiókat Ismertette
az előadó. Bár a téma természeténél fogva kissé száraz volt az előadás, de
a későbbiek miatt elkerülhetetlen. - A második előadás deoember elsején már
sokkal élénkebben zajlott le. Felvetette az előadó az egyéni és kollektív
felelősség kérdését, beszélt az egzisztencializmusról és a többi mai polgá
ri filozófiai irányzatról irodalmi példákkal illusztrálva megállapításait,
bizonyítékául, hogy a hallgatóság érdeklődését sikerült felkeltenie,
az előadást beszélgetés követte, amely a jövő évben sorra kerülő szemináriu
mi foglalkozásokon bizonyára folytatódik majd.
Számszerű adatokban is lemérhető az érdeklődés. Az első foglalkozáson
16, a másodikon 14 fő jelent meg, bér mindkét előadás munkaidő után volt;
A résztvétel a jelentkezettek száméhoz viszonyítva kielégítő volt. - Az
előadások költségeit a Pártszervezet vállalta, amit a KISZ-szervezet részé
ről ezúton is köszönünk. — IK
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BÉLYEGGYŰJTŐK FIOYBMÉHBI
Könyvtárunk bélyeggyűjtő szakköre ezúton közli
( tagjaival (és a továbbiakban Is rendszeresen közzéÍ teszi) híreit. A tagdíjakat minden félév első hó2 napjának 15-iS kell befizetni# Az újdonságok megrendelésének és azzal egyidejű befizetésének határide______________
AVA
GY A R*P O 'SfrTOA'|( 1 je minden hónap 20-a. Esedékes befizetések a következők* január 20-lg az Oktatás (2 Ft), az Egyetem
(2 Ft), a Lenin-sor (4,60 Ft) és a Lenin emléklap (9 Ft); február 20-lg a "Vé
nusz 4" (5 Ft), a "Vénusz 4"-blokk (90 Ft), 100 éves a Magyar Fosta (10 Ft),
valamint a 100 éves a Magyar Posta — blokk (100 Ft). Bekapcsolódott a szakkör
a MABE06Z oserefűzet forgalmába. Oseredélutáit havonta egy alkalommal, hétfői
napon tartanak attól függően, hogy a MABEOBZ-tól mikor kapnak caerefüzetet. Ér
deklődni Hajóssy Jánosné-nál (telefonon a főéület központjának 15-ös mellékén)
lehet. Ezzel a szakkör lehetőséget kíván nyújtani a hiányos sorok kiegészíté
sére, postatiszte v. peosételt sorok Illetve blokkok beszerzésére. Ezt az alkal
mat egymásközti cserére is ki kívánják terjeszteni. A szakkörbe uj tagokat is
szívesen látnak.

