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A
SZOCIALISTA ORSZÁGOK NEMZETI KÖNYVTÁRAI 
MOSZKVAI ÉRTEKEZLETÉNEK AJÁNLÁSAI

Nemsokára egy esztendeje lesz annak, hogy Varsában kezdetét vet
te a szocialista országok nemzeti könyvtárai igazgatóinak az a rendszeres 
tanácskozása, melyet az érák összefogására, a közös kérdések együttes kimun
kálására és az együttműködés szinkronba hozásának elősegítésére hívtak lét
re.

A varsói értekezlet után 1967 decemberének első napjaiban került sor a 
moszkvai értekezletre, melynek középpontjában két kérdés, 1. a nemzeti könyv
tárak helye a tudományos és Miszaki tájékoztatás országos rendszerében és 2. 
a nemzetközi kiadványcsere szerepelt. Az értekezlet tárgyalásának eredménye
it ajánlásokban rögzítette, melyet az alábbiakban ismertetünk.

I. A NEMZETI KÖNYVTÁRAK HELYE A TUDOMÁNYOS ES MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS OR
SZÁGOS RENDSZERÉBEN - A szocialista országok nemzeti könyvtárai igazgatóinak 
értekezlete e kérdésben a következőket tartja szükségesnek*

1. Minden eszközzel szélesíteni kell a nemzetközi együttműködést annak 
érdekében, hogy együttesen lehessen kimunkálni a tudományos és műszaki tájé
koztatás országos rendszere keretében a nemzeti könyvtárak fejlesztésének 
problémáját. Ennek az együttműködésnek elsősorban az olyan kérdésekre kell 
irányulnia, mint*

a/ a nemzeti könyvtárak helye a tudományos és műszaki tájékoztatás 
rendszerében, a koordinálás és kooperáció a nemzeti könyvtárak és más-tipusu, 
más-jellegü könyvtárak ill. tájékoztató szervek között /elvek és megoldási 
formák/;

b/ milyen alapelvekkel és módszerekkel lehet kutatni a tudósok és 
szakemberek könyvtári és bibliográfiai igényeit, ml az ilyen tanulmányozás 
hatása a nemzeti könyvtár - mint információs központ - tevékenységének fej
lődésére?

c/ a kurrens bibliográfiai tájékoztatás országos rendszerének leg
kedvezőbb fozmája /ideértve a nemzeti bibliográfiát, a központi katalóguso
kat stb./ és a nemzeti könyvtár tájékoztató-bibliográfiai munkájának jelle
ge*

d/ a nemzeti könyvtár könyvtári és biblicgrátiai munkafolyamatainak 
gépesítése és automatizálása, elsősorban a következő területeken* az uj be
szerzések könyvtári feldolgozásának és a bibliográfiai visszakeresésének 
automatizálása elektronikus számítógépek alkalmazásával, szövegek mikromá- 
solása, az olvasók információs kiszolgálásának gépesítése stb.
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Ha megvalósul az elvi álláspontok, a programok, a tervezetek, a módszer
tani és egyéb anyagok széleskörű cseréje, lényegesen gyorsabban sikerül a 
nemzeti könyvtár szerepet fokozni a tudomány és termelés segítésében.

2# 1968-ban a szocialista országok nemzeti könyvtarai kössenek kétolda
lú és más egyezményeket a kiadványcsere kiszélesítésére, a bibliográfiai és 
egyéb tájékoztató anyag kölcsönös használatára, a nemzetközi kölcsönzés bő
vítésére, a bibliográfiák szerkesztésében a kooperációra.

3. Szükséges megszervezni a tájékoztató munka kérdéseinek közös tanul
mányozását és széleskörű megvitatását, úgyszintén a gyakorlati tapasztalatok 
cseréjét# Ezért tárgyalni kell egy olyan nemzetközi szemináriumról, amelyen 
a szocialista államok szakemberei vennének részt és amelynek témája "A 
könyvtár és a tájékoztatás11 lenne#

4. Kéri az értekezlet a Szovjetunió Állami Lenin Könyvtárét, hogy "Bib- 
liotekovedenic i bibliografija za rubezsom" /Külföldi könyvtártudomány és 
bibliográfia/ c# időszaki kiadványában indítson állandó rovatot "Bibliotéka 
i informacija" oimmel, és ebben szenteljenek különös figyelmet a nemzeti 
könyvtári tájékoztató munka tapasztalatainak#

5* A kölcsönös együttműködési tervekben a könyvtárak irányozzák elő 
- gyakorlás és előadások céljából - az olyan személyeserét, amely a nemzeti 
könyvtár tájékoztató munkáját illető tapásztalatcserét valósítja meg#

II. A NEMZETKÖZI KIADVÁNYCSERE KÉRDÉSEI - Tekintettel a szocialista or
szágok nemzeti könyvtárai közti kiadványcsere nagy fontosságára, annak érde
kébe^ hogy az fejlődjön és javuljon, az értekezlet kívánatosnak tartja,hogy 
a kiadványcserében a nemzeti könyvtárak maximális segítséget nyújtsanak egy
másnak állományaik kölcsönös gyarapításához# Ezért az értekezlet a követke
zőket ajánlja a nemzeti könyvtáraknak!

1# Az 1968-1969# években a kölcsönösség alapján vizsgálják felül és 
szükség esetén helyesbítsék a jelenleg érvényben lévő cserejegyzékeket;

2# javítsák a válogatást és a lehető legnagyobb mértékben biztosítsák 
az irodalom megküldését az un# "patriotica" területén;

3# hasonlóképpen javítsák a válogatást és biztosítsák az irodalom meg
küldését a könyvtári és bibliográfiai kiadványok területén;

4# rövidítsék le a kiküldések idejét, különösen a csereként juttatott 
periodikák esetében;

5# kisérjék figyelemmel, hogy a csere keretében küldött többkötetes és 
sorozati kiadványok teljesek legyenek#

6# A kurrens kiadványok cseréjének kiegészítéseképpen szervezzék meg 
egymás között a régi kiadványok cseréjét is# Ennek érdekében:

a/ küldjék meg egymásnak kölcsönösen a régi kiadványok duplum-jegyze
kéit tartalék-állományuk anyagáról;

b/ törekedjenek a régi kiadványok vonatkozásában a reprodukció tech
nikai lehetőségeinek kiszélesítésére;

c/ 1968-ban küldjék meg egymásnak a csere keretében megszerezhető 
mikrofilmek jegyzékét;
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d/ 1968-1969-ben pedig küldjenek jegyzékeket egymásnak országuk azon 
fontosabb periodikáiról és dokumentatív értékű kiadványairól - párttörténeti, 
de ugyanígy gazdasági, művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tárgykörben - 
amelyekről kívánatosnak tartanák, hogy a többi szocialista ország nemzeti 
könyvtárainak állományában is megtalálhatók legyenek# A jegyzéken tüntessék 
fel, hogy a kiadvány a osere keretében eredetiben vagy mikrofilmen kapha
tódé •

7# Szélesítsék ki egymás tájékoztatását a nemzetközi kiadványcsere vo
natkozásában#

Ennek érdekében!
á/ kerüljön sor a nemzetközi kiadványcsere dolgozóinak kölcsönös 

cseréjére és a csere szakembereinek többoldalú értekezletére!
b/ 1968 első negyedében küldjék meg egymásnak a vzocialista orszá

gokkal folytatott csere 1967* évi munkájáról szóló jelentést;
c/ 1968 folyamán tájékoztassák egymást gyűjtőkörűk tekintetében; 
d/ a könyvtárak illetékes osztályai kapjanak megbízást arra, hogy 

kölcsönösen informálják egymást a könyvcsere lebonyolításánál alkalmazott 
könyvtári és ügyviteli módszerekről;

8# küldjenek egymásnak jegyzékeket azokról a hivatalos kiadványokról, 
amelyek hozzáférhetők a nemzetközi kiadványcsere keretében, úgyszintén adják 
meg ennek az anyagnak a cseréjére vonatkozó tájékoztatást;

9# 1968.május 1-ig közöljék egymással véleményüket a fejlődő ázsiai és 
afrikai országokkal folytatandó könyvcsere kérdéséről, a PlAB keretében fo
lyó vizsgálathoz kapcsolódva#

Tekintettel arra, hogy csak korszerű eszközökkel lehet biztosítani a 
szükséges információ és irodalom gyors megszerzését, az értekezlet ajánlja, 
hogy teremtsék meg az 1968-1969# években a nemzeti könyvtárak a TELEZ össze
köttetést a többi szocialista nemzeti könyvtárral#
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

A VEZETŐI TAKÁCS ÜLÉSEIRŐL

Vezetői tanácsunk április 18-án tartotta ez évi negyedik ülését. 
Napirendjén a kötelespéldányok szolgáltatásáról szóló rendeletnek a hangle
mezekre való kiterjesztésével kapcsolatos tervezet és a könyvtár 1967. évi 
gazdálkodásáról való beszámoló szerepelt.

KITÜNTETÉSEK

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa hazánk felszabadulásának 23. évforduló
ja alkalmából eredményes munkájának elismeréséül dr.Tombor Tibor osztályve
zetőnek a Munka Érdemrend bronz fokozata kitüntetést adományozta. - Magyar 
Közlöny 1968/32.sz.

A művelődésügyi miniszter a József Attila-dlj I.fokozatát adományozta 
dr.Keresztár? Dezső Írónak, könyvtárunk főosztályvezetőjének.-Művelődésügyi 
Közlöny 1968/8.sz.

MBBgSfeWB

A Munka Törvénykönyve végrehajtási rendeletének 103.§-a /l/ bekezdésé
ben foglaltak alapján f.évi február 1-től számítottan két évi időtartamra az 
OSzK Munkaügyi Döntőbizottságának

elnöki teendőivel Kostyál István osztályvezetőt, az elnökhelyettesi te
endők ellátásával dr.Borsa Gedeon ásdr.Tardy La.los tud.főmunkutársakat bíz
ta meg a Fővárosi Területi Munkaügyi Döntőbizottság;

a Munkaügyi Döntőbizottság tagjai illetve póttagjai a könyvtár igazgató
sága részéről dr.Soltész Znltánpé osztályvezető ás Szente Ferenc tud.főműnké- 
társ, a szakszervezeti bizottság rászáről Koncz Báláné könyvtáros ás dr.Fa
ragó Lászlóná osztályvezető.

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

U.1 munkatársainkt Auer Ferenoné kisegítő IV. /Gondnokság/, Horváth Mária, 
könyvtáros I. /Könyvelosztő/, Mészáros Klára könyvtáros I. /Tárképtár/, Nagy 
Péter könyvtáros III. /Könyvtárközi Kölcsönzés/, Székely Ágnes könyvtáros II. 
/Katalogizáló Osztály/, Tiszai István könyvtári raktáros /Gyarapítási Osz+ály/
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Eltávoztak könyvtárunkból» Kerekes Lőrincné előadó /munkaviszonya meg
szűnt/, Kralige Etelka könyvtáros II. /nyugdíjazás/, Papp József könyvtári 
raktáros /munkaviszonya megszűnt/, Tóth Bálintná könyvtáros I. /áth, KGM Mű
szaki Tud.Tájékoztató Intézet/.

Átsorolások* Baozoni Tamásné könyvtáros I., Belencslk Lajos könyvtáros 
II.* Bereczky Láazlóné tud.főraunkatárs, Pékéte Etelka könyvtáros I., Ha.1 diji 
Lajosné könyvtáros II., Haiósay Jánosná könyvtáros I., Haraánvl Eszter 
könyvtáros I., Meggyejalné Markovlta Györgyi tud.főmunkatárs, Mlklósav János 
tud.munkatárs, Mlrkl György könyvtári raktárvezető, Nyakó István tud.munka
társ, Palotásáé Pesthy Klára könyvtáros I., Rakovszkv Istvánná főelőadó II., 
S&Jtós Endre könyvtáros II., Szalai Zoltánná könyvresteurátor II., Szekér 
Kálmánná könyvtáros I., Tisza Kálmánná könyvtáros II., Tóth Bálint könyvtá
ros I., dr.Tóth Lajos főkönyvtáros, Tőkésv Ilona főkönyvtáros, Urosevlcs 
Daniié tud.munkatárs, Velich Sándomá könyvtáros I., dr.z^pfty Tamásné fő- 
könyvtáros.

KÖNYVEK KÖZPONTI KATALÓGUSÁNAK
° n a $. r. u fto M Jfl

Könyvtárunk vesetői tanácsa as elmúlt évek folyamán három alka
lommal foglalkozott a könyvek központi katalógusának rekonstrukciójával. 
1959-ben felmérte a helyzetet és megjelölte előkészítésének feltételeit, 
1963-ban döntött a rekonstrukció főbb elvi kérdéseiben és jóváhagyta a végre
hajtásával kapcsolatos intézkedéseket, 1967-ban pedig a már folyamatban levő 
munkákról való beszámoló alapján döntött a soron kövatkaső kérdésekben és 
meghatározta azok végrehajtásának határidejét.

Az alábbiakban a központi katalógusok vezetőjének összefoglalását közöl
jük azokról a problémákról és tapasztalatokról, melyek a rekonstrukció során 
felmerültek.

A magyar központi katalógus egyike a legrégibb központi katalógusoknak. 
1923-ban alakult és az akkori rendelet 1920-ig visszamenően irta elő a beje
lentéseket, de rekatalogizálások és egyéb módon - nem jelentéktelen mennyisé
gű - korábbi anyagnak is birtokában van. Összehasonlításul a legfontosabb 
külföldi központi katalógusok megalakulásának időpontját

Hága-------------- 1921
Bern-------------- 1927
London------------ 1931
Madrid------------ 1942
Köln-------------- 1947Frankfurt/Main — 1948

Nyugat-Berlin —— 1948 
Róma/előkészület 1951
Párizs-----------1952
Moszkva ----—----1955
Belgrád-Zágráb-—- 1956

A könyvek központi katalógusának ez az "előkelőén hosszú" története ko
rántsem volt az egyenletes fejlődés időszaka. A felmeiUlő problémák érzékel
tetésére bevezetésként álljon itt néhány adati

a katalógus jelenlegi állománya ———— 2,5 millió cédula
az évente beérkező cédulák száma kb» ———— 200 000
ebből a tényleges gyarapodás, a duplumok

egyesítése után évente kb. —---------- 104 000
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a katalógusból adott felvilágosítások
száma évente kb.------------------------ 10 000
Azon könyvtárok száma, melyek anyaga jelentés vagy központi címfelvétel 

révén a katalógusba kerül kb, 800. A katalógusnak első, speciális problémája 
tehát mérete és növekedésének üteme. Ezt a katalógus végsó szerkezetének ki
alakításánál figyelembe kell venni. Az évente egy teljes százfiókos kataló
gusszekrényt kitevő gyarapodás nemcsak a hatalmas anyag állandó mozgatását 
igényli, hanem érthető módon igen finom belső szerkesztést is, hiszen az azo
nos nevek, és cimrondszók több fiókon keresztül futó tömbjein belül annál ne
hezebb tájékozódni, minél nagyobb mennyiségről van szó.

A szerkesztés azonban egy olyan problémával is szembetelálja magát,mely 
az egy könyvtár állományát feltáró katalógusnál nem fordul elő. Azáltal,hogy 
többszáz könyvtár anyagát egyesíti, többeséz könyvtár clrolclráci gyakorlatát 
- ée gyakorlatlanságát - kell egyesítenie akkor is, ha ugyanazt a elmet több 
könyvtár eltérő felfogásban küldi be, akkor is, ha csak ugyanarról a szerző
ről, testületről^de más és más műről van szó.

Sajátos a katalógussal szemben felmerülő igény is* A katalógus fő funk
ciója - mint ezt a vezetői tanács 1963-as állásfoglalása is leszögezi - a ke
resett könyvek lelőhelyének megállapítása. A tapasztalat az, hogy az igen 
nagyszámú kérés többsége bibliogréfiailag pontatlan, hiányos, s a katalógus 
szerkezetének bizonyos mértékig erre is tekintettel kell lenni. Ugyanekkor 
gondoskodni kell arról is, hogy a kérésre adott válasz gyors legyen, hiszen 
ez elsőrendű tudományos és népgazdasági érdek*

A katalógus tartalmazza az 1952 előtti magyar anyagot, de döntő többsé
gében külföldi könyvek cimleirase.it egyesíti, ami a szerkesztésnél legalább
is passzív nyelvtudást igényel# A nagy mennyiségből érthető, hogy nemcsak a 
világnyelvek, hanem a kisebb nyelvek is szép számmal szerepelnek* Ha csak az 
évi beérkező anyagot tekintem, s egy kisebb európai nyelv annak egy százalé
kát teszi ki, az akkor is évi kétezer címleírást jelent*

A sok hányattatás eredményeképpen a legsúlyosabb helyzetet a katalógus 
állapota mutatta* 1959-ben a katalógus hat párhuzamos, A-Z-ig terjedő soro
zatból állt, ami azt jelentette, hogy a kérések többségét hat katalógusban 
kellett megnézni#

Végül, de nem utolsósorban kell említenem, hogy nemzetközi viszonylat
ban is kidolgozatlan a központi katalógusok szerkesztésének elmélete* Az el
múlt évek során alkalmam volt személyesen meglátogatni a szovjet, az ameri
kai, az angol, a francia, a svájci, a keletnémet központi katalógusokat, a 
csoport más munkatársai eljutottak a Jugoszláv, a bolgár, a lengyel központi 
katalógusokba* E katalógusok kisebb-nagyobb eltérésekkel mind ugyanazon elmé
leti problémákkal küzdenek, s bár megjelent néhány összefoglaló, tájékoztató 
jellegű munka, a szerkesztés lényeges elvi kérdéseit csak most kezdik fesze
getni#

A rekonstrukció előkészítése során először néhány elméleti kérdést kel
let eldöntenünk# Ilyenek voltak a katalógus gyűjtőköre, a katalógus funkciója, 
a katalógusépités sajátos követelményei# Majd néhány munkaszervezési, gazda-
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ságosságl kérdésben kellett állést foglalni* így például optimum—számítást 
kellett végezni azzal kapcsolatban, hogy a feldolgozó munka milyen hosszú 
ciklusai a leggazdaságosabbak. Ha sok cédulát várunk össze és előrendezünk, 
úgy az előrendezés során viszonylag több cédula esik ki, s kevesebb korUl a 
behelyezésig. Ez gazdaságos, mert az előrendezésnek 800, a behelyezésnek 300 
a napi normája, minden elerendezéskor kiesett 300 cédula, tehát egy napi be
helyezést takarít meg. Viszont ha nagymennyiségű cédulát gyűjtünk össze el
rendezésre, úgy növekszik a cédulák bekerülési ideje, csökken a katalógus 
hatékonysága, éppen a legfrissebb anyagból nem tudunk felvilágosítást adni.

Ezután ki kellett alakítani a katalógus szerkezetére vonatkozó elképze
léseket. Ez a kérdés igényelte a legnagyobb körültekintést. Igen sok kísér
letet, próbaszerkesztést végeztünk, s néhány esetben már elfogadott és elmé
letileg jónak látszó megoldásokról a gyakorlatban kiderült, hogy a mi felté
teleink között mégis járhatatlanok. Az első perctől kezdve világos volt,hogy 
• hatalmas méretek és a növekedés üteme miatt a katalógust valamilyen módon 
tagolni kell, mégpedig úgy, hogy a keresés e mellett egyértelmű maradjon.

Az elméleti előkészítés során ilyen lehetőségek merültek feli regionális 
központi katalógusokra való bontás, kiadási év szerinti bontás, a szerzés és 
a szerző nélküli, anonim müvek elválasztása. Minden ilyen javaslatnak voltak 
előnyei, mindre volt külföldi példa. A gyakorlat azonban minduntalan szembe
került az elmélettel.

Világosnak látszott például, hogy a könyveket nyelvek szerint csoporto
sítani lehet, minden műről egyértelműen eldönthető hova tartozik, s az ilyen 
rendszer szerkesztéstechnikailag és 3zemélyzetileg is komoly előnyöket nyújt 
/kis terjedelem, nyelvismeret, homogén anyag stb./. Ez egyben egy magyarnyel
vű hungarlca-központi katalógus felállítását is jelentette volna.

A gyakorlat azonban azt mutatta, hogy mig a szláv és nemszláv müvek el
választása majdnem problémátlan, az európai müvek nyelvi kategórizálása 
- pusztán a kapott cimleirás alapján - nem is olyan egyszerű. Problémát okoz
tak a latinnyelvü oimmel ellátott, de nemzeti nyelveken Írott müvek, a pusz
tán földrajzi névből vagy személynévből álló cimek, a nemzetközi szavakból 
álló cimek, a többnyelvű cimek hovatartozása. Igaz, hogy ezek a kétes és 
pusztán cimleirás alapján el nem dönthető kérdések az anyagnak őseik kis szá
zalékát jellemezték, de a felmerülő öt százalék évenként 10 000 beérkező oé- 
dulát jelent.

Igen csábítónak tűnt az az ismert elv, melyet kidolgozójáról Berghoaffér
ról neveztek el. E szerint a katalógusban a besorolásnál figyelmen kivül kell 
hagyni a keresztneveket, s a családnév után azonnal a cim első szava követke
zik. Ennek a rendszernek - melyet több külföldi központi katalógus követ - az 
a nagy előnye, hogy a besorolást nem teszi függővé a nehezen, hiányosan / 
nem egyszer eltérően/ megállapított utónevektől. Igaz, hogy igy egy szerző 
müvei nincsenek egymás mellett - ez nem érhető el a hagyományos rendszerben 
sem, ui. az utóneveket nem lehet kiegészíteni, ha azt a cimfelvevő könyvtár 
nem tette — de az azonos müvek mindig összeesnek, s a behelyezés mechanikusabb 
és gyorsabb, de gyorsabb a keresés is. A gyakorlat azt mutatta, hogy ez a
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rendszer a túlnyomd többségében modern anyagot tartalmazd szláv katalógus
ban bevált, sdt az utdnév és apai név kettőssége miatt különösen hasznos} 
nem vált azonban be az általános katalógusban. A fő nehézséget az okozza, 
hogy ebben a rendszerben az utaldk gyakorlatilag elvesztik jelentőségüket, 
márpedig éppen az eurdpai irodalomban gyakori névváltozatok, álnevek, név- 
változtatások miatt ennek fokozott jelentősége van* A katalógus méretei mi
att az összes Rmith-ek elé tett utalók gyakorlatilag használhatatlanok, más
hova pedig tenni őket nem lehet, mivel a kataldgusban az utdnevek figyelmen 
kivUl hagyása miatt a különböző Smithek keverednek. Ugyanennek a rendszernek 
egy másik elve ugylátszik megvalósítható, bár ennek is megvannak a maga ne
hézségei. Külön választható a szerzőé müvek és a szerző nélküli, anonim mü
vek csoportja.

A legnehezebb szerkesztési problémát jelentő, s az összes anyag mintegy 
20 százalékát kitevő anonim-anyag leválasztásának előnyei kézenfekvőek. Mind 
a szerkesztés igényessége, mind annak a kisebb volumen által biztosított na
gyobb lehetősége, mind az egész anyagnak az Így létrejövő tagoltsága e mód
szer mellett szólnak. Valamelyest ságit ez a megoldás a periodika-könyv ha
tárterület kezelésénél is, hiszen az évkönyvek, a különféle éves vagy annál 
ritkábban de periddikusan megjelenő müvek oly nehéz csoportja ebbe a kataló
gusba kextllne. Az itt felmerülő nehézségek is világosak.

Nem teljesen egyértelmű azonban minden esetben a szerzőé és szerzőnélkü- 
li müvek elhatárolása. Nyilvánvaló, hogy ilyen tipusu müvek minit Ady brevá- 
rlum, Sohiller’s Verke, Webster*s new International diotionary, Knaurs Lexi
kon, Révai lexikon, olyan sort képeznek, ahol az átmenet a szerzőé mü és a 
cimrendszds mü között - nem Ismerve magát a müvet és a várható kérések pontat
lanságának figyelembevételével - nem egyértelmű. A külföldi gyakorlat ezen 
úgy segit, hogy minden személynévvel kezdődő oimrendszós müvet a szerzős ka
talógusba helyez. Ez azonban mástipusu problémákat vet fel. Hova helyezendő a 
Nibelung-ének, A Fehérló fia, az Allah, az Tétén vagy akár az Ördög kezdetű 
óim, hogy lehet idegen nyelvek százaiban megállapítani, hogy ki a reális sze
mély, ki a fiktiv. Mit kell tennünk a személynévi eredetű szavakkal, a Röntgen 
Strahlung vagy Martlnkemence kezdetű elmekkel, elválasszuk-e a Homer Hymnen 
és a Homerisehe Hymnen tipusu olmeket stb.

B problémák és sokszáz hasonló elemzése alapján elkészült a központi ka
talógus első ideiglenes Szerkesztési Szabályzata, mely 146 oldalon igazit el 
a szerkesztés napi kérdéseiben. B szabályzat alapján indult meg a rekonstruk
ciós munka. A szabályzat természetesen munkaközben több lényeges módosításon 
ment keresztül, s most készül második, de még mindig nem végleges, de lénye
gesen bővített változata, mely tükrözi a vezetői tanács legutóbbi ülésén el
fogadott döntéseket is. Ennek értelmében a könyvek központi katalógusa a kö
vetkező sorozatokból fog állnit

A. 1945 előtti bejelentések katalógusa
B. 1945 utáni általános katalógus

/a/ szerzői sorozat 
/b/ anonim sorozat
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0. 1945 utáni szláv katalógus 
/a/ szerzői sorozat 
/b/ cimrendszós sorozat 
/c/ testületi szerzős sorozat

D. Kongresszusi jellegű bejelentések, melláklapi szinten, szakrendben

A vezetői tanáos úgy döntött, hogy perspektivikusan sem szükséges az 
igen eltérő szerkezetű 1945 előtti és utáni katalőgusrészek összeolvasztása, 
csak a*vizsgálandó meg, hogy az 1945 előtti katalógusban lévő szláv anyagot 
érdemes-e kivenni, és Így a szláv müvek katalógusát teljessé tenni. Ez a 
döntés lehetőséget adott arra is, hogy az 1945 utáni általános anyag anonim 
és szerzői sorra való bontásával kapcsolatban további vizsgálatokat végez
zünk.

A rekonstrukció üteméről! Az 1945 utáni sorozatok összeosztása és elő- 
sz'irkesztése már 1967-ben elérte az V betűt, 1968-ban a T betűig ér és 1969- 
ben befejeződik. Ugyancsak elkészül 1969-re a szláv katalógus harmadik soro
zatának, a testületi szerzős'sornak a felállítása is. Ez annyit jelent, hogy 
1970-ben a fentebb felvázolt katalógusszerkezet teljes egészében állni fog, 
a katalógus pedig előszerkesztett és választólapokkal sűrűn ellátott, betü- 
rendileg megbízható állapotban lesz.

1970 utánra marad a katalóguson belüli csoportalakltások, más belső, fi
nomabb szerkesztési kérdések végrehajtása. Ez azonban már lényegesen nem be
folyásolja azt, hogy az elkövetkező években a központi katalógus rekonstruk
ciójának befejezésével az Országos Széchényi Könyvtár komoly adósságát tör- 
lesszük. - RÓNA-TAS ARDRÁS
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TÁJÉKOZÓDÁS

KÉT É7 ÉPITÉ3I MUKKÁJA 
BUDAVÁRI OTTHONUK JBA'I

A Budavári Palotában épüli uj otthonunkról szóld utolsó közlés a 
"Iiiradó" 1965 novemberi szánában jelent meg* Ml történt azóta a Várban? Er
re kértünk választ DR.TOMBOH TIBORTÓL, könyvtárunk építési munkacsoportjának 
vezetőjétől. Tájékoztató cikkét alább közöljük.

Kialakult a VIII. szinti nagy előadói tér
Könyvtárunk uj otthonának szerkezeti kialakítása az elmúlt évek során 

jelentős mértékben előrehaladt. E tényt a 32,8 millió forintnyi beépített 
érték is kifejezi. Elkészültek épületszerkezeti vonatkozásban - csak a leg
jelentősebbekre utalok - az épület északi és déli sávjának I. szintjén a 
mikrofilm- és fotólaboratórium, az épület keleti sávjában pedig a kisnyom- 
tatványtári és hirlaptárl raktárak uj födémjei, megtörtént a zenemütári és 
térképtári olvasóterem belső főfalainak a pilléresítése. Az épület YIII. 
szintje feletti ttvegbetontető munkálatai is befejeződtek s kialakult ezzel a 
nagy előadói tér, valamint a IX. szint két teljesen uj, galériás tere a 
könyv- és hírlapklub, illetve a büfé-dohányzó felett. Megépült az északi és 
a déli raktártorony alatti gépház-tér is. Itt helyezi el a tervezés a könyv
tár uj épületének szellőző- és légkondiolonáló berendezéseit. Ennek a hatal
mas térrendszernek, mely végighúzódik az egész toronyraktári tér alatt, az a 
jelentősége, hogy általa a raktártornyok első szintjei alatt még egy kb. 7 m 
magas gépház teremsor húzódik, ezáltal a legalsó raktári területek könyvhigi
éniai értéke teljessé válik.

Megépült a két tizenegvszlntes raktártorony
Az északi és déli raktártorony szerkezeti kiépítése teljesen befejező

dött. A raktártornyok építészeti érdekessége az, hogy statikailag teljesen 
függetlenek a Hauszman-tervezte egykori királyi palota falrendszerétől. Ezt 
laikus módon úgy tudom kifejezni, hogy ha lebontanánk a palotát, a két to
rony a saját lábain maradna, két olyan modern magasépületként, amelynek belső 
emeletmagassága szintenként 230 cm.

E tornyok szerkezeti rendszerére túlzás nélkül a "félelmetes" jelző il
lik a legjobban. Mindkét torony alsó. szintjének padlózata vasbetonkeretből 
áll, amelyből 4-4 hatalmas pillér nyúlik a mélybe. Miután az épület hegytető
re és hegyoldalra épült, a belső pillérsor az első raktári szint padlózatától
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kb. 12 m mélyre, a külső /tehát a Palota-tér felé eső sávban állá plllérsor 
kb. 14 méter mélybe nyúlik. Áthatolnak e pillérek a laza, feltöltéses Vár- 
hegyrézsün s beleágyazédnak a szilárd mészkő sziklába /mérgába/. Jellemző 
egy-egy ilyen oszlop nagyságára, hogy keresztmetszete téglalapalaku, mérete 
7 m x 2 m! Ezen a négy-négy gigantikus lábazaton áll a két raktártorony,

1965-ben elkészült ez az alapozás és a vasbeton-szerkezet kialakítása az 
ötödik raktári szintig. Elkészült az északi raktártorony nehéz acélszerkeze
tének az összeállítása is. 1966-ban megépült a déli raktártorony acélszerke
zete is és befejeződött mindkét raktártorony 6/II. szintjeinek vasbeton fö
démje is. Nem mindennapi élmény volt e két vasbeton és acéltorony szintjein 
végighaladni...

A kőburkolatú homlokzat renoválása
A raktártornyok alatti gépház építése során mintegy 9 ezer köbméter föl

det emeltek ki a mélyből. E hatalmas földtömeget facsatomákon eresztették le 
a Palota-térre a nyugati nagy ciklopsz-kőfalon vágott nyílásokon keresztül. 
Hetekig tartott e nagy műnké s a földtömeg elszállítása.

Ezzel párhuzamosan befejeződött a keleti és nyugati, párhuzamos, széles 
folyosók átépítése, elkészültek az épületek különböző részeiben raktározásra 
kijelölt helyiségek uj vasbeton födémjei s előrehaladt az un* pilléresítés 
/kiváltások/ munkája is.

Mindebből a járókelők nem sokat láthattak, hiszen ezek a munkák az épü
let belsejében, mélyében zajlottak le. Látványos volt azonban a homlokzatok 
helyreállítása. Az egykori királyi palotakomplexumban csak a nyugati, krisz
tinavárosi épületnek van kőburkolatú homlokzata, a többi épületeknek vakolt 
a falazata. 1966 végére megtörtént az Oroszlán-udvari, valamint a Csikós-ud
vari homlokzatok felújítása a tetőzettől az ötödik épületszintig. Párhuzamo
san kezdődött meg az ablakkeretek behelyezése is és Így lehetővé vált az épü
let V-IX. szintjeinek a téliesitése.

1967-ben az ÉVM Középületklvitelező Vállalata folytatta a kőhomlokzatok 
renoválását. Megkezdődtek a loggiás főbejárat javítási kőmunkái, a nyugati 
részen pedig a nagy támfal beállványozáeával a ciklopsz-kövek pótlása, átfa- 
ragása.

Működik a távfűtés
Az elmúlt év során a külső, homlokzati renoválási munkákkal egyidejűleg 

jelentősen előrehaladt az épület déli és északi sávjában a munkahelyiségek 
leválasztása az északi raktártorony liftházának, belső lépcsőjének s az észa
ki szolgálati lépcsőháznak az építése. Érdekes és a laikus látogató számára 
is már látványos módon elkészültek a VI. szinti különgyüjteményi olvasótermek 
nehézszerkezetei, beépültek a jó arányú vasbeton galériák a katalógusterek 
felett.

Jelentős esemény volt a palota újjáépítésének történetében a távfűtési 
rendszernek a Naphegy alján létesített "fejállomása”, mely 1965/66-ban ké
szült el. A múlt évben már a Kelenföldi Hőerőmű által termelt hőenergia fűtői-
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te a palotát, egyelőre ideiglenes jelleggel, a mi épületünk "télieoitőpe" In 
ezáltal vált lehetővé. TOMBOR TIBOR

A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG
GUTENBERG EMLÉKÜNNEPSÉGE

1468. február 3-án halt mag a könyvnyomtatás feltalálója, dohaim 
Gutenberg. Halálának ötszázéves évfordulója alkalmából világszerte ünnepé
lyes keretek között emlékeznek meg életműve jelentőségéről, A Lipcsében 
február 1-5-e között rendezett Qutenberg-ünnepségekről személyes élmény a- 
lapján számolhatunk be. A Német Demokratikus Köztársaság Minisztertanácsa 
ugyanis a lipcsei ünnepségre a szocialista országok könyvtárainak képviselő
it is meghívta.

A lipcsei Neues Opernhaus-ban tartott megnyitó ünnepségen dr.h.c. 
Alexander Abusoh. a NDK minisztertanácsának elnökhelyettese méltatta a könyv- 
nyomtatás jelentőségét a társadalmi és kulturális fejlődés szempontjából. Az 
Ünnepi est második szónoka, dr. Max Steenbeck professzor az Írás fejlődésé
nek társadalmi körülményeit vizsgálva mutatott rá arrr, hogy a könyvmásolást 
felváltó könyvnyomtatás a középkorból az újkorba való átmenet idején a leg
fontosabb társadalmi igény kielégítésére szolgált! az adott korszak legna
gyobb technikai újítása volt. Újszerű, érdekes okfejtéssel világított rá ar
ra, mennyire nem osökkentl Gutenberg jelentőségét az a felismerés, hogy a 
könyvnyomtatás eljárását néhány évtizeden belül Gutenberg nélkül is kidol
gozták volna. Feltalálói nagysága inkább abban rejlik, hogy a kor leglénye
gesebb technikai problémáját olyan tökéletes eljárással oldotta meg, amely 
századokon át lényeges változtatás nélkül a legfontosabb szerepet töltötte 
be a szellemi és technikai ismeretek széleskörű terjesztésében és folyamatos 
fejlesztésében.

A lipcsei ünnepség másik eseménye a régi városháza reprezentatív termei
ben rendezett "ANPANG UND GEGENWART DES BUCHDRUCKS" clmü kiállítás megnyitá
sa volt. A koncepciója és Ízléses elrendezése miatt egyaránt színvonalas ki
állításon nemcsak a Gutenberg-típusokkal készült legrégibb nyomtatványokat 
mutatták be, hanem azonos tárgykörbe tartozó XV. századi és mai kiadványok
kal szemléltették az egyes tudományágak fejlődését. Ptolomaeus Cosmographiá- 
jának első kiadása mellett mai kartográfiai munkák nyertek elhelyezést. A 
XV. századi tankönyvek, Donatus-ok, Vocabularius-ok mellett mai modern tan
könyvek sorakoztak* A látogatók figyelmét a kiállított müvek tipográfiai 
szépsége sem kerülhette el, mert mind a régi, mind a modern nyomtatványok a 
legszebb korabeli kiadványokhoz tartoztak. Ilyen módon a bemutatott anyag 
összessége a nyomtatott könyv 500 éves története alatt végbement tudományos 
és könyvművészeti fejlődésről adott érdekes és tanulságos áttekintést.A meg
érdemelt elismeréssel fogadott kiállítást a lipcsei Deutsohes Buch- und 
Schriftmuseum igazgatója, dr. Fritz Fűnké és a lipcsei Universitatsbibliothek 
h. igazgatója, dr. Dietmar Debes rendezte.
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Az NDK könyvkiadásának központjába koncentrált Outenberg megemlékezések 
e két eseménnyel nem fejeződtek be« Lipcse városában 1966 január végétől ok
tóberig tudományos előadás-sorozat, továbbá rádió-előadások és kiállítások 
keretében elemzik és méltatják a könyvnyomtatás jelentőségét, egyes könyvti- 
pusok fejlődését s különböző országok könyvkiadásának sajátos alakulásét, 
eredményeit.

öt évszázad szorgos kutatásai után - úgy hittük - kevés újat lehet még 
Gutenbergről, vagy a könyvnyomtatás feltalálásáról egy ünnepség keretében a 
közönség elé tárni. Pár napos lipcsei tartózkodásunk ennek az ellenkezőjéről 
győzött meg. A lipcsei Qutenberg-kiállitás pedig kitűnő ösztönzéseket nyúj
tott ahhoz, hogyan lehet a régi, ma már elsősorban muzeális értékű nyomtat
ványokat, korszerű szemlélettel a mai látogató számára is gondolatébresztő 
ás érdekes csoportosításban bemutatni. - SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ

TANULMÁNYÚTON MOSZKVÁBAN

Az elmúlt év november végétől két hetet töltöttem Moszkvában, az 
Állami Lenin Könyvtár vendégeként a szovjet-magyar kulturális egyezmény ke
retében. Nagy várakozással készültom erre az útra azzal az elhatározással, 
hogy iparkodom minél többet tanulni, látni, tapasztalni és minél több ember
rel megismerkedni.

A repülőtéren Olga Ivanovna Babklna. a Lenin Könyvtár feldolgozó osztá
lyának vezetője várt. Régi ismerősként üdvözöltük egymást, hiszen októberben 
ő töltött két hetet nálunk, s a legszebb emlékeket vitte magával mind könyv
tárunkról, mind Magyarországról. Mentegetőzött, hogy Moszkva nem fogad olyan 
szép idővel, mint amilyenben neki volt része nálunk. Tényleg kissé szokatlan 
volt a ferihegyi plusz 6 0° után a moszkvai mínusz 25, no de ami rajtuk mú
lik, mindent megtesznek, hogy hasznosan és kellemesen töltsem el ezt a két 
hetet.

A Budapest szállóban kaptam szobát. Ez a szálloda alig negyed órányira 
van a Lenin Könyvtártól gyalog. Furcsa érzés volt első reggel lassan elsétál
ni a könyvtárig ás először látni a Nagyszínházát, a Vörös teret, a Kreml tor
nyait. Minden fehér, térdig ér a hő, vaklt-szikrázik a hagymakupolák aranya,- 
és mintha még a levegő is oroszul kiabálna. Óriási a nyüzsgés,, forgalom.

Tanulmányutam fő feladata a központi katalógusok munkájával, felépítésé
vel, szerkesztési elveivel való megismerkedés volt.

A Szovjetunióban 200-nál több központi katalógus van, egyrészt városi, 
járási, megyei, köztársaságonként! szinten, másrészt különböző könyvtári há
lózatoknál. 1955-ben rendeletileg kötelezték a Szovjetunió könyvtárait, hogy 
külföldi könyv- ás folyóiratbeszerzéseiket folyamatosan jelentsék mind a Le
nin Könyvtárban működő Központi Katalógusnak, mind a'Külföldi Irodalom Könyv
tárának. Jelenleg alig 400 könyvtár jelent rendszeresen. Ezt a feltűnően kis 
létszámot - a Lenin Könyvtár munkatársai szerint - a vidéki könyvtárak munka
erőhiánya és anyagi nehézségei okozzák.
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A központi katalógus a Lenin Könyvtárban nem önálló osztály, hanem a 
"Feldolgozás ás Központi Katalógusok Osztályának"’ egyik csoportja. Létszáma 
9 fő, ás két csoportra, a könyvek én periodikák katalógusára tagolódik. A 
könyvek katalógusa közel másfélmillió cédulát tartalmaz. Évi tiszta gyarapo
dása kb. százezer cédula. A folyóiratkatalógus terjedelme kb. 40 ezer cim. A 
folyóiratokhoz számítanak minden periodikus kiadványt, az évkönyveket is.

Munkájukból számomra a legfontosabb tanulság a folyamatos behelyezés 
megvalósítása és ezzel az átfutási idő minimálisra - 10 nap alá - való csök
kentése volt, bár vitatható, hogy a kijelölési munkafázis megtakarítása nem 
csökkenti-e a katalógus megbízhatóságát. Magunkhoz viszonyítva az a tapasz
talatom, hogy feszitettebbek a normák és a munkahelyi zsúfoltságot össze sem 
lehet hasonlítani a mi körülményeinkkel: pl. az osztály vezetője ötödmagával 
dolgozik egy megbeszélések tartására is szolgáló helyiségben.

A szovjet kollégák mindenben szívélyesek és előzékenyek voltak, közvet
lenségükön újra meg újra ed csodálkoztam. A könyvtárnak két ebédlője van, 
egyikbe az olvasók is járhatnak. A kollégák közül valaki mindig felajánlotta, 
hogy lekisér ebédelni, s be kell vallanom, mindig jól jártam, hogy rájuk 
hagytam a menü összeállítását. Sok magyart hallottam panaszkodni az orosz 
konyha miatt, de nekem nem volt vele különösebb bajom. Furcsa volt a rén
szarvas hús, szokatlan az ebédhez felszolgált tea, de ez sem rossz, csak ép
pen más, mint itthon. Több kirándulást szerveztek számomra: Lenlngrádba, Zá- 
gorszkba és Arhangelszkojéba.

Leningrádról nem Írok) túl szép és túl sokat kellene róla mesélnem.Ten- 
gerszagu, szélszagu, kétszáz-hidas város. Derűs, világos palotasorok, harmó- 
nikus terek, Ermitázs. Zágorszklg, az ősi kolostorvárosig másfél óra gyorsva- 
suton. Három dombon épült: az egyiken van az állomás, a másikon az uj város
rész hatalmas lakótelepei, a harmadikon a fallal körülvett kolostorváros. A 
helybeliek talán hozzászoktak már, de én alig tudtam szóhoz jutni, mikor ki
bukkant a fák közül ez a harmadik dombi a súlyos bástyafal mögött karcsú, tö
rékeny, nyúlánk tornyok, világoskékek, mályvaszinüek, fehérek, - az arany ku
polák szinte lebegnek a fényben. És a hó visszaveri, megsokszorozza ezt a ra
gyogást. Az egyik épületszárnyban népművészeti kiállítás van. Ritka gazdag és 
szép anyag van kiállítva. Érdekes volt felfedezni a mi torontáli motívumain
kat, ezúttal nem szőnyegeken, hanem kötények és ruhák diszitőjeként.

Arhangelszkoje egy Moszkva melletti kis település nevet a keszthelyi 
Festetics kastélyra emlékeztető grófi nyaraló most muzeum. Gyönyörű parkja 
van és a fák között rengeteg szobor. Puskin is járt itt, s részben ennek kö
szönhető, hogy a kastély a forradalom idején érintetlen maradt.

Olyan szerencsém volt, hogy tényleg sok emberrel sikerült megismerkednem, 
sok meghívást kaptam családokhoz is. Mindenütt, amerre jártam, meglepett az 
emberek kultúra utáni éhsége. A múzeumok el6tt utoányi sorok állnak, a szín
házak, a hangversenytermek estéről-estérej zsúfolásig megtelnek. Hogy csizmá
ban és szatén pongyolában és pufajkában is ülnek a nézőtéren? - Igaz. így is 
ülnek. - De fontosabb mégis a tény maga, hogy eljönnek, hogy hallgatnak, hogy 
figyelnek.
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Mindig érdekelt, hogy más országok fiai mit tartanak nálunk jónak, kö
vetendőnek. Megkérdeztem több orosz ismerősömet, mit vennének át szívesen 
tőltlnk. Az előrelátott és várt válaszok mellett volt néhány váratlanabb is. 
Például! "Szívesen kölcsön venném a magyar zenei műveltséget, Kodály Zoltán
nal együtt." - Szeretnék olyan vendéglőket, amelyeket este tizenegy után is 
nyitva tartanak." - "Jő lenne, ha nemcsak a metróállomásokon beszélgethet
nék a kislánnyal, hanem például eszpresszóban is." /Mert Moszkvában gyakran 
látni oukrászda előtt álló sorokat és "Megtelt" feliratú táblákat./ - "Szí
vesen átvenném a magyarok nyugodt életritmusát /!?/ és humorét."

Hogy mi mit kérnénk kölosön, azt nem igen kérdezték} de ha mondtam, 
nagyon büszkék voltak. Talán nem is lenne rossz egy ilyen nagy osereberel - 
PINTÉR MÁRTA

LENGYEL KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK VARSÓI KONFERENCIÁJA - 1968.február

Február 12-től 14-ig rendezték meg Varsóban a lengyel könyvtá
rosok hatodik országos konferenciáját abból az alkalomból, hogy a Lengyel 
Könyvtárosok Egyesülete 1967 végén ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját. 
Az ünnepi konferenciára meghívták a baráti országok könyvtáros egyesületei
nek és közművelődési könyvtári folyóiratainak képviselőit. A mi "Könyvtáros" 
ciroü lapunkat Páldv Róbert főszerkesztő, az MKE-t én képviseltem és velünk 
utazott Szepesi Koltánné is, az OOKDK osztályvezetője. Hasonló összetételű 
delegációkat küldtek Bulgária, Csehszlovákia, a Német Demokratikus Köztár
saság, Románia és a Szovjetunió is.

A Lengyel Könyvtárosok Egyesülete nemcsak régibb mint a miénk, de a 
könyvtári életben is nagyobb szerepet tölt be. Már 1917-ben megalakult és 
azóta, a háborús évektől eltekintve, szinte töretlenül felfelé iveit pályá
ján mind a mai napig, amikor tagjainak száma már megközelíti a 10 ezret. Az 
egyesület a lengyel könyvtárak életében kezdettől fogva szervező és mozgató 
motor szerepét vállalta és ma is az a szerv,amely a különböző szinteken és 
szakmai ágazatokban dolgozó könyvtárosokat összefogja és munkájukat koordi
nálja.

Munkája különösen a két világháború közötti időszakban volt nélkülözhe
tetlen, amikor még alig működött a központi irányítás, az állami szakfel
ügyelet. Ebben az időben az egyesület gondoskodott a könyvtárosok kiképzésé
ről, számos tanfolyamot szervezett és szorgalmazta a magasabbfoku képzés 
megszervezését.

Sokáig az egyesület látta el a könyvtárosok érdekvédelmét is és ezt ma 
is feladatának tartja. Az elmúlt 50 év során nem egyialkalommal küzdött a 
könyvtárosok jobb fizetéséért és ma is szorosan együttműködik a szakszerve
zetekkel és beleszól a minősítés, a nomenklatúra stb. kérdéseibe. Véleményét
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minden fontos könyvtárügyi kérdésben kikérik, képviselői minden könyvtári 
fórumon helyet foglalnak,

MUködése az egész országra kiterjed, szervezete 22 tartományra és 220 
kerületre oszlik. Legfőbb szerve az országos közgyűlés, amelyet az Elnökség 
minden három évben hiv össze. Elnöke Jan Baumaart. a krakkói Jagelló Könyv
tár igazgatója, neves történész és bibliográfus. Főtitkára Jadwiga Kolodzlei- 
ska, a varsói Nemzeti Könyvtár munkatársa. Szakmai munkájuk 22 bizottságban 
folyik, ezek működése kiterjed a könyvtári tevékenység minden ágára.

Az egyesület Bulyát legjobban talán az mutatja, hogy a három legfonto
sabb lengyel periodikus kiadvány, a "Könyvtárosi Szemle” /tudományos negyed
éves folyóirat/, a "Könyvtáros" /a közművelődési havi lap/ és a "Könyvtáro
sok Kalauza" /havi módszertani folyóirat/ - mind az egyesület kiadásában Je
lennek meg. Ezeken kivűl az egyesület 1950 és 1967 között 160 különféle 
könyvtárügyi, módszertani kiadványt bocsátott ki.

A VI. országos könyvtáros konferenciát a Pedagógusok Házában, egy mo
dern varsói palotában tartották, mintegy 600 könyvtáros részvételével. A meg
nyitón megjelent a művelődésügyi miniszter, számos kitüntetést adtak át neves 
könyvtárosoknak a jubileum alkalmából. Az első napon áttekintést adtak az 
egyesület működéséről és a lengyel könyvtártudományi kutatások helyzetéről, 
valamint a lengyel könyvtárak közötti együttműködés kérdéseiről. Ez utóbbi 
téma volt a további előadások vezérgondolata is. A második napon három bi
zottságban tárgyalták az együttműködés ügyét, mégpedig a/ a beszerzés, b/ az 
olvasószolgálat és könyvtárközi kölosönzés, c/ az általános és tudományos tá
jékoztatás viszonylatában.

Az előadások és az utánuk következő vita lengyelül folyt, ezért mi az. 
igen szűkszavú, előre kiosztott angolnyelvü összefoglalókra voltunk utalva. 
Ezekből csak néhány jellemzőnek tűnő mozzanatot emlitekt igen fejlettnek lát
szik a lengyel könyvtártörténeti és bibliográfia-elméleti kutatás helyzete, 
ezen a téren mintha előttünk járnának. A szakkönyvtárak közötti gyarapítás 
egyeztetés még a kezdetén jár* Egyes vidékeken /krakkói, poznani vajdaság, 
Szozeozln városa stb./ regionális együttműködéssel kísérleteznek jó eredmé
nyekkel. A könyvtárközi kölcsönzés egyes területeken már jól működik, de a 
központi katalógusok országos helyzete és a könyvtárközi kölcsönzés még sok 
tekintetben javításra szorul, az idevonatkozó jogszabályok megújítását sürge
tik. A modern tájékoztatási rendszer szükségességét számos előadás hangsú
lyozta, vázolták az elért eredményeket, de igen sok további követelményt, ja
vítást, átszervezést szorgalmaztak.

A harmadik napon ismét plenáris ülésre került sor. A külföldi delegáoiók 
ekkor üdvözölték a jubiláló egyesületet és nyújtották át ajándékaikat. Befe
jezésül ajánlásokat ill. határozatokat hoztak, ezeket azonban még nem kaptuk 
kézhez.

A külföldi vendégeket mint&ezertten jő szervezéssel és szívélyességgel 
fogadták. Egy rövid kirándulás során megismertettek a wilanowi kastéllyal, 
megtekintettük a Központi Terv- és Statisztikai Könyvtárat, a Nemzeti Könyv
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tárai, agy operaelőadáson ás kát baráti fogadáson vettünk részt. A közműve
lődési könyvtári lapok szerkesztői külön megbeszálásre ültek össze ée kidol
gozták a további együttműködés részleteit. Uagam részletesebben a Nemzeti 
Könyvtár csereközpontjának munkájával ismerkedtem és igyekeztem számos 
könyvkivánságunk ügyét előmozdítani. - GOMBOCZ ISTVÁN
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KÖNYVTARUNK 
1 L ETRRÖL

VENDÉQEINK
Mároius 20-án litván könyvtárosok 15 főnyi csoportja ke

reste fel könyvtárunkat* Litván kollégáink nagy érdeklődéssel 
tekintették meg könyvtárunk olvasótermeit, katalógusait és 
hosszan időztek a Késirattárban, valamint a Régi Nyomtatványok 
Táróban.

Audrey B.aldwin* a londoni Ealing Technical College könyv
társzakos hallgatója április első felében ösztöndíjjal két he
tet töltött Magyarországon. Meglátogatta könyvtárunkat és a KMK, 
valamint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársainak kalauzo

lásával tanulmányozta a hazánkban folyó gyermekkönyvtári munkát.
Ápr. 10-én Amerigo Tót - a hosszú évtizedek után hazalátogató világhírű 

magyar szobrászmUvész - megtekintette a budavári palota építkezéseit Sebes
tyén Géza főigazgatóhelyettes, Keresztury Dezső főosztályvezető, Tombor Tibor 
osztályvezető és Havasv Fái, a Vár főépítészének kíséretében. Vendégünk 
őszinte elismerését fejezte ki. Bízunk abban, hogy e látogatás eredményeként 
- talán nem is olyan távoli jövőben - a Budavári Palota az ő alkotásaival is 
gazdagodni fog, Ígérete szerint.

MUNKATÁRSAINK KÜLFÖLDÖN

dr.Komjáthy Mlklóané a Bibliográfiai Osztály vezetőhelyettese kéthónapos 
olaszországi ösztöndíjat kapott a Római Magyar Akadémia könyvtárának rendezé
si munkálataira.

dr.Róna-Tas András a Központi Katalógusok vezetője május elején négyhe
tes tanulmányútra a Szovjetunióba utazik, ahol készülő doktori disszertáoió- 
jáhos végez kiegészítő anyaggyűjtést. Ezt követően a Dániában megrendezésre 
kerülő Nemzetközi Altajlsztikai Kongresszuson vesz részt.

A Szófiában szeptember 16-20. között megrendezésre kerülő nemzetközi 
könyvtárépité8l tanácskozáson könyvtárunkat dr.Tombor Tibor osztályvezető 
képviseli.

MUNKÁNKRÓL. KÉRDÉSEINKRŐL

Az OSZK-ÉVKÖNYV szerkesztőbizottsága dr.Dezsénvl Béla főosztályvezető 
elnökletével márr'Vín, 29-én vitatta meg az 1967-es évkönyv kiadásának problé
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máit, A tervek szerint az uj kötet elsősorban az OSzK történetével foglal
kozó tanulmányokat fog tartalmazni. Az előző évekhez hasonlóan helyet kapnak 
benne a könyvtár belső életével, szakmai munkájával kapcsolatos cikkek és 
egyéb, könyv-, irodalom- és tudománytörténeti tárgyú Írások is.

Megjelent a "MAGYAR KÖNYVÉSZET" 1966-os kötete, mely 931 lapon tartal
mazza a Magyarországon 1966-ban megjelent könyvek, zenemüvek, térképek és 
hanglemezek címleírását. Az előző évekhez viszonyítva a szakcsoportok jelze
telésében történt változás, részben a Tropovszkij-féle jelzetek megszűnése 
következtében, részben az ETO legújabban életbelóptetett módosításainak meg
felelően. Történtek változások - uj szakcsoportok beiktatásával - az anyag 
részletesebb és áttekinthetőbb feltárása érdekében is.

A MAGYARORSZÁGI KÖNYVÉSZET hasonmás kiadásának sorozatában megjelent az 
első kötet "Pótlások és igazítások - Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához - 
Sztripszky Hiadortól, Dézsi Lajos kiadatlan kiegészítéseivel" elmen.

Könyvtárunk a Színháztudomány! Intézettel közös kiadásbem készíti a 
FIAB VIII. KONGRESSZUSA anyagának sokszorosított formában való kiadását. A 
Színházi Könyvtárak és Múzeumok Nemzetközi Szövetségének kongresszusa, mint 
ismeretes, 1967 őszén Budapesten zajlott le.

mm

A Művelődésügyi Minisztérium Könyvtárosztályának felhívására könyvtárunk 
vezetősége az Országos Evangélikus Könyvtár rekonstrukolós munkálatainak irá
nyítására Patro Ivánnát. a Kézirattár tudományos munkatársát jelölte ki. Meg
bízatása április 1-től kezdődően négy hónapra szól.

dr.Kereszturv Dezső főosztályvezető április elsejével három hónapos 
rendkívüli szabadságra ment. Madách Imre "Csák végnapjai" o. drámáját dolgoz
za át mai színpadra, melyet a nyáron a békéscsabai Jókai Színház mutat be.

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság ápr.5-7. között rendezte meg tavaszi 
vándorgyűlését Sárospatakon, Erdélyi János és Tompa Mihály halálának 100. év
fordulója alkalmából. A vándorgyűlésen könyvtárunk részéről dr.Béllev Pál tu
dományos főmunkatárs vett részt*

A Kulturális Kapcsolatok Intézetének kezdeményezésére a torinói Városi 
Tanács az ottani Risorgimento Muzevun egyik helyiségében"KOSSUTH-TERMET" ren
dez be. Az állandó kiállítás anyagát magyar és olasz szakemberekből álló ve- 
gyesbizottság válogatja ki. A bizottság vezetője magyar részről dr.Fülen 
Ferenc, a Magyar Nemzeti Muzeum főigazgatója, a bizottságban könyvtárunkat 
dr.Tombor Tibor osztályvezető képviseli.A"Kossuth-terem" felavatására 1969 
márciusában kerül sor.

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ a megyei könyvtárigazgatók és 
az SzMT könyvtárak vezetői részére 1968. március 7-én a Kossuth Klubban kon
ferenciát rendezett. A tanácskozás témája a politikai, illetve társadalomtu
dományi irodalom olvasásának elősegítése volt. A konferencia keretében három 
előadás hangzott el* Verseghy György, az MM Könyvtárosztályának főelőadója a 
társadalomtudományi-politikai irodalom állománygyarapításával kapcsolatos
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könyvtári feladatokról, dr.Nonn György, a Kossuth Kiadó igazgatóhelyettese a 
politikai irodalom kiadásának kérdéseiről és Ubornyák László az ÁKV Könyvtár- 
ellátó Osztályának vezetője a társadalomtudományi-politikai irodalom könyvtá
ri beszerzésének kérdéseiről tartott értékes előadást. A konferencia egy or
szágos elemzés beindítását is szolgálta. A társadalomtudományi irodalmat húsz 
kategóriába osztották, s az ezekbe tartozó müvek forgalmát mintavétel alapján 
mérik könyvtáraink április hónapban, az olvasók életkora, iskolai végzettsé
ge és foglalkozása szerinti megoszlásban.

TAPASZTALATCSERE AKCIÓ 1963-BÁN

A tapasztalatcsere akciót a Tudományos és Szakkönyvtárak Módszertani 
Munkabizottsága hirdeti meg.

A Munkabizottság felkéri a könyvtárosokat, dokumentátorokat és tájékoz
tatókat, hogy a más intézményekben is hasznosítható eljárásokat foglalják 
Írásba és 2 példányban küldjék meg a Könyvtártudományi éa Módszertani Köz
pontnak.

A tapasztalatcsere legkisebb terjedelme - egy-egy tárnára - 2, legnagyobb 
10 gépelt oldal.

A beküldött leírások jutalmazása ügyében a Munkabizottság szakmai lekto
rálás után dönt. Az elbírálás szempontjait a tapasztalatosere témája ás a 
feldolgozás szakmai színvonala.

A jutalmazott tapasztalatosere tanulmányokat • Munkabizottság publikál
ja, vagy publikálásra ajánlja fel a szaksajtónak.

TAPASZTALATCSERE TMK AZ 1968-A3 ÉVBE

Szervezési kérdések
1. A munkaszervezet kialakítása, munkanormák, a munka ellenőrzése, a munka 

felméréséhez és tervezéséhez használt eljárások, a nyilvántartások gápesi- 
tése.

2. Gazdaságossági vizsgálatok, költségelemzések.
3. Térítéses szolgáltatások, a térítés felhasználása.
4. Kihelyezett letéti részleg, illetve osztálykönyvtárak anyagának központi 

nyilvántartása, kezelése.
5. Szabadpolcos kölcsönzés tapasztalatai tudományos ás szakkönyvtárakban.
6. Kooperációs formák, módok a könyvtárak ás tájékoztató részlegek, Illetve 

tájékoztató intézetek között.

Állományalakitás
1. Az állománygyarapítás összehangolása az anyaintézmény kutatási, fejleszté

si, termelési stb. feladataival.
2. Helyes arányok kialakítása a szakkönyvtárak állománygyarapításánál a hagyó 

mányos /könyv, folyóirat/ és a nem hagyományos dokumentumok /prospektusok,
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kutatási-, utijelentések stb./ beszerzésében.

Dokumentum feltárás

1* Speciális osztályozási rendszerek alkalmazása a szakirodalom tartalmi
feltárására# SzUkséges-e a nem hagyományos dokumentumok külön szakrendben 
való feltárása#

2. Könyvek dokumentációs feltárásának módjai.
3# Kutatók ós más szakemberek bevonása a feltárásba#

Táiókoztatés

1. Központi ás alközponti dokumentációs szolgáltatások és kiadványok haszno
sít ása#

2. Speciális tájékoztató szolgálat a vezetők részére#
3# Vállalati, tanszéki gyorstájékoztató szolgálat szervezése.
4# Fordítások hasznosításának fokozására alkalmazott módszerek.
5. Ajánlások szakemberek szémályi dokumentációjának kialakításához.

Teurasstaljdjcsere szabadon választott témákból
Tapasztalatcserére érdemes - a fenti témákon kívül - minden olyan bel

vagy külföldi eljárás, elemzés, vizsgálat, tapasztalati, tanulmányi eredmény, 
mely legalább még egy másik könyvtárban /tájékoztatási szervezetben/ - bár 
módosításokkal - alkalmazható* Ide tartozik az olyan vizsgálat, elemzés is, 
amely negatív eredményre jutott, tehát megismétlése más helyen csak felesle
ges ráfordítást jelentene.

A közlésre alkalmas tapasztalatokról az alábbiakat kérjük közölni! az 
uj eljárás /vizsgálat, munkaegyszerüsltés stb./ lányege, körülményei, ered
ménye /pozitív és negatív/, részletesebb adatok honnan szerezhetők /személy, 
munkahely/•

VIETNÁMÉRTI

Ismeretes, hogy akció indult könyvtárunkban a 
vietnami nép harcának támogatására* A március 25-án 
tartott röpgyUléaek után dolgozóink pánzzel, véradás
sal, vagy társadalmi munka felajánlásával igyekeztek 
segítségére sietni a szabadságáért, függetlenségéért 
harcoló, sokat szenvedett baráti népnek*

A társadalmi munkára jelentkezettek a várbeli 
kézikönyvtárak eddig összegyűjtött mintegy 780 polc- 
folyóméter anyagának a főépületből a Pollák Mihály 

téri raktárba való átszállítását vállalták. Ezt az anyagot azért kell átszál
lítani, mert egyrészt a raktárban már nem tudjuk elhelyezni az uj gyarapodás^ 
másrészt az összegyűjtött anyag rendezése, adjusztálása olyan külső feltéte
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leket kíván, amiket csak a Pollack Mihály-téri raktárban tudunk kialakítani. 
Március 31-án 23, majd április 7-án 24 dolgozónk vett részt a munkában. 

Első alkalommal - bár a lift nem működött és a könyvvel megrakott ládákat 
kézben kellett az emeleti raktárból az udvarba levinni - 180 polcfolyóméter, 
a második vasárnap pedig 225 polcfolyóméter anyagot szállítottunk át. Ezt a 
szép eredményt csak úgy tudtuk.elérni, hogy minden résztvevő ezivvel-lélek- 
kel vette ki részét a munkából. Még két vasárnap szükséges, hogy a teljes 
anyag átszállítása megtörténjen. Az.akció befejezése után a mozgalom értéke
lésére és eredményeire visszatérünk.

ÜNNEPSÉGEINK

Március 8-án könyvtárunkban is megünnepeltük a NEMZETKÖZI NŐNAPOT. Ez
úttal nődolgozóinkat Ízléses kisebb vázákkal ajándékoztuk mog. Örömmel hal
lottuk, hogy az ajándékok mindenütt örömet okoztak. A Könyvelosztónál külön 
ünnepséget tartottak.

Hazánk felszabadulásának ezidel évfordulója alkalmából ÁPRILIS NEGYEDIKI 
ünnepélyünket könyvtárunk dísztermében tartottuk meg. Az ünnepi beszédet 
dr.Tardy Lajos tud.főmunkatárs tartotta,

TAGGYŰLÉS

Mároius 30-án alapszervünk taggyűlést tartott. A szakszervezeti bizott
ság munkáját, eddigi eredményeinket, terveinket és gondjainkat Milhoffer 
Alajos titkár ismertette* Beszámolójában részletesen foglalkozott a szakszer
vezetnek az uj gazdasági mechanizmusban megnövekedett szerepével, nagyobb le
hetőségeivel és nagyobb felelősségével.

A taggyűlés alkalmából eredményes munkájukért a következő aktivistáinkat 
részesítettük jutalomban* Darabos Pálné, Pálta Rosemarle, Krause Etelka, 
Kerekes Lőrlncné, Losonci Andrásné, Markos Béláné, Mlrki György, Nagy Qneae, 
Nagy Károly, Pusztai Jánosné, Szente Perenc, Szilvássy Istvánná, Tóth Bólint, 
Urögdy Oyörgyné, Vén Tiborné.

ŐRSÉGVÁLTÁS

Munkavédelmi felelősünk, Gyulai Árpád távollétében munkakörének ellátá
sát felkérésünkre Kostvál István vállalta,

önfeláldozó szakszervezeti munkájáért köszönetét mondunk KRAUSE ETÁNAK, 
aki munkakörét, az üdülési ügyek gondozását LOSONCI ANDRÁSNÉNAK adta át,

Krause Eta sok éven át fáradhatatlanul és példamutató eredményessóggel 
látta el az üdülési felelős feladatát. Kiyánjuk, hogy a nyugállomány éveit a 
megérdemelt boldogságban és tartalmas pihenéssel töltse el.

Hasonlóan itt mondunk köszönetét sok éves áldozatos munkájáért, KEREKES 
LŐRINCNÉNEK, aki március 31-vel vélt meg könyvtárunktól, 1965-ben Kiváló Dol
gozó kitüntetést kapott. Mint szakszervezeti funkcionárius - több éven át
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SzB tag - igen sok társadalmi munkát végzett. Az OSzK Hiradőnak megjelenése 
éta ő volt a leirőja, valahányszor kézbevettük lapunkat, annak külalakja az 
ő kezemunkáját is dicsérte. Volt osztálya, a Könyvelosztó a Nemzetközi Nőnap 
alkalmából rendezett összejövetelen búcsúzott el tőle, a Szakszervezet és az 
Igazgatási Osztály március 9-én rendezett baráti búcsúztatót részére. A Hir- 
adó ezúton köszön el a mindnyájunk által szeretett "Bözsikétől" és kivánja 
valamennyiünk nevében, hogy kanadai uj otthonában érezze jól magát!

KÖíIYVBIZOMÁNYOSUNK JELENTI - Hosszas várakozás után végre állandó helyet 
kapott az üzemi könyvterjesztő állománya a Pártszobában, ahol kedd és csütör
tök délben 1 és 2 óra között megtekinthetők a könyvek s természetesen vásá
rolni is lehet, amint ismeretes több havi részletre! A könyvigényeket aján
latos telefonon előbb bejelenteni Zágonyi Sári bizományosnál a 15-ös számú 
mellékállomáson.

VIKENDTELEP - Mint már jeleztük a vikend telep fenntartása igen komoly 
gondot okozott a Szakszervezeti Bizottságnak. Ezért úgy döntöttünk, hogy a 
terület 1/3-át megpróbáljuk továbbra is biztosítani dolgozóink számára. A 
fennmaradó 2/3 részt kisorsoltuk azok között, akik a bizalmiak utján meghir
detett lehetőségre bejelentették igényüket. A felosztott terület bérletét a 
sorsolás alapján a következő négy dolgozónk vette áts Bódv Gusztáv, ővárv 
Sándor, Róna-Tan András, Sándor István.

A megmaradt terület fenntartása szinte kizárólag társadalmi munkával le
hetséges, ezért továbbra is kérjük és köszönettel vesszük munkatársaink támo
gatását.

A KESZTHELYI ÉS ZIRCI ÜDÜLTETÉSRŐL - Turnusok* I. junius 17-30. - 
II. julius 1-14. - III* július 15-28. - IV. julius 29-augusztus 11. - V. au
gusztus 12-25* - VI. augusztus 26-szeptember 8.

Keszthelyen a II-V. turnusoknál a gyermekekkel üdülőket előnyben része
sítjük. Ugyanitt strandbérletet julius 1-től augusztus 25-ig tudunk biztosí
tani.

Az üdülés mindkét helyen önköltséges. Fizetendő térítési dijakt takarí
tás szobánként és naponként 8,60 Ft, ágynemű mosatás Keszthelyen 15 Ft, Zir- 
cen 17 Ft, felszerelés használati dija személyenként 15 Ft, a strandbérlet 
személyenként és hetenként 10 Ft.

Előzetes Jelentkezéseket május 31-ig Hoffer Rezsőnéhez /Bibliográfiai 
Osztály, Muzeum u. 3* II.em./ Írásban kérjük eljuttatni. Lehetőleg két idő
pont megjelölését kérjük.

KRÓNIKA

Március 1-én az SzB által felkért bizottság megtárgyalta az 1968. évi 
bérszint-fejlesztési keret irányelveit. 4-én a Társadalombiztosítási Tanács 
tartott ülést. 8-án a Nemzetközi Nőnap alkalmából nődolgozóinkat köszöntöt-
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tűk. _ll-12-én és 14-én a Közalkalmazottak Budapesti Bizottságának rendezésé
ben titkári tanfolyam volt,.melyen Milhoffer Alajos titkár és dr.Gordon 
Mfrklósné elnök vettek részt. 23-án bizalmi értekezlet volt, tárgya a „Vietná
mért!” akció megszervezése. Ugyanezen napon továbbképzésünk keretében dr.Né
meth Mária és dr.Soltész Zoltánná előadást tartottak a kiilöngytijteményi ka
talógusokról. 25-én röpgyüléseket tartottunk a#Vietnámértl" akciónk bevezeté
sére. 27-én bizalmi értekezletet tartottunk, tárgyaként a taggyűlés megszer
vezése szerepelt. 29-én SzB ülés, majd 30-án taggyűlés volt.

Április 1-én a Számvizsgáló Bizottság és az OSzK Hiradó szerkesztő-bi
zottsága tartottak ülést. 3-án a szegedi szabadtéri játékok megtekintésére 
jelentkezettekkel tartottunk megbeszélést. 6-án szakmai továbbképzésünk ke
retében Petheo Iván tartott előadást az ETO fejlesztésének kérdéseiről. 
ö-án a Társadalombiztosítási Tanács üléBOzett.

SEGÉLY BZÉIS

Munkaadói segélyt kaptak - márciusban Imre Kálmán, Muzslay Lászl<5néf 
Rónai István, Tardy Lajos, Tárkányi Gyula, áprilisban Belencsik Lajos, Kiss 
Elemérné, Szalay Zoltánná és Szondi Béláné.

Szakszervezeti rendkívüli segélyben Kerekes Lőrincné és Urbányi Vilmos 
márciusban. Nemere Zoltánná és Sajtós Endre áprilisban részesedtek.

ÜD0ufcSTE]K

Jaamár-márclus folyamáét - Nagydiósl Qé*áné és térj*-, Eger
- 3zalai Zoltánná) Esztergom - Tóth Bálint ás felesége; Hévíz - Sebestyén 
Gáborné és férje, Vadász Ferenoné) Mátrafüred - Deutsch Béláné, Kozocaa Sán
dor /nyugd./ ás felesége; Mátraháza - Bereczky Láazlóné és férje; Sopron - 
Déel Ilona, Kecskeméti István ás fia; Válta Kronsteln Gábor kisleánya.

Az elmúlt hónap legnagyobb eseménye a március 
15-e tiszteletére rendezett Ünnepi KISz-gyűlés volt.

A műsor a megzenésített Nemzeti dal-lal kezdő
dött, melyet Illyés Gyula Petőfi-jónak márciusi rész
lete követett. Vörösmarty költeménye után Ady Endre 
szavai hangzottak el, és az 1919-1920-ae évek sajtó
jának megemlékezés!. Az 1942-es márciusi demonstrá
ciót a Népszava leírásával ás egy Jobbágy Károly 
verssel idézte fel a műsor.

A mai kor mároiueait Darvas József 1945-ös cik
ke ás Jankovich Ferenc egyik verse képviselte. Az irodalmi műsor Kodály Fel
szállott a páva c. kórusmüvével fejeződött be.

Ezután került sor az uj KISz tagkönyvek ünnepélyes átadására, és három 
újonnan átigazolt taggal ismerkedhettünk meg, akiket ezúton is.szeretettel 
köszöntűnkt Horváth Máriát, Kiss Katalint ás Storoh Zuzsát.- KUDELKA GENOVÉVA
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