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A köztulajdonba vdl cgycsMctck bHyMfdtmi,Cnlotákhan, továbbá szakegyesttldJ és más célokra rc- 
vlrAW helyiségekben Idát! könyvgyűjtemények azonnal 
bejetenlendók a Szabó lírvtn könyvtárban (Városi Nyil

vános Könyvtár, IV., Károlyl-ulca 8. Telelőn 120— IS.) 
Budapest, 1919 márc. 20

l.tikikx Oyörty s. k., 
népMrln*-hefy«Uf«.

Vidéki könyvtárak megfelelőbb elhelyezése és el
hagyott vidéki magánkönyvtárak ügyében.

A közoklatásögyl népbizlosság felhívja i vidéki 
munkástanácsokat, Twgy ha járási vagy megyei szék- 
helytkcii olyan közkönyvtár van, mely eddlgelé meg nem 
leld/*, prolctárolvasAk számira hozzáférhetetlen helylséc- 
ben vi*0 (elhelyezve, addig Is, míg részletesebb utasili- 
tokal nem kapnak, hogy ezek részére megfeleld helyi
ségei rckvirálpnak és jelcnlrék be intézkedésüket a 
könyvtárügyi megbízottaknál a Szabó Ervln-könyvtárban 
(llndaprsl, IV., Kárntyi-u. 8.).

*) A bejelentések Myt *M már nem a Szabó Ervln- 
kOnyvtár. Mnem s KAnvrtlrftnl poNtlkal “ “ " “
VI. 12, |. td.: H-.1I

Ugyanltl |rlcnltndOk Ive azok at Őrizetbe vett 
vidéki kOiiyvgyn|leményck Is, amelyeket felszabadult 
egyletek helyiségeiben. palotákban, szakegylell vagy pás 
célra rekviráll helyiségekben elhagyva latittak. 4 

Budapest, 1910 ápr. 2.
/arádéi a. k.,

Kulturális célokat szolgáló helyiségek lefoglalása. 
- A Kfl/i*lMibntfyl Népbbl-*»1« fl K N. srlmu rendeleté. — 

A közoklatásögyl népbiztossá* az Összes oktatásiX kulturális célokai szolgáló épületeket, helyiségeket 
ák, főiskolák, tanintézetek, múzeumok, laborató
riumok sib.), továbbá a múltban diákszállók, Internihisok, 

diákmrnzák céljaira berendezett vagy az utóbbi Időben 
Ilyen célra leloglsH épfllelckel, helyiségeket — további 
Intézkedésig — saját kezelésbe veszi.

Ei a rendelet kiterjed olyan penziókra la, amelyek
ben eddig tulnyomdan vagy kizárólag diákok (diák- 
leányok) laklak.

Mindaddig, amíg a fent|elzett épületek (helyiségek) 
kezelése vagy esetleges más célokra való Igénybevétele 
felől a népbizlosság az Illetékes hatóságokkal más meg
állapodásra nem JuT — ezen épületekben (helyiségekben) 
való bárminemű akár magánosok, akár hatóságok rétté- 
rfll való rekvirálás ét beavatkozás Illőt.

A rendeld ellen vétók leld! a forradalmi törvény
szék ítélkezik

Budapest, 1019 április 7.
Kázokiatdiágyl Népbtxtotmif.
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Kőhalmi Béla
A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG KÖNYVTÁRÜGYE

Kell-e magyarázó szó a Tanácsköztársaság könyvtári vonatkozású 
rendeletéihez? Értelmesek, egyszerűek, jogászi cikornyásság nélkül valók. A 
hivatalos közlöny második oldalán az első mondat tájékoztatja a késel olva
sót, miről volt sző. A mondat Így szólt "A Magyarországi Tanáosköztársaság 
az ország lakosságának könyvvel s a hozzávezető segédeszközökkel (bibliográ
fiák, katalógusok stb.) való ellátását állami feladatnak tekinti. Ezért te
hát köztulajdonba és kezelésébe vesz minden tudományos és közművelődési 
könyvtárat, amennyiben az a hivatali kózikönyvtár kereteit túlhaladja," Ez 
az alaprendelet az egész könyvtárügy teljes újjászervezésére szőlő felhatal
mazást tartalmazta. Jelentette ezenkívül azt, hogy a könyvtárügy az oktatás
ügyi politika rangjára emelkedett. Tartalmazta végül azt is, hogy a könyv
tárügyi politikai megbízottak az Országos Könyvtárügyi Tanáos megalakulásáig 
a magyar könyvtárügy átszervezését az illetékes népbiztos - Lukács György - 
által elfogadott program alapján teljes hatalommal intézhetik.

Megnyílt az ut a könyvforradalomhoz. Nemcsak méreteiben, de oéljaiban 
is különbözött ez a "kis könyvforradalom* a francia forradalom hatalmas 
könyvforradalmátől. Messze vezetne a beható összehasonlítás. Ml a "negyedik 
rend", a munkásosztály számára, akartunk könyvtárakat szervezni, a franoiák 
a győztes burzsoázia, a "harmadik rend" számára szervezték meg uj könyvtá
raikat. Mi is törekedtünk nagy szakkönyvtárak megalkotására, de ezeket a 
két munkásosztály fiaival együtt a dolgozó polgárság fiai is használhatták 
volna. Mi nem mozdítottunk ki helyéből egyetlen egy régi nagy könyvtárat 
sem, nem úgy, mint a nagy franoia forradalom könyvtárosai: a forradalomhoz 
pártolt Gregoire abbé és társai. A dolgozó polgárok értékes magángyűjtemé
nyeit még a lakásrekvirálók tulbuzgalma ellen is megvédtük.

Ám egyben hasonló volt a programunk. A "Jő könyvek" könyvtáraink számá
ra való megmentésére törekedtünk mi is. Tudtuk, hogy a könyv megőrzője a 
szellem leigázására szolgáló tanoknak, de azt is, hogy megőrzője a magyar 
szellem, a magyar nyelv klnoseinek is. Tudtuk, hogy a könyv képviseli a 
szellemi mérget, de azt is, hogy kelyhe a nép nyelve gyöngyeinek is: tehát 
válogattunk.

A rendeletére sorai mögül sokszor vetődik fény a történelmi háttérre. 
Élesen világit rá a Dienes László tollából eredő, kemény kritikát tartalmazó



cikkt "A könyvtári kisüzem ás nagyüzem" oimU. Egy rendeletből pedig az vi- 
lágllk ki, hogy a epekulálő burzsoázia támadott. A pénz romlását vad könyv- 
vásárlási láz követte és ez megsemmisítéssel fenyegette programunk végrehaj
tását. Az uj könyvkiadás pedig a háború okozta papirineég miatt nehezen in
dult meg.

Egy szövetségesre lett volna szükségünk! az időre. Es ez ellenünk dol
gozott.
A cikk 1967 januári keltezéssel "Előszó a közeledő 
félszázados évforduló elé” címmel a Könyvtártudomá
nyi és Módszertani Központ által 1968 márciusában 
megjelentetett "A Tanácsköztársaság könyvtárügye" c. 
reprlnt-kladványban jelent meg.
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

KÖNYVTÁRUNK VEZETŐI TANÁCSA.
ÉLÉSEINEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Könyvtárunk vezetői tanáosa április 3-án tartotta ez ári harmadik 
mását. Napirendién a Könyvtárközi Szolgáltatások főosztályának előterjeszté- 
sáben a "Külföldi tudományos ás műszaki folyóiratok a magyar könyvtárakban" 
o. retrospektív lelőhelyjegyzék kiadásának tervezete szerepelt.

Az előterjesztés előzményként a következőket összegezte. A kiadvány elő* 
készítő munkálatai 1954 éta folynak. A MTA támogatásával az OSzK összegyűj
tötte a magyar könyvtárak folyéiratállományárél szélé Jelentéseket 1960-ig 
bezárólag. s ezeket egy betűrendes katalégusban felállította. Ez a katalógus 
ma előszerkesstett állapotban van. tájékoztatás adására alkalmas (40 ezer 
óim). kiadás esetén azonban szerkesztésre és ellenőrzésre szorul* Ezt az 1960 
utáni bejelentések folyamatosam kiegészülő. Jelenleg 10 ezer óimét jelentő 
katalégusa egészíti ki.

A tervezett kiadvány osak annak a kb. 1000 könyvtárnak anyagát tartal
mazná. amelyekről a Központi Katalógus Osztály kérdőíves felmérés formájában 
megállapította, hogy folyéirataikat állományba veszik és olvastatásukat lehe
tővé teszik. Az elmúlt év során elkészült a kiadvány szerkesztési.szabályza
tának első vázlata és ogy próbafűzet. A nemrég készült második prébafüzet a 
szerkesztési elvek kialakulásának jelenlegi helyzetét tartalmazza.

A kiadvány az előzetes számítások szerint kb. 50 000 tételt fog tartal
mazni. ami a kikisérletezett xerox-ofszet teohnika alkalmazásával kb. 3200 
lapot Jelentene. Az anyagot az 1969-es jelentésekkel zárják és a szerkeszté
si munkát öt évre (1970-1975) tervezik. A kötetek 1974-től folyamatosan Je
lennének meg.

A vezetői tanáos az előterjesztésben foglalt konoepciót Jóváhagyta és 
jelentősnek tekintette azt. hogy az előkészületi munkák már olyan stádiumba 
érkeztek, amikor a tényleges munka a közeli Jövőben már megkezdhető.
Az MTA-val és az OMFB-vel az előzetes tárgyalások már megtörténtek és a veze
tői tanáos által elfogadott tervezet az MM Könyvtárosztályához nyert felter
jesztést.
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SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTÓZ.ÁSDK
Kitüntetést A Népköztársaság Elnöki Tanácsa hazánk felszabadulásának 24. 

évfordulója alkalmából, eredményes munkája elismeréséül Németh János könyvtá
ri raktárvezetőnek a Munka Érdemrend bronz fokozata kitüntetést adományozta. 
(Művelődésügyi Közlöny 1969* május 3.)

Pi munkatársaink [akik előzetesen is könyvtárunkban dolgoztak, de osak 
most kerültek státusba]t Appel Kérolyné könyvtáros I./Könyvelosztó, Bíró 
Istvánná kisegítő IV./Gazdaságl Hivatal, Doncsev A.Toso könyvtáros I./Gyara
pítási Osztály, Hertelendv Jenő segédmunkás/Keszthelyi Műemléki Gondnokság, 
Hídvégi Gyuláné kisegítő II./Könyvkötészét-Sokszorosító, Juhász Imréné ki
segítő IV./Gazd,Hivatal, Krlzka Györgyné segédrestaurátor/Hirlaptár, Kuczmog 
lajosné kisegítő II./Sokszorosító, Nezsényi Júlia könyvtáros II./Katalogizáló 
Osztály, Onderó Béláné kisegítő III./Zirci MUemlékkönyvtár, Samkóné Patyl 
Juliánná könyvkötő szakmunkés/Könyvkötészet, Steáraz Erzsébet könyvkötő szak
munkás/ Sokszorosító, Szilágyi József könyvtári raktáros/Raktári Osztály.

Eltávoztak könyvtárunkbólt Putala Tiborné könyvtáros I./áth. Magyar 
Testnevelési Főiskola, Herendyné Lakatos Éva főkönyvtáros/áth. Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár, Kálóozyné Horák Mária/áth. Textilipari Dolgozók Szakszerveze
te, Konca Béláné könyvtáros I./belső áth. KMK, Novotny Ágnes fényképész szak
munkás/kilépett, Román Anna könyvtáros II./áth.Köeponti Statisztikai Hivatal.

Átsorolások! Dem.1 én Andrásné sokszorosító szakmunkás, Polyánszkyné 
Szentmlhály Andrea könyvtáros I., Rottmelsel Károly kiemelt könyvkötő szak
munkás.

(Lezártuk! 1969*04.18.)

HÍREK ÉS KÖZIEMÉNYiZ
Az OSzK Munkaügyi Döntőbizottsága f.évi ápr.18. és 21.ülésében (elnök!

Koatyái István, tagok! dr.Faragó Lászlóné és dr*Soltész Zoltánná) megtárgyal
ta Magyar Kérolyné, a könyvtár volt részfoglalkozású dolgozójának a gyermek- 
gondozási segély Jogosultsága el nem ismerése miatti panaszét. A Döntőbizott
ság Jogalap hiányéban a panaszt elutasította. A határozat még nem Jogerős.

Tapasztalatcsere-akció. A tudományos és szakkönyvtáraknak a KMK kereté
ben működő Módszertani Munkabizottsága az 1969* évre is meghirdette tapasz
talatcsere-akcióját .

Az akoió célja minden olyan bel- vagy külföldi eljárás, elemzés, vizs
gálat, tapasztalati, tanulmányi eredmény összegyűjtése és közreadása, mely 
legalább még egy másik könyvtárban vagy tájékoztató intézményben alkalmazha
tó. Ide tartozik az olyan vizsgálat, elemzés is, amely negatív eredményre
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Jutott, tehát megismétlése más helyeken csak felesleges ráfordítást jelente-
ne.

A Munkabizottság ezúton kéri fel olvasóinkat, hogy a más intézményekben 
is hasznosítható eljárásokat foglalják Írásba és 2 példányban küldjék meg a 
KMK-nak.

A közlésre alkalmas tapasztalatokról az alábbiakat kérjük közölnij az 
ajánlott eljárás (vizsgálat, elemzés stb.) lényege, körülményei, eredménye 
(pozitív vagy negatív adatok), részletesebb adatok honnan szerezhetők (sze
mély, munkahely). A tapasztalatcsere legkisebb terjedelme - egy-egy témára - 
2, legnagyobb 10 gépelt oldal. Beküldési határidőt 1969. október 31. A Ju
talmazott tapasztalatosere-anyagokat a Munkabizottság publikálja, vagy publi
kálásra ajánlja fel a szaksajtónak.

Tapasztalatosere témákt
1. Ele szakkönyvtárak célszerű berendezése, felszerelése.
2. Sfeabadpoloos rendszer kialakításának módjai a kis szakkönyvtárakban.3. Üzemek, tervező 111. kutatóintézetek, operatív intézmények tájékoz

tató részlegének oélszerü munkaszervezete, a szervezeten belüli gaz
daságos munkamegosztás olyan formál, melyek differenolált szolgálta
tásokat eredményezhetnek.

4. A könyvtári és dokumentációs munka eredményeinek nyilvántartására 
hasznait módszerek és eszközök.

5. Bibliográfiai és informáoiós igények felvételére alkalmazott Űrlapok 
vagy egyéb eszközök.

6. Letéti könyvtárak anyagának központi nyilvántartására és kezelésére 
alkalmazott módszerek.7. Kézi oédulasokszorositásl eljárások.8. A reprográfiai eszközök hasznosításának módjai a könyvtári és tájékoztató intézményekben.

A dokumentum és adatfeltárás tartalmi kérdései
1. Gyorsan avuló kiadványfajták feldolgozási módszerei.
2. Speoiális feltárási módszerek alkalmazása a könyvtár kiemelt gyűjtő

területén.
3. Adattárak kiépítésének módszere és a használattal kapcsolatos tapasz

talatok.4. A tájékoztató kézikönyvtár feltárásának korszerű módjai.
5. Bem ETO rendszerű osztályozási eljárások alkalmazása a szakirodalom 

feltárásában.
6. Az anyaintézmény tudományos vagy termelőmunkájának eredményeit feltáró könyvtári és dokumentáolós módszerek.
7. Könyvek dokumentációs feltárásának módszerei.
A dokumentum és adatfeltáróé korszerű eszközei
1. Kézi lyukkártyák alkalmazása a tájékoztatásban.2, Gépi feltárási módszerek a könyvtári és tájékoztató munkában.
Tájékoztatás
1. A tájékoztató eszközök használatának ismertetésére alkalmazott mód- 

szorsk2* A kutatók szakirodalmi tájékoztatásának különféle formái*
3* A gyakorlati szakemberek tájékoztatásának különféle formái*
4* Speciális tájékoztatőszolgalat vezetők részére*
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MUNKÁMRÓL.KÉRDÉSEIMRŐL
1969 (folytatás)

Előző számunkban Ígéretet tettunk arra, hogy folytatásként a ktt- 
löngyüjtemények és a könyvtárközi szolgáltatások terveiről és problémáiról 
számolunk be. Ennek az Ígéretnek könnyelmű voltára akkor ébredtünk, amikor 
a KUlöngyttJteményl főosztály néhány vezető munkatársának már feltettük tá
jékozódó kérdéseinket. "Milyen terveinket kívánod ismortetnl" - hangzott 
kisebb-nagyobb eltéréssel a viszontkérdés -"vágyálmokról essék szó, vagy 
reális helyzetképet kíván adni a Híradó. Nem mintha nem tudnánk, milyen fel
adatok volnának fontosak, de egyelőre örülünk annak, ha a napi munkát becsü
lettel ellátjuk, ha nlnos feldolgozási restanoiánk, ha a kutatókat zavarta
lanul ki tudjuk szolgálni. Erőnkből többre, látványosabb feladatvállalásra 
nem igen futja.” Ha a gyanúperrel élő kérdező e panaszokból levonja az 
OSzK-ban szinte kötelező protokolláris zokszó-mennyiséget, akkor Is elegendő 
oka marad arra, hogy megfontolja, mennyire nem irigylésreméltó a nagyobb 
osztályok dolgozói által gyakran irigyelt kis tárak helyzete, milyen áldoza
tokat kívánt tőlük eddig a vári perspektíva, s annak eltolódása mennyire ne
hezíti további helyzetüket.

Ezzel nem Is arra célzunk, hogy ez a perspektíva-eltolódás a rákospa
lotaiak számára további öt évi Ide-oda utazgatást és kutatói sirámok meghall
gatását Jelenti. Kern is arra, ami e pillanatban még Inkább csak a folyosón 
hallható, hogy a lebontásra kerülő Muzeun utca 3-ból - csak a Jó ég tudja 
hová - ki kell majd költözni. Arra sem, hogy a Zeneműtárat is a költözés ve
szélye fenyegeti, mert a növekvő állomány statikailag veszélyezteti a Puskin- 
utoal épületet. Ezek személyi problémákat Jelentenek, még hozzá sok esetben 
súlyosakat, de érdemben nem érintik a tárak állományát, munkáját. A problémák 
lényegét Inkább abban látjuk, hogy a növekvő állomány megfelelő elhelyezése, 
a kutatók zavartalan kiszolgálásénak biztosítása, az lnspekoiók ellátása, a 
beszerzett uj állomány-egységek megfelelő színvonalú feltárása már Jó Ideje 
gondot okoz, s most ez az állapot állandósulni látszik.

A különgylljtemények elhelyezésének bizonyos mértékig periférikus volta 
- gondolom - senkit sem téveszt meg. Hiszen ezek a gyűjtemények Jelentik 
(ide értve a Hírlaptárat és a Zárolt Kiadványok Tárót is) azokat az állomány
részeket, amelyek a rangos kutatókat vonzzák, amelyek forrásértéküek,amelyek 
sehol másutt meg nem találhatók. S azoknak, akik e rájuk bízott gyűjtemé
nyekért felelősek, nem lehet közömbös, hogy a náluk összegyűlt forrásokat 
hogyan, milyen formában, milyen körülmények között, milyen mélységig tudják 
a kutatók rendelkezésére bocsátani. Csak néhány kiragadott példát a Zenemű
tárban megindult az un. rezldenolális anyag feldolgozása. Ez a főúri és 
egyéb gyűjteményekből származó hangjegyes kéziratanyag nemosak országos, de 
világviszonylatban is Jelentős érdeklődésre tarthat számot, elsősorban 18. 
századi, még publikálatlan zenei kézirataival. Egy része mér restauráltan
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olyan keretek között van, amelyeket főúri tulajdonosaik annak idején nem biz
tosítottak számukra. Tanulmányok, publikációk, a Musica rinata sorozat kon
certjei, hanglemezei ebből az anyagból születnek. Mindezt folytatni kéne, 
mind a feltárás, mind a restaurálás frontján. Vagy: állandó igény mutatkozik 
Jelenleg is a Kisnyomtatványtár korai plakát-anyaga iránt. Jelenleg ez az 
érdeklődés inkább a filmesek, a TV-sek, Jó üzleti érzékű kereskedelmi szak
emberek vonalán mutatkozik, s ez a pótolhatatlan anyag állagának állandó ve
szélyeztetettségével Jár. Szakszerű feltárása, restaurálása rendkivül fontos 
volna. Vagy* a Kézirattárban ©gy-egy értékes hagyaték részletes feldolgozása, 
szakszerű számbavétele késik, de közben a kutatók már keresik, már ki kell 
szolgálni, s ezzel sok fáradságos többletmunka mellett is a tulajdonos által 
esetleg már rendezett gyűjtemény rendje felborul, állaga is kárt szenved.

f hogy a szervezetileg ugyan nem ehhez a főosztályhoz tartozó, de azonos 
jellegenel fogva, azonos problémákkal, küzdő Zárolt Kiadványok Tárát emlitsük, 
fontos, és már megkezdett referensz-kartotékok, állományépités szempontjából 
fontos megkezdett hiánykartotékok továbbépítése húzódik el, vagy szünetel. 
Hiszen ha a Tár két dolgozója közül az egyik beteg, akkor a másik nemhogy 
referensz-kartotékokon dolgozhatna, de azon kell törnie a fejét, hogy inkább 
ne ebédeljen, vagy addig,amíg elmegy enni, küldje ki a kutatókat a Muzeum 
kertbe napozni.

Nem szeretnénk azt a látszatot kelteni, mintha az érdekeltek osak pa
naszkodtak volna. Hiszen pl. a Zeneműtár olyan elektroakusztikai berendezés
sel rendelkezik - harmadéve ninos beszerelve - amellyel minden felvevő, le
játszó, lehallgató stb. a világszínvonal élvonalét képviseli. Vagy: csak 
1968-at véve, nem akad Híradónknak olyan száma, amelyben valamilyen jelentős 
- s áréban is Jelentős - szerzeményről ne kéne számot adni, legyen az ős- 
nyomtatvány, RMK, kézirat, sőt kódex is. Vagy: a Regi Magyarországi Nyomtat
ványok - az uj Szabó Károly - első kötetének megjelenéséről is beszámolhatunk 
majd. Vagyis: könyvtárunk az állománya gyarapításáért Jelentős áldozatokra 
hajlandó, a kutatók Jobb ellátása, tájékoztatása érdekében is hoz áldozato
kat; ám az állandósuló helyszűke, a munkaerők egyes területekre való koncent
rálása - úgy látszik - leginkább ezekre a kis.tárakra nehezednek, amelyek 
bér önálló gyűjteményként szerepelnek, de mégis egy nagy egésznek részei csu
pán, s e nagy egész érdekében kénytelenek áldozatokat vállalni.

E főosztály problémáiról, munkájáról beszélve, semmiképpen sem marad
hatnak emlitetlenül a müemlékkönyvtérak. Ezek a könyvtárak - népmeséi fordu
lattal élve - vannak is, meg nem is. Gyűjteményük megvan, még szinte csodá
val határos módon, utolsó pillanatban megmentve a gombásodástól, az átnedve
sedéstől, a födém-beomléstól, de további megóvásuk, a magyar múlt egy-egy 
darabját illusztráló bemutatásuk ma már nincs biztosítva. Pedig azért, hogy 
Keszthelyen az ország egyetlen épen maradt főúri könyvtára; Gyöngyös csonki- 
tatlan szerzetesi könyvtára, a legrégibb magyarországi possessori bejegyzé
sek egész sorával, és Zircen egy nagymultu rend tudományos színvonalát bi
zonyító gyönyörű teremkönyvtár átvészelje a költöztetést, építkezést s to
vábbra is megmaradjon, a felelősség óriási. De hiába a felelősségtudat, ha
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egyezer nagy épületek fenntartáséról, helyreállításuk lebonyolításáról már 
nem könyvtárunk dönt. Itt tehát osak regisztrálhatjuk a tényeket, krónikásai 
lehetünk annak, hogy tisztában volt mindenki a ráháruló felelőseéggel, ennél 
tovább azonban nem léphet könyvtárunk,

A könyvtárközi szolgáltatások munkáját és problémáit a tájékozatlan kí
vülálló és a nem főosztálybeliek egy kiosit - úgy gondolom, valamennyien kí
vülállók - olyannak véli, mint amelyeket a vári perspektíva eltolódása nem, 
vagy osak alig-allg érint, A főosztály vezetőjének szavaiból azonban világos
sá vált, hogy ez az elképzelés téves. Más síkon, és más súllyal, de érzéke
nyen érinti a könyvtárközi szolgáltatásokat is az uj épület adta lehetőségek 
eltávolodása. Könyvtárunk egyik leginkább előtérbe kerülő feladata, az uj 
gazdasági mechanizmussal összefüggő országos információs rendszerbe való be- 
kaposolódás éppen ennek a főosztálynak munkáját elsődlegesen érinti, annak 
eddigi feladataiból nő ki, azokat fejleszti tovább. A fejlődés viszont hely
igényes, még akkor is, ha az eddig is meglévő apparátus (központi katalógusok, 
könyvtárközi kölcsönzés) információinak gyorsabbá és hatékonyabbá tételéről, 
a főosztály által gondozott kiadványok továbbfejlesztéséről, és a mindezt 
elősegítő gépesítésről van szó.

Az információs rendszerbe való bekaposolódás még egyelőre a tervezés 
évét éli, de máris számos Idevágó konkrét elképzelésről számolhatunk be olva
sóinknak, Említést érdemel a gyarapodási Jegyzékek bővebb mutatói íszerrel 
való gazdagítása. Ez már ezévben Jelentkezik az 1968. év névmutatójának köz
readásában. Több elképzelés merült fel a Jegyzékek információ-szolgáltatásá
nak meggyorsítására. A gyorsaságon azonban nem a beérkezett bejelentések köz
readásának gyorsasága értendő, mert ez mitsem segít akkor, ha a kiadványok 
külföldről való beérkezése és annak bejelentése között hosszabb idő telik el. 
Ezen lehetne változtatni a központi feldolgozás megszervezésével. Az erre vo
natkozó tervezet összeállítóinak számítása szerint az ezzel Járó többletki
adás megtérülne, nemosak azáltal, hogy a beérkező kiadvány-anyagról gyorsab
ban lehetne tájékozódni, hanem azzal is, hogy országszerte számos kisebb 
- vállalati, intézeti - szakkönyvtár Jutna ilymódon gyorsan, az eddiginél 
esetleg Jóval színvonalasabb, szakszerűbb oimleirásókhoz. Hasonlóképpen je
lentős előrelépés a külföldi tudományos és műszaki folyóiratok retrospektiv 
magyarországi lelőhelyjegyzékének közreadása. Erről azonban lapunk más helyén 
már beszámoltunk.

Az informáoió-nyujtásnak gyorsabbá és hatékonyabbá tétele a gépesítés 
fokozását feltételezi. E téren is folyik előkészítő munkai annak előkészítése, 
hogy a két év múlva megjelenő 1971-ss lelőhelyjegyzék már gépi adatfeldolgo
zással készülhessen. Előkészítést nem, osupán anyagi áldozatot igényel egy 
gyorsmásoló berendezés. Ez számos egyéb előny mellett pl. a könyvtárközi 
kölcsönzésnek nyújtana lehetőséget arra, hogy az egyre növekvő folyóiratcikk- 
kölcsönzési igényeket gyorsabban, s a kérő számára előnyösebb formában elé
gítse ki.

A telex-berendezés - a gépesítés első fecskéje - már működik. 1969 slső 
negyedében közel 300 adást és vételt bonyolított le. Ez a szám persze el

48



enyészik a könyvtárközi kölosönzés teljes volumene mellett, ezen azonban nem 
lehet csodálkozni. Egyfelől a kölcsönző Intézmények - noha az OSzK már tájé
koztatta őket arről, hogy városukban hol kapcsolódhatnak be a telex-haszná
latba, még általában beérik egy expressz-levéllel, másfelől a külföldre irá
nyúié telex-kérések költsége, amely a kérő felet terheli, meggondolandé 
összeg. így is volt azonban több olyan sürgős kérdés, amikor a kérő félnek 
megérte, hogy akár az USA-hivás 275 forintos költségét Is vállalja.

Amikor hozzákezdtem e oikk anyagának összegyűjtéséhez, magam sem gondol
tam, mennyire uj megvilágításban látok majd egyes kérdéseket annak végére ér
ve. Hőst, amikor útjára bocsátom, azt remélem, hogy az olvasóknak is nyújtott 
újat, s talán abban is segített, hogy mások eredményeivel, várakozásteli ter
veivel, esetleg keserű nehézségeivel foglalkozva, saját munkáját is másképp 
nézze.
wix györgtní

MAGYAR VONATKOZÁSÚ 
UJ KÜLFÖLDI SZERZEMÉNYEINKBŐL

MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEM NYELVEN
[BERKESI András] BERKESIS Andraáast Zledas su antspaudu. ISellő a pecsétgyű
rűn.] Vilnius 1968.BÓKAY Jánost Bohemi in metuljl. (Bohémek és pillangók.) Ljubljana 1967. 

DIPLICH, Hanst Stimmen aus dér Pusta. Raohdlohtungen ungarischer Lieder. 
München 1967.HALASI Máriát Vilmases plngis, (Az utolsó padban.) Tallinn 1968.HE^TAI [Jenő] Eugenlot La modletllla. [A masamód.] Madrid 1922.

(JÓKAI Mór)t Carinus. Helslngissá 1875.
JÓKAI Mórt Ein ungarisoher Nabob. (Egy magyar nábob.) Leipzig 1968.
JÓZSEF Attilát Proletarvera og andre digte. Herning (1968).
[KÖNNYŰ László] KÖNNYŰ Lesliet Oolleoted poems. St. Louis 1968.MOLNÁR Ferenot Deoata od Pavlovata ulica. (A Pál-utoai fiuk.) Skopje 1967. 
NAGY Lajost Aooident de oirculatle. [Nuvele.] Buourepti 1968.[PETŐFI] PBTBFI Sándort Aposztol. [Az apostol.1 Uzsgorod 1968.
SOMOGYI TÓTH Sándort Du var profét, alskling. (Próféta voltál, szivem.) 

Stookhola 1967.
MAGYAR NYELVŰ SZÉPIRODALOM
A bárányka. Román népballadák. Bukarest 1963*BRÓDY Sándort A dada. - A tanítónő. - A medikus. Bukarest 1968.
FARAGÓ Józseft Jávorfa-muzsika, Népballadák. Vél., szerk. és bev.--.

Bukarest 1965.HORVÁTH Elemért A mindennapok aroa. Versek. Roma 1962.
NAGY Olgát Madár kék mezőben. Regény. Bukarest 1968.
MISCELLAHIA HUNGAR1CA
(ALFÖLDY Géza - WEBER, L.)t Bibliographie von Andreas Alföldi. Bonn 1966. 
CSUPOR Zoltán Mihályt Emlékezés Sajnovios Jánosra, a finnugor nyelvtudomány 
megalapozójára. Helsinki 1965.DÁNIEL Györgyt Les liens historiques entre Hongrois et Albanais durant les 
siecles XIV, et XV. Tirana 1967.FERDINÁNDI [Mihály] Miguel dct História de Hungria. Madrid 1967.

GÁBRIEL [Asztrik László] Astrik L.; A summary catalogue of miorofilms of one 
thousand soientifio manuscripts in the Ambrosiana Library, Milán. Notre 
Dame. Ind. 1968.
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^^Graa^^wÍGnanBK"l^G1968e^e ^es Johannes Sambueus /Zzamboky/ 1554-1584.

GOLDZÍHBR rignác] Igoaat Gssammelte Schriften. 2. Hildesheira 1968.
K HelalnglaeÍÍ968rÍO<ÍiCa Hungarioa* Catalogus Hungarieorum perlodicorum...
KIEFBR Ferenct On eraphasis and word order in Hungárián. Bloomington - The 

Haguo 1967 t[ZALKA Mátéj Haté Zalka - piszatel', generál, cselovek. Voezpominanila, 
Moszkva 1968.

George} Boomerang. Auetralia redlecovered. London 1968.MOLHAR Pali The eonoeption and interrelation of bibliology and library eoienoe 
ní»ori11' reoent debates in socialist countriee. ICopenhagen] 1968.

í8tván» Cierna krónika. (A fekete krónika.) Bratislava 1968.
WKOSD Mihály? Hungárián prose literature today. [Manitoba] 1968.
(TARDI [Lajos] Louis)t Relations entre la Hongrie et la Géorgie aux KIII - 
IVIII. siecles. Paris 1968.

TEILHARD DE CHARDIR, Pierret A mindenség himnusza. Pord. Rezek Román. Sao 
Paolo 1966.

TUROZEL Lajost A magyar irodalom története 1772-ig. Bratislava 1968. 
Tengersskaja Narodnaja Reszpublika. Moszkva 1968.
WANDRUSZKA, Adara: Schioksalsjahr 1866. Graz - Wien - Köln 1966.

KÜLFÖLDI VENDÉGEINK
John Wall, az oxfordi Bodleian Library osztályvezetője már

cius 25-én, Olga Hernandez Guevara kubai könyvtárigazgató ápri
lis 11-én, Gheorghe Bondoc. a bukaresti Biblioteoa Ce..vral& de 
Stat h.IgazgatóJa április 17-én látogatta meg könyvtárunkat.
G. Gavazzeni olasz karmester március 7-én tett látogatást a Zene
műtárban.

Április folyamán két könyvtáros csoportot is fogadtunk 
Jugoszláviából} 12-én a £kop.1e-l. 19-én belgrádi és újvidéki 

könyvtárosok kerestek fel bennünket.
KÜLFÖLDI KAPCSOLATAIM

Kossuth-emlékszoba Torinóban. Még 1968-ban határozta el a torinói Yárosi 
Tanács, hogy az ottani Rlsorgimento Muzetun egyik helyiségében Kossuth-emlék- 
szobát rendezzenek be. A kiállítás előkészületei hónapokon ét folytak egy ma
gyar-olasz vegyes-bizottság irányításával. A Kulturális Kapcsolatok Intézeté
nek közreműködésével és a Magyar Nemzeti Museum vezetésével több intézmény.
Így a Hadtörténelmi Museum, az Országos Levéltár, a ceglédi Kossuth Muzeum és 
az Országos Széchényi Könyvtár vett részt az anyag összeállításéban. Könyvtá- 
runk részéről a munkálatokat dr.Tombor Tibor osztályvezető irányította, A ki
állításra küldött dokumentumok tükrözik a 48-ae szabadságharo politikai-gaz
dasági vonatkozásait, bemutatják Kossuth szerepét a forr ad silómban és az emig
rációban, magyar politikusok kapcsolatát Garibaldival, Oavourral és az olasz, 
111* magyar légié szerepét a két nép szabadságharcában. Az emlékszobát május
ban nyitják meg Torinóban.

Löffler Pál, a franciaországi "Magyar Sző" szerkesztője két kéziratának 
gépiratos másolatát ajándékozta könyvtárunknak• A két rendkívül érdekes ta
nulmány olme} "A magyar emigráció Franciaországbsin a két világháború között*
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és "A franciaországi magyar baloldali irodalom történetének véslata".Löffler 
Pél ezenkivlll a kolozsvári "Korunk* néhány évfolyamát is könyvtárunknak aján
dékozta*

Kanadai magyar bibliográfia. Könyvtárunk tájékoztató szolgálatához érke
zett levél tanúsága szerint Béky-Halász Iván Torontóban éló bibliográfus 
Hungarioa-Canadlana bibliográfia összeállításán dolgozik. A bibliográfia ma
gában foglalná mindazokat a kiadványokat, amelyeket magyarok Írtak Kanadában 
vagy Kanadáról, kanadaiak Írtak a kanadai magyarokról vagy Magyarországról, 
továbbá kanadai szerzók magyar fordításait és magyarországi Írók Kanadában 
magyar,111. angol nyelven megjelent müveit. A bibliográfia teljesebbé tételé
hez könyvtárunk több mint kétszáz olmlelrás elküldésével Járult hozzá.

Kármán József születése 200. évfordulója alkalmából szülővárosa, Losono 
múroiU8 21-23. között ünnepségsorozatot rendezett. Az itt megnyílt Káxmán- 
klállitás anyagának összeállításában könyvtárunk is részt vállalt. A megemlé
kezést rendező csehszlovákiai magyar kulturális szervek meghívására az ünnep
ségeken dr.Sebestyén Géza h.főigazgató és Tamás Péter, Könyvtárközi Kölcsön
zésünk vezetője is résztvett.

A DBFA-Pilmgyér (MŰK) német-magyar koprodukcióban filmre viszi gr.Hadik 
^ndrás tábornagy életét. A Mária Terézia korában Játszódó film irodalmához 
előzetes anyaggyűjtést végzett könyvtárunkban B.Stranka. a DBFA megbízottja.

Külföldi olrasólnk. lapunknak határainkon kívül is akadnak olvasóit ma 
már tiz helyre küldjük ki kérésre az OSzK Híradót. A moszkvai Lenin Könyvtár, 
a liposei Deutsohe BUcherel, a berlini Staatsbibliothek, a varsói Bibliotéka 
Narodowa, a Varsói Egyetem magyar irodalmi tanszéke, a prágai Státní Knihovna, 
a pozsonyi Egyetemi Könyvtár, a kassai Állami Tudományos Könyvtár, a bukaresti 
Biblioteca Centralá de Stat és a londoni Könyvtáros Egyesület kapják rendsze
resen lapunkat.

w\m

Könyvtárunk tudományos kutatómunkájának 1968. évi összefoglaló adatai 
szerint 54 munkatársunk részesült munkaidő-kedvezményben. Az 57 kutatott téma 
közül 40 volt könyvtártudományi, 17 pedig más szaktudományok, elsősorban a 
magyar irodalom- ill. történettudomány területéhez tartozott. Erre az évre 
57 dolgozó kapott kutatómunka végzésére munkaidő-kedvezményt, közülük negy
venen a könyvtártudomány, tizenheten más szaktudomány területén dolgoznak.
Az OSbK történetével foglalkozó munkaközösség az idei évtől kezdve kevesebb 
kutatóidővel ugyan, de tovább folytatja munkáját.

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ március 3-14. között szervez
te meg első nagyobb szabású, a kézi lyukkártyák könyvtári alkalmazásáról szó
ló továbbképző tanfolyamát. A tanfolyam hallgatói bevezetőt kaptak a szüksé
ges matematikai alapfogalmakba, megismerkedtek a lyukkártyak különböző faj
táival és tájékozódhattak a lyukkártyáknak a dokumentációs munkában való al
kalmazásáról. A gyakorlati foglalkozások keretében meglátogatták az Országos
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Műszaki Könyvtárat és a KGMTTI Prospektustárát. A tanfolyam iránt széleskörű 
érdeklődés nyilvánult meg: hetvennégyen vettek részt a legkülönbözőbb könyv- 
tártipusokbél. A nagykönyvtárakon kívül számos kutatóintézet (Pilmtudományi 
Intézet, Piackutató Intézet, Országos Gyógyszerészeti Intézet, Kertészeti Ku
tató Intézet stb.) sőt egyéb intézmények (Magyar Szabványügyi Hivatal, Kül
kereskedelmi Minisztérium, Országos Mentőszolgálat, Mezőgazdasági Muzeum, Ma
gyar Nemzeti Bank, Csehszlovák Kultúra stb.) képviselői is megjelentek. Saj
nálattal állapítottuk meg, hogy a résztvevők között könyvtárunk egyetlen 
munkatárssal sem szerepelt. Pedig bizonyára akadtak volna olyanok, akik a 
tanfolyamot szívesen elvégezték volna.

A Magyar Rádió március 6-1 "Nyitott stúdió" cimü adáséban negatív hangú 
kritika hangzott el a könyvtárunk Hirlaptérában bevezetett hirlap-haeznélati 
korlátozások, különösen a régi hírlapoknak a kéréstől számított 24 óra után 
való kiszolgálása miatt. Könyvtárunk válaszában - melyet a "Nyitott stúdió" 
április 10-i adásában tárgyilagosan ugyancsak közölt - hangsúlyozta, hogy az 
említett korlátozásokra a könyvtár végszükségben kényszerült. A Széchényi 
Könyvtár "egyedülálló, sehol másutt meg nem lévő magyar hirlapgyüjteményének 
kereken egyharmada - elsősorban a régi újságpapír elöregedése folytén - sú
lyosan rongálődott állapotba került, egy másik harmada pedig használata 
előtt Javítást kiván. Gyors intézkedések nélkül a hirlapanyag számottevő ré
sze Jóvátehetetlenül elpusztul. A hirlapforgalom korlátozása int4 édeseink
nek osak egyik, nehézségekkel járó, de elkerülhetetlen oldala."

Könyvtárunkban tartották meg alakuló üléseiket a magyar nyelv- és iroda
lomtudományi . valamint a magyar történettudományi gyűjtőköri kooperációs bi
zottságok. Előbbi dr.Dezsényl Béla főosztályvezető, az utóbbi V.dr.Nlndlsch 
Éva tud.főmunkatárs elnökletével ülésezett és az érdekelt budapeeti és vidéki 
könyvtárak képviselőin kivttl a Széchényi Könyvtár illetékes osztályainak ve
zetői is megjelentek. Az adott szakterületek beszerzési problémáival kapcso
latban a Gyarapítási Osztály felajánlotta, hogy hungarika segédeszközeinek 
használatát, valamint az 0£hK rendelési kartonjaiba való betekintést a 
kooperáolóban résztvevő valamennyi könyvtár számára lehetővé teszi. Ugyancsak 
könyvtárunk vállalta - az Egyetemi Könyvtárral együttműködve - a két szakte
rület legfontosabb külföldi folyóiratai Jegyzékének összeállítását. A két 
bizottság további terveiben szerepel többek között az 1970. évi külföldi 
szakfolyóirat-rendelés egyeztetése; a külföldi magyar irodalmi könyvanyag na
gyobb arányú beszerzésének kérdése, felhasználva a nemzetközi csere lehetősé
geit; a külföldi magyar Irodalom termésének bibliográfiai feltárása; a törté
nelmi hungarika fogalmának meghatározása és a szaktudományok bibliográfiai 
igényelnek s az ezzel kapcsolatos könyvtári szolgáltatásoknak kérdése.

A kmk Hgftirmfti továbbképzésének 1969. évi programjából a tudományos 
könyvtárakat is érdeklő témák közül az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet;
Az állománygyarapítási együttműködés Jelentősége és távlatai. A gyűjtőköri 
együttműködés eddigi eredményei. (Egynapos konferenola októberben.) A társa
dalomtudományok fejlődési irányai hazánkban. Néhány társadalomtudományi te
rület szakirodalmi ellátottsága és az igények vizsgálatának tapasztalatai és
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módszertani javaslatok. (Bgynapos konferenola novemberben.)
A Tanácsköztársaság 50. évfordulója alkalmából a központi ünnepi kiállí

tást a budai Yárpalotában a Magyar Munkásmozgalmi Muzenm rendezte. A kiállí
tás anyagához könyvtárunk részben másolatokkal, részben eredeti dokumentumok 
átkölosönsésével járult hozzá.

A Béke Yllágtanáos és az Unesoo javaslatára az Idén emlékeznek meg vi
lágszerte Cirill, a szláv Írás megalapítója halálának 1100 éves éves évfor
dulóiéról. Ebből az alkalomból könyvtárunk is emlékkiállítást rendez.

A Petőfi Ifrpqfflmi ^tyiapinek kiállításra kölcsönadott könyveink közül 
kettő "egy kis kerülővel" került vissza könyvtárunkba! a Múzeumból ellopott 
könyveket a IV.kerületi Rendőrkapitányságtól kaptuk kézhez. Saplentl satt
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Fennállása áta ©lőazör két kötetben 
adták ki a Magyarországon Mgjelent köny
vek, zenemüvek, térképek ®6 hanglemezek 
olmjegyzékét. A Sbéohányi Könyvtár doIgo
réi számára minderről kevés mjdonságot 
mondhatunk* Ezek azonban mind egyértel
műbbé teszik az összeállítást.

Az első ilyen tisztázó Jellegű - bár 
a megjelenést ennél a kötetnél késlelte
ti - mozzanat a tárgyévben megjelent, le

hetőleg valamennyi mtlnek a Könyvé szét szakrendi részébe való felvétele* Ezt 
a szerkesztik a továbbiakban is következetesen be kívánják tartani, olyannyi
ra, hogy az ezévbil kimaradt müveket az 1968-as kötetben már külön testként, 
függelékben közlik. Ha már itt tartnnk, hadd üdvözöljük az 1967-es mutat (Skö
tet ugyanosak először Jelentkező függelékéti A "Szép magyar könyv 1967* évi 
könyvművészeti verseny*-én díjazott kiadványok Jegyzékét, Ez a ro t természe
tesen ugyanosak minden következő évben Jelentkezik. Az 1966-os kötetről el
hangzott bírálat nyomán a szerkesztőség "konkretizálta" a kötet tárgymutató
ját, azazt nem egyszerűen a meglévő 340 szakcsoport nyelvi megfelelőjét adta, 
hanem (kioédulázva) a ténylegesen felhasznált szakok elnevezéseinek betűren
des Jegyzékét,

Logikusnak látszik egy korábbi, a kongresszusokat összefoglaló mutató el
hagyása, pontosabban a szakrendi részbe való bedolgozása, a 061*3 Kotgresssu- 
sok, konferenciák azakosöpört alá, A referenesmunka szempontjából ugyanosak 
hasznos a 061,4 Kiállítások, a 061.5 Vállalatok, gyárak, üzemek ás a 061,6 
Tudományos intézetek. Kutatóintézetek szakosoport kialakítása, melyen belül 
betűrendben lehet eligazodni, A kötet nyomdai előállítása az előzőekéhez ha
sonló, A lemezkészítésnél mutatkozó hiányosságokat azonban mégis szóvátesszük, 
mert - úgy véljük, - nagyobb figyelemmel kikttezöbölhetők,KUlönöeen a szinte 
mindenegyes lapon megmutatkozó "zsindelyárnyékok" osufitják a tipográfiai ké
pet, Ezeket a fehérebb papír osak még erősebben kihangsúlyozza. Végül i métel
ten (sajnálattal vegyes felháborodással) szögezzük le, hogy az éves folyó
iratjegyzék továbbra is hiányzik. Ekért (szégyenkezéssel elegy erőszakkal) 
szeretnénk rávenni az illetékeseket, hogy az ennek összeállítására való spon
tán törekvéseknek legalább a nyomába szegődve - még az esetleges hibák nagyobb 
százalékát is vállalva-inditsák meg az ezen való munkálkodást. Hisszük, hogy 
kisebb osorba esik a Nemzeti Könyvtár hírnevén egy elsietett, itt-ott korrek- 
oióra szoruló Jegyzék kiadásával, mint a nemlétező örökös reklamálásával, a- 
melyet örökös morgolódások és mentegetődzések kísérnek, - ISZLAI ZOLTÁN

Magyar köriyvészet. A Magyarorszá
gon megjelent könyvek,zenemüvek,tér
képek es Hanglemezek címjegyzéke, |Klad.]az OSzK. Bp. - 28 cm

1967. ( Fel. szerk.: Fügéd! Fétemé.) 
1968. Házi soksz, 161,- Ft

1. köt. Sskrendl rész. Vm, 936 1.
2. köt. Mutatók, J 937] -1333 1.

OIO 1
M14 015 439 "1967”

54



ELŐKÉSZÜLETBEN

AZ OSZK OLVASÓI KATALÓGUSAI

Könyvtárunk érdekelt munkatársai előtt már hosszabb ideje ismert, hogy 
egy tájékoztató jellegű kiadvány van kész Ülőbent az OSzK valamennyi olvasói 
katalógusáról szóló útmutató összeállítása. Most, hogy a kiadvány nyomdakész 
kézirata elkészült - és ezzel remény van a megjelenésre is - úgy véljük, a 
Híradó nagyobb nyilvánossága elé tárhatjuk célkitűzéseinket.

Közismert tény, hogy könyvtárunk gyűjteményei és tárai sokoldalúan tár
ják fel gazdag állományukat, de azt hisszük kevésbé közismert és némileg 
meglepetésként szolgál, hogy részben a spontán fejlődés, részben a tudatos 
tervezés eredményeként ma kb, 125-féle katalógus áll az olvasók rendelkezé
sére. (Mivel a kiadvány oélja az olvasók eligazítása, a belső, szolgálati 
katalógusokat nem vettük számításba.)

A dokumentumok típusa, korszakok, a formai és a tartalmi feltárás igé
nye szerint e katalógusok utján valóban sokoldalúan lehet megközelíteni ál
lományunkat, ha az olvasó is tudja, mit, hol, milyen katalógusrendszer kere
tében keressen, mit várjon ezektől a katalógusoktól. Kiadványunk ebbm az út
vesztőben szeretne vezérfonalul szolgálni. Az egyes katalógusokat lehetőleg 
azonos rendben Írja let milyen kiadványok elmét és adatait, milyen korszak
ból tartalmazza a katalógus. Arra is igyekszünk feleletet adni, hogy miképpen 
használhatjuk a katalógust} szükség szerint példákkal illusztrálva mondani
valónkat, A keresést tárgymutató és táblázat teszi könnyebbé.

Terveink szerint néhány reprezentatív anyagunkról készült fényképpel és 
ezek sokoldalú feltárását bemutató leírásokkal színesítjük a kiadványt,amely 
kb. 3 xv terjedelmű less.

A kötet szerkesztői ezúton is őszintén köszönik mindazon munkatársak 
önzetlen segítségét, akik munkája nélkül a kiadvány nem készülhetett volna 
el és eleve elnézést kérnek, hogy a korlátozott nyomdai terjedelem miatt az 
értékes összeállítások, példák terjedelmét kénytelenek voltak osökkenteni, 
FARAGÓ LÁSZLÓKÉ - HARASZTHY GYULA

"KÖNYVTÁRI ÉS DOKUMENTÁCIÓS SZAKIRODALOM”
Uj magyar nyelvű könyvtári referáló lap

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ Tájékoztatási Osztálya 
1969-től évente 4 számban megjelenő referáló lapot ad ki "Könyvtári és Do- 
kumentáoiós Szakirodalom, Referáló lap" olrnen. A lapot a Népművelési Propa
ganda Iroda terjeszti,

A tervek szerint évente kb. 800, hosszabb-rövidebb referátumot közöl a 
külföldi és hazai könyvtártudományi, valamint tájékoztatástudományi szakiro
dalomból. A szerkesztés egyik alapelve az, hogy az igen erős válogatásba
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(a teljes szakirodalomnak kb, 8-10 százalékét teszik ki a közölt referátumok) 
elsősorban a magyar könyvtártlg? kérdéseit közvetlen vagy közvetve érintő do
kumentumok kerüljenek. A referáld lapok általánosan elfogadott gyakorlatétól 
eltérően sok könyv és egyéb önálló publikáció (szűk publioitásu kutatási 
leütés, összefoglaló stb. ) Ismertetését is közli a Könyvtári és Dokumentáción 
Sfcakirodalom. (Blősetes tervek szerint az összes referátumnak kb. 10-20 szá
zaléka. )

Minden referált dokumentum eredeti szövege megtalálható a Könyvtártudo
mányi Szakkönyvtárban, A dokumentumok egy része kölcsönözhető is. (B.P.)
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A VELENCEI KULTURÁLIS EGYEZMÉNY 
és az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
1932

A bécsi udvari gyűjtemények alapjának III.Frigyes klnostárát szok
ták tekinteni, akitél Mátyás király erélye szerezte vissza az Albert király 
özvegye által elzálogosított magyar koronát. A rendszeres udvari gyűjtemények 
megalapítója azonban I. Ferdinánd (1526-1564), akinek gyűjteményén halála 
után három fia osztozott. Utódjának, Miksa császárnak része Bécsben maradt, 
károly főherceg Grazba vitte az ót illetó részt, Ferdinánd tiroli fóheroeg 
pedig Insbruckban illetőleg Ambrasban helyezte el és gazdagította oly mér* 
tékben gyűjteményét, hogy halála után 688 foliot tett ki az "Ambraser Samm- 
lung” leltára. Hagyatékát Miksa utóda, Rudolf osászár vásárolta meg, de Amb
rasban hagyta. Ott is maradt a nevezetes kastélyban, míg 1806-ban a napóleoni 
Idők zavarai miatt Béosbe nem menekítették, ahol anyaga a mai Kunsthistoris- 
ohes Museumba került.

Az udvari gyűjtemények kezdettől fogva gyarapodtak magyar anyaggal, ami 
szinte természetszerűen folyt az uralkodó személyének közösségéből és abból 
a tényből, hogy még az újkorban is Jóidéig állami és uralkodói klnostár nem 
vált el élesen egymástól. De példaként ugyanígy felhozható a korona-elzálogo- 
sltás, s bőven lehetne sorolni aullkus beállítottságú magyar főurak és főpa
pok Ilyen irányú bőkezűségét is. Ehhez Járult még, hogy éppen vagy főleg a 
muzeális értékeket valamilyen nehézkedési törvény vonzza az uralkodói szék
hely felé. A sok közűi tipikus példaként említhetjük az úgynevezett nagyszent- 
miklóei kínosét. Ezt az Attila kincseként emlegetett, 23 arany- és ezüstedény
ből álló torontál-megyei leletet egy román Jobbágy ásója vetette ki 1799-ben.
A rumor odavonzott egy szemfüles béosi kereskedőt, aki a potom áron megvett 
edényeket Pestre hozta eladni. Boráros János polgármester - Pest fejlesztésé
nek lelkes apostola - azonban az egészet lefoglalta és leltárba vétette. így 
próbálta a nemzeti kínosét a kótyavetyétől megmenteni, a leltározással azon
ban megindult a bürokrácia szívós gépezete, amelynek tekervényeiben végűi is 
Béo-3be került ki az egész anyag, és ott is van a mai napig.

Az ilyen és ehhez hasonló Jelenségek érlelték meg "honunk jobbjaiban" 
mzt a szándékot, hogy az országban létesíteni kell nemzeti múzeumot, ahol a 
nemzeti értékek méltó módon elhelyezhetők. Mint tudjuk, az elképzelés József 
nádor bűzgólkodésóból testet is öltött - s már állott a Pollaok Mihály által
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tervezett épülete is, amikor a "gravitációs erőtér" még mindig a régi irány
ban mozgatta a tárgyakat. Az 1843-44* évi magyar országgyűlés - az épület 
ekkor még nem volt kész, de több mint 40 esztendő telt el Széchényi alapitó 
tette óta - feliratot intézett a királyhoz Mátyás könyvtárának visszaszerzé
se és a külföldi gyűjteményekben lévő magyarországi vonatkozású történelmi 
emlékek visszakerülése tárgyában* Az uralkodó ennek értelmében utasította 
Metterniohet az ügy kedvező elintézésére, aki körlevelet küldetett a mo
narchia diplomáciai képviselőihez. Ennek eredményeképpen a módénál heroeg 
1847-ben el is küldött két kódexet Bóosbe, de ott megrekedtek. 1891-ben 
újabb akciót indítottak megszerzésükre, s akkor került a két kódex Pestre, 
mint a király ajándéka. Ugyanosak Fereno József ajándékaképpen Jutott hozzánk 
előzőleg, 1869-ben az a négy korvina is, amelyet 6 Abdul Aziz török szultán
tól kapott ajándékba* Érdekes, hogy a Metternioh-féle felszólítás alapján az 
udvari könyvtár azt jelentette, hogy Mátyás könyvtárából mindössze 3 kézirat 
van birtokában, a velencei kulturális egyezmény alapján pedig - mint látni 
fogjuk - mégis 16 korvina került elő Béosből.

A magyar kulturális kincsek ilyetén sorsa természetesen hozzájárult az 
Ausztriával való négy évszázados, időnkint nagyon is viharos szimbiózis meg- 
keseritéséhez* így amikor 50 esztendővel ezelőtt ennek felszámolására került 
sor, a "válóper" kapósán el kellett intézni a kulturális kincsek szétosztá
sát is.

A hátterül szolgáló politikai események most, a félévszázados forduló 
kapósán elég világosan rajzolódnak ki előttünk. 1919 szeptemberében megkez
dődik a központi hatalmak katonai összeomlása, s azzal párhuzamosan a külön
böző nemzetiségek elszakadása az Osztrák-Magyar Monarchiától. Amikor a Mo- 
narohia 1918* november 3-én megköti a fegyverszünetet, tulajdonképpen mar 
Magyarország sem tartozik hozzá, hiszen a budapesti tömegek forradalmi meg
mozdulása október 31-én megdöntötte a dualizmus rendszerét. A fegyverszünet 
megkötése a teljes kapituláoiót jelentette, amely után mindkét ország a maga 
külön utján ment tovább* November 12-én kikiáltják az OBztrák köztársaságot, 
majd négy napra rá, november 16-án nálunk nyilvánítja Károlyi Mihály kormá
nya megszűntnek a királyság intézményét.

Az átalakulás szülte forrongó belpolitikai problémák mellett párhuzamo
san ott tornyosultak a külpolitika nehézségei is. Ausztria 1919 szeptemberé
ben Jut el a Saint Germain-i béke aláírásához, de a magyar békeszerződés alá
írására csak 1920 júniusában kerül sor Trianonban.

Miután Ausztria megszűnt császárság lenni, az osztrák állam nemzeti va
gyonnak nyilvánította az uralkodóház vagyonához tartozó bécsi osászári és ki
rályi hitbizományi gyűjteményeket. E tényre Magyarországon is rögtön felfi
gyeltek. Az ügyben a magyar sajtó már 1919-ben széleskörű mozgalmat indított, 
rámutatva, hogy az osztrák nemzeti vagyonnak nyilvánított gyűjteményekbe sok 
érték a magyar korona Jogcímén került, ezeknek most mi lettünk a Jogos tu
lajdonosai. A kérdésről Siklóssy László még abban az évben könyvet is adott 
ki "Műkincseink vándorutja Béosbe" oimmel.

Mozgásba Jött a hivatalos apparátus is. Erőknél Vilmos elnökletével a



vallás- és közoktatásügyi miniszter mér 1919-ben létrehozott egy bizottságot 
a béosl közös és udvari gyűjtemények felosztásának előkészítésére# A bizott
ság előadója, Gerevioh Tibor egyetemi tanár a muzeális ügyek szakértőjeként 
a magyar békedelegáolóba is bekerült# Jórészt az ő fáradozásénak köszönhető 
a trianoni békeszerződés 177# paragrafusénak rendelkezése azoknak a művésze
ti, régészeti, tudományos vagy történeti jelentőségű tárgyaknak vagy okira
toknak további sorsáról, amelyek előbb a monarchia kormányának vagy a koro
nának gyűjteményeibe tartoztak# A paragrafus szerint Magyarország kötelezi 
magát olyan barátságos megállapodás kötésére, amelynek értelmében ezeket az 
értékeket a viszonosság elve alapján a származási hely országának vissza le
het adni, de ugyanígy Magyarországnak is Joga lesz a békeszerződésben sze
replő államokat, elsősorban Ausztriát felhívni ilyen természetű megállapodás 
kötésére "a magyar szellemi tulajdon fogalma alá tartozó tárgyak" ügyében#
A békeszerződés kísérőjegyzékében a szövetséges és társult hatalmak leszö
gezték, hogy a magyar igények ilyen elismerésénél nem áll módjukban többet 
tenni#

Az elvi döntéstől azonban még hosszú volt az ut a gyakorlati végrehaj
tásig# Először egy Jogi bizottság tárgyalta meg az osztrákokkal a követendő 
eljárást, aztán a továbbiak intézésére 1922-ben megalakult Csánkl Dezső el
nökletével a Levéltári Bizottság, Fejérpataky László elnökletével pedig a 
Múzeumi és Könyvtári Bizottság# A közvetlen tárgyalásokkal Károlyi Árpádot, 
illetve Szekfü Gyulát és Eokhart Ferencet bíztak meg#

Azonban még ugyanebben az évben átszervezésre került sor# Ez azt jelen
tette, hogy az ügyben érdekelt közgyűjtemények az Országos Magyar Gyűjtemény- 
Egyetem alakjában egyesültek, s 1923-ban mér ennek igazgaté-tanéosa folytat
ta a további tárgyalásokat, mégpedig bekapcsolódva az általános pénzügyi és 
▼agyőid likvidációs tárgyalásokba# A bizottságot Petrovlos Elek, a Szépművé
szeti Muzeum főigazgatójának elnökletével múzeumi szakemberek alkották:
Hóman Bálint, az Országos Széchényi Könyvtár, majd később a Magyar Nemzeti 
Muzeum főigazgatója, továbbá Vógh Gyula, Varjú Elemér, Gerevioh Tibor, akik 
mellé a kttlügy képviseletében Bárdossy László miniszteri titkárt rendelték#

Ez a bizottság irodalmi források alapján összeállított egy igény-listát, 
amelyet 1923 júliusában átnyújtottak az osztrákoknak# Ezt októberben és no
vemberben újabb, immár Béopben összeállított listák követték, amelyeket Varjú 
Elemér vezetésével a következő múzeumi és könyvtári szakemberek állítottak 
össze: Csányi Károly, Hoffmann Edith, Gerevioh Tibor, Jakubovioh Emil, Orosz
lán Zoltán, Tóth Zoltán, Harsányt Pál és Fógel József*

A Jegyzékek külön sorolták fel a műtárgyakat, külön a kéziratokat és 
könyveket, továbbá a rajzokat és metszeteket, külön Jegyzék készült a fegy
verekről, e végül a leletekről#

Az igényekkel az osztrákok természetesen vitába szálltak# 1924 januárjá
ban küldött terjedelmes válaszukra újabb válasz, szóbeli tárgyalás, döntőbí
rói egyeztetés stb# következett évek során át#

Az olaszok hasonló tárgyalásai az osztrákokkal a "győztes jogén" sokkal 
egyszerűbben folytak. 1919 januárjában kijelentették, hogy amennyiben a bécsi
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udvari gyűjteményekből haladéktalanul nem kapnak meg 64 festményt, beszünte
tik a* élelmiszerezállítást, sőt kézigránáttal is fenyegetőztek. Erre feb
ruár 12-én a osáezári gyűjtemények igazgatója kiszolgáltatta a kívánt képe
ket, csupán kereteiket hagyta - óvásul - helyükön.

A magyar tárgyalások menetét számos körülmény lassította.
Elsősorban komoly nehézséget Jelentett a "magyar szellemi tulajdon" 

meghatározása. Ehhez a magyarok a történelmi Magyarország határait, az oszt
rákok a trianoni határokat vették alapul, s számoltak az utódállamok beavat
kozásának lehetőségével is. Kétségbe vonták továbbá a korvinák magyar szel
lemi tulajdon Jellegét azon a elmen, hogy azok nagyrészt itáliai műhelyekben 
készültek. Hasonlóképpen nem voltak hajlandók engedni olyan tárgyak ügyében, 
amelyek nem közvetlenül Magyarországról, hanem már közvetve, valamilyen más 
osztrák gyűjteményből kerültek az udvari gyűjteményekbe.

Bizonyos fokig a magyar szakembereknek is meg kellett hajölniok az 
előtt az érv előtt, hogy a nemzetközi tudományos közvélemény határozottan vé
delmezi a világhíres közgyűjtemények egységet, s ellenszenvvel fogadja a meg- 
osorbitásukra irányuló törekvéseket. Mindehhez járult még az a körülmény, 
hogy a két állam közti általános likvidációs tárgyalások is akadoztak. Ezek
nek elsimítására 1930-ban döntőbíróság alakult Dr.A.Soldotl. & svéjoi állami 
főtörvényszék biréjénak elnökletével. Bár az osztrákok kifogást emeltek a 
döntőbíróságnak a gyűjteményekre vonatkozó hatásköre ellen, végü> báró Szte- 
rényl József magyar és dr.Victor Kienböok osztrák meghatalmazott 1932. no
vember 27-én mégis aláírta a múzeumi és könyvtári állományok ügyében kötött 
velencei egyezményt, ahol magyar szakértőként Petrovios Elek szerepelt. Az 
egyezményt mindkét állam ratifikálta.

A nemzeti történet és művelődés szempontjából legfontosabb emlékek 
visszaszerzése főleg a könyv és kéziratos anyag tekintetében mondható ered
ményesnek - különösen, ha összevetjük az Országos Széchényi Könyvtár 1932- 
ben és 1933-ban kiadott Jelentéseit.

1932-ről ezt mondja Jakubovioh Emil Jelentései "Az 1932. esztendő épp
oly súlyos gazdasági helyzetben folyt le, mint az előző év 6 Így Jelentése
met a múlt évihez hasonlóan, a súlyos gazdasági helyzet felemlitésével kell 
kezdenem.•• A könyvkölosönzést ebben az évben is igyekeztem a lehető legszű
kebb körre visszaszorítani, mégsem tudom elhallgatni abbeli aggodalmamat, 
hogy a könyvek további romlása esetén kénytelen leszek a legutóbbi 15 esz
tendő magyar könyvtermelését még az olvasótermi használatból is kivonni. 
Könyvtárunk anyagi helyzetére Jellemző, hogy az év folyamén piacra került 
egy híres grófi könyvtárból néhány unikum-példányú, 1711 előtti magyar nyel
vű mü, összesen 14 ezer pengő forgalmi értékben, de az Országos Széchényi- 
könyvtár annyira nem volt fizetőképes, hogy a nagybeosü és gyűjtési körünk
be vágó kollekció egyetlen darabját sem tudta megszerezni." A Jelentés egyet
len vigasztaló Jelenséget tud emlitenii "a gr. Széchényi Pereno szellemét 
fenntartó és Könyvtarunk iránt fokozottan megnyilvánuló nemzeti áldozatkész- 
ságiét], amely a sűrűn megismétlődő adományokban nyilatkozott meg."

Ezek után nem csoda, ha az 1933-as év jelentése igy kezdődik!
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"Az 1933-lk év az Országos 8béchényi-Könyvtár életében örökre emlékezetes 
esztendő marad. Azt mondhatjuk, hogy alapítása és mai helyiségeik* való köl
tözése óta életének legnagyobb eseménye Játszódott le ebben as esstsndőben, 
amikor a békeszerződések alapján megindult tárgyalások befejestévbl... 37 
nagybecsű kézirat az Országos Széohényi-Könyvtár tulajdonába került...) as 
Anonymus-kézirat, a Béosl Képes Krónika, az Aoephalus kódex, a fiuftuous- 
kódex, stb., továbbá két nyelvemlékünk) a béosl magyar biblia (Kávai-kódex) 
és a Blrk-kódex) a beoses Jogtörténeti emlékek) a Turóozi- és as tlosvay- 
kódex és a Quadripartitum kézirat; a kiváló értékű gazdaságtörténeti forrás, 
II. Ulászló számadáskönyve; Mátyás egykori híres könyvtárának IS tarabja, 
közöttük a ragyogóan lllumlnált Philostratus-kódex; a béosl udvari könyvtár 
alapját megvető magyar Zsámbokl János könyvtárának néhány beoses Aarabja. A 
Könyvtár eszel a gyarapodással valóban nemzeti könyvtárrá lett s ma már azt 
mondhatjuk, hogy a magyar szellem múltjának Írásos emlékei immár más könyv
tárak által felülmúlhatatlan viszonylagos teljességben vannak együtt Könyv
tárunkban, "

Kevesebb eredményt ért el a velencei egyezmény a régészeti leletek és 
mükinősek tekintetében. Nem kaptuk meg például az említett nagyssentmlklósl 
kincset azzal az indoklással, hogy lelőhelye a trianoni határon túlra esik.
A Béosben maradt, de magyar szellemi tulajdonnak elismert Javak kérdésében 
az a döntés született, hogy ezek a két állam közös, el nem idegeníthető 
kulturjavát képezik, s magyar közgyűjtemények kiállítására esetenklnt kész
séggel rendelkezésűnkre bocsátják. A dolog természetének megfelelően hasonló 
szempontok érvényesültek a levéltári anyagnál is, ahol értelmetlen és tudo
mánytalan lett volna összefüggő állományok megbontása. Itt lgysksstsk döntő 
szempontként a provenlenoia-elvet érvényesíteni.

rolenoei egyezmény alapján visszakerült anyagból 1933-ban kiállítást 
rendeztek. Katalógusához Hóman Bálint irt bevezetést. Mentegetőső ssavalból, 
miszerint "barátságos egyezkedéstől több nem várható", kiársődlk,. hogy bár
milyen örvendetes volt Is az Országos Bzéohényi Könyvtár gyarapodása, as 
egyéb téren elért eredményeket a közvélemény keveselte.
KELEGSÉm OÁBOfi
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TÁJÉKOZÓDÁS

MUNKATÁRSAIM KÜLFÖLDI ÜTI JELENTÉSEIBŐL

Az elmúlt hónapokban több munkatársunk Járt külföldön. Tanulmá
nyi munkájukról, tapasztalataikról beszámolóik alapján adunk rörid tájékoz
tatást, annak bejelentésével, hogy az érdeklődőknek munkatársaink készséggel 
nyújtanak részletes informáoiót is.

O
A Deutsohe Staatsblbllothek szakreferensi rendszeréről

Dr.Haraszthy Gyula főosztályvezető a múlt év deoemberében Berlinben a 
Deutsohe Staatsblbliothek vendége volt. Kintléte alatt elsősorban a könyvtár 
szakreferensi rendszerét tanulmányozta.

A szákreferantura bevezetésének gondolata abbéi a felismerésből szüle
tett , hogy a korszerű könyvtári munkában a tartalmi elemeket kell előtérbe 
állítani, szemben a régi, formális-mechanikus könyvtári szemlélettel. A tu- 
dományos-teohnlkal forradalom és az ezzel szorosan Összefüggő szakirodalmi 
áradat korszakéban a könyvtárak osak úgy tudják ismerettérolé és információs 
szerepüket betölteni, ha a könyvtárakban dolgozók nem vesztik el kapcsolatu
kat az állandóan fejlődő tudománnyal, annak művelőivel és műhelyeivel. Bz a 
szemlélet a könyvtárakban bizonyos szervezeti változásokat is maga után von 
s ezek közül a legfontosabb a szakreferensi rendszer, lényege, hogy a fontos 
tartalmi munkák az illetékes szakemberek kezébe kerüljenek, akik ugyanakkor 
a könyvtári munkában is Jártasak.

A Deutsohe Staatsbibliothek,mint általános gyűjtőkörű tudományos könyv
tár, a tudományok minden területén beszerzi a legfontosabb monografikus és 
periodikus kiadványokat. Mivel a nemzeti könyvtári funkoiókat 1913 óta a 
lipcsei Deutsohe Büoherei látja el, a Staatsblbliothek a német irodalmi ter
mést is osak válogatva gyűjti. Állományának megfelelően, a könyvtár feltáró- 
és tájékoztató munkája is valamennyi tudományszakot felöleli. A közel 30 
szakreferens alapfeladatai közé tartozik az előszerzeményezés, a szakozés 
(ideértve a szakkatalógus osöpörtJainák további bontásét is) es az érdemi, 
azaz tartalmi tájékoztatás. Ezen kivül számos mellékfeladat tartozik még 
munkakörükbe! többespéldényok beszerzésének eldöntése, az egyedi feldolgo
zást nem igénylő dokumentumoknak a megfelelő gyűjteményekbe való irányítása, 
^>7, olvasótermi kézikönyvtár gyarapítása, Jelzetelése, a kiadványok esetleges 
zárolttá minősítése, utasítások a kötésre vonatkozólag, stb. A szakreferensek
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mellett középfokú könyvtárosok működnek, akik elvégzik a olmleirást, teohni- 
kallag szerkesztik a katalógusokat és egyszerűbb információkat adaak.

A fentiekből következően a munka ilyen megszervezése elsősorban Jól 
képzett (és Jól fizetett) szakembereket kíván. A szervezetből következő ne
hézségek* egy-egy szakreferensnek a munkából való hosszabb kiesésé (szabad
ság, betegség) aa Ügymenetben komoly nehézségeket okoz. Problémák Jelentkes- 
nek nyelvi szempontból is, mivel a munkatársak nyelvtudása ninos mindig 
szinkronban a tartalmi feladatok adta követelményekkel. Hátrányos as is, 
hogy a szakreferensek kapcsolatai nem szervesek, nem mindennapiak as olvasók
kal és az olvasószolgálat munkatársaival, s bizonyos mértékig elszakadtak a 
könyvtári munka olyan alapvető műszereitől is, mint a katalógus. Ízzel szem
ben komoly előnyként Jelentkezik a tervszerű állományfejlesztés és a szakte
rület mélyebb ismeretére támaszkodó speciális tájékoztatás.

Hungarlka-irodalom Jugoszláviában
Dániel György tud.főmunkatérs az elmúlt év őszén egy hónapot töltött 

Jugoszláviában. TanulmányútJának célja a Jugoszláviában 1920-1941 és 1945-től 
kiadott magyar vonatkozású szakirodalom számbavétele, valamint a könyvtárunk 
kézikönyvtára száméra szükséges Jugoszláv standard müvek bibliográfiájának 
összeállítása volt.,

Miután a belgrádi Nemzeti Könyvtár anyagának Jelentős része a második 
világháborúban elpusztult, a két háború közti jugoszláviai magyar irodalom 
számbavétele a zágrábi Egyetemi Könyvtárban volt a legeredményesebb. Az 
1921-ben alakított belgrádi Egyetemi Könyvtár különböző alapítványi gyűjte
ményei magyar szempontból sok meglepetéssel szolgáltak* a régi könyveket és 
kézirr: >kat magukba foglaló kttlöngyttjtemények feltáratlan magyar és magyar 
vonatkozású anyaggal rendelkeznek. Ezek felmérése természetesen most nem 
történhetett meg, - a régi anyag felkutatása nem tartozott a tanulmányút 
feladatai közé - de a Jövőben történészek, irodalomtörténészek számára fel
tétlenül érdekes lehet. Hasonlóképpen Jelentős a spliti Nauona Bibliotéka, 
mely Dalmácia legteljesebb hírlap- és folyóiratállományát őrzi. Ifc a gyűj
temény a magyar-horvát politikai történet egyik igen nagy értékű forrásgyűj
teménye. A szerb-horvát nyelv és a Jugoszláv irodalomtörténet kézikönyvei
nek számbavételére a leggazdagabb anyagot a Szerb Tudományos Akadémia Iroda
lomtörténeti Intézete nyújtotta.

Munkatársunk tárgyalásokat folytatott a magyar-Jugoszlév cserekapcsola
tok bővítése tárgyában is, elsősorban a belgrádi Nemzeti Könyvtárral a Ju
goszláviai hungarika, illetve a magyarországi délszláv nyelvű irodalom és 
Jugoszláv vonatkozású müvek vonatkozásában. A kölcsönös és folyamatos oseret 
a régi, még beszerezhető vagy tartalékállományból kikerülő müvek cseréje bő
vítené. Jugoszláv részről a két köhyvtár közötti további személyoserót is 
Javasolták, - ennek realizálására már a közeljövőben sor kerül.
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A Deutsohe BUoherel u,1 műszaki berendezése

Dr.lombor Tibor és Óvári Sándor osztályvezetők márciusban llposében Jár
tak. TanulmányútJuk oélja a Deutsche Bücherei uj műszaki berendezéseinek meg
tekintése volt, ezen kivűl a liposei vásáron plaokutatást végeztek könyvtá
runk technikai korszerűsítése vonatkozásában.

A Deutsche BUoherel épületében az elmúlt években a Siemens oég automa
tikus, komplex Jellegű szállítóberendezést épített be. A könyvtár oomputeres 
automatizálási tervének keretében már beszereztek egy kisebb, lengyel gyárt
mányú számítógépet s együttműködést alakítanak ki az NLK Tudományos Akadémiá
ján működó elektronikus számítóközponttal. A kormány által nemrég Jóváhagyott 
terv szerint 1975-re a belső munkák Jelentős részét már számítógépekkel vég
zik. Folyik a bibliográfiai oode szerkesztése is. B téren szoros együttműkö
dést alakítottak ki az NSzK-val, Ausztriával és Svájooal annak érdekében, 
hogy német nyelvterületen azonos oode-rendszer alakuljon ki. Kidolgozták a 
létszámkereteket ist a fejlesztés időszakában a könyvtár 100 főnyi személy
zettel fog gyarapodni, mely később 80 főre osökken. Már Jelenleg is alkalmas 
a Deutsche BUoherel főiskolát végzett műszeréss-teohnikust, aki a gépi fel
szerelések karbantartását szervezi és üzemeltetésüket ellenőrzi.

A vásáron munkatársaink igen sok, a könyvtári munkában alkal ~zható gé
pi berendezést néztek meg, magukkal hozva azok műszaki leírásait is.

A BOLGÁR NBMZBTI BIBLIOGRÁFIA

Fügéd! Pétérné, könyvtárunk Bibliográfiai Osztályénak vezetője az el
múlt év októberében tiz napot töltött Bulgáriában. Utjának fő oélja a szófiai 
Nemzeti Könyvtárban a bolgár nemzeti bibliográfia tanulmányozása volt. Ta
pasztalatairól az alábbiakban számol be.

Bulgáriában az elmúlt évek során a nemzeti bibliográfia hézagmentes ki
építésére, az alkalmazott módszerek egységére törekedtek, legfontosabb ered
ményeik e téren: 1. Kurrens bibliográfiáik a hanglemezek kivételével, minden 
kiadványfajtára kiterjedőek. 2. A kettős aroulatu kiadványoknál megváló"ltot 
ták a kettős bibliográfiai közlést. 3. Retrospektív bibliográfiájuk hiányait 
rövidesen felszámolják, az eddigiekben a főszerep a sajtóbibliográfiáé. 4.
A hazai kiadványok regisztrálása mellett megoldották a külföldi bulgarioa- 
kladványok feldolgozását is. 5» Cimleirási és szakozási gyakorlatuk orszá
gosan egységesített, Így a nemzeti bibliográfia és a különböző könyvtárak 
gyakorlata egybevágó.

Legfontosabb nemzeti bibliográfiai kiadványuk a Bölgarszkl knlgoplsz. 
kurrens nemzeti bibliográfia. Területi alapelvü, a Bulgáriában megjelent 
könyveket, brosúrákat, zenemüveket, grafikákat és térképeket tartalmazza,de
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ltözli az újonnan induló periodikumok adatait is. Anyagát 28 átfogó szakcso
portban rendszerezi. Az összetett tartalmú kiadványok besorolása többszörös, 
feltüntetik az ár és példányszám adatait is. A gyüjtőkötetekről tartalmi 
részletezést nem adnak, analitikus feltárásukról külön kiadvány, a Letopisi 
na priodiC3na.1a peosat gondoskodik. A füzeteket betűrendes mutató egészíti 
ki, hivatkozási adata a tótelezára. A betűrendes mutató anyagát évenként 
összesítik. Meglepően magas az előfizetők száma, 1550 példányban jelenik meg.

A bibliográfia a könyvtárba beszolgáltatott kötelespéldányok alapján 
készül. Kötelespéldány osztályuk csoportosítja az anyagot kiadványfajtái, sze
rint. Minősítéseiket egy vezető beosztású dolgozókból álló bizottság hetente 
felülvizsgálja és szükség szerint helyeshiti. Ezzel biztosítani tudják a ki
adványtípusok (monografikus müvek, periodikumok, hivatalos kiadványok stb.) 
következetes megkülönböztetését, a gyüjteményhatérok helyes alkalmazását. A 
feldolgozó részleg folyamatosan kapja az anyagot, naponta többször, azonnal 
feldolgozzák, a oimleirást ás szakozást ugyanaz a személy, ill. személyek 
végzik. Revízió után a házi nyomdába kerülnek a leírások, ahol a nyomtatott 
oédulák átlagosan két nap alatt elkészülnek. A bibliográfiai szerkesztőség a 
nyomtatott oédulát a könyvvel együtt kapja meg, a voltaképpeni szerkesztő 
munka (rendezés, mutatózés stb.) a kiegészítő adatok (ér, példényszém) ráve
zetésével kezdődik meg.

A feldolgozás gyorsaságát eddig nem követte a közlés gyorsasága, a bib
liográfia havi füzetekben jelent meg. 1969-re elsősorban ennek gyorsítását 
tervezik. Ugyancsak a jövőben kívánják megoldani az éves kumulatív kötetek 
kiadását. A kumuláoió nem egyszerű ismétlése lesz a kurrenB füzeteknek! tar
talmazni fogja a külföldön megjelent bolgár nyelvű kiadványokat is. A betű
rendes névmutatón kívül tárgyszó, földrajzi és nyelvi mutató fogja a kiadvány 
haszn- Latóságát növelni. A kurrens bibliográfia negyedévenként megjelenő 
melléklete a hivatalos kiadványokat (belső,használati kiadványok, instrukciók, 
szabványok), a disezertáoiókat és a Braille-irásu anyagot tartalmazza.

A periodikus kiadványok regisztrálásáról a Bölgarszkl perlodlosen 
peosat o. évente megjelenő bibliográfia gondoskodik. Területi alapelvü, a 
Bulgáriában megjelent hírlapokat, folyóiratokat, bulletineket, évkönyveket és 
a periodikuséul megjelenő gyüjtőköteteket tartalmazza. Periodika-tipusonkénti 
csoportosításban, ezen belül betűrendben közli az anyagot. Az uj indulásokra, 
változásokra a függelék culatal hívják fel a figyelmet. Mutatóit oimszerlnti, 
szisztematikus és földrajzi. Hivatkozási adata a tátelssém. A bibliográfia 
leírásai teljesek, részletezőek (adatait óim, aloim, közreadó testület, szer
kesztők, megjelenési hely, évfolyamjelzés, tárgyév, füzetszám, formátum, ér, 
példányszám), Mind oimvéltozés, mind kategóriaváltozás esetében (pl. évkönyv
ből folyóirat) utalók készülnek. Évente 1200-1300 tételt közöl.

Mig a kurrens nemzeti bibliográfia és az éves periodika-bibliográfia tel
jességre törekvő, az analitikus bibliográfia, a Letoplsz na perlodlosnajapfecmt 
erős válogatással készül. Nen egyszerűen folyóiratrepertórium, hanem a folyó- 
iratoikkeken kívül feldolgozza a hírlapok, évkönyvéé és tsnulmánykötetek anya
gát is. Tehát a periodikumok (folyóiratok, hírlapok stb.) az éves periodika
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bibliográfiában szerepelnek, a tanulmánykötetek pedig, mint könyvek a Böl- 
garszki knlgoplszban. de a bennük közölt cikkeket, tanulmányokat egységes 
eljárással az analitikus bibliográfia dolgozza fel. A tudományos jellegű a- 
nyagnél teljességre törekszenek, a tudománynépszerüsitő cikkeket, hirlapcik
keket, vidéki anyagot erősen rostálják. Évente kb. 120 folyóiratot, 45 hírla
pot, 150 - 200 gyüjtőkötetet dolgoznak fel. Kiadásváltozata egyoldalas nyomás
sal készül.

A bulgáriai kiadványok hivatalos statisztikájának elkészítése ugyanosak 
a nemzeti könyvtár feladata. A Knlgolzdavane 1 peosat. aztatisztioEeszkij 
ezboraik c. évente közreadott összeállítás a tárgyév során megjelent kiadvá
nyokról szisztematikus, műfaj (kiadványfaj) és nyelv szerinti áttekintést ad.

A Kiril és Metód Könyvtár egyik legimponálóbb vállalkozása a külföldi 
bulgarica-anyag bibliográfiai számbavétele. A Bölgarlja ▼ osuzsdata literatu- 
ra c. kiadvány szerkesztésére négy évvel ezelőtt külön csoportot hoztak lét
re. Az 1944-1953, ill. 1954-1963 között megjelent anyagot két tízéves ciklus- 
bibliográfia foglalta össze (1968-ban,ill. 1965-ben Jelent meg). A továbbiak
ban évenként adták ki.

A válogató Jellegű bibliográfia két részből állt (1) a külföldi nemzeti 
bibliográfiák és (2) a varsói bibliográfiai csereegyezmény keretében kapott 
anyag. A két főcsoporton belül speolális szakrendet alkalmaznak. A leírások 
részletesek, szükség szerint bolgár olmfordltást is tartalmaznakA rejtett 
bulgarloa-jellegre megjegyzések utalnak, ha a kiadvány osak részoeu bolgár 
tárgyú, a vonatkozó részletet (lapszámmal) pontosan megjelölik. A gyűjtő- 
kötetek bolgár vonatkozású tanulmányairól tartalomszerü analitikus leirést 
adnak.

A felszabadulás utáni bolgár retrospektív bibliográfia első nagy vál
lalkozása a száz éves sajtóbibliográfia összeállítása. Három részből áll, 
az első két kötetes rész a Bulgáriában és bolgár nyelven külföldön megjelent 
periodikumokat tartalmazza. A nyomdában levő második a külföldön, idegen 
nyelven, de bolgárok szerkesztésében, közreadásában megjelent sajtó bibliog
ráfiája. A harmadik rész, a mutató előkészületben. Több, mint 10 ezer óimét 
regisztrál a részeken belül alfabetikus rendben. A oimleirÓBok részletezők, 
a periodikumokat történetiségükben Írják le. (Adatait óim, eleim, közreadó, 
szerkesztő, impresszum, formátum, példányszám, ár és perlodioltás.) Feltün
teti az összes adatváltozást, megjegyzés Jelzi a lap többnyelvűségét. Az év
folyamokon kivül regisztrálja a mellékleteket, különszámokat, ünnepi és al
kalmi kiadványokat is. Kurzív szedésü annotéoió közli a periodikum ti;usát 
(hírlap, folyóirat stb.) és politikai irányzatát is. A törzsanyagon belüli 
keresést a címváltozásokról, nyelvi változatokról, különszámokról készített 
utalók könnyítik meg. A kiadvány nem egyszerű bibliográfia, hanem egyben tu
dományos színvonalú sajtótörténet is. A készülő mutatókötet hatféle mutatót 
fog tartalmazni, mégpedig cimszerlntit, névmutatót, földrajzit, időrendit 
(alapítási év szerint), nyomdai- és tárgyszómutatót.

Folytatása egy húszéves sajtóbibliográfia (1946-1965) azintén előkészü
letben van. Kb. 5000 oimre terjed ki. Módszere a százévessel azonos, de csak
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a Bulgáriában magj©lanteket fogja feldolgozni, ée annotáoiót nem ad.
A retrospektív köayviiibltográfia első ciklusa (1006-1944) a Jövő év ele

jén kerül nyomdába. Kb. 13 ezer elmet regisztrál alfabetikus rendben. Névmu
tatója a szerzőkön, közreműködőkön kívül azokat a személyeket is közli majd, 
akikről a leírt mUvek Íródtak. A névmutatókon kívül tárgyszómutatót és föld
rajzi mutatót terveznek. A rotaprint eljárással készülő kiadvány 10 kötetben, 
előreláthatóan 3-4 év alatt Jelenik meg. Folytatása egy - a sajtóbibliogré- 
fiéhoz hasonló - szintén húszéves ciklusbibliográfia lesz. Anyaggyüjtéso be
fejeződött, a kb. 7000 óim sajtó alá rendezése megkezdődött.

A Klril és Metód Nemzeti Könyvtár bibliográfiai munkájából említenünk 
kell még az "Információsén bluletln za blbllografszki szpravkl 1 kartoték!" 
o. kiadványt, mely a nagyobb tudományos könyvtárak nyomtatásban meg nem je
lent, informáolós óéira készült bibliográfiai összeállításait tartalmazza. A 
szakrendes kiadvány oimleirásai természetszerűen eltérnek a könyvolmleÍrás
tól, adatait cim, tételszám, a feldolgozott kiadványok műfaja, nyelve) az el
készítés dátuma, lelőhely (sziglával). A legszerényebb lrodalomösszeállitázok 
a húszat meghaladók, de szép számmal szerepel köztűk többszáz tételes, sőt 
ezer feletti is.

KÖNYVTÁR ÉS MUZEPM 1Q1Q-BEH

Ezzel a címmel rendezte meg a Magyar Nemzeti Muzeum, a Természettudomá
nyi Muzeum és az Országos Széohényi Könyvtár közös kiállítását a Tanácsköztár
saság 50♦ évfordulója tiszteletére, A Nemzeti Muzeum előcsarnokában elhelye
zett nyolo tárló közül háromban mutatták be a korabeli dokumentumok tükrében 
az élt’-1 magyar proletárdiktatúra könyvtárügyét. A kiállítás jól megválasztott 
mottói híven fejezik ki azokat a könyvtári alapelveket, amelyeket a Tanács- 
köztársaság már megfogalmazott, de valóraváltásukra csak 1945 után kerülhe
tett sor.

"A könyv és könyvtárügy kérdése központi kérdés" mondotta Szabó Ervin 
akkor,amikor sokan természetesnek tartották volna, ha a súlyos gazdasági 
problémák mellett a kulturális ügyek ideiglenesen háttérbe szorulnak."Minden 
könyvtár mindenkié legyen" mondta ki Dienee László a könyvtárak teljes demok
ratizálásának, a kulturális monopólium megszüntetésének követelményét. "A tu
dományos szakkönyvtárak a tudományos kutatás elsőrendűen fontos segédeszközei" 
fogalmazta meg ugyanősak Dienes László azt az alapelvet, amelynek teljes hord
erejűét osak most tudjuk - vagy kezdjük - Igazán felmérni.

Az Országos Széchényi Könyvtár vonatkozásában két érdekes dokumentumot 
állítottak kit az Közoktatásügyi Népbiztos rendelkezése 1919* május
19-i keltezéssel, mely önálló intézmény rangjára emeli a Széohényi Könyvtárat, 
megszüntetve a Nemzeti Múzeumhoz való szervezeti tartozását.A másik Dienes 
László könyvtárügyi politikai megbízott átirata, amelyben a könyvtár duplum
anyagának kötetszámáról kér Jelentést, Ekkor mér működött a "Közkönyvtára!; 
gyűjtő- és elosztó telepe" a volt zálogház Kinizsi-utcai székházéban, - ide
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került be az elhagyott magánkönyvtárak állománya, a szocializált egyesületek 
könyvanyaga és a közkönyvtárak duplumanyaga is, A mai Könyvelosztó hajdani 
előde azonban nem működhetett sokáig,..

Kiállították a világ első forradalmi könyvtárügyi közlönyének, "A Tanács
köztársaság Könyvtárügye" o, lapnak példányait is, A magyar nemzeti bibliog
ráfiáért vívott haro állomásait szemléletesen tárja a látogató elé Kőh«iml 
Béla két Írását az egyik 1914-ben Jelent meg "Ninos nemzeti bibliográfiánk* 
óimmal, a másik a "Corvina" o, folyóiratban látott napvilágot, amelyben a 
szerzó, most már mint a Tanáosköztársaság könyvtárügyi megbízottja, örömmel 
állapítja megt "...a könyvészetet állami feladattá emelte a proletárállam 
közművelődés ügye," (£»)

A MISKOLCI MŰSZAKI EGIETEH UJ £OHYTTÁBÉBÖIiBTl

, Május végén kezdi meg költözését uJ 
épületébe a miskolci Műszaki Egyetem Könyv
tára és az uJ tanév kezdetére megnyitja 
kapuit olvasói elótt. Könyvtárunk munkatár
sai, óvári Sándor osztályvezetó és Szabados 
László építészmérnök megtekintő ék az uJ 
épületet és arról a következőkben számolnak 
be.

A 31 millió forintos költséggel, 1956 
augusztusa és 1968 deoembere között épült 

uJ könyvtárat 650 ezer kötetre tervezték. A könyvtár két épülettömbből állt 
az első, kétszintes épülettömb a hivatali és üzemi helyiségeket (földszint), 
valamint az olvasószolgálatot (I.emelet) foglalja magában} a második, hat
szintes épület teljes egészében raktári óéira szolgál (15 465 pfin), A két 
épület között mindkét szinten megvan az összeköttetés,

A tágas előosarnok Jobboldalén egy műszaki könyvesboltot, baloldalt pe
dig a hivatali helyiségeket (Igazgatóság, gondnokság, tanáosterem, stb.) he
lyezték el. Steemben a súlyos fakapukkal ékesített müemlékkönyvtár nyílik. A 
modern faburkolata, légkondioionált, egyedi tervezéssel készült teremkönyv- 
tér a volt selmeobányal főiskola könyvtárénak régi könyveit foglalja magában.
A földszinten találhatók még a gyarapítás és a feldolgozás helyiségei, az 
üzemek, (könyvkötészet, fotólabor) és a szolgálati katalógus. Az előcsarnokot
Barosai Jenő nagyméretű mozaikja díszíti,

A túloldali ábra az olvasói tér perspektivikus képet adja. Azonnal szembe
ötlő a régi építészeti - és könyvtárosi - szemlélettől eltérő megoldás: több 
kisebb, egymástól esetleg kisebb vagy nagyobb távolsággal, akár emelettel is 
elválasztott részterületek helyett egy nagy, összefüggő terület kiképzése.
A tér ilyen kialakítása rugalmasan képes követni a változó olvasói igények
nek megfelelő követelményeket.
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A rendkívül Impozáns nagy olvasóter
mi rész a felső szintet teljesen be
tölti. Alapterülete 2691 négyzetméter, 
tagolása osak üvegfalakkal, bútorele
mekkel, könyvespolcokkal és virágszi- 
getekkel történik. A szakosított olva
sói tér (bánya-, kohó- és gépészmérnö
ki rész, egyenként 119-119 férőhellyel) 
mellett folyóiratolvasó (110 férőhely), 
kutatófülkék (14 fő) és rajzasztalok 

(14 férőhely) állnak az olvasók rendelkezésére. A kölosönző pult közelében 
van elhelyezve a 13 ezer kötetes szabadpolcos kölcsönző, a 6950 kötetes köz
ponti segédkönyvtár és a katalógus. A szakosított olvasótermi övezetekben 
még további 3000-3000 kötetes szabadpoloos kézikönyvtárak vannak. Szén a 
szinten nyertek elhelyezést az olvasó- és tájékoztatószolgálat hivatali he
lyiségei is.

Az olvasói teret széppé teszi a négy oldalon lévő üvegfal, mely 3,5 m 
uagasságban veszi körül annak egész területét. Ezen kívül tetővilágitás is 
van* a teljes olvasótermi részt 260 db 11 cm átmérőjű, világitófelületü 
üvegkupola világítja be. A mennyezetet fényterelő rács képezi, a mesterséges 
megvilágítás is ebből az irányból, a kupolákban elhelyezett világítótestek
ből származik. A szellőzést gép oldja megt óránként 33 ezer köbméter levegő 
áramlik be, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha az olvasóteremben 500 fő 
tartózkodik, akkor egy fő óránként 30 köbméter friss levegőt kap. (Ugyan
csak gépi szellőzés van a raktárakban is.)

n könyvek kikérése a raktárból több utón történhet* kérőoédula segítsé
géve-, telefonon, vezetékes, vagy vezetéknélküli rádión. A raktárból elektro
mos utón jelzéseket lehet visszaküldeni. A könyvek szállítására függőleges 
irányban három teherszállító lift, vlszintes irányban két szállítószalag 
szolgál. Az olvasóterem ellenőrzését ipari televizióhálóssat oldja meg* há
rom rejtett kamerával az olvasói tér valamennyi pontja belátható, a képek 
az igazgató szobájába is közvetíthetők.

'k

69



KÖNYVTARUNK 
1 L ETÍiÓI

SZAK SZERVEZETI KRÓNIKA
Március 18-én az uj Szakszervezeti Bizottság 

megtartotta alakuló ülését, melyen az SzB előtt álló 
feladatokat vitatták meg. Ezek közül legkiemelkedőb
bek! résztvenni a véri koncepció helyett a jelen kö
rülményekhez alkalmazkodó uj könyvtári program kiala
kításában szakbizottságok utján. - Dolgozóink élet
ás munkakörülményeinek javítása. Az ezzel kapcsolatos 
feladatok nem extenziv, hanem intenzív utón történő 
megoldását szorgalmazza az SzB. A béralap gazdálkodé- 
jó kihasználáséval arra kell törekedni, hogy a könyv

tár dolgozói átlagbérének emelkedését a korábbiakhoz képest elősegítsük.Szor
galmazzuk az egészséges és biztonságos munkakörülmények kialakításét. - Az 
SteB a szakszervezeti munka rendszeresebbé és hatékonyabbá tételére a főosz
tályokhoz igazodó szervezeti átalakításokat készít elő. Ennek célja az SzB 
és a tagság szorosabb kapcsolaténak kiépítése és a bizalmiak munkájának se
gítése. 19-én a Tanéosköztérsaság 50.évfordulóján a Kun Béla térén rendezett 
ünnepségen vettünk részt. 24-én az első negyedéves munkavédelmi szemle kere
tében ellenőrzés volt a Könyve losztó , Könyvkötészet/Sokszorositó es a Resta- 
uréló-laboratórium területén. A szemlén az SzB képviselője is rész vett. 
26-án Dienes László emléktáblájánál tartott ünnepségen vettünk részt. 2?-én 
bizalmi értekezletet tartottunk, melyen ismertettük a reszortok elosztását 
és az alapszervezetürik előtt álló feladatokat.

Április 1-én és 2-án a könyvtár személyzeti kérdéseiről készült jelen
tés megvitatásán vett részt az SzB-titkára. A megbeszéléseket a pértvezető- 
ségl ülésen, a főigazgatónál és az MM Könyvtárosztályán tartották. 3-an az 
SzB képviselője a könyvtár vezetői tanácsülésén vett reszt. 10-én OSzK Hír
adó szerkesztőségi ülést tartottunk, 11-én a munkavédelmi szemle keretében 
a Térképtárban és a Ki snyomtat vény tér bán tartott ellenőrzésen vettünk részt. 
16-én a Közalkalmazottak flteakszervezete elnökségének munkavédelmi felügyelő
je részleges munkavédelmi ellenőrzést tartott könyvtárunkban, lőrén folyta
tódott a személyzeti kérdések megvitatása a főigazgatónál. 17rá£ a Könyvkö-^ 
tészet és Sokszorositó-üzemben működő szocialista brigádok munkáját értékelő 
összejövetel volt, melyen ünnepélyesen adták át a brigádok munkáját elismerő 
ezüstérmeket és okleveleket. 18-án a Közalkalmazottak Szakszervezete Buda-

séban rejlő lehetőségek
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t>eeti Bizottsága által rendezett titkári értekezleten vettünk részt, 24-én 
a május elsejét előkészítő pártvezetősági ülésen voltunk Jelen, Ugyanezen 
papon ülést tartott a TT is, 23-án SzB ülést tartottunk, melynek tárgya a 
május elsejével kapcsolatos teendők számbavétele, a bizalmiak 1969. évi ok
tatásának programja volt. Jóváhagyta az StsB a főosztályi instruktor! rend
szer bevezetését. Instruktorok az I.főosztálynál Ferenczy Endréné, a II.fő
osztálynál Kováos Ilona, a III,főosztálynál Milhoffer Alajos, a IV.főosz
tálynál Gordon Miklósné, a Gazdasági Hivatalnál Hoffer Rezsőné, a könyvtári 
üzemeknél pedig Menosik Pál, 24-én bizalmi értekezletet tartottunk,amelyen 
tájékoztattuk a bizalmiakat az SzB-Ulésen megbeszélt kérdésekről.

kOntttárum mukkavédelmi kérdéseiről

Könyvtárunkban az elmúlt esztendő Jelentős eredményei közé sorolható 
az, hogy egyrészt megtörtént a munkavédelem helyi szabályozása és szervezeti 
kérdéseinek rendezése, másrészt a munkavédelem társadalmi üggyé, központi 
feladattá vált, Bz annál örvendetesebb, mert könyvtárunknak az elkövetkezen
dő időszakban komoly nehézségekkel kell megbirkóznia, mivel a Vár átépítésé
nek az elhúzódása uj helyzetet teremtett. Ezt az időszakot osak kölcsönös 
Jóakarattal, megértéssel és összefogással lehet átvészelni. Minden segítséget 
és támogatást meg kell adni a könyvtár vezetőségének, hogy a Jelen körülmé
nyek között a legraoionálisabb módon tudja kialakítani a munkafeltételeket, 
az egészséges és biztonságos munkakörülményeket. Emellett - természetesen - 
nélkülözhetetlen főhatóságunk segítsége is, elsősorban uj helyiségek,raktá
rak és munkahelyek biztosításában,

A nemrég lezajlott első negyedéves biztonsági szemle legfőbb pozitívuma, 
hogy a bizottság a hibák és hiányosságok feltárása mellett nem tévesztette 
szem elől azt a tényt, hogy a munkafeltételeket úgy kell formálni, Javítani 
és alakítani, hogy az alkalmas legyen a hosszabb átmeneti időszakban a könyv
tár zavartalan működésére.

Szemlénk során visszatérő problémaként minden osztályon szembetalálta 
magát a bizottság a legsúlyosabb, a legtöbb veszélyt Jelentő baleseti for
rással! a helyhiánnyal, a zsúfoltsággal. A helyhiányból adódik, hogy a mun
kahelyek kialakításánál már régóta nem tudja a könyvtár vezetősége teljesí
teni az Általános Balesetelhárító és Egészségvédő Óvórendszabály minimális 
előírásait sem. (Pl. Szakozó Osztály, Katalogizáló Osztály, Adréma-Uzem,Kö
tészet, ininr Sokszorosító üzem, Restauráló Laboratórium, Könyvek Központi Ka
talógusa, Raktári Osztály,stb., hogy osak néhány helyet említsünk.)

A könyvtár sanyarú helyzetét tovább rontotta, hogy a hírlapok megmenté
sére, restaurálására létrehozott csoport részere munkahely kialakítását az 
intézmény vezetősége a díszteremben Jelölte ki. Ez a megoldás több szempont
ból nem a legszerenosésebbi a/ A munkakörülmények kialakításánál a munkavé
delmi szempontokat nem lehet érvényesíteni, mert ennek legfőbb akadálya a
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díszterem műemlék jellege, b/ Ez a helyiség tulajdonképpen kulturtermi 
funkelót tölt be és lehetetlen olyan hosszú Ideig nélkülözni, mint ami a Vár 
átépítés elhúzédáeábél következik, e/ Nyílt titok, hogy a Muzeum u. 3. ez. 
alatti épület lebontásra van Ítélve, ebből következik, hogy az étkeztetés 
problémáját - annak idején - osak itt lehet majd megoldani.

Tovább rontották a könyvtár helyzetét a statikai okokból elrendelt mun
kahelyi, anyagtárolási, raktározási átosoportositások (KBO, Hirlaptár, KMiL 
Szakkönyvtára stb.)

Szólnunk kell a könyvtár másik nagy gondjáról a munkahelyek állapotáról, 
arról a nagyfokú elhanyagoltságról, amellyel a legtöbb helyen találkoztunk,
és nem a takarító-személyzet hibájából, A rendszeres karbantartási, felújítá
si munkák végzésének egyik akadálya ugyancsak a helyhiányból adódik, de aka
dálya volt az Is, hogy miután könyvtárunk már évek óta a vári konoepoió Je
gyében élt, gasdasági szempontból nem lett volna helyes a nagyobb mértékű 
beruházás és felújítás. A bizottság véleménye, hogy a megváltozott körülmé
nyekre tekintettel rendet kell teremteni, ami már részben el is kezdődött 

Mihály tér), és megfelelő ütemeséssel minden helyiségre sor kell, 
hogy kerüljön. Külön figyelemmel kell lenni ezeknél a munkáknál azokra a 
helyiségekre, ahol a könyvtár szolgáltatásait bonyolítja le, az olvasóközön
ség által Igénybe vett területeken.

Ide kívánkozik és külön is hangsúlyozni szükséges azt a nagyfokú por
ártalmat, aminek a dolgozóink ki vannak téve, Elegendő osupán emlékeztetni 
és utalni az elmúlt évek intézményes tUdőssüréseire, amelyek mindig tartogat
tak meglepetéseket. Ezért rendszeressé kell tenni a folyamatos portalanítást, 
amely nemcsak egészségügyi, de állományvédelmi okból is elengedhetetlenül 
szükséges. Ezen a területen évtizedek mulasztását kell fokozatosan megszün
tetni, ami nem könnyű feladat, de nem lehetetlen a megoldása. Ezen a terüle
ten már találkoztunk a dolgozók kezdeményezéseivel Is (Raktári Osztály), a- 
melyet fokozottabb mértékben kell támogatni, segíteni, de csupán erre szo
rítkozni nem volna helyes és elegendő.

Bem volt oélunk minden problémáról Írni, mert úgy gondoljuk, hogy a fel
soroltak is kellően érzékeltetik azt, hogy milyen nagy és súlyos hiányossá
gokat, mulasztásokat kell könyvtárunknak a munkavédelem területén felszámol
nia, amihez főhatóságunk segítségére is feltétlenül szükség van.
GYULAI ÁRPÁD

KÖNYVTÁRI SZERVEZETEIM ÉS KÖZÖSSÉGÜNK HÍREIBŐL
felszabadulóannif 24. évfordulója alkalmából a lipcsei Deutsche Büoherei 

főigazgatója, dr(Helmuth Rötzsoh levélben köszöntötte könyvtárunkat és vala
mennyi munkatársa nevében jókívánságait fejezte ki és munkánkhoz további sok 
sikert kívánt. Május elsején a bukaresti Állami Központi Könyvtár és a varsói 
Nemzeti Könyvtár igazgatói köszöntötték könyvtárunk dolgozóit.

72



WHMMHW

Anyák nap.la alkalmából ezzel a kedves 
megemlékezéssel köszöntötte a Fazekas Mihály 
Általános Iskola és Gimnázium könyvtárunk 
dolgozóit.

SEGÉLYEZÉSEK ÉS ÜDÜLÉSEK

Munkaadói segélyt kaptak áprilisban: 
Gáli József, Krúdy Zsuzsa, Mátejka Jánosné, 
Medrey Zoltán, Miklauzikné Veres Orsolya, 
Miklóssyné Varró Judit, Nagy Sándorné, 
Slachta Erzsébet, Szondy Györgyné, Tassi 
József.

Szakszervezeti rendkívüli segélyben 
részesültek - márciusban: Epres Antal, 
dr.Réduly Márta; áprilisban: Darabos Pálné, 
dr.Losonoi Andrásné, Pásztor Rezsőné.

Üdülési beutalót kaptak - március fo
lyamán Debrecenbe Milhoffer Alajos és fele
sége; április folyamán Aldunal hajóutra 
Mirki György, Galyatetőre Náday Gyuláné, 
Mátraházára Horváth Magda.

SZAKSZERVEZETI SPORTLEHETŐSÉGEK - A közelmúltban a Közalkalmazottak 
Szakszervezete a sportfelelősök részére megbeszélést tartott, ahol ismertet
ték azokat a lehetőségeket, amelyeket a Szakszervezet a sport területén a 
tagoknak nyújtani tud.

Természetjárás: gyalogostura, motoros (autós) túra, situra, evezőstura 
(Julius elején 4-5 napos időtartammal, Esztergom vagy Győr kiindulóponttal 
Budapestig),

Belföldi IBUSZ különvonatot is szándékozik bérelni a Szakszervezet,pon
tos időpontot és nticélt osak később tudnak adni, de valószínűleg Júniusban 
és szeptemberben vagy októberben kerül rá sor.

Egyéb sportlehetőségek: a Szakszervezet népligeti Sporttelepén röplabda, 
kézilabda, kis- és nagy labdarúgópálya áll rendelkezésre. Az őszi és téli 
szezonban teke, asztali-tenisz és sakk Játszására van lehetőség.

Az érdeklődésre való tekintettel kiemelem a tenisz lehetőségét. 
Minden hétfőn öt órától négy pályát vehetnek igénybe az érdeklődők szintén 
a Népligetben. Jelentkezni lehet Bereozky Lászlónál (KMK), A Szakszervezet 
minden létesítményhez felszerelést is biztosított, melyet a Játékosok telje
sen Ingyen igénybe vehetnek, (Minimális mosási dijat kell fizetni.) A pálya 
használata szintén ingyenes. Versenyek, egyes meccsek lebonyolítására is van 
lehetőség.

Kérjük munkatársainkat, hogy igényeiket minél hamarabb Jelentsék be az 
illetékes bizalminak vagy Illyés Katalinnak (Hirlaptár 20-as mellék). Nagy 
az érdeklődés a többi intézmény részéről is, Így a későbben Jelentkezők eset

Horváth Tlborne kislánya T5nikő,nuyközl otthonunk 
eiiyík bÜBJ5kuac<;c.Ouzinte,kcdvyo, 
tárnáit otí^lto kiadóban.

1969.AnyúkniipJa ;
.... *9 y* ...

nunközlvpvot^ X>r P.lÍT^X * - • *
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lég hátrányos helyzetbe kerülnek* (IK)

A KISZ ÉRDEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK MUNKÁJÁRÓL
A KI£fe elsősorban politikai szervezet, tevékeny

ségének célja az ifjúság kommunista szellemű nevelé
se - ez mindenki előtt ismeretes* Szervezetünknek van 
azonban egy másik, sokak által alig ismert, de nagyon 
fontos feladata, az ifjúság érdekeinek képviselete. A 
KISz K.B. a következőkben Jelöli meg az ifjúság érdek
védelmét: "*.* a kommunista ifjúsági szövetség egyik 
alapvető feladata arra irányul, hogy a fiatalok felis
merjék egyéni és kollektív érdekeik egybeesését a 

kommunista párt törekvéseivel, megismerjék a társadalomban betöltött helyüket 
és feladataikat; elősegítse, hogy az ifjúság élni tudjon a törvények, Jogsza
bályok adta lehetőségekkel és munkásságával hozzájáruljon helyzete Javításá
hoz, fejlődéséhez• " Szervezetünk "segíti a fiatalokat elhelyezkedési, bére
zési, lakásgondjaikban és sok már területen* (Pl* a kollektív szerződések 
megkötésénél*)

Az érdekvédelmi feladat elvégzésére könyvtárunk KISz szervezete is lét
rehozta az érdekvédelmi bizottságot, melynek első és legfontosabb feladata 
az OSzK 26 éven aluli fiataljai helyzetének felmérése* E munka elvégzésére 
összeállítottunk egy 16 kérdésből állé kérdőivet, amely többek között kérdé
seket tartalmaz a fiatalok lakáshelyzetére, iskolai végzettségére, munkavi
szonyának minőségére és bérezésere vonatkozólag* A feltett kérdések előzetes 
szándékunk, valamint egyszerű és rövid megfogalmazásuk miatt tájékozódó Jel
legűek* A helyzet felmérését osak a tervezett egyéni beszélgetések után tart
juk befejezettnek* Ennek több oka is van: leginkább az, hogy a számos egyéni 
probléma feltárásához problematikus olyan kérdések kidolgozása, amelydc tük
rözik az egyéni helyzetek számtalan variánsát és emellett bizonyos mérték
ben sablonszerüek, hogy biztosítsák a feldolgozás lehetőseget is* A beszél
getéseket azért sem akarjuk mellőzni, mert munkánkat közvetlenebbé teheti*

A kérdőivek begyűjtése néhány kivételével már befejeződött* 52 fiatal 
munkatársunkról kaptunk adatokat, amelyek az 1969• februári helyzetet tük
rözik* Az anyag feldolgozását megkezdtük és az elsődleges, statisztikai Jel
legű vizsgálat néhány eredményét szeretnénk ezen az utón is nyilvánosságra 
hozni* Szándékunk az, hogy néhány már a munka kezdetén felmerült problémát 
exponáljunk,és egyúttal támogatásra és együttműködésre kérjük könyvtárunk 
Pártszervezetét, Szakszervezetét és nem utolsó sorban szervezetünk tagjait.

A fiatalok iskolai végzettsé/rét és képzettségét tekintve a következő 
megoszlást tapasztaltuk: egyetemet végzett 8 fő, egyetemi hallgató 6 fő, KMK 
tanfolyamot végzett 11 fő, KMK tanfolyam hallgató 16 fő,érettségizett 10 fő, 
8 általánost végzett 1 fő. Az 52 főből 45 KISz tag, 7 nem tagja a KISz-nek.

A lakáshelyzetet tekintve a túlnyomó többség a szüléinél lakik* Négyen 
vannak albérletbe bejelentve, ebből az egyik fiatal házas, akinek gyermeke
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is van. (Igen magas albérleti dijat fizetnek). A megvizsgált 52 fiatalból 
2 fő lakik saját főbérleti lakáséban.

A munkaviszony minősége a legbonyolultabb kérdések egyike. A szerződé
ses és részfoglalkozású fiatalok helyzetének vizsgálata még nem tisztázott 
teljesen, csak a következők ismeretesek! 18 fő egy évnél nem régebbi munka
erői 17 fő négy évnél régebbi, a többi 17 fő 2-4 évi munkaviszony között 
oszlik meg. Sajnos ebből két fiatal, aki három éve dolgozik könyvtárunknál 
ma is szerződéses, három év óta nem kaptak státust. Hogy a statisztikánkban 
szereplő fiatalok egyharmada ilyen rövid idő óta dolgozik nálunk, köztudomá
súlag abból következik, hogy helyettesként kerülnek alkalmazásra.

Hasonlóan a nagyobb feladatok közé tartozik a munkabér kérdésosoportja. 
Adatainkból: a KMK tanfolyamot végzettek (a most képesítőzötteket nem tar
talmazza) átlagfizetései 1390 Ft, az egyetemet végzettek átlagfizetése 
1525 Ft (ezek kiszámításánál nem tettünk különbséget a munkaviszony rövidebb, 
vagy hosszabb szakaszai között).

Az adatok feldolgozása során kiderült, helyesebben beigazolódott az az 
ismert helyzet, hogy az egyes főosztályok fiataljai az osztályuk személyi és 
bérviszonyainak vannak "kiszolgáltatva". Azaz, ha valaki belépésekor X osz
tályhoz került, úgy számára osak az ottani lehetőségek adottak. Ha hamarosan 
megüresedik egy státus, akkor az illető "szerencsés", ha nem, úgy évekig 
szerződéses marad, mint az előbb említettek. Az osztályok béralapja ugyanígy 
bizonyos korlátokat jelent fiatal számára. Különbségek vannak ugyanis az 
azonos végzettségű, besorolású, de különböző osztályokon dolgozó fiatalok 
fizetése között.

Befejezésül hangsúlyozni szeretnénk! cikkünk oélja az Érdekvédelmi Bi
zottság munkájának bemutatása, terveinek vázolása és néhány probléma felve
tése. Érdemi munkánkat az adatok alapos feldolgozása után kezdjük el, amely
hez ismételten kérjük a Pártszervezet és a Szakszervezet támogatását.

TANSZÉKI B3T. AVAGY MI IS AZ A BIKINI?

Kedves meghívót hozott a posta könyvtárunk dolgozói közül azoknak az 
"öregdiákoknak", akik az ELTE Könyvtártudományi tanszékén végezték tanulmá
nyaikat. A meghívó az Eötvös Klubba, a mai könyvtárszakos hallgatók tanszéki 
estjére szólt. Akik éltek az alkalommal, egy vidám este emlékét hozhatták el 
magukkal! egy pohár bor mellett találkoztak a régi évfolyamtársak és a jövő 
könyvtáros nemzedékének képviselői, akik "BIKINI" oimmel vidám vetélkedőt 
mutattak be. Megtudhattuk a vetélkedőn, hogy a BIKINI szó tulajdonképpen 
egy rövidítés, jelentése "Bibliológiai, írástörténeti, Katalogizáláselméle
ti, Informáoiókutató Népkönyvtár! Intézet" s e marathoni hosszúságú elneve
zés is osak arra Jó, amire az eredeti szóképi felkelti az érdeklődést, - de 
eltakarja a lényeget.

A vetélkedő résztvevői bámulatos gyorsasággal állították össze a BIKINI- 
tudományok alapvető kézikönyveinek bibliográfiáját, amelyből most néhány ói
mét idézünk!

75



- Szentmihályi Jánost Hires lyukkértyások életrajzi bibliográfiája*
- Vajon, 8 mikor léezön Jő Budában lakásom?.*. OSzK évkönyv*
- Sallai-Lantos Sebestyént Siralmas énnéköm* Egy járási könyvtáros pa

naszai*
- Csaplecsapodi Csabat Visszakerült a Harmadik Pagina királynőnek ado

mányozott Corvina a Korvin Ottó termelőszövetkezet könyvtárába*
- Egyetemes Tizedes és a többiek* Filmforgatókönyv*
Még egy-két villámkérdés a vetélkedőrőlt Kérdést Melyik a huezholdas 

bibliográfia? Mik a mutatói? Mi szerint rendezi anyagát? Válasz t A Kerepesi 
temető, mert itt nyugszik az egész magyar történelem* Anyagát időrendben és 
paroellák szerint rendezi, mutatói a keresztek és sírkövek. Kérdést Retrospek- 
tiv vagy kurrens bibliográfia? Választ Retrospektív, évenkénti kiegészítéssel,

SZERKESZTŐSÉGÜNK HÍREI
A Magyar Távirati Irodától 

kaptuk az itt közölt levelet. 
Kommentár nélkül közöljük és az 
elismerést mind a magunk, mind 
munkatársaink nevében köszönjük. 
Igyekszünk azt továbbra is kiér
demelni *

Változás a Szerkc jztőbizott- 
ságban* A márciusi szakszervezeti 
vezetőségválasztás, majd szerkesz
tőbizottságunk egyik tagjának át
helyezése változásokat tett szük
ségessé személyi összetételünkben 
is.

Milhoffer Alajostól* szak
szervezetünk volt titkárától és 
ónódy Miklóstól* aki más munka
helyre távozott, ezúton veszünk 
búcsút és köszönjük meg eddigi 
munkájukat *

Ugyanakkor köszöntjük 
szerkesztőbizottságunk uj tagjait 
is, Gyulai Árpádot,szakszer veze- 
tünk uj titkárét és Iszlai Zol
tánt* aki a KMK-t képviseli 
együttesünkben*

Búcsúztatjuk Futala Tibornét is, Híradónk gépelőjét, aki ugyancsak el
távozott könyvtárunkból, de a Híradót - Ígérete szerint - továbbra sem hagy
ja el*

j UNmUoflsl itDim il JüL . ü.. Ji

HACYA* ? A ▼ t H * ? 1 9«OOA Krlit 69. V. 2,
.................... .......... .................. ... *„ s

tiir# S/T Tr Irton IS9 4«)| I l'nlathli

OSZK Híradó 
Szerkesztő Bizottsága,

RUHA PEST, VIII, 
Muzeum krt. 14-16.

Kedves Elvtársnkl

A7. ötletet, hogy levelet Írjak Önöknek, Kovács Máténak, 
a* OSZK Híradó legutóbbi számában megjelent cikke adta. A Híradó, illet
ve munkatársai ugyanis megérdemlik, hogy K•vár.s Máté értékelését, 
amelyet megítélésem 87erlnt túlzott szerénységgel fogalmazott meg, kie
gészítsem,

A Híradó széleskörű és érdekes tájékoztatást nyújt a 
könyvtár munkájáról. Tartalma a házi és a külső tájékoztatás igényelt 
egyaránt kielégíti. Engem elsősorban az utóbbi érdekel. Ezzel az a ta
pasztalatom, hogy valamennyi számában nem Is egy, hanem több olyan 
érdekes információt, tudományos újdonságot közöl, amelyet újságírói 
munkámban jól tudok hasznosítani, A Híradó anyagai alapján már számos 
olyan kisebb cikket Írtam, amelyet az MTI orosz, angol, francia és német 
nyolvll bulletinjeiből a külföldi lapok is átvettek.

Az elmondottakhoz még két megjegyzéaem lenne. Amikor a 
közelmúltban a Híradó átrre netlleg nem Jelent meg, hiányát éreztem. A Híradó 
írásait gyakran forrásanyagként használom fel, azokat a szerzőktől kapott In
formációkkal kiegészítem. Eddig még nem fordult eló, hogy a könyvtár bár
melyik megkérdezett munkatársa ne a legkészségesebben, ne a leggyorsabban 
segítette volna munkámat. Plagizálva a tudományos müvek bevezetőjének ha
gyományos formuláját, a segítségért többek között Fajcsek Magdát, Marko
vira Györgyit, Somkuti Gabriellát, Wlx Györgynét, Bélley Pált, BorsR Ge
deont, Kelecsényl Gábort, Kemény Gábort, Vizkelety Andrást illeti kö
szönet.

(Kovács György)
a Külföldi Adások Szerkesztőségének 

munkatársa
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