


TARTALOM OSZK HÍRADÓ

KRÓNI1CA
41 Könyvtárunk külföldi kapcsolatai. 1972.

junius - 1973.* március. Összeáll. Somkuti 
Gabriella

44 Könyvtárunk 1972. évi működéséről.Il.rész

MUNKÁNKRÓL; KÉRDÉSEINKRŐL

55 BACZONI TAMÁSNÉ: A cimleirás formai 
szabályainak nemzetközi szabványositása
/ISBD/ * •

58 SZŰCS JENŐNÉ: Gépesítés: jövőnk a 
jelenben

62 SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ: A Régi Nyomtat
ványok Tára jelentősebb szerzeményei 
1972.

64 PÁR KÁINÉ ECKHARDT MÁRIA: Könyv
tárunk újabb értékes zenemű-kézirataiból

KIADVÁNYAINK

67 Külföldi magyar nyelyŰ hírlapok és folyó
iratok címjegyzéke és adattára 1945-1970. 
Nem szocialista országok. Ism. Markovits 
Györgyi

TÁJÉKOZÓDÁS

69 SALLAI ISTVÁN: Látogatás a Mongol 
Nemzeti Könyvtárban

70 FARAGÓ LÁSZLÓNÉ: Szakirodalmi 
tallózás

Az Országos Széchényi Könyvtár 
pártszervezetének és szakszerve
zetének lapja

XVI. ÉVFOLYAM 3-4. SZÁM 
1973. MÁRCIUS-ÁPRILIS

Felelős szerkesztő: 
HORVÁTH VIKTOR

Főszerkesztő: 
NÉMETH MÁRIA

A Szerkesztő Bizottság tagjai:
FARAGÓ LÁSZLÓNÉ 
FERENCZY ENDRÉNÉ 
GYULAI ÁRPÁD 
KOVÁCS ILONA 
SOMKUTI GABRIELLA 
TÖRÖK SÁRA 
VEÖREÖS ENIKŐ 
WIX GYÖRGYNÉ

Szerkesztőségi titkár: 
JUHÁSZ LÁSZLÓNÉ

KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉBŐL *

72 Gombocz István 1921-1973
73 Szakszervezetünk 1973. évi költségvetéséről

74 Tisztelet a nőknek!

76 Az ifjúságról szóló törvény végrehajtása
könyvtárunkban

79 LÉVAI HEDVIG: KISZ-szervezetünk nyelv
tanfolyamairól

80 Zarándokút Kovács Margithoz

A szerkesztőség cime:
BUDAPEST VIII. POLLACK MIHÁLY 
TÉR 10. Telefon: 336-323 
Postacím: 1827 Budapest Pf. 486.

A borítólapon:
Könyvtárunk egyik legutóbbi nagy értékű 
szerzeménye: Liszt Ferenc "Siegesmarsch" 
cimü, kiadatlan zongoradarbjának eredeti 
kézirata

A kiadásért az Országos Széchényi 
Könyvtár Szakszervezeti Bizottságá
nak titkára felelős.

Készült a könyvtár házi sokszorosító 
üzemében,

BUDAPEST VM GUSZEV U. 1.
F.v. FARKAS JÁNOSNÉ



Lapunk mostani számában, ugyancsak 1972 júniusáig visszamenően könyvtá
runk külföldi kapcsolatairól - külföldön Járt munkatársainkról és külföldről 
érkezett vendégeinkről - adunk az alábbiakban tájékoztatást.

Munkatársaink külföldön

Személycsere keretében - A szocialista országok könyvtárosaival fenn
álló személycsere keretében 1972. szeptember-októberben a Pozsonyi Egyetemi 
Könyvtár vendégeiként 20-20 napot töltöttek Csehszlovákiában dr. Kemény G. 
Gábor kandidátus, tud, főmunkatárs, dr.Fallenbüchl Zoltán és Bata Imre, a 
Kézirattár tud. főmunkatársai. Tanulmányútjuk során hungarika-kutatásokat 
folytattak sajtóblbliográflal, illetve kéziratok vonatkozásában. Vajda Kornél. 
a Bibliográfiai Osztály munkatársa a turócszentmártonl Matica Slovenska 
könyvtára vendégeként tizennégy napot töltött Szlovákiában. Utjának célja a 
Csehszlovákiában 1961-1970 között megjelent magyar nyelvű könyvek bibliográ
fiájához adatok gyűjtése volt. Egyhetes prágai tartózkodásuk alatt a Státni 
Knihovna-ban a "shared cataloguing" programban való csehszlovák részvétel 
gyakorlati lebonyolítását tanulmányozták Hámori Béla főosztályvezető, 
dr. Faragó Lászlóné és dr.Gombocz István osztályvezetők. Gajtkó Éva, a Bib
liográfiai Osztály munkatársa kéthetes moszkvai tartózkodása alatt a Lenin 
Könyvtárban és a Vszeszojuznaja Knizsnaja Palata-ban folyó bibliográfiai 
munkát tanulmányozta. Dr. Németh Mária tud. titkár novemberben két hétig 
tartózkodott Lipcsében, mint a Deutsche Bücherei vendége. Feladata a DB tu
dományos titkárai munkakörének, valamint a könyvtárban folyó továbbképzésnek 
tanulmányozása volt.

Ösztöndíjas kiküldetések - Dr. Borsa Gedeon tud. főmunkatárs az MTA 
ösztöndíjával áprilie-Junlus között három hónapot töltött Olaszországban. Ut
jának célja a 15-16. századi nyomdászok és kiadók világjegyzéke itáliai anya
gának ellenőrzése és kiegészítése volt. Ezen kivül a Mohács előtti budai 
könyvkiadók velencei nyomdászkapcsolatai után is kutatott. Dr. Wlx Györgyné. 
a Gyarapítási Osztály h. vezetője szeptember-októberben a bécsi Collegium 
Ilungaricum ösztöndíjasaként 18-19. századi magyar vonatkozású nyomtatványok 
után kutatott az österreichlsche Nationalbibliothek gyűjteményében.
Szjnyákovics Györgyné. a Katalogizáló Osztály munkatársa egyhónapos lengyel- 
országi tartózkodása alatt a lengyel könyvtárak katalogizálási gyakorlatát
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tanulmányozta ás lengyel nyelvtudását gyarapította. Berczeli Károlvné. a 
Színháztörténeti Tár vezetője egyhónapos olaszországi tartózkodása alatt 
Rómában a magyar színjátszás történetének forrásait kutatta. A szerzetes- 
rendek által fenntartott iskolákban folyó színjátszás történetére ugyanis 
csak a Rómában fennmaradt éves rendi jelentések derítenek fényt. Teszári 
Judit. a Központi Katalógusok osztályának munkatársa 1972. szeptemberében 
kezdte meg Bécsben kilenc hónapos osztrák ösztöndíjas tanulmányutját. Kinn- 
tartózkodása alatt kéziratok vonatkozásában végez hungarika-kutatásokat.

Külföldi konferenciákon való részvétel - Dr. Borsa Gedeon az Osztrák 
Könyvtáros Egyesület meghívására részt vett annak szeptember 6-8. között 
tartott közgyűlésén, és előadást tartott a magyarországi könyvtörténeti ku
tatások állásáról. Dr. Kecskeméti István, a Zeneműtár vezetője a Zenei 
Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége /AIBU/ bolognai konferenciáján vett részt 
szeptember 8-14. között. Dr. Vizkeletv András, a Kézirattár h. vezetője meg
hívást kapott a Deutsche Forschungsgemeinschaft által Wolfenbüttelben ren
dezett kéziratkatalogizálási konferenciára. A tudományos ülésszakon beszá
molót tartott a középkori kéziratok katalogizálása magyarországi helyzeté
ről. Dr. Fallenbüchl Zoltán tud. főmunkatárs október 16-21. között Krakkóban 
részt vett a IV. nemzetközi globológiai szimpóziumon, melyet a Coronelli 
Weltbund dér Globusfreunde rendezett. Előadást tartott a Magyarországon ta
lálható régi glóbuszokról. Dr. Borsa Gedeon tud. főmunkatárs a varsói egye
tem magyar tanszéke 20 éves évfordulójára rendezett tudományos ülésszakon 
vett részt októberben, előadást is tartott a 16. századi lengyel-magyar 
nyomdászattörténeti kapcsolatokról. A KGST-államok központi folyóiratnyil- 
vántartása tárgyában, a moszkvai Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs 
Központ által rendezett konferencián november 14-18. között Magyarország kép
viseletében dr. Sebestyén Géza főigazgatóhelyettes, Fügedi Pétemé és 
dr. Szilvássy Zoltánné osztályvezetők vettek részt.

Egyéb külföldi kiküldetések - A Kulturális Kapcsolatok Intézete megbí
zásából dr. Birkás Endre, a Gyarapítási Osztály vezetője és dr. Ferenozy 
Endréné, a Gyarapítási Osztály h. vezetője a római, illetve a bécsi és 
párizsi magyar intézetek könyvtárait vizsgálták felül. Kecskeméti István, 
a Zeneműtár vezetője a bécsi Kodály-Unnepségek alkalmából - mint a kiállítás 
rendezője és előadó - két Ízben tartózkodott Bécsben néhány napig. Szűcs 
Jenőné. a Bibliográfiai Osztály csoportvezetője december 13-21. között 
Londonban, a Brit Nemzeti Bibliográfia Intézeténél a British National Bib- 
liography számitógépes előállítását tanulmányozta.

Külföldi vendégeink

Személycsere keretében - Maria Kipsova és Tat.lana Vancova. a pozsonyi 
Egyetemi Könyvtár munkatársai szeptemberben egy hónapig folytattak könyvtá
runkban slovacica-kutatásokat. Renate Eidner és Káté Schroeter. a lipcsei
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Deutsche Büchereimunkatársai októberben 1-1 hétre voltak az OSZK vendégel.
R. Eidner a kötelespéldányszolgáltatás rendszerét, K. Schroeter a Gyarapítási 
Osztály munkáját tanulmányozta. Anlca Kacanskl és Mllos Sajnovlc. az újvidéki 
Matica Srpska könyvtárának munkatársai 15-15 napot töltöttek Budapesten.
A. Kacanskl a vajdasági periodikumok bibliográfiáját egészítette ki, M. 
Sajnovlc a szerb-horvát színjátszás vajdasági emlékeit kutatta. J. Tabacek, 
a turócszentmártoni Uatica Slovenska könyvtárának osztályvezetője kéthetes 
itt-tartózkodása alatt szlovák vonatkozású periodikumokat dolgozott fel.
Matko RoJnio. a zágrábi Nemzeti és Egyetemi Könyvtár igazgatója és munkatár
sa, Pero Rogulja 10-10 napig a retrospektív horvát nemzeti bibliográfiához 
végzett kiegészítő anyaggyűjtést. A. Wollnska és M. Gronska. a varsói Nemze
ti Könyvtár munkatársai egy-egy hetes látogatásuk alatt az OSZK kUlöngyüjtö
ményeinek munkáját tanulmányozták. O.N. Levscslna. a moszkvai Lenin Könyvtár 
belföldi gyarapítási osztályénak vezetője kéthetes látogatása alatt az OSZK 
gyarapítási tevékenységét és kötelespéldányszolgáltatás magyarországi rend
szerét tanulmányozta. J.P. Oszlpova. a moszkvai Lenin Könyvtár munkatársa, 
valamint Klaus Llndner és Relmar Rlese. a liposei Deutsche Bücherei munka
társai a könyvtárunkkal fennálló személycsere keretében az IFLA-kongresszuson 
vettek részt.

Meghívott vendégeink - Bozidar Kovacek. az újvidéki Uatica Srpska könyv
tárának igazgatója és helyettese, Lázár ÓurSiÓ novemberben egy hétig könyv
tárunk vendégei voltak. Ittlétük alkalmat adott a két könyvtárat kölcsönösen 
érdeklő problémák, valamint az uj együttműködési megállapodás megtárgyalásá
ra. Esko Hökll-t , a helsinkit Nemzeti Könyvtár vezető munkatársát, a finn 
tudományos könyvtári tanács elnökét néhány napos magyarországi tartózkodása 
alatt könyvtárunk vendégül látta.

Egyéb látogatók - Franz Grasberger. a bécsi Nemzeti Könyvtár zenei 
gyűjteményének igazgatója Junius 8-án, E.I. Atanaszova. a bolgár Zeneakadémia 
könyvtárának vezetője junius 13-án, V. Panklova. a prágai Állami Könyvtár 
Módszertani osztályának tud. munkatársa Julius 11-én, W. Galluasev. az Univ. 
of Adelaide zenei könyvtárosa aug. 23-án, G. I. Vllijcsevna. a moszkvai 
Idegennyelvü Könyvtár h. igazgatója augusztus 24-én, B.B. Chandurl. a 
Calcuttái Nemzeti Könyvtár munkatársa szeptember 6-án, R. Tirnmer. a hágai 
Sport Főiskola könyvtárosa és K. Yi'owra. a lipcsei Testnevelési Főiskola könyv
tárosa október 3-án, Sz. Bukina. a moszkvai Pedagógiai Könyvtár munkatársa 
okt. 10-én, V. Bonifacio. a zágrábi Nemzeti és Egyetemi Könyvtár zeneműtárá
nak vezetője nov. 9-én, T. Kaminsky. a lengyel Vezetőképző Intézet Információs 
osztályának vezetője dec. 5-én keresték fel könyvtárunkat és tájékozódtak 
munkánkról.

A budapesti IFLA-kongresszus alkalmából könyvtárunkat további 430 külföl
di vendég kereste fel, részben egyénileg, részben csoportosan.

összeáll. SOMKUTI GABRIELLA
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KÖNYVTÁRIJUK 1972. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL
Második' rész

Raktározás
Könytárunk egyik legnagyobb - sajnos nem újkeletű - gondja az állandóan 

növekvő anyag megfelelő elhelyezése. A nemzeti könyvtár katasztrofális raktá
ri helyzetéről már sokat és sokszor Írtunk. Köztudott, hogy állományunk a fő
városban és vidéken számos raktárban és telephelyen van elhelyezve, hogy az 
uj anyagnak csak úgy tudunk helyet biztosítani, ha a régebbi anyagból ugyan
annyit beládázunk. A férőhelyhiány állandó költöztetéssel, átrendezéssel jár, 
egyre több energiát köt le a külső raktárakkal való összeköttetés fenntartása, 
olvasóinknak egyre több esetben csak előre-rendeléssel tudjuk a kért anyagot 
adni. Ebben az évben került többek között beládázásra a vári történettudományi 
szakolvasóterem gondosan összeválogatott kézikönyvtára - a kötetek az olvasók 
és kutatók szolgálata helyett hosszú évekre ládákba zárva fekszenek. Folyama
tos volt a hírlapok ládázása és ideiglenesen erre a sorsra jutott nagymennyi
ségű mikrofilmtekercs is.

Nehéz, csaknem megoldhatatlan helyzetet teremtett, hogy a Rosenberg há
zaspár utcai raktárak még nem voltak betelepithetők, és mégis ekkor kellett 
az Országgyűlési Könyvtárban tárolt több mint 500 pfm.anyagunkat elszállíta
ni. Ezeket egyelőre ideiglenesen máglyázni kellett.

Súlyos a raktári helyzet a különgyüjteményeknél is. A Kisnyomtatványtár
ban az 1971. évi gyarapodás helyét a nagyszámú selejtezés biztosította, az 
idei anyagnak a teljes raktár átrendezésével, racionálisabb térkihasználással 
szorítottak helyet. A következő évi gyarapodás elhelyezése csak uj raktári fé
rőhely biztosításával oldható meg. A Térképtárban az átalakítási munkák sajná
latos módon csökkentették a raktári teret. Pozitívum viszont az uj, térképek 
tárolására alkalmas vasszekrények beszerzése, melyek a régi fapolcokat, illet
ve szekrényeket váltják fel. Átcsoportosításokra kényszerült a Zeneműtár ist 
a következő év gyarapodását azonban már itt sem tudják elhelyezni. Átrendezés
re került a Hirlapfeldolgozó Osztály kurrens raktára; a cél itt a hely felsza
badításán kívül jobb és rendezettebb raktározás kialakítása volt. A Kézirattár 
erőteljesen gyarapodó fond-anyagát már csak a Széchényl-terem és a tár egy má
sik helyiségének üres sarkaiban való rendszertelen felhalmozással tudja elhe
lyezni.

Az év folyamán sajnos nem vált valóra az a - korábban reálisnak látszó - 
terv, hogy a Rosenberg hp. utcai uj épület raktári férőhelyeinek betelepítése 
enyhíteni fog raktári gondjainkon, elsősorban a hírlapok elhelyezésében. Az 
építkezés során felmerült tüzrendészeti problémák miatt a raktárteret elfog
lalni nem tudjuk és kérdéses, hogy az említett akadályok elhárítása belátható 
időn belül megtörténhet-e.
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Állományvédelem és reprográfia
Az állományvédelem területén tervezett nagyarányú átszervezést és racio

nalizálást - a hírlapok állományvédelmi munkája minden mozzanatának egy he
lyen történő összevonását - nem lehetett végrehajtani, mivel a Rosenberg hp. 
utcai uj épületrész nem volt időben beköltözhető. December folyamán csak a 
hirlapkötészet költözhetett be végleges helyére, átadva ezzel régi területét 
a rendkívül zsúfoltan működő sokszorosító üzemnek.

Ennek megfelelően az évek óta kiemelt feladatként végzett magyar hírla
pok állományvédelmi munkája az eddigi keretekben folyt. Ennek során 3287 hir- 
lapkötet 37 675 lapja került Javításra, negatív mikrofilm készült 2 613 218 
hirlapoldalról. /Mivel a felvételek egy része képméretfelezéssel történik, 
a kockaszám 1 622 155./ Az elkészült és az Olvasószolgálatnak átadott pozitív 
olvasófilmek száma 2479 tekercs volt /I 501 533 kocka/. A másodnegativok ter
vezett készítését egyelőre - létszámhiány miatt - el kellett halasztani. Lé
pések történtek a hirlaprestaurálás modernebb módszereinek bevezetése érdeké
ben is. Rendkívüli jelentőségűnek Ígérkezik és nagy lehetőségeket rejt magá
ban az olvasófilmekről /meghatározott méretekhez nem kötött/ xerox-nagyitások 
készítésének megoldása és 1973 folyamán történő bevezetése.

A mikrofilmekkel foglalkozó szakirodalom egyik sokat vitatott kérdése a 
filmek tartóssága. Az eredeti dokumentum pusztulása nem mindig teszi lehető
vé az ujrafényképezést - de amennyiben ez lehetséges is, rendszerint körülmé
nyes, lassú és költséges. Ezért is tűzte napirendre Mikrofilmtárunk film- 
archivumának évről-évre történő rendszeres ellenőrzését és vezette be az 
archivfilmek kidolgozásánál azok időnkénti műszeres megvizsgáltatását.

A hírlapok állományvédelmi mikrofilmezése mellett tovább folytatódott az 
egyéb állományi anyagok - elsősorban a különgyüjtemények anyagának - mikro
filmezése. Ebben az évben legnagyobb mennyiségben a keszthelyi Helikon Könyv
tár zenei anyagának fényképezése folyt. Az állományvédelmi mikrofilmezés tel
jes kockaszáma a negatív filmek tekintetében kb. az előző évivel volt azonos 
/1971: 1 738 957, 1972: 1 711 680/, a pozitív olvasófilmek termelése csökkent 
/1971» 2 120 196, 1972: 1 655 033/. Szolgáltatásként még további kb. 140 000 
negatív, illetve pozitív mlkrofllmkockát állítottak elő.

A kötészeti teljesítmények ismét emelkedtek: az elkészült kötetek száma 
33 505, ebből saját kötészet 18 419, külső kötészet 15 086 /1971: 27 996/.
Az emelkedés azonban nem az állományi anyagot érintette: az IFLA kongresszus 
alkalmával rendkívüli munkaként 8500 egység kötését kellett saját műhelyünk
nek elvégeznie. /Közte az 5000 db OSZK tájékoztatót is, melynek kötését a 
nyomda az utolsó pillanatban lemondta./ A raktárakban folyó helyi állomány- 
megóvás 3077 kötet javításét és 99 kötet ujrakötését végezte el.

A Restauráló Laboratórium továbbra is a különgyüjtemények anyagának res
taurálását, konzerválását végezte. Kiemelkedő teljesítményük volt a Zeneműtár 
állományába tartozó un. bártfai töredékek restaurálásának befejezése. Eredmé
nyes kísérletek folytak újfajta restaurálási eljárások bevezetésére.

A reprográfia területén a nagyobb arányú állományvédelmi xerox-másoláso
kat - elsősorban technikai akadályok miatt - még nem lehetett beindítani.
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Ennek ellenére jelentős volt az állománykiegószitő xerox-másolás /Régi Nyom
tatványok Tára, Színháztörténeti Tár/. A Sokszorosító Üzem ismét fokozta tel
jesítményét és az évközben váratlanul felmerült igényeket - pl. IFLA-val kap
csolatosan - késedelem nélkül és színvonalasan elégítette ki.

KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSOK
Tervünknek megfelelően a központi szolgáltatások színvonalának emelését, 

a tájékoztatások bázisát képező alapnyilvántartások pontosabbá tételét, ál
landó minőségi javítását tüztük ki célul.

A hazai könyvtárak állománygyarapításéhoz ebben az évben is jelentős 
mértékben hozzájárultunk.

A Kötelespéldánvszolgálat 936 165 db beszolgáltatott kötelespéldányból 
157 459 darabot juttatott az OSZK-nak /1971: 160 424/, 513 884 darabot más 
könyvtárak kaptak. /Ebből 70 145 a könyvek száma./ A fennmaradó 264 822 db 
fölöspéldány részben a Könyvelosztó utján került hasznosításra.

A Könyvelosztó 127 könyvtárnak összesen 35 337 könyvtári egységet jut
tatott, kevesebbet, mint az előző évben. Az OSZK és a müemlékkönyvtárak ré
szesedése ebből 1282 db volt. A szétosztott anyag részben fölöspéldányokből, 
részben a kötelespéldány-maradékból származott. További 9878 elmet közvetítet
tek, a fölöspéldányokat közvetlenül az igénylő könyvtárba irányítva.

A fölöspéldányok átvétele - megfelelő raktári férőhely hiányában - egy
re több gondot okoz. A jelentkező igények elől azonban - éppen a helyhiány
nyal küzdő többi könyvtár érdekében - igen nehéz kitérni. így ebben az évben 
is átvettünk 39 981 db fölöspéldányt, kétszer annyit mint tavaly.

A Nemzetközi Csereszolgálat a külföldről kapott anyagot - elsősorban a 
szocialista országokból a kulturális csereegyezmény keretében érkezőket - 
kb. 100 hazai könyvtárnak osztotta szét, kb. 15 000 kötetet és 200 periodi- 
kumot juttatva részükre.

Csereszolgálatunk 1972-ben 63 ország 534 intézményével /197 szocialista, 
337 tőkés/ állt cserekapcsolatban. Az 1971-ben ugrásszerűen elért fejlődés 
számszerű eredményeit sikerült megtartani, az uj kapcsolatokat tartóssá ten
ni. /Intézményi kapcsolatok száma 1969: 413, 1970: 400, 1971: 5511/ A kikül
dött anyag mennyisége az előző évihez képest nőtt, az átvétel kismértékben 
csökkent /21 481 küldött és 19 846 kapott egység/.

A hazai könyvtárakban található külföldi irodalomról a központi kataló
gusok és az ezekre épülő kiadványok nyújtottak tájékoztatást.

A Könyvek Központi Katalógusába a kijelölésre kerülő 187 180 címleírás
ból - a duplumok kiszűrése után - 138 720 cédula került beosztásra. Az adott 
tájékoztatások száma 11 963 volt /1971: 11 810/.

A központi katalógusban tovább folytak a katalógusok használhatóságát, 
információs értékének növelését célzó rekonstrukciós munkák. Ennek keretében 
1972-ben mintegy 366 000 cédulányl anyagrészben került sor a katalógus át- 
szerkesztésére, illetve a címleírások korrekciójára stb. A katalógus-elméle
ti munka több uj szerkesztési segédlet kidolgozását eredményezte.
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A Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusában 84 072 bejelentett adat 
nyilvántartásba vételót végezték el. Az adott tájékoztatások száma 10 820 
/1971: 13 000/.

A katalógusok átszerkesztési munkája befejeződött. Ennek eredményeképp 
létrejött a retrospektiv lelőhelyjegyzék alapjául szolgáló, a kezdetektől
1970-ig terjedő alap-katalógus két sorozata /általános és szláv/ és felállí
tották az uj kurrens katalógust 1971-től. Folyamatossá vált a Könyvek Közpon
ti Katalógusából az időszaki kiadványok cim- és állománykiegészitésének átvé
tele. Ezzel megteremtették annak lehetőségét, hogy a kiegészítő kötetek a 
retrospektiv lelőhelyjegyzék címanyagának szerves folytatásaként legyenek 
majd közreadhatók.

Az Országos Gyarapodási Jegyzék folyamatos tájékoztatást adott az or
szág könyvtáraiba beérkező külföldi könyvekről. Megjelent uj szolgáltatásá
nak, az OGYJ Hungarica mellékletének próbaszáma. 1973-tól a kiadvány már 
rendszeresen napvilágot lát. Az OGYJ reformjával kapcsolatban lényeges előbb- 
relépés nem történt, illetve kérdőíves felmérés folyt a lelőhelyjegyzéket 
használók körében a Jegyzék további fejlesztését illetőleg.

A Könyvtárközi Kölcsönzéshez érkezett kérések száma tovább emelkedett:
24 200 volt /1971: 21 420/. A kérések kielégítése 84 százalékos volt /1971: 
92,8 #/. Külföldről 9663 könyvet, illetve másolatot /mikrofilmet, xeroxot/ 
kaptunk és 2069-et küldtünk ki. A külföld által másolatban kielégített igé
nyek aránya tovább nőtt: 53,3 százalékról 58,2 százalékra. Ennek megfelelően 
a devizális kiadás is nagyobb volt, mintegy 5900 dollár /1971: 4032/.

Az osztály - a KMK-val közösen - országos felmérést indított a könyvtár
közi kölcsönzés hatékonyságának és a lebonyolítás adminisztrációs folyamatá
nak vizsgálatára. A felmérés eredményeinek összefoglalására és a tanulságok
ból adódó javaslatok kidolgozására 1973-ban kerül sor.

IGAZGATÁS. VEZETÉS
1971-ben a központi szolgáltatások tízéves fejlesztési tervét dolgoztuk 

ki, ebben az évben ugyanezt végeztük el a gyűjtemények vonatkozásában. A köz
ponti irányelveknek megfelelően az osztályok, illetve főosztályok által kidol
gozott terveket könyvtárunk Vezetői Tanácsa vitatta meg, majd jóváhagyásra a 
Művelődésügyi Minisztériumba terjesztette fel. Ezt követően könyvtárunk veze
tőinek Jelenlétében került sor miniszterhelyettes! szinten a Széchényi Könyv
tár távlati programjának megvitatására.

Az év folyamán elkészültek az egyes szervezeti egységek ügyrendjei, a 
gazdálkodás ügyrendje, és átdolgoztuk az általános ügyrendet. Az 1973. év 
feladata lesz az egybeszerkesztés befejezése és a kiadás. Folyamatosan készül
nek az ügyrendeket kiegészítő, annak függelékét alkotó munka-szabályzatok.
A 162/1961. /M.K.21/ MM számú utasításnak megfelelően kidolgoztuk a könyvtár 
uj irattári rendjét - bevezetésére 1973. Január 1-gyel került sor.

A könyvtári bizottságok működése, A Segédkönyvtári Bizottság munkájaként
1972-től megkezdtük a segédkönyvtári állománytól elhatárolt, általános tájé
kozódást szolgáló folyóiratanyag uj rendszerű, osztálykeretektől független
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beszerzését és kezelését. Az első év tapasztalatai alapján folytatódik 1973- 
ban is a folyóiratok forgalmazása. A szakmai munkában csak időszakosan, vagy 
átmenetileg szükséges szak- és segédkönyvek használatának biztosítása érde
kében 1972. január 1-től megvalósult a Bizottság által javasolt "tartós köl
csönzés" rendszere.

Elkészült a segédkönyvtéri és használati példányok elhatárolására vonat
kozó javaslat és ezen belül a használati példányok kategóriáinak meghatározá
sa. A segédkönyvtárak gyűjtőköri és példányszám-szabályozásának vizsgálatához 
a módosító javaslatok összegyűjtése és rendszerbe foglalása befejeződött* A 
vitaanyagot a Bizottság 1973-ban tárgyalja meg és javaslatát főosztályvezetői 
értekezlet elé terjeszti.

Bem kerülhetett sor a segédkönyvtári tájékoztatás lehetőségeinek vizsgá
latára, mely szintén az 1972. évi munkatervben szerepelt. A probléma feldől-, 
gozására és megvitatására 1973-ban kerül sor.

Noha a könyvtár segédkönyvtárai 1972-ben kereken 1 millió forint érték
ben, több mint 2000 kötettel gyarapodtak, a segédkönyvtárak ügye az egyes 
osztályok és tárak részére továbbra is komoly problémát jelent. Ezt bizonyít
ják az évi munkát értékelő osztályértekezletek, ahol számos panasz hangzott 
el a segédkönyvekkel való ellátottsággal kapcsolatban. A munkaeszközként 
igényelt és használt segédkönyvek, s ugyanekkor ezek meglehetősen magas be
szerzési ára közötti ellentmondás feloldása semmiképpen sem történhet meoha- 
nikusan, szakmai igénytelenséget eredményezve - a Bizottság feladatai közé 
tartozik a probléma mindkét felet kielégítő és megnyugtató rendezése.

A Hungarlka Koordinációs Bizottság feladata továbbra is a nemzeti könyv
tár hungarika bibliográfiai munkáinak figyelemmel kisérése, egyeztetése, kon
zultációk folytatása és az intézetvezetés részére szóló javaslatok kidolgozá
sa volt. Az operatív munkák az egyes osztályok feladatát képezik. Fentieknek 
megfelelően a Bizottság 1972-ben is eleget tett kötelezettségeinek, működése 
serkentőleg hatott a hungarlkával kapcsolatos könyvtári munkára. A Bizottság 
megállapítása szerint ezen a téren egyik legfőbb hiányosság, hogy a hungarika- 
kiadványok propagandája, megfelelő terjesztése nem áll arányban hasznukkal és 
jelentőségükkel.

A Gépealtésfe.Hesztésl Bizottság figyelemmel kisérte és tanácsaival se
gítette a könyvtár gépi felszerelésének további bővítését és fejlesztését.

Vezetői értekezletek. A könyvtár vezetését irányitő testület a főigaz
gató, illetve helyettese elnökletével ebben az évben 11 alkalommal ült össze, 
a megtárgyalt témák száma 16 volt. Három alkalommal az éves, illetve távlati 
tervvel és az évi beszámolóval, három alkalommal a bérkorrekció, a nyelvpót
lék 03 az uj állások betöltésének kérdéseivel foglalkoztak, öt alkalommal 
egy-egy szükebb szakterület problémái kerültek megvitatásra.

Hatásosan támogatta a vezetés munkáját a dolgozók választott testületé, 
a Szakszervezeti Tanács. Mindkét alkalommal - a nyelvpótlék kérdése, a könyv
tár uj szervezetének kialakítása - jelentős segítséget nyújtott a könyvtár 
vezetőségének. A tanácstagok aktivitása, a tanácsüléseken kialakult demokra
tikus légkör már eddig is bebizonyította a Szakszervezeti Tanács életképessé
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gét és szükségességét.
Továbbképzés. 1972-ben szakmai továbbképzés még nem történt étfogé terv 

szerint. A dolgozók az év első felében részt vehettek és részt is vettek a 
KMK által rendezett szakmai előadásokon és vitákon; meghallgatták külföldi 
vendégeink előadásait /G.Pomassl, Lipcse; E.HSkli, Helsinki: Aleksandar 
Stipcevic, Zágráb; O.Ny.Levscsina, Moszkva/. Folytatódtak a Katalogizáló 
Osztály és a Bibliográfiai Osztály rendszeres szakmai megbeszélései is. A 
továbbképzést segitették a külföldi tanulmányutak, a hazai szakmai konferen
ciákon való részvételek /pl. a Könyvtárosegyesület debreoeni ülésének elő
adásai és vitái/, a könyvtárközi megbeszélések is.

A tudományos titkár kidolgozta az egyetemet nem könyvtárszakon végzett 
fiatal munkatársak egyéves szaktanfolyamának tervét. A tanfolyam megindítá
sára - az ELTE Könyvtártudományi Tanszékével együttműködve - 1973 eledén ke
rült sor. Foglalkozott a nyelvi képzés és továbbképzés problematikájával. En
nek keretében előterjesztést készített a nyelvi képzéssel és a nyelvpótlék
rendszerrel kapcsolatban /a szakszervezettel együttműködve/, megkezdte a 
nyelvi kataszter felállítását. Javaslata nyomán intézkedések történtek a 
szomszédnép! nyelvek tanulásának ösztönzésére.

1972-ben könyvtárunk dolgozói közül hárman vehettek részt intenzív 
nyelvtanfolyamon. Az 1971/72-es tanévben felsőszintű tanulmányokat folytat
tak tizenheten, a KMK könyvtáros szaktanfolyamára jártak négyen. A Számítás
technikai Oktató Központ egyhetes könyvtárgépesitési szaktanfolyamát három 
munkatársunk végezte el.

Kutatómunka. 1972 elején 56 dolgozó kapott tudományos munka végzésére 
heti 8, illetve 4 órás kutatóidőt, összesen heti 436 órában /1970: 432,
1971: 416/. Év közben ketten távoztak, egy fő az év második felétől vehetett 
igénybe kutatóidőt. így az év végén 55 kutató heti 428 órában végzett kutató
munkát.

A kutatott témák száma 59 /év végén 58/. Az 59 témából 34 könyvtártudo
mányi, 25 pedig egyéb társadalomtudományi jellegű volt. A könyvtártudományi 
témák közül 13 OSZK-történeti kutatás /összesen heti 104 óta/. A kutatások 
eredményességét számos publikáció jelzi, többek között a könyvtár évkönyvé
ben megjelenő tanulmányok.

Bér- és munkaügyi helyzet. 1972-es munkatervünkben kiemelten a minőségi 
munkára törekedtünk, amelynek egyik kulcskérdése már évek óta a személyi ál
lomány javítása, a fluktuáció növekedésének megakadályozása, elsősorban a fe
szült bérhelyzet megoldása révén. Főhatóságunk 1972-ben lehetőséget teremtett, 
hogy ez a kérdés végre megnyugtató módon rendeződjék. Az év elején saját bel
ső tartalékaink maximális igénybevételével, majd az év végén az MM-től kapott 
keretek felhasználásával sikerült dolgozóink bérszínvonalát más tudományos 
könyvtárak bémivójára emelni. Ezek az intézkedések jelentősen hozzájárultak 
a munkahelyi légkör megjavításához, és lehetőséget adtak a minőségi követel
mények fokozásához. Vár vannak egyes jelei annak, hogy az eddig intézetünk 
számára kontraszelektlv munkaerő mozgás, az utóbbi időben egészségesebb 
irányba fordult. Anyagi erőforrásaink növekedése lehetővé tette, hogy meg
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kezdjük az évek éta húzódé nyelvpótlék ügyének rendezését.

Az év folyamén tizenheten 10 éves, heten 20 éves OSZK szolgálatuk alap
ján érdemelték ki a törzsgárda tagságot.

Vári építkezés. Az 1972. év végre komoly előrehaladást, jelentős ered
ményt hozott a könyvtár budavári uj épületének építésében. A már 1971-ben 
megkezdett tárgyalások eredményeképpen, a terveknek megfelelően elkészült, 
és az 1973* év első negyedében beköltözhető lesz a két raktártorony - egye
lőre még légkondicionálás, sőt fűtés nélkül, de a megfelelő szellőztetés 
biztosításával, teljes világítási berendezéssel és a végleges vasállványzat
tal felszerelve.

A két raktártorony vasállványzattal felszerelt 9-9 szintjén kb. 40 000 
fm polc áll máris a könyvtár rendelkezésére. A 10. és 11. szintek beéllvá- 
nyozásátél a könyvtár egyelőre eltekintett, figyelemmel arra, hogy a raktár
tornyok feletti olvasóterek Uvegfödémein műszaki okokból még bizonyos átala
kítási munkálatokat fognak az 1973. év folyamán végezni és célszerűnek lát
szott e munkálatok befejezéséig a két legfelső szint vasberendezésének fel
szerelését függőben hagyni.

Minthogy a raktári teherllfteket csak az 1973. év folyamán szerelik be, 
a könyvtár a beköltözést egyelőre csak a bejárati, V. épületszinthez síkban 
osatlakozó 7. raktári szintekre és esetleg - a raktári vaslépcsők igénybe
vételével - a közvetlenül alattuk, illetve felettük levő 6. és 8. raktári 
szintekre tudja megkezdeni. Ez azonban szintenként máris 2 744, tehát két 
szinten 5488, hat szinten pedig 16 464 pf& raktározási lehetőséget jelent.

Rendkívül nagy jelentőségű az uj épület technikai berendezése és az ol
vasószolgálat gyors és megbízható működése szempontjából, hogy az uj épület
ben a könyvek szállítását a raktárak és az olvasótermek között a jelenleg 
már több külföldi könyvtárban felszerelt és jól bevált un. "Telelift” rend
szerű szállítóberendezés beépítésével kell megoldani. Az erre vonatkozó tár
gyalások a berendezést szállító külföldi cég képviselőjével már meg is In
dultak.

Gazdaság munka
Alapvető feladat volt a könyvtár működésének biztosítása olymódon, hogy 

a folyamatos, a kiemelt és az évközben jelentkező uj feladatok ellátásához 
szükséges pénz- és anyagi eszközökkel rendelkezzünk és ezeket az adott lehe
tőségek figyelembevételével gazdaságosan használjuk fel. Törekedtünk a már 
kialakult ellátási szint tartására, sőt ahol módunkban állt javítottunk azon.

A könyvtár 1972. évi eredeti költségvetési előirányzata 35,2 millió fo
rint volt, amely az évközi módosításokkal 55,4 millió forintra emelkedett.
/A módosított előirányzatból 16 millió forint a keszthelyi Pestetics-kastély 
felújítási munkálataira jutott./

Kiemelt feladatok: Befejeztük a Rosenberg házaspár utcai uj létesítmény 
átalakítását 3»4 millió forint ráfordítással. A betelepités megkezdődött.
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A raktári szinteket még nem üzemeltethetjük, mert a hatónágoktól a haszná
latbavételi engedélyt még nem kaptuk meg. Terv szerint haladt a Pollack 
Mihály téri épület általános felújításának munkája is. /A tető felújítását 
befejeztük. Az 1. ütemben felújítottuk a karbantartó műhelyeket és egészség
ügyi létesítményeket, megtörtént a kazánházak rekonstrukciója. Elvégezték a 
villanyhálózat cseréjét a pincében és a lépcsőházban./ Ebben az évben 1,7 
millió forintot fordítottunk az épület felújítására.

A Térképtár felújítása is megtörtént. 1 db 25 kg-os könyvszállító fel
vonót üzembe helyeztünk a főépületben.

A keszthelyi kastély és park generálfelujitását folytattuk 16 millió fo
rintos költséggel.

Terven felül végeztük el a Muzeum u. 3. sz. épület lépcsőházának és 
egyes munkahelyeinek a rendbehozatalát és befejeztük a főigazgetóság helyi
ségeinek felújítását is.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
Könyvtárunk Nemzetközi Csereszolgálatának és Könyvtárközi Kölcsönzés 

osztályának nemzetközi kapcsolatai szorosan összefüggnek tevékenységükkel.
A világ nagy könyvtáraival és más kulturális intézményeivel mindennapos 
érintkezésben állnak és közvetítő tevékenységük mind a hazai eredmények ki
sugárzásához, mind a külföldi eredmények befogadásához hozzásegítik a hazai 
könyvtárakat és az egyes kutatókat. Működésűkről már a központi szolgáltatá
soknál beszámoltunk - itt most csak néhány vonással egészítjük ki ezt a ké
pet.

Nemzetközi csereszolgélatunk munkája három irányban mutatott fejlődést: 
1. a szocialista országok nemzeti könyvtárainak reprezentatív ellátásán kí
vül fokozódott a külföldi magyar intézmények /tanszékek, kiadók, egyesületek 
stb./ könyvanyaggal való támogatása /kb. 3300 kötet/; 2. az értékarányos 
osere keretében a korábbinál nagyobb mennyiségű irodalom ment Anglia, az 
Egyesült Államok, Franciaország és az NSZK nemzeti könyvtáraiba; 3. a koráb
bi évekhez képest több erőfeszítés történt a fejlődő országokkal való kap
csolatteremtés céljából. Egy-két esetben sikerült is megvalósítani a duplum
csere Jegyzékek, vagy nemzeti bibliográfiák kölcsönös küldését, de sokfelé 
egyoldalúak a kapcsolataink.

Könyvtárunk kiadványcsere tevékenységének nemzetközi rangját és tekin
télyét nagymértékben növelte, hogy vezetője, dr.Gömböcz István 1966 óta 
titkára, 1970-től elnöke volt az 1FLA Nemzetközi Kiadványcsere Bizottságá
nak. Vezetése alatt zajlott le 1972-ben Bécsben a nemzetközi kiadványcsere 
szakértőinek második nemzetközi konferenciája. /Az első Budapesten volt, 
1960-ban./ Dr. Gombocz István tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála 
mind könyvtárunknak, mind a nemzetközi kiadványcsere ügyének pótolhatatlan 
vesztesége.

Mikrofllmcsere-kapcsolatalnkat részben közvetlen megállapodások szabá
lyozták /Matica srpska könyvtára, Újvidék, Matlca slovenska könyvtára, Tu- 
róoszentmárton, Nemzeti Könyvtár, Belgrád/, részben a szocialista országok
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nemzeti könyvtárai közötti kölcsönös megállapodáson alapulnak, mely szerint 
térítés nélkül küldjük meg egymásnak az igényelt mikrofilmeket. /Moszkva, 
Berlin, Szófia/ 1972-ben könyvtárunk 10 724 kocka mikrofilmet kapott és 
37 670 kockát küldött. A kapott anyag nagyrészt bungarika-hiánypótlás, - a 
küldött anyag legnagyobb tétele a berlini Deutsche Staatsbibliothek által 
kért "Nyugat" és "Szép Szó" irodalmi folyóiratok pozitív olvasófilmje.

A Könyvtárközi Kölcsönzés szolgálata is a kapcsolatok bővítésére töre
kedett. Ma már 43 ország könyvtáraival bonyolítanak le kölcsönzési forgalmat 
Küldő partnereink közül első helyen áll az NSZK /2680/, őt követi a Szovjet
unió /1075/f Svédország /850/, majd Anglia, az Egyesült Államok és Francia- 
ország következnek. Mi a legtöbb kérést Csehszlovákiának, az NSZK-nak, a 
Szovjetuniónak, Jugoszláviának, Ausztriának és Franciaországnak teljesítet
tük.

A szocialista országokkal való kapcsolataink köréből megemlítjük a 
szovjet-magyar könyvtárügyi szeminárium moszkvai ülésszakét /1972. február 
1-3./ és a szocialista országok nemzeti könyvtárai igazgatóinak értekezletét 
aug. 25-26-án, az 1FLA kongresszust megelőzően. Varsó, Moszkva, Prága és 
Gera /NDK/ után ez volt a könyvtárigazgatók sorrendben ötödik találkozója.
A résztvevők a következő könyvtárakat képviselték: Moszkva - Lenin Könyvtár, 
Varsó - Nemzeti Könyvtár, Berlin - Deutsche Staatsbibliothek, Lipcse - 
Deutsche Bücherei, Prága - Állami Könyvtár, Turócszentmárton - Matica 
Slovenska, Szófia - Nemzeti Könyvtár, Zágráb - Nemzeti és Egyetemi Könyvtár, 
Bukarest - Nemzeti Könyvtár. Megfigyelőként vettek részt a tanácskozáson a 
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Nemzeti Könyvtárának képviselői. A 
konferencia témái: 1. Beszámoló az előző konferenciák határozatainak végre
hajtásáról /Deutsche Bücherei/; 2. A szocialista országok nemzeti könyvtárai 
együttműködése /Lenin Könyvtár/; 3. A mikrofilm szerepe a nemzeti könyvtár
ban /OSZK/; 4. Egyéb, a nemzeti könyvtárak kapcsolatait illető kérdések.

A szocialista országokkal való közvetlen intézményközi kapcsolatok eb
ben az évben is továbbfejlődtek. Kiemelkedő az az egyezmény, amit a lipcsei 
Deutsche Bücherei könyvtárával 5 évre kötöttünk. Az újvidéki Matica Srpska 
könyvtárával az eddigi egyezmény alapján uj szerződést készítettünk elő - 
megkötésére 1973-ban kerül sor. Mindkét tárgyalás alkalmával az említett 
könyvtárak vezetőit, illetve azok helyetteseit egy-egy hétre vendégül láttuk 
A Szovjetunióval, Csehszlovákiával és Lengyelországgal kb. az eddigi keretek 
nek megfelelő személycserét bonyolítottuk le. Folyamatban van az együttműkö
dési megállapodás meghosszabbítása a Matica Slovenskával is. Nem fejlődtek 
ilyen irányú kapcsolataink Bulgáriával és Romániával.

A tőkés országokba való kiutazások száma ebben az évben örvendetesen 
megnövekedett. A művelődésügyi minisztérium több ösztöndíjas tanulmányutat 
juttatott könyvtárunk részére a biztosította néhány rövldebb időtartamú fon
tos kiutazás /konferencia, kiállítás, gépesítés tanulmányozása/ létrejöttét 
is.

Munkatársaink ebben az évben 34 alkalommal utaztak külföldre /1971: 24/ 
/Szocialista országba 18, tőkés államokba 16. Országonként: Csehszlovákia
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10, Szovjetunió 4, Lengyelország 3, NDK 1. Ezenkívül az 1972-es személycsere 
keretből egy NDK és 3 jugoszláviai kiutazás a következő évre tolódott. - 
Ausztria 6, Auaztrla-NSZK 2, Olaszország 5, Anglia 1, Franciaország 1, NSZK 
1./ A külföldön töltött napok száma 555 /egy kilenchónapos ösztöndíj átnyú
lik 1973-ra/.

A külföldi konferenciákon való részvételeknél ki kell emelnünk azokat, 
ahol munkatársaink aktivan közreműködtek, esetleg előadást is tartottak. így 
a már említett bécsi nemzetközi kiadványcsere konferenciát, amelyet dr. Gom- 
booz István készített elő, vezetett le és előadást is tartott; a varsói ma
gyar irodalmi tanszék 20 éves jubileuma alkalmával rendezett tudományos ülés
szakot, ahol dr.Borsa Gedeon, a Coronelli - Weltbund dér Globusfreunde IV. 
nemzetközi szimpóziumát, ahol dr.Fallenbüchl Zoltán meghívott előadóként tar
tottak előadást, a Deutsche Forschungegemeinschaft kéziratkatalogizálási kon
ferenciáját, ahol meghívottként dr.Vizkelety András és a moszkvai Nemzetközi 
Tudományos és Műszaki Információs Központ folyóiratkatalógus-gépesitési ta
nácskozását, ahol a magyar küldöttek - dr.Sebestyén Géza, Fügedi Pétemó, 
dr.Szilvássy Zoltánná - igen aktivan közreműködtek. Az európai könyvtári 
rendszerekről Prágában rendezett nemzetközi szimpóziumon dr.Sebestyén Géza 
akadályoztatása miatt nem tudott személyesen résztvennl, de referátumát Írás
ban benyújtotta. Dr.Kecskeméti István az AIBM bolognai konferenciáján képvi
selte könyvtárunkat.

A kiutazásokhoz mérten tovább nőtt vendégeink száma is. Ebben az évben 
30 könyvtárost fogadtunk, egy kivételével valamennyit szocialista országból. 
/NDK 8, Jugoszlávia 7, Csehszlovákia 5, Szovjetunió 4, Lengyelország 3, Bul
gária, Románia, Finnország 1-1. 1971-ben 16 főt fogadtunk./ Ebben a számban 
osak azok szerepelnek, akik több napon keresztül az OSZK vendégei voltak és 
számukra a teljes szakmai és kulturális programot a könyvtár állította össze, 
a legtöbb esetben kísérőről, ill. tolmácsról is gondoskodva. A vendégek 
összesen 262 napot töltöttek Magyarországon, egy vendég tehát átlagosan 
kb. 9 napot. /1971: 147 fogadónap./ Ezenkívül még 552 látogatót fogadtunk 
külföldről, akik egy-egy napot, vagy csak néhány órát töltöttek könyvtárunk
ban. /Ebből az IFLA-kongresszussal kapcsolatos egyéni és csoportos látogatók 
száma 430 fő./

A nemzetközi forgalomnak ilyen arányú növekedése komoly megterhelést je
lent könyvtárunknak. A kiutazásokkal és fogadásokkal kapcsolatos előkészítés, 
levelezés, szervezés és lebonyolítás /s ma már egyre gyakrabban a pénzügyi 
lebonyolítás is/ jól működő apparátust, koncentrált szervezőmunkát, begyakor
lott vezetőket és tolmácsokat igényel.

A hazai könyvtári élet legnagyobb nemzetközi eseménye 1972-ben az első 
magyarországi IFLA-kongresszus volt, mely a résztvevők számát tekintve minden 
eddiginél népesebbnek bizonyult. Az előkészítés és szervezés munkájából könyv
tárunk munkatársai dicsérendő aktivitással vették ki részüket. A nagyarányú 
látogatőforgalomra könyvtárunk is alaposan felkészült! több kiállítást ren
deztünk /RNYTt Magyar könyv- és művelődéstörténeti emlékek, a Kézirattár leg
értékesebb darabjai, OSZK-történet és szervezet, OSZK-kiadványok, Mátyás ki
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rály könyvtára, a Térképtár legértékesebb darabjai/; megjelent a könyvtár ké
péé tájékoztatója öt nyelven, melyet az XFLA minden résztvevője ajándékként 
kapott. Számos egyéb, a könyvtár egyes területeit bemutató információs anyag 
le készült több nyelven. Az IFLA-hetében a látogatók részére angol, orosz, 
német és francia nyelven vezetéseket biztosítottunk, állandó ügyeleti szol
gálattal. A fogadott könyvtárosok száma 430 volt. A Térképtárba az IFLA Föld
rajzi és Térképészeti Könyvtárak Bizottsága részére külön látogatást és be
mutatót szerveztünk. A kongresszus színhelyén, az MTA előcsarnokában rende
zett országos könyvtárügyi kiállításra az OSZK-t bemutató részt elkészítettük.

Az IFLA-kongresszuson a Nemzeti és Egyetemi Könyvtárak szekciójában dr. 
Jóboru Magda főigazgató "A Nemzeti Könyvtár szerepe a magyar könyvtári rend
szerben", dr.Gömböcz István "Beszámoló a nemzetközi kiadványcsere szakértői
nek bécsi konferenciájáról" címmel, a Nemzetközi Kiadványcsere Bizottságában 
dr.Gömböcz István "A kiadványcsere Bizottság tevékenysége 1969/72" és "Az 
UNESCO osere-konvenoiók értékelése a nemzetközi kladványosere gyakorlatában" 
oimmel, a Ritka és Értékes Könyvek Bizottságában dr.Borsa Gedeon "A könyvtör
téneti kutatások helyzete Magyarországon" címmel, a Központi katalógusok és 
könyvtárközi kölcsönzés bizottságában Tamás Péter "A könyvtárközi kölosönzés 
Magyarországon" oimmel tartottak előadást. Két munkatársunkat - Fügéd! Péter- 
nét és dr.Borsa Gedeont - a Bibliográfiai, 111. a Ritka és Értékes Könyvek 
Bizottságában az állandó tanácsadó testület /standing advlsory committee/ 
tagjává választották. Dr.Gömböce Istvánt újabb három évre megválasztották a 
Nemzetközi Kiadványcsere Bizottsága elnökévé.

A külföldi kiállítások közül legjelentősebb a bécsi Kodály Zoltán kiál
lítás volt, melyet több magyar rendező szerv közreműködésével az österreiohi- 
sche Natlonalblbliothek Zenei Gyűjteményében mutattunk be. A kiállítás össze
állítója és a katalógus elkészítője dr.Kecskeméti István, a Zeneműtár vezető
je volt, aki ebből az alkalomból Béosben előadást Is tartott Kodály Zoltánról. 
A római magyar művészeti kiállításon az OSZK több értékes kódexet mutatott be. 
Közreműködtünk külföldön Petőfi-kiállltások összeállításában is /Csehszlová
kia, Jugoszlávia/.

Az 1972. évben könyvtárunkat 309 külföldi kutató kereste fel. /Szocialis
ta országokból 184, egyéb európai országokból 70, nem európai országokból 55./
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

A CÍMLEÍRÁS FORMAI SZABÁLYAINAK NEMZETKÖZI SZABVÁNYOSÍTÁSA /ISBD/

Együttműködés, munkamegosztás az emberi tevékenység minden terü
letén csak azonos szabályok alkalmazásával valósulhat meg. A könyvtárosoknak 
is régi vágya, hogy a könyvtári és bibliográfiai munka alapvető tevékenységé
nek, a katalogizálásnak egységes, nemzetközi szabályzatát elkészítsék. Ezek
nek a törekvéseknek az a célja, hogy létrehozzanak egy olyan informáoiós esz
közt, melynek segítségével a világ összes könyvtárosai "egy nyelven beszél
nek" .

Az ISBD előzményei
A cimleirási gyakorlat egységesítésére irányuló törekvések legújabb kor

szaka az 1961-es párizsi katalogizálási konferenciával kezdődött. A.H.Chaplin 
- a konferencia szervező bizottságának titkára - készítette el azt a szabály
zat-tervezetet, melyet a konferencia megvitatott, s némi módosítással, mint 
hivatalos Ajánlást adott ki. Ez a szabályzat-tervezet a címleírás egységes 
rendszóalkotásának legáltalánosabb szabályait tartalmazza.

A párizsi konferencián elindult egységesítési törekvések az IFLA közgyű
lésein, a szervezet Katalogizáló Bizottsága /IFLA Committee on Cataloguing/ 
munkájának eredményeként folytatódtak. /Pl. a cimfej egyes típusainak részlet- 
kérdéseit tárgyaló kiadványok készültek./

Újabb állomást jelentett a katalogizálási szakemberek 1969 nyarán 
Koppenhágában megtartott konferenciája.Ekkor történt először kísérlet arra, 
hogy a címleírások cimfejeinek egységesitése mellett /párizsi konferencia cél
kitűzései!/ a leírás formai szabályait is szabványosítsák.

A katalogizálás egységesítésével foglalkozó bizottság még az IFLA közgyű
lése előtti napokban külön értekezleten foglalkozott az 196l-es párizsi terve
zet vizsgálatával. Ajánlásokat dolgoztak ki, melyeket a hivatalos módositás 
alkalmával figyelembe lehet venni, valamint megtárgyalták a bibliográfiai cím
leírás egységesítésének tervét. Külön munkacsoport alakult /Working Group on 
the ISBD/''’ azzal a feladattal, hogy dolgozza ki a címleírás formai elemeinek, 
az adatok sorrendjének nemzetközi egységes cimleirási szabványát,/A munkacso-
International Standard Bibliographic Description. Magyarul talán a "bibliog
ráfiai leírás nemzetközi szabványa" fedi legjobban. A szerk.
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portnak Magyarország is tagja Domanovszky Ákos személyében./
A munkacsoport 1969-ben Londonban megvitatta Mlchael Gormannak. a 

British National Bibliography katalogizálási vezetőjének "The standard bib- 
liographic descriptlon /SBD/" /A szabványos bibliográfiai leírás/ c. tanul
mányát, melynek korábbi változata a koppenhágai konferencia vitájának alap
jául Is szolgált.

Gorman nyolc ország - köztük Magyarország - nemzeti bibliográfiájának 
címleírásait hasonlította össze formai szempontból. Elemzésének célja a kö
zös vonások kiemelésével a jelenlegi cimleirási gyakorlat szintézisének meg
valósítása volt, nem pedig egy elvont katalogizálási modell felállítása. 
Gorman 1971-ben irt tanulmányában optimistán látja az SBD jövőjét, s derű
látását az azóta történt munkálatok Igazolták. A munkacsoport kidolgozta az 
SBD ajánlásainak végső formáját és 1SBD elnevezéssel az IFLA Katalogizálási 
Bizottsága 1971-ben kiadta.

Mi az ISBD?
Az ISBD, amint az elnevezéséből is kitűnik bibliográfiai leírások szá

mára készült nemzetközi szabvány, egy és többkötetes monografikus kiadványok 
feldolgozása esetén. /Az azóta megalakult időszaki kiadványok bizottsága 
foglalkozik a periodikák és a folyóiratok egységes nemzetközi szabványának 
elkészítésével, melyet ISBDS /International Standard Bibliographical 
Descriptlon fór Serials - Perlodikumok nemzetközi bibliográfiai leírási 
szabványa/ címmel adtak ki. Erről a szabványról később Írunk ismertetést./

Az ISBD, mint leiró szabályzat nem foglalkozik a cimfej megválasztásá
nak és megalkotásának kérdésével; a oimleirás adatainak sorrendjét, illetve 
az adatok rögzítésének formai kérdéseit szabályozza. Szigorúan előírja az 
elemek sorrendjét. Az adatokat - a szorosabb egymáshoz tartozás szerint - 
csoportokba, mezőkre osztja. Ezek a következők:

1. A cim és a szerzőségre vonatkozó adatok mezője
2. A kiadási adatok mezője
3* Impresszum mező
4. Kollációs mező
5. Sorozati mező
6* Megjegyzési mező
7. Nemzetközi szabványosított könyvszám /ISBN/, kötés és ár adatok 

mezője.
Uj elem a 7. mezőben a nemzetközi szabványosított könyvszám /ISBN/ , 

melynek alkalmazása angol példa nyomán terjedt el, s azóta a könyvek azono
sításának legbiztosabb eszköze lett.

Az ISBD minden egyes elemét és mezőjét sajátos Írásjelek /interpunkciós 
jelek/ választják el egymástól. Ezek alkalmazása szigorúan meghatározott.
2 Az ISBN minden egyes kiadványt egyedileg meghatározó szám, amelynek 

bizonyos számjegyei a kiadó meghatározását hordozzák s cégenként azonosak, a továbbiak a müvet egyenitik. /A szerk./
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Az ISBD célja, felhasználása
Az ISBD előszavában a szabvány célját világosan meghatározzák. A bib

liográfiák utján megvalósuló nemzetközi információosere eszközének készült, 
alkalmazása ezért elsősorban nemzeti könyvtárak és nemzeti katalogizáló 
szervezetek részére ajánlott.

Azzal, hogy egységesen meghatározza a címleírás adatainak sorrendjét, 
s az adatokat sajátos központozással /interpunkció/ választja el egymástól, 
elsősorban a gépi feldolgozás számára készíti elő a címleírást. A gépesítés 
egyre nagyobb tért hódit a könyvtári feldolgozó munkában, s a tájékoztatás, 
a gyors információcsere világviszonylatban már el sem képzelhető nélktlle.

A nemzetközi clmleirási szabvány alkalmazása azonban a gépi felhaszná
lás nélkül, önmagában is kívánatos, mert az ISBD szerint készült címleírá
sokban az adatok "helyiértékkel" - azaz pontosan meghatározott hellyel - 
rendelkeznek, s Így a címleírás nyelvét nem értő ember számára is érhetővé, 
olvashatóvá válik a leírás, könnyebb lesz az ismeretlen nyelvű bibliográfiák
ban való tájékozódás.

Kapcsolatunk az ISBD-vel
Az ISBD-t tanulmányozás és véleményezés céljából az Országos Széchényi 

Könyvtár is megkapta. A Katalogizáló Osztályon múlt év tavaszán elkészítet
tük az ISBD és a jelenlegi magyar clmleirási szabvány /MSZ 3424/ részletes 
összehasonlító elemzését.

Munkánk azzal a határozott céllal készült, hogy megvizsgáljuk, mit je
lentene az ISBD alkalmazása az OSZK milliós nagyságrendű katalógusai számára. 
A nemzetközi szabványhoz való csatlakozás mindenképpen előnyös abból a szem
pontból, hogy bekapcsol bennünket a nemzetközi információcsere áramlásába, 
de ez a csatlakozás nem jelentheti ugyanakkor a hazai katalogizálási gyakor
lat esetleges kettészakadását.

Az ISBD értékelésében a rendszer előnyei mellett észrevételeztük hiá
nyosságait is, elsősorban azt, hogy az azonosítás szempontjait szem előtt 
tartva a címlap adatainak mint clmleirási egységnek a tükrözését tekinti 
elsőrendű feladatának a kiadvány egésze helyett. Ebből következik az, hogy 
az ISBD rendszere nem veszi eléggé figyelembe a címleírás információ-nyújtó 
szerepét és nincs tekintettel a katalógusszerkesztés követelményeire.

Az ISBD és az MSZ 3424 összehasonlító elemzését az összefoglaló fejeze
tek angol fordításával az OSZK elküldte az IFLA Katalogizáló Bizottságának.
A. H. Chaplin, a bizottság elnöke levélben köszönte meg a kiküldött anyagot, 
és a Katalogizálási Bizottság tájékoztatójának legújabb száma /International 
Cataloguing Vol. 2. No. 1. 1973/ is hirt adott róla.

Az ISBD munkálatainak jelenlegi állása
A szabvány szövegét több mint hatvan országnak küldték meg véleményezés 

végett. Sokan, pl. Anglia, Franciaország, NSZK máris elfogadták, s több or
szág jelezte csatlakozási szándékát.

Az ISBD végleges szövegét a beérkezett észrevételek figyelembevételével 
készítik el. Az IFLA 1973-as Grenoble-i konferenciáján az ISBD-t kidolgozó 
munkacsoportot kibővítik azoknak a bibliográfiai szervezeteknek és nemzeti
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katalogizálási bizottságoknak a képviselőivel, akik észrevételeiket, bírála
taikat elküldték# Zártkörű tanácskozáson készítik el a - remélhetőleg - vég
leges szöveget# Ha a konferencia elfogadja, az ISBD végleges szövegét hama
rosan kiadják#
BACZONI TAMÁSNÉ

GÉPESÍTÉS: JÖVŐNK A JELEMBEN 
Tanulmányúton a MARC rendszer körül

A feldolgozandó könyvtári egységek növekvő mennyisége, az egy
szeri /központi/ feldolgozás szükségességének felismerése, a feltárás javí
tására való törekvés /azaz a visszakeresési lehetőségek bővítése/ indította 
meg a könyvtári feldolgozó munkák számitógépes megoldási lehetőségének kere
sését, A számos könyvtári feldolgozó rendszer közül legismertebb a washingtoni 
Library of Congress-ben kidolgozott és alkalmazott un. MARC II rendszer 
/Machine readable cataloging = géppel olvasható katalógus/# A rendszer lénye
ge az, hogy hagyományos könyvtári címleíráson alapuló, kódokat tartalmazó és 
megfelelően szervezett alapegységeket, un. rekordokat tartalmaz# A rekord 
két fő részből áll: a visszakereshető, bekódolt adatokból /amelyek a kódok 
mennyisége alapján több információ tárolására alkalmasak/; és az adatok 
visszakereshetőségének megkönnyítésére, meggyorsítására a számitógép által 
kiszámított rekordmutatóból# A címleírás főbb és részadatai azonos csoport 
elnevezéseket kapnak, /kódokat, azaz hivójeleket, amelyek a MARC-ban a három 
betühelyü /karakterű/ mezőkódokat és a kát karakterű almezőkódokat jelentik# 
Pl# a rendszói helyzetben levő szerzői név hivójele minden címleírás eseté
ben 100, a vezetéknév alraezőkódja £a./# A hivójelezett adatok nemcsak tárol
hatók a számitógépes adathordozón /mágneslemez vagy mágnesszalag/, hanem 
módot nyújtanak az adatok különböző szempontok szerinti rendezésére és azok 
kiíratására is e hivójelek alapján# Egy dokumentum MARC rekord formájú le
jegyzése lehetővé teszi, hogy a hagyományos katalógus számára főlapot, mel
léklapokat készíttessünk teljes vagy rövidített szövegű címleírásokkal, il
letve kötetkatalógust állíttassunk elő a számítógéppel#

A Library of Congress MARC II rendszere alapján fejlesztette ki a 
British National Bibliography Intézete az un. UK/MARC /vagy BNB/MARC/ rend
szert, amely a katalógusok gépi előállítása mellett a bibliográfiák speciális 
igényeinek figyelembevételével készült, kialakítva a MARC rekordok olyan me
zőit, amelyek módot adnak a címleírás adataiból indexek automatikus előállí
tására. Egyben a MARC rekordok mágnesszalagon való tárolásával olyan adat
bankot hoznak létre, amely biztosítja a kumulációk gyors, pontos megjelente
tését és egyéb bibliográfiai szolgáltatások kiterjesztését is#

A BNB Intézete 1967-ben tűzte ki célul a BNB/MARC project /forrnátúra, 
rendszer/ kidolgozását# Az előkészítő munkálatok - a nemzetközi csere bizto-
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sitása érdekében a LC MARC részlegének együttműködésével - 1967-1970 között 
folytak. Az első mágnesszalag 1968 őszén készült el a bibliográfia teljes 
számitógépes előállítását /egy évi kettős /hagyományos+gépi/ feldolgozás 
után/ 1971-ben indították meg. Jelenlegi szervezettségében az adatbank alap
ján nyolcféle bibliográfiai szolgáltatást nyújtanak, esetenként változó for
mában: mágnesszalagon, mikrokártyán, mikrofilmen, katalóguscédulán és nyom
tatva. /A mágnesszalagos, illetve mikrofilmes megjelentetés erősen lecsök
kenti a bibliográfiák átfutási idejét. Pl. az 1972-es BNB füzetek kumuláció
ja mágnesszalagon 1973 januárjában, mikrofilmen februárban már kapható volt, 
a nyomtatott kötetet viszont csak az év harmadik negyedében tudják kibocsá
tani./

Az Országos Széchényi Könyvtárban folyó, a Magyar Nemzeti Bibliográfia 
MARC rendszerű számitógépes előállítására irányuló kísérletek során ismertük 
fel azt az előnyt, amelyet a bibliográfiára alkalmazott BNB/MARC rendszer 
adaptálása jelentene számunkra. 1971/72 során az OSZK levélbeli kapcsolatot 
teremtett a BNB Intézete Fejlesztési és Kutatási Szekciójának vezetőjével.
E levelezés azonban a munkafolyamatok megismerésére, valamint az MNB gépesí
tési munkája során felmerülő részproblémák megoldására nem adott elég lehe
tőséget* így került sor arra, hogy 1972.dec. 12-21.között a Művelődésügyi Mi
nisztérium költségén látogatást tegyek a londoni BNB Intézetében. A kikülde
tés szabta idő nem volt ugyan elegendő arra, hogy egy ilyen méretű intézmény 
munkájának apró részleteit megismerhessem, de a munkafolyamatok áttekintése, 
egyes részletkérdések tisztázása rendkívül tanulságos volt. Érdeklődésemet 
elsősorban az Intézet legjelentősebb kiadványa, a "British National Bib- 
liography" előállításának munkája kötötte le.

A "British National Bibliography" a Nagy-Britanniában megjelenő könyvek 
és uj indulásu periodikák címjegyzékét tartalmazza a Dewey-féle Tizedes Osz
tályozás 18. kiadása alapján kialakított szakrendben, esetenként többszörös 
besorolásbein, tárgyszavazva. Heti füzeteit szerzői és címindex egészíti ki, 
melyet havonta egyesitett betűrendben is közöl, kiegészítve a hónapra vonat
kozó tárgyszómutatóval. A füzetek anyagát 4 havonta, illetve évente és 3 
évente kumulálja. Heti füzeteiben 600-700 kiadvány bibliográfiai leírását 
közli. Évi tételszáma kb. 20 000.

A BNB-ben közölt címleírások dokumentumai az Intézetben belső feldolgo
zást nyernek. A Copyright Offjce-ból érkező könyveket a címleírás előtt be- 
hasonlltják. A behasonlitás a BNB-ben közölt tételeket és a hozzájuk tartozó 
utalókat tartalmazó katalógusban történik. /Ez eltérően az általunk is Ismert 
katalógusszekrényektől, két kb. 2x1x1 m nagyságú un. card-wayer-ben van el
helyezve, amely megfelelő gombnyomásra karjaival egy tengely körül elfordul, 
a kért betűt tartalmazó katalóguscédulákat felemeli és a keresést lehetővé 
teszi./ A Katalógus Szekcióban az Anglo-American Cataloguing Rules és az 
1971-ben megjelent International Standard of Bibliographic Description /ISBD/ 
szabályainak alkalmazásával készülő címleírásokat a hagyományostól eltérő 
módon egyenesen gépi adatlapra Írják. A katalogizáló egyszemélyben kódoló 
is, aki a hivójeleket, indikátorokat /módosítók/, almezőket jelzi, illetve
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bejelöli mindazokat az információkat# amelyek a könyv leírását ás bizonyos 
tartalmi jegyeinek feltárását, az adatbankból pedig meghatározott jegyei 
alapján való visszakeresését teszik lehetővé. Az adatlapon tükröződő leírás 
nem tekinthető teljes értékű címleírásnak, bizonyos mechanizálható adatele
meket erre a feladatra készült programmal a számítógép helyez el a címleírá
sokban, amint a bibliográfia indexeibe elhelyezendő hivatkozásokat is gépi 
programmal, csak utasítás-jelzések alapján végeztetik el.

Mind a Magyar Nemzeti Bibliográfia feldolgozási köre, mind az MNB gépe
sítési kísérlete miatt az BNB feldolgozói munkájából részletesen a katalo
gizálást, az adatlap kitöltését figyeltem meg. Eltekintve az alkalmazott 
szabályok eltéréseitől a munka során két szembetűnő különbséget tapasztal
tam, Az egyik a feldolgozandó anyag minősége, a másik a feldolgozói munka 
különböző szemléletében rejlik. Az angol könyvkiadás a cimleiró munkáját 
jelentősen megkönnyíti; a címlapok a kiadványok típusát és a főműre jellem
ző azonosító adatokat egyértelműbben tüntetik fel, mint a magyar kiadványok. 
Ugyanakkor a feldolgozás az angol szabályzatok alapján erőteljesebben tükrö
zi a címlapot mint a kiadvány valódi tartalmát /egybenyomások, függelékek 
sokszor feltüntetés nélkül maradnak/, /Ez a - számomra kicsit nagyvonalúnak 
tűnő - katalogizálási gyakorlat ellentmond a BNB/MARC rendszer precíz fel
tárási lehetőségeinek,/

A kiadvány tárgyszavazását és szakozását a Szakozói Részleg végzi, A 
BNB saját tárgyszórendszere /PRECIS/ kifejlesztés alatt áll. Minden újonnan 
felmerülő tárgyszóról külön leírást készítenek, majd ezt lyukasztás után 
számítógépen dolgozzák fel és tárolják, A visszakeresés lehetőségének bizto
sításával a továbbiakban elegendő a megfelelő tárgyszót egy számmal jelölni, 
s az adatlap számitógépes feldolgozásánál /beolvasásánál/ a szám alapján a 
számitógép beírja a megfelelő adatot# A tárgyszavak számára az előzőleg már 
feldolgozott tárgyszavak visszakeresése mikrofilmes leolvasón, vagy hagyo
mányos kártyákon /permutálva/ lehetséges a részleg dolgozói számára.

Minden kiadvány a Library of Congress feldolgozási hagyományainak meg
felelő szak- és tárgyszófeldolgozást is nyer, ezzel is biztosítva az LC/BNB 
közötti mágnesszalagcsere lehetőségét, s a BNB speciális szolgáltatásának 
/Books in English/ megjelenését#

Az adatlapokat lyukszalag-lyukasztógépen Írják le. Az ily módon előál
lított lyukszalagot kétnaponként számítógépen feldolgozzák, s a futtatás so
rán nyert somyomtatott anyagot, amely még tükrözi az adatlap felépítését és 
utasításait, olvasókorrektúrának vetik alá# A korrektúra utáni javításokkal 
együtt a füzeteket heti négy futással kb# 3 és egynegyed gépi óra alatt ál
lítják elő, mágnesszalagon# A feldolgozást követő héten a mágnesszalag egy
részt a printerekhez, másrészt a kártyaszolgálathoz, illetve a mágnesszalag 
előfizetőkhöz kerül# A feldolgozást követő 3# héten a bibliográfia megjele
nik# A heti füzetek mágnesszalagjait az adatbankhoz csatolják, melyek a to
vábbiakban a kumulációk és egyéb szolgáltatások alapjait képezik#

Az Intézetben működő kumulációé csoport, amely jelenleg az elmaradt, 
még hagyományos utón előállított BNB kumulációt /1967-1970 közötti/ rendezi
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sajtó alá, a jövőben a kumulációé kontrollszerkesztésben vesz részt.
Az Intézet számítógéppel nem rendelkezik. IBM vállalatnál bérel gépórát, 

programjaikat azonban az intézményen belül alkalmazott programozókkal Írat
ják. Esetenként bérmunkát is vállalnak. így pl. a múlt évben szervezték meg 
az Ausztrál Nemzeti Bibliográfia számítógépes rendszerét, amely jelen tar
talmában és előállításában teljesen azonos a BNB tartalmával és szerkezetével. 
Erre az azonos szabványok és azonos technikai eszközök alkalmazása ad módot.

Látogatásom során szerzett tapasztalataimat kiegészítették a BNB Intézet 
Kutatási és Fejlesztési Szekciója vezetőjének Magyarországon tartott előadá
sai. A British Council és a Kulturális Kapcsolatok Intézete közötti megegye
zés alapján hazánkba látogató John E. Linford a Magyar Könyvtárosok Egyesüle
tében febr. 8-án "General implications of library autómat!sation" /A könyv- 
tárgépesités kérdéseiről", az Országos Széchényi Könyvtárban febr. 14-én "Az 
angol nemzeti bibliográfia rendszere és modem törekvései" címmel tartott 
előadást. Részletesen ismertette, hogyan használják fel jelenleg a számító
gépet a bibliográfiák előállításához, milyen továbbfejlesztési lehetőségek 
rejlenek a géppel olvasható bibliográfiák használatában, példaként említve 
az olyan tipusu bibliográfiai "kiadványokat", mint a mágnesszalagcserén ala
puló "Books in English"-t, amely az LC és a BNB által kurrensen feldolgozott 
angol nyelvű müvek jegyzéke mikrokártyán /ultrafiche/. /Éves kumulációja kb. 
100 000 tételt tartalmaz./

Az említett előadásokon kivül Mr. Linford az OSZK-ban mind dr.Sebestyén 
Géza főigazgatóhelyettesnél, mind a Bibliográfiai Osztályon tett látogatása
kor megismerkedett az Intézményünkben folyó gépesítési kísérletekkel, illetve 
tervekkel és tanácsaival segítette azokat.

A Magyar Nemzeti Bibliográfia jelenlegi, 2-3. sz. összevont számitógépes 
kísérletének munkálatai az 1. sz. kísérlet értékelése után indultak meg. Az 
1. sz. kísérlet bebizonyította, hogy a MARC II szerkezet és a magyar cimle- 
irási szabvány igényeinek összehangolásával - megfelelő előkészítés után - 
a bibliográfia automatikus utón is előállítható. Ugyanakkor azonban bebizo
nyosodott az is, hogy az "egyszeri feldolgozás - többszöri felhasználás" 
alapelve, valamint a nemzeti és nemzetközi szalagcsere lehetőségeinek figye
lembevétele fokozottabb igényességet követel meg egyrészt a könyvtári munká
ban, másrészt az alkalmazandó technikai eszközöket illetően. A könyvtári 
előkészítő munka két vonalon indult meg. Egyrészt megvizsgáltuk a MARC II 
rendszeren alapuló számitógépes rendszereket, ezen belül elsősorban a BNB/
MARC formátumát és gyakorlatát, másrészt az ISBD ajánlásokat is figyelembe
vevő uj magyar cimleirási szabvány alapján megkezdődött a bibliográfiai le- 
jegyzésekre és a bibliográfia szerkezetére vonatkozó magyar szabályzat össze
állítása. A válogatott, különböző cimleirási típusokat tükröző kísérleti 
anyag előkészítése /címleírása, kódolása/ során felmerülő problémák tisztázá
sa után kerülhet sor a kódoló könyvtáros részére készülő szabályzat véglege
sítésére. /Munkánkat könnyítené és gyorsítaná, ha - a könyvek cimleirási 
szabványához hasonlóan - egyéb modem könyvtári szabályzatok, szabványok is 
rendelkezésünkre állnának./

61



Eddigi eredményeink lehetőséget adnak arra, hogy a kísérlet következő 
szakaszai számára megfogalmazzuk kívánságainkat. E kívánságok /szerkezeti, 
formai követelmények/ alapján kezdődik meg a rendszertervezés és -szervezés, 
melynek feladata a bibliográfia előállítási folyamatainak megtervezése, a 
megírandó programok kijelölése, a feladatra legalkalmasabb és leggazdaságo
sabb technikai eszközök és berendezések kiválasztása. A szervezést követő 
szakmai és gazdasági döntések után kerülhet sor az MNB számitógépes előállí
tásához szükséges programok megiratására.
SZŰCS JENŐNÉ

RÉGI NYOMTATVÁNYOK TÁRA 
JELENTŐSEBB SZERZEMÉNYEI
1972

A legrégibb nyomtatványokat magában foglaló gyűjteményünk az el
múlt évben egyetlen ősnyomtatvánnyal gyarapodott. A fatóblára erősített, 
gótikus díszítésekkel borított kötésű, hatalmas kötet Gratianus Deeretúrnának 
1490. évi strassburgi kiadása /Inc.1351/. Gratianus, a kiváló bolognai jog
tudós a XII. század közepén elsőként vallotta, hogy a kánonjog a teológiától 
független, önálló tudomány. Ilyen értelemben tartotta előadásait a bolognai 
egyetemen. Decretum, vagy Concordia discordantium canonum elmen emlegetett 
müvében első Ízben gyűjtötte össze és rendszerezte az egyházjogi szabályokat, 
az 1123* és 1139. évi lateráni zsinat végzéseit és különböző pápai ügylevele
ket. Törvénygyűjteményét Európa-szerte évszázadokon ét számtalan kiadásban 
használták. Csupán a magyar könyvtárakban 23 X!V. századi kiadása található 
meg. A most megvásárolt 1490. évi strassburgi kiadás meglehetősen ritka. Mind
eddig egyetlen magyarországi teljes példánya az esztergomi Főszékesegyházi 
Könyvtárban, csonka példánya pedig az egri Főegyházmegyei Könyvtárban volt 
meg. Az ÁKV aukción 13 000 forintért megvásárolt kötet tehát az első Buda
pesten hozzáférhető példány. A jogi munkáknál szokásos változatosan kialakí
tott négyhasábos szedéssel, kétszínű nyomással jelent meg Johann Grüninger 
strassburgi nyomdájában.

Az egyetlen jelentősebb magyar nyelvű RMK-mü az 1627. évi gyulafehérvári 
limitatio /Gyulafehérvár, 1627. RMK 1.561c/. A kézművesek - takácsok, szűr- 
csinálók, vargák, tímárok, szíjgyártók, nyergesek - termékeinek 1627. április 
30-án megszabott árát közli. Az ilyen jellegű használati nyomtatványokat 
aktualitásuk elvesztése után kevesen őrizték meg} igy általában ritkák a gaz
daságtörténeti vonatkozású nyomtatványok. Az 1627. évi gyulafehérvári liral- 
tatioból eddig csupán a kolozsvári Egyetemi Könyvtár példányáról van tudomá
sunk.

Európa-szerte ismert két szerzőnk müveit a Kultúra utján a müncheni 
Hartung und Kari cégtől szereztük be. A maga koréban rendkívül népszerű fe
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rences prédikátor, Temesvári Pelbárt Stellarlumának 1502. évi hagenaul kiadá
sával /RMK 111*109/ és Zsámbokl /Sambucus/ János Medicorum phllosophorumque 
ioones c. müvének amszterdami 1612-es kiadásával /RUK 111*1107/ gyarapodott 
ily mádon RMK-gyüJtöményünk. A kivételes nyelvtehetség hírében állá Zsámbokit 
kortársai orvosi, történetírói és fllolágusl munkásságáért egyaránt nagyra- 
becsülték. Igen népszerű volt a filozófusok és orvosok arcképeit közreadó 
- ikonográfiái szempontbál sem érdektelen - munkája, amelynek most megszer
zett kiadásábál tudomásunk szerint ninos példány Magyarországon.

Ugyancsak tudománytörténeti értékű kötet Harsányi Vagy Jakab Colloqula 
familiáris Turcico-Latinaja /Berlin, 1672, RMK III. 2586/, amelyrál a heidel- 
bergl Tenner-cég aukciás-katalágusábál szereztünk tudomást. A külföldi egye
temeken tanult Harsányi Nagy előbb a váradi kollégium tanáraként, majd 
Prlgyes Vilmos brandenburgi udvarában működött; ez utábbl állományhelyén a 
keleti országokkal folytatott kereskedelmi levelezést irányította. Évekig élt 
Törökországban. Most megszerzett müve törökül és latinul közölt beszélgetés 
egy követ és tolmácsa között. A műnek két variáns-kiadása Ismert. A Gusztáv 
Adolf mecklenburgl heroeghez intézett ajánlásu kötetből már volt példányunk. 
Ezért örvendetes, hogy a most megszerzett példány a másik variánst képviseli: 
ajánlása Prlgyes Vilmos brandenburgi őrgráfhoz szál, aki a török birtokaltál 
megfosztott Harsányi Nagy Jakabot pártfogásába vette.

Mig az előző években elsősorban magyar vonatkozású müveket, röplapokat 
sikerült nagyobb számban beszereznünk, az 1972. év nevezetesebb szerzeményei 
között az RMK-müvek és a XVI. századi, tudománytörténeti Jelentőségű kiadások 
dominálnak. Az orvostudomány egyik uttörőjeként tisztelt görög tudás, a II. 
században Pergamonban született Galenos Isagogici libri cimü müve most a ve
lencei Giunta-cég könyvművészeti szempontbál is Jelentős szép kiadásában ke
rült gyűjteményünkbe /1556, Ant.1047/. A XVI. századi nagy német könyvkiadá- 
vállalat, a frankfurti Feyerabend-cég kiadásában 1563-ban Jelent meg Adam 
Relssner Jeruzsálemről készített leírása. A Reuchlin-tanítvány Reissner meste
rétől a héber és a görög nyelvet is elsajátította. Jeruzsálemet ismertető mü
vét németül irta meg, de az az 1563. évi kiadásban már a XVI. században nagyobb 
publicitást biztositá latin fordításban került forgalomba /Ant. 1914/.

Lengyelország legrégibb könyvnyomtatá városában, Krakkóban jelent meg 
1514-ben Johannes Glogoviensis krakkói filológus Quaestiones llbrorum de 
anima Joannls Versoris cimü munkája /Ant.4575/* Végül két értékes tudomány- 
történeti munka érdemel említést: Lucas Osiander d.X. héber nyelvtana 
/Compendlum Hebraioae grammaticae. Vittenberg, 1589/, amellyel egybekötve ma
radt fenn a héber nyelvű 1576. évi zsoltárkiadás /Ant.7428/; a másik érdekes 
kötetünk Dávid Kyber strassburgi orvos és botanikus Lezioon rel herbariae 
trilinguae /Strassburg, 1553* Ant.8385/ cimü munkája. A nyolcadrét formátumú, 
"kézben hordozható" növénytani munkát a Technika Könyvesbolt utján szereztük 
meg.
SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ
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KÖNYVTARUNK újabb értékes zenemű-kéziratairól

Másfél esztendő telt el azóta, hogy Kecskeméti István az OSZK. 
Híradó hasábjain beszámolt a Zeneműtár nagyértéktt kéziratos szerzeményeiről. 
Érdemes most újra áttekinteni, milyen jelentősebb hangjegyes kéziratokkal 
sikerűit azóta gyarapítani állományunkat, mivel az utóbbi években megindult 
fejlődés ezen a területen egyre lendületesebben ivei felfelé.

A XVI. századi anyagban - bár olyan elsőrendűen fontos leletről, mint 
a "Bártfai" énekszólamfüzet, amelyet lapunkban már ismertettünk, most nem 
adhatunk számot - érdemes megemlíteni egy 32 levél terjedelmű kézlrattöredé- 
ket, amely miserészleteket, motettákat tartalmaz. Ezt a "Paraphrasis 
Psalmorum Davldis poetica... 1575" c., csonkított cimlapu kötet bőrboritójá- 
ból fejtették ki. Bár a kézirat erősen sérült, töredékes, mégis érdekes ada
tokat tartogat a kutató számára. Több évszám, hely- és személynév, az egyko
ri possessorok bejegyzései utalnak a XVI. sz* közepe tájáról, sőt esetleg 
valamivel korábbról származó kézirat provenienciájára.

Uj szerzeményeink java része azonban XIX. és XX. századi anyagunkat gya
rapítja. Ismét 7 uj Liszt-kézirat birtokéba jutottunk, s igy - mintegy fél- 
száz hangjegyes autográfjavai - az Országos Széchényi Könyvtár számszerűleg 
és fontosságban is hazánk egyik legjelentősebb Liszt-zeneműkézirat gyűjte
ménynek tekinthető. Valamennyi uj Llszt-autográfunk külföldről származik, s 
a Könyvtár nem kis anyagi áldozattal, céltudatos és nagyvonalú gyarapítási 
politikájával tette lehetővé beszerzésűket. A legérdekesebb az a két mű, 
melyet eddig sem kéziratos, sem nyomtatott formában nem Ismert a Liszt-kuta
tás. A Quand tu chantes bércéé... c. dal keltezései "Paris 28 Mai 1849." 
Viotor Hugó versét Liszt bensőséges, költői megzenésítésében hamarosan már a 
Rádió műsorában is hallhatjuk, ahol Kecskeméti István rekonstrukciója alap
ján a másik, eddig ismeretlen, uj Liszt-művel: a Siegesmarsoh /Marche 
trlomphale/ c. zongoradarabbal együtt első Ízben szólal meg.

Schubert "Schwanengesang" dalciklusát Liszt 1838/39-ben dolgozta át 
zongorára. Most egy 3 levél terjedelmű kézirat került Zeneműtárunkba, mely a 
14 dalból álló sorozat 4 darabjának bizonyos részleteit tartalmazza, méghoz
zá könnyített változatban, illetve kisebb hangterjedelmű /6 oktévos/ zongorá
ra alkalmazva. A kézirat hiányosnak látszik, de igy is érdekes, mert Liszt 
bejegyzései alapján arra lehet következtetni, hogy egy eddig ismeretlen ki
advány-változathoz készült, nyomdai célokra, kiegészítésként. Még egy 
Schubert-átlrat szerepel az uj Liszt-szerzemények közt: egy zongora-induló 
zenekari átirata. Négy indulót foglalt egy sorozatba Liszt, melyek közül a 
másodikat és a negyediket 1971-ben vásároltuk meg, s ez a "Marsch No. 1 von 
Schubert. lnstrCumentiertl vLonl P. Liszt" feliratú kompozíció a ciklus első 
darabja. /A harmadik induló kéziratát a Library of Congress őrzi./
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Mephisto-Walzer címmel négyféle kompozíció-csoportot Is számon tartunk 
Liszt zeneszerzői munkásságában. Az 1. ás 2. kerlngőből zenekari, zongora— 
ás négykezes zongoraváltozat is ismeretes, míg a 3. ás 4. csak zongoradarab* 
Már régebben megvolt Zeneműtárunkban a 2. Mephlsto-kerlngő zenekari változa
ta, s most megszereztük a zongora-letétet* Ez nyomdai célokra készült máso
lat, melyet Liszt sajátkezüleg Javított át és látott el címfelirattal, kiegé
szítésekkel.

Meglepetést tartogatott számunkra a Cecllla-legenda 3 levélnyi kézirat
ként megvett Liszt-autográf, melyről első kézbevételnél kiderült, hogy tulaj
donképpen két különböző kompozíciót tartalmaz: a Cecllla-legenda partitúrájá
nak első felét /2 levél/, és a Hamlet c. szimfónikus költemény 4 részletét. 
Még Így, csonkán is Igen értékes azonban ez az uj szerzemény, mert a Cecilia- 
legendából eredeti kéziratként mindössze egy mezzoszoprán-szóló szólamot tar
tott eddig Ismertként számon a Liszt-irodalom.

Tekintettel az utóbbi évek örvendetes gyarapodására, a Zeneműtár régeb
ben szerzeményezett, eddig csak kötetes katalógusban szereplő Liszt-kézira
tainak rekatalogizálása is megtörtént.

Liszt Ferenc 1856. évi pesti tartózkodása alkalmával ismerkedett meg 
Mosonyl Mihállyal, akivel kölcsönösen igen nagyra becsülték egymást. Mosonyl 
a magyar nemzeti zene szolgálatába állította életét, s a nagyközönség előtt 
főként Szép Ilonka és Álmos c. operáival, a Kazinczy szövegére irt Tisztulás 
ünnepe az üngnál 886-ik esztendőben c. kantátával, valamint magyaros stllusu 
zongoradarabjaival vált ismertté. Ma kevésbé köztudott, hogy Mosonyl számos 
Jelentős egyházi kompozíciót is alkotott, melyek közül 4 mtt kézirata Harmat 
Arthur zeneszerző, karnagy /1885-1962/ gazdag kottahagyatékánek megvásárlása
kor került Zeneműtárunk állományába. A Graduale /"Túl sunt coeli et tua est 
terra..."/ /4 énekszólamra és zenekarra, valamint az Offertorlum zűr 2ter 
Messe /"Beatus vlr..."/ szintén 4 szólamu karra, szóló klarinétra és zenekar
ra, a szerző által aláirt és 1849-ből, illetve 1844-ből keltezett autográf 
partitúrák. Korabeli hiteles másolatnak látszik a Per engllsche Gruss. 
Offertorlum feliratú, szoprán szólóra, 4 szólamu karra és vonósokra komponált 
Ave Mariájának parti túrája 184'5-ből, valamint a keltezés nélküli Ave verum 
vegyeskarra és vonószenekarra. Mind a négy kéziraton a zeneszerző vezetékneve 
eredeti, németes alakjában: Brand-nak van feltüntetve, hiszen e nevet csak 
később: 1859-ben cserélte fel szükebb szülőföldjére utaló magyar nevével.

A Harmat-hagyatékból magának Harmat Arthumak szinte teljes életművén 
túlmenően még egy szerény külsejű, de annál értékesebb kéziratra hívjuk fel a 
figyelmet, mely a következő címfeliratot viseli: Index muslcallum: capitalis 
Ecclesiae Parochialis Pesthiensis ad Assumfojtam cum adnexis instrumentis. 
Scripsit I. B. Menaer 1831. A pesti Belvárosi Plébániatemplom birtokában levő 
zenemüvek és hangszerek felsorolása mint kortörténeti dokumentum Is érdekes, 
s mivel a zenemüvek kezdő sorai hangjegyekkel rögzítve szerepelnek az Index
ben, ez segítséget nyújt a korabeli, ma már kevéssé ismert egyházzenei anya
gok azonosításához.

Harmat Arthur mestere, a Liszt-tanítvány Kersch Ferenc /1853-1910/, egy
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házkarnagy és zeneszerző volt, akinek jónéhány egyházi kompozícióját eredeti 
kéziratban szintén a Harmat-hagyatékkal szereztük meg.

Felsorolásunk végére maradt, de fontosságban a lista élére kívánkoznék, 
hogy az utóbbi másfél évben Zeneműtárunk megszerezte Kodály Zoltán 19 kisebb- 
nagyobb zenemüvének eredeti kéziratát. E kompozíciók mind kórusmüvek. Álljon 
itt most egyszerű felsorolásuk kórusfajták szerinti Gyermekkarok: Kecskejá
ték, Nagyszalontai köszöntő, Tyukozás, Jó gazdasszony, Gyertyajéték, Clróka, 
Héja, Hajnövesztő, Egyetem-begyetem. Gyermek- vagy nőikarok: A csikó, Három 
gömöri népdal, Éva, szivem, Éva, Falu végén. Harangszó, Karácsonyi pásztor
tánc. Női kar: Ének szent István királyhoz. Férfikar: Kit kéne elvenni. Ve
gyeskarok: Gömöri dal, Norvég leányok*
PÁRKAINÉ ECKHARDT MÁRIA

"Irodalomtudományi ülés Kőszegen és Sárvárott
Történelmi falak között, a kőszegi vár lovagtermében nyí
lott meg tegnap délelőtt 10 órakor az a háromnapos ülés

szak, amelyet Vas megye Tanácsa és a MTA I. Osztályának védnöksége alatt 
Kőszeg és Sárvár tanácsainak közreműködésével rendezett meg a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének reneszánsz kutató csoportja könyv
történeti munkabizottsága, az ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke, a 
Debreceni Kossuth Lajos és a Szegedi József Attila Tudományegyetem és a Sava- 
ria Intéző Bizottság.

Bán Imre egyetemi tanár elnöki megnyitójában üdvözölte a megye és a vá
ros vezetőit,... a hallgatóságot: irodalomtudósokat, irodalomtörténészeket, 
könyvtárosokat, tanárokat és leendő tanárokat. Az ülésen részt vett Rácz Já
nos, a megyei pártbizottság titkára is. Röviden ... felidézte a magyar nyom
dászat kezdetét és szoros kapcsolatát a magyar irodalommal, ennek fejlődését, 
hisz az ülést éppen az 500 esztendős jubileumát ünneplő magyar könyvkiadás 
méltó megünneplésére is szánták...

Az elnöki megnyitó után dr. Gonda György köszöntötte az ülés résztvevőit, 
örömét fejezve ki, hogy a magyar kultúra e jeles ünnepén Vas megyét válasz
tották az emlékezés színhelyéül... A megnyitó és köszöntő után az első előa
dást Borsa Gedeontól, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársától hallottuk 
"A 16. századi magyarországi könyvnyomtatás rész-mérlege" címmel. Délután 
Klaniczay Tibor akadémikus elnökletével Bottá István tartotta meg előadását 
"A reformáció és nyomdászat Magyarországon" címmel... majd Kőszeg, Velem, Ják 
és Szombathely nevezetességeivel ismerkednek a résztvevők.

Holnap Sárváron Tolnai Gábor akadémikus elnökletével folytatódik az ülés, 
amelyen délelőtt a 18. századi magyar könyvkiadásra emlékezik Tarnoo Márton, 
majd délután a várkertben Mátrai László akadémikus avatja fel az első Magyar-
országon nyomtatott magyar nyelvű könyv kiadójának, Sylvester Jánosnak emlék
tábláját." /Vas Népe. 1973. májaié 4./
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KIADVÁNYAINK

Külföldi magyar nyelvű hírlapok és folyóiratok 
címjegyzéke és adattára 1945-1970. Nem szocialista országok. /Előzetes kiadás./ Összeáll.
Németh Mária. Bp. 1972. OSZK 339 p.

1968-ban, gépiratban találkoztunk már ennek a rendkívül fontos - az 
összeállító által szerényen címjegyzéknek nevezett - bibliográfiának elődjé
vel. Az akkor csak néhány példányos anyag két évtized periodikumait foglalta 
magába; a mostani már 500 példányban jelent meg, könyvtárunk házi sokszorosí
tójában, és 25 esztendőre tekint vissza /1970. december 31-én zárul a gyűj
tés/.

Németh Mária előszavában hangsúlyozza a külföldi hungarikák gyűjtésének 
jelentőségét mind történeti, mind nemzeti könyvtári szempontból* Megállapítá
saival egyetérthetünk. Teljességre, a tudományos bibliográfia minden követel
ményével fellépő igény kielégítésére törekedni ma még nem lenne reális vállal
kozás /ez még hazai megjelenésű lapokat illetően is nehéz/.

A bibliográfia a tudományos kutatás egy igen jelentős fehér foltját 
szüntette meg. Lenin megállapítása szerint a publicisztika a "jelen történet- 
írása". A sajtó két alapvető funkciója! a tükrözés, valamint visszahatás a 
politikai-társadalmi-kulturális életre - nemosak a hazai sajtóban érvényesül, 
hanem a külföldi magyar publicisztikában is. Éppen ezért vált sürgetővé a 
jegyzék közzététele, mely 28 ország magyar nyelvű lapjainak adatait tartal
mazza. A elmek az országok betűrendjében - Amerikai Egyesült Államok, Anglia, 
Argentína stb. egészen Venezueláig - követik egymást az országokon belüli 
alfabetikus sorrendben. Már a tartalomjegyzék gyors áttekintése is érdekes 
adatokra utal, megtudjuk, hogy olyan távoli országokban is, mint például 
India, Tajvan, Uruguay, Venezuela, jelentek, illetve jelennek meg magyar 
periodikus kiadványok. Világos képet nyújt arról is az összeállítás, hogy a 
világ mely részeiben jelenik meg jelentősebb számú magyar lap. A bibliográ
fiában felsorolt 984 periodika közül egyedül az Egyesült Államokból 190-et 
tartalmaz a bibliográfia, utána rögtön az NSZK következik 185 magyar lappal; 
Angliában és Franciaországban - bár az előzőknél jóval kevesebb - szintén 
elég nagy volumenű a magyar sajtó. Hogy legalább a ritkaságokra is utaljunk: 
Tajvan szigetéről egy lap került be a hazai bibliográfiába, a "Formozai Ma
gyar Jezsuiták", Indiából pedig a Khari-Buddipurban 1949-ben Indult "Ahol a 
Pálmák Virágoznak" cimü lap.

A világosan, áttekinthetően szerkesztett és tagolt összeállításból, a 
pontos /ahol ez lehetséges volt/ címleírásokból, illetve az alcímből és a 
kiadó nevéből következtetni lehet a lapok jellegére, mind a tematikát, mind
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a szemléletet, a világnézeti hovatartozást illetően* Ami az összeállítás 
technikai oldalát illeti - túl a tartalmi pontosságon - feltétlen erénye az 
is, hogy a cimleirások végén megtalálható a megrendelési cim is /ez rendkí
vül fontos az állománykiegészités szempontjából/, továbbá a könyvtári állo
mányadatok# Az összeállítás értékét emeli, hogy Németh Mária külön fejezet
ben közli azoknak a lapoknak a címleírását, melyeknél a megjelenési helyet a 
rendelkezésre álló anyag alapján még nem lehetett megállapítani, s külön 
részben sorolja fel a hiányos adatu kiadványokat.

Az összeállítás nemcsak a könyvtárosoknak igen értékes segédeszköz, ha
nem megkönnyíti a hazai tudományos-kulturális intézetek munkáját is# /Az el
múlt hetek folyamán a Magyarok Világszövetsége, több tudományos intézet, mi
nisztériumi könyvtárak, kiadók, egyéni kutatók örömmel üdvözölték a kiadvány 
megjelenését és érdeklődtek, hogyan juthatnának hozzá#/ Olyan úttörő munka, 
mely az elmúlt huszonöt esztendőre visszatekintve, de a jövőre nézve is nél
külözhetetlen a hazától távol élő magyarok történetének feldolgozásához# 
MARKOVITS GYÖRGYI

A KIVIK 1972. ÉVI KIADVÁNYAI

Az Egyetemes Tizedes Osztályozás táblázataiban 1966 óta bekövetkezett rrtódositások. 
/Útmutató az ETO rövidített magyar nyelvű kiadásának használói szánjára./ - 19 Ft.

A gyűjtőköri együttműködés kérdései. 2. A külföldi helyzet. /Referátumok./ Összeáll. 
Kondor Imréné. - 16 Ft.

Havassy Pál - Sallai István - Tombor Tibor: Könyvtárépitési tapasztalatok. - 1.2,50 Ft.
Juhász Jenő - Könczöl Imre: Hírlapok, folyóiratok a közművelődési könyvtárakban és a 

hirlapolvasókban. Módszertani útmutató. - 22 Ft.
Közművelődési intézmények járási székhelyeken. Felmérés három járási székhelyen a 

közművelődési intézmények igénybevételéről. Nagy Attila: Encs és Törökszentmiklós.
- 14 Ft.

A közművelődési könyvtárak zenei részlegei. Cim- és adattár./Szerk. és összeáll. Cső- 
both Attila./X

A közművelődési könyvtári törvényhozás. Osszehasonlitó tanulmány. ^Frank M. c iárdner 
könyvéből. /Különlenyomat a Könyvtári Figyelő 1972/3. számából./

Pétervári László Béla: Korszerű másoló eljárások és készülékek 2. /Könyvtárgépesí
tési Füzetek 12./ - 22 Ft.

Szalay Sándor: A szétsugárzó szakirodalmi tájékoztatás helyzete a közgazdaságtudo
mány területén. /A hazai könyvtári-dokumentációs intézmények gazdasági tájékozta
tó kiadványairól./X

Szűcs Erzsébet: Cimleirások elemzése és tipizálása /gépi adatfeldolgozás szempont
jából./ /Könyvtárgépesítési Füzetek 13./ - 6,50 Ft.

Településeink könyvtári ellátása 1971. A tanácsi és szakszervezeti könyvtárak sta
tisztikai adatai.

x A kiadványok megrendelhetők: KMK Titkársága. 1088 Budapest, Muzeum u. 3.
Az árazott kiadványokat a Körryvértékesitő Vállalat Könyvtárellátó részlege terjeszti. 
Cime: 1366 Budapest. Postafiók 53.
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MJÍKOZÓMS
LÁTOGATÁS A MONGOL HEMZETI KÖNYVTÁRBAN

Az elmúlt ér régén két hetet töltöttem Mongóliában Lénárt Elek
kel, a Népművelési Intézet munkatársárai* Utunk célja az rolt, hogy némi be
pillantást nyerjUnk a mongol közmürelődés mai Intézményrendszerébe* Művelő
dési házakat, közmürelődési könyvtárakat, rárosl, megyei /ajmak/, falusi 
/szómon/ - népművelők és könyvtárosok képzését tanulmányoztuk* Rövid látoga
tást tetttink az ország egyetlen nagy tudományos könyvtárában, a Mongol Nép- 
köztársaság Nyilvános Könyvtára óimét viselő nemzeti könyvtárban.

Az intézmény érdekessége, hogy mint központi nyilvános könyvtárnak 
prézens jellegű nemzeti könyvtári állományán kivűl elkülönített kölcsönzési 
állománnyá, illetve részlege is van. Alapítása 1921-re, a népi forradalom 
évére nyúlik vissza* Annak győzelme után a "Kis Hurál" határozata alapján 
jött létre a "Kéziratok és Könyvek Intézete" /ma a Mongol Népköztársaság Tu
dományos Akadémiája/ mellett létrehozott 2000 kötetnyi könyvtárból. A könyv
tár a Mongol Tudományos Akadémia felügyelete alatt áll. Kétmillió könyve és 
kézirata van, elsősorban mongol, tibeti, mandzsu, kínai, japán, orosz, angol, 
francia nyelven* Évente 30 000 olvasó látogatja, 130 000 kötet a kölcsönzési 
forgalma. Országos központja a bibliográfiai, könyvtártudományi és módszer
tani tevékenységnek. A könyvtár 6 gyűjteményre, illetve raktári részlegre 
tagolódik! 1. mongol irodalom, 2. szovjet /orosz/ és nyugat-európai irodalom, 
3* keleti irodalom, 4* tibeti könyvek gyűjtemény, 3* periodika. 6. csere cél
ját szolgáló állomány.

A könyvtár számos, igen értékes művet őriz. A Tibetben készült 108 köte
tes Kandzsur és 220 kötetes Tandzsur mongol fordítása láttán Ligeti Lajos 
emlékezetes könyve, a Sárga istenek, sárga emberek jutott eszünkbe./őt egyéb
ként ott igen jól ismerik és nagyon becsülik. Több alkalommal, amikor vala
mely intézményben közöltük, hogy magyarok vagyunk, rögtön Ligeti Lajost hoz
ták szóba, igen lelkesen./ A Kandzsur és Tandzsur kötetei - s általában a 
tibeti gyűjtemény könyvel - nem emlékeztetnek a mi fogalmaink szerinti köny
vekre. 70-80 cm hosszú, 20-22 cm széles, egymásra fektetett szabad lapok 
tömbjéből állnak, melyeket vászonba tekernek, zsineggel, illetve szalaggal 
kötnek át és Így kerülnek a polcokra. A jelzet vászoncslkon kihimezve a "cso
magon" függ. /A Kandzsur tibeti nyelvű változatával újra az ország egyetlen 
ma is működő lámakolostorában találkoztunk, egy Istentiszteleten egymás mel
lett ülő lámák soraiban ölében, akik hangosan olvastak belőlük, de kűlön-kű-
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lön egy időben./
Itt őrzik a "mongolikák" közül a leghíresebbet, az 1240-ben irt "Mon

golok titkos története" XVII. századi másolatát, az Altan tobosi /"Arany 
évkönyv"/ elmen ismert munkát /a mü eredetije elveszett/.

Igen szép díszes Írással készült könyveket láttunk, amelyek Írása kl- 
leno különféle színnel készült, egyeseken egy lapon soronként következik a 
9 szín, de vannak müvek amelyekben kötetenként. /A kileno szín, a "klleno 
drágakő": arany, ezüst, korái, gyöngy, türkisc, latur, gyöngyház, aoél, rés/. 
Igen sok, csodálatosán szép müvü könyvet láttunk, sajnáltuk, hogy e téren nem 
vagyunk szakemberek.

Köztudott, hogy a függőleges sorokat alkalmazó mongol Írásmódot a szo
cialista Mongóliában ma már nem használják, a oirillbetüt vették át, a régit 
csak az idősebbek ismerik. Könyvtérosnővel is találkoztunk, aki már egyálta-. 
Ián nem tudja a régi Írást olvasni. Mai megjelenésű, eredeti mongol Írással 
készült könyvet csupán egyet láttunk, az említett lámakolostor egy papja 
ajándékozott meg vele bennünket, egy kétnyelvű /mongol-angol/ költemény volt.

Meghatott bennünket az a nagy barátság és szeretet, amellyel mindenütt 
fogadtak bennünket, igen gyakran és - úgy éreztem, nemosak frázisként - lel
kesen hangoztatták a mongol és a magyar nép ősi rokonságát. Ennek örömére 
számos /4-5 dl-es/ pohár kumiszt ittunk /szemrebbenés nélkül/.
SA1LAI ISTVÁN

SZAKIRODALMI TALLÓZÁS

A nemzeti könyvtárak életéből

HAVASRA
Az 1901-ben alapított Nemzeti Könyvtár közvetlenül az 1959-es forrada

lom előtt költözött jelenlegi modern épületébe. Tartalmi munkájában a forra
dalom a fordulópont: növekvő gyűjteményeivel, tudományos alapon megszervez
ve, kiépített szervezettel, megfelelő költségvetéssel, kellő személyzettel 
működésének uj korszakába lépett. E tőlünk távoleső, de baráti Nemzeti 
Könyvtár működéséről az Unesco Bulletin fór Libraries /26. flS72.) 4. sz-ban 
közölt cikk alapján számolunk be. A cikk szerzője a könyvtár igazgatója, 
Sidroo Ramos.

A Nemzeti Könyvtár nemcsak a kutatók széles körét szolgálja, de azokat 
is, akiknek korábban még nem volt könyv a kezükben. Ez utóbbiak számára kul
turális tájékoztató programot dolgoztak ki. A könyv- és folyóiratkölcsönzésen 
túl zenehallgatásra, vagy képek kölcsönzésére is lehetőséget nyújtanak. A 
kubai könyvtár tehát a nemzeti könyvtárak hagyományos szerepén túl vállal 
feladatokat. Ezen felül átvette a közművelődési könyvtárak módszertani irá
nyítását. Bibliográfiai osztálya nemcsak a Bibliográfia Cubana-t adja ki, 
hanem egyben a kubai irodalom- és történettudományi kutatásokat is szolgálja.

70



A térképgyűjtemény 20 000 darabja tudományosan feltárva várja a kutató
kat.

A képzőművészetek osztálya olvasnivalóval és információval látja el a 
festőket, építészeket, filmrendezőket, a színházak szakembereit. Híres alko
tásokról másolatokat, diákat kölcsönöz, vitákat és kisebb kiállításokat ren
dez. A zenei osztály hasonló tevékenységet folytat: Ismert hazai és külföldi 
zeneszerzők, előadóművészek vitatják meg alkotó munkásságukat, adnak koncerte
ket.

A könyvtár keretében ifjúsági osztály is működik. Ennek egyik világszer
te elismert kezdeményezése Kuba és egyéb országok folklorának, legendáinak, 
valamint gyermekmesélnek tanulmányozására létrehozott részlege.

A tudományos műszaki tájékoztató osztályon található a központi folyó
iratkatalógus 18 500 tudományos folyóiratról, amelyeket az ország 120 könyv
tárában őriznek. Tájékoztató bibliográfiai szolgálata mellett ez az osztály 
a könyvtárközi kölcsönzést is intézi. Hasonló feladatot tölt be /a folyóirat
osztály részlegeként/ a humán tudományok tájékoztató osoportja. Érdemes meg
említeni, hogy az utóbbi 10 évben 80 kubai folyóirat repertóriumát készítet
ték el és befejezték a kubai folyóiratok általános mutatóját.

E sokoldalú tevékenységet még két folyóirat kiadása teszi teljessé: a 
Revlsta de la Biblioteca Nációnál Jósé Hartl, amely elsősorban a nemzeti 
gyűjtemény alapján végzett történet- és irodalomtudományi kutatások eredmé
nyeit közli és a Bólétin Blbliotecas, amely a könyvtárosokat érdeklő kérdé
sekkel foglalkozik.

BOSTON. Spa.- LONDON
A National Lending Library fór Science and Technology - amely a British 

Library keretébe tartozik - uj épületet avatott a múlt év végén. Az épület 
18 mérföld hosszú polcsorral rendelkezik, 50 %-kal növelve az eddigi raktári 
kapacitást. A könyvek mozgatásához speciális mechanikus eszközöket terveztek, 
amelyek a dokumentumokkal való munkát "gyári alapokra" helyezték. Kicsomagoló 
és szállító szalagok továbbítják a kiadványokat. ■ New Libr.World 74. 1973. 
Jan. 17. p.

PERING
A Nemzeti Könyvtár újra megnyitotta kapuit, amelyek a kulturális forra

dalom alatt zárva voltak. Állományát - egyes külföldi jelentésekkel ellentét
ben - nem érte károsodás. 500 dolgozója élénk tevékenységet fejt ki. 128 
nemzet mintegy 3400 intézményével állnak csereviszonyban. Az országban újra 
megindult a kiadói tevékenység is: szakkönyveket, folyóiratokat, napilapokat 
adnak ki, ezekből 3-3 kötelespéldany illeti meg a Nemzeti Könyvtárat, amely
nek állománya - zömmel kinal nyelven - 9 mii. felett van, 2 mii. kötet ritka
ságnak tekinthető. Az állomány feltárásához gyüjteményrészek szerint más és 
más osztályozási rendszert használnak. Egy uj, általánosan alkalmazható osz
tályozási rendszer kidolgozása most van folyamatban. Kina nagy könyvtáraival 
közös katalogizálási programban és a nyomtatott cédulaellátás terén működnek 
együtt. - Libr.Congr.Inf.B. 31. 1972. 39. Appendix A 169-A 173. p.
FARAGÓ LÁSZLÓKÉ
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KÖNYVTAEI7NK 
í LETÉRŐI

GOMBOCZ ISTVÁN 
1921 - 1973

Két szűkszavú gyászjelentés, a családé és a könyvtáré, tudatta 
velünk, barátaival, munkatársaival és a könyvtáros világgal a megrendítő, vá
ratlan hírt, hogy Gömböcz István, az Országos Széchényi Könyvtár osztályveze
tője nlnos többé.

Felnőtt emberek vagyunk, tudjuk, nap mint nap tudomásul vesszük, hogy az 
idő végtelen folyamában mennyi szép emberi cselekedet, helytállás és érzés 
válik pillanatról pillanatra múlt idővé - bennünk és körülöttünk. így lett 
Pista is, szeretett barátunk és munkatársunk, egyik pillanatról a másikra 
emlékké.

Emlékké lett, mégis úgy érezzük, hogy elevenen él közöttünk! ott ül kis 
kertre néző szobájában, Íróasztalánál dolgozik, vagy éppen tárgyal, a dolgok 
velejéig hatolva, minden apró részletet tudni, ismerni akarva, néha mint a 
gyermeki miért, miért, miért? 3 a tárgyaló partnert olykor ő vezeti rá épp 
ezzel a módszerrel uj gondolatok, uj lehetőségek felvetésére. Nemcsak munka
társainak van nap mint nap segítségére, hanem a bel- és külföldi könyvtáros- 
társadalom számos szakemberének is. Emberi rátermettsége és igyekezete, jogi 
végzettsége, három világnyelv Ismerete egyedülállóan teszik alkalmassá arra, 
hogy az Országos Széohényl Könyvtárat a nemzetközi kapcsolatok területén mél
tóan képviselje. Teszi Is ezt fáradhatatlanul, erején felül és mint minden 
Igazán aktív ember abba a hibába esik, hogy úgy képzeli, minden munkát neki 
kellene elvégeznie gyorsan, pontosan, szakszerűen. De hiszen ez ilyen nagy- 
forgalmu osztályon lehetetlen, s Pista lendületes nagy betűivel már szignálja 
is a beérkező leveleket, ügyiratokat - aprólékos gonddal, a legkisebb részlet- 
kérdésre is figyelve.

Pontossága, pedantériája közismert. Elég egy pillantást vetni szobájára, 
ahol a polookon katonás rendben sorakoznak az ügyirattartók, IFLA, UNESCO, 
stb. felirattal, sőt az esztétikus küllem kedvéért Pista sajátkezüleg rajzol
ta rá oldalukra milliméternyl pontossággal az Ismert emblémát, ha az előre
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nyomott ősik netán elfogyott.
De közben eltelt a délelőtt, Pista ebédelni megy elválhatatlan barátjá

val, Borsa Gidával, nap mint nap, évtizedek óta. S mivel kutatónapjuk nem 
azonos napra esik, szerdán Pista, másnap Gida árválkodik. Ha ilyenkor kérdez
zük, hol hagyta Pistát, minden héten Így válaszolt "Pista ma csütörtököt mon
dott..." De már ballagnak is visszafelé, keresztül a Huzeum-kerten s a kapu
ban még álldogálva, az udvar felé sétálva folytatják beszélgetésüket.

Aztán délután, hazafelé. Olykor együtt mentünk "legalább a sarokig, hisz 
mindketten budaiak vagyunk", de Pista még ezen a rövid szakaszon is, hirtelen 
szivéhez kap és kérlelt "Judit, ne siessen annyira, nem tudja, hogy én egy 
beteg öregember vagyok?" Én nem hiszek neki /vagy inkább nem akarok?/ de 
azért lelassítok, s miközben elhessegetem magamtól a komor gondolatokat, 
tréfára fordítom a szót.

így voltunk ezzel mindannyian, nem akartuk elhinni, hogy betegsége 
súlyos, s ha olykor-olykor kicsit évődve panaszkodott, azt úgy könyveltük el, 
mint ami beletartozik a Pista-összképbe, vagyis nyugodtan összepárosítható 
más fanyar öngunnyal hangoztatott mondásaival.

Ilyennek ismertük, Ilyennek szerettük Gombocz Pistát. És most, amikor 
felidéztük személyét és mindennapjait - másoknak engedve át szakmai tevékeny
ségének méltatását - azzal a bizonyossággal búcsúzunk tőle, hogy benne példa
mutatóan önzetlen, szerény, mindig segítőkész barátot vesztettünk el és olyan 
munkatársat, aki könyvtárunknak több mint két évtizeden át felbecsülhetetlen 
támasza volt."...egyszercsak megszűnt dalian!, hárfáján ellazultak húrjai..."

SZAKSZERVEZETÜNK 1973. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Alapszervezetünk költségvetési kerete - 

melyet még az elmúlt év folyamán tartott szakszer
vezeti tanácsülés hagyott Jóvá - 85 852 Pt. Ebből 
szociális felhasználásra 47 800, kulturális célra 
23 600, sportmozgalmunk támogatására 3000, egyéb 
felhasználásra pedig 11 452 Pt-ot irányoztunk elő.

Költségvetésünk fedezetét elsősorban /mintegy 
68 520 Pt/ a tagdíjbevételek bennünket illető 50 
százalékos részesedéséből kell biztosítanunk. A 

további fedezetet részint egyéb bevételekből, részint a forgóalapból irányoz
tuk elő.

Szakszervezeti tagságunk létszáma 525 fő, melyből 95 fő nyugdíjas, Jog
fenntartó és tanuló. Alapszervezetünk szervezettsége /az OSZK összdolgozól- 
hoz viszonyítva/ 97 százalék.

SZILVÁSSY ZOLTÁNNÉ
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TISZTELET A NŐKNEKI
...legszívesebben a helyszínen mindjárt meg la várták volna...

Ünnepi mlisor vezette be a Nőnap alkalmából tartott műsoros-táncos 
összejövetelünket. Miután Bata Imre hivatott tollal megirt nőnapi bevezető 
szavaiból megtudtuk, hogy az irodalom egyrészt minden időkben a gyengébbek, 
az elnyomottak oldalán állott, tehát a nők mellett szólt, másrészt nagyon 
sokat köszönhet a nőknek, egyszerre tisztában lettünk jeles összejövetelünk 
eszmei indítékával. Mindannyian megrettenve hallottuk, hogy nők hijján 
mennyire elapadnának a poézis forrásai, és vele együtt csodálkoztunk élt 
egyáltalán, hogy is volt lehetséges megcsonkítani a nők egyenlő jogát? Lé
lekben mindannyian felállva ismételtük befejező szavait: Tisztelet a nőknek!

Bevezető szavai után az OSZK énekkara gyönyörködtetett el bennünket 
Veöreös Enikő vezényletével. Utána Illyés Gyula versét tolmácsolta Hagy 
Zoltán, majd a Halmos-Sebő duó készítette elő a hangulatot az "ünnepi ülés
re". Ezen Kamarás István szólaltatta meg a könyvtárügy itt tartózkodó nemzet
közi kiválóságait, akiknek nevét magyarra fordítjuk: Isnánki Perenc, Milhoffer 
Alajos és Nagy Zoltán.

Utána kezdetét vette a vidám farsangi bál, nők napja alkalmából. Valóban 
vidám volt - humorosan beszámolni mégis nehéz róla. A humor tulajdonképpen 
tollhegyre-tűzés. Tollhegyre tűzni pedig a hiányosságokat, zökkenőket szokás. 
És hiányosságok nem voltak. Jópáran hiányoztak ugyan - de ha netán többen 
jönnek el, aligha lett volna elég asztal és szék, valamint négyzetcentlméter 
a táncparketten. Egyedül a Vlollne-együttea zenéjéből futotta volna több 
személyre, mert Így a résztvevők száma szorozva kettővel: túlságosan sok de
cibel jutott a fejenkénti két fülre. Viszont elégedetten állapíthatjuk meg, 
hogy deciből pontosan a kívánt mennyiség jutott egy ajakra. Egy rendőr sem 
vette volna el a jogosítványt a táncosoktól, hogy alkoholos befolyásoltság 
alatt vezettek és hazavezetni sem kellett senkit. Ha mindent megpróbálunk ma
tematikai képletbe foglalni és a terem négyzetcentimétereit elosztva az idő
sebb korosztály derékbőségével beszorozzuk a kuploák és poharak számát, egy
részt kiderülne, hogy az idősebbek szívesebben vállalták a könnyed osevegést, 
amelynek csattanóit azonban csak a rákövetkező hétfőn közölhették egymással. 
Ugyanis a helyszínen a zenei aláfestés kissé némafilm-jellegűvé tette a tár
salgást, amelynek tartalmáról csak feliratok segítségével értesülhettünk vol
na. /Tulajdonképpen néhány jeles mondást valóban érdemes lett volna felirat
ban megörökíteni*/

A társalgás elharapózésát talán a beígért örökzöld melódiák hiánya is 
okozta. Lehet, hogy volt s csak az Idősebbek láttak minden rózsaszínben. Hiá
ba - sirva vigad a magyar! Éppen ezért meg kell örökíteni az emlékezetnek, 
hogy az ifjúság is hiányolt valamit. Amikor el-elnémultak a drótok egyik vé
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gén a hangszerek, egyezerre felcsendültek az asztaloknál a magyar népdalok 
és nóták* Fiatalok és Idősebbek lelkesen daloltak, mint hajdan a fonóban és 
kukorlcafosztáskor, vagy barázdabillégetésnél.

Ha valaki a szokás rabjaként olvasni akart valna, az is megtalálhatta 
szórakozását* Az Acta Librl Hungarlci sorozatban ünnepi számként megjelent az 
Zuj Könyvek március 10-i száma tele még megírandó könyvek elfogulatlan re
cenziójával. Helyes lenne, ha a legközelebbi bálra vagy nagyobb zsebbel jön
nének a résztvevők, vagy kisebb formátumban jelenne meg ez a "Széchényi 
hölgyek /grófhők/ ajánló bibliográfiája".

Nem volt tehát semmi zökkenő. Simán, olajozottan folyt minden, szinte 
rutinszerűen, mintha évenkénti gyakorlat állna mögötte. Pedig egy újabb ma
tematikai képlettel - résztvevők életkora, osztva az OSZK-ban eltöltött évek 
számával - kiderülne, hogy túlsúlyban voltak az "elsőbálosok", s csak a leg
idősebbek eleveníthették fel az Idestova egy évtizede a díszteremben lezaj
lott utolsó bál emlékét.

A következőre ne kelljen olyan sokáig várni. A leglelkesebbek legszíve
sebben ott a helyszínen mindjárt meg is várták volna. - KG

SEGÉLYEZÉSEK 
1973.Januártól

Munkaadói segélyben részesültek:
Januárban - Csillag Lászlóné, Dóczi Judit, Győri Károlyné, Méhész Tamásné, 
Muzslai Lászlóné, Nagy Zsuzsa, Orbán Akosnó, Pergel Ferenc. Februárban:Bétsch Elemérné, Domanylk Mihalyné, Galamb Györgyné, Hajós Csabáné, Kricsfa-
Íussy Lászlóné, Misley Judit, Nadai Gyuláné, Sajtóé Endre, Szuchovszky Zoltán.prillsban: Balázs Ferencné, Hernády Dénes, Kulin Gábor, Kuttár Lászlóné, Linozényl Adorjánná, Stella Györgyi, Szűcs István.
Szakszervezeti segélyt kaptak:
Januárban - Csillag Lászlóné, Kausay Tlborné, Méhész Tamásná, Orbán Ákosné, 
Takács Béláné, Varga Zsoltná, Zahoray Gyuláné. Februárban: Epres Antal,Magyar Istvánná, Molnár Sándorné, Nemeshanyi Hubáné, Sellgmann Gézáné. Márciusban: NŐNAP alkalmából: Appel Károlyné, Fordán Lajosné, Gyenge Sándorné, 
Horváth Tiborné, H. Izsó Livla, Kötbér Károlyné, Moór Istvánná, Rákóczy Csabáné, Szép Sándorné, Zsigmondy Arpádné. Áprilisban: Avar Antalné, Beck 
Oszkár, Gombocz István, Hernády Dénes, Iby Kálmánná, Kaiblnger Károlyné, Klszely Olivémé, Kőszegné Kurcz Ágnes.

ÜDÜLÉSEK

Szakszervezeti beutalót kaptak: Balatonföldvér/III.16- Pál Albertné és 
Tőrje, Ha.1duszoboszló/III.28- Vizsolyi Gyuláné és férje, Miskolc-Tapolca/II.l- 
Nagydiósl Gézáné és férje, Szilvásvárad/IV.12- Sonnevend Péter és Sonnevend 
Pétérné, Zebegénv/II.l- Kozocsa Sándor és felesége, III.16- Papp István.
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AZ IFJÚSÁGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉHY VÉGREHAJTÁSA KÖNYVTÁ
RIJUKBAN - Könyvtárunk vezetői tanácsa f.évi már
cius 23-án megtárgyalta ás elfogadta az OSZK KISZ- 
szervezete ás Igazgatási Osztálya közös előterjesz- 
tását a 103/1973./M.K.l./ MM ez. utasításának vág- 
rehajtásáról.

E határozat alapján könyvtárunk főigazgatója 
és a KMK igazgatója 741/1973 sz.a. következő in- 
tázkedást adta kii 

Könyvtárunk vezetősége súlyt helyez arra, hogy az alábbi intézkedések 
hozzájáruljanak ahhoz, hogy a fiatalok tevékeny részt vállaljanak munkahe
lyükön szocialista társadalmunk építésében, művelődéspolitikai céljaink meg
valósításában, Amig a fiatalok kötelessége, hogy szakmai és politikai isme
reteiket szüntelenül növelve, munkájukat példamutatóan és hivatástudattal 
végezzék, a munkáltatók és az idősebb generáció kötelessége, hogy ehhez szá
mukra minden segítséget megadjon.

1.
A könyvtárban dolgozó fiatalok szakmai fejlődésére és munkahelyi közérzetére 
megkülönböztetett figyelmet kell fordítani.
a/ A könyvtárba belépő fiatal dolgozókat munkábalépésttktől számított 5 éven 

át, mind a közvetlen szakmai vezető, mind pedig a személyzeti vezető, ki
sérjék megkülönböztetett figyelemmel, hogy a pályakezdő fiatalok különös
képpen, de általában a fiatal dolgozók
- beosztása megfelel-e képzettségüknek, képességük az elvégzendő felada

toknak* Ismertessék meg velük azokat a követelményeket, amelyeket mun
kájukkal kapcsolatban a könyvtár vezetősége elvár tőlük.

- A szakmai vezetők gondoskodjanak arról, hogy a könyvtárban dolgozó 
fiatalok a könyvtár szervezeti és működési szabályzatát, az ügyviteli 
intézkedéseket és általában minden olyan intézkedést megismerjenek, a- 
melyek a könyvtár belső életét, munkáját, fejlődésének perspektíváját 
meghatározzák. A személyzeti vezető munkábalépésekor minden uj dolgozó
nak adja át a könyvtárat ismertető kiadványt. Tájékoztatni kell a fia
talokat mindazokról a követelményekről, amelyek elősegítik a munkahelyi 
közösségbe való beilleszkedésüket. Gondoskodjanak arról, hogy folyama
tosan áttekintésük legyen a könyvtár előtt álló feladatokról.

- Az osztályvezetők biztosítsák a betöltött munkakörhöz szükséges szakmai 
tapasztalatok megszerzésének lehetőségét. A betanulási idő alatt tegyék 
lehetővé, hogy ne osak az általuk betöltött, szükebb munkakört legyen 
alkalmuk megismerni, hanem a kapcsolódó munkaterületeket, társosztályo
kat is.

- A szakmai vezetők bízzák meg a fiatalokat önálló feladatokkal, hogy 
munkájuk, fejlődésük ilyen módon is értékelhető legyen. A kezdeményező
képességet - különösen a munka Jobb megszervezése terén - ösztönözzék
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és bátorítsák.
- Segítsék és ösztönözzék fejlődésüket konkrét feladatokra kitűzött cél

jutalmakkal, az általános jutalmazás során érdemük szerinti elismerés
sel, valamint külföldi tanulmányutakra való javaslatokkal.

- Az osztályvezetők a területükön dolgozó fiatalok munkáját évenként ér
tékeljék és beszéljék meg velük az eredményeket és problémákat. Az ez
zel kapcsolatos tapasztalatokra az osztályok évi beszámolóiban, 111. 
évi munkaértekezletein is térjenek ki.

- Bérkorrekciók során különös gondot kell fordítani arra, hogy a fiata
lok kiemelkedő munkája a differenciált bérezésben Is kifejezésre jus
son.

b/ A káderfejlesztési tervek készítésekor különös figyelmet kell fordítani a 
fiatalok előmenetelére, és lehetőség szerint a magasabb munkakörök betöl
tésénél az itt dolgozó, arra alkalmas és érdemes fiatalok részesüljenek 
előnyben.

c/ A könyvtár KISZ-szervezete és Szakszervezete segítsék elő a fiataloknak 
a könyvtári kollektívába való minél jobb beilleszkedését. /Közös rendez
vények, tanulmányi kirándulások stb./

2.
Nagy gondot kell fordítani a fiatalok szakmai képzésére.
a/ Az egyetemi továbbtanulási igények elbírálásánál azokat kell előnyben ré

szesíteni, akik a könyvtár tényleges szükségleteinek megfelelően kívánnak 
tovább tanulni.

b/ A fiatalok idegennyelvü továbbtanulását a kedvezményekről szóló belső 
utasításnak megfelelően kell ösztönözni.

c/ Ki kell dolgozni a belső továbbképzés távlati tervét, gondoskodni kell 
arról, hogy a fiatalok érdeklődésüknek és munkakörüknek figyelembevételé
vel vegyenek részt a továbbképzésben.

d/ Az újonnan bekerült fiatal dolgozók számára rendszeresen /lehetőleg két
évenként/ meg kell tartani az OSZK-ismeretl tanfolyamot, elméleti előadá
sokkal és helyszíni látogatásokkal.

e/ A továbbképzés keretében módot kell találni arra, hogy a fiatalok más in
tézményeknél is szerezhessenek tapasztalatokat. Ebből a célból rendszere
síteni kell a fiatalok számára a más budapesti, esetleg vidéki könyvtá
rakban való látogatásokat, tapasztalatcseréket.

f/ A szakmai vezetők módszertani segítségnyújtással támogassák a fiatalok 
önképzését.

g/ Elő kell segíteni a fiatal dolgozóknak a tudományos kutatómunkába való be
kapcsolódását. A tudományos titkár - a szakmai vezetéssel egyetértésben - 
2-3 évenként jelölje meg azokat a könyvtártudományi témákat /mind a gya
korlati könyvtártan, mind a történeti kutatások terén/, amelyek kidolgo
zása a könyvtár számára különösen fontos, és gondoskodjék arról, hogy a 
megfelelő felkészültségű fiatalok csoportos vagy egyéni kutatómunkában a
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témák kidolgozásában részt vehessenek*

3*
A fiatalokat érintő döntések meghozatalakor meg kell hallgatni az OSZK KISZ- 
szervezet vezetőségének véleményét!
- bér- és jutalmazási kérdésekben;
- káderfejlesztési tervek elkészítésénél* előléptetéseknél;
- tanulmányutak és ösztöndíjak javaslatainál;
- a lakásépítési kölcsönök odaítélésénél.

4.
Annak érdekében, hogy az ifjúság képviseletére jogosult KISZ-szervezst a 
fontosabb döntések meghozatalánál közremüködhessék, a KISZ-szervezet titkára' 
résztvesz a főosztályvezetői és vezetői tanács tULéseln.

5*
a/ A KISZ alapszervezet tartalmas közösségi /politikai, kulturális, sport/ 

tevékenységét a könyvtár vezetőségének támogatnia kell, anyagi eszközök
kel is. /Közös kirándulások pénzügyi támogatása, színház- és hangverseny
bérletek vásárlása stb./

b/ A KISZ szervezeti élet, elsősorban a vezetőképzés előmozdítására, a két
évenkénti vezetőségválasztások alkalmával lehetőséget kell biztosítani 
egy 3-4 napos belső aktivaképző tanfolyam lebonyolítására, 

c/ Lehetőséget kell teremteni a könyvtáron belül arra, hogy alkalmanként 
fizikai munkát végezzen a KISZ-szervezet, saját anyagi erőforrásainak 
gyarapítása céljából*

d/ A KISZ Klub kialakítására a Gazdasági Hivatal és a KISZ-szervezet készít
sen közös tervet, pontosan meghatározva, milyen anyagi erőforrásokat tud 
a könyvtár e célra fordítani és milyen munkavállalást tud a KISZ tenni, 

e/ A kitüntetések adományozásánál fokozott figyelmet kell fordítani a példa
mutató szakmai és politikai munkát végző fiatalokra.
- Minden év március 21-én, a KISZ megalakulásának évfordulóján, az arra 

érdemes, munkában kiemelkedő fiatalokat, az ifjúsági mozgalom aktivis
táit anyagi és erkölcsi elismerésben kell részesíteni.

- A miniszter és a KISZ KB által kitüntetett fiatalok részére pénzjutal
mat vagy jutalomszabadságot kell biztosítani.

6.
A könyvtár vezetősége évente egyszer vizsgálja meg a könyvtárban dolgozó 
ifjúság helyzetét, az ifjúságra vonatkozó törvény végrehajtását. A helyzet- 
jelentést és a javaslatot bizottság dolgozza ki, amelynek tagjai az állami 
és pártvezetés, a KISZ és a szakszervezet vezetőségének képviselői. A hely
zetjelentés lehetőleg minden évben valamelyik kiemelt réteg /egyetemet vég
zettek, középfokú tanfolyamot végzettek, szakmunkások, szakipari alkalmazot
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tak/ helyzetének elemzésével, vagy valamely aktuális probléma behatóbb vizs
gálatával foglalkozzék elsősorban. A Jelentést, ill. a Javaslatokat a könyv
tár Vezetői Tanácsa elé kell terjeszteni, miután azt - az évenként egyszer 
összehívott, ifjúsági parlament előzőleg már megvitatta. A könyvtár vezető
sége ezután tegye meg a szükséges intézkedéseket.
A szakmai vezetők munkájának értékelésekor mindenkor figyelembe kell venni 
az ifjúság segítését oélző tevékenységüket is.

KISZ-SZERVEZETÜNK nyelvtanfolyamairól

Alapszervezetünk kezdeményezésére és szervezésében az elmúlt év 
okt.l6-tól angol, német és francia nyelvtanfolyam indult. Az egyes nyelveket 
az illető nyelvszakon végzett, tanári diplomával, illetve felsőfokú nyelv
vizsgával rendelkező fiatalok tanítják, kivéve a francia nyelvet, amelyet 
kezdő fokon e szakra készülő fiatal tanit. A tanfolyamokat kb. 35 éves korig 
KISZ-tagok és KISZ-en kívüliek látogatják. A tanfolyamok semmiféle kedvez
ményben nem részesülnek, a tanulók átlag 10-20 Ft-os óradijat fizetnek, az 
oktatók pedig 40-60 Ft-os óradijat kapnak, a csoport létszámától függően.
A nyelvórákat munkaidőn kivül, reggel 7-8, illetve délután 5-6 óra között 
tartjuk, hetenként két alkalommal. Az angol kezdő csoportnak 6, az angol ha
ladó csoportoknak 4, illetve 3, a német kezdő csoportnak 2, a német haladó 
csoportnak 5# a francia kezdő csoportnak pedig 5 hallgatója van.

Egy pillantás a tanfolyamok életére:
Hat hónapos a hat nyelvtanuló-csoport múltja. A kezdeményezés arra a 

kedvező körülményre épült, hogy "önellátóak" lehetünks a tanárok nyelvtanári
diplomás fiatalok, az OSZK dolgozói. Egy-egy csoport létszáma általában 4-6 
fő, ami ideálisnak mondható, hiszen a magán- és tanfolyam Jellegű tanulás 
minden előnyét élvezni lehet. Nagy anyagi megterhelést nem Jelent, és "Csak 
Jobb a házbanI" - ahogy a kezdő francia csoport egy tagja mondta körkérdésünk 
alkalmával.

A francia kezdő a "virágzó" csoportokhoz tartozik, pedig általános ta
pasztalat és természetes is, hogy kezdeni nehezebb. Beletörni a tanulásba, 
átvészelni a nehézségeket. Egy kezdő angolos szavait "Lelkesedés, az volt 
mindenkiben. Az időpont - reggeli hét óra - , helyiségproblémák - a csopor
tot sokan elhagyták." Aki maradt: "Az biztos, hogy mi megmaradunk. Én már 
régen akartam... és ez elindított ténylegesen."

A haladó szintű tanulás mellett talán már könnyebb kitartani. A tanulás
jelleg átalakítható "fejet igénylő" Játékká. Az első számú angol haladó cso
port pl. "beszédcentrikus" oktatást kapt megtárgyalnak egy szituációt, meg
ismerik ennek szókincs-anyagát, a felmerült nyelvtani problémákat. A tanár, 
az irányítót "maximalista, de bírják." "A osöpört egy Jó légkörű banda." 
Szeretik csinálni, ők is irányítják a tanárukat. A második számú angol ha-
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ledók véleményei "a világon semmi probléma nincs eszel." Aki beiratkozott, 
az jár. Egy vidám nyelvkönyvből és izgalmas angol történetek lefordításából 
tanulnak. /Ezeket folytatásokban kapják, kb. 15 óra után deríti fény arra, ki 
a krimiben a tettes./

De a haladó csoport fennmaradásának majdnem elengedhetetlen feltétele, 
hogy tagjai viszonylag egységes tudásszinten induljanak. Hagy pedagógiai fel
adat még akkor is! Az ötlet tehát legtöbb esetben régi igényeket kielégítő, 
munkát segítő tanulássá fejlődött* Most pedig egy haladó francia társalgó 
osoport van alakulóban.
LÉVAI HEDVIG

Zarándokút Kovács Margithoz
Meleg, fülledt Időben gyülekeztünk május 20-án 

reggel, hogy kiránduljunk Szentendre szép városába. 
Célunk kettős voltt elsősorban megnézni Kovács Margit 
keramikusművész itt nemrég megnyílt állandó kiállítá
sát, másodsorban pedig jó és történelmi levegőt szívni.

A HÉV állomásról a hangulatos Fő térre mentünk.
A nevezett kiállítás megtekintésétől ideiglenesen le 
kellett mondanunk a túl nagy érdeklődés miatt. Utl- 
tervmódositás következett. Irány a város felett emel
kedő Szamár-hegy. Rögtön megállapíthattuk, méltán ne
vezik Szentendrét a templomok városának. Szerb, görög, 
görög-keleti, református, katolikus templom emelkedik 
itt szinte egymás szomszédságában. Némelyikbe bemerész
kedve elállt szemünk-szánk a csodálatos belső díszí
tésektől. A Szerb Egyháztörténeti Gyűjtemény egyebek 
között könyv- és irástörténetl értékű kincseit is meg
néztük.

A szűk kis utcákon leereszkedve, lépcsőt mászva megpillantottuk a "Rab 
Ráby"-házat is, beágyazva a hasonló hangulatot árasztó kis sikátorok és ház
tetők közé.

A Duna-parttól nem messze, egy szépen rendbehozott müemlékjellegü házban 
bukkantunk rá a csodára. A művésznő teljes életművét felölelő kiállítás témá
jában és formáiban változatos anyaga szinte vonzza a tekintetet. Minden mun
kája árasztja magából az emberszeretetet, legyen az egyszerű kis ujjgyakorlat, 
szépen formált korsó, tányér, kisplasztika vagy nagyszabású dombormű, falikép.

Mire kijöttünk a szép "utazás" után, végre elállt az eső, még jókorát sé
tálhattunk, itt-ott megpihenve. Az ut porát a "Görög kancsó"-hoz címzett foga
dóban öblítettük le.

Mindenkinek ajánlható szép élmény volt ez a vasárnapi, - pa
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