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A KÖNYVTÁRUNK ELŐTT ÁLLÓ FELADATOKRÓL

1973-ban az Országos Széchényi Könyvtárban részleges átszervezé
sekre került sor. Ez szükségszerű volt, s mintegy első lépésnek tekinthető a 
nemzeti könyvtár uj szervezeti struktúrája felé, melyet végső formájában csak 
az uj, korszerű könyvtárépületbe való költözés után, a várban tudunk majd 
megvalósítani. A jelenlegi adottságok, a régi épület kedvezőtlen helyviszo
nyai, a szervezeti felépítésnek most csak kisebb mértékű átalakítását tették 
lehetővé. Egy bizonyos nagyságrendet meghaladó intézménynél azonban a kisebb 
átszervezések is okozhatnak némi zökkenőt. A kezdeti nehézségek időszakán 
mér az elmúlt év végén túljutottunk, az idei év feladata az uj szervezeti 
fóiméból adódó előnyök kiaknázása, a szükséges munkakapcsolatok jobb kiépitése,

Az átszervezés egyúttal azt is jelenti, hogy ráléptünk arra a hosszabb 
szakaszt jelentő útra, amely a modern nagykönyvtári munkaszervezet kialakítá
sához vezet. Munkánkban ezideig az évtizedekkel ezelőtt kialakult munkamód
szerek éltek, s bizonyos mértékig élnek még ma is. A fejlődés azonban olyan 
mennyiségi és minőségi követelmények elé állította világszerte a könyvtárakat,
8 ezen belül különösképpen a nemzeti könyvtárakat, hogy a régi hagyományos 
módszerek alkalmazása már nem képes a feladatok korszerű ellátására. Fokoza
tosan felül kell vizsgálnunk mindazokat a munkaterületeket és munkafolyama
tokat, ahol úgy érezzük, képtelenek vagyunk a növekvő mennyiséggel megbirkóz
ni, a felgyorsult Idővel lépést tartani, az egyre differenciáltabb informá
ciós igényeket kielégíteni. A gépesítés fokozatos megvalósulása egész könyv
tári munkánkra ki fog hatni, az erre való felkészülés ma már nem csak a nem
zeti bibliográfia gépesítésével közvetlenül foglalkozó csoport, hanem az 
egész könyvtár ügye. Természetesen tisztében kell lennünk azzal, hogy a gépe
sítés csak a rutinszerű, mechanikus feladatok végzése alól menti fel a könyv
tárost. Az, hogy a végtermék gépi utón gyorsabban és pontosabban álljon elő, 
gondosabb előkészítést, elvszerübb, tudatosabb munkát igéiyel, mint a hagyo
mányos munkamódszerek. Ezért állnak tervünkben központi helyen olyan kérdések, 
mint az uj cimleirási szabvány hatása katalógusainkra, a katalógusok lezárá
sának, uj katalógus kezdésének problematikája, a gyüjteményhatárok kérdése, 
különös tokintettel a csoportos feldolgozásu anyagra, a könyv-periodika el
választásának problémaköre. Ide tartoznak azok a racionalizáló törekvések, 
amelyok 0 köteloopéldánygyarapodás gyűjtemények közötti elosztásának és állo- 
inánybavátolének uj rondszerére, az előszerzeményezési é3 cimleirói könyvha- 
oonlitás szempontjóinak egybehangolására és egyetlen munkafázisban való ösz- 
szevonására vonatkoznak.

A betűrendes kntnlógus rekonstrukciójának befejezése a feldolgozás te
rületén újabb nagy vállalkozás beindítását tette lehetővé. Ebben az évben
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mar teljes kapacitással fog működni az un. harmadik futószalag amely az 
eddig kellően fel nem tért állományrészek, távlatilag pedig a müncheni anyag 
rekatalogizalasát jelenti. Uj megvilágításban foglalkozunk a szakkatalógus 
kérdésével is: mivel a mennyiségi növekedéssel a jelenlegi szakozási gyakor
lat és a szakkatalógus rekonstrukciós munkái nem tudnak lépést tartani, itt 
is a létszámemelés vagy racionalizálás dilemmája elé kerültünk. A dolog itt 
természetesen nem olyan egyszerű, mert a racionalizálás semmiképpen sem jár
hat együtt a katalógus információs értékének csökkentésével. Nincs más lehe
tőség, mint a szakkatalógust nem önmagában, hanem a könyvtár egyéb informá
ciós forrásainak egészében tekintve, megvizsgálni azokat a területeket, ahol 
az információnyújtás párhuzamos, s ahol esetleg elképzelhető a szakozás egy- 
szerüsitése vagy elhagyása.

Ebben az évben végre napirendre kerül rekonstrukciós feladataink egyik 
legfontosabb kerülete, a periodikus kiadványok katalógusrendszere rekonstruk
ciójának terve. E több évre tervezett munkának célja a bibliográfiai és állo
mányadatok pontos feltárását biztositó, korszerű katalőgushálózat megterem
tése, amely a sajtóbibliográfiai tevékenység alapjául is szolgálhat majd.

Hosszú évtizedeken át sok szó esett a raktári helyzet tarthatatlanságá
ról, az állomány fokozatos rongálódását, pusztulását előidéző mostoha raktári 
viszonyokról. A vári toronyraktárak 1973 októberében megindult betelepítése 
gyökeresen uj helyzetet teremtett. A költöztetés 1974—ben is folytatódik: 
elsősorban a rákospalotai raktárrészben elhelyezett könyvanyag, valamint 
kisebb gyűjteményrészek költöztetésére kerül sor. Az év végén a toronyraktá
rakba áttelepített állomány mennyisége eléri a 11 300 polcfolyómétert. /Ebből 
végleges raktári helyén rendezett 7300, ideiglenesen ládákban elhelyezett kb. 
4000 pfm. muzeális anyag./ E munka lebonyolítása mind szervezési, mind tech
nikai vonatkozásban igen nagy erőfeszítéseket követel. Külön terhet ró ezzel 
kapcsolatban a Raktári Osztályra a régebbi épületekben levő anyag állandó 
mozgatása, átrendezése, a külső raktárrészekkel való kapcsolat fenntartása, 
az olvasói igények kielégítése a távoli raktárrészekből is.

Itt kell megemlékeznünk a Pollaclc Mihály téri épületen belül tervezett 
átrendezésekről, átköltöztetésekről. Ebben az épületben számos olyan helyi
séget használunk fel gyűjteményeink elhelyezésére, amelyek munkaszobának is 
megfelelőek lennének. Ugyanakkor nem tudunk uj munkatársainknak és a szapo
rodó katalógusszekrényeknek helyet adni. A központi szolgáltatásoknál számos 
újabb feladat ellátását kellett vállalnunk — az uj munkakörök természetesen 
újabb helyigénnyel járnak. Mivel a vári toronyraktárak megléte gyakorlatilag 
azt jelenti, hogy tárolási gondjaink szünőben vannak, könyvtárunk vezetősége 
úgy határozott, hogy munkaszobák részére fel kell szabadítani több, ma rak
tárnak használt helyiséget. Kétségtelen, hogy az itt elhelyezett táraknak 
ezentúl nem lesz olyan kényelmes dolguk a kiszolgálásnál, mint eddig volt, 
hiszen anyaguk egy részét nagyobb távolság és szintkülönbség fogja elválasz
tani a feldolgozó- és olvasóhelyiségektől, ezt azonban összkönyvtári érdek
ből vállalni kell.

Sürgető feladatként jelentkezik könyvtárunk tudományos jellegének erő
sítése. Állományunk révén a nemzet kultúrájának egyik legfontosabb őrzőhely'
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vagyunk, ez azonban nem elégt a dokumentumoknak ez az egyedülálló gyűjteménye 
maga is a tudományos tevékenység és szolgáltatások magas szintjét kivénja meg. 
A modern könyvtárak egyébként is egyre inkább információs központok, a tudo
mányos könyvtárak természetesen tudományos jelleggel. Nemzeti könyvtárunk 
esetében ez a feladat elsősorban a magyar történelem, irodalom, nyelvészet 
stb., továbbá a külföldi hungarika problematika gondozása, valamint a könyv- 
történet, és a könyvtári munkával összefüggő elméleti és módszertani kérdések 
területén jelentkezik. Az alapok megvannak, munkánk azonban nem eléggé szer
vezett, másrészt elmarad a kor kívánta követelményektől. Távlati terveinkben 
sz önálló egységként működő tudományos tájékoztató szolgálat létrehozása sze
repel, ennek kialakítására — egyelőre az olvasószolgálaton belül — már az 
idén megtesszük az első lépéseket. Ennek az egységnek lesz feladata a könyv
tár állományából és funkcióiból következő legfontosabb tudományterületek 
szakembereiből egy olyan kooperatív testület létrehozása, amely a könyvtár 
legkülönbözőbb területein dolgozó szakembereket, sőt a megbízottként működő 
külső szakembereket is magába foglalja, s amelyet a könyvtár előtt álló tudo
mányos felkészültséget igénylő feladatok megoldására mozgósítani lehet. Ezek 
a területek elsősorban a gyarapítás, a szakozás, valamint a tájékoztatás aktiv 
és passzív formái. A jelenlegi legfontosabb feladatok a szakbibliográfiai te
vékenység megalapozása a magyar irodalomtudomány területén, a hagyományos 
könyvtári feltárási módszereken kivül egyéb feltárási formák kialakítása, a 
nemzeti könyvtár szempontjából elsőrendűen fontos területek tudományos szintű 
figyelése és a tudományos tájékoztatás megerősítése. Feladataink közé tarto
zik az országos méretekben most szerveződő társadalomtudományi információs 
rendszerbe való bekapcsolódásunk, ahol több hasonló profilú könyvtárral 
kooperálva ki kell alakítani a magyar irodalom- és történettudomány kutatói
nak igényeit kielégítő szakkönyvtári ellátást.

A különgyüitemények elsősorban feltáró munkájukat erősitik. Súlyponti 
feladatként szerepel a Térképtár feldolgozó munkájának újjászervezése.

Az állományvédelmi program keretében tovább folyik a magyar hírlapok 
mikrofilmezése, az eddigieknél még szigorúbb sorrendiséget betartva. A terv- 
szám évi másfél millió negatív mikrofilmkocka termelése. A ma mór véglegesen 
kialakult állományvédelmi üzemben a munka magasfoku szervezettséggel, a leg
magasabb minőségi követelmények betartásával folyik. Amennyiben az év folya
mén a megfelelő energia-ellátást sikerül biztosítani, megindul a korszerű 
hirlap-restaurálás, a leminálás. Egyelőre kísérleti szinten alkalmazásra ke
rül a Regnál 7 elnevezésű uj restaurálási eljárás is. Reprográfiai téren je
lentős beruházás a Sokszorosító üzem összehordó gépe, amely a munkateljesít
ményt jelentősen fogja növelni. A racionalizálás fontos eredménye, hogy a 
könyvtári kiadványok műszaki szerkesztését 1973 végén egy helyre vonták össze. 
A részleg működésének teljes kialakításéra ebben az évben kerül sor.

Már az elmúlt évben többet foglalkoztunk az egyházi könyvtárak értékes 
állományainak védelmével, a sürgős tennivalók számbavételével. Ezt a tevé
kenységünket tovább kívánjuk fokoznií kiemelt feladataink között szerepel az 
egyházi könyvtárakban őrzött muzeális értékek védettségi eljárásának meg
indítása.
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Előbbre kell lépnünk a kogyvtárközi szolgáltatások vonatkozásában is.
Az egyre jobban szaporodó és differenciálódó könyvtárak számára a központi 
szolgáltatásoknak olyan hatékony rendszere felé kell haladnunk, amely a többi 
könyvtár munkáját megkönnyíti, bizonyos értelemben tehermentesíti /pl. Fölös- 
példány Központ/, másrészt elsődleges könyvtári funkcióik ellátásét intenzi
vebbé teszi /központi katalógusok, könyvtárközi kölcsönzés, lelőhely-jegyzé
kek/. A most következő évben a legfontosabb feladat a könyvtárakkal való kap
csolat erősítése, a reális szükségletek tudatosítása és a kooperáció elvének 
fokozottab érvényesítése.

A konkrét munkák közül megemlítjük a kötelespéldényok uj elosztási rend
jének előkészítését, ill. részleges alkalmazásét, az Országos Gyarapodási 
Jegyzék reformjának tervezetét, a Fölöspéldány Központra, ill. a Tároló Könyv
tárra vonatkozó uj koncepció kidolgozásét, a Könyvtárközi Kölcsönzéssel kap
csolatos országos vizsgálat tanulságainak levonását. Egészen uj feladatként 
jelentkezik a hazai kiadványok tekintetében az azonosító könyvszém és az azo
nosító folyóiratszám bevezetése, ill. a velük kapcsolatos munkák ellátása.

A nemzeti bibliográfia gépesítése uj szakaszhoz érkezett* ez évben el 
kell készülnie a programozási munkának. A gépesítés perspektívájával még más 
területeken is foglalkozni kell: meg kívánjuk vizsgálni a külföldi folyóira
tok kurrens lelőhelyjegyzékének automatizálási lehetőségeit is. Az ügyvitel 
gépesítésével foglalkozik a Gazdasági Hivatal is: ebben az évben előkészítik 
a gépesített bérszámfejtésre való áttérést.

A hazai könyvtári rendszerben betöltött szerep mellett egyre inkább 
számolni kell a nemzetközi jellegű információs rendszerek kiépülésével. Itt 
a nemzeti könyvtárra fontos közvetítő szerep vér: központi helye a kifelé 
áramló információknak és a hazai igénylők számára nyújtott tájékoztatásoknak 
egyaránt. Kiemelt jelentőségű ezen a téren, hogy a KGST-országok között ki
épülő információs rendszerben egyre bővülő méretben végezzük a könyvtárunkra, 
mint a nemzeti dokúméntumanyag primer feltárását végző intézményre háruló 
feladatokat. Ugyancsak fontos azonban, hogy szervezett kapcsolat létesül az 
UNESCO égisze alatt megteremtett nemzetközi információs rendszer, az UNISIST 
munkájával is.

Könyvtárunk nemzetközi kapcsolatai is elsősorban arra irányulnak, hogy 
bekapcsolódjunk a nemzetközi könyvtári élet és információs munka korszerű 
áramlataiba. Résztveszünk a szocialista nemzeti könyvtárak által szervezett 
elvi-elméleti megbeszéléseken: igy a Szófiában szervezett konferencián a kö
zös információs nyelv tárgyalásában, a Lipcsében tartandó nemzeti bibliográ
fiai értekezleten, amely a jövő fejlődés kérdéseivel foglalkozik /elsősorban 
az IFLA által szorgalmazott Egyetemes Bibliográfiai Számbavétel távlataiban/• 
A KGST országok közös szervének, a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Informá
ciós Központnak /Moszkva/ munkájában mar három vonatkozásban kapunk szerepet: 
a kutatások, a szabványositas és az operativ munka /a szocialista országok 
közös folyóiratnyilvántartása és a publikált dokumentumok számbavétele/ terü
letén. Az UiiEoCG, ill. az MM támogatásával tanulmányozni fogjuk az angol 
nemzeti bibliográfia számitógépesitésónek munkáját, s lehetőségünk nyilik 
az olasz nemzeti bibliográfia rendszerűnek tanulmányozására. A Német Szövet
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ségi Köztársaságban a régi könyvek feldolgozásának módszereit és a könyvtári 
munka számitógépes lehetőségeit vizsgálják majd munkatársaink. 1974-től kez
dődően erőteljesebben kapcsolódunk be a Répertoire Internationale des Sourceá 
Musicales /RISM/f a zenei kéziratokat feltáró nemzetközi bibliográfiai vállal
kozás munkálataiba. A szocialista országok könyvtáraival kötött együttműködé
si megállapodások keretében különféle munkaterületek megismerésére és fontos 
adatgyűjtésre nyilik alkalmunk Moszkvában, Lipcsében, Berlinben, Prágában, 
Pozsonyban, Martinban, Belgrádban, Újvidéken és Zágrábban. Hungarika kutatá
sokat folytathatunk Finnországban is.

A könyvtári bizottságok /Hungarika Koordinációs Bizottság, Segédkönyv
tári Bizottság, Gépesitésfejlesztési Bizottság és az 1973 novemberében ala
kult Vér-Bizottság/ munkaprogramjából kiemeljük a szomszéd államok Magyar 
nyelvű könyvkiadása és a velük kapcsolatos bibliográfiai munka kérdéseit, a 
segédkönyvtérak részletező gyűjtőköri leírásainak egyeztetését és jóváhagyá
sát, a könyvtár gépparkjának felmérését és az utóbbi évek gépesitésfejleszté- 
sének értékelését. A Vér-Bizottság 1974-es feladatai között legfontosabb a 
véri raktári kiszolgálás részletes programjának kidolgozása, valamint az 
épület további szakaszos átvétele módozatainak kimunkálása.

1974-re több fontos vizsgálat lefolytatását, ill, tervezet kidolgozását 
tüztük napirendre, köztük olyanokat is, amelyek a dolgozók szélesebb rétegeit 
is érintik. Ilyenek a jutalmazás kérdése, a kutatónapok rendszerének felül
vizsgálata és elvszerü rendezése, a kéderfejlesztési terv kidolgozása.

Nem volt, nem is lehetett célunk a könyvtár évi munkatervének akárcsak 
kivonatos ismertetése sem. A legfontosabb feladatokra igyekeztünk a figyelmet 
felhívni, köztük nem egy olyanra, amelyek nem egy, hanem több évi kemény 
munka árán valósulhat csak meg.
SOMKUTI GABRIELLA
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A Vezetői Tanács ezidei első ülésén, január 31-én az Igazgatási 
Osztály előterjesztésében a könyvtár 1973* évi beszámoló jelentésének rövi
dített összefoglalóját és az ezidei munkatervet tárgyalta meg. Az elmúlt év
ről szóló jelentést a könyvtár vezetősége jóváhagyólag tudomásul vette, a 
munkatervet kisebb módosításokkal jóváhagyta. /A munkaterv főbb feladatainak 
ismertetését lapunk más helyén közöljük./

A február 14-i főosztályvezetői értekezlet az alábbi témákat tárgyalta
megt

1. Szüos Jenőné osztályvezetői A számítógépes technikával készülő Magyar 
Nemzeti Bibliográfia tartalma és szerkezete.

Mint ismeretes, a központi szolgáltatások fejlesztésének egyik legfonto
sabb feladata a Magyar Nemzeti Bibliográfia számitógépes rendszerének megte
remtése. E rendszer feladatát az előterjesztés az alábbiakban határozta meg: 
"A rendszer feladata az, hogy a kiadványokról készült lejegyzések adataiból 
afc "egyszeri feldolgozás — többszöri felhasználás" elve alapján előállitlia- 
tók legyenek l

- a leírásokhoz az utalók és mutatók mechanikusan,
- a kurrens füzetek alapján automatikus kumulációk,
- a nemzeti bibliográfia anyagának válogatása, adatainak alapján külön
böző egyéb bibliográfiák /szakbibliográfiák, bibliográfiák bibliográ
fiája stb."...

"Ezt a célt úgy kell megvalósítania, hogy
- a rendszer a kialakuló nemzetközi szolgáltatásokkal kompatibilis le
gyen /ISO szabvány, UNISIST program, NTMIR/,

- az uj technika a szolgáltatások magasabb színvonalon való ellátását 
jelentse."

Az előterjesztés a továbbiakban az MNB jelenlegi tartalmát és szerkeze
tét vizsgálja abból a szempontból, hogy a mai gyakorlathoz képest milyen vál
toztatásokra van szükség a fenti célok érdekében. A hazai helyzeten kivíil 
ismertetik annak a széleskörű vizsgálatnak eredményét, amit 19 ország nemzeti 
bibliográfiáinak elemzése hozott.

A mai MHB-hez képest a szükséges változtatások elsősorban a bibliográfia 
( vüitőkörére. s azon belül a teljesség, igényére vonatkoznak. Ma ugyanis az a 
helyzet, hogy a nemzeti bibliográfia azokat a monografikus müveket regiszt
rálja, amelyek a Széchényi Könyvtárban teljes értékű, egyedi cimloirást kap
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nak. /Kivéve a tankönyveket, amelyek rövidített címleírásait az MNB rendszere 
külön tankönyv-bibliográfiában éves kumulációban teszi közzé./ Az un. csopor
tos feldolgozásu anyag azonban, amely egyedi címleírásban nem részesül, a 
nemzeti bibliográfiából kimarad. Rendkívül figyelemreméltó az előterjesztés
nek az része, amely közli a Könyvkereskedelmi Vállalat kiadásában megjelenő 
kurrens "Tájékoztató a könyvesbolti forgalomba nem kerülő kiadványokról /Vá
logatás/" c. jegyzék anyagának és az MNB 1972-es impresszummal közölt tételei
nek szúrópróbaszerű összevetése alapján nyert statisztikai adatot: az össze
hasonlított 885 tétel közül csupán 302-t közölt az MNB. A bibliográfiai fel
tárásból hiányzó 503 tétel jellegét jól illusztrálják az alábbi példák:

A magyar gyógyszerfelhasználás elemző 
ylzsgálata, 1968-1970, Szerk. Fazekas Ist
ván, (Kiad. a) Chlnoin Gyógyszer és Ve
gyészeti Termékek Gyára, Gazdasági, Irf^- 
formáé ló s és Dokumentációs Csoport. Bp. 
1972.

1. köt. 121 1, Hl.
2. köt. 250 1., ill.

Bándy Béla - Karajz Lajos
Felvonók létesítésével, üzemeltetésévéi 

kapcsolatos tudnivalók. (Kiad. az) Építés
ügyi Tájékoztatási Központ. Bp. 1972.
528 1., ill.

Bernáth Aurél
festőművész kiállítása. 1972. szeptember - 

október. Katalógus. Tervezte Papp Gábor. 
(Kiad. a) Budapesti Történeti Muzeum Vár
múzeuma. Bp. 1972, 60 l, ill.

Szolnok 900 éve. ♦ Szolnok ma és hol
nap. Stb. Tanulmányok. Szerk. Selmeczi 
László, Szabó László. (Kiad. a) Szolnok 
Megye Damjanich Muzeum, Szolnok 1972 
90 1., 111.

/Múzeumi levelek 11-12J
Másik megoldandó probléma az Időszaki kiadványok kérdése. Jelenleg 

ugyanis az MNB csak az évi egyszeri, vagy annál ritkább periodicitásban meg
jelenő időszaki kiadványokat közli /gyakorlatilag az évkönyveket/, a részcí
mes sorozatokat csak évente egyszer, a Magyar Könyvészet éves köteteinek 
mellékletében regisztrálja. "Az időszaki kiadványok bibliográfiai megoszlása 
ennek következtében — írja a szerző — nem felel meg a nemzetközi szabályza
toknak és a nemzetközi serial-kezelő rendszereknek /NTMIR, ISDS-rendszer/".

összegezve az eddig elmondottakat: a nemzeti bibliográfia gyűjtőköre 
jelenleg a Széchényi Könyvtár gyűjteményi szempontjainak, a könyvtárban ha
gyományosan kialakult gyűjteményi elhatárolásnak van alávetve, s ha ezen 
változtatni akarunk, a gyűjteményhatárok kérdését kell revízió alá venni.

Az MNB periodicitására vonatkozólag a javaslat az eddig kialakult formák 
további fenntartását tartja célszerűnek. /Félhavi kurrens füzetek, éves ösz- 
szesitett indexszel, éves és tízéves kumulációk./

A könyvtár vezetőségének e tárgyban hozott határozatai kimondják, hogy
"A számitógéppel készülő Magyar Nemzeti Bibliográfia gyűjtőkörét a java

soltaknak megfelelően ki kell bővíteni. Arra kell törekedni, hogy az MNB va
lamilyen formában re gis ztrálj a mind a z ok at a releváns értékű dokumentumokat, 
melyeket a nemzeti könyvtár megőriz, függetlenül attól, hogy a könyvtár kata
lógusaiban kaptak-e teljes értékű egyedi cimleirást vagy sem."

Határozat született arra vonatkozólag is, hogy elő kell készíteni mind
azoknak az elvi kérdéseknek a tisztázását, amelyek az uj rendszerű MNB kiala
kításához szükségesek. /Tipológiai vizsgálatok a dokumentumfajták meghatáro
zásához, a periodikum fogalmának meghatározása, vizsgálatok és elemzések a 
könyv-kisnyomtatvány határra vonatkozólag mind a gyűjtés, mind a feltárás, 
ill. bibliográfiai regisztrálás szempontjából./
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2. Dr. Sebestyén Géza h. főigazgató* A tudományos tájékoztatás rendezése 
az OSZK-bnn szakreferatura formádéban*

A könyvtár Vezetői Tanácsának egyik elmúlt évi határozata szerint könyv
tárunkban fokozatosan létre kell hozni az olvasószolgálattól különválasztott 
tudományos tájékoztató szolgálatot, mely meghatározott feladatokban együtt
működik egyéb részlegekkel /szerzeményezés, szakozás/* Ez a döntés szorosan 
kapcsolódik a szakreferatura kérdésköréhez, melyről az utóbbi években külön
böző szinteken, sok tárgyalás és vita folyt.

Az előterjesztés hangsúlyozza, hogy
"...a mai tudományos könyvtárakban a feladatok bizonyos része csak ko

moly szaktudományi felkészültséggel oldható meg. Különösen jelentkezik ez az 
igény a tájékoztató munkában, amely a könyvtári életnek egyik legdinamikusab
ban fejlődő ága, s amellyel szemben a tartalmi feltárás mélyebb és konkrétabb 
igényeit támaszja a társadalom... Fokozza a kérdés fontosságát /és egyben ne
hézségét/, hogy szaktudományi szintű feladatok könyvtári szervezetünk más-más 
egységeiben is jelentkeznek. így a gyarapításban /a szelektiv szakirodalom 
területén/, a szakozásnál stb. Magától értetődő, hogy a szakemberek alkalma
zásának korlátái vannak. Ezért arra kell törekedni, hogy a reálisan elérhető 
nem nagyszámú szakember minden szakproblémát megoldjon a könyvtárban, tehát

- egyrészt összehangolt, átgondoltan tervezett együttest alkossanak,
- másrészt a könyvtár bonyolultabb szervezetében szétágazó munkát végez

zenek. Ezt biztosítja a szakreferatura forrnája."
A tudományos tájékoztatás feladatkörét a javaslat az alábbiakban hatá

rozta iné g*
"a/ a kutatással járó tájékoztatási igények megválaszolása /nem értve ide 

az emlékezetből, ill. segédkönyvek felütése után promt megadható eligazításo
kat, az un. "felvilágositásM-t/,

b/ szakbibliográfiák szerkesztése /pl. magyar irodalmi bibliográfia/, 
c/ adattárak vezetése /pl. biobibliográfiai adattár/,
d/ javaslattétel a tematikus válogatásu, elsősorban idegen nyelvű iroda 

lom beszerzésére vonatkozóan /kurrens feladat/,
e/ állományelemzések végzése témakörök szerint /retrospektiv feladat/, 
f/ a leendő szaktudományi olvasótermek kézikönyvtárának szerkesztése és 

gondozása.1*
A javaslat a továbbiakban a gondozandó szakterületeket körvonalazza 

/elsősorban természetesen a magyar irodalom- és történettudomány, a hungarika 
irodalmi forrásanyag stb./. Ezután a szervezeti formára tesz javaslatot. 
Szükség van:

"a/egy magra, a mely a szervezési munkát végzi és bizonyos súlyponti 
feladatokat ííiaga lát el szakreferenseivel,

b/ a könyvtár különféle osztályaiban működő szakreferensekre, akik a TT 
rájuk osztott teendőit részidőben végzik /pl, félidőben, heti egy napon, havi 
egy napon/,

c/ a könyvtáron kivül dolgozó külső szakértőkre, akik tiszteletéij elle
nében nyújtanak segítséget.ff
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A továbbiakban a más osztályokkal való kapcsolatok kérdését és az együtt' 
működés lehetséges formáit veszi számba.

A Vezetői Tanács úgy határozott, hogy a tájékoztató szolgálat magasabb 
színvonalra való emelése és a szakreferatu: a megalapozása érdekében az olva
sószolgálaton belül meg kell kezdeni a tájékoztató szolgálat megerősítését. 
/Létszámfejlesztési 2 fő./" Ennek keretében a jelenlegi Olvasó- és Tájékozta- 
tó Szolgálat két munkatársa máris megkezdi a szakreferatura kiépítésével kap^> 
csolatos kooperációs munkát. /Belső és külső szakemberek számbavétele, a gon
dozandó szakterületek körülhatárolása, az osztályközi kapcsolatok kialakulá
sának kérdésköre./

3. Dr. Rádulv Márta személyzeti vezetőt A szocialista országokig aZól6 
1974-68 kiküldetések.

4. Somkutl Gabriella, az Igazgatási Osztály vezetője* A főosztályvezetői 
/Vezetői Tanácsi/ értekezletek 1974. évi programja.

Mindkét előterjesztéssel kapcsolatban az Igazgatási Osztály megbízást 
kapott, hogy a hozott döntések értelmében a kiutazásokat bonyolítsa le, s 
gondoskodjék a főosztályvezetői értekezletek előkészítéséről.
SOMKUTI GABRIELLA

AMERIKAI ÖSZTÖNDÍJ GOMBOCZ ISTVÁN EMLÉKÉRE

Az IFLA 1973-as Grenoble-i kongresszusán jelentették be, hogy a Kent 
State University /Kent, Ohio, USA/ keretében működő School of Library Science 
az OSZK Nemzetközi Osereszolgélata elhunyt vezetőjének, dr. Gombocz István
nak, az IFLA Nemzetközi Kldványcsere Bizottsága elnökének emlékére magyar 
könyvtárosok számára ösztöndíjat alapított. Az ösztöndíjat minden évben egy 
arra érdemes magyar könyvtáros kaphatja meg, akinek egyéves kinntartózkodésa 
alatt lehetősége nyilik a fenti egyetemen a "Master of Library Science" foko
zat megszerzésére is. Az első ösztöndíjra a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 
elnöksége egyhangúlag Kovács Ilonát, az Országos Széchényi Könyvtár munkatár
sát, a Katalogizáló Osztály h. vezetőjét javasolta.

A mindnyájunk által nagyrabecsült és szeretett munkatársunknak, Gombocz 
Istvánnak emléke még elevenen közöttünk él, hiszen tragikus hirtelenségü ha
lála óta még egy év sem telt el. Most megilletődötten fogadjuk el az ő kezé
ből ezt az ösztöndíjat, amit munkás életével váltott meg nem egyes emberek, 
hanem az egész magyar könyvtárügy számára. Szomorúan, de mégis jóleső érzés
sel vesszük tudomásul a Gombooz István munkásságát övező nemzetközi elisme
rést, mert ez a tény mindnyájunk számára az emberi erőfeszítések értelmébe 
vetett hitet erősiti meg. — s«

Szeretett kollegánk, GOMBOCZ ISTVáN haláláról őszinte fájdalommal 
emlékszik meg Peter Genzel a Zentralbaltt für Bibliothekswesen 
múlt évi 9. számában.
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SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK.

Kitüntetések
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa
nyugállományba vonulásuk alkalmából eredményes munkájuk elismeréséül 

dr. Haraszthy Gyula és Hámori Béla főosztályvezetőknek a MUNKA ÉRDEMREND 
arany fokozata.

80. születésnapja alkalmából Németh János könyvtári raktárvezetőnek a 
MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata kitüntetóót adományozta• /Magyar Közlöny.
1974. jan. JO. sz./

Főosztályvezetői megbízások
Könyvtárunk főigazgatója Dr. Ferenczy Endrénét és Fügedi Péternét főosz

tályvezetőnek nevezte ki és megbízta az I.f ill. a IV* főosztály vezetésével.

U.i munkatársaink: Antonya Zsuzsa könyvtáros I. és Báli Judit könyvtá
ros II./Külföldi Folyóiratok Közp. Katalóguaaf dr. Dér Mária főkönyvtáros/ 
Igazgatási Osztály, Deutsch Dávid kiemelt term. szakmunkás* Fogd Józsefné 
kisegítő II. és Gáspár Pál szakmunkás/Gazdasági Hivatal* dr. Károlyi Zsigmond- 
né tud. főmunkatárs/KMK, Kobelrausch Katalin könyvtáros Il./Orsz. Gyár. Jegy*- 
zék, Kovács Adrienné könyvtáros II. és Németh S. Katalin könyvtáros I./Régi 
Nyomtatványok Tára, Pataky Magdolna könyvtáros I./ Könyvek Közp. Katalógusa* 
Savanyó Rezsőné főelőadó I./Igazgatási Osztály, Vásárhelyi Judit könyvtáros !•/ 
RMNY Bibi. Csoport.

Eltávoztak könyvtárunktól!
Nyugállományba helyezéssel: Barton András könyvtári raktárvezető, Burján 

Istvánná kisegítő II., Dániel György tud. főmunkatárs* Hámori Béla főosztály
vezető, dr. Haraszthy Gyula főosztályvezető* dr. Markos Béláné könyvtáros I.

Áthelyezéssel: Maróth Miklóspé tud. munkatárs/ELTE* Pálvölgyi Endre 
osztályvezető/Felsőokt. Pedagógiai Kutatóközp., Reguli Ernő könyvt. csop. vez./ 
Főv. Szabó Ervin Könyvtár, Szabó Borbála könyvtáros I./Bartók Béla Zenemüv. 
Szakközépiskola, Vladár Aladárné könyvtáros I./Alumíniumipari Tervező Vállalat.

Áthelyezések a Keszthelyi Helikon Kastély Múzeumhoz: Ács Ferenc kisegítő 
II., Belovics Józsefné kisegítő II., Bordóéá Attila műszaki ügyintéző I.,
Győréi László kisegítő I., Nyúl Elemér kisegítő II., Rákos József osztályve
zetőhelyettes, Turupoli Péterné kisegítő II., Zsukán Erzsébet könyvtáros II.

Meghalt: Kálmán Klára főelőadó I.
Átsorolások: Kamarás István osztályvezető/KMK
Könyvtáron belüli áthelyezések: Balogh Judit könyvtáros II./Gyarapítási 

Osztály, Béri Gézáné főkönyvtáros/Olvasó- és Tájékoztató Osztály, dr. Burián 
Ignácné főkönyvtáros/Térképtár, Fenyősy Antónia könyvtáros II./Könyvtárközi 
Kölcsönzés, Kasánszky Zsombor könyvtáros II./Könyvek Közp. Katalógusa, Mirki 
Györgyné kisegítő II./Gazdasági Hivatal, Susánszky Zoltánné főkönyvtáros/
ISBN Iroda. /Lezártuk: 74.02.28./
Összeáll. HERNÁDY DÉNES
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

MÉG EGYSZER A FELSŐFOKÚ KÖNYVTÁROSI SZAKTANFOLYAMRÓL

Híradónk hasábjain /1972:7/Ö« sz./ mér beszámoltunk az ELTE 
Könyv tér tudományi Tanszékének szervezésében megindított un. ••egyéves tanfolyam 
előzményeiről és első hónapjainak történetéről. Most, a tanfolyam befejezése 
után, érdemesnek látjuk, hogy annak második félévéről is szóljunk, illetve az 
egész esztendő eredményeit és problémáit összefoglaljuk. Ez egyrészt azért is 
szükséges, mert a tanfolyamot a Tanszék az OSZK vezetőségének kezdeményezé
sére, és kívánságait figyelembe véve hozta létre, másrészt, mert az egyetemi 
tantervbe az OSZK saját munkatársai számára kiegészítő foglalkozásokat is be
épített. Ezáltal a tanfolyam a "közös vállalkozás*• jegyében valósult meg.

A társadalomtudományi jellegű budapesti nagykönyvtárakban /és hálózata
ikban/ dolgozó, az egyetemet nem könyvtárszakon végzett fiatalok számára in
dított tanfolyam őszi szemesztere szeptember közepétől december közepéig tar-* 
tott. Ez alatt a három hónap alatt — az előzetes programnak megfelelően — 
a könyvtártani és tájékoztatási /bibliográfiai, dokumentációs/ kérdésekkel 
foglalkoztak a hallgatók és igyekeztek az osztályozás alapjait is elsajátí
tani, az ETO felépítésével és használatával elméletben és a gyakorlatban is 
megismerkedni•

A heti kétszer két órás előadásokat könyvtárunk szakmailag legilletéke
sebb vezetői, valamint a Tanszék munkatársai hz első félévhez hasonló magas 
színvonalon tartották meg. A már említett tematikán kivül az OSZK hallgatói 
az un. ••speciális gyakorlatok" keretében a nemzeti könyvtár történetére és 
tevékenységére vonatkozó tájékoztatást is kaptak.

Az OSZK fiataljai számára 14 alkalommal rendezett gyakorlati foglalkozá
sok, a tanmenettel összhangban, egyrészt az osztályozási ismeretek elmélyíté
sét* másrészt a tájékoztatási funkciókat ellátó osztályok bemutatását szol
gálták. Ellátogattak a Széchényi könyvtári hallgatók majdani uj épületünkbe, 
a véri palotába is.

Az osztályok vezetői mindenütt szeretettel fogaták a tanfolyamon részt
vevő kollégáikat, és igyekeztek őket minél jobban bevezetni saját területük 
problematikájába. Nagyon sokat tett Pap Zoltán. Szakozó osztályunk munkatársa 
annak érdekében, hogy a hallgatókat az ETO labirintusába bevezesse. Feladatát4 
kiváló pedagógiai érzékkel oldotta meg, sikerült az érdeklődést e stúdium 
iránt felkeltenie, és a jó hangulatban eltöltött foglalkozásokon a maximális 
eredményt elérnie.
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A félév az osztályozás Írásbeli és szóbeli részből álló kollokviumával 
fejeződött bef majd a tanfolyamot a januárban és februárban megtartott vizs* 
gák zárták le# Ez alkalommal a könyvtártan és a tájékoztatás tárgyaiból tet
ték le a hallgatók a szigorlatot.

A Széchényi Könyvtár dolgozói sorából tizenkilencen /közülük egy KMK-s/ 
kezdték meg tanulmányaikat egy évvel ezelőtt. Mire a tanfolyam a végéhez ért 
négyen már más munkahelyen dolgoztak /az ötödik most van elmenőben/. így az 
egy éves képzés keretében 15 fiatal kollegánk szerezte meg a szakképesítés 
elnyeréséhez szükséges oklevelet. Közülük jeles eredménnyel négyen: Cholnoky 
Győző /KMK/, Koltai Péterné /Könyvtárközi Kölcsönzés/f dr. Kurcz Ágnes /RNYT/ 
és Velenczei Katalin /RNYT/ értek el. Jó rendű bizonyítványt tiz, közepest 
pedig egy dolgozónk kapott kézhez. Nyugodtan mondhatjuk tehát, hogy fiatal
jaink e nem könnyű tanfolyamon tisztességgel megéllták helyüket.

♦ * *
A vizsgaeredmények önmagukban természetesen még nem bizonyítják a végzett 

munka hasznosságát. Hogy ezt megítéljük, arra a kérdésre kell válaszolnunk, 
hogy elvezetett-e az egy éves tanfolyam ahhoz a célhoz, amit eleve kitűztünk.

Feladata az volt, hogy fiatal kollegáinkat
- a szükséges könyvtárosi ismeretekre megtanítsa,
- számukra a szakkérdésekről általános és átfogó képet adjon,
- a mi dolgozóinkat nemzeti könyvtárunk speciális problematikájával, 
tevékenységével megismertesse, vagyis — egy mondatban összefoglalva: 
megadja az alapot és áttekintést a könyvtárosi munka ellátásához, il
letve a további specializálódáshoz.

Az ismeretek megszerzéséhez — mint azt az 1972. évi főosztályvezetői 
értekezletre készült előterjesztés is leszögezi — "összesen 120 óra előadás 
ad útmutatást, a tulajdonképpeni tananyagot az előre kijelölt szakirodalmi 
olvasmányok /egyetemi jegyzetek/ képezik és a hallgatók heti egyszeri egész- 
napi foglalkozásokon /összesen JO alkalommal/ gyakorolják az elméletben ta
nultakat

Ahhoz, hogy Ítélni tudjunk, néhány mondatot a tanfolyamot végzett fia
talok kollektívájáról is előre kell bocsátani.

Amikor a tanfolyam előkészítése megkezdődött, abban a hitben éltünk, 
hogy a tervezett 30 főnyi hallgatóság teljesen, de legalábbis túlnyomórészt 
az OSZK munkatársai közül kerül ki. Az előző évek személyi változásai, beteg
ség, illetve anyasági szabadság közbejötté a létszámot csökkentette, és igy 
eleve csak kétharmados többséggel indulhattunk. Az arány az év közbeni fluk
tuáció miatt tovább romlott, a tanfolyam végére a hallgatók csak felerészben 
voltak OSZK dolgozók. Ezáltal a tanuló gárda összetételét tekintve egységéből 
vesztett és a "Széchényi Könyvtár-i jelleg" csak korlátozottan érvényesülhe
tett .

Fokozta ezt az a körülmény, hogy a hallgatók előképzettsége sem volt 
egységes, de nem volt egyforma az az általános műveltségi é3 szakmai szint 
sem, amelybe uj ismereteiket beépíthették.

Egészen speciális probléma jelentkezett a mi fiataljaink esetében. In
tézményünk nagyságrendje és jelenlegi széttagolt elhelyezése lehetetlenné
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teszi azt, hogy az újonnan idekerülök a saját munkakörükön túl a könyvtár, 
vagy akárcsak főosztályuk egészére is kitekintsenek. A fiatalok csak a maguk, 
illetve kisebb közösségük feladatkörében és ismeretanyagéban mozognak ottho
nosan, a könyvtártól — mint egésztől — elszigetelten, bizonyos fokig "el
idegenedve” végzik munkájukat. Különösen vonatkozik ez azokra, akik nem a 
főépületben elhelyezett nagy osztályokon dolgoznak. Ennek következtében a 
Széchényi Könyvtár fiatal kollektíváját az jellemezte, hogy a saját terüle
tükön jó felkészültségű egyének az intézmény egészére vonatkozóan — önhibá
jukon kivül —• de meglepően tájékozatlanok voltak. Azt tapasztaltuk, hogy a 
kisebb könyvtárakban tevékenykedő hallgatók pl. a tájékoztatási apparátus 
ismeretében jobb helyzetből indultak.

* * *
Arra válaszolva* hogy a tanfolyam elérte-e az előbbiekben idézett cél

ját, egyértelmű igennel válaszolhatunk. A végzett hallgatók mind az általá
nos, mind a nemzeti könyvtári ismeretek terén megszerezték a szükséges tájé
kozottságot, elsajátították talán maguk sem veszik észre, hogy mennyire _
a szükséges könyvtárosi szemléletet is. Ezt a megállapítást alátámaszják a 
már közölt vizsgaeredmények.

Persze emögött az általános helyzetkép mögött sok pozitívum és negatívum„ 
tartalmi és szervezési probléma rejlik. A következőkben ezekről próbálunk ké
pet adni.

Mindjárt meg lehet kérdőjelezni magét a tanfolyam célját is. Helyes volt-e 
egy általános ismereteket nyújtó tematikát összeállítani, nem lett volnai-e 
jobb egy speciális terület részletes megismerését feladatul kitűzni?

A mi könyvtárunk szemszögéből nézve és dolgozóink helyzetét figyelembe 
véve úgy véljük, hogy a túlságosan is szűk szakmai területen mozgó fiatalok
nak éppen az egész feletti áttekintést kell megadni, azt a magasabb egységet 
bemutatni, amely kijelöli számukra részmunkájuk helyét és a közös, nagyobb 
cél érdekében való értelmét. A specializálódást részben az osztályon végzett 
munka révén és megfelelő továbbképzés segítségével meg lehet oldani, de előbb 
legyen mire építeniI

Érvelni lehet azzal is, hogy a mai fiatalok a jövő letéteményesei, veze
tői, akik annak idején — a könyvtárosi tevékenység összefüggésének ismerete 
nélkül nem tudnak feladataiknak megfelelni.

Vitatkozhatunk a felett is, hogy a kívánt anyagot össze lehet-e egy év 
keretébe sűríteni. Dr. Babiczky Béla adjunktus, aki a Könyvtártudományi Tan
szék részéről szervezte a tanfolyamot, kevésnek tartja a képzésre fordított 
időt és kívánatosnak látná a két éves oktatási fprma megvalósítását. Ezzel 
szemben a tanfolyam hallgatói — szinte egységesen — az egy éves időtartamot 
tartják megfelelőnek és leginkább célravezetőnek.

A helyes megoldást ma nehéz lenne megtalálni. Ez a tanfolyam még nem 
volt zökkenőmentes /hogy csak a később még említésre kerülő jegyzethiányra 
utaljunk/, tehát nem ad alapot annak megítélésére, hogy megfelelő tananyag 
biztositása, illetve kedvezőbb előfeltételek megteremtése esetén a tanulás 
intenzitását mennyire lehetne növelni.
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El kell ismerni, hogy a most lezárt képzésben a tájékoztatási /bibliog
ráfiai/ ismeretekre nem jutott elég idő és elsajátítási szintjük is elmaradt 
a többi tárgyhoz képest# Ennek magyarázata nagyrészt az előismeretek súlyos 
hiányában rejlik, amely könyvtárunkban a már említett széttagoltságból adódik. 
Ebből azt a tanulságot lehet levonni, hogy ezt a stúdiumot — a továbbképzés
be való beépitéssel — eleve meg kell alapozni, és egy majdani tanfolyamon 
erre nagyobb gondot szükséges fordítani. Helyesnek látszanék az igen jól be
vált cimleirési és osztályozási gyakorlatok mintájára e tárgyból is egy, sőt 
inkább kéthetes gyakorlati foglalkozást beiktatni, hiszen a segédkönyveket, 
bibliográfiákat nem lehet jegyzetből ,,megtanulni,,f ezeket csak a felhaszná
lás során lehet igazán megismerni. Ebből következik, hbgy a tanfolyamot vala*- 
melyest, esetleg csak egy-két hónappal valóban célszerű lenne meghosszabbí
tani. De nem lenne jó a tanulási időt feleslegesen széthúzni.

A lehetőségek jobb kihasználását elősegitehé a tananyag szigorúbb kör- 
/onalazása is, azokat az ismereteket, amelyekre a nagy társadalomtudományi 
jellegű könyvtárakban és hálózataikban nincs szükség, a tanfolyam tematiká
jából ki lehet rekeszteni. Meg kell szüntetni természetesen az egyes tárgyak, 
illetve gyakorlatok közötti átfedéseket is, a tanmenetet ezzel feszesebbé, 
racionálisabbá lehet tenni.

Az ismeretek megszerzésére, mint már mondottuk is, három szintű felké
szítés /előadás, gyakorlat, tananyag/ szolgált.

A mi elképzelésünk szerint ebben a természetszerűen központi helyet a 
tananyag foglalta volna el. Nem figyeltünk kellőképpen arra, hogy az egyetemi 
oktatás — éppen a jegyzetek hiányában — elsősorban az előadásokra fekteti 
a hangsúlyt. így aztán bizonyos ellentét jelentkezett abból adódóan, hogy mi 
az előadásokat útmutatásnak, a téma problematikájába való bevezetésnek tekin
tettük, és az egyes tárgyak '•leadását" feleslegesnek tartottuk. Ebből a szem
léletből következett, hogy az előadókat az egyes szakterületek legjobb isme
rői közül választottuk ki. Viszont a több tárgynál, igy a könyvtártannál, je
lentkező jegyzethiány — a Tanszék szempontjából — kívánatosabbá tette volna 
éppen az emlitett ismeretek egy kézben való összefogását, egységes közlését.

Azon, hogy az adott helyzetben mi lett volna a jobb megoldás, nem igen 
érdemes vitatkozni. Véleményem szerint egyetemet már végzett fiatalok tanfo
lyamán — éppen könyvtártanból — érdemesebb a kevésbé iskolás, több önálló
ságot kivánó utat választani — persze, ha azután az ismeretanyagot megfelelő 
jegyzetekből meg lehet tanulni.

Az előadások egy része speciális Széchényi Könyvtár-i tudnivalókat kö
zölt. Céljuknak jól megfeleltek, de bizonyos mértékben — az alább ismerte
tésre kerülő gyakorlati foglalkozásokkal párhuzamosan nézve őket — átfedésre 
is vezettek.

A gyakorlati foglalkozások kétsikuak voltak. Kétszer 6 napot fordítottunk 
a katalogizálási, illetve szakozási ismeretek elmélyítésére, a többi alkalom 
pedig a könyvtár megismerésére szolgált.

Ennek eredményeit — bármelyik irányát tekintjük is — pozitívan érté
kelhetjük. Hogy ez a két gyakorlati tárgy elsajátításához milyen mértékben 
járult hozzá, azt a vizsgán szerzett jegyek is bizonyítják: amig katalogizá
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lásból 3,7 a ini dolgozóink átlaga, addig más könyvtárak munkatársai /akik 
gyakorlati oktatásban nem részesültek/ 2,9-et értek el. Ugyanilyen eltérés 
mutatkozik az osztályozásnál is, ahol fiataljaink 4,4-es átlagával a többiek 
3,6-es eredménye áll szemben.

De ugyanilyen hasznosan voltak az osztálylátogatások is, a könyvtárosi 
környezet és munkaeszközök megismerése, a könyvtártani tételek "eleven" mi
voltában való átélése. Azok a fogalmak, amelyek a széttagolt elhelyezésünk
ben üres szavakat jelentettek, igy ^árgyilag kötődtek és tartalmat nyertek. 
Arról nem is beszélve, hogy bizony a fiatalok — hangsúlyozom, hogy nem ők 
tehetnek róla — azt sem tudták, hogy melyik osztály mit csinál és egyálta
lán üol van. E látogatások — az illetékes osztályvezetők kitűnő közreműködé
sének segitsógével — mind az általános, mind pedig a helyi ismeretek meg
alapozásét eredményezték.

Sajos, a tananyag tekintetében számos nehézséggel találtuk magunkat 
szemben. Ha voltak is jegyzetek, azokat — hála a Jegyzetellátónak —- nem 
sikerült idejében megszerezni. így történt ez az első félév végén, amikor a 
könyv- éö’ könyvtártörténeti jegyzet egyik kötetét késve, a másikat egyálta
lán nem lehetett megkapni. A hozzáférhető jegyzetek pedig nem bizonyultak 
minden esetben kiérleltnek, korszerűnek. Volt aztán olyan tárgy — a már 
emlitett könyvtártan — amelyből egyáltalán nem állt jegyzet rendelkezésre.
Itt a már elég régi megjelenésű Sallai-Sebestyén féle kézikönyv adott segít
séget. Igen hasznosnak bizonyult az osztályozással kapcsolatos kérdéseket 
Összefoglaló füzet, továbbá kisebb anyagrészeket bemutató ismertetések menet
közben! összeállítása, kiadása.

Persze e téma túlmutat a tanfolyam keretein, mert az általános jegyzet
ellátottsági problémára hivja fel a figyelmet. Itt csak azért kellett vele 
foglalkozni, mert éppen a tananyagra /jegyzet, olvasmányok/ felépített isme
retszerzési módszer maradéktalan megvalósítását gátolta. E probléma megoldá
sát különben a tanfolyam tanszéki felelőse, dr. Babiczky Béla is sürgetőnek 
érzi.

Szükségesnek látszott,hogy e tanfolyamot ne csak sikeres,hanem proble
matikus oldalairól is bemutassuk. Hiszen vállalkozásunk — ha nem is volt 
kísérleti jellegű — de azokkal a tanulságokkal szolgált, amelyek az elméleti 
terv és a gyakorlati megvalósulás különbségeiből adódtak. Hibát követnénk el, 
ha tapasztalatainkat nem adnánk át a következő tanfolyam, illetve könyvtárosi 
szakképzés egésze számára.

Végül pedig köszönetét mondunk az ELTE Könyvtártudományi Tanszékének, 
elsősorban dr. Kiss István docensnek, a tanszék mb. vezetőjének és dr. Babiczky 
Béla adjunktusnak a tanfolyam megszervezéséért, és végeredményében eredményes 
és sikeres megvalósításáért.

NÉMETH MÁRIA
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Az alábbiakban közöljük a tanfolyamot végzett két munkatársunk Írását, hogy 
lássuk, mint vélekednek az egy éves képzésről a legérdekeltebbek.

Kerek egy év telt el azóta, hogy 30 fiatal diplomás először ülte körül 
az asztalt a Széchényi Könyvtár egyik szobájában, hogy meghallgassa az ELTE 
Könyvtártudományi Tanszék és az OSZK egyéves felsőfokú könyvtárosi szaktan- 
folyamának előadását.

Nem volt könnyű óv. Erősen rövidített idő alatt, erősen sűrített anyagot 
sajátítottunk élj akadt olyan vizsganapunk, mikor két nagy tárgyból — könyv
tártanból és tájékoztatásból — szigorlatoztunk egyszerre. Most, mintegy 120 
előadás meghallgatásával, számos gyakorlati foglalkozással és sikered vizs
gákkal a hátunk mögött nyugodtan azt is hozzátehetjük: eredményes év volt.

Legnagyobb eredménye kétségtelenül az, hogy történeti tárgyakból és ka
talogizálásból, könyvtártanból, osztályozásból és tájékoztatásból egyaránt 
megszereztük azokat az alapvető szakmai ismereteket, melyek a könyvtárosi 
munka végzéséhez elengedhetetlenek, melyeket ezután tetszésünk vagy szükség
leteink szerint, autodidakta módon vagy a továbbképzés valamilyen formájában 
bővithetünk.

Talán egyedül a bibliográfiákkal való megismerkedés terén maradt némi 
hiányérzetünk. A tárgy elméleti megalapozását Szentmihályi János lelkiismere
tes és érdekes előadásain, magas színvonalon kaptuk meg. Mégis úgy gondoljuk, 
nem lett volna haszontalan néhány gyakorlati foglalkozás keretében együttesen 
megismerkedni magukkal a legfontosabb bibliográfiákkal, a tájékoztatás e lé
nyeges eszközeivel.

Mit adott még számunkra a tanfolyam? Megismertük munkahelyünket, a 
Széchényi Könyvtárat. Első pillanatban talán furcsának hangzik az, hogy erre 
is szükség volt. De egy közel 500 dolgozót foglalkoztató könyvtárban, mely
nek egyes osztályai más-más épületben, sőt más-más kerületben helyezkednek 
el, ez olyan tény, melyet tudomásul kell venni. E sorok Írója, restelkedve 
bár, de bevallja: a szóban forgó tanfolyam megkezdése előtt sejtelme sem volt 
arról, hol van a könyvtár feldolgozó osztályai,s nem tudta, hol található a 
Térképtár. Az elmúlt év ezekre a problémákra is megoldást hozott; a foglalko
zások keretében sorra látogattuk könyvtárunk osztályait, bepillantást nyer
hettünk munkájukba, sőt, helyenként részt is vehettünk benne.

S végül még egy, szubjektív adalék: tanulás közben megismertük egymást, 
az előadások figyelmében, a gyakorlatok jókedvében, a vizsgák izgalmas pilla
nataiban megbarátkoztunk, közösséggé, egységgé kovácsolódtunk össze,— s to
vábbi munkánk szempontjából talán ez sem mellékes eredmény.
KOLTAI PÉT ÉRNÉ

Nehezen tudok erről a tanfolyamról "objektiven11 Írni. Régen vágytam már 
ilyesmire, magamnak tartoztam egyik-másik tétel megtanulásával.

Jó volt szakmánkkal igen, de közvetlen munkakörünkkel kevésbé szorosan 
összefüggő dolgokkal átfogóan, hosszabb ideig, összefüggéseiben és a számadás 
jegyében foglalkozni. A nem vizsgatárgyak előadásai pedig régi hézagokat pó
toltak az infoTTiáció elméleti bevezetésétől az OSZK részlegeinek, tárainak
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alapos megismeréséig. Ahogy gondolatban végigfutom az egy év előadásait, 
szinte mindegyik felsorolásra kívánkozik akár témája, akár előadója révén.

Legtöbben a hallgatók közül azért kiestünk már a tanulás rutinjából*
Talán több maradna meg a tanultakból, ha az oly érdekes Írás-, könyv-, sajtó-, 
könyvtár- és nyomdászattörténet nem zsúfolódott volna össze egy félévbe /egy 
vizsgára való tanulásba/. Még inkább ezt kell Írnom a bibliográfiáról, ahol 
ugyancsak jól jött volna néhány gyakorlat. Hiszen tapasztalható volt az OSZKr 
ból való hallgatók előnyös helyzete a jól megszervezett cimleirási és szako
zási gyakorlatok után.

Lehet, hogy sokat kívánok első ilyen jellegű tanfolyamunktól, ha az 
akadozó jegyzetellátást kifogásolom. Ma is izgat a két kihagyásokkal kézbe 
kapott egyetemi jegyzet. A kötelező és ajánlott irodalomban egy kicsit több 
eligazítás, segítés nem ártott volna.

Több lett a negativom, mint a pozitívum kis megszólalásomban? A tanfolyam 
igényes előadásai, az OSZK-tól kapott komoly kedvezmények — úgy érzem — 
indikálják, hogy a tanulásban mi hallgatók is igényesek legyünk magunkkal 
szemben.

Jó volt újra diáknak lenni, de még jobb lenne, ha szerét lehetne ejteni 
valamiféle formában, hogy ne essünk ki újra a rendszeres tanulásból, — leg
alábbis azok, akiket érdekel a könyvtár, szeretnek tanulni, de nincs sok 
szabadidejük.
ZSIGMONDY ÁRPÁDNÉ

AZ AUDIO-VIZUÁLIS ISMERETHORDOZÓKRÓL

A nem nyomtatott anyagok a könyvtárakban még nem olyan régen csak 
néhány könyvtárost, különgyüjtemény gondozóját érdekelték. A múltban is, szük
ségszerűen és az igények kielégítésére, gyűjtöttek nem könyv jellegű dokumen
tumokat /pl. metszeteket, térképeket stb./ A technika fejlődésével egyre nö
vekvő mértékű megjelenés felismertette a könyvtárakkal fontos tájékoztató- 
eszköz mivoltukat, és arra ösztönzi a könyvtárakat, hogy un. "forrásgyüjte- 
ményekké,t alakuljanak. A könyvek és az audio-vizuális anyagok kiegészítik 
egymást és a kutatás számára egységes gyűjteményként jelentkeznek. Ma már az 
audiovizuális anyagok információs tartalma egyenlő értékű a könyvekével. Sőt 
a hagyományos ismerethordozók mellett egyre nagyobb szerephez jutnak pl. a 
számitó géppel nyerhető adatok, információk, mágneses szalagok stb. Elsősor
ban az oktatást támogató könyvtárakban — természetszerűleg abban a mérték
ben, ahogyan ezek az eszközök az oktatásban tért hódítottak — szükségesek 
elengedhetetlenül az oktató-diafilmek, hangszalagok, hanglemezek, kazettás 
felvételek stb.

Könyvtárunkban is megtalálhatók a nem könyv jellegű gyűjtemények, bár 
egyelőre a hagyományosabb megjelenési formákban: grafikus és szöveges plaká
tok a Kisnyomtatványtárban, a Kézirattár arcképgyüjteményében és a Színház
történeti Tár Képkatalógusában feltárt díszletek, metszetek stb. leírásai.
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Az egyéb anyaghordozók terén a Zeneműtár zenei és nem-zenei hanglemezei és 
mikrofilmgyü jteményünk érdemlik meg a kiemelést*

Tulajdonképpen még n<?m alakult ki az elfogadott összefoglaló magyar el* 
nevezési nem könyv jellegű anyagokról, nem nyomtatott anyagokról, audio
vizuális ismerethordozókról, médiáról egyaránt olvashatunk* A terminológiai 
bizonytalanság is jelzi, hogy újabb ismeretekkel kell a könyvtárosoknak tu
dásukat gyarapítani*

Természetesen ahogyan no — maradjunk talán az audio-vizuális ismeret- 
hordozó elnevezésnél — az ilyen jellegű anyag a könyvtárakban, növekszenek 
a gondok a beszerzéstől a feltáráson ét a használatbavétel és eszközei keze
léséig. Gyarapodik a kérdéssel foglalkozó szakirodalom is, elég Pearce S* 
Grove, Evelyn G. Clement szerkesztette műre utalnunk /Bibliographic control 
of nonprint média/, amely 49 szerző 68 tanulmányát tartalmazza*

Jelen ismertetésünkben a gyarapítás és feltárás néhány kérdésével fog
lalkozunk*

1* Beszerzés
Könyvtárunkban — mint a bevezetőben is említettük — ma még voltaképpen 

a hagyományos audio-vizuális ismerethordozók gyűjtése folyik. Ilyenek pl. a 
mikrofilmek, hanglemezek, hangszalagok, vagyis azok a nem nyomtatott anyagok, 
amelyek használatához szükséges különleges eszközök — mint a mikrofilm
leolvasók, lemezjátszó, magnetofon stb* az egyes táraknál, osztályoknál már 
megtalálhatók. Számos egyéb, külföldön is csak most f,divatba jövő*' audio
vizuális ismerethordozó — mint pl. a teljes televíziós műsorokat magában 
foglaló kazetta, hangosfilm stb* nálunk még nem jelentkezik, kötelespéldány- 
szolgóltatásunk keretében ilyesfajta "kiadványokkal" egy ideig még nem kell 
számolnunk, külföldről való beszerzésükkel pedig egyelőre nem foglalkozunk*

Hogy mi bennünk a velük szemben kétségkívül meglelhető idegenkedés for
rása, azt nem volna érdektelen egyszer mélyebben megvizsgálni* Idegenkedünk 
pl* a mikrokártyétól, holott lenne külföldi mikrofilmen olyan dokumentum, 
amely kifejezetten gyűjtőkörünkbe tartozik* Egyelőre nem törekszünk beszerzé
sükre, noha —- bár igazi, kisméretű leolvasónk nincs — Dokumator tipusu le
olvasóinkkal használatukat lehetővé tudnánk tenni* Kazettás felvételek, tele- 
recordingok használtatésához szükséges felszerelésünk ez ideig még nincs, 
ezek beszerzésének mellőzése természetesen érthető.

■Oe lehet bennünk talán más forrású szubjektív ellenérzés is* A múltban 
könyvtárunk — hogy úgy mondjam — egy múzeummal párosulva alakult ki, s most 
akármelyik intézmény szemszögéből nézzük is a kérdést: az egyik intézmény 3 
másik elől veszi el az értékes helyet és anyagának optimális használtatási 
lehetőségét* Lehet, hogy ez fejlesztett ki bennünk egyfajta be nem vallott 
ellenérzést, hiszen az audio-vizuális ismerethordozóknak kétségkívül olyan 
tulajdonságaik vannak, amelyek egy-egy gyűjteménynek bizonyos múzeumi jelle
get adnak* Akár azért van ez igy, mert bizonyos típusaik vizuálisan hatnak, 
akár azáltal, hogy nem elegendő őket a raktárak polcairól leemelni és az ol
vasók kezébe adni, hanem oly módon tárhatók csak fel, ill* Írhatók le, de 
leginkább oly módon használhatók, amely sokkal inkább a múzeumok, mint a
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könyvtárak munkamódszereire emlékeztet: ezek a dokúméntumfajták mindenképpen 
a múzeumok módszereihez, sőt funkcióihoz közelitik a könyvtárakat* /Gondol
junk csak az OSZK Iliradó előző számában leirt Szinháztörténeti Tárbeli fel- 
dolgozási módszerekre, ahol ugyancsak nem megszokott dokumentumfajták fel
tárásáról olvashattunk!/

Persze nemcsak idegenkedésről, szubjektív akadályokról van szó, hanem 
elsősorban objektív nehézségekről: a nyomasztó helyszűke és szétszórtságunk 
nemhogy arra nem nyújt lehetőséget, hogy megfelelő világitásu — és ahol erre 
szükség van, hangszigetelésü olvasóhelyet biztosítsunk, de azt is megnehezíti, 
hogy jelenlegi modern felszereléseinket a legszélesebb olvasói körök vehessék 
igénybe•

Akárhogyan is van, kétségtelen, hogy az audio-vizuális ismerethordozók 
beszerzési körének kiszélesítésére a jövőre való tekintettel egyre inkább 
fel kell készülnünk* A mikroreprodukcióknál, amelyeknek feldolgozása, ill. 
megfelelő tárolása megoldott, csupán mennyiségi növekedéssel kell számolnunk* 
De a gépesítés előrehaladtával és az újabb és újabb találmányok itthoni be
vezetésével nyilvánvaló, hogy a kötelespéldányok beszolgáltatása egyéb meg
jelenési formák gyűjtésére is kényszerit majd bennünket*

Ennek a gyűjtés-kiszélesitésnek számos előfeltétele van: 
a/ a már emlitett használtatási lehetőségek megteremtése, tehát megfe-* 

lelő berendezések és azok számára megfelelő elhelyezés* Erre nyilván csak a 
Várban kerülhet sor, de ott gondolni kell rájuk és helyüket /s nem utolsósor
ban anyagi fedezetüket/ meg kell teremteni}

b/ Talán első helyen kellett volna emlitenem a kutatói igények vizsgá
latát. A kutatói-használói igények mélyreható vizsgálata alapján már most 
ineg kellene határozni e téren gyűjtési körünket — sőt: a kötelespéldény- 
beszolgáltatási kötelezettségeket is ennek megfelelően kellene megszabni* 
Vannak olyan tipu3u audio-vizuális Í3inerethordozók, amelyek beszerzése —- 
más gyűjtő intézmények teljességgel történő gyűjtése vagy a várható társadal
mi igény hiánya miatt — bízvást elhagyható, mig vannak olyanok, amelyeket 
a jövőbeni kutatók joggal kérnek majd számon a nemzeti könyvtártól.

c/ A kutatói igények vizsgálatán alapuló részletes gyűjtőköri utasitás 
kidolgozása a soron következő feladat, mind a bel-, mind a külföldi előállí
tású audio-vizuális ismerethordozók vonatkozásában*

Ezt a kérdést jelenleg — szimplifikálva — szinte kizárólag a könyvek 
és időszaki kiadványok mikro-reprodukcióira korlátozzuk, amelyekre természe
tesen a jelenlegi gyűjtőköri szabályzat egy az egyben érvényesíthető. A hang- 
felvételek terén már lépten-nyomon problémákba ütközünk — a kérdés részletes 
tisztázása a közeljövőben kerül napirendre — s a további fajtáknál csak azért 
nincs problémánk, mert nem is kisérjük figyelemmel a piacot. /Csak zárójelben: 
már létezik nem is egy általános tájékoztató a kapható audio-vizuális ismeret
hordozókról, pl. "Audio-visual Markét Piacé; a Multi-Media Guide Annual" a 
mindenre kiterjedő figyelmű Bowker cég kiadásában stb. Beszerzési szempont
ból történő feldolgozásuk egyelőre inkább értelmetlen többletmunkának látszik, 
mint szükségesnek; más lesz a helyzet, ha a beszerzett anyagok további sorsa 
már biztosított lesz./
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d/ Gyűjtemény-ha tárainkat ebből a szempontból is meg kell vonni. Ma még 
tanácstalanul állunk, ha egy-egy számunkra szokatlan tétel beérkezik! röntgen
felvétel mellékletként egy könyvhöz, amely még ráadásul hangszalagot is 
tartalmaz a beteg szív hangjával! ugyan melyik tárunk kap lelkesen egy ilyea 
fajta darabon?!

Időnk az átgondolt szabályozásra bőven van, de még az osztályok, tárak 
várbeli költözése előtt meg kell történnie. Az egyes típusok elhelyezéséhez 
szükséges taroló és használtató eszközöknek, berendezéseknek csak ily módon 
lehet megfelelő gondossággal helyet biztosítani.

e/ Ki kell dolgozni a leltározás és jelzet-adás megfelelő módszereit is, 
nem is szólva a különböző alakú és csomagolású fajtákon a jelzetek elhelyezé
sének módjairól# Egyfelől a dokumentumfajtákra /ezt pl. a Mikrofilmtár, a 
Zeneműtár mér ma is differenciáltan végzi/, de szükséges a lejátszókra is, 
amelyekre vonatkozóan éppen nagy értékük miatt Gazdasági Hivatalunknak kell 
számszakilag is megfelelő előírásokat adnia# Ugyanide tartozik a használta- 
táskor felmerülő biztonsági kérdés# Könyvet lopni — mit tagadjuk — szintén 
nem tartozik a súlyos nehézségek közé, de egy kis magnó-kazetta pl# egyenesen 
csábitó objektum lehet: a szakirodalom élvezettel latolgatja, hogy akér egy 
zokni szárában is eldugható egy-egy értékes darab. /A további részletezést 
mellőzöm#/ Itt tehát a távozáskor! ellenőrzés kérdése szintén szabályozandó#

f/ A hosszú előkészítő munka mit sem ér, ha e drága dokumentumfajták nem 
a legmegfelelőbb módon kerülnek tárolásra: megfelelő hőmérsékletű és páratar- 
talmu raktárakban stb# A használtatásukhoz szükséges költséges felszerelések 
megfelelő karbantartása és pótalkatrész-ellátása is intézményesen biztosított 
kell hogy legyen. A könyvtárak ama kényelmes múltbeli helyzete, hogy a tárolt 
dokumentumokhoz elegendők a raktári polcok, a kényelmes, csendes olvasótemek 
és az olvasók magukkal hozott szemei, ill. szemüvegei, az uj dokumentumfajták 
kai megszűnt. A csendes olvasás helyett a zajos lejátszás, a velünkszületett 
szemek helyett a gondosan karbantartott komplikált géppark mind-mind számos 
problémát vet fel#

Szándékosan nem tértem ki a legkomplikáltabb kérdésre: a feltárásra, 
amelyet illetékesebb toliból a következő fejezet tárgyal, s egyébként is sor
rendjében a beszerzést követő fázis, mig az előző pontokban felsoroltaknak 
meg kell előzniük a beszerzést#

Ha az előkészítés megtörtént, a beszerzés szocialista viszonylatban a 
kulturegyezményes cserékbe beépítve, kapitalista viszonylatban az e téren 
már szépen felszaporodott tájékoztatók, s az ilyesfajta anyagokat előállító 
cégek és intézmények ismeretében "csak" személyzeti probléma# /Ezt bizonyít
ja, hogy az olyasfajta '•hagyományos11 audio-vizuális ismerethordozók, mint pl# 
a mikrofilmek, ma már mind a kulturegyezményes csere keretében, mind külföld
ről vétel utján, szép számmal érkeznek. De hogy még itt sem problémamentes a 
kérdés, arra legjobb bizonyíték, hogy mig pl. a könyvek és folyóiratok vám
mentesen érkeznek, addig a mikrofilmeket csak hosszadalmas procedúra és jelen
tős összegű vám lerovása után kaphatjuk meg#/
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2. Feldolgozás
Az audio-vizuális ismerethordozók egységes szabályok szerinti cimleirá- 

sónak legnagyobb problémája, hogy olyan anyagok leírásának szabályozására 
vállalkozik, amelyekben kevés a közös vonás. Pedig minden anyagtípusban meg 
kell találni azt a jellemzőt, ami lehetővé teszi azonosításukat és vissza
keresésüket, anélkül, hogy ezen anyagok címleíráséra rákényszeritenénk a 
könyvek leírására vonatkozó szabályokat.

Az újabb külföldi szabályzatok — ezekre még később visszatérünk — 
általában minden tipus számára a cim alatti leirést javasolják. Ez azonban 
nem mindig járható ut: sok cim jellegtelen, sőt a szerző neve nélkül haszna
vehetetlen. Gondoljunk egy hanglemezeimre! Trió No. 2. F-dur, mit mond ez a 
szerző neve nélkül? A reprodukciók jó részét sem teszi egyedivé a cim, mert 
a festmények neve gyakran variálódik.

A rendszó megválasztásán kivül is sok probléma jelentkezik a címleírás
ban: a szerző fogalma komplexebb, mint a könyveiméi; a különböző módok, aho
gyan ezeken az anyagokon, ill• tartójukon a leíráshoz szükséges adatokat el
helyezik,- speciális szabályokat kívánnak; a cim hiánya is okoz esetleg nehéz
séget; az a tény, hogy ezekben az anyagokban nem lehet "böngészni" rövid tar
talmi ismertetést is megkiván; a kiválasztás megkönnyítésére az esetleges le 
járati időt, a tartósságot jelölni kell, továbbá azt is, hogy visszajátszá
sához, vetítéséhez milyen technikai eszközök szükségesek.

Külön problémakört jelent az anyag típusjelölése:
- meg kell-e egyáltalában különböztetni a nyomtatott anyagtól?
- ha igen, hogyan?
- specializált, vagy általános kifejezéssel?
- ha alkalmazzák a kifejezést, hol kerüljön elhelyezésre a címleírásban.
Az olvasó számára kétségtelenül eligazítást ad, ha azonnal és röviden

tájékozódhat, milyen tipusu anyag leírását kapja a katalóguscédulán. Az el
helyezés összefügg a specializált, vagy általános kifejezés használatával. 
Közvetlenül a cim után inkább az általános kifejezés alkalmazását javasolják, 
mig a specializált megjelenési formát inkább a kolléció adatai között adják 
meg. /Pl. Általános: hangfelvétel, specializált: szalag-kazetta./ A katalo
gizálók egy része vitatja ezen ismeretek cim utáni elhelyezésénél helyességét, 
és nem értenek egyet az adattípusok összekeverésével, mivel itt nem bibliog
ráfiai, hanem az anyag fizikai leírására vonatkozó adatról van szó. Minden 
esetre a tipus jelölése hasznos az olvasóknak és megkönnyíti a katalógus
szerkesztést, az eligazodást a katalógusban az azonos cimü, de más megjelené
si formájú anyagokra vonatkozóan. Hiszen ugyanaz a zenemű lemezen, kazettás, 
vagy patronos szalagon is meglehet a könyvtár állományában. Fontos a típus
jelölésre használt kifejezések szabványosítása.

Röviden összefoglalva ezek lennének az audio-vizuális ismerethordozók 
feldolgozásában jelentkező főbb kérdések. A szakirodalom általában komoly 
problémaként kezeli ezeket. Külföldön erre vonatkozóan az utolsó évtizedben 
különböző szabályzatok jelentek meg, de ezek fő hibája, hogy hiányzik az egy- 
séges gyakorlat, amire épülhetnének, sok bennük a pontatlanság, és világos 
példákat sem közölnek. Baj az is, hogy a szabályzatok egymástól függetlenül
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jöttek létre• Néhány ismertebb szabályzat: Anglo—american cataloguing rules.
3. Non-book materials. /Az anglo-amerikai katalogizálási szabályzat. 3. Nem- 
könyv jellegű anyagok./ 1967* - Non book inaterialsi the organization of 
integrated collection* /Nem könyv jellegű anyagok integrált gyűjteményének 
szervezése./ 1970. - Standards fór cataloguing, coding and scheduling educa- 
tional média. /Az oktatási anyagok katalogizálásának kódolása és jegyzékbe 
foglalásénak szabványa./ 1968.

A különböző szabályzatok egységesítésére az Egyesült Államokban, Kanadá
ban, Angiiéban bizottságok alakulnak, elsősorban "Az angol-amerikai szabály
zat*1 megfelelő részeinek átdolgozására. Angliában komputer rendszer alapján 
álló központ felállítását is tervezik British Media Record /BMR/ néven szoros 
kapcsolatban a British National Bibliography-val. Készül az ISED/AM /Interna
tional standard fór bibliographical description/ audio-visual média/. Érthető, 
hiszen a központi katalógusok és a megosztott katalogizálás, az infomáció 
nemzetközi cseréjének korszakában szükség van nemzetközileg elfogadható sze 
bályzatra.

Hazai cimleirási gyakorlatunkban a kérdés még nem jutott szabványosítás
ra. A MSZ 34-24 a fényhatással készített reprodukciók címleírásáról intézkedik 
csak, leírásuk azonos az eredeti mü leírásával; megjegyzésben kell közölni a 
kivitelezés módját, a felvételek számát és méreteit, mikrofilmek esetén a 
tekercsek, illetve a képkockák számét. Rószmü esetén elemző lapra vonatkozó 
előírást szükséges alkalmazni. Az anyagok szélesebb körű, de egyszerűsített 
katalogizálására tesz javaslatot Nagy Guidó a Tudományos és Műszaki Tájékoz
tató egyik múlt évi számában.

Az OSZK gyakorlatában sem alakultak ki egységes szabályok. A legkidolgo
zottabbak a MNB Magyar Zenemüvek Bibliográfiája hanglemezleirésai. Általában 
a zenemű szerzője, vagy ritkábban — ha ez indokolt — az előadó művész neve 
az elsődleges feltárási szempont, mint például Bartók és Szigeti emlékezetes 
koncertjéről készült hanglemez leírásánál.

A grafikai plakátoknál ugyancsak az alkotó művész neve kerül a címleírás 
élére. A Színháztörténeti Tár képgyűjteményének katalógusában a jelmezes ké
pek a darab elme, a ''civil*1 képek a színészek neve alatt találhatók, termé
szetesen az előbbi esetben raelléklapon a szinész neve is fellelhető. A Kéz
irattár arcképgyüjteményének katalógusa az ábrázolt személyek nevének betű
rendjében tárja fel az anyagot.

A teljes müvekről készült mikrofilmek leírásában az eredeti mü adatai 
után, a méret helyén a mikrofilmkockák száma jelzi csak az olvasónak /a rak
tári jelzet mellett, ha abban kiismeri magát/, hogy nem könyvet kap kézhez, 
ha kikéri a müvet. Ugyancsak a méret helyén közölt adatból derül ki az, hogy 
a dokumentum mikrolap formájában található meg.

A technika fejlődése az információ adathordozóinak bővítésével jár. Nem 
elhanyagolható szempont, hogy az uj tipusu könyvtári anyagok feltárási prob
lémáival időben foglalkozzunk, nagyobb arányú beáramlásukra felkészüljünk.
Jobb lenne nemzetközi vonatkozásban is hallatni szavunkat és nem csupán a 
kész helyzetet elfogadni.
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FARAGÓ LÁSZLÓNÉ - WIX GYÖRGYNÉ

A KOTELESPÉLPÁNYOK MEGSZERZÉSÉNEK HtOBLÉMÁI

A franciaországi Montpelliér-ben 1537. december 28-án kelt királyi 
rendelet a blois-i királyi könyvtárnak privilégiumként adta meg — első Ízben 
a történelem során — a kötelespéldányra való jogot. E rendelet keltétől szá
míthatjuk a kötelespéldány szolgáltatási kötelezettség megszületését, amely 
jogintézmény azóta a legtöbb országban bevezetésre került és nagy haszonnal 
funkcionál. A montpelliér-i rendelet kibocsátása óta eltelt közel négy és 
félszáz esztendő látszólag nem sok változást hozott ebben a kötelezettségben 
Gyakorlatilag ma ugyanúgy, mint 1537-ben a kötelespéldány szolgáltatási köte
lezettség a sajtótermékek /és újabban sok országban az audio-vizuális doku
mentumok/ előállítóinak és/vagy kiadóinak azt a jogi kötelezettségét jelenti, 
amelynek alapján azok az általuk előállított és/vagy kiadott sajtótermékekből 
/audio-vizuális dokumentumokból/ az arra jogosított intézmény/ek/ számára 
meghatározott számú példányt kötelesek beszolgáltatni.
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1537 óta gyökeres változás következett be azonban a kötelespóldény 
szolgáltatás célja, a beszolgáltatásra kötelezettek köre és száma és — 
különösképpen a második világháború után — a beszolgáltatás! kötelezettség 
alá eső sajtótermékek előállítási módja, mennyisége, minősége és jellege te
kintetében.

Miben állnak a legjelentősebb változások?
1, Amig a montpelliér-i királyi rendelet célja kizárólag a királyi ma

gánkönyvtár állományának a kötelespéldányok utján történő gyarapítása volt, 
addig a modern kötelespéldény szolgáltatási kötelezettség célja alapvetően 
tudományos célt a beszolgáltatott példányok felhasználásával válik lehetővé 
a nemzeti irodalom összegyűjtése és megőrzése, katalógusokban és bibliográ
fiákban — mindenekelőtt a nemzeti bibliográfiában — történő feltárása, az 
anyagnak a tudományos kutatás céljaira történő rendelkezésre bocsátása, a 
sajtótermékek statisztikai számbavétele, valamint több más fontos tevékeny
ség, mint például a nemzetközi kiadványcsere, a jelentősebb hazai könyvtárak 
állományának gyarapítása és ezzel az ott folyó bibliográfiai és dokumentációs 
tevékenység irodalmi bázisának megteremtése#

2# A grafikus dokumentumok többszörözési eljárásaiban bekövetkezett 
roppant méretű és gyors technikai fejlődés folytán nemcsak az óriási termelő- 
kapacitású nyomdaipari üzemek, hanem mellettük a gombamódra elszaporodott és 
állandóan növekvő számú, üzemszerű körülmények között termelő házinyomdák" 
/sokszorosítók/ légiója önti magéból a különböző grafikus dokumentumokat#
Ennek következtében a kötelespéldány szolgáltatásra kötelezettek száma olyan 
nagy lett, hogy teljességgel történő számontartásuk, kötelezettségük jogszabály
szerű teljesítésének kieszközlése és ellenőrzése, a mulasztások következmé
nyeinek elhárítása és a mulasztók következetes felelősségre vonása szinte 
megoldhatatlannak tűnő feladattá vált.

3« A beszolgáltatás! kötelezettség alá eső dokumentumok köre —- mint 
mór említettük — sok országban kibővült az audio-vizuális dokumentumokkal 
/hanglemezek, hangszalagok, filmek/, de ettől eltekintve is, az előállításra 
kerülő grafikus dokumentumok száma akkora mértékben megnőtt, hogy valóban 
joggal beszélhetünk "irodalmi áradat"-ról. Az "áradat" szó használata azért 
is jogos, mert a sajtótermékeknek ebben a parttalan hömpölygésében az érté
kes és értéktelen, és a két határ közé eső különböző értékű dokumentumok 
együtt kavarognak^ s ma még nem is sejtjük, hogy miként lehet ezt az árada
tot gátak közé szorítani, megzabolázni és a társadalmi méretű hasznosítás 
céljára megszűrve szétválasztani az értékest az értéktelentől, a jövőnek meg- 
mentendőt az átmentésre szükségtelentől, a történeti kutatás számára haszno
sat a haszontalantól. Amig az előző évszázadok könyvtárosai nyugodt szívvel 
kiindulhattak abból, hogy minden nyomtatott mü valamilyen szempontból megér
demli a megőrzést és feltárást, addig ma még az ismeretet közlő dokumentumok
nak is nem egyszer relatív az információs értéke. Az pedig csak tovább- növeli 
a könyvtárosok nehézségeit, hogy eltűnt a határ a kézirat és sajtótermék, to
vábbá a publikált és a nem publikált müvek között. A modern /sokszorosított/ 
kézirat, amely több tucat vagy több száz példányban rotációs sokszorosító
gépen kerül előállításra legtöbbször csak igénytelenebb külsejében különbözik
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ez egyéb sajtótermékektől. Hasonlóan nehéz a különbségtétel a publikált és 
nem publikált müvek között is, mivel a "kiadás” és a "kiadvány" fogalma az 
utóbbi évtizedekben egyre kevésbé egyértelművé, mondhatni majdnem tisztázat
lan kérdéssé vált.

A felsorolt változásokból szükségképpen következnek mindazok a problémák 
és nehézségek, amelyekkel a nemzeti könyvtár mint országos kötelespéldány 
központ a kötelespéldányok megszerzése,az előállítók és kiadók kötelespéldány 
szolgáltatási tevékenységének kontrolálása, a beszolgáltatott nagyszámú doku
mentum átvétele, nyilvántartása, számos szempont szerint történő szétosztása 
és a feltárt hiányok pótlása során nap mint nap szembetalálja magát. Három 
további körülmény pedig mindezeknek a problémáknak és nehézségeknek a nagy
ságát sokszorosára növeli.

1. Az országban működő házinyomdákról sem a Nemzeti Könyvtár Köteles- 
példány-Szolgélata, sem más hatóság nem rendelkezik jelenleg teljes és hasz
nálható nyilvántartással, ami azzal a következménnyel jár, hogy csupán azok
a házinyomdák szolgáltatnak kötelespéldányokat, amelyek a vonatkozó jogszabály 
rendelkezéseinek önként eleget tesznek, vagy amelyekben olyan jelentős vagy 
olyan nagy számú sajtótermék kerül előállításra, hogy azok révén "felfedi" 
önmagát, s igy a Kötelespéldány-Szolgálatnak módja nyílik a házinyomdának a 
rendszeres kötelespéldény szolgáltatásba történő bekapcsolására.

2. A kötelespéldányokból részesülő országos jelentőségű szakkönyvtárak
nak a kötelespéldány szolgáltatással szemben érthetően vannak a nemzeti könyv
tárétól eltérő igényei. így például a vállalati irodalom körébe tartozó sajtó
termékek számos típusa a nemzeti könyvtár szempontjából efemeridának számit, 
ugyanezek a típusok viszont a szakkönyvtárakban primér információt hordozó 
anyagként jönnek számításba. Már az igényekben jelentkező ezen különbség is 
megnehezíti a sajtótermékek típusai szélesebb körének a beszolgáltatás! köte
lezettségből való kizárását, de egy másik, ennél jelentősebb szempont azt 
egyenesen lehetetlenné teszi. Arról van nevezetesen szó, hogy az "irodalmi 
áradat"-nak az előző gondolatsor 3. pontjában említett "megszűrése" csak a 
dokumentumokat megőrző, feltáró és hasznosító könyvtárakban történhet meg. 
Szelektálni viszont teljességgel rendelkezésre bocsátott anyagból lehet. Ez
a szempont végső soron azt a követelményt támasztja a Kötelespéldany Szolgá
lattal szemben, hogy a kötelespéldányokból részesülő valamennyi könyvtár igé
nyének figyelembevételével megállapított körben — azaz viszonylagos teljes
séggel — minden előállításra került sajtótermék kötelespéldányait megszerez
ze, ami az "irodalmi áradat" viszonyai között a jelenleginél sokkalta nagyobb 
erőfeszítéseket követel meg.

3. Hasonlóan nem korlátozható a kötelespéldány szolgáltatásra kötelezett 
házinyomdák köre sem. Potenciálisan ugyanis minden házinyomda állíthat elő 
olyan értékű sajtóterméket, amelynek megléte a nemzeti könyvtárban és rajta 
kivül egy vagy több országos jelentőségű szakkönyvtárban elengedhetetlenül 
szükséges. Annál is inkább igy van ez, mivel a "házinyomdák" tekintélyes ré
szé nevével ellentétben egyáltalán nem csak belső, "házi" használatra szánt 
sajtóterméket állit elő, hanem a nyomdaipari kapacitás elégtelen volta és a 
hosszú nyomdai átfutási idő miatt igen gyakran a kisegítő nyomda szerepét
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látja el és olyan sajtótermékeket állít elő, amelyek hagyományosan nyomdában 
készülnek*

Jórészt a házinyomdád által előállított sajtótermékekhez kapcsolódik a 
kézirat és sajtótermék, a publikált és nem publikált mü közötti határvonal 
elmosódáséból származó probléma is* Egy szükebb körű tudományos szeminárium 
•'kizárólag belső használatra" vagy "kézirat gyanánt", sokszorosított könyv
ként előállított és ilyeténképpen nem publikált anyaga értékében nyilvánvaló
an nem azonos egy ugyancsak kizárólag belső használatra vagy kéziratként elő
állított sajtótermékkel, amely p’áldául egy tröszt vállalatvezetői értekezle
tének anyagét rögzíti* Az utóbbinak nem, az előbbinek azonban tartalmánál 
fogva okvetlenül be kell kerülnie a nemzeti könyvtárba, a nemzeti bibliográ
fiába és a megfelelő országos jellegű szakkönyvtárba* A sajtótermékek tártál* 
ni értéke viszont csak a könyvtárban kerülhet megítélésre, és hogy ez végbe- 
flehessen, a kötelespéIdény szolgáltatás csatornáján keresztül az azonos for- 
Jiai jegyeket viselő, de tartalmilag teljesen különböző sajtótermékek köteles- 
példányainak be kell éramlania a Kötelespéldány Szolgálathoz, hogy az szelek
tálásra rendelkezésre bocsáthassa a könyvtárak számára*

A kötelespéldányok megszerzésének az előzőkben ismertetett általános, 
majd az azokból következő konkrét problémáinak ismeretében nyilvánvaló, hogy 
bár minden lehetséges módszert fel kell használni a kötelespéldányok megszer
zése előtt álló akadályok felszámolása érdekében, de bizonyos, hogy ezek a 
módszerek csak tüneti orvoslást jelentenek mindaddig, amig a Nemzeti Könyvtár 
Kötelespéldány Szolgálata nem válik olyan dologilag és személyileg egyaránt 
jól ellátott szervezetté, amely a kötelespéldány szolgáltatással elérni kivént 
magasabbrendü célok megvalósitása érdekében a maga feladatát teljes mértékben 
el képes látni* A házinyomdák egyre növekvő seregének folyamatos kontrol 
alatt tartása és az országban előállításra kerülő sajtótermékek kötelespél
dányainak relatív teljességgel történő megszerzése, nyilvántartása, sok szem
pont szerinti elosztása, továbbá a beszolgáltatási tevékenység ellenőrzése és 
a hiányok pótlása ilyen hatékony szervezet nélkül a már többször említett 
"irodalmi áradat" viszonyai között csak nagyon töredékesen és minőségileg 
állandóan csökkenő szinten valósítható meg*
TÓTH LAJOS

B probléma-ismertető cikk megírását követően a három magyar teljes köte
le spéldány Jogú könyvtár — az OSZK. a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Központi Könyvtára és a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentá
ciós Szolgálata — képviselői az OSZK-ban megbeszélésre jöttek össze és meg
tárgyalták a három könyvtárat a teljes kötelespéldányjog alapján együttesen 
érintő leglényegesebb problémákat* A megbeszélés résztvevői a problémák tel
jes és alapos megismerése, valamint azok megoldási módjainak megkeresése ér
dekében megállapodtak egy széleskörű kutatási program kidolgozásában és vég
rehajtásában. A kutatási program ismertetésére a későbbiekben még visszatérünk*
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A MAGYAR ISBN IRODA*

A Magyar ISBN-Iroda megalakulásét közvetlenül két lényeges mozza
nat előzte megt

- A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 1972-ben kapcsolat
ba léi>ett a Nemzetközi ISBN-Ügynökséggel és Magyarország száméra cso
portazonosító számot kért;

- 1973-ban megjelent a vonatkozó magyar szabvány /MSZ 3563-73/* melynek 
hatálybalépési ideje: 1974-• január 1.

A Művelődésügyi Minisztérium felkérésére az OSZK keretén belül 1973 őszén 
megalakult magyar ISBN-Iroda számára tehát igen rövid idő állt rendelkezésre 
az ISBN-rendszer magyarországi bevezetésének igen bonyolult előkészítő munká
jára. Illetékes szervekkel folytatott tárgyalások* előkészítő megbeszélések 
és a vonatkozó nemzetközi irodalom tanulmányozásának eredményeképpen arra a 
meggyőződésre jutottunk, hogy — ha eredményes munkát akarunk végezni — nem 
törekedhetünk mindjárt az első évben teljességre, tehát az ISBN-t Magyarorszá
gon is — mint több más országban — fokozatosan vezethetjük be. Első lépés
ként a hivatásos kiadók, második szakaszban a rendszeres kiadói tevékenységet 
folytató nem hivatásos kiadók /egyetemek, főiskolák, nagyobb tudományos in
tézmények stb./, harmadikként azon intézmények szervek, vállalatok és egyéb 
szervezetek bekapcsolódását tervezzük, amelyek kiadói tevékenysége nem rend
szeres.

A jelenlegi első szakaszban felmértük a hivatásos kiadók évi átlagtermé
sét, kizárólag a megjelent könyvek száma /nem példányszám!/ alapján. Néni vet
tük figyelembe a kottákat, hanglemezeket, folyóiratokat, évkönyveket és egyéb 
periodikumokat, valamint jegyzeteket stb., mivel ezekre az ISBN szabvány ha
tálya nem terjed ki.

A kiadók tevékenységének felmérését dr. Tóth Lajos "A magyarországi könyv
kiadók, nyomdák és sokszorositók jegyzéke és kötelespéldány-szolgáltatásuk az 
1970-1971. években*' és "A magyar könyvkiadás adatai 1972" c. statisztikai 
összeállításokra támaszkodva végeztük el. Ennek alapján a hivatásos kiadókat 
6 kategóriába soroltuk:

1# Nagy kiadók társkiadóval /Akadémiai, Corvina, Európa, Móra/
2. Nagy kiadók társkiadó nélkül /Kossuth, Műszáki, Szépirodalmi, Tankönyv/
3. Közepes kiadók társkiadóval /Közgazdasági, Medicina, Mezőgazdasági/
4. Közepes kiadók társkiadó nélkül /Gondolat, Magvető/
5. Kis kiadók /Képzőművészeti A., Statisztikai, Táncsics, Zenemű, Zrínyi/
6. Egyesülésen kívüli kiadók /Ecclesia, Kartográfia, Szt. István Társulat/
1973. november 9-én a Magyar Könyvkiadók és- Könyvterjesztők Egyesülése

üléstermében a magyar hivatásos kiadók képviselőivel folytatott megbeszélésen 
végérvényesen tisztáztuk a kiadói azonosító számok elosztását. E megbeszélés 
után valamennyi hivatásos könyvkiadó igazgatója kijelölte az illető kiadó 
ISBN-összekötőjét, és ezt Írásban közölte az Irodával.

* Elméleti vonatkozásait 1. Fügedi Péterné: Az ISBN hazai bevezetéséről. = 
OSZK Híradó. 1973. 9-10. 175-177. 1.
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A személyes kapcsolatfelvétel december közepén kezdődött meg* Az ISBN- 
összekötők valóban lelkesen és segítőkészen kezdtek munkához és tájékoztat
ták az Irodát azokról a kiadványokról, amelyeket már 1974-re imprimáltak, 
tehát nyomdai utón már nem kaphattak ISBN-számot* /Szabály szerint ui* mindet 
könyvnek kell ISBN-nel rendelkeznie, ez Magyarországon az 1974-es és az ez 
utáni impresszummal megjelenő könyvekre vonatkozik. Annak érdekében, hogy az 
1974—ben megjelenő könyvek rendelkezzenek ISBN-számmal, az ISBN-Irofln gondos
kodni kivén arról, hogy a rendelkezésre álló számtartományból ISBN-számot az 
197^-re mér imprimált könyvek is kapjanak*

A szervezési munka igen rövid idő alatt, eredményesen végződött* Ez azon
ban — őszintén megvallva — nem kizárólag az Iroda érdeme* A Nemzetközi ISBN- 
Ugynökség állandó és segítőkész kapcsolatban állt és áll az 'Irodával* Nagy 
segítséget jelentett számunkra, hogy valamennyi ISBN-számunkat /40 000/ számító
gépen igen rövid idő alatt, térítésmentesen kidolgozta, amellett rendelkezé
sünkre bocsátott egy igen egyszerű és szellemes szerkezetet, amellyel tárcsá
zás utján pontosan megállapítható és ellenőrizhető az illető ISBN-szám helyes
sége /l* ábra/* Kapcsolatba léptünk más államokkal is, ahol már alkalmazzák 
az ISBN-t /pl* Finnország/, ahonnan szintén értékes segítséget kaptunk* Len
gyelország is az ISBN-rendszer bevezetésének előkészítő stádiumában áll, mégis 
úgy érezzük, hasznos segítséget nyújtottunk egymásnak* Nemzetközi kapcsolata
inkat — több ország bevonásával is — tovább kívánjuk ápolni és erősíteni.
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Az ISBN magyarországi bevezetésének tapasztalatait felhasználva készül 
a vonatkozó KGST szabvány, tehát a Magyar ISBN-Iroda munkája szocialista 
viszonylatban úttörő jelentőségű.

Az Iroda eredményes munkájához az OSZK-n belüli kapcsolatai is nagy
mértékben hozzájárulnak*

- Az Iroda a Kötelespéldány Osztály keretében működik, szorosan kapcso
lódik a beérkező kötelespéldány-anyaghozj

- a Katalogizáló Osztály adréma-levonatot és
- a Bibliográfiai Osztály kéziratcédulákat ad az Iroda nyilvántartásaihoz;
- az ISBN-számokat közli a Magyar Nemzeti Bibliográfia, szerepelnek az 
OSZK katalóguséban, emellett külön kiadói és ISBN-katalógust állitanak 
fel# A Magyar Könyvészet a továbbiakban ISBN-mutatót is tartalmaz majd#

A mai napig fennálló problémánk azonban, hogy a vonatkozó jogszabály még 
nem jelent meg# Erre hivatkozva zárkózott el az ISBN-rendszer bevezetésétől 
— igen nagy sajnálatunkra — a Magvető Könyvkiadó#

E kivételtől eltekintve, kiadóink lelkesen hozzákezdtek kiadványaik 
ISBN-számmal való jelöléséhez# 1974 január közepén már megjelent a cimlap 
verzóján feltüntetett ISBN-számmal ellátott első magyar kiadvány, a Közgazda- 
sági és Jogi Könyvkiadó gondozásában: a "Polgári peres eljárás" /ISBN- 
963-220-000-4 — 2# ábra/# Ez a könyv volt az első, de azóta egyre nagyobb 
számban hagyják el a nyomdákat ISBN*-számmal azonosított kiadványok.

Polgári pen\s eljárás

(A LcglYhólili Ríróság cl'í irúiijmutat&snivQl)

Öffr.rrtlIUnMn fa jrgyy.Hrkhrl rllríflfl: 

I)r> Gclltrt (iyiirpy r.p dr. Zoltán Ödön

Lcsórvn: strptntthcr .‘íP-órt

közgazdasAgi és jogi könyvkiadóBUDAIÉT 1974 ISDN -963-220-000-4

2» ábra
Elismerés illeti a kiadókat, akik értékes munkájukkal segítették a Magyar 

ISBH-Iroda azirányu törekvését, hogy 1974 január 1-vel Magyarországon is beve
zetésre kerülhessen a könyvkiadók és könyvtárosok számára egyaránt hasznos ISBN
SUSANSZKY ZOWANHE
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A KÖNYVÁRVERÉSEK FÉNYEI ÉS ÁRNYAI

Mintegy húsz évnyi szünet után, múlt év novemberében öt esztendőn 
belül hetedik Ízben rendeztek hazánkban könyvaukciót. Az eredmények általábaii 
azt mutatják, hogy a vállalkozás eredményesnek bizonyult, az ÁKV, az árverésék 
rendezője megtalálja üzleti számítását, a könyvtárak és a magángyüjtők egy
aránt becses müvekkel gyarapíthatják gyűjteményeiket, jelentéktelen az el 
nem kelt tételek száma. S azok is, akik árverésre bocsátják könyveiket.* rend
szerint jól járnak, mert az ÁKV nemzetközi viszonylatban is magas /33%/ ha
szonkulcsa ellenére is a legelőnyösebb árat érik el, feltéve, hogy nem kívánt
nak könyvükért azonnal pénzhez jutni, s van idejük kivárni azt a mintegy há
romnegyed évet, ami a könyvük árverésre való felajánlásától az aukcióig álta
lában eltelik. Az eredmények mindenesetre azt bizonyítják, hogy érdemes várni. 
Az aukciók a kalapács alá kerülő müvek régi tulajdonosai számára sok kellemes 
meglepetéssel szolgálnak, de néha bizony kevésbé kellemesek azok számára, akik 
e müveket meg akarják szerezni, legyenek azok könyvtárosok vagy magángyüjtők. 
Aki rendszeres látogatója a könyvárveréseknek, annak ismerős az a meglepetést 
és megdöbbenést kinyilvánító, fejesóválásokkal kisért morajlás az aukció részt
vevői körében, ami például egy pár oldalas kis helytörténeti kiadvány megszer
zéséért folyó ádáz licitálást, majd a kalapács leütését fogadja.

Ha valaki vette a fáradságot és összehasonlitotta az állami antikváriumok 
öt év előtti árpolitikáját az aukciókon elért árakkal, könnyen megállapíthat
ja, hogy nem is különösebben ritka müvek az aukciókon gyakran sokszorosáért 
kelnek el, mint amennyiért öt-hat évvel ezelőtt az antikváriumokban árulták 
őket. Annak ellenére, hogy az antikváriumok teljes mértékben nem követik az 
aukciókon elért árakat, sok esetben egyszerűen azért nem, mert az aukciók 
csúcsárain a legtöbb könyv nem értékesíthető, nem találna vevőre, mégis az 
aukciók áreredményei kétségtelenül kihatnak az antikváriumok árazási gyakor
latára, ami annyit jelent, hogy az utolsó három-négy esztendő folyamán ugrás
szerűen drágulnak a kicsit is ritkább könyvek, a kereslet és kínálat árala
kító törvénye pedig kíméletlenül érvényesül, s e folya mát feltartóztathatat
lannak tűnik. Persze előfordul, hogy néhány mü ára egyféleképpen stabilizálódni 
látszik, de ez általában nem jellemző. Mindez természetesen összefügg az an
tikvár könyvpiac raktárkészleteinek világviszonylatban is észlelhető elszegé
nyedésével, elsősorban régi könyvek, bizonyos keresett, felkapott témakörök, 
mint különösen például a helytörténeti müvek esetében. Az elmúlt huszonöt év 
folyamán hazai magángyűjteményeink jelentős része felszámolódott, az egyre 
szélesedő, a múlthoz képest jobban dotált könyvtárhálózat állományába került, 
vagy olyan gyűjtők birtokába, akik nem válnak meg tőlük.

Természetesen nem hagyható figyelmen kívül az aukciók sajátos légköre, 
hangulata, a '•csak azért is én szerzem meg" könnyelműségre ingerlő szelleme, 
ami hatalmába keríti mind a könyvtárost, mind a magángyüjtőt, aki ugyanazért 
a műért, aminek a megszerzéséért az aukción ezreket is hajlandó áldozni, ha 
egy antikvárium kirakatéban pillantja meg, esetleg lényegesen olcsóbb áron, 
kétszer is meggondolja, hogy megvegye. Vajon ki vásárolná meg például antik
váriumban Ortutay Magyar Népmüvészet-ét 1600 forintért, amennyiért a legutóbbi
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árverésen elkelt, vagy visszatérve az előbbi témához, melyik antikvárius mer
né kirakatában ilyen áron kitenni#

Az árverésekre kerülő müvek mintegy felét általában közgyűjtemények 
vásárolják meg, ami örvendetes jelenségnek könyvelhető el, különösen, ha azt 
vesszük figyelembe, hogy a nyugati világ aukcióin /a szocialista országokban 
hazánkon kivül csak Lengyelországban rendeznek könyvárveréseket/ — ez egyál
talában nem jellemző# Ott a "zsíros koncon11 elsősorban antikváriusok és magán- 
gyűjtők osztozkodnak, nem is ritkán külföldiek, s a hazai könyvtárak — fel
tehetően anyagi fedezet hiányában — egy-egy jelentősebb tétel megszerzéséért 
folyó viaskodásban alulmaradnak#

Persze hazai aukcióinkon is előfordul, s erre éppen az utolsó árverésen 
volt nem is egy példa* közgyűjtemények elől magángyüjtők szereztek iheg egy-egy 
tételt# Ennek az a magyarázata, hogy egy-egy intézmény képviselője felettesei
től jóváhagyott limitösszeggel veszi fel a licitálásban a küzdelmet a magán- 
gyűjtővel. s igy érthető, ha alkalmasint alulmarad, mert a magángyüjtő maga
sabb limitet engedhetett meg magának, mint a közgyűjtemény képviselője# Saj
nos, elkerülhetetlenül az is megtörténik, hogy két könyvtár licitál elszántan 
azonos műre, s veri fel egymás elől az árát. Ez esett meg a tavaly novemberi 
aukción például Marx Tőké-je első kötetének első kiadásával. A két könyvtár 
párharcának eredménye* az 1500 Pt-os kikiáltási árat a két könyvtár 5000 Pt-ra 
verte fel#

Könyvtárunk minden alkalommal számos, állományunk számára becses müvet 
tudott megszerezni, viszonylag reális áron# A közgyűjtemények sorában mind 
összeg, mind tételszám tekintetében legtöbb esetben könyvtárunk az aukciók 
legeredményesebb résztvevője. Mindössze egy alkalommal, éppen az utolsó auk
ción fordult elő, hogy egy rendkívül becses 16# századi RMK-ra, amelyből ha
sonló teljességű példánnyal egy könyvtárunk sem rendelkezik, egy vidéki gyűjtő 
is "szemet vetett", s igy a 10 000 Ft-tal kikiáltott raö"ellenielünk" makacsul 
kitartó licitálása folytán végülis 22 000 Pt-ért került a birtokunkba#

Eme elgondolkoztató tanulságok ellenére is úgy véljük, hogy a könyv
árverések újbóli rendszeres megrendezése könyvtáraink számára is hasznos kez
deményezés volt, egyrészt mert a kedvezőbb ár reménye igen nagy mennyiségű, 
esetleg bizonytalan sorsra váró könyvritkaságot csalogatott elő könyvespolcok 
rejtőkéből, másrészt mert ily módon lehetőség adódik e becses, védettséget 
idénylő müvek védetté nyilvánítására, tulajdonosaik megbízható regisztrálásá
ra# Ezzel kapcsolatban egy nem érdektelen adalék: a hét aukción 438 magán- 
tulajdonba került mü lett védetté nyilvánítva#

Híradónk következő számában beszámolunk az utolsó könyvárverések leg
figyelemreméltóbb tételeinek áradatairól.
BIRKÁS ENDRE
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A MAGYAR BIBLIOGRÁFIAI RENDSZER UJ KIADVÁNYAIRÓL

1973 decemberében megjelent a régóta vért, s a könyvtári munka 
majd minden területén, de különösen a feldolgozó munkában nélkülözhetetlen 
kumuláció, a "Magyar könyvészet" 1970* évi kötete. A címleíróknak több szem
pontból fontosak ezek a kötetek, amelyek a legnagyobb segítséget az előzmé
nyek visszakeresésében nyújtják. Az azonos felvétel érdekében különösen a 
periodikus kiadványok esetében használjuk a kumulációkat. A kötet a mór is
mert, jó szerkezetben került kiadásra. Reméljük, hogy a következő — 1971-os 
— kötetre nem kell ilyen sokáig várnunk.

Az 1970. évi alapbibllogrófiával egy időben jelent meg a nemzeti bibliog
ráfia rendszerébe tartozó kiegészítő, speciális bibliográfiád egyike, a 
"Magyar könyvészet. Tankönyvek" c. kötet. Ez a szakosított jegyzék a Magyar- 
országon megjelent tankönyveket, egyetemi és főiskolai jegyzeteket tartalmazza 
természetesen nem teljes, hanem egyszerűsített címleírással.

A tankönyv-jegyzet bibliográfia idén jelent meg harmadizben. Első kötete 
az 1965-1966-os évek — ez 1968-ban jelent meg —, a második 1970-ben az 
1967-1968-as évek anyagával került kiadásra, végül a legutolsó, a most közzé
tett, az 1969-1970-es óv anyagát foglalja magában.

Ez utóbbi felépítésében, szerkezetében azonos az előző kettővel. Szak
csoportokban, e csoportokon belül betűrendben közli az anyagot.

Az eddigi kötetek két mutatót hoztak: a szakcsoportok használatát betű
rendes tárgymutató könnyítette meg, a betűrendes mutató pedig a szerzők, 
szerkesztők nevét, ill. a kiadványok cimét tartalmazta. /Ez utóbbit csak ak
kor, ha a leírás cim alatt történt./ Az 1969-1970-es évek anyagát tartalmazó 
kötet — az említetteken kivül — uj mutatóval gazdagodott: az iskolák és 
felsőfokú oktatási intézmények mutatójával. Hierarchikus rendben sorolja fel 
a különféle iskolatípusokat az általános iskolától a különböző középiskolákon 
keresztül s főiskolákig, az egyetemekig. Ebben a mutatóban az egyes tételek 
utáni hivatkozási adat a címleírás tételszáma.

A tankönyv-jegyzet kumulációra — hasonlóan a Magyar könyvészet egyes 
köteteihez — igen nagy szüksége van a könyvtárosoknak. Különösen fontos az 
olvasók szempontjából is, hiszen a magyar iskolarendszerű oktatás egyszerűsí
tett címleírásainak az adott periódusra vonatkozó cédulakatalógusát a kötet
katalógus megjelenésekor megsemmisíti a könyvtár.
KOFCSAY ZSUZSA
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TÁJÉKOZÓDÁS

AZ UJ NÉI.IET CIMLEIRÁ3I SZABÁLYZAT ÉLETBELÉPÉSÉVEL 
ÖSSZEFÜGGŐ KATALÓGUS-PROBLÉMÁK AZ NDK-BAN

Az Országos Széchényi Könyvtár és a lipcsei Deutsche Bücherei 
között korábban létrejött személycsere-egyezmény keretében 1973 szept. 18-tól 
szept. 30-ig a Deutsche Bücherei vendégeként Lipcsében jártam. Utazásom célja 
az uj német cimleirási szabályzat életbelépésével összefüggő katalógus- 
problémák tanulmányozása volt.

Az 1961-es párizsi katalogizálási konferenciát követően az NDK-ban is 
megkezdődött a konferencia ajánlásának szellemében a katalogizálás reformjá-' 
nak előkészítése. A Deutscher Bibliotheksverband keretén belül, a Koromj asión 
für Katalogfragen Arbeitsgruppe Alphabetische Katalogisierung gondozásában 
megindult az ui cimleirási szabályzat /Regein für die Aplhabetische Katalo
gisierung/ kidolgozása a német nyelvterülethez tartozó jelentős országok 
/NDK, NSZK, Ausztria, Svájc, Luxemburg/ részvételével. Az NDK katalogizálási 
szakbizottságának vezetője és a német nyelvterület országai egyeztető meg
beszéléseinek állandó résztvevője: Heinz Höhne /a D. B. Katalógusok Osztályá
nak a vezetője/ elmondotta, hogy az uj német cimleirási szabályzatból eddig 
a következő részek készültek, ill. készülnek el:

1. Ordnung dér Eintragungen /1969/
2. Anderungen und Erganzungen zűr Ordnung dér Eintragung /1974 eleje/
3. Ansetzung dér Namen von Personen /1969/
4. Xnderungen und Erganzungen zűr Ansetzung dér Namen von Personen 

/1974 eleje/
5. Ansetzung von Sachtiteln, Sammlungvermerke und Bestimmung des 

Einheitssachtitels /1973 vége/
6. Eintragungen bei verschiedenen Sachtiteln eines Werkes /1973 vége/
7. Grundbegriffe /1973/
8. Haupt- und Nebeneintragungen unter Personen, Körperschaften und 

Sachtiteln /1973/
9. Sprach- und Schriftbezeichnungen und ihre Abkürzungen /1973/

10. Allgemeine Regein /1973 vége/
11. Ansetzung dér Namen von Körperschaften /197V
12. Transzliterációs táblázatuk az ISO R. 9. variánsa szerint fog elké

szülni 1973 végére
13. Verzeichnis verbindlicher Abkürzungen /1973 végére készül el mint 

melléklet/.
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A német könyvtári élet tehát igen jelentős lépés, az uj német cimleirási sza
bályzat elkészülése, ill, bevezetése előtt áll*

Az IDK központi katalogizálási szervei:
- a Deutsche Bücherei /a gyűjtőköre területén, azaz túlnyomóan a német 
nyelvű irodalomban/,

- a Deutsche Staatsbibliothek /a tudományos idegen nyelvű irodalomban/ és
- a Zentralinstitut für Bibliothekswesen /az állami közkönyvtárak te

rületén/ megegyezés szerint kb. azonos időben térnek majd át cimfel-
vételükben az uj szabályzatra#

Az áttérést megelőzően minden egyes könyvtárnak el kell döntenie, hogy 
mi legyen a már meglevő katalógusával* Az eddigi első nominativusban álló 
főnév helyett ugyanis a jövőben a Mechanikus szórend'1 szolgál majd a rend- 
szavak és a katalógusba való beosztás ólaidéul#

Az NDK könyvtárügyi szervei e kérdést illetően nem adtak ki kötelező 
érvényű központi utasításokat, csak ajánlásokat, mivel jól tudják, hogy tel
jesen egységes és általános megoldás csupán az egyik könyvtári területen, az 
állami közkönyvtárak területén képzelhető el* A különböző nagyságrendű, funk
ciójú és struktúrájú tudományos könyvtárak esetében azonban az egyedi döntések 
elkerülhetetlenek #

A közzétett ajánlások közül /melyek mellett még sok egyéb, közbülső meg
oldás is megvalósítható/ a szóban forgó könyvtárak szabadon választva hozhat
ják meg a katalógusukkal kapcsolatos egyedi döntéseiket* Ezeket természetesen 
nindenkor a könyvtár konkrét helyzetéből, sajátosságaiból kiindulva ucy kell 
negalkotni, hogy azok a könyvtárhasználók érdekeinek megfeleljenek# Az egyedi 
döntések meghozatalánál többek között a következő kérdéseket kell majd az 
egyes könyvtáraknak mélyrehatóan megvizsgálni:

1# Fel tudja-e használni betűrendes katalógusának építéséhez a központi 
cédulaszolgáltatást, vagy sem?
/pl# - Néhány speciális gyűjtőkörrel és funkcióval rendelkező kisebb 

tudományos szakkönyvtár esetében problémát jelenthet a köz
ponti cédulaszolgáltatás igénybevétele, ill# felhasználása#/

2# Milyen és mekkora az állománya?
/pl# - a/ Kisebb könyvtárak korlátozott számú állománya mellett — 

legalábbis elméletileg — lehetséges a rekatalogizálás. 
b/ Az állami közkönyvtáraknál — melyeknél az állomány nagyjá

ból egységes és számszerűleg sem nagy — elképzelhető az 
uj cimleirási szabályzat szerint elkészitett cimleirások 
bedolgozása a már meglevő betűrendes katalógusba# 

c/ Nagy állománnyal rendelkező könyvtárak esetében az egyetlen 
járható ut: uj katalógus inditása*/

3# Milyen és hány betűrendes katalógussal rendelkezik jelenleg?
/pl. - a/ Ha a betűrendes katalógust — vagy közülük az egyiket — 

az elmúlt években kezdték kiépíteni, és bizonyos nagyság
rendet nem haladt meg, valamint megfelelő számú munkaerő is 
biztosított, úgy megvalósítható a meglevő katalógusnak az 
uj szabályzat szerinti átdolgozása.
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b/ Amennyiben a betűrendes katalógus bizonyos nagyságrendet 
meghaladt: uj katalógus építését kell elrendelni*

4* Milyen mélységű az állomány feltárása?
5« Milyen színvonalú a katalógus tájékoztató jellegével kapcsolatos 

igény?
6* Mekkora és milyen összetételű a könyvtár használóinak a száma?
7» Mekkora a könyvtár könyvforgalma?
8* Milyenek a könyvtár tárgyi és személyi adottságai? Stb., sto***

A régi és az uj katalógus szétválasztásával kapcsolatban felmerül a "hogyan” 
problémája*

Az eddigi katalógus-szétválasztások tapasztalatai azt bizonyitjákt hogy 
a megjelenési év szerinti szétválasztás minden tekintetben előnyösebb a be
szerzési év szerinti szétválasztásnál* /Még akkor is, ha egy bizonyos ideig 
a cimleirásokat a kiadványok megjelenési éve szerint vagy a porosz instruk
ciók, vagy az uj szabályzat szerint kell elkészíteni, és ennek megfelelően 
vagy a régi, vagy az uj katalógusba kell beosztani* Ezek az átmeneti megter
helések ugyanis a katalógusok használata során bőven megtérülnek./

Mivel a régi és az uj katalógust a jövőben egymás mellett kell használni, 
igen fontos feladatként jelentkezik a két katalógus közötti kapcsolat meg
teremtése •

Megváltozott rendszavak, eltérő elmek összehozásánál, többkötetes müvek
nél és más folytatólagos kiadványoknál, szériáknál, folyóiratoknál — 
melyek megjelenési ideje átnyúlik a régi katalógusból az újba — feltét
lenül szükséges és ésszerű az összekapcsolás, amit ajánlatos igen alaposan 
átgondolni, előkészíteni és végrehajtani. Az a ráfordítás, amelyet ez a 
munka jelent az első években, bőven megtérül a jövőben, és a katalógus 
munkatársait és használóit számos fölösleges kereséstől mentesiti* A 
munkát bélyegzők alkalmazásával lényegesen egyszerűbbé és gazdaságosabbá 
lehet tenni* Az összekapcsolás e formája az olvasónak rögtön szembetűnik, 
annál is inkább, minthogy a peosétet tipográfiailag is, ha szükséges 
szinbelileg is ki lehet emelni a többi adat közül. /A lezárandó régi és 
a kialakítandó uj betűrendes katalógus közötti összekapcsolás lehetősé
geit problémakörönként tárgyaló módszertani útmutató segítségével minden 
könyvtár könnyedén kiválaszthatja, ill* kidolgozhatja a számára legelő
nyösebb módszereket*/
Mint látjuk* a katalógusokkal kapcsolatos döntéseknél még nem a szabály

zat tényleges átvételéről vaftv bevezetéséről van szó , hanem csupán azokról 
a megállapodásokról* döntésekről* amelyek az uj cimleirási szabályzat beveze
tését megelőzve, megadják a szükséges szervezeti alapot*

A Deutsche Bücherei Katalógusok Osztályán már 1968-ban hozzáfogtak a 
szabályzat bevezetésének előkészületi munkálataihoz és a szükséges döntések 
meghozatalához, a következő módszerrel:

- Felkutatták és tanulmányozták a kérdés rendelkezésre álló irodalmát.
- Felmérték és megvitatták a kínálkozó lehetőségeket, majd nagy körül
tekintéssel hozzáfogtak a meghozott döntésekkel összefüggő tervezési,
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szervezési munkálatok kidolgozásához, és az egyes konkrét feladatok 
megoldásához.

- A menetközben felmerülő problémákat folyamatosan összegyűjtik és meg
vitatják, az elfogadott megoldásokat pedig rögzítik#

- Szükség esetén gyakorlati és kisebb elméleti kutatásokat végeznek#
A betűrendes katalógus nagysága miatt a katalógusnak az uj szabályzat

szerinti teljes átdolgozása megvalósíthatatlan, és a könyvtár állománynagy- 
sága miatt a rekatalogizálás is elképzelhetetlen. Éppen ezért elhatározták a 
meglevő betűrendes katalógus lezárását, és egy uj betűrendes katalógus indí
tását#

A régi betűrendes katalógus lezárásának időpontját 1973 december 31•
1974 január elseje után tehát minden olyan mű, mely 1974—néi korábbi impresz- 
szumu, pótlásként a régi katalógusba, és minden olyan mű, mely 1974—ben, vagy 
az azt követő években jelenik meg, az uj katalógusba kerül# így a régi kata
lógus bér lezárul, élő, továbbfejlődő katalógus marad# Mivel a használat szem
pontjából a régi és az uj katalógus egy egészet fog alkotni, igen nagy figyel
met fordítanak a két katalógus minél jobb, minél alaposabb összekapcsolásárai

Tudják, hogy a régi és az uj betűrendes katalógus összekapcsolásénak a 
sikere nagymértékben függ a katalógusokat gondozó könyvtárosok tudásától, tá
jékozottságától és problémalétásától is. Éppen ezért a Deutsche Bücherei-beh 
nem tekintik külön feladatnak a régi és az uj katalógus gondozását, azaz 
minden katalógusszerkesztőnek mindkét katalógus szerkezetét és szerkesztési 
szabályait ismerni kell majd. E cél érdekében 1 éves tanfolyamot szerveztek 
/1973 januárjától havi 1 alkalommal/ az osztály dolgozói részére az uj elmé
let és gyakorlat elsajátítására#

A Deutsche Bücherei-ben tehát példamutatóan jó ütemben haladnak az uj 
cimleirási szabályzat bevezetéséhez szükséges előkészületi munkák, melyek 
eredményeit és tapasztalatait az előttünk álló feladatok megoldása során ta
lán mi is fel tudjuk használni. Az uj magyar cimleirási szabályzat bevezetése 
kapcsán ugyanis hasonló kérdés foglalkoztat bennünket is: Mi legyen a meglevő 
betűrendes katalógusainkkal?

Döntésünkhöz — mellyel katalógusaink arculatát és hatásét hosszabb idő
re megszabjuk — igen hasznos, ha ismerjük más országok, könyvtárak ezen a 
téren elért eredményeit, bevált munkamódszereit#
DÖMÖTÖR LAJOSNÉ
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THE PRESIDENT1S "AU REVŐIK"

Az IFLA elnöke H# Libaers az alábbi kedves hangú levéllel búcsú
zott el a könyvtárigazgatóktól, IFLA-beli barátaitól és kollégáitól:

Most már mindannyian tudják, hogy búcsút mondok a szakmának 1973• decem
ber 31-vel és uj munkakört foglalok el, amelynek cime a Belga Udvartartás 
Grand Maréchal-ja# Ha önök, akik uj köztársaságokban élnek, nem értik ponto
san, hogy ez mit jelent, azt javasolom, nézzenek utána valamelyik középkori 
kéziratban vagy ősnyomtatványban'1 • Két dolog azonban mindenképpen bizonyos:^ 
ez a kinevezés radikális változást hoz az életembe, s uj munkaköröm több órát 
vesz igénybe a napból, mint amennyi egyáltalán rendelkezésre áll. Mindeneset-*- 
re ez kevésbé okoz nekem gondot, mint az, hogy a jövőben az élet problémáival 
teljesen más szemszögből kell szembenéznem, mint ahogy ezt eddig megszoktam#

A mai napig életemnek harminc aktiv évét szenteltem hazám Királyi Könyv- 
tárának^, amelynek állományába 1943-ban kerültem, s amelynek vezetője 1956- 
ban lettem#A könyvtárat és a könyvtárosságot sohasem az elhivatott "katalogi
záló" szemszögéből néztem, habár mindig nagyrabecsültem azokat, akik idejüket 
munkánk techniKai részleteinek szentelik# Mindig arra törekedtem, hogy a 
Királyi Könyvtárat és a könyvtárosi hivatást kívülről nézzem, pontosabban más 
kutatással foglalkozó intézményekkel kapcsolatos érintkezési felületei felől, 
a rokon szakmák és a tudomány, nevelés és kultúra szélesebb területei felől#

A hivatással kapcsolatban elfoglalt ilyesfajta álláspont természetszerűen 
közelített az IFLA-hoz# 1955 óta egyetlen közgyűlést sem mulasztottam el. 
1959-ben választottak meg a Nemzeti és Egyetemi Könyvtárak Szekciójának elnö
kévé. ahol megbízatásom 1964 végén járt le# Ugyanebben az évben alelnökké választottak, majd 1967-ben első alelnökké jelöltek ki, s végül 1969-ben elnök
ké választottak#

Úgy egy esztendővel ezelőtt már annyira belemerültem a különböző IFLA 
ügyek szövevényébe, hogy nem tudtam többé egyidejűleg megbirkózni a Királyi 
Könyvtár és az IFLA ügyeivel, s ekkor történt, hogy a könyvtárügyekkel fog
lalkozó bizottság —- tanácsadójává jelölve ki engem —, lehetővé tette számom
ra, hogy szinte teljes időmet az IFLA-nak szenteljem, eközben a Könyvtártól 
szabadságot kaptam#

Nem nehéz felfigyelni arra, hogy az IFLA fontos, s e^yre növekvő szere
pet játszott életemben mind szakmai, mind emberi vonatkozásokban. Benyújtva 
ma lemondásomat, az az érzésem, hogy kollégák és barátok között szövődött 
erős kötelékeket kell szétvágnom# De nincs más választásom, és távozásom ke
vésbé lesz nehéz számomra, ha az Elnökség utódomat illetően kielégítő döntést 
hoz majd# Ha az elnökség úgy kivánja, élni fogok szegényes szabályaink leg
jobbikával, amely megengedi, hogy a lelépő elnök két évig résztvehessen az 
Elnökség ülésein# Köszönöm Mindannyiuk segítségét#

Libaers sk.
1974. január

Az Elnök ezt a nyilatkozatot december 18-án, a végrehajtó bizottság 
brüsszeli ülésén olvasta fel, mig utódjának kérdését december 20-án vitatták 
meg# Az elnökség úgy határozott, hogy sajnálattal, de kénytelen elfogadni 
lemondását, amely hivatalosan 1974 novemberében a Washington-i ülés befejez
tével lép hatályba#

* A ezerk. nem ősnyomtatványban, hanem a holland-belga nagy lexikonban, a 
"Grote Winkler Prins"-ben nézett utána e tisztség mibenlétének, /abban a 
reményben, hogy ez is eléggé szimbolizálja a szakma szeretetét/# Lényege, 
hogy a Grand Maréchal a belga királyi udvartartás feje, aki a király civil 
kötelezettségeinek felelőse, szervezője# Pl# az audienciák, kitüntetések 
stb# sorrendje, szervezése, udvari bálok, művészi rendezvények megrendez- 
tetése stb# tartozik hatáskörébe és irányítása alá. Nem ceremóniamester 
— mert ilyen tisztség is van az udvarnál —, ez utóbbi a lexikon szerint 
a Grand Maréchal-nak a "jobbkeze".

^ A Bibliothéque Royale de Belgique„a belga nemzeti könyvtár.
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KÖNWTÁXHNK 
1 LETÉRŐI

TIZENÖT ÉVVEL EZELŐTT

"Végre ide ia eljutottaki" — mondhatná a nyájas olvasó, ha tör
ténetesen számon tartaná Ígéreteinket. Ugyanis lapunk szerkesztő bizottsága 
úgy határozott /amint azt főszerkesztőnk a múlt évi beköszöntőjében Ígérte 
is/, hogy "... szembenézünk 15 év előtti önmagunkkal, fellapozzuk Híradónk 
első évfolyamait és megnézzük, hogy annak idején milyen kérdések foglalkoz
tatták az itt dolgozókat. Ennek alapján — a későbbi közleményeket is fel
használva — kitérünk arra, hogy az akkori problémák milyen módon kerültek 
megoldásra és ezzel nyomon követjük a fejlődés útját.

Ez a cikk az "ígéret" első mondatának valóraváltását próbálja megkezdeni#

Tehát 1960-ban vagyunk, tizenöt évvel ezelőtt és a Hiradó harmadik évfolyamá
nak számait lapozzuk. Az eseményeket nem kommentáljuk, csak csoportosítva 
idézzük, mert azok önmaguk is beszélnek. Szólnak a mának arról, hogy a múlt
hoz viszonyítva mennyit haladtunk és felidézik azt is, ami nem sikerült vagy 
nem úgy sikerült, ahogyan reméltük. De hirt adnak arról, amit már régen el
felejtettünk /esetleg nem is tudtunk/, de igy csokorba kötötten — ilyen vagy 
olyan értelemben — érdemes megjegyezni és emlékezetben tartani.
Évfordulók

Elsőként azokat az eseményeket idézzük, amelyek akkor kezdődtek vagy fe
jeződtek be, állomásai vagy előzményei voltak mai munkánknak: a vári épület 
tervezéséről, az első Vari—Typer tipusu Írógép beszerzéséről, a müncheni ka
talógus fényképezésének befejezéséről, a hirlaptári kardex mostani huszonöt
éves évfordulójáról, a Mikrofilmtár első laboratóriumáról és az akkor létre
hozott Raktári Osztályról.

"A Vár építése ügyében az ÉM Város- és Községrendezési Főosztálya jan. 
19-én az összes érdekelt intézmények képviselőinek bevonásával értekez
letet hivott egybe. Az értekezleten ismertették a Gazdasági Bizottság 
1959* dec. 30-i határozatát, mely szerint a volt királyi várpalotát és 
környékét a főváros művelődési központjává kell kiképezni. Az átépítési 
munkákat 1968 végére be kell fejezni." - 14-. p.
"Ezzel /ti. az MNB szerkesztési szabályzatából követlező formai változ
tatásokkal/ párhuzamosan kezdődött meg /a Bibliográfiai Osztályon/ a 
technikai feltételek biztosítása is. Intézetünk vásárolt egy Vari-Typer 
gépet. ••./Ennek és a könyvtár/ xerox-berendezésének felhasznalásaval 
kikisérletezzük, hogy a kapacitás-hiány miatt késedelmes és ugyanakkor 
költséges nyomdai előállításról gyors, olcsó, gazdagabb tipografizalasi 
lehetőségeket jelentő, teljesen nyomtatási illúziót keltő sokszorosítá
si eljárásra térhessünk át." - 33• p.
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"Befejeződött a müncheni katalógus lefényképezése. A munkát a Mikrofilm- 
tér 1958 decemberében kezdte meg, ez év március 16-án fejezte be. ösz- 
szesen 113 OOO db müncheni katalóguscédulát fényképeztek le és kb.
330 000 db katalóguscédulát készítettek a szürke katalógus számára." - 
87. p.
"Tízéves a hirlaptári kardex. Tiz évvel ezelőtt, 1950 januárban a Hir- 
laptár — szakítva a korábbi nehézkes szerzemény! naplókkal — a szer
zeményezésnek és nyilvántartásnak egy modernebb és könnyebben kezelhető 
formájára tért éti a kardex-rendszerű szerzeményezésre." - 111. p.
"A Mikrofilmtár újonnan berendezett laboratóriuma a Pollack Mihály tér 
10. sz. alatti épületében elkészült. Az átköltözés május végón történt 
meg." /Ezt épitettük ét 1973-ban./ - 111. p.
"Uj osztályunk — a Raktári Osztály. ... Ez az uj osztály voltaképpen 
a könyvtár legrégibb szervezeti egysége, hiszen az Országos Könyvtár" 
alapításától kezdve ... régi könyvtári értelemben vett "raktár" volt."
- 178. p.

Amiről kevesen tudnak
Amit most felidézünk, azt Wix Györgyné "A Könyvelosztó munkájáról" c. 

cikkében Ismertette /126—128. p./. A felszabadulást követő történelmi esemé
nyek a könyvek világéban is forradalmi változást okoztak. "Óriási könyvmennyi- 
ségek /1952-ben mintegy 4 millió egység/ kerültek állami tulajdonba, értékes 
könyvek váltak gazdátlanná és kallódtak el." Felkutatásukra az 1949-1951-es 
években sokat tett az Országos Könyvtári Központ, majd 1952-ben a Népkönyv
tár! Központ keretében létrehozták azt a Könyvelosztót, mely 1954—tői könyv
tárunk keretében működik.

Hogy ennek az osztálynak igen jelentős munkájáról miért tudnak csak ke
vesen /máig érvényesen is/ ugyancsak ő magyarázta meg.

"Ennek oka egyrészt abban rejlik, hogy aznosztály munkájának zömét a 
város legkülönbözőbb pontjain levő részlegekben végzik, másrészt pedig abban, hogy a Könyvelosztó munkájának az OSZK-ban csak néhány osztállyal 
van szoros kapcsolata .... mert tevékenységében elsősorban a magyar 
könyvtárügy egészét érintő feladatok dominálnák."
Munkájuk jelentőségét illetően egy-két példa csak 1960-ból.
A Sárospataki Állami Tanltóképezde által leadott ömlesztett könyvanyag
ból került elő egy olyan kolligátum, mely a 18. században Tseétsi János 
sárospataki tanár tulajdona volt. A többtagú kolligátum két RMK és két 
1711 utáni nyomtatvány mellett a NOVA POSONIENSIA töpb számét, ill. an
nak SYLLABÜS c. havi mellékletét tartalmazta. Ez az 1721 márciusától 
1722 szeptemberéig élt hírlap igen ritka és értékes emléke a magyar sajtó 
történetének.
"Sajnos /az előtalált kötet/ a hírlapnak nem valamennyi számát tartalmaz
za, azonban igy is van benne egy szám, amely eddig hiányzott az OSZK ál
lományéból és az előkerült 7 darab Syílabus közül pedig egyetlen egy sem 
volt eddig meg a Hirlaptárban." - 85• p.
"Ritka első kiadás került elő ... Einstein, A/lbert/: Die Grundlage dér 
allgemeinen Relativitatstheorie von - -. Leipzig 1016. 64 p. /Klny. az 
Annáién dér Physik Bd. 49-ből./ - A fűzött, eredeti papirboritóban levő 
könyv Einstein alapvető jelentőségű főmüvének ritka első kiadása. Értéke 
/Varga S. Frigyes akkori becslése szerint/ 15 000 Ft." - 153* p.
1966-ban kaptuk vissza az Eszterházl-könyvtár mintegy 15-16 pfm-nyi

anyagét, amely a náci hadsereg "kiürítési műveletei" során került Berlinbe.
"1959 őszén a berlini Deutsche Staatsbibliothek keretében működő "könyv- 
elosztó" raktárában dr. Borsa Gedeon osztályvezető kötés és tulajdon
bélyegző alapján az eredetileg magyarországi XVIII, századi Eszterházi- 
könyvtár egy tetemes részét fedezte fel."
Borsa Gedeon jelentése, majd a Művelődésügyi Minisztérium és a Külügy
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minisztérium megkeresése alapján a DSB igazgatósága a magyar külképvisef- 
let utján " • •• a teljes anyagot 4 ládában könyvtárunkhoz juttatta* A 
könyveket a keszthelyi Helikon Könyvtárba irányítottuk, ahol mint önálló 
könyvtári egységet fogják kezelni*” - 124* p*

Könyvtárunk társadalmi élete
Két eseményt említünk, mindkettő szakszervezeti kezdeményezés volt és 

mindkettőnek aktualitása van*
Az egyik egy tizenötéves évforduló*
"Szeptember 19-én — a Szakszervezeti Bizottság uj kezdeményezéseként 
szakszervezeti közösségben ünnepeltük meg könyvtárunk munkatársainak,
Kiss Jenőnek és Kovács Máriának házasságkötését. Uj és szokatlan volt 
még a gondolat "esküvő a könyvtárban", de a Budapesti Bizottság segítése, 
a Nőbizottság gondoskodása ünnepi díszbe öltöztette a termeket /a Köz- 
alkalmazottak Szakszervezete székházának klubtermében/ és a közösség 
melegével bensőségessé, valóban a közösség ünnepévé tette a házasságkor 
tést." - 193. P*
/Azoknak, akik nem ismernék őket, Kiss Jenő ma az MM munkatársa, felesé
ge pedig a Könyvelosztó dolgozója, aki jelenleg gyermekgondozási szabad
ságon van*/
A másik esemény analógiaként biztatás könyvtárunk mai dolgozói részére*
"A Guszev u* 1* sz* alatti emeletráépítési akcióban résztvételre jelent
kezettek sorrendjének elbírálása megtörtént és azt könyvtárunk főigaz
gatója is jóváhagyta* A tervek elkészítése folyamatban van* Tájékoztatá
sunk szerint az emeletráépitési akciót a Beruházási Bank bevonásával in
tézi Gazdasági Hivatalunk*" - 53* P*

És, hogy a humorról se feledkezzünk meg
Abban az időben a Híradó humorát többek között "Az Olvasószolgálat emlék

albuma" elmen Vargha Balázs "szolgáltatta*"
A szokásos esetről van szó, egy olyan fiúcskáról, aki be szeretne irat

kozni könyvtárunkba és ott olvasni szeretne•
"Tizenkétéves hamvasarcu fiúcska áll a "ketrec" előtt* Az ügyeletes szi
ve már előre beléborzong a várható fejleményekbet el kell küldenie ezt a 
kedves fiút. Jaj, csak ne okozzak szegénykének egész életére szóló 
traumát gondolja bűnbánóan.
••• Az ifjú kutató indul kifelé. Az ügyeletes keblében nagy vihar dúl*
Hogy lehettem ilyen kegyetlen. - Utána szalad, a folyosón eléri és vissza
hívja. - Bár a szabályok nem engedik, de ha tudományos témával foglalko
zik ••• - Tessék visszajöbbi, adok egy olvasójegyet*
Tíz perc múlva az elűzött fiúcska, a könyvtári bürokrácia áldozata a 
tudományos olvasóteremben ül, zsebében a T-betüs, ingyenes olvasójegy, 
s mellette az asztalon az összes fellelhető Tarzan-kötet* - Az ügyeletes 
arcán a katharzis glóriája fénylik." - 146. p*

HORVÁTH VIKTOR
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Könyvtárunk pártalapszervezete február 18-án 
taggyűlést tartott. Napirendjén az OSZK 1973. évi 
munkájáról és az 1974. évi feladatokról szóló tá
jékoztató szerepelt# A beszámolót dr# Havasi Zoltáh 
tartotta.

A beszámoló elsősorban a könyvtár munkájában 
érvényesülő tendenciákat elemezte és abból kiindu- 
lóan vázolta fel az alapvető feladatokat: a közpon
ti vezetés további erősítését, az osztályvezetők 
feladatkörének és felelősségének növelését, az OSZK 

munkája tudományos jellegének — a hagyományos szakmai munka mellett, azzal 
együttes — kialakítását, a tudományos munka színvonalának — a szakreferensek 
számának növelésével való — emelését#

Ezeknek a feladatoknak megoldásában sem a prakticizmus, sem az üres 
teóriák nem segítenek# A könyvtárunkkal szemben támasztott igényeket és a ren
delkezésünkre álló erőket kell helyesen felmérnünk és mozgósítanunk ahhoz, 
hogy biztosítani tudjuk, Az eddigieknél jóval nagyobb gondot kell fordítanunk 
egy következő vezetői kollektíva kialakítására, a lelépők menetközben! pótlá
sára az arra alkalmas fiatalabb dolgozók egyre nagyobb mértékű bevonásával 
és a feladatokra való felkészítésükkel. Ennek fontosságát a vári perspektíva 
még inkább aláhúzza.

A beszámolóban felvetett kérdésekhez dr. Jóboru Magda, Milhoffer Alajos, 
Pelejthei Tibor és Sonnevend Péter szóltak hozzá#

Könyvtárunk Szakszervezeti Tanácsa 1973* decem
ber 19-én értekezletet tartott. A tanácsülésen 
Óvári Sándor főosztályvezető adott tájékoztatást 
á várépitkezés jelenlegi helyzetéről. Erre abból 
a nevezetes alkalomból került sor, hogy 1973* ok
tóber 10-én megérkezett az első könyvszállitmány 
a Nemzeti Könyvtár uj épületébe, a már elkészült 
véri raktárba. A következőkben a Tanács egyik tag
jának, Bata Imrének összefoglalásában ismertetjük 
az ülésen elhangzottakat.

Hasznos és fontos értekezletről számolhatok be. A könyvtár vezetőinek 
jelenléte és felszólalása egyaránt hangsúlyozta az alkalom jelentőségét5 a 
gyakorlati érdekű, részleteiben tényszerű és egészében őszinte bevezető —
Óvári Sándor főosztályvezető tájékoztatója — szabta meg a további megbeszélés 
tárgyalásmenetét, stílusát, s az igy kialakult légkör biztosította hasznosságát.

Óvári Sándor előadása, továbbá Jóboru Magda főigazgató és Sebestyén Géza 
főigazgatóholyettes kiegészítő hozzászólása nyomán nyilvánvaló lett a jelen
legi helyzet.

Milyen ütemben folytatódik a várépitkezés? — Az adott pillanatban senki 
nem felelhetett erre, mivel februárban tárgyalja a Gazdasági Bizottság az épít
kezés további menetét. Minthogy az egész várkomplexumró1 van szó, a sorrend
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kialakulásától függ a könyvtárépület további ópitésének üteme. Ilyen helyzet
ben nagyon fontos a Művelődésügyi Minisztérium és az OSZK vezetőségének össze
hangolt álláspontjai alapos indokolásu véleményezése. Jóboru Magda fejtegeté
sét Sebestyén Géza azzal egészítette kit már az eddigi sorrend is úgy alakult, 
hogy az OSZK került az utolsó helyre* A Budapesti Történeti Muzeum, a Nemzeti 
Galéria, a Munkásmozgalmi Intézet épületrészeit már csak azért is hamarabb 
fejezte be a beruházó, mert a könyvtárépület jelenti a legbonyolultabb fela
datot. Ám ha a következőkben is igy alakul a sorrend, ez súlyosan érintené 
helyzetünket. Mindebből kiviláglik a jelenlegi állapot.

Óvári Sándor tájékoztatója reálisan tagolta a szituációt. — Nem tudjuk, 
mikorra kerülünk olyan helyzetbe, hogy a költözködés valódi megindulása legyen 
a feladatunk. Az épület szakaszos átadása 1972 eleje óta tény. 1972 végére 
elkészült a két toronyraktár, de a fűtést és légkondicionálást a beruházó nem 
tudta biztosítani. 1973 október 10-én mégis megindult a könyvszállitás, a rak
tár részleges betelepítése.

Világos ebből a költözés megkezdésének racionalitása# Ha egyszer az épü
let úgyis szakaszosan kerül átadásra, hogyha a költözés mindenképpen hosszú 
folyamat, a könyvtár pedig egyébként is kénytelen volt sok éven ét különböző 
helyeken tárolni állománya egy részét, ésszerű a költözést elemi feltételei 
biztosításával, átgondolt stratégia szerint — megkezdeni# Óvári Sándor rész
letesen elemezte a döntést megelőző helyzetet, a döntés következtében fölme
rült feladatokat, a szervezést, s a döntés nyomén föllépett problémákat is*

Hosszúra nyúlt az építkezés. Változtak a realitások. A műszaki fejlődés 
például újabb belső tervmódosítást tett szükségessé. S az elkészült épület
résszel kapcsolatban is számos hiba mutatkozott. Eddigi raktározási lehetősé
geink váratlan változásai pedig a szállítások menetrendjén követeltek módosí
tást. A munkafeltételek is mostohák# Igen bonyolult szituációt kell áttekinteni* 
Szokatlan nagyszámú paramétere van az adott helyzetben a költözésnek. De fo
lyik a munka, s elmondhatni, jelentős eseménysor vette kezdetét.

Hozzátehetjük: nemzeti könyvtárat- nem minden században szokás költöztet
ni. A könyvtári szakma sem ilyen föladatokra készíti föl, tanítja meg a könyv
tárost. A most adódó föladat viszont minden mozzanatában szokatlan és rendkí
vüli# Ilyen szemléleti síkból kell mindnyájunknak a vállalkozást néznünk, majd 
a jó ügy érdekében cselekednünk.

Kitűnt az is a tájékoztatóból, hozzászólásokból, hogy nemcsak a költözés 
igen nagy követelményeket támasztó periódusa, hanem a költözés követelményei 
is elgondolkoztathatnak bennünket. Más térarányok, viszonylatok meghatározta 
jövő elébe nézünk. A kihívás radikális, aminek azonban nemcsak gondja, jó ha
tása is bekövetkezik egyszer*

Életrehivta a vezetés a Vérbizottságot. Sebestyén Géza az elnöke, Havasi 
Zoltán, Óvári Sándor és Farkas László a bizottság tagja. Ók a vállalkozás köz
vetlen irányitói, mig a tartalmi kérdések gondozói természetesen az illetékes 
osztályvezetők és szakemberek#

Az 03ZK következő évtizede sorsalakitó periódus lesz* Élet- és munkakö
rülményeinknek ez a radikális átalakulása fordulását hozza könyvtári életünk 
tartalmának is. De az egyén is megérzi majd formáló hatását! — BATA IMRE
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A NÉPE3EDÉSP0T.ITIKAI HATÁROZATOKRÓL

A Hliniöztertanáos a népességi helyzet javítása, a gyermekes csalá
dok fokozott anyagi támogatása, a nők ás a születendő gyermekek egészségének 
hatékonyabb megóvása érdekében több népesedéspolitikai határozatot hozott. 
Ezek ismertetését — tájékoztatásul — az alábbiakban közöljüki

.Tájékoztató a népesedéspolitikai határozat alapjain módosított betegségi 
biztosítási rendelkezésekről.' /Kivonat./
Az 1974- január 1-étől hatályba lépő uj rendelkezések módosítják a gyermekápo
lási táppénzre, a 180 napi biztosítási idő alapján járó terhességi-gyermekágyi 
segélyre, az anyasági segélyre, valamint a terhesség megszakítás esetén járó 
táppénzre jogosultság szabályait. Az uj rendelkezéseket a következőkben ismer
tetjük.
1. Gyermekápolási táppénzre jogosultság kiterjesztése. Az u.i rendelkezés

n7,érint 1
a/ A dolgozó anya és az egyedülálló apa részére a gyermek egy éves koráig, 

továbbra is korlátozás nélkül jár a gyermekápolási táppénz.
b/ Az anya vagy egyedülálló apa beteg gyermekének ápolása idejére a gyer

mek 6 éves koráig részesülhet táppénzben a következők szerint:
- az 1 évesnél idősebb, de 3 évesnél fiatalabb gyermek ápolására éven

ként 60 napig,

2.

4.

- a 3 évesnél idősebb, de 6 évesnél fiatalabb gyermek ápolására évenkór, 
30 napig jár a táppénz.

Az egyedülálló anyának vagy apának 3 évesnél idősebb gyermeke ápolása ese
tén is 60 napig jár évenként a gyermekápolási táppénz.
<5/ A gyermekápolási táppénz gyermekenként jár.
Például: a dolgozó nőnek két 3 évesnél idősebb, de 6 évesnél fiatalabb gyer
meke van, mindkét gyermeke után 30-30 napra, ha egyedülálló nő 60-60 napra 
jogosult gyermekápolási táppénzre.
d/ A gyermekápolási táppénzre jogosultság elbírálásánál 1974. január 1-től 

nem kell vizsgálni azt, hogy él-e a dolgozóval közös háztartásban más 
olyan családtag, aki a gyermek ápolását keresetveszteség nélkül ellát
hatja. A korábbi kizáró feltételt tehát az uj rendelet eltörölte.

Az egyedülálló dolgozók körének bővítése.
Az uj rendelkezés a jelenlegi szabályozásban foglalt egyedülálló dolgozók 
körét azzal bővíti, hogy egyedülállónak tekinti azt a dolgozót is. akinek 
házastársa kórházi ápolásban részesül vagy külföldön tartózkodik a gyermek 
betegségének tartama alatt.
Azt a körülményt, hogy a házastárs:
- kórházi ápolásban részesült;
- külföldön tartózkodott 
nyilatkozattal kell igazolni.
A társadalombiztosítási bizottságok hatáskört kaptak arra, hogy indokolt 
esetben egyedülállónak nyilvánítsanak olyan szülőket, akik gyermekük ápo
lása miatt kénytelenek az életben előforduló egyéb helyzetekre tekintettel 
a munkából távol maradni, bár a jogszabály rendelkezései szerint nem számi 
tanak egyedülállónak. Az ilyen kérelmeket a vállalati szakszervezeti szerv 
/Szakszervezeti Bizottság, Társadalombiztosítási Tanács/ véleményével a 
társadalombiztosítási bizottsághoz címezve az illetékes igazgatósághoz, 
kirendeltséghez kell benyújtani.
Terhességi-gyermekágyi segély felemelése 180 napi biztosítási idő esetén.

ly i
nő munkabére na ni átlagának 65%-,
visszafelé számított 2 éven belli! 
legalább 180 napi előzetes biztosítási ideje van.

A terhességi-gyermekágyi segély összege *— az eddigi 50/5 helyett a dolgozó 
nő munkabére napi átlagának 65'/o-a, ha a dolgozó nőnek nincs a szüléstől 
visszafelé számított 2 éven belül 270 napi előzetes biztosítási ideje, de
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Ezt a rendelkezést 1974* január 1-től alkalmazni kell arra a dolgozó nőre 
is, aki mór korábban megkezdte szülési szabadságát* A terhességi-gyermek
ágyi segélyb 65%-os mértékben az emlitett naptól kell folyósítani*

Az anyasági segély összege gyermekenként
Az alábbi összegek magukba foglalják a 400 forint csecsemőkelengye segélyt is*
a/ 2500 forint, ha a szülő nő terhességének ideje alatt négyszer — koraszü

lésnél egyszer — terhességi orvosi vizsgálaton részt vett és az első — 
koraszülésnél az egyszeri — terhességi vizsgálat a terhesség kezdetétől 
számított 140 napon belül volt*

b/ 1000 forint, ha a szülő nő az bJ pontban foglalt feltételeknek nem felel 
meg, vagyis nem vett részt az előirt orvosi vizsgálatokon, illetőleg nem 
volt a terhesség első 140 napján belül terhességi orvosi vizsgálaton, de 
azon legalább egyszer részt vett*
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 1974* junius 30-a után bekövetkezett 
szülés esetén nem jár anyasági segély annak* aki terhessége tartama alatt 
egyszer sem vett reszt -berhességi orvosi vizsgálaton^

Az átmeneti rendelkezések szerint 1974* január 1-e és junius 30-a közti szü
lés esetén gyermekenként 2$00 forint összegű anyasági segélyt kap az a szülő 
nő, aki terhességének tartama alatt bármikor háromszori — koraszülés esetén 
egyszeri — terhességi orvosi vizsgálaton részt vett* Ha az anya terhességi 
örvosi vizsgálaton nem vett részt háromszor — koraszülés esetén egyszer —, 
vagy egyáltalán nem volt terhességi orvosi vizsgálaton, gyermekenként 1000 
forint összegű anyasági segélyre jogosult*
7« Táppénz terhesség megszakítása esetén
A dolgozó nőnek terhesség megszakítása esetén a keresőképtelenség első három 
napjára is jár a táppénz. Nem kell tehát a jövőben különbséget tenni abban 
a tekintetben, hogy a terhességmegszakitás betegség miatt vált-e szükségessé 
vagy ezt egyéb ok indokolta* Az uj rendelkezés szerint a kórházi ápolás költ
sége sem terheli az ápoltat#
Az általános szabályok szerint jogosult a dolgozó nő a keresőképtelenség első 
három napjára táppénzre /kórházi ápolás esetén kórházi táppénzre/, ingyenes 
kórházi ápolásra, útiköltség megtérítésre, valamint mentőszállítás díjtalan 
igénybevételére •
Ugyancsak ingyenes a kórházi ápolás a családtag terhességének művi megszakí
tása esetén is és az általános szabályok szerint jár részére útiköltség, va
lamint mentőszállítás* ••*"

(2) A szociálpolitikai intézkedések közül kiemeljük a következőket!
- Az eddigi havi 650 forinttal szemben — a gyermekek számától függően — 
differenciáltan emelkedik a gyermekgondozási segély összeget az első 
gyermek után 800 Ft, a második gyermek után 900 Ft, a harmadik és minden 
további gyermek után 1000 Ft.

- A dolgozó szülők életkörülményeinek javítása érdekében az anyák /gyerme
ket egyedül nevelő apák/ részére a jelenlegi havi egy fizetésnélküli 
szabadnapon túl évenként

- egy 14 éven aluli gyermek esetében 2 nap
- két 14 éven aluli gyermek esetében 5 nap
- három vagy több 14 éven aluli gyermek esetében 9 nap 

fizetett szabadnapot kell biztosítani*
- 1974 junius 1-től felemelik a családi pótlékot!

- két gyermek után 600 Ft,
- három gyermek után 900 Ft,
- é3 minden további gyermek után 320 Ft 

lesz a kifizetésre kerülő összeg#
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Szakszervezeti segélyek

Decemberbenj Mórái György, Tisza Kálmánná, Török Sára*
Januárbant Kastély Beatrix, Kálmán Klára, Molnár Séndorné /Keszthely/,

Tőkésy Ilona, Túrén Frigyessé.

Munkaadói segélyek

Decemberben! Bácz Kálmánná, Boda Józsefné, Hörömpöly Andráané, Kausay Tibor- 
né, Kaszás István, Koncz Józsefné, Piros Ferencné, Sándor Erzsé
bet, Zsigmondy Árpádné.

Januárban! Elek László, Kádár László, Méhész Tamásné, Nagy Ildikó, Pehártz 
Lőrinc.

Összeáll.! HOFFER REZSŐNÉ

IBII
Felhívjuk a munkatársak figyelmét, hogy az elmúlt évhez hasonlóan ez évben i3 
előfizettünk Szakszervezeti Könyvtárunk számára az alábbi folyóiratokra! 
Társadalmi Szemle. U.1 írás. Kortárs. Nagyvilág. Lakáskultúra. A folyóiratok 
régebbi számai is kölcsönözhetők a könyvtári órák alatt! kedden és pénteken 
14 - 16^ órákban a Szakszervezeti Könyvtárban, Bókay Bólánénál.

Egyben kérjük, hogy azokat a szakszervezeti könyvtári könyveket, amelyek 
kölcsönzési határideje lejárt, szíveskedjenek mielőbb visszahozni.
*
Ezúton tolmácsoljuk dr. Szász Géza özvegyének és leányának köszönetét azon 
munkatársainknak, akik a karácsonyi ünnepek alkalmából eljuttatott ruhaoso- 
maggal enyhítették gondjaikat.
# *
Linczényi Adorjánná kolleganőnk /aki a Tárkányi család támogatására juttatott 
ajándékokat, gyűjtést továbbította Tárkányi Gyulénénak/ levelet kapott, amely
ben Tárkányi Emőke bejelenti, hogy újra férjhezment, s ezúton is ismételten 
köszöni az eddig kapott segítséget. A levél.Linczényinénél megtekinthető.
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A KISZ 1974. ÉVI FBLADATTERVE

Az 1973 novemberében tartott VIII. kerületi 
küldöttértekezlet — félidőben két kongresszus 
között — értékelte a KISZ VIII. Kongresszusa 
óta eltelt két év tevékenységét, határozottan 
rámutatva a fogyatékosságokra.

Az OSZK KISZ szervezete számára ez az év ob
jektív és szubjektív tekintetben egyaránt jó kö
rülményeket biztosit a mozgalmi munka színvona
lának emeléséhez /az Ifjúsági Törvényben foglal
tak további megvalósulása« a választott uj veze

tőség lendületes munkája( a szervezeti élet fejlődéséhez alkalmas helyiségek 
kialakítása és birtokbavétole/. Az 197A. évre összeállított kerületi program 
a kiemelt feladatokat tartalmazza — a fogyatékosságokra koncentrálva —s 
ezek valóban a lényeget tükrözik. A mi munkánknak is csomópontjai lehetnek — 
a szervezet sajátságai szerint esetleg módosulva —- pl. a szervezeti fegyelem 
erősítése, a tagok differenciáltabb és tervszerűbb munkavégzésére való törek
vés, a taggyűlések politikai hatásának fokozása, a vezetők felkészültségének 
Javítása.

Feladatainkat az alábbiak szerint csoportosítottuk! szervezeti élet, 
eszmei-politikai munka, kulturális- és sporttevékenység, a gazdasági munka 
segítése, érdekvédelem, kapcsolataink.
Szervezeti életünk erősítésére
- folytatjuk az egyéni és csoportos megbízatások rendszerének kiépítését, 

lehetőség szerint taggyűlésen adva és értékelve a munkát
- a csoportmunkát fokozatosan fejlesztjük! egy-egy feladat megoldása egy cso

port tagjai által, csoportgyüléseken értékelés, csoport-programok szervezé
se stb.

- biztosítjuk az állandó figyelmet a tagfelvételekre és átigazolásokra, 
minden területen

- minden KISZ-taghoz eljuttatjuk a Szervezeti Szabályzatot, az újonnan jelent
kezőket megfelelően felkészítjük

- az uj vezetőség és a csoportbizalmiak felkészítését a társadalmi vezetőkép
zés révén megoldjuk

- növeljük az aktív tagok számát
- két-három hetenként tartunk vezetőségi ülést
- másfél-két havonta tartunk taggyűlést
Az eszmei-politikai munka terén
- előadássorozatot rendezünk, amelyet az alapszervezet tagjainak igénye alap

ján állítottunk össze /KISZ-oktatás/
- a taggyűléseken fokozottabb mértékben foglalkozunk politikai—történelmi— 
filozófiai kérdésekkel

- politikai-társadalmi ünnepeinket a könyvtár pért- é3 szakszervezetével 
ecyütt ünnepeljük, aktivan részt vállalva az előkészítésből
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Kulturális és sporttevékenységünk
önálló helyiségeink kialakítása a tavaszi-nyári hónapok feladata. Az e munká
ba való bekapcsolódás létrehozhatja azokat a társas kapcsolatokat, amelyek 
nélkülözhetetlenek az élénkebb kulturális élet kibontakozásához. Részben az 
önálló KlSZ-helyisógekben, részben a nagyobb párthelyiségben /díszterem/ egy 
sor aktiv szórakozási-művelődési forma megvalósítására kerülhet sor. Az alábbi 
akut tervezzük:
- filmklub szervezése és működtetése /a feltételek a helyiség kivételével már 

kb. másfél éve adottak/
- a zenei klub újjáalakítása zenetörténeti sorozat és kötetlenebb zenehallga
tások formájában

- fotoklub alakítása, a fényképekből kiállítások készítése
- a fiatalok képzőművészeti alkotásaiból kiállítások rendezése
- tematikus, több művészeti ágat /irodalom, zene, képzőművészet stb./ felölelő 

egyéni aktivitást igénylő összejövetelek szervezése
- rendszeres utiélmény-beszámolók, diavetítéssel
- ping-pong és sakk-versenyek
A klubélet kialakításán é3 fejlesztésén kívüli terveink:
- közös muzeum-, tárlat-, színház-, mozilátogatások
- nyelvtanfolyamok folytatása, szükség esetén újjászervezésük;
- továbbra is végezzük az általános művelődést szolgáló folyóiratok körözését 

a dolgozók között, majd a folyóiratokat eljuttatjuk vidéki iskolákba, műve
lődési házaiéba és az NDK-ban dolgozó magyar fiataloknak

- rövidebb /egynapos/ és hosszabb /két-hérom napos/ kirándulásokat rendezünk
- megalakítjuk kispályás futball-csapatunkat
- kedvezményes uszodabérieteket juttatunk a csoportoknak
A gazdasági munka segítése
- Az ifjúsági parlament előkészítésében és lebonyolításában való aktiv rész
vétel

- a fiatalok szakmai fejlődésének érdekében terv készítése, összehangolva az 
intézményvezetéssel

- a Raktári Osztály számára tett társadalmi munka-vállalás maradéktalan 
teljesítése

- ősztől újabb társadalmi munka lehetőség keresése és kiaknázása /a Kisnyom
tatványtárbeli munka folytatása vagy egyéb/

Érdekvédelem
- Az Ifjúsági Törvény OSZK-beli intézkedési tervében foglaltakból a KISZ 

szervezetre háruló feladatok teljesítése
- az ifjúsági parlamentet előkészítő főosztályi ifjúsági értekezletek össze
hívásának szorgalmazása, a tapasztalatok összegyűjtése, hasznosítása

- az intézkedési terv esetleges módosítása, kiegészítése /javaslatok/ 
Kapcsolataink
- a párttaggá nevelés tervszerűbbé tétele, a nevelés formáinak kialakítása a 
pártszervezet segítségével

- a szakszervezettel kölcsönösen támogatjuk egymás tevékenységét, munkánkat 
összehangoljuk.

KISZ-vezetőség
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ITT A LEHETŐSÉG

Az óv elején KISZ szervezetünk tagjai közül társadalmi munkára 
vállalkozókat toboroztunk# A szép számmal jelentkezők közül felmérést végez
tünk Midőbevallásos,, alapon# Mindenki megnevezte azt a napot /vagy napokat/, 
amikor más elfoglaltsága nem akadályozza a vállalt munka végzésében#

A társadalmi munka elindítását az tette szükségessé, hogy "klub probló* 
mánk" végre-valahára megoldódott# Már a kezünkben van leendő klubhelyiségünk 
kulcsa, de klubunkat nekünk kell Önerőből berendezni# Éppen a legjobbkpr jött 
Milhoffer Alajos osztályvezető kartárs felhívása, hogy ha vállalkozunk rá, (f 
tudna munkalehetőséget biztosítani sokunk számára# Ajánlatát elfogadva meg
született a szerződés a Gazdasági Hivatal és a KISZ között, amely szerint a 
GH egy személy által végzett munkaórára 15 Ft-ot fizet# /A szerződés kíván
ságra Kastaly Beánál megtekinthető#/ Az e módon rendelkezésünkre álló össze
get tetszésünk szerint felhasználhatnánk klubunk berendezésére#

Társadalmi munkát vállaltunk, hogy klubot teremtsünk magunknak# De mun
kánk nem csak a magunk számára válik hasznossá# Végezzünk akár számsorrondi 
raktárreviziót,porszívózzunk a Hirlaptárban, vagy segédkezzünk az állomény- 
áttelepitós előkészítésében, ez végül is könyvtárunk érdeke elsősorban# Ezt 
fi gye lembe véve munkánk hasznossága uj értelmezést nyerhet, elsősorban saját 
magunk számára.

Az elvégzendő munka nem sok és nem nehéz# A személyenként vállalt kb# 
heti két órával kényelmesen, gyorsan elvégezhető. A lehetőség adott, ne sza- 
lasszuk ell A hatvannál több jelentkező nevét látva önkéntelenül eszembe 
jutott a kossuthi mondat: "Annyi energiát a kivitelben, mint amennyit a meg
ajánlásban" és akkor ••#

•«• akkor viszontlátásra a klubmegnyitón#
ELEKES PÉTER

O
AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

Néhány évvel ezelőtt indított útnak az akkori KISZ-vezetőség egy politikai- 
társadalmi kérdésekkel foglalkozó előadássorozatot, aminek folytatása, rei- 
újítása az alábbi programtervezet.

Ipper Pál volt el3ő meghívottunk; a beszélgetésben szó esett az 
válság problémái mellett Szolzsenyicin uj könyvéről# e a körülötte zajló 
vitákró1, a chilei helyzetről; az amerikai életformáról.
A továbbiakról csak cim szerint:

Baloldali ifjúsági mozgalmak — a magyarral közös és eltérő vonásai 
A VIT-ről — személyesen
Kina és Albánia helyzete a szocialista vilégrendsaerben 
Tudományos-technikai forradalom és a szocialista termelési viszonyok 
táguló világ 
"Holtak hallgatása"
Demokrácia Magyarországon
A Kf/iK Pesten és vidéken
Az egyház helye, helyzete a mai világban

A felsorolt témákban változás-bővités lehetséges; ez elsősorban a vitákban, 
beszélgetésekben részt vevők igényeitől - aktivitásától függ. Mindenérdeklő 
élőt szívesen látunk. Akinek ötlete-javaslata van, kérjük, forduljon liozzanKl

A KISZ-vezetőség
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