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A Vezetői Tanács november 20-i Ulásán első napirendi pontként 
N. Ráoz Aranka főosztályvezető: 11 Az Országos Széchényi Könyvtár mellett léte
sítendő tárold könyvtár programja." o. előterjesztést tárgyalta meg.
A könyvtár vezetősége az előterjesztés alapkoncepciójával egyetértett és a 

következő határozatokat hozta:

1. A Törökbálinton létesítendő tárold könyvtár a könyvtárak által rendelke
zésre boosátott fölösoéldánvok és ritkán keresett dokumentumok tárold helye. 
Gyűjtési területe általános. Ezt csupán a kivonható és felajánlható állomány- 
részekre és a tároló könyvtár által nem gyűjtött kiadványokra vonatkozó előí
rások korlátozzák.

2. A tároló könyvtár mellett az értékes dokumentumanyag megőrzésére, folya
matos állománykiegé8zitésekre tartalékraktárat kell létesíteni.

3. Az átadott dokumentumanyaggal a tároló könyvtár rendelkezik.
4* A tároló könyvtár minden dokumentumot egy példányban őriz meg.
5. A tároló könyvtár feldolgozott állományát jelenti az OSzK központi kata

lógusainak.
6. A tároló könyvtár állományát könyvtárközi kölcsönzés utján rendelkezésre 

bocsátja.
7. További vizsgálódást igényelnek a következő, most még vitatott kérdések: 

a/ a tároló könyvtárba kerülő anyag időhatára, a dokumentumok megjelenési éve 
szerint; b/ a tároló könyvtár feldolgozott vagy fel nem dolgozott anyagot ve- 
gyen-e át az egyes könyvtáraktól; c/ a tároló könyvtár gyűjtőköre terjedjen-e 
ki a magyar anyagra vagy nem; d/ a felajánlott anyagból a válogató könyvtárak 
sorrendjében a tároló könyvtárat milyen hely illesse meg.

8. A 7* pontban megjelölt vitás kérdések eldöntése után a tároló könyvtár 
programját az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács elé kell terjesz
teni,
/A tároló könyvtár programjának részletes ismertetésére lapunk más helyén 

kerül sor./

Második napirendi pontként a Vezetői Tanács dr. Németh Mária tudományos tit
kár: "összefoglaló azokról a fontosabb nemzetközi információs rendszerekről. 
nemzetközi kooperációban folyó könyvtári és bibliográfiai munkákról, amelyek
ben az OSzK nem vesz részt." c. előterjesztését vitatta meg.
Mint arról annakidején beszámoltunk, a Vezetői Tanács egy évvel ezelőtt 

Fügedl Péterné főosztályvezető és Szllvássy Zoltánná osztályvezető előter
jesztésében tárgyalta meg: "Az OSzK részvétele a nemzetközi információs 
rendszerekben, a könyvtári és bibliográfiai munka nemzetközi kooperációjában"
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o. témát. Akkor született egy olyan határozat, hogy a pozitív helyzetfelmáráé 
után készüljön el ennek negatív ellenképe Is, azaz mérjük fel azokat a nem
zetközi együttműködési formákat, amelyekben eddig még nem vettünk részt, de 
bekapcsolódásunk esetleg kívánatos volna.
A nemzetközi Információs rendszerekben való közreműködésünk kiszélesitésér# 

jelenlegi adottságaink mellett sem igény, sem lehetőség ninos - állapítja mer 
az összefoglaló s ezzel a könyvtár vezetősége Is egyetértett. Jelenleg arra 
kell törekednünk, hogy eddig vállalt kötelezettségeinknek eleget tegyünk. 
Számunkra legfontosabb a KGST-tagállamok Nemzetközi Tudományos és Műszaki 
Információs rendszerében /NTMIR/ való közreműködésünk, amely két síkon Is ró 
ránk feladatokat:

- az operatív munka vonatkozásában /IKARSz » Időszaki Kiadványok Automati
kus Regisztrációs Szolgálata/;
- Kutatási témák megoldásában, Illetve a szabványosítás megvalósításában 

/egyszeri feldolgozás, központi katalógusok, stb. - kiadványtípusok tipológi
ája, leírási szabványok stb./
Ugyanakkor résztveszünk a szocialista országok nemzeti könyvtárainak koope

rációjában is. Ez a kettősség egyes részfeladatok megoldásában egymást fedi 
- a jövőben arra kell törekednünk, hogy a munkák a jelenleginél összehangol- 
tabban folyjanak.
Az UNISIST keretében folyó munkák /ISDS, ISBN-rendszer/ körének további ki

szélesítésére sem gondolhatunk - mindenesetre kívánatos volna, hogy az adott 
témákkal összefüggő nemzetközi konferenciákon az OSzK az eddiginél megfele
lőbben képviseltesse magát.
Ami a számítógépes rendszerekbe való bekapcsolódást illeti, ez csak akkor 

lesz megvalósítható, ha az MNB már ezen az alapon szervezve, Üzemszerűen és 
megbízhatóan működik.

A nemzetközi szakmai testületekben /IFLA, Unesco szakmai szemináriumai, ISO 
stb./ való részvételünk intenzivebbé tétele kívánatos volna, hiszen nem egy 
kérdésben /UBC-program, szabványosítás/ erősen érdekeltek vagyunk. Néhány to
vábbi testülettel /pl. International Assooiatlon of Bibliophiles, Paris, 
Istituto Centrale dél Restauro, Roma, Deutsches Bucharchiv, München, 
International Book Committee/, valamint a hungarika kutatások miatt számbajö- 
hető nyugati nemzeti könyvtárakkal való szorosabb együttműködés szintén igen 
hasznos volna.
E kérdésben a Vezetői Tanács állásfoglalása leszögezte, hogy ezekben a nem

zetközi szakmai testületekben való részvételünk mindenkor az adott lehetősé
gek függvénye /pl. devizális nehézségek/, ezért a személyes közreműködés mel
lett maximálisan ki kell használni az egyéb lehetőségeket.. /Informatív anya
gok beszerzése, Írásbeli érintkezés./
A nemzetközi kooperációs bibliográfiai vállalkozásokban való közreműködé

sünk elsősorban könyvtárunk szakkönyvtári területére; a magyar nyelv-, iroda
lom- és történettudományra vonatkozhat. Itt három olyan nemzetközi bibliográ
fiai vállalkozás van, ahol szerepünk lehetne s ahol a hazai anyag megfelelő 
szintű közzététele közreműködésünket kívánatossá is tenné. /Publicatlons of
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the Modern Language Association of America, a nemzetközi Irodalomtudomány 
legnagyobb bibliográfiája, Index Tranalationum, a fordítások vllág-bibliog- 
ráfiája, ás a Dietrich-féle Internationale Bibliographie dér Zeitschrif- 
tenliteratur./
A Vezetői Tanács állásfoglalása szerint az említett nemzetközi kooperáción 

alapuló szakbibliográfiai vállalkozásokba való bekapcsolódásunk elvileg kí
vánatos, de feltételei jelenleg nem adottak* A PMLA magyar anyaggal való el
látásának kárdásét azonban ennek ellenére meg kell vizsgálni és amennyiben 
ez nincs megnyugtatóan rendezve, a megoldásra javaslatot kell tenni*

A Vezetői Tanács ezután meghallgatta Somkutl Gabriellának, az Igazgatási Osz
tály vezetőjének beszámolóját az Ifjúsági Törvény és az Ifjúsági Parlament 
határozatainak végrehajtásáról* Javaslatai nyomán a Vezetői Tanács a követ
kező határozatokat hozta:

1. Az OSzK-lsmeretl tanfolyamokat erőteljesen szorgalmazni kell annak érde
kében, hogy két éven belUl valamennyi fiatal az oktatás valamilyen formájában 
részesüljön. A központi tanfolyamokat a szakszervezet és a KISz kezdeményezé
sével koordinálni kell*

2. A jelenlegi reprezentatív célokra készült OSzK-tájékoztató szövegét házi 
sokszorosításban 1976 folyamán közre kell adni, kiegészítve a dolgozók szá
mára hasznos gyakorlati tudnivalókkal. /Az intézet szervezeti felépítése, az 
egyes olvasószolgálatok adatai, osztályok, üzemek elhelyezése, társadalmi 
szervezetek stb./ A kiadványt elsősorban az uj munkábalépő fiatalok körében 
kell terjeszteni, de hozzáférhetővé kell tenni a könyvtár valamennyi dolgo
zója számára*

3. Az 1968-ban kiadott házi munkaügyi tájékoztató szövegét felül kell vizs
gálni és sokszorosított formában 1976-ban újra kiadni.

4* Az ifjúsági törvény könyvtáron belüli végrehajtását és általában az in
tézmény ifjúságának helyzetét a jövőben rendszeresebben kell figyelemmel ki
sérni és erről a könyvtár vezetőségét folyamatosan tájékoztatni. E célból 
dr. Havasi Zoltán főigazgatóhelyettes elnöklete alatt negyedévenként tartson 
összejövetelt az alábbi összetételű bizottság: Óvári Sándor párttitkár, 
dr. Ráduly Márta személyzeti osztályvezető. Bor Kálmán SzB titkár, Farkas 
Ágnes KISz-titkár.

A Vezetői Tanács ezután felhívta a figyelmet arra, hogy könyvtárunk 1977-ben 
ünnepli alapítása 175* évfordulóját* Tekintettel arra, hogy a könyvtár várba 
költözése előtt nagyobbarányu ünnepségek tartása nem időszerű, az évforduló
ról szerényebb keretek között kell megemlékezni* Az 1976-os munkaterv össze
állításánál az osztályvezetők megteszik javaslataikat az évfordulóval kap
csolatban.
Az OSzK Híradó ezúton hívja fel a társadalmi szerveket, elsősorban a HISz-t 

és a szakszervezet munkahelyi bizottságait, hogy jövő évi tervük kidolgozásá
nál gondoljanak intézményünk alapításának 175. évfordulójára.

összeáll.: Somkuti Gabriella
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NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK

Munkatársaink külföldön

A szooialiata országok könyvtáraival fennálló személycsere keretében az év 
második felében külföldön voltak:
Németh S. Katalin, a Régi Nyomtatványok Tárának munkatársa szeptember 1-14* 

között két hétig a varsói Nemzeti Könyvtár vendége volt. Kiküldetése alatt 
anonym antlqua anyagot azonosított.
Botka Perencné, a Hlrlapfeldolgozó Osztály tudományos munkatársa szeptember 

8-15. között Újvidéken, a Matica Srpska könyvtárában végzett kutatásokat. A 
kiküldetés célja a magyar nyelvű periodikumok számbavétele volt mikrofilme- 
zési programunk teljesítéséhez.
Batári Gyula, a Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa tudományos munka

társa a pozsonyi Egyetemi Könyvtárban végzett kutatómunkát a bibliográfiai 
forrásokból fel nem deríthető adatok megállapítására a retrospektív folyói
rat-lelőhelyjegyzékhez. /szept. 15-20. között 6 napig./
Holl Béla, a Régi Magyarországi Nyomtatványok Bibliográfiai Csoportjának 

tudományos munkatársa a prágai Statni Knihovnában folytatta a Csehszlovákiá
ban található magyar vonatkozású régi nyomtatványok kutatását. /Szept. 15-25. 
között 10 napig./
Miké La.losné, a Bibliográfiai Osztály tudományos főmunkatársa szeptember 

16-22-ig a lipcsei Deutsche BUcherei vendége volt. A kiküldetés célja az au
tomatizált kurrens nemzeti bibliográfia gépi kumulálásának tanulmányozása 
volt.
Lengyel Istvánná, a Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa tudományos 

munkatársa szeptember 29-október 5» között a belgrádi Nemzeti Könyvtár ven
dége volt. Ottléte alatt a retrospektív folyóiratjegyzékkel kapcsolatos bib
liográfiai kutatásokat végzett.
Vavrinecz Veronika, a Zeneműtár tudományos munkatársa október 6-18. között 

Pozsonyban volt tanulmányúton, hungarika zenemüvek gyűjtése céljából.
Óvári Sándor főosztályvezető október 12-18. között 6 napot töltött Lipcsé

ben, ahol a Deutsche BUcherei-ben az uj cédulasokszorositási eljárást tanul
mányozta.

Czékli Béla, a Nemzetközi Csereszolgálat munkatársa egyhetes tanulmányútja 
során a szófiai Nemzeti Könyvtárban a nemzetközi kiadványcserével kapcsolatos 
kérdésekben tájékozódott, /okt. 13-19./
Bor Kálmán, a Gyarapítási Osztály tudományos főmunkatársa okt. 14-nov. 3. 

között két hetet töltött Újvidéken, a Matica Srpska Könyvtárának vendégeként. 
Jugoszláviai tartózkodása alatt többizben meglátogatta a belgrádi könyvvásárt.
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Hoffer Rezsőné főkönyvtáros, a Magyar Nemzeti Bibliográfia Szerkesztősége 
Hungarlka Csoportjának munkatársa okt. 20-27* között Csehszlovákiában, a 
martini Matioa Slovenskaban végzett hungarlka kutatásokat*
Hervav Ferenc, a Régi Magyarországi Nyomtatványok Bibliográfiai Csoportjá

nak munkatársa okt* 20-30* között ugyancsak a Matica Slovenskaban végzett 
hungarlka kutatásokat*

Egyéb kiutazások

Dr* Németh Mária tudományos titkár részére a& intézetvezetőség szept* 24“ 
okt* 3* között tíznapos tanulmányutat biztosított a Német Demokratikus Köz
társaságba. Útja során látogatást tett Gothában, az NDK könyvtárainak tovább
képző központjában* Berllnoen a Deutsche Staatsbibliothek-ban a könyvtár kl- 
adványl tevékenységét, a könyvtárban folyó tudományos munkát és a könyvtáro
sok szakmai és nyelvi továbbképzését tanulmányozta*
Kovács Árpádné. a Könyvek Központi Katalógusának munkatársa október folya

mán egyhónapos lengyelországi tanulmányútra utazott* A Magyar Könyvtárosok 
Egyesületének pályázatán elnyert tanulmányút célja a szakmai tájékozódáson 
kivtil a'lengyel nyelv tanulása.

dr* Kecskeméti István, a Zeneműtár vezetője október 27-31* között részt 
vett az Eisenstadtban 1977-ben nyíló Haydn-kiállitással kapcsolatos előzetes 
tanácskozáson*
óvári Sándor főosztályvezető nov* 24-én egyhetes romániai látogatásra uta

zott* A látogatás célja tapasztalatcsere a könyvtári szervezés területén* 
Gv.Kiss Éva, a Könyvek Központi Katalógusa munkatársa november 25-én 5 

napra Berlinbe utazott, hogy résztvegyen a berlini magyar könyvtárügyi pro
paganda kiállítás megnyitásán*

Részvétel nemzetközi konferenciákon

dr. Borsa Gedeon tud. főmunkatárs nyugat-németországi kutatóutját megsza
kítva augusztus 11-16* között részt vett az IFLA 41* kongresszusán Oslóban.
A szocialista országok nemzeti könyvtárai szakértőinek konferenciáját az 

állománygyarapítás kérdéseiről és az együttműködés lehetőségeiről szeptember 
21-27-ig rendezték meg Varsóban* A tanácskozáson dr. Havasi Zoltán főigazga
tó-helyettes és dr. Eerenczy Endréné főosztályvezető vettek részt.
A szocialista országok nemzeti könyvtárai igazgatóinak és a kulturális 

minisztériumok könyvtárügyi osztályai vezetőinek értekezletére ezévben már 
másodízben került sor a csehszlovákiai Martinban, a szlovák nemzeti könyvtá
rat is magában foglaló intézmény, a Matica Slovenska rendezésében, szeptem
ber 15-20. között. Hazánkat Zircz Péter, a KM Könyvtárügyi Osztálya h. veze
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tője, <Jr. Havasi Zoltán főigazgatóhelyettes és Gazdag Mlklőané főkönyvtáros, 
az Igazgatási Osztály munkatársa képviselték. A tanácskozáson megvitatták a 
szocialista országok nemzeti könyvtárainak együttműködését s ajánlásokat 
tettek a következő öt évre az általános és a specializált nemzetközi érte
kezletek fő témáira és időpontjára. A nemzeti könyvtárak igazgatóinak és a 
könyvtárügyi osztályok vezetőinek legközelebbi találkozóira 1977-ben Moszk
vában és 1979-ben az NDK-ban kerül sor. A szakértői konferenciákat is álta
lában kétévenként fogják tartani. A legközelebbi budapesti konferencia 1977- 
ben lesz a nemzeti bibliográfia kérdéseiről.
Szllvássy Zoltánná, a Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusának vezetője 

okt. 20-25* között Párizsban részt vett a folyóiratok nemzetközileg egységes 
feldolgozásával foglalkozó értekezleten. /ISED/S/
Ez év őszén Moszkvában két KGST-KTMIR konferencián vettünk részt. Okt. 27- 

nov. 1. között szabványosítási értekezletet tartottak a mágnesszalagok sze
mantikai feltöltése témában. A tanácskozáson az OSzK részéről Fügedl Péterné 
főosztályvezető, Szűcs Jenőné. a Magyar Nemzeti Bibliográfia Szerkesztőségé
nek vezetője és Tarr LászIóné, a KMK munkatársa vettek részt. - A november 
10-15. között tartott értekezlet-sorozaton két témában is érdekeltek vol
tunk: az első téma az IKARSz /Időszaki Kiadványok Automatizált Regisztrációs 
Szolgálata/ 1-2. szakaszának lezárulása utáni 3., most már végleges szakasz 
megvitatása volt, a második értekezlet témája az egyszeri feldolgozás, ill. 
a KGST országok közös központi katalógusának tervezete volt. A konferencián 
Fügedl Péterné főosztályvezető, Szilvássy Zoltánná, a Külföldi Folyóiratok 
Központi Katalógusa vezetője és Kovács Eszter a KFKK munkatársa vettek részt.

A szocialista országok nemzeti könyvtárai közötti együttműködés keretében 
Prágában, a Státni Knihovna rendezésében dec. 3-5* között elsőizben került 
sor a könyvtárközi kölcsönzés és a központi katalógusok szakértőinek konfe
renciájára. Az OSzK-t N.Rácz Aranka főosztályvezető és Kondor Imréné. a 
Könyvek Központi Katalógusa osztályvezetője képviselték.

□
VENDÉGEINK

Személycsere keretében

JANOWSKA HENRYKA. a Varsói Nemzeti Könyvtár munkatársa a sokszorosítás és 
mikrofilmezés módszereinek tanulmányozása céljából könyvtárunkban tartózko
dott szeptember 8-15-ig. Az OSzK-n kivül látogatást tett az MTA Könyvtárában 
és az Országos Műszaki Könyvtárban.
JAN TABACEK. a martini Matica Slovenska munkatársa szeptember 10-24. között 

szlovák bibliográfiák kiegészítésére gyűjtött adatokat a mai Szlovákia terü
letén kiadott periodikákról.
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HANS STERN és WOLFGANG SAUER. a lipcsei Deutsohe BUcherel munkatársai 
szeptember 10-17* között voltak vendégeink* Könyvtárunkban a külföldi antik' 
vár beszerzések módját, ill. bibliográfiai tevékenységünket tanulmányozták*
ANICA KACaNSKIT. MILANA BIKICKIT és MILOS SAJNOVlttOT. az újvidéki Matica 

Srpska munkatársait szeptember 22-től október 3-ig fogadtuk* A, Kacanskl és 
M. Bikiíki a vajdasági retrospektív sajtóbibliográfiához gyűjtöttek adatokat, 
H* Sajnovic a vajdasági színházi életre vonatkozó dokúméntumokat tanulmá.- 
nypzta.
Szeptember 23-án érkezett ZDEHA HOLUBOVA sokszorosító üzemvezető és 

ÉVA KRATOCHVILOVA műszaki szerkesztő* Mindketten a prágai Státni Knlhovna 
munkatársai* Három napot töltöttek nálunk a reprográfia és a mikrofilmezés 
kérdéseit tanulmányozva*
VINCENT KUTIK. a pozsonyi Egyetemi Könyvtár igazgatója és IMRICH KOTVAN. a 

könyvtár osztályvezetője okt* 14-26* között 12 napig voltak vendégeink* V. 
Kutik-ot elsősorban a nemzeti könyvtári feladatok ellátása, a tudományos 
könyvtárak munkaszervezete és a könyvtári munka gépesítése érdekelte* I*
Kotvan, aki az Egyetemi Könyvtár Kézirattárának és Régi Nyomtatványok Osztá
lyának vezetője, a szakterületéhez tartozó kérdésekben tájékozódott és foly
tatott kutatásokat* Könyvtárunkon kívül felkeresték az Akadémiai Könyvtárat, 
a budapesti, debreceni és miskolci egyetemi könyvtárakat. Ittlétük alatt 
könyvtárunk vezetőségével tárgyalásokat folytattak a két könyvtár kapcsola
tairól és a további együttműködés formáiról*
A belgrádi Nemzeti Könyvtárral fennálló személycsere keretében okt* 13-21. 

között 7-7 napig tartózkodtak Magyarországon: DOBRILA STANKOVIC. a Katalogi
záló Osztály munkatársa, RADOMAN STANKOVIÖ. a Kézirattár munkatársa és 
MILICA GLUMAC-RADNOYIÖ. a Gyarapítási Osztály munkatársa* Mindhárman a szak
területeikhez tartozó kérdéseket tanulmányozták* Látogatást tettek az Egye
temi Könyvtárban és a Szentendre-i Szerb Püspöki Könyvtárban is.
BOGUSLAV KRASSOWSKI. a varsói Nemzeti Könyvtár Térképtárának vezetője nov. 

3-13* között 10 napig volt vendégünk. Könyvtárunk térképgyűjteményén kívül 
tanulmányozta a Hadtörténelmi Intézet térképgyűjteményét s látogatást tett 
az Országos Levéltárban is*
Ugyancsak a varsói Nemzeti Könyvtárból látogatott hozzánk egy hétre, novem

ber 9-16. között WANDA GRYZIECKA. matematikus, a könyvtár számitógépes munká
latainak vezető munkatársa* Budapesten az MNB-számitőgépesitésen kivül több 
könyvtárban tanulmányozta a különböző gépi információs rendszereket, Így az 
OMKDK-ban és a Statisztikai Hivatal Könyvtárában* Tanulmányozta a Társadalom- 
tudományi Információs Csoport tevékenységét is*
December 8-14. között egy hétre fogadtuk JIRI DOBREMYSL-t. a prágai Státni 

Knlhovna munkatársét, aki a könyvtárak technikai berendezését tanulmányozta.
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Egyéb fogadások

KURT BRÜCKMANN* a berlini Deutsche Staatsbibliothek igazgatóhelyettese 
szeptember 12-én kereste fel könyvtárunkat* dr* Jóboru Magda főigazgatóval 
folytatott tárgyalások eredményeképpen aláírásra került a két könyvtár kö
zötti megállapodás* amely a kapcsolatok valamennyi formájára - dokumentum-* 
információ- és személyosere* együttműködés a könyvtárközi kOlosOnzés terén 
stb* - kiterjedt* A megállapodást jóváhagyásra a Kulturális Minisztériumhoz 
terjesztettük fel*
Három napig* szeptember 16-19* között tartózkodott hazánkban a Wiener 

Stadtblbllothek küldöttsége* A vendégek! FRANZ PATZER könyvtárigazgató*
WALTÉR OBERMAIER. a Kézirattár vezetője, JOSEF VASS. a Nyomtatványtár veze
tője és ERNST HILMER. a Zenei Gyűjtemény mb* vezetője budapesti programjáról 
dr* Kecskeméti István, a Zeneműtár vezetője és Murányi Róbert tud, munkatárs 
gondoskodtak* Vendégeink a Széchényi Könyvtáron kívül felkeresték a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtárat és az MTA Zenetudományi Intézetét* A két könyvtár kö
zötti kapcsolat zenei vonatkozású mikrofilmek kölosönös cseréjével válik a 
jövőben intenzivebbé* Hasonlóan előnyös számunkra az OSzK könyvtárközi köl
csönzése által a Wiener Stadtblbllothek anyagából igényelt mikrofilmek előze
tes térités nélküli megküldése*
A magyar-bolgár kulturális munkaterv keretében, a bolgár fél költségén no

vember 10-től egy hónapig tartózkodott Budapesten MKVENA JANTSCHEVA. a szó
fiai Nemzeti Könyvtár restaurátora* Az OSzK-ban és más budapesti intézmények
ben a restaurálás módszereit tanulmányozta*
A bolgár Kulturális Minisztérium munkatársa, DONOSO GENOV DEDOV szeptember 

4-én kereste fel könyvtárunkat és tájékozódott a könyvtári tervezés módszeré
ről és gyakorlatáról.
N, GRÜZINSZKAJA. a moszkvai Knizsnaja Falata osztályvezetője* aki a Magyar 

Könyvkiadók és Terjesztők Egyesülése vendégeként tartózkodott hazánkban, 
könyvtárunkban okt. 15-én tett látogatása alkalmából az ISBN /International 
Standard Book Number/ magyarországi bevezetését tanulmányozta.

dr. JOE D* K* NKRUMAH /Ghana/, a zürichi Kunbtmuseum vegyész-restaurátora 
októberben látogatást tett a Hírlap- és Könyvrestauráló műhelyekben és köl
csönösen hasznos tapasztalatcserét folytatott az üzemek vezetőivel*

KITÜNTETÉS

A kulturális miniszter "November 7"-e alkalmából dr* Sebestyén Gábornénak. 
könyvtárunk gazdasági igazgatóhelyettesének, kiváló munkája elismeréseként, 
a SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT kitüntetést adományozta.
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SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

Ü.1 dolgozóink: Balázsovlcs Mihály könyvtári raktáros/Raktári Osztály, Balogh 
Andrásnó könyvtáros II./MNB Szerk., Bán Katalin könyvtáros I./Könyvtárközi 
Kölcaönzás( Beleznal László könyvtári segédrestaurátor/Hirlapvédelrai üzem, 
Bence Dlnesné könyvtári csoportvezető/Katalogizálé Osztály, BődA Katalin 
könyvtáros II./MNB Szerk., Bolgár Tamásné előadó/Gazdasági Hivatal, dr.Erényi 
Istvánné főelőadó I./KPKC, Glavlna Zsuzsa könyvtáros I./Színháztörténeti Tár, 
Gömbös Lajosné könyvtáros II./MNB Szerk., Gyorgyevlca Tamásné könyvtáros II./ 
közp.brigád - Kötelespéldány Szolgálat, Heimlloh István könyvtáros II./Kata
logizáló Osztály, Herke Péter könyvtári raktáros/Fölöspéldány Központ, Hódy 
János könyvtári raktáros/Raktári Osztály, Hollós János szakmunkés/Sokszoro- 
sitó, Koczka Katalin szakmunkás/Hirlapvédelmi üzem, Kovács Eszter könyvtáros
I. /közp.brigád - KPKC, Kozma Endréné előadó/Gazdasági Hivatal, dr.Lichtmann 
Tamás könyvtáros I./Olvasószolgálat, Nemeskürty Henrietté könyvtáros I./MNB 
Szerk., dr.Nyáry Pálné előadó/MNB Szerk. Orbán Emőke könyvtári csoportvezető/ 
Mikrofilm Osztály, Pápai Lajos kiemelt könyvkötő-szakmunkás/Könyvkötészet, 
Pásztor Györgyi könyvtáros I./KMK, Sopronyi János könyvtári raktáros/Kézirat- 
tár, Sóvári Ferenc könyvtáros II./Olvasószolgálat, Szemők Gabriella előadó/ 
Gazd.Hivatal, Tőzsér László gk.vezető/Gazd.Hivatal, Túri Katalin könyvtáros
II. /Társtud. Inform., Vlssl Gézáné könyvtáros I./Olvasószolgálat, Vörösváry 
Hajnalka szakmunkás/Mikrofilmtár

Eltávoztak könyvtárunkból: - Nyugdíjazással: Ambrus Jánosné főkönyvtáros,
Gáli József könyvtáros I., Németh Lajos könyvtári raktárvezető, dr.Rajos 
Ferencné tud.munkátars, Sándor István kiemelt termelői szakmunkás.
- Áthelyezéssel: Avar Antalné könyvtáros I./Főv. I. kér. Állami Zeneiskola, 
dr. Bata Imre tud. főmunkatárs/MTA Irodalomtudományi Intézet, Csanádi Imréné 
könyvtáros II./Magvető Könyvkiadó, Joánovits László szakmunkás/Dési Huber 
István Ipari Szakmunkásképző Iskola, Kulin Gábor kisegítő I./Pest Megyei 
Könyvtár, Misley Judit könyvtáros Il./Czabán Samu Általános Iskola, Nagyné 
Ladányi Mária könyvtáros II./MTA Világgazd. Tud. Intézet, Hagy Márta könyv
táros Il./X.Sibrik úti Általános Iskola, Stella Györgyi könyvtáros I./BMEKK.
- Munkaviszonyuk megszűnt: Bethlen Béla könyvtári raktáros, Bodrogi Jánosné 
kisegitő II., Előd Béla könyvtári raktáros, Fölki Péterné előadó, Kobelrausch 
Katalin könyvtáros II., Nagyné Pékár Zsuzsa könyvtáros II., Neppel Ferencné 
szakmunkás, Szentpáll Eszter könyvtári segédrestaurátor, Túrán Frigyesné 
könyvtáros II.

Átsorolások: Dr. Ürögdy Györgyné osztályvezetőhelyettes, dr. Kunszt Zoltánná 
könyvtári csoportvezető, dr. Nagy Attila tud. munkatárs, Bartók Péter könyv
tári raktárvezető, Magyar Erzsébet szakmunkás.



Könyvtáron belüli áthelyezéseiét Bartók Béla könyvtári raktárvezető/Nemzetközi 
Csere-Postázó, Béri Gézáné főkönyvtáros/Könyvek Közp. Katalógusa, Botka Fe- 
rencné könyvtári csoportvezető/Hirlapfeldolgozó Osztály, Koozkás Zoltán 
könyvtári raktáros/Nemzetközl Csere-Postázó, Magyar Erzsébet szakmunkás/Sok- 
szorositó, Mayer János csoportvezető/Hirlapkötészet, dr. Pál Albertné könyv
táros II./01vasószolgálat, Rőthmelsei Károly kiemelt könyvkötő-szakmunkás/ 
Sokszorosító.

/Lezárva* 1975. II. 14./



MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

Borsa Gedeon
A "STUTTGARTI KOLLIGÁTUM"

Kedves barátom és kollégám, Keleceényl Gábor a "Régi Magyarországi Nyomtat
ványok /RMNy/ elnevezésű vállalkozásunk munkálatai során igen behatóan fog
lalkozott Huszár Gál énekeskönvvének első* feltehetően 1560-ban megjelent 
kiadásával* Keserves dolga volt, mert a szakirodalom adatai részben ellent
mondónk voltak, de mindenek előtt azért, mert példányt ebből utoljára - mai 
ismeretünk szerint - 1602-ben látott UJfalvi Imre* Ezért éveken át azzal a 
"figyelmeztetéssel" látott el kutatóutra történő indulásaim előtt, hogy 
"azután ne felejtsed el megtalálni az 1560, évi énekeskönyvet!"
Be nem csak Keleosényit, hanem a szakemberek egész sorát foglalkoztatta ez 

a "rejtőzködő" kiadvány, hiszen a hazai reformátusok és evangélikusok énekes
könyvei a mai napig ebből az első kiadásból származtatják magukat* Hogy mit 
Jelentett a magyar anyanyelvüség és irodalom számára rendkívüli elterjedtsé
gével ez a protestáns énekeskönyv, azt úgy gondolom felesleges hangsúlyoz
nom. Ezek után nem osoda, ha a cikkek egész sora» külön előadások stb. foglal
koztak - különösen a legutóbbi évek során - Huszár Gál énekeskönyvének első 
kiadásával. /Bottá István például 1971-ben több mint száz lap terjedelmű ta
nulmányában bizonyította a kétkedőkkel szemben, hogy ilyen kiadás létezett, 
sőt megkísérelte annak pontos részleteit is rekonstruálni* Nem csupán azt, 
hogy milyen énekek lehettek abban és milyen sorrendben, de még a cimlap szö
vegét, sőt annak beosztását is,/
Mindezek után leplezetlen és Jogos örömömül szolgált, hogy ezt az iroda

lom-, nyomda- és zenetörténetileg kimagasló Jelentőségű kiadványt a nyáron 
Stuttgartban - kitűnő állapotban levő, teljes példány formájában - megtalál
tam, Lelkesedésemet csak fokozta, hogy Huszár Gál énekeskönyvének eme első 
kiadásához kötve fennmaradt Kálmáncaehi Sánta Mártonnak időben még Huszárt is 
megelőző énekgyüJteménve. amelynek csupán ugyancsak régi említése maradt 
fenn, de miután ennek későbbi kiadásai nem készültek, Így műfaja és szövegé
nek Jelentős része teljességgel újnak számit* Különös érdekessége, hogy a 
kiadvány mintegy átmenetet képez a középkor és a már kialakult protestantiz
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mus közötti formájában még a régi hagyományokat őrzi, de nyelvében már ma
gyar* A most fellelt kiadvány Jelentőségét zenetörténeti szempontból rendkí
vüli mértékben fokozza, hogy abban az énekek szövegével párhuzamosan negyed- 
félszáz sornyi nyomtatott kotta is áll*
Mindezek a szempontok természetesen azt is Jelentik, hogy a megtalált két 

munka tudományos feldolgozása hosszabb időt vesz igénybe* Jelen sorokkal in
kább a megtalálás körülményeiről, előzményeiről és a '•szerencsés véletlenek 
összejátszásáról” szeretnék beszámolni*
A szerencsés véletlenekbe" természetesen hosszú ut vezet, és a gyakorlati 

tapasztalatok olyan sora, amelyek mögött évek munkája, a kutatónapon túlme
nően a szabad idő, sőt a szabadság feláldozása rejlik* Igaz, hogy a két mii 
közvetlen megtalálása alig tíz percnyi munkát Jelentett, de ez előzmények 
nélkül aligha sikerült volna* Ezért szeretném röviden az előzményeket ismer
tetni, mintegy a tapasztalatok átörökítése céljából* Hiszen tisztában vagyunk 
azzal, hogy olyan nagylélegzetü vállalkozás, amilyen a RMNy, nem fejezhető 
be a megindítók gárdájával* érdemes tehát a tapasztalatokat a következő gene
rációval megismertetni*
Az előzményekhez tartozik legelőször is egy személyes munkamódszer kidol

gozása: hogyan lehet külföldi könyvtárakban magyar nyomtatványokról a leggaz
daságosabban a legtöbb adatot felderíteni? E munkamódszer mindenképpen kata
lógus-cédulák tömegének napokig, esetleg hetekig tartó böngészésével Jár* Ez 
nem megy a helybeli szakemberekkel való konzultálás nélkül, ami viszont a 
személyes szakmai kapcsolatoknak később tudományos összejöveteleken és pub
likációk révén való kiépítését Jelenti* Mindezen előzmények hozták magukkal 
azt a "véletlen” körülményt, hogy hat nyugatnémet regionális központi kata
lógus átnézése során /München, Stuttgart, Frankfurt, Köln, Hamburg, Gött- 
ingen/ Stuttgartban sikerült a nyári szünetét tartó Landesbibliothekba tele
fon-jelentkezés utján bejutnom* E szerencsével kezdődött a sikeres véletle
nek sorozata*
A több mint tízmillió cédulát tartalmazó központi katalógus /a legnagyobb 

az NSzK-ban!/ átvizsgálását Mellus Péternél kezdtem* Rábukkantam az általa 
1569-ben kiadott kátéra, amelyből eddig nem ismertünk példányt. Ennek cédu
lája alján felfigyeltem egy utalásra: a stuttgarti példány hozzá van kötve 
egy olyan korai debreceni nyomtatványhoz, amelyből eddig csak egy hiányos 
példányról tudtunk. Ennek címfelvételében egy utalás tovább irányított az 
"Énekeskönyv" címszóhoz* Ott újabb meglepetésként a fenti gyüjtőkötet harma
dik tagjának, az eddig csak a boroszlói példányból ismert 1569-1 debreceni 
énekeskönyvnek leírását találtam. Ezek után természetesen izgalommal fogtam 
hozzá az "ének" szóval összefüggő többi tétel átnézéséhez, ahol viszont 
újabb utaló az "Éneklések" címszóhoz irányított* Itt találtam rá a elmek 
gondos végigolvasása közben az első kincsre: "A keresztyen! gyülekezetben 
való reggeli éneklések, mellyeket prímának hívnak", A cédula Kálmáncsehi 
mester régóta keresett, nagyjelentőségű munkájáról adott számot, ami eddig 
teljes ismeretlenségben lappangott* És a cédulán egy újabb utaló: "cheretec": 
Kálmáncsehi énekeskönyve ehhez a műhöz van hozzákötve. Akár át is lehetett
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volna rajta siklani, hiszen aligha magyar szó. De ilyen jelentős tótéinál 
minden mozzanat fontos. A páternoszterszertien mozgatható, óriási katalógus
ban ezt a rendszót is meg kell nézni. És Íme! A címfelvételt hajdanán ké
szítő német kolléga bájos tévedését a magyar címnek utolsó alanyesetben álló 
főneve a könyv címlapján elválasztva szerepel. A teljes óim ugyanis Így szólt 
"A keresztényi gyülekezetben való isteni dicséretek" - ezért katalógizálták 
"eheretec" alatt, és igy a cédula nem kevesebbről ad számot, mint Huszár Gál 
énekeskönyvének hőn áhított és eddig hiába keresett első kiadásáról.
Mindenki sejtheti, hogy ezek a pereenklnt egymást követő villámcsapások 

milyen éjszakát okoztak. A raktárosok már elmentek, a raktárakat lezárták. 
Tájon másnap nem azzal jön-e vissza kérésem, hogy a kérdéses kolligátum lap
pang, nincs a helyén, vagy éppen a háborús veszteség listáján szerepel?
és másnap röviddel munkakezdet után a különféle könyvtárak katalógus-buk

tatóiban szerzett hosszas tapasztalatok és a szerencsés véletlenek szinte 
egyszeri találkozásaként kezemben volt a kolligátum.
E lelkes sorokat ne dicsekvésként, hanem az RMNy munkálatok egyik érdekes 

epizódjának leírásaként vegye az olvasó. Ezt legalább annyira szeretném, 
mint azt, hogy e lap hasábjain, mintegy folytatásként megjelenjen egyszer 
majd egy beszámolói hogyan sikerült az OSzK-nak megszereznie a "stuttgarti 
kolligátumot"?

Kecskeméti István
A HUNGARIKA-GYÜJTÉS KITERJESZTÉSE 
A ZENEMŰTÁRBAN

A Zeneműtár állománya iránt érdeklődő látogatókkal mindig ismertetni szoktuk 
a tári törzsgyüjtemény hármas tagoltságátt az állományi zenemüveknek nyom
tatványokra, kéziratokra és hanglemezekre való elkülönülését. Köztudomású, 
hogy a hungarika-gyüjtésben teljességre törekedni csak a kiadványok terén 
lehetséges: a fenti dokumentumcsoportok közül tehát csak a zenemünyomtatvá- 
nyok és a hanglemezek terén. A kéziratos hungaricumok begyűjtésére nézve - a 
dolog természeténél fogva - még csak fel sem lehet állítani a teljességre 
törekvés igényét, hiszen a kiadványok esetében kimunkált mechanikus áttekin
tés és ellenőrzés lehetősége itt nem áll rendelkezésre.
Ezzel a problémával azonban mégis közelebbről kellett foglalkoznia a Zene

műtárnak, mert egyre kirívóbb hiányosságként jelentkezett a magyar kéziratos 
zenemüvek hozzáférhetetlensége. Tudjuk, hogy a tudományos kutatásnak meny
nyire fontos, hogy egy-egy műalkotást minden oldalról körüljárhasson: hogy 
megismerhesse fogalmazványait, vázlatait, végleges kéziratát, kiadványát és 
- zenemű esetében - hangzó változatait is. Az alkotás munkafolyamata csakis 
igy követhető nyomon elejétől végig. Természetesen a zenemüvek vonatkozásá- . 
bán sem lehetett ezen a távolabbi múltba visszamenően segíteni. Ebben a vo
natkozásban továbbra is az esetlegességre /a felmerülő kínálatra/ vagyunk
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utalva. A kortárs magyar zene terán azonban találni lehetett olyan fogódzót, 
amelynél fogva meg lehetett indítani ennek az igen fontos, de korábban mellő
zött dokumentum-csoportnak rendszeresebb gyűjtését.
Az előkészítés két irányú volt. Egyrészt jeles zeneszerzőinket kerestük fel 

levéllel, arra kérve őket, engedjék át régebbi vagy éppen születendő kompozí
cióik eredeti kéziratát nemzeti könyvtárunknak. A másik irányú kérésünk olm- 
zettje a Zeneműkiadó Vállalat volt: itt azt kértük, hogy esetről-esetre érte
sítsenek bennünket, mely zeneszerzőkkel és milyen müveikre vonatkozóan'kö
töttek szerződést egy-egy időszakban. A Zeneműkiadó Vállalat, megértvén a 
fontos és közérdekű célkitűzést, már kezdettől fogva, immár két év óta rend
szeresen értesíti Zeneműtárunkat komolyzenei szerződéskötéseiről. A zeneszer
zők állásfoglalása már nem volt ennyire egyértelmű. Voltak, akik azonnal je
lentkeztek és már kéziratot is hoztak, voltak, akik kézirataikat kilátásba 
helyezték /némelyek azóta be is váltották Ígéreteiket/, de voltak olyan ze
neszerzők is, akik határozottan elzárkóztak kérésünk teljesítése elől.

Az eddigi eredmény: másfél év során tizenöt mai magyar zeneszerzőnek mint
egy harmincöt eredeti zenemükézlrata jutott /részben vételként, részben 
ajándékként/ könyvtárunk állományába. A kompozíciók nagy többsége kiemelkedő 
- Kossuth-, ill. Erkel-dijas - zeneszerző müve. Hindezideig részben sikerült 
azt a szempontunkat is érvényre juttatni, hogy könyvtárunk a közreadás stá
diuma előtt kerüljön a kézirat birtokába, mielőtt még a kiadói szerkesztők 
és nyomdai grafikusok hozzányúltak volna. így ezek a kéziratok magának a ze
neszerzőnek a kézvonásain kívül legfeljebb az előadóéit /pl. a karmesterét 
vagy zongoraművészét/ tartalmazzák és mentesek maradhatnak a nyomdai előké
szítő munka zavaró jeleitől. Ezért szoktuk felajánlani a zeneszerzőknek, 
hogy kiadásra váró müveik eredeti kéziratát fényképeztessék le /akár könyv
tárunkkal/, azután pedig a hasonmást nyújtsák be a kiadóhoz, az eredeti kéz
iratot pedig hozzánk.
Autográf-gyűjtésűnk sikeres kibontakozása és állandósulása esetén az utó

kornak könnyebb dolga lesz velünk-, mint nekünk van az elmúlt korokkal. Nap
jainkban eléggé körülményes valamely régi zenemű kéziratos forrásait össze
hozni, hát még magát az eredeti kéziratot a kutató, közreadó asztalára tenni! 
Azzal, hogy mi összegyűjteni törekszünk egy-egy kompozíció autográfját, egyéb 
autentikus kéziratos forrásait, nyomtatott kiadásait és hangfelvételeit is, 
az a szándék vezet, hogy teljes képet őrizhessünk meg a jelen- és az utókor 
kutatóinak a kompozíció létrejöttéről és utóéletéről. Néhány évvel ezelőtt az 
NDK Tudományos Akadémiájának egyik munkatársa újságolta, hogy náluk megfelelő 
klímaviszonyok között, biztonságos teremben őrzik egymás mellett mestereik 
egy-egy kompozíciójának kéziratait, nyomtatványait és hangfelvételeit, sőt a 
mesterről és életművéről szóló méltatást is, amit fiatalabb zenetörténészek
kel iratnak meg és a mesterrel ellenőriztetik, mielőtt müvei mellé az archí
vumba helyezik. Mi még nem tartunk itt, azt azonban kötelességünknek éreztük, 
hogy megvessük alapját a kortárs magyar mesterek eredeti zeneműkéziratai cél
tudatos gyűjtésének, megszerezve és archiválva őket még keletkezésük idején, 
odahelyezve e becses primér forrásokat nemzeti könyvtárunk polcaira, nyomta
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tott éa hangzó társaik elé. A belföldi hungarika-gyűjtés caak Így lesz egy
séges: ha majd létrejöttükkor nemcsak a nyomda és a hanglemezgyár termékei, 
hanem a zeneszerzői műhelyé is beáramlanak könyvtárunk állományába.

A Nemzetközi Csereszolgálat hozzászólása
A MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA SZERKESZTŐ
SÉGÉNEK MUNKÁJÁRÓL c. cikkhez

Az OSzK Híradó 1975* 5-6. számában /123-130. 1*/ Ismertetés jelent meg 
Magyar Nemzeti Bibliográfia szerkesztőségének munkájáról" óimén. A cikk a 
szerkesztők szemszögéből ismerteti a nemzeti bibliográfia rendszerébe tar
tozó különböző sorozatokat, mi a bibliográfia használóinak szempontjából kí
vánunk néhány megjegyzést fűzni a rendszer legfontosabb tagjához, a Magyar 
Nemzeti Bibliográfia című folyóirathoz, különös tekintettel arra, hogy a 
könyvtáron belül osztályunk használja legsűrűbben a Magyar Nemzeti Bibliog
ráfiát.

1. A cikkben ezt olvassuk: "A kurrens bibliográfiai feldolgozás egyrészt a 
kiadványok megjelenését lehetőleg gyorsan követő /félhavi/ füzetekben való 
regisztrálást, másrészt pedig a füzetek anyagának éves kumulálását jelenti."
A szövegből nem derül ki két tényező, amelyek a használó szempontjából 

igen lényegesek: a gyorsaság mértéke és az éves kumulációk megjelenésének 
időpontja.
A "lehetőleg gyorsan" megfogalmazás mögött a valóságban kb. négy hónapos 

késés rejlik. így az 1975* november 15-i dátumot viselő és a valóságban de
cember 15-én megjelent füzet az 1979 julius vége és augusztus vége között 
megjelent könyveket tartalmazza. E késés súlyos nehézséget okoz psztályunk 
munkájában, különösen ha tekintetbe vesszük, hogy azok a külföldi könyvtá
rak, amelyek a Nemzeti Bibliográfiából rendelik tőlünk a könyveket, az oda- 
és visszamenő postai küldés után további 1-2 hónap késéssel juttatják el 
hozzánk igényeiket, amikor a könyvek jelentős része már nem kapható.
Hogy e késés nem szükségszerű, és megfelelő szervezéssel kiküszöbölhető, 

azt külföldi és belföldi példák mutatják. Pl. a svájci vagy a német nemzeti 
bibliográfia néhány hetes késéssel jelenik meg. A "Könyvvilág" havi füzetei 
az előző hónap közepéig megjelent könyveket tartalmazzák. A Nemzetközi Cse
reszolgálat negyedéves, tehát a félhavi Magyar Nemzeti Bibliográfiánál jóval 
nagyobb időszakot felölelő anyagból összeállított, tizedes rendbe sorolt, 
magyarázatos, idegen nyelvű cimforditásokkal ellátott, válogatott ajánló 
bibliográfia kéziratát az utolsó megjelenés, után egy héttel adta le /társa
dalmi munkában, osztályteendői folyamatos ellátása mellett/.
Sajnálatos módon 1961 óta nem készül éves mutató a félhavi füzetekhez, 

mert ehelyett önálló kiadványként jelenik meg a Magyar Könyvészet. A cikkből 
nem derül ki az a tény, hogy jelenleg /1975!/ az 1970. évi az utolsó megje
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lent kötet a Magyar Könyvészetből. így a Magyar Nemzeti Bibliográfia 1970 
utáni árfolyamai gyakorlatilag hasznavehetetlenek, amit osztályunk állandóan 
kénytelen tapasztalni napi munkájában*
Nem ragjaink meggyőződre arról, hogy a leendő gápesitésre raló hivatkozás az 

eddigi késésekre Igazolásul szolgálhat.

2. A cikkben ezt olvassuk: "A többes besorolás jelzésére azonos szakutaló
kat használnak, a nagyobb tárgyidőszak egy mtire vonatkozó szakutalóit érte
lemszerűen összevonják, vagy kiegészítik /pl. egy mü különböző műfaji átdol
gozásának jelzésére/."
A mondat kívülállók számára nem könnyen érthető. Mindenesetre nem derül ki 

belőle az utalók alkalmazásának mértéke. Ezt az alábbi számadat mutatja:
Az 1975. nov. 15-1 szám első 10 oldalán 46 mü címleírását találjuk, emel

lett 130 utalót, ebből 100 könyvekre utal /pl. "Apáczai Csere János: Magyar 
encyclopaedia, az az minden igaz és hasznos böltseségnek szép rendbe fogla
lása és magyar nyelven világra botsátása. -e 030"/, 30 pedig különböző /ro
kon/ tizedes szakok szakszámalra, pl.: "001 Tudomány és szellemi munka álta
lában /Tudománypolitika. A tudományos munka és kutatás módszertana és szerve
zése. Terminológia/-*• 008} 061.6; 160; 210; 374; 620/091/". E hosszú szaku
taló után következik - egyetlen további utaló egy könyvre.
Az utalók tömege áttekinthetetlenné teszi a Magyar Nemzeti Bibliográfiát, 

rendkívül megnehezíti használatát. Sajnálattal kellett tudomásul vennünk, 
hogy kizárólag azok a külföldi cseretársaink folyamodnak a Magyar Nemzeti 
Bibliográfiához, akik a könyvárusi forgalomba nem kerülő könyvek áttekinthe- 
tése céljából rákényszerülnek, többi cseretársunk a sokkal kezelhetőbb 
"Könyvvilág"-ot használja /amely nem tartalmaz utalókat, de ennek egyetlen 
cseretársunk sem érezte hiányát/. A hozzánk beérkező megjegyzéseket is tol
mácsoljuk, amikor az áttekinthetőség kívánalmával fordulunk a Magyar Nemzeti 
Bibliográfia Szerkesztőségéhez.
A nemzetközi gyakorlatban eltérő mértékben használnak utalókat. Tapasztala

tunk szerint egyetlen nemzeti bibliográfia sem múlja felül a Magyar Nemzeti 
Bibliográfiát az utalók nagy számában. A legjobban használható nemzeti bibli
ográfiák /pl. a francia "Bibliographie de la Francé"/ szinte teljességgel 
mellőzik az utalókat, s a szerzeményezési gyakorlat azt bizonyltja, hogy va
lóban nincs rájuk szükség.
A bibliográfia használóinak szemszögéből nézve, az egyes tételek alá irt 

nagymennyiségű ETO-számra sincs szükség. Pl:

"B 76.761 001
R87

Rossi, P/aolo/
A filozófusok és a gépek. /Tanulmányok./

/Ford. Kepes Judit./ Bp. 1975, Kossuth Ki
adó, Zrínyi ny. 294 1., illusztr. - 20 cm.
Bibliogr. a tanulmányok végén, a jegyzetek

ben.

212



ISBN 963 09 0420 9 1 40.-Ft
+Galiléi, Galileo
001/091/ /100/i62.001.6
1/100/"14/19"
5/091/ /100/"14/19"
92.52/45/Galilei"

Nem tartjuk valószínűnek, hogy akadna olvasó, aki e számjegyzék alapján 
kikeresné pl. az 5/091/ /100/"14/19" szakcsoportot /s ha kikeresi, csupán 
visszautalást talál*ide/. Szintén erósen vitathatónak tartjuk, hogy egy 
könyv tartalmának ETO-számokkal való ismertetni szándékozása célravezető-e, 
különösen általános összefoglaló jegyzékben, mint amilyen a nemzeti bibliog
ráfia. A számok tömege természetesen lassítja akár a füzet folyamatos átné
zését, akár az egyes tételek keresését.
Gyakorlati szempontból zavaró a lapszám vagy tételszám helyett /a tételek 

u.l. nincsenek számozva/ az ETO-szakra való hivatkozás a füzetek névmutató
jában és az utalókban; pl. "Csömör Gyulát 681.3."

3. A Magyar Nemzeti Bibliográfia általában három, gyakran négy /esetleg 
több/ tizedesre bontja le a szakcsoportokat, ami indokolt lehet szakbiblio
gráfiákban, de nem indokolt kéthetenként megjelenő általános bibliográfiá
ban. Az erős lebontás következtében igen gyakran egyetlen mü, sőt gyakran 
egyetlen utaló kerül egy teljes szakcsoportba. Fl.t

"657 Számvitel/Könyvvitel. Költségszámítás. Önköltség/
Tóth Ferenc: A külkereskedelmi tevékenység 
számviteli információs rendszere.-► 650"

A külföldi gyakorlatban a legkevésbé áttekinthető nemzeti bibliográfiákban 
találunk hasonló túlzott részletezést /pl. az olasz nemzeti bibliográfiában/, 
mig pl. a francia nemzeti bibliográfia általában megelégszik a két tizedesig 
bontással.
Nehezen tudjuk leküzdeni azt a benyomásunkat, hogy erős ellentét van a 

Magyar Nemzeti Bibliográfia bibliográfiatudományi szerkesztési elvei és a 
bibliográfia használóinak gyakorlati szempontjai között. Ez utóbbi szempon
tot képviselve, úgy látjuk, hogy számos másodrangu adat elhagyása használha
tóbbá tenné a Magyar Nemzeti Bibliográfiát, amellett igen jelentős megtaka
rítással járna szerkesztői munkában, sokszorosítási és egyéb költségekben, 
papírban és időben. Bízunk benne, hogy a gépesítésre való áttérés során le
hetőség nyílik ennek megvalósítására.
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Haraszthy Gyula
EZ IS TÖRTÉNT A HUSZAS ÉVEK VÉGÉN • • •

Apponyl Sándor gráf nagyártáktt Hungerika-gyttjteménye - az örökhagyó ajándéko
zási szerződése értelmében - 1925-ben került az OSzK tulajdonába, Apponyl 
könyvtörténeti szempontból szinte fölbecsülhetetlen adománya után újabb, ez
úttal más természetű értékhez jutott a Magyar Nemzeti Muzeum: Apponyl Sándor 
özvegye, gróf Esterházy Alexandra a fórjától örökségképpen reászállt minden 
Ingó és Ingatlan vagyonát a Magyar Nemzeti Muzeum Országos Széchényi Könyvtá
rának és Régiségtárának gyarapítását célzó alapítvány létesítésére fordí
totta,

így jutott 1927* január 1-én a könyvtárunkat is magába foglaló Magyar Nem
zeti Muzeum a lengyel! /Tolna-megye/ 3328 kát, hold birtok tulajdonába,
A lengyel! örökség tette lehetővé, hogy a Magyar Nemzeti Muzeum tisztvise

lői - akkor szakszervezet nem lévén - bizonyos kedvezményes üdülési lehető
séghez jussanak,

1929* júniusában /317/1929* Kt.sz./ Hóman Bálint főigazgató körlevélben 
értesítette a Nemzeti Muzeum /igy tehát a könyvtár/ aktív és nyugdíjas tiszt
viselőit, hogy az Apponyl Sándor alapítványi uradalomhoz tartozó un, Anna- 
fürdőt az alapítvány Igazgatósága szerény üdülőteleppé alakítja át a múzeumi 
"személyzet" és családtagjai számára. Az üdülőház erdőben fekszik /az irat
tárban található fénykép szerint valóban vonzó környezetben/, 240 m magasság
ban, az egykorú leírás szerint jóízű forrással rendelkezik, A komfort még nem 
teljes: "a villamosvilágitás és vízvezeték felszerelése folyamatban van," A 
8-10 szobából álló üdülőt - megfelelő jelentkezés esetén - junlus elejétől 
szeptember végéig lehet igénybe venni,
A napi ellátás /négyszeri étkezés, kiszolgálás, takarítás/ 3 pengő 50 fil

lér; az uradalomból szállított tej még külön igény szerint is kapható, lite
renként 20 fillérért. Akit még ez sem elégít ki - úgymond a körlevél - az
fölkeresheti huszperces sétával a közeli falusi vendéglőt, itt nemcsak ételt, 
de bort és sört is kaphat, A következő évből származó újabb körlevél szerint
/182/1930, Kt.sz,/ a korszerű technika vonzó vívmánya is megjelenik: már rá
dió is van az üdülőtelepen.••
A vasútállomás a szinte anekdótikusan hangzó Kurd-Ceibrák, ahol az érkezők
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számára "uradalmi ingyen fogat áll rendelkezésre#"
S kik vehetik igénybe e kétségtelenül igen kellemes és kedvezményes üdülő

helyet? "Ha a jelentkezők száma a férőhelyek számát meghaladja# az alapítvá
nyi igazgatóság első sorban az üdülésre egészségi okokból ráutaltakat, az 
alacsonyabb fizetési osztálybelieket és a nagyobb családuakat jelöli ki, il
letőleg a tartózkodás időpontját - mely egyébként nincs korlátozva - megálla
pítja."
Szociális szempontból kétségtelenül haladónak mondható fölfogás volt ez a 

két világháború közötti korszakban# De mégis ott van mögötte az árnyék: csak 
a tisztviselők vehették igénybe ezt az üdülési kedvezményt, a könyvtári al
tisztek nem###
Hogy ez nem volt véletlen, hanem a korszak társadalmi- és osztályviszonya

iból következő "törvény", azt további példák is bizonyítják#
Nézzük csak a következő, szociális szempontból szintén jó kezdeményezést#
1929-ben /510/1929* Kt.sz./ megalakult a Magyar Nemzeti Muzeum tisztviselői 

karának un# házi segélyegyesülete /az akkori magán-KST!/# Az alaptőke a tagok 
által havonként beszolgáltatott járulékokból /50 fillér - 1 pengő/ szárma
zott# Egyelőre - amig a forgó tőke csak kevésbé gyarapodott - az engedélyez
hető kölcsön legmagasabb összege 200 pengő volt# Ezt a kölcsönt 12 hónap 
alatt kellett visszafizetni, két százalékos kamattal, amit méltányos esetben 
/anyagi, családi viszonyok/ el is lehetett engedni#
És kik lehettek a házi segélyegyesület tagjai? "Tagok lehetnek önkéntes be

lépés utján a Muzeum és Gazdasági Hivatal kinevezett vagy beosztott tisztvi
selői, kezelői, szakdijnokai és napidijasai, a nyugdíjban levők is, amennyi
ben óhajtják."
Kétségtelenül jó kezdeményezés volt ez - ismét azzal a "szépséghibával", 

hogy a részvétel /a feltételekből következően/ legalább érettségihez volt 
kötve# Raktárkezelő altisztek és hasonló állásúak nem léphettek a segélyegye- 
sület tagjai közé, pedig a havi 50 fillért bizonyára ők is szívesen befizet
ték volna a közös kasszába, annyival is inkább, mert kilépés esetén - a sza
bályok értelmében - visszakaphatták volna pengőiket.
A következő - elvileg hasonló - példa már szomorúbb, a színek sokkal söté

tebbé válnak. A korszak pusztító népbetegsége, a tüdőbaj - ez senkit sem ki
méit meg! - majd minden családban, munkahelyen "osztálykülönbség" nélkül fe
nyegette az embereket#

Könyvtárunk iratai között is nyomai vannak a "fehér halál" lépteinek /pl. 
egy könyvtáros családban ebben a betegségben halt meg egy tehetséges fiatal
ember/, s az állami adminisztráció a mi viszonylatunkban is rögzítette e be
tegség társadalmi problémáit - sajnos, nem az egész közösség, hanem egy osz
tály veszélyeztetettségére figyelve. Igaz, erről nem intézményünk tehetett, 
de sodródott az árral; ahogy intézkedtek "fenn", ez magától értetődően köte
lező volt számára is#
Az Országos Magyar Gyüjteményegyetem /ebbe a szervezeti keretbe tartozott 

könyvtárunk is/ 1930 folyamán minden bizonnyal megkereste a Magyar Iskolasza
natórium Egyesületet - ez az ügydarab nincs meg irattárunkban -, de az Egye-
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sülét válasza igen. Eszerint 1930(julius 11-án Szentgotthárdon megnyílt az 
iskolaszanatórium. Most már érdemes szárál-szőra idézni a Múzeum főigazgató
jához intézett dokumentumból!

"A tüdővész rohanva terjedő pusztítása a legszegényebb osztá
lyok után most már a középosztály gyermekeire vetette magát.
A Magyar Iskolaszanatórium Egyesület a betegség legyőzésében 
segítségére akar lenni ennek a nemzet gerincét képező csoport
nak. éppen ezért szívesen hozzuk megkeresésük alapján Méltósá
god szives tudomására, hogy az egyesület minden méltányos esetben készséggel hajlandó az Orsz. Magy. Gyüjteményegyetem 
kötelékébe tartozó intézetek tisztviselői karának és tagjai
nak, amennyiben kérésükkel az egyesület központi irodájához., 
fordulnak, jelentős kedvezményt adni az 5 P 88 f. napidijból.

A könyvtár igazgatósága a következő módon rendelte el az átirat körözését! 
"...szives tudomásul lássák a Könyvtár tisztviselői."
Az akkori magyarországi társadalomra jellemző szociális igazságtalanságból 

még nem következik az, hogy raktárkezelő altisztjeinket nem beosülte meg az 
OSzK vezetősége és tisztviselői kara. Értékelt, nélkülözhetetlen munkatársai 
voltak ők a nemzeti könyvtárnak; ha szabad személyes emlékeket is fölidézni, 
e sorok Írója - mint akkori egyetemi hallgató, s Így az OSzK gyakori látoga
tója - erről sokszor meggyőződhetett.
De nemcsak az ilyen emlékek, maguk a tények is tanúskodnak erről. Folyói

ratunk ez évi 7-8. számában utaltunk Székely Simon ruhatáros bérének föleme
lésére indított hivatalos eljárásra. Most pedig idézzük föl az egykori megbe
csülés néhány példáját:

1927» november 8-án /498/1927.kt.sz./ igazgatói körlrat értesítette a 
Könyvtár valamennyi dolgozóját, hogy Sáfár István és Dobay Kálmán műszaki 
altisztek 30 éves szolgálata jubileumi ünnepségének megtartására az egSsz 
könyvtári közösség jelenlétében kerül sor.
Egy évvel később, 1928 szeptembérében hasonló hírről olvasunk /451/1928.kt. 

sz./. Garami János műszaki altiszt 1898-ban - tehát harminc éve - lépett a 
Könyvtár szolgálatába. Az igazgató e kiváló munkatársról megemlékezve arra 
kéri a Nemzeti Múzeum főigazgatóját, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisz
tertől eszközöljön ki számára dicsérő iratot és 300 P jutalmat /akkor termé
szetesen nem volt kötelező a jubileumi jutalom, kellő érdemek és szolgálati 
idő esetén ezt külön, a miniszterhez intézett előterjesztésben kellett kérnl4
Tehát nem a jó munkáért, hosszú szolgálatért kijáró egyéni megbecsülés hi

ányzott intézetünkben ebben a korszakban, hanem az akkori egész társadalomra 
jellemző osztálytagozódás és "társadalmi viselkedés" törvényei, illetve sza
bályai érvényesültek szociális és közösségi vonatkozásban is,

□
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Komjáthy Miklósné
PETRIK GÉZA KÉZÍRÁSOS BEJEGYZÉSEIRŐL

Az OSzK Híradó ez év május-juniusi számában olvashattuk Kováos József László 
érdekes közleményét a Soproni Szemle 1974* évf.-ából Petrik Gézának a Magyar 
könyvészet köteteiben található kézírásos bejegyzéseiről.^-Az eddig Ismeretlen 
feljegyzés újabb vallomás arról az egy ember erejét, teljesítőképességét 
szinte meghaladó munkáról, 12 esztendő önmegtagadó erőfeszítéséről, amellyel 
a Magyar könyvészet 18. századi kötetei létrejöttek. A bejegyzések tanúsága 
szerint a monumentális vállalkozás, az "őrült" spekuláció mögött, amelyhez 
hasonló mü ma a tudomány megszervezettségének korában közösségi munkában szü
letik, egyetlen ember csaknem fél emberöltőnyi, napi 18 órás munkája áll. A 
Soproni Szemlében napvilágot látott bejegyzések és Kozoosa Sándor korábbi 
szövegközlése konkrétumokat mondtak el a nagy bibliográfus munkamódszeréről, 
a kötetek szerkesztésének szervezési nehézségeiről, a kiadás és terjesztés 
gondjairól.
Az alábbiakban még egy, ugyancsak vallomás számba menő kézírásos bejegyzés 

szövegét ismertetem, amely egy áldozatos élet summázataként Petrik Géza mun- 
kaetikáját világitja meg. Petrik sajátkezű bejegyzése a még életében megje
lent utolsó kötet /Magyar könyvészet 1901-1910. 1. köt. Bp. 1917./ védőlapján 
olvasható.^

"A munka teljesítésében kell nemcsak 
lelkünk megnyugvását, hanem életünknek 
örömeit is megtalálnunk. Az ember legna
gyobb öröme a lélek büszkesége, amelyet 
sohasem az embertársak Ítélete, hanem 
mindig csak az öntudat adhat meg.

Petrik Géza"^

A kötet Petrik Géza példánya volt /az előzéklap verzóján Petrik lakáscímét 
is feltüntető bélyegzőlenyomattal/.^ Az 1901-1910. évkör mindkét kötete a 
Budai Ciszterci Rend Könyvtárából került az OSzK állományába. Tulajdonbélyeg
ző: Bibliotheca Cisterciensis. Budáé. OSzK leltári szám: VI055-6891/1962. A 
köteteket dr. Perenczy Endréné főosztályvezető szives közvetítésével 1971-ben 
a Retrospektív Bibliográfiai Osztály segédkönyvtárában helyeztük el.
Végül egy megjegyzés Kovács József László jegyzetben közölt adataihoz:
A Magyar könyvészet 1920-ban megszakadt sorozatát 1936-tól az OSzK kiadásá

ban megjelent évenkénti összefoglalások folytatták. /Magyar könyvészet 1936- 
1941. Bp. 1939-1944./ A két világháború közötti Horthy-korszak hazai nyomtat
ványainak egyetlen kiadványban való összefoglalása a jelenleg szerkesztés 
alatt álló Magyar könyvészet 1921-1944 c. retrospektiv nemzeti bibliográfia. 
Az évkör Magyarországon nyomtatott könyveinek szakosított jegyzéke a felsza
badulás utáni tizenhatéves retrospektiv bibliográfiával /Magyar könyvészet 
1945-1960. Bp. 1964-1969./ azonos szerkezetben készül az OSzK Retrospektiv
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Bibliográfiai Osztályán* A kiadvány szerkesztáse a tervek szerinti ütemben 
halad* Az elad kötet kéziratának nyomdába adása a hetvenes ávek végére vár
haté* A kb* 8 kötetre tervezett sorozat további kötetei terveink szerint az 
első kötetet évenként folyamatosan követik majd*

Jegyzetek:

1 OSzK Hiradé. 13. évf. 1975. 5-6. 136. 1.

2 Kozocsa Sándor: Petrlk Géza vallomása* Magyar Könyvszemle*
1963. 3. 258. 1.

3 A Magyar könyvészet sorozatának utolsó oiklusa az 1901-1910* 
évek bibliográfiája két kötetben jelent meg* A 2* kötet Petrlk 
halála után 1928-ben látott napvilágot* Az utolsó füzetek szer
kesztését és a 2* kötet sajtó alá rendezését Baroza Imre fejezi 
be*

4 Petrlk Géza kézírásos bejegyzésére dr. Fabinyi Tibor ev* theol* 
akadémiai tanár ur hívta fel figyelmemet* aki a kötetet az OSzK 
Irodalomtudományi Olvasótermének segédkönyvtárában használta. 
Szives közlését e helyen is hálásan köszönöm*

5 A kötetben több he Íven Petrlk Géza kézírásos korrektúráival*
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T/UEKOZÓMS

Kovács Hóna
HUNGARIKA KAPCSOLATOK NYOMÁBAN

Hozzájárulni ás gazdagodni, a kölcsönös kapcsolat mindig magában rejti ezt a 
kettős lehetőséget* Ez nem csupán lehetőség, hanem bizonyos mértékig felelős
ség is* A Széchényi Könyvtárnak lehetőségeiből adódé kettős kötelessége az, 
hogy gyűjteményét megfelelő módon fejlessze és egyben a magyar kultúrát méltó 
módon képviselje és terjessze. Ez a felelősség nyilatkozik meg a kulturális 
élet több területén mindazokban a programokban és publikációkban, amelyek a 
határon túli magyarság kulturális ellátottságának, szellemi tevékenységének 
számbavételére és táplálására törekednek* Gondolunk itt az anyanyelvi konfe
renciákra, vagy az olyan publikációkra, mint S. Sárvári Annának a hungarika 
gyűjtését és kutatás célját és szükségességét boncoló cikkére /Magyar Nemzet 
1971* február 26*/ Különösen sok lehetőség nyilik a szálak felvételére és 
gyümölcsöző kapcsolatok kiépítésére a könyvtárak területén* Igen fontos ez 
ott, ahol nagyobb tömbökben él a magyar lakosság* Ebből a szempontból az 
egyik legjelentősebb, bár legtávolabbi terület az Egyesült Államok, ahol a 
magyar anyanyelvűek száma közel ötszázezer, s a második és harmadik generá
cióhoz tartozók száma ennek több mint duplája*

A tengeren túl számos olyan gyűjtemény van, amely rendkívül jelentős 
arányban tartalmaz magyar anyagot. Közülük csak hármat említenék.

A Cleveland Public Library központi magyar gyűjteménye mellett két fiók- 
könyvtárában is található magyar anyag. A könyvtár örömmel venné a cserekap
csolatot, mivel a clevelandi könyvtár jelentős számban szerzi be a mai ma
gyar könyvkiadás termékeit, ők viszont segítséget nyújthatnának az amerikai 
magyar publikációk megszerzésében* Különösen jelentős lehetne ez a kapcsolat 
periodika állományunk kiegészítése szempontjából.

A Kentl Egyetemi Könyvtár /Kent State University Library/ szintén örömmel 
venné gyűjteményének ily módon való fejlesztését. Az USA lakosságát összetevő 
népcsoportok történetét kutató u*n* "ethnic stúdiós" kialakítása és szerve
zése a kenti egyetemen ugyanis most folyik* A kutatást támogató és megalapozó 
gyűjtemény építése ezzel párhuzamosan megindult* A néhány amerikai magyar új
ságban közzétett felhívás hatására, smely a kint élő magyarság könyvadománya
it kéri az uj magyar gyűjtemény számára, az anyag folyamatosan gyűlik. A 
Széchényi Könyvtár két formában építhet ki kapcsolatot a Kenti Egyetemi



Könyvtárral. Egyrészt ha lehetőségünk nyílna egy értékes, jól válogatott 
hazai magyar kultúrát megfelelően képviselő könyvanyag adományozására, más
részt a náluk feleslegként befutő, számukra szükségtelen, de a ml gyűjtemé
nyünk szempontjából értékes anyagok cserében való beszerzésére. A kentl egye
temre évente kiküldött magyar könyvtárosok segítséget nyújthatnának ennek az 
anyagnak a feldolgozásában és rendezésében.

A harmadik a Bevándorlástörténeti Kutató Központ /The Immigration History 
Research Center/ csak néhány éves Intézmény Minneapolisban, amely gyűjtemé
nye szervezésének kezdeti periódusát éli. A gyűjtemény fejlesztése nagy mér
tékben adományokra épül, amelyet egyrészt beépít állományába, másrészt csere 
oéljaira használ fel. Ilyen célra már jelentős magyar anyag halmozódott fel, 
amely a hungarika állományunk hézagainak pótlásához járul hozzá. Másfelöl 
azonban a központ magyar vonatkozású anyagának fejlesztése és támogatása az 
amerikai magyarság történetével foglalkozó kutatás lehetőségét bővíti. A 
gyűjteményben szereplő magyar anyag arányos fejlesztése egyben a magyarságnak 
az egyéb etnikumok kutatása sorában remélhetőleg megfelelő lehetőséget biz
tosit majd.

Az ilyen egyedi kapcsolatokon túlmenően a kinti könyvtárak igénylik a 
hazai könyvkiadásról készült referáló tájékoztatást. Részben teljesiti ezt a 
Books in Hungary, de az értékes külföldi magyar gyűjtemények számára hasznos 
lenne egy olyan tájékoztató füzet összeállítása, amely jegyzékbe foglalná az 
olyan forrásokat a külföldiek számára, amelyek áttekintést nyújtanak a hazai 
magyar könyvkiadásról.

Mindez csak csepp a tengerben, a lehetőségek kimerithetetlenek. Mindene
setre talán egy mód arra, hogy elvesző értékeket megmentsünk, s a mi értéke
inket másokkal megismertessük.

Borsos Józsefné
AZ MKE VÁNDORGYŰLÉSE EGERBEN

Tavaly Pécsre, ezévben egy másik végvárra, Egerbe vándoroltunk gyülésezni. 
Itt tartotta 7. vándorgyűlését 1975. szeptember 18-20-án a Magyar Könyvtáro
sok Egyesülete.

A vándorgyűlés központi témája volt "A könyvtáros hivatás, a könyvtáros 
etika”. Komoly és fontos téma, de nehezen megközelíthető. Előadói, felkért 
hozzászólói sokoldalúan, derűs közvetlenséggel, saját egyéniségükön átszűrve 
boncolgatták a problémát. Mi hát a könyvtárosság - tették fel többen a kér
dést - szakma vagy hivatás? Az előadók is szétválasztották a problémát, bár 
ez a szétválasztás szerintem nem helyes, mert minden tanult mesterség vagy 
szakma lehet csak a megélhetésért végzett munka, de ez a munka párosulhat 
hivatástudattal is. Az előbbi kevesebbet ér.

A plenáris ülést Szalai István, a megyei tanács elnökhelyettese nyitotta
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meg. Hangsúlyozta, hogy a könyvtárosok nagyobb társadalmi figyelmet ésmegbe- 
cstllást érdemelnek. Székely Sándor az MTE elnöke megemlékezett az egyesület 
elődjéről, a 40 évvel ezelőtt alapított Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok 
Egyesületéről.

A hivatásetikáről szólva Anosel Éva arról beszélt, hogy a könyvtáros mű
veltsége nem lehet passzív Ismeretek tömege, hanem olyan aktív Ismeretanyag, 
amely hatni képes. A könyvtár pedig olyan kollektív memória, amely szinte 
korlátlan mértékben tágítja a megismerés lehetőségeit. Az olvasás személyi
ség formáló hatása tagadhatatlan. A könyvtárosi munka alapja a bizalom, a 
könyvtáros etika ebből táplálkozik.

Orosz Bertalanná az Egri Megyei Könyvtár Igazgatója a könyvtáros össze
kötő, közvetítő szerepét hangsúlyozza a könyv és az olvasó között. Bata Imre 
a kutatókönyvtáros szemszögéből közelítette meg a problémát. A könyvtárosnak 
szerénynek kell lennie és tudományos ambioióival össze kell egyeztetni szak
mai munkáját. Hiba, ha a könyvtáros könyvtári munkája rovására kutat.

Czine Mihály a könyvtári munka pedagógiai vonatkozásait emelte ki. Arra 
is utalt, hogy a könyvtáros sokszor jelentős szerepet tölt be a szellemi al
kotómunkában, ellátva a keresett irodalommal az alkotót. Fábián Zoltán az 
írószövetség titkára a könyvtárosnak az "Olvasó Képért Mozgaloméban betöl
tött szerepéről számolt be.

Szentmlhályl János oktató könyvtárosként foglalkozott a témával. 
Walleshausen Gyula véleménye szerint a könyvtáros etika legfontosabb ténye
zőit a társadalmi elkötelezettség, a könyvtáros korszerű és magas szintű is
meretei, kapcsolatai a szakma képviselőivel, az olvasók önzetlen, aktiv se
gítése és készség Ismeretkészletének teljes átadására, az emberi tudás irás- 
bafektetett értékeinek óvása, a könyvtár egészének esztétikai ápolása, a fel
használók munkájához szükséges feltételek biztosítása.

Pihenésül gazdag társadalmi program egészítette ki a szakmait. A vándor
gyűlés hangulatát a derű jellemezte. Az egri kollegáknak köszönet a gondos 
szervezésért.

Kovács Ilona
TANÁCSKOZÁS A PERIODIKÁK FELTÁRÁSÁNAK 
PROBLÉMÁIRÓL ZALAEGERSZEGEN

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Bizottsága és a KMK közös ren
dezésében október 15-én és 16-án kétnapos megbeszélés folyt Zalaegerszegen a 
hírlapok helyismereti anyagának repertorizálásáról. A konferencia immár a ne
gyedik volt a helyismereti bibliográfiák problémáit megvitató ülések sorában. 
A vita folyamán részben elvi, részben gyakorlati kérdések kerültek napirendre. 
Csüry István bevezető tanulmánya a források helyismereti anyagának mennyiségi 
és minőségi elemzésével foglalkozott. Lisztes László és Surlán Miklós refe
rátumai a feltárás módszereit /indexelés, bibliográfiai feltárás, cédulskata-
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lógus/ tárgyalta, a elsősorban a gyakorlatban felmerülő problémákat elemezte. 
Báné Zsuzsa a szombathelyi központi feltáró munka jellegét, arányait, működé
sét és megszűnésének körülményeit ismertette.

A megbeszélés nyilvánvalóvá tette, hogy a helyi feltáró munka számára 
szükséges a gyűjtőkör szabályozása, a feldolgozás módszereinek egységesítése. 
CsUry István vezetésével e kérdések további megvitatására munkabizottság ala
kult.

A helyismereti irodalom feltárása egységes módszereinek kialakítása mel
lett a feltárás szervezeti kereteinek megteremtése váltott ki nagy vitát. Va
lamennyi résztvevő egyetértett abban, hogy a megyei könyvtárak helyi felelős
sége mellett szükséges az olyan jellegű központi feltáró munka kiépítése, 
mint amelyet korábban a veszprémi és szombathelyi könyvtár kezdeményezett. 
Ezek azonban a megfelelő feltételek hiányában csak Ideiglenes megoldásnak bi
zonyultak. A résztvevők a probléma megoldására a Széchényi Könyvtártól várnak 
segítséget. Felmerült ugyanis annak a kérdése, hogy részt vállalhatna-e ebben 
a munkában, ésha igen, milyen feltételek mellett a Magyar Folyóiratok Reper
tóriuma. A kérdés megoldása még további vizsgálódást igényel.

A konferencia alkalmat adott a közös problémák megvitatására és felhívta 
a figyelmet a központi megoldás szükségességére. A megyei könyvtárak munka
társai fontos Ügyet képviselnek, amely már túlnőtt a helyi felelősségérzés és 
lelkesedés keretein.

Bor Kálmán
A SZEMÉLYZETI MUKKÁ EREDMÉNYEI 
AZ ÁLLAMI LENIN KÖNYVTÁRBAN

A Szovjetunió legnagyobb könyvtára, az Állami Lenin Könyvtár /a továbbiakban: 
ÁLK/ minden évben nyomtatásban teszi közzé beszámolóját helyzetéről, munkájá
ról, eredményeiről és gondjairól. Az 1973* évi beszámoló nemrégen, 1975-ben 
jelent meg. Ebből a kiadványból most a könyvtár káderhelyzetéről, szakmai és 
politikai oktató-nevelő munkájáról szóló fejezetet ismertetjük - tanulságul, 
okulásul.

A könyvtár eredményes munkája nem kis mértékben a tervszerű káderpoliti
kának, a szakemberek tudományosan megalapozott kiválogatásának, elosztásának 
és nevelésének köszönhető. Jelentősen megjavult a vezetői állomány minőségi 
összetétele, amit elsősorban az tett lehetővé, hogy 1973-ban uj módszerrel, 
pályázat utján töltötték be a megüresedett osztályvezetői és részlegvezetői 
állásokat. A pályázatok alapján a könyvtár tudományos tanáosa 8 osztály-111. 
11 részlegvezetőt választott meg.

Az osztályvezető és osztályvezetőhelyettes besorolású dolgozók csoportját 
az alábbi adatok jellemzik:
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életkor szerint:
30 - 40 év között 10 fő
41 - 50 « 34 «
51-55 " 22 "
55 év felett /nők/ 9 "
55 " /férfiak/ 3 "

Az ÁLK-ban eltöltött évek szerint
1 - 5 év között 15 t6
6 - 20 " 37 "

20 év felett 26 "

A könyvtár uj, 1973-ban jóváhagyott szervezeti szabályzatának megfelelően 
több osztályon tudományos-kutató részleget alakítottak ki, és ezekhez tudomá
nyos munkatársi 111* főmunkatársi állásokat szerveztek*

Tervszerűen munkálkodott a könyvtár vezetősége - a helyi párt- és társa
dalmi szervekkel együttműködve - a szakember állomány szakmai-minőségi és 
szociális demográfiai összetételének megjavításán*

A könyvtár dolgozói képesitéaűk szerint így oszlottak meg:
felsőfokú nem könyvtárosi képesítéssel rendelkezik 929 fő /44 %/

*' könyvtárosi II tf 464 tt /22 %/
befejezetlen felsőfokú ti tt 67 ti /3,2 %/
középfokú képesitéssel+ tt tt 509 ti /24»1%/

w könyvtárosi tt tt 87 ti /4 %/
befejezetlen középfokú ff tt 59 ti /2,7 %f

összesen: 2115 fő

Az év folyamán növekedett a tudományos fokozattal rendelkező dolgozók 
száma: 1974. január 1-én négy tudományok doktora és 79 tudományok kandidátusa 
dolgozott a könyvtárban.

A könyvtárosi állomány jellemző adatai:

Életkor szerint:
20 év alatt 255 fő /12 %/
21 - 30 év között 536 tt /25,3 %/
31 -40 " 515 tt /24,4 %/
41 - 50 " 518 11 /24,5 %/
50 év felett 291 tt /13,8 %/

^Középfokú képesítés: szakiskola, technikum} felsőfokú képesítés: közművelő
dési főiskola könyvtárosi karán vagy más főiskolán szerzett diploma.
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Könyvtári szolgálati évek szerint

1 óv alatt 
1 - 5 áv között
6-10 "

10-25 "
25 év felett

391 fő /18,5 %/
578 " /27,3 %!
305 " /14,4 %/
658 " /31,1 %/
183 " /8,7 %/

Az ÁLK-ban eltöltött szolgálati évek szerint

1 év alatt 
1 - 5 év között
5-10 "

10 - 25 "
25 év felett

357 fő /17 %/ 
657 " /31 %/ 
328 » /15,5 */
596 » /28,1 %/ 
177 " /8,4 %/

A személyzeti munka egyik fő problémája a munkáérővándóriás csökkentése. 
1973-ban a kilépők száma az előző évhez viszonyítva 16 £-kal csökkent /1973- 
ban 542, 1972-ben 643 fő/, de még mindig magas. A kilépők többsége saját el
határozásából távozott, főleg felsőfokú tanulmányok folytatása miatt. A leg
nagyobb számban - az előző évhez hasonlóan - a következő osztályokról távoz
tak el: olvasószolgálat, raktárak, műszaki és gazdasági osztály, azaz olyan 
osztályokról, ahol főleg fizikai munkát végeznek és a munka két műszakban 
folyik.

A munkaerővándorlás csökkentése végett több intézkedést foganatosítot
tak: megkönnyítették a felvételt az Állami Közművelődési Főiskola esti tago
zatának szaktanfolyamaira, amelyeken az Á1K 127 dolgozója tanult. Azokat, 
akik e tanfolyamok 3 évfolyamát sikeresen elvégezték, könyvtárosból főkönyv- 
tárossá léptették elő. 1973-ban minden szakképesítéssel rendelkező fiatalt 
rögtön főkönyvtárosként alkalmaztak. Megvizsgálták annak a lehetőségét is, 
hogy a felső és középfokú szakképesítéssel rendelkező dolgozókat magasabb 
bérű állásokra léptessék elő. 1973-ban ennek eredményeképpen 384 főt sorol
tak át.

Az év folyamán nagy erőfeszítéseket tettek a munkatársak szakmai tudásá
nak gyarapítása, a munkamódszerek tökéletesítése, a fiatalok általános mű
veltségi színvonalának felemelése érdekében.

A tudományos dolgozók továbbképzésének formája a szakmai aspirantura. 
1973-ban 7 fő az Állami Közművelődési Főiskola, 9 fő pedig más felsőoktatási 
intézmény levelező aspiránsa volt, 12 munkatárs pedig disszertációját készí
tette megvédésre.

A szakmai továbbképzés rendszere egyre jobban kiépül, jelentősége fokozó
dik. A tanulmányi osztály által a könyvtári munka ágazatai szerint megszerve
zett tanfolyamokon mintegy 600 dolgozó vett részt. Az oktatás legfontosabb 
formái a felsőfokú könyvtárosi tanfolyamok, a nyelvtanfolyamok és a különféle 
speciális kurzusok. A szak- és tárgyszókatalógus szerkesztése és használata 
/az olvasószolgálat, a bibliográfiai-tájékoztató szolgálat és a térképtár

224



dolgozói részére/; programozási tanfolyam - az Om ASZVT M-2000 tipusu számí
tógéphez /a könyvtári munkafolyamatok gépesítésével foglalkozó dolgozók ré
szére/; a hivatalos kiadványokkal, kezelésük, feldolgozásuk problémáival is
merkedtek a raktári, a bibliográfiai-tájékoztató szolgálat, a katalogizáló 
és a betűrendes katalógust gondozó osztály munkatársai, a belső szállítási 
rendszer /osőposta/ kezelésével a raktári osztály és az olvasószolgálat dol
gozói ismerkedtek meg; tanfolyamon vettek részt a supertyper gépeken dolgozó 
gépírók.

A vezető beosztású dolgozók tanfolyamának előadói a vezetéstudomány tudo
mányos fokozattal rendelkező szakemberei voltak. A tanfolyam témáit a vezetés 
elméleti alapjai, a munkaértekezletek levezetése, a munkahelyi légkör, a 
szellemi munka higiéniája és megszervezése stb. A fontosabb témákról elhang
zott előadásokhoz szemináriumok kapcsolódtak, amelyeken a vezetők kicserél
hették tapasztalataikat, megvitatták a vezetési módszerek megjavításának le
hetőségeit.

Az egyes osztályok maguk is megvizsgálták, megvitatták munkamódszereiket, 
speciális helyi tanfolyamokat, előadássorozatokat szerveztek.

Különös gonddal foglalkoztak a fiatal szakemberekkel. 1973-ban határoza
tot hoztak a fiatal szakemberek gyakorlati idejéről, s ennek megfelelően ki
dolgozták az 1973-ban munkába lépő fiatalok személyzeti tervét. Megalakult a 
Fiatal Szakemberek Tanácsa, amely munkája során megvitatta a könyvtár távlati 
tervével kapcsolatos kérdéseket. Megrendezték az ÁLK veteránjainak és legfia
talabb munkatársainak találkozóját.

A dolgozók ideológia-politikai képzésének legfontosabb eszközei a politi
kai oktatás különféle formái voltak. 15 dolgozó látogatta a marxizmus-leni- 
nizmus egyetemét, a vitakörök és szemináriumok munkájában 740 fő vett részt; 
nagyon elevenek voltak a Komazomol vitakörei. A Kultúra Népi Egyetemének elő
adásait kb. 400 könyvtári dolgozó látogatta.

A Tudományos Ismeretterjesztő Társaság /Znanyije/ munkájában a könyvtár 
dolgozói közül 109-en vettek részt mint szervezők ill. előadók.

Az ideológiai-politikai nevelőmunka hatása megmutatkozott a javuló munka- 
fegyelemben, a hatékonyabb munkában, a dolgozók kommunista öntudatának fejlő
désében, a tervfeladatok színvonalas teljesítésében.

Bánáti Istvánná
A BERLINI STAATSBIBLIOTHEK 
HÍRADÓJA - A "STICHWORT"

Az OSzK Híradóhoz hasonló, belső tájékoztatója a Berlini Staatsbibliothek 
párt- és szakszervezetének lapja a: "Stichwort". 19 éve jelenik meg negyedé
venként* A könyvtár saját nyomdával rendelkezik, ennek köszönhető szép nyom
dai kivitele.
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1975-ös évfolyamának első két számát forgatva sok mindent megtudhatunk a 
könyvtár munkájáról. Az 1974. évi tervteljesitésről szóló cikkből kitűnik, 
hogy az állomány 70 628 bibliográfiai kötettel gyarapodott és 1 520 300 már
kát fordítottak gyarapításra. A betűrendes és a szakkatalógusba 48 097 kata
lóguscédulát helyeztek el. A nyomda-kapacitás hiánya miatt azonban a könyv
feldolgozásban nagy a lemaradás, ezért a magas nyomású eljárás mellett egy 
modernebb, ofszet nyomást vezettek be. A könyvtárnak 84 383 beiratkozott ol
vasója volt és 465 286 kötet került olvasói forgalomba.

E folyamatos tervfeladatok mellett két rendkívülit is megoldottak:
- előkészítették a betűrendes katalógizálás uj, szabvány szerinti beveze

tését;
- a jelzet rendszer reformja során, uj jelzetrendszert alakítottak ki, ösz- 

szefüggésben az uj cimleirási szabvány bevezetésével, továbbá azzal, 
hogy a 19. század elején megkezdett szakrendi felállítás egységeit - a 
kevésbé keresett anyagot - kihelyezik a főraktárból. A jelzeteket úgy 
alakították ki, hogy ezek a gépi feldolgozás számára is alkalmasak le
gyenek.

A könyvtár dolgozói 1974-ben, az NDK fennállásának 25 éves évfordulója 
alkalmából szocialista munkaversenyben vettek részt. E verseny nagy mértékben 
elősegítette a tervfeladatok teljesítését. A munkaverseny 1975-ben a fasizmus 
leverésének 30 éves évfordulója jegyében folytatódik. Legfőbb feladatai:

- a folyamatosság biztosítása a könyvanyag feldolgozásában;
- az uj cimleirási szabvány és jelzetreform bevezetésével kapcsolatos in

tézkedések végrehajtása;
- a szocialista országok nemzeti könyvtárai közötti kapcsolatok tovább

fejlesztése a megkötött szerződések alapján.
A lap tájékoztat az 1974-ben a szocialista országokban járt dolgozók 

szolgálati útjairól.
Egyik cikk a Staatsbibliothek raktározási nehézségeivel foglalkozik. A 

könyvtár 7-8 raktáremeleten 8 000 nf alapterületen több mint 3 millió kötetet 
raktároz. Egymás mellé téve ez a könyvmennyiség 84 km-nyi távolságon férne 
el. Ez megfelel a Berlin és Frankfurt/Odera közötti távolságnak. Naponta 
1000-1500 kérés fut be a raktárba. A cikkíró szerint a raktár kinőtte ruhá
ját, uj raktár építésére azonban csak később kerülhet sor. Ezért a kevéssé 
használt állományt kiemelik és tároló-könyvtárban helyezik el.

A könyvtár viszonylag uj létesítménye a reprográfiai osztály, amely 7 éve 
alakult. Jelentős gépparkkal rendelkezik. A másolási megbízások központi fel
vevő helye. Naponta kb. 12 ezer másolatot készít, ehhez évente 20 tonna és 
1000 kra-nyi dokumentumfilmet használ fel.
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Intézményi adattárak# [Kiad# az]Országos 
Széchényi Könyvtár. Könyvtártudományi és 
Módszertani Központ# Bp# NPI# 24 cm#[1*3 KISS László: Múzeumok# 1975# [Házi 
soksz#3 160 1#Helyismereti kutatók kézikönyvei.

Többkötetes gyűjtemény első darabjaként - de nem első köteteként - jelent meg 
KISS LÁSZLÓ összeállítása MÚZEUMOK cimen.

A gyűjtemény a helyismereti kutatók kézikönyvei cimet viseli és három na
gyobb területre tagolódik: - A helytörténeti kutatás módszerei, - Intézményi 
adattárak: - Múzeumok; - Levéltárak; - Könyvtárak és egyéb intézmények

- Kalauz a helyismereti kutatás irodalmában - több részkötet# Bár a kuta
tás módszerére vonatkozó kötet csak a helytörténeti kutatásokhoz fog segítsé
get nyújtani, a bibliográfiai kalauz már szélesebb területet szolgál: a hely
ismeretét, úgy véljük, hogy az intézményi adattárak ezen túlmenően hiánypót- 
lóak, a tájékoztatás jelentős segédeszközei lesznek# Ezért is érdemel különös 
figyelmet a most megjelent kötet#

A közelmúltban a népi ellenőrzés hét megye múzeumi szervezetét vizsgálta 
meg# A KNEB összefoglaló jelentésének bevezetője megállapítja, hogy az elmúlt 
30 esztendőben a muzeumügy hazánkban milyen jelentős változáson ment át, uj 
múzeumi hálózat jött létre. Az 1948.évi múzeumi átszervezéskor 50 muzeum volt 
az országban, ma 197 muzeum, illetve muzeális közgyűjtemény működik. Erről a 
gazdag hálózatról felszabadulás óta nem jelent meg ismertetés! Hézagpótló te
hát KISS László összefoglalása, amely az 1972. dec# 31-i állapotot rögzíti# A 
hiteles és pontos adatközlést lehetővé tette, hogy a szerzőnek alkalma volt 
tanulmányozni az MM-hez évről-évre beérkező múzeumi jelentéseket, összesíté
seket#

A kiadvány szerkezeti felépítése a magyar múzeumi hálózat jelenlegi szer
vezeti felépítéséhez igazodik:

» az MM közvetlen felügyelete alatt működő /országos, országos gyűjtő
körű/ és a megyei múzeumi szervezetek keretébe nem tartozó múzeumok;
— az azonos felépítésű megyei múzeumi szervezetek múzeumai#
Mindkét terület leírása előtt általános áttekintést kapunk a legfontosabb 

tudnivalókról# így többek között megismerjük más csoportosításban a múzeumok 
két főtipusát: egy-egy meghatározott terület, tájegység gazdasági, társadalmi 
kulturális fejlődését dokumentáló vegyes gyűjtési múzeumokat, és a meghatáro
zott tudományterület, vagy iparág történeti emlékeit őrző, feltáró múzeumo
kat#

Az adattári részben nemcsak az isme-rt, alapvető ismereteket találjuk az 
adott múzeumról, annak jellegéről, gyűjtési és kutatási köréről, gyűjteménye
iről, hanem a gyűjtemény feldolgozottságáról, az ott dolgozó tudományos kuta
tók szakképzettségéről, a múzeumban folyó kutatási főirányokról is kapunk tá
jékoztatást. Természetesen a muzeum kiadványai, valamint állandó kiállításai
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ia helyt kapnak a leiró részben. Kár, hogy - bár a tervezet szerint a könyv
tárakról külön kötet jelenik meg - még jelzést sem találunk az adattárban 
arról, hogy rendelkezik-e az adott muzeum könyvtárral. A felsorolt adatok 
értelemszerűen a muzeum jellegétől, nagyságától függően találhatók meg. A 
megyei múzeumoknál a múzeumi kutatások az egyes tudományágak vonatkozásában 
a teljesség igényével történnek, ezért nem sorolja fel aprólékosan a kutatási 
részterületeket, hanem - helyesen - kiemeli a helyi sajátosságokat.

Érdekes egybevetni a már említett KNEB vizsgálat és a megyei múzeumok 
anyagának feltártságára vonatkozó adatokat. A KNEB szerint az évek során 
felgyülemlett nyilvántartási elmaradást /a hét megyében több mint másfél
százezer leltározatlan tárgy/ aligha lehet rövid időn belül behozni. Az 
adattár ugyanezen megyék megyei múzeumairól százalékban 75* 90, 80, 65, 100, 
80, 100 feltártságot jelez.

Múzeumaink állományának fejlődésére is álljon itt néhány összehasonlító 
adat a "Magyar Minnerva" 1930-1931* 6. kötetét alapul véve*
Közlekedési Muzeum állománya 1930-ban 24 000 1972-ben 160 250
Mezőgazdasági Muzeum " 1930-ban 38 660 1972-ben 347 250

A Múzeumokról szóló kötet - mint látjuk, nemcsak a helyismereti kutatók
nak ad egy jó segédkönyvet a kezébe, hanem minden tájékoztató részleg szá
mára nélkülözhetetlen. A kötetet helynévmutató és intézménymutató egészíti 
ki. A kötet jól szolgálja célját: a múzeumokban rejlő kutatási lehetőségek 
feltárását. Használatát még jobban elősegíthette volna egy szakmutatő össze
állítása.

FARAGÓ LÁSZLÓNÉ

(BACZORI Tamásné) : Kiemelt szerzők az Orszá
gos Széchényi Könyvtár olvasói betűrendes katalógusában. (Sajtó alá rend. bev. és a forrás- 
jegyzékeket összeáll. - - .1 [Közread, az] Or
szágos Széchényi Könyvtár, Könyvtártudományi és 
Módszertani Központ. Bp. DPI. 1974. 304 p.

Kezdetben volt a mechanikus betűrend, ami természetszerűen a laikus számára 
érthetetlen nehézségeket okozott és okoz még ma is, bármennyi erőfeszítést 
tettünk már a "szürke" katalógusunkban ezek megszüntetésére. Kívülálló aligha 
tudja felmérni, hogy munkaórák micsoda légióját vonja maga után a legkisebb 
változtatás is - hát még egy olyan évtizedes munka, mint amelyről ez az ösz- 
szeállitás beszámol. A kezdetek 1964-be nyúlnak vissza. Akkor szögezte le 
dr. Haraszthy Gyula tervtanulmánya, hogy "az OSzK-nak mint nemzeti könyvtár
nak a magyar irodalom és tudomány képviselői életművének feltárásában külön
leges feladatai vannak, fontos, hogy az olvasói betűrendes katalógus telje
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sen meohanlkua rendjének megbontásárai egyes szerzők müveinek céduláit ösz- 
szegyűjtsük s elkülönítsük szőkétől, akiknek müveit egyelőre nem tudjuk kü
lön feltárni*" E hatalmas munka elvi szempontjainak megfogalmazását, a 
dr. Markos Béla által összeállított "forgatókönyvtől" kezdve a munka gyakor
lati végrehajtását, a felhasznált életrajzi lexikonok és más müvek értékelő 
bibliográfiáját találhatják meg e könyvben mindazok a könyvtárak, amelyek 
szükségét érzik hasonló vállalkozásnak* A terjedelménél és tartalmánál fogva 
egyaránt értékes bevezetés után a mü dandárját a "Kiemelt szerzők betűrendes 
névjegyzéke" alkotja* A felsorolt 7500 magyar szerző - számuk a "szürke" 
katalógusunkban azóta már növekedett - születési és esetleg halálozási évé
nek, valamint foglalkozásának szabatos, a korabeli elnevezéseket is figye
lembe vevő megjelölése, az esetleges többirányú munkásság feltüntetése a 
gyakorlati célokat szolgáló kézikönyvi feladaton túl értékes, gyorstájékoző- 
dásl referensz müve teszi a kötetet*

KELECSÉNYI GÁBOR

No<fcrl<hten 
out dér 
Deuttchen 
Stoottbibllothek

8. Mai 1975

19. Jahrgong Heh 2

30. Jáhrestag dér Befreíung

A berlini Deutsche Staatsbib- 
liothek "Das Stichwort" o .ki' 
adványának címlapja.
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KÖNYVTARUNK 
í LETÉRŐI

BIRKÁS ENDRE 
1913-1975

Búcsúznunk kell. Most szeretnénk elmondani mindazt, amit sajnos soha nem 
mondtunk el az élőnek, hogy nagyra becsültük, hogy szerettük, hogy szeren
csésnek éreztük magunkat, míg vele dolgozhattunk.

Ki szeretnénk fejezni valahogyan - de hogyan? -, hogy nekünk több volt 
mint főnökünk, s mi többnek éreztük magunkat, mint munkatársaknak. Az ő em
berségétől, szerény és finoman bölcs lényétől mindenfajta emberi kapcsolat 
egy kicsit súlyosabb, több lett, mint általában lenni szokott. így lett több 
a mi munkatársi kapcsolatunk, emberibb, barátibb osztályának egész közössége.

Talán az a fanyar önguny tette, az a szívhez szélé furcsa mosoly, amivel 
közénk lépett a kávéját meginni, s azt mondani: "nagyszerű sztorim van, ez 
csak velem történhetett meg". S ezt követte a sajátmaga ellen kihegyezett 
történet, egy apré feledékenység kigúnyolása, vagy valami csekély emberi 
gyengeségé. Ettől a sajátmaga lebecsülésétől mintha még fénylőbbé vált volna 
minden tulajdonsága, teljesebbé embersége. így emelt fel bennünket, hogy ne 
érezzük annyival különbnek magunknál: a tudását, humánumát, nagy-nagy tisz
taságát a mi átlagszlntünknél annyival magasabbnak. így tette közösséggé az 
osztályát, azzal az őszinte érdeklődéssel, amellyel kész volt megosztani 
problémáinkat, megtudakolni véleményünket, Ízlésünket.

Összetartott, a munkánk szeretetére tanított azzal a nem szürkülő lelke
sedéssel, amellyel egy-egy számára izgalmas könyvélményt, érdekes embert, 
szép gyűjteményt élvezett, majd nekünk elbeszélt.

Közösséggé kovácsolta osztályát azzal a meleg bizalommal is, amellyel az 
emberek felé fordult, s amely mindig bizalmat, őszinteséget, megbecsülést 
kapott válaszul, nemcsak tőlünk, de szinte mindenkitől, értékeiket áruba bo
csátó kis szürke nénikék, gyanakvó öregurak, akik mintha egy novellájából 
léptek volna a szobájába, "viszontlátásra kedves öcsém"-mel búcsúztak onnan 
kilépve. Külföldi cégek képviselőivel folytatott üzleti tárgyalások oldódtak 
baráti beszélgetéssé lénye hatására.



így jelentett ő, aki szorongásait, kudarcait, gyengeségét szerette elő
térbe állítani, a mi szemilnkben a mi számunkra, akik ismertük, biztonságot, 
erőt. Minden kérdésünkre tudott választ, minden könyvünk személyes ismerőse, 
jóbarátja volt, mindenről tudott valami lényegeset, eddig fel nem fedezettet* 

És most meg kell szoknunk, hogy nem halljuk többé gondos Ítéleteit, ked
ves elismerését* Meg kell tanulnunk, hogyan dolgozzunk egyedül, most, hogy 
nem lesz közöttünk* Meg kell maradnunk jő közösségnek, egymás munkáját támo
gató, megbecsülő munkatársaknak, - nélküle*

Nagyon-nagyon nehéz lesz...

WIX GYÖRGYÉÉ

{Könyvtárunk MSZMP szervezete 1975* december 15-én 
'taggyűlést tartott, amelyen megtárgyalta a Központi 
Bizottság közművelődésről szőlő határozata végrehaj
tásának menetét a könyvtár munkájában, valamint az 
OSZK 1975* évi takarékossági intézkedési tervének 
végrehajtását.

A közművelődési munkáról szőlő beszámolót Havasi 
Zoltán főigazgatőhelyettes tartotta. A beszámolót 
élénk vita követte, amely után a taggyűlés határoza
tot hozott*

A határozat megállapítja, hogy több fontosnak Ítélt feladat folyamatosan 
megvalósulóban van, elsősorban a Könyvtár szakmai, a közművelődést közvetet
ten segítő tevékenységében. Ennél lassabban valósulnak meg a könyvtár köz
vetlen közművelődési feladatai, s nem kielégítő az előrehaladás a könyvtáron 
belül a saját dolgozóink önművelődését szolgáló feltételek megteremtésében.
A taggyűlés javasolta a könyvtár vezetőségének, vizsgálja meg, hogy nem len- 
ne-e helyes egy olyan szükkörU testület létrehozása, amely felelősséggel 
foglalkozna a Központi Bizottság tudománypolitikai és közművelődési határo
zatainak a végrehajtásával, beleértve a konkrét tervek kidolgoztatását és 
ezek végrehajtásának ellenőrzését*

A takarékossági intézkedési terv végrehajtásáról a beszámolót Fábry 
György a Könyvtár gazdasági igazgatója tartotta* A beszámolót követő vita 
után a taggyűlés határozatot hozott*

A határozat megállapítja, hogy bár vannak kétségtelen eredmények az in
tézkedési terv végrehajtásában, az nem halad a kívánatos módon. Számos, a 
tervben meghatározott feladat megvalósítása jelentősen elhúzódik. A taggyűlés 
felhívta a könyvtár vezetőségének figyelmét ezekre a jelenségekre és java
solta, hogy az 1976-os esztendőben az állami vezetés fordítson nagyobb gondot 
a feladatok felelőseinek kijelölésére és a végrehajtás ellenőrzésére. Egyben 
utasította a pártvezetőséget, hogy kisérje figyelemmel a takarékossági intéz
kedési terv végrehajtását, a maga jogkörében, az egyes munkaterületek vezető
inek beszámoltatása során ellenőrizze annak menetét.



Felszabadulásunk 30* évfordulójára tett felajánlások 
teljesítéséről az alábbiakban számolunk be*

Mikrofilm Osztály - A felajánlás Időpontjától el
telt 14 hónap alatt /1974. VI. 1 - 1975. X. 15./ az 
osztályon 1 697 574 negatív felvétel és 2 655 653 po
zitív másolat készUlt. A filmanyag gazdaságosabb ki
használásával és a selejt további csökkentésével /a 
korábbi 1,62 %-ról 1,37 %-ra/ 18 659 ni import nyers
filmet -takarítottak meg, 233 546 forint értékben.

Az osztályon az általános és szakmai önképzés, to
vábbtanulás kiszélesedett: 3 dolgozó beiratkozott a dolgozók esti gimnáziumá
ba, 2 dolgozó pedig a középfokú könyvtárosképző tanfolyamra. Ez a szám az 
osztály dolgozóinak mintegy negyede.

A munka jobb megszervezésével az osztály gyorsabban teljesítette az Olva
sószolgálattól érkező rendeléseket: az átfutási idő 9 napról 6 napra csökkent 
és a vállalás kezdete óta állandósult. Az osztályvezető negyedévenkint rend
szeresen értékelte a teljesítményeket, és a tapasztalatokat az osztály közö
sen megtárgyalta.

Hlrlap-állományvédelmi Üzem - A Hirlapkötészet dolgozói a hírlapok terv
szerű kötése mellett nagyarányú segítséget nyújtottak a Könyvkötészetnek az 
ott felgyűlt munkák egy részének átvállalásával, mintegy 352 munkaóra időtar
tamban. A csoport dolgozói fegyelmezett és jobban megszervezett munkájukkal 
tervüket - a szokásos normákat figyelembe véve - 9 %-kal túlteljesítették.

A Hirlapiavltó- és restauráló csoportnál tervszerűen folyt a hírlapok 
mikrofilmezésre való előkészítése, fokozódott az igényesség a javítás minő
sége iránt. 1975* III# 19 - X. 15# között 417 lapot teljesen restauráltak, 
további 600-at pedig előkészítettek javításra. Elkészítették a hirlap-restau- 
rálás munkalapját, amely részletesen tartalmazza a papír eredeti állapotának 
leírását, az elvégzendő /25 lépésre bontott/ munkát, a ráfordított idő és a 
felhasznált anyag mennyiségét.

A kijavított kötetek rendezett tárolására mutató-táblát készítettek, 
amelyről bármikor megtudható a munkában lévő címek pillanatnyi helye és javí
tásának helyzete. Ez a segédlet főleg a Hírlapélökészitő Csoport munkáját 
könnyíti meg.

A könyv- és hirlap-restaurátorok /15 fő/ valamint 2 fő a hirlap-kötészet- 
ből kémiai továbbképzésben részesült. A 25 órában megtartott előadásokon és 
Papíripari Kutató Intézetben tett látogatás során a résztvevők általános ké
miai ismereteiket gyarapithatták. Az előadásokat és a jegyzeteket /100 oldal/ 
Kastaly Beatrix tartotta ill. irta. A tanfolyamot gyakorlati foglalkozás 
- egyéni feladat megoldása - zárja le, majd a résztvevők megismerkednek a 
restaurálásra anyagot küldő kUlöngyUjteményekkel.

Nemzetközi Csereszolgálat - Az osztály dolgozói fokozott szervező munká
val tovább bővitették kapcsolataikat a szomszédos szocialista országok magyar 
nyelvű dokumentumokat gyUjtő területein. A felajánlás értékelésének időpont-



Jóig /1975. november/ Csehszlovákiában 10, Jugoszláviában 7, Romániában 13, 
a Szovjetunióban 4 újabb Intézménnyel létesítettek osere-kapcsolatot* össze
sen 4000 kötet könyvet küldtek ki és az igényeknek megfelelően számos folyó
iratot is előfizettek az 1976* évre*

TÉLAPÓ-ÜNNEPÉLY

Az idén december 6-án látogatott el a Télapó az OSZK-ba* A díszteremben 119, 
a várakozás izgalmától kipirult gyermek /ennyien Jöttek el a kiküldött 185 
meghívóra/ és hozzátartozóik találkoztak a Télapóval /aki az idén Kelepsényi 
Gábor volt/, vették át tőle az ajándék-csomagot és a hagyományos könyvet, ezt 
követően bábmüsor /az Állami Bábszínház művészeinek közreműködésével/ és 
Vargha Balázs vidám fejtörő műsora következett* A Jó hangulatú délután mese
filmek vetítésével fejeződött be*

A rendezvény megszervezéséért, lebonyolításáért Hoffer Rezsőnét, Bozzay 
Évát, Fordán Lajosnét, Németh Zsuzsát, Velsse Istvánnét, Ecksteln Tibort il
leti a köszönet*

ORSZÁGJÁRÁSI FELHÍVÁS

A Közalkalmazottak Szakszervezete 1976-os év folyamán az alábbi túrákat 
szervezi: május 8-9*Verőce-Nagymaros, Julius 10-11*Baja, augusztus 14-15.Eger.

A Jelentkezés meghirdetésekor a programokról külön tájékoztatást kapunk* 
Ebben az évben ünnepeljük II* Rákóozi Ferenc születésének 300* évfordulóját* 
Az országos ünnepségekhez csatlakozva több szervezet támogatásával RÁKÓCZI 
JUBILEUMI EMLÉKTURA-MOZGALMAT hirdet a Spartacus turistaszakosztály* A rész
vétel dija személyenként 10 Ft, melynek fejében az Emléktura-füzet - és vala
mely feltétel teljesítése esetén az emlékplakett - térítésmentes* Az emlékhe
lyek felkeresésének megkönnyítésére hazai és külföldi társasutazásokat szer
veznek* Részletes programról tájékoztatást küldünk a munkahelyi bizottságok
nak 111* bizalmiaknak*

Kérjük a könyvtár dolgozóit, minél többen vegyenek részt ezekben a szép 
és tartalmas programokban*

HORVÁTH TIBORNÉ
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SEGÉLYEK ÉS ÜDÜLÉSEK

Szakszervezeti segélyek:
1975. októberben:

1975. novemberben:

Ardal Borbála, Deutsoh Dávid, Falkai Gyuláné, Gera Antal, Sándor Istvánná, Vargha Zaoltná
Barnaföldi Gábor, Birkás Endre, Hajdú Erzsébet, Hausenblasz Rábertné, Juhász Lászlón!, Káldi György, 
Keoskés Zoltán, Koncz Jázsefné, Kuczmog Lajoané, Matejka Jánosul, Merényi Ferenoné, Moór Istvánná, 
Muzslay Lászlón!, Németh Borbála. Nyaké István, 
Slachta Erzsébet, Szalai Zoltánná. Szuchovszky Zol
tán, Vajda Kornél, Zahoray Gyulán!, Zöldé Kornélia

1975. decemberben: Lohn Ágostonná

Munkaadói segélyek!

mi

1975. novemberben* Beniczky György

októberben: Futala Tiborné, Kausay Tiborné, Koltal Györgyné, 
Molnár János, Tábori Györgyné, Ventúra Eduárdné

Szakszervezeti üdülés:

1975. október 15. Hévíz: Lakatos Lászlóné
1975. október 22. Mátraftlred: Bétsoh Elemérné 
1975. október 28. Hollóháza: Fináczy Ernóné és férje

összeáll.: HOFFER REZSŐNÉ
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Kovács Adrienné - Sopronyi János 
TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSON VOLTUNK

Délkelet-Magyarország négy városa volt a célja annak a KISz által szervezett 
kirándulásnak, amit októberben tettünk. A kirándulás tanulmányi jellegét 
hangsúlyozta az a három szakmai program, ami Gyomán illetve Szegeden várt 
ránk.

Gyoma városát az olvasó ember szemében az újkori könyvnyomtatás jeles 
tipográfusa Kner Izidor tette híressé. A kitűnő nyomdász egész családja 
könyvekkel foglalkozott. Apja és nagyapja könyvkötő volt, fiai közül a leg
híresebb Imre, apja nyomdáját fejlesztette tovább. Kevesen tudják, hogy a 
Kner család tagjai nemcsak kitűnő nyomdászok, de jótollu Írók is voltak. 
Munkájuk legszebb darabjaival - bibliofil kiadásokban gazdag életművükkel is
merkedhettünk meg a Nyomdamúzeum falain belül.

Az ebédet már Szarvason költöttük el. Közben az idő is megjavult, Így 
kellemes sétát tettünk a hires Arborétum fái alatt. Az erdőkben, parkokban 
szegény Alföldön különlegesen értékesek az itt található ritka növényfajták, 
melyek telepítését schönbrunni példára Bolza József báró kezdte meg. Utódai 
azután tovább folytatták ezt a munkát. A mai Arborétum létesítése az unoka, 
Bolza Pál érdeme, aki többek között a Körös árterületéről több értékes fát 
szállíttatott mai helyére.

Már sötétedett mikor éjszakai szálláshelyünkre, Gyulára érkeztünk. A 
Park szállóból egyenesen a várhoz siettünk, de sajnálatunkra már zárva ta
láltuk, igy csak kívülről járhattuk körül a nagymultu épületkolosszust.

A következő napot teljes egészében Szegeden töltöttük, hiszen két prog
ram is várt ránk. Első utunk a József Attila Tudományegyetem Központi Könyv
tárába vezetett. A KISz—titkár már várt bennünket. Rövid ismertetés után 
Németh Zsófiától a Tájékoztatási Osztály vezetőjétől hallottunk érdekes be
számolót a könyvtár múltjáról és jelenéről. A színes előadás után kellemes 
meglepetésben volt részünk; az osztály fiataljai kávéval és üdítőkkel kínál
tak bennünket. Reméljük, hogy hamarosan találunk módot kedvességük viszon
zására.
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Ebédelni a híres Halászcsárdába tértünk, majd néhányon meglátogattuk a 
Szegedi Nyomdát. Unghváxy László kalauzolása mellett működés közben láthat
tuk a monotype és linotype gépeket és megnézhettünk egy szlnesnyomtatásl el
járást ls«

A gyorsan fogyó délutánból rövid múzeumlátogatásra Is futotta, ugyanis 
Korniss Péter fotóművész kiállítása éppen a szegedi muzeum látnivalóit gazda
gította* A Dóm és a belváros nevezetességeinek megtekintésével búcsúztunk 
Szegedtói*

Eozma Lajos illusztrációja a 
gyomai Ener-nyomda egy 1942. évi kiadványából. (Átvettük 
Szántó Tibor: A szép magyar könyv. 1473/197?. c. müvéből.)






