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Az Országos Széohényi Könyvtár pártszervezete 
állásfoglalása 

a közművelődés helyzetéről és fejlesztéséről 
szőlő párthatározat végrehajtása ügyében

A marxlzmus-leninlzmus tanításai szerint a szocialista építés egy meghatáro
zott időszakában előtérbe kell kerülni a kulturális ne velomunkénak a szocia
lista állam feladatainak sorában. Amint azt a Központi Bizottság 1974. már
cius 20-i "A közművelődés helyzete és fejlesztésének feladatai" cimü határo
zata, majd a II. pártkongresszuson elhangzott központi bizottsági beszámold 
és a kongresszuson elfogadott uj programnyilatkozat tanúsítja, ez az időszak 
elérkezett.

Idézzük a programnyilatkozatból: "A művelődés az egyén fejlődésének és 
közösségi kapcsolatainak nélkülözhetetlen feladata, közösségteremtő erő. A 
fejlett szocialista társadalom építése szükségessé teszi az egyes emberek és 
a közösségek sokoldalú továbbképzését szolgáié közművelődési rendszer szer
vezeti és eszmei erősítését."

A könyvtáraknak meghatározott feladatai vannak a közművelődés rendszeré
ben. A felelősség jelentős része azért, hogy ezt a szerepet valőban betölt
sék, a könyvtárosokra hárul. Az OSZK pártszervezetének a vezetőség-válasz
tást előkészítő taggyűlése e felelősség tudatában hozta határozatát, amely 
szerint "a Központi Bizottság közművelődési határozata fokozott feladatokat 
rő az Országos Széchényi Könyvtárra is. E feladatok kijelölésében és végre
hajtásában a pártszervezet nyújtson hathatős segitséget az állami vezetés
nek." Az elmúlt év decemberi taggyűlése is foglalkozott a közművelődési és 
tudományos munka kérdéseivel, a pártszervezet állásfoglalása e taggyűlés ha
tározatait is magában foglalja.

A nemzeti könyvtárnak országos központi szerepköréből fakadőan a közmű
velődésben kettős - közvetett és közvetlen - feladatai vannak. Ezek jórészt 
megegyeznek a könyvtár alapfeladataival. A párthatározat végrehajtása során 
tehát arra kell törekedni, hogy a könyvtár mindennapi munkája során oldja 
meg a reá háruló közművelődési feladatokat. Ehhez bizonyos fokú szemlélet- 
változásra van szükség a könyvtáron belül. Az Országos Széchényi Könyvtár 
nem egy a könyvtárak közül, hanem a nemzeti könyvtár, amely országos gyűjte
ménye a hungarikumoknak, szakkönyvtára a magyar nyelvtudományi, irodalmi és
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történelmi kutatásoknak, bázisa főként az említett tudományágak területén a 
kutatómunkának, bizonyos vonatkozásban hatósági feladatokat is gyakorol. 
Központi szolgáltatásai révén országosan is a könyvtári szolgáltatások bá
zisa, a belföldi és nemzetközi könyvtári együttműködés meghatározó ténye
zője, Azzal, hogy vele egy szervezetben működik a Könyvtártudományi és Mód
szertani Központ, a nemzeti könyvtár szükségszerűen ennek a "könyvtári hát
tere", segítőtársa az országos könyvtárügyi feladatok megoldásában.

A nemzeti könyvtár tehát a fenti feladatok gyakorlása során különböző 
vetületben kapcsolódik a közművelődéshez anélkül, hogy eredeti alapvető fel
adataiban változás következne be. Ennek az elvnek a felismerése azonban nem 
hiánytalan a könyvtár dolgozóinak körében. A nemzeti könyvtárnak a közműve
lődésben betöltött szerepét sokat vitatják, vagy jobbik esetben másodlagos 
feladatnak tekintik. Látszólag alátámasztja ezt az álláspontot az a körül
mény, hogy a közművelődési könyvtárakkal a KMK tart rendszeres kaposolatot.
A KMK bizonyos fokú különállása, amely közvetlen minisztériumi irányításból 
ered, erősiti azt a nézetet, amely szerint a közművelődési feladatok a KMK 
tevékenységi körébe tartoznak.

A Széchényi Könyvtár közművelődési funkcióit a könyvtárak országos mun
kamegosztásának szempontjából kell vizsgálni. A nemzeti könyvtárnak sajátos 
feladataiból eredően a közművelődésben a közvetett, más könyvtárakon keresz
tül gyakorolt szolgáltatásai az elsődlegesen fontosak, de nem hanyagolhatók 
el a közművelődésnek nyújtott közvetlen szolgáltatások sem.

Az Országos'Széchényi Könyvtár közművelődési tevékenységét három irány
ban kell fejleszteni:

- törekedni kell elsősorban saját, nemzeti könyvtári feladatainak be
töltésére /értve ezen a nemzeti könyvgyűjtemény gyarapítását, megőrzését és 
szolgáltatását, valamint a központi szolgáltatások aktiv, könyvtári együtt
működésen alapuló rendszerét/;

- a Könyvtártudományi és Módszertani Központtal együttműködve elő kell 
segíteni a könyvtáraknak nyújtott központi szolgáltatások fejlesztését;

- végül a párthatározat értelmében elő kell segítenie saját dolgozói 
továbbképzését, önművelését.

A feladatok közül ki kell emelnünk néhányat, amelyek Jobb megoldása a 
közművelődési határozat végrehajtása irányában hat. Ilyenek!

- a könyvtár gyűjteményeiben rejlő kulturális értékek minél szélesebb 
körű ismertetése, igénybevéve a tömegkommunikáció minden lehetőségét;

- az olvasószolgálat nyíltabbá tétele, bizonyos szemléletváltozás elő
segítése az olvasó és a könyvtár viszonyát illetően;

_ megfontolandó, hogy hogyan lehetne az olvasószolgálat tematikus kiál
lításait esetleg Budapesten és vidéken más könyvtárakban is bemutatni /nem 
eredeti példányokkal/;

- a bibliográfiai tájékoztatás továbbfejlesztése, főként a külföldi tá
jékoztatási kézikönyvekről;

- a közművelődési könyvtárak állományának kiegészítése hírlapok, ritka 
kiadványok mikrofilmjeivel, vagy fotómásolataival;
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- a KMK-val való együttműködés fejlesztése)
- a könyvtárközi kölosönzés gyorsítása, hatékonyságának javítása;
- a tárold könyvtár megszervezése a Fölöspéldány Központ munkájának to

vábbfejlesztésével;
- az OSZK-ban folyd kutatómunka felülvizsgálata és ennek egyes közműve- 

lddésl jellegtl témákra való kiterjesztése;
- tovább kell fejleszteni dolgozóink önművelését, továbbképzését szol

gáló eddigi kezdeményezéseket*
Összefoglalva! a közművelődési határozat végrehajtásának könyvtárunkban 

bizonyos kifelőfordulást, a kulturális közéletben való aktívabb részvételt 
kell eredményeznie*
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Könyvtárunk Vezetői Tanáesa 1975. december 11-1 Ülésén első napirendi pont
ként Óvári Sándor főosztályvezető és Ónody Miklós, a Mlkrofllmtár osztályve
zetője előterjesztésében „A Mlkrofllmtár Jövőbeli fejlődésének néhány kér
dése; a Rosenberg-házaspár utcai épület további felhasználása" c. témát vi
tatta meg.

Mint ismeretes, a Mlkrofllmtár megalakulásátél, 1951-től kezdve kettős 
funkciót látott el: a könyvtári állomány kiegészítését, 111* a meglévő állo
mány védelmét. Az első funkoiő keretében arra törekedtünk, hogy az eredeti
ben meg nem szerezhető, de a gyűjtőkörbe tartozó dokumentumokat legalább 
mikrofilm formájában biztosítsuk a nemzeti könyvtár részére, a második funk
ció azt a célt tűzte ki, hogy az értékes állományi részek mikrofilmre vite
lével az eredeti dokumentumok a használatból kivonhatók legyenek, E két 
alapfunkcióhoz Járult később a harmadik* az OSZK mikrofilmállományából máso
latok készítésével más hazai és - kisebb részben - külföldi könyvtárak ellá
tása.

Az állományvédelmi mikrofilmezés kezdetben természetesen a különgyüjtö
mények nagy egyedi értéket képviselő dokumentumainak filmezesevel indult 
meg. 1975. Junius 1-ig kb. két millió oldal fényképezése történt meg. A hat
vanas évek elején került a figyelem középpontjába a magyar hírlapok állo
mányvédelme. Mivel a hirlap-mikrofilmezés a megelőzőkhöz képest volumenében 
Jóval nagyobb feladatot jelentett, ez vezetett a régi mikrofilm-laboratórium 
jelentős arányú kibővítéséhez, a nagyüzemi mikrofilmezés kialakításához*

Az OSZK Vezetői Tanácsa 1973 novemberében foglalkozott utoljára a Mikro
filmtárral, ill. annak hirlapállományvédelmi munkájával. Az akkori előter
jesztés előzetes számításai szerint a mikrofilmezendő hirlapanyag teljes 
mennyisége mintegy 29 millió hirlapoldal. Minthogy 1975. junius 1-ig 17 mil
lió hirlapoldal fényképezése történt meg, a munka befejezésének időpontja 
reális közelségbe került. Mind ez a tény, mind az, hogy a vári beköltözési 
terv felvetette a jelenlegi épületek használatának további sorsát, szüksé
gessé vált a Mikrofilmtár jövőbeli fejlesztésének kérdéseit napirendre tűz
ni.

Az előterjesztés megvitatása után a Vezetői Tanács a következő határoza
tokat hozta:

1. Az eredetileg a hirlapállományra vonatkozó, majd a különgyttjtömények
re is kiterjesztett, nagyüzemi módszereket alkalmazó retrospektív á^lománg- 
védelmi mikrofilmezés! programot 1980-1990-ig be kell fejez_nl, ezzel párhu
zamosan a kurrens anyagok mikrofilmezését is el kell indítani. Ehhez a kö
vetkező évek során a gépparkot fel kell újítani és két mikrofilmlap felvevő 
gépsr~ral kiegészíteni.
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2* Ab OSZK Mikrofilm Osztályát a jelenlegi szervezeti kereteken belttl 
- anélkül, hogy ez az állományvédelmi mikrofilmezést háttérbe szorítaná - a 
könyvtárak mikrofilm szolgáltató központiévá kell fejleszteni. Ennek megfe
lelően a mikrofilm laboratórium és az alapnegativ arohivum a Kárba történő 
felkOltOzás után is m Rosenberg-házaspár utóéban marad.

3. A Tárba tOrténő felkOltOzés után a hirlapkötéezet felszabaduló helyi
ségeiben létre kell hozni a könyvtárak kOzoonti restaurátor műhelyét.

4. A könyvtárak mikrofilm szolgáltató központjának és kOzpontl restaurá
tor műhelyének koncepcióiét ki kell dolgozni. Az elkészült koncepciót - a 
Rosenberg-házaspár utcai épület ügyével együtt - miniszteriális szinten tOr
ténő tárgyalásra kell előkészíteni.

A Vezetői Tanáos második napirendi pontként Somkutl Gabriellának, az Igazga
tási Osztály vezetőjének előterjesztésében tárgyaltat wAz Országos Széchényi 
KOnyvtár állományrevíziójának zárójelentését".

Könyvtárunk 1965-1970 között végezte el állományának teljes revízióját, 
azaz u.n. teljeskörü állományi ellenőrzést hajtott végre. A könyvtár fennál
lása óta elsőizben került sor olyan revízióra, amely gondos előkészítés 
után, darabszám szerint ellenőrzött és vett nyilvántartásba minden dokumen
tumot. Az állományrevízió célja volt a meglévő állomány számszerű rögzítései 
a megfelelő bizonylatok nélküli állományrészeknél a revízió alapján uj bi
zonylatok felfektetése; a hiányzó állományi egységek nyilvántartásba vétele; 
az állomány védelmének szempontjából a köttetési és restaurálási távlati 
tervek kidolgozásához a szükséges adatok szolgáltatása.

Az állományrevízió a kitűzött célokat nagyjában és egészében teljesí
tette. Sajnos, voltak olyan állományi részek /beládázott anyagok, fel nem 
dolgozott állomány/ amelyeknél lehetetlen volt a pontos számbavétel - Így a 
végösszegben itt-ott becsült adatok is szerepelnek. Több helyen kellett utó
lagos, kiegészítő állományrevíziót végezni. Az összesítés munkája - függőben 
lévő kérdések miatt - elhúzódott. Nehézséget okozott a jelenleg is érvény
ben lévő kettŐB nyilvántartás. /Központi, a Gyarapítási Osztály által veze
tett és a helyi, az egyes gyűjtemények ill. tárak által vezetett nyilván
tartás./ A zárójelentés az egyes tárak állományát csak 1968. december 31-ig 
tudta rögzíteni, - ettől kezdve a Gyarapítási Osztály az összkönyvtári gya
rapodást már csak dokumentumfajtánként vezeti. A könyvtár évi gyarapodásának 
hiteles adatait mindenkor a Gyarapítási Osztály szolgáltatja. A zárójelentés 
az állományrevízió adataihoz, mint bázisadatokhoz évenkénti göngyölitéssel 
hozzáadta a Gyarapítási Osztály adatait, Így sikerült végre a könyvtár állo
mányát a ma elérhető legnagyobb pontossággal megállapítani. Az OSZK állomá
nya tehát 1974. december 31-án, a legfontosabb dokumentumfajták szerinti

Könyv----------------- 1 798 932
Időszaki kiadvány----  195 711
Kézirat - ------------- 462 518
Egyéb................. 2 754 053

összesem 5 211 214
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/A Vezetői Tanáoa előtt tárgyalt anyag természetesen még osak az 1973. dec. 
31-i adatokat tartalmazta./

A könyvtár vezetősége úgy döntött, hogy a Jelentésben közölt állományi 
adatokat a legközelebbi állományi ellenőrzésig érvényesként elfogadja. 
Ugyanakkor már a következő évek munkatervébe fokozatosan fel kell venni 
olyan feladatokat, amelyek a legközelebbi állományrevízió előkészítését, 
módszertanának kidolgozását szolgálják, különös tekintettel a 3/1975.
Alii.17./ KM - PM számú együttes rendeletre a könyvtári állomány ellenőrzé
séről.

A Vezetői Tanács december 22-i ülésén dr« Havasi Zoltán főigazgatóhe
lyettes előterjesztésében "Az Országos Széchényi Könyvtár Budavári Palotába 
költöztetésének intézkedési tervéM-t tárgyalta meg. A terv kidolgozása azon 
a feltételezésen alapul, hogy 1979. december 31-ére elkészül könyvtárunk uj 
otthona a Budavári Palotában. A részletes költözési, áttelepítési program
nak előfeltétele volt az elhelyezési terv végleges kialakítása. Mint ismere
tes, a vári épületben kialakítandó elhelyezési terv az eredeti tervekhez ké
pest többször módosult. Az első változat csak az OSZK elhelyezéséről szólt.
A későbbi a KMK-nak is ebbe az épületbe való telepítését irta elő. A továb
biakban az intézmény funkcióinak, struktúrájának változásai követeltek módo
sulásokat. Ma a Budavári Palota P-épületébe költöző könyvtár elhelyezési 
terve fő vonásaiban a következő elhatározásokat tükrözi:

- a könyvtár olvasószolgálata az uj épület VII. szintjén, részben a 
VIII. szinten, b különgyüjteményi olvasóterek a VI. szinten nyernek elhe
lyezést;

- az V. szinten kapnak helyet: az OSZK főigazgatósága, igazgatási rész
legei, a KMK igazgatása, valamint a könyvtár gazdasági apparátusa;

- a IV. szinten kerülnek elhelyezésre az állománygyarapítási, könyv- és 
periodika-feldolgozási részlegek és a bibliográfiai osztályok;

- a III. szinten a központi szolgáltatásokból: a kötelespéldány szét
osztása, nemzetközi csere, a könyvtárközi kölcsönzés, a központi katalógusok 
működnének, ezen a szinten kap helyiséget a restauráló laboratórium is;

- a II. szintre kerülnek: a könyvkötészet és a sokszorosító üzem, vala
mint az olvasószolgálati célokat ellátó mikrofilm-felvevő üzem és mikrofilm
tár;

- a KMK egyes részlegei a IV., V. és VIII. szinten kapnak helyet.

Nem költöznek a Budavári Palotába a következő részlegek:.
_ Fölösnéldány Központ - szervezetileg és elhelyezésében kettéválva, 

Fölöspéldány Központként és Tárolókönyvtárként a könyvtár Rákospalotán fel
szabaduló épületében, ill. a Törökbálinton épülő uj raktárban nyer elhelye
zést ;

„ Mikrofilm Osztály - országos feladatokat ellátó mikrofilm üzemmé fej
lesztendő a Rosenberg-házaspár utcai Jelenlegi üzem helyisegeiben;

_ Hirlaprestauráló Üzem - a Mikrofilm üzem mellett a Rosenberg-házas
pár utcában működik tovább;
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- Központi Könyvkötészet - A létrehozandó Üzem az OSZK állományvédelmi 
köttetésének befejezése után egy országos könyvtári célokat szolgáié köz
ponti könyvkötészet alapja lesz. Elhelyezése a Rőzsa Ferenc utcai helyiség
ben.

Az előterjesztés ezután részletesen ismertette az elvégzendő előkészü
leti munkák tervét és az áttelepüléssel kapcsolatosan megteendő intézkedések 
tervét. Az előkészületi munkák közül legfontosabbak az állományvédelemmel és 
költöztetéssel,- valamint a vári kézikönyvtárakkal kapcsolatos munkálatok. Az 
intézkedési terv pontosan megjelölte a Vár-bizottság feladatait is az elkö
vetkező évekre.

A könyvtár vezetősége az intézkedési tervvel egyetértett, azt egészében 
és részleteiben a közölt határidőkkel együtt elfogadta. Határozat született 
arra vonatkozólag is, hogy a Vár-bizottságot a Gazdasági Hivatal képviselő
jével, valamint egy műszaki felkészültségű egyénnel az 1976-os év folyamán 
ki kell egészíteni. A Vezetői Tanács ezentúl évente egyszer megtárgyalja a 
Várral kapcsolatos összes kérdést, a beruházó, a kivitelező és a könyvtárban 
folyó előkészületi munkák szempontjából.

A Vezetői Tanács ugyanezen az ülésén második napirendi pontként dr. Ráduly 
Márta osztályvezető előterjesztésében megtárgyalta "Az OSZK 5 éves káderfe.1- 
lesztési terve /1976-1980/" c. dokumentumot.

Az állami személyzeti munkáról szóló 1019/1974/V.2./Mt.h.6.sz. pontja 
előírja, hogy "a vezetői utánpótlás tervszerű biztosítása érdekében az or
szágos hatáskörű szerveknél káderutánpótlási és képzési tervet kell készí
teni." "A tervben azokat a vezetői munkaköröket kell figyelembe venni, ame
lyekben a terv időszakában - nyugdíjazás vagy más okok miatt, - utánpótlásra 
lesz szükség." - Ezt a feladatot állítja középpontba a személyzeti munkáról 
készült intézkedési terv is, melyet a Kulturális Minisztérium 1975. május 
6-án jóváhagyott. Ennek az intézkedési tervnek értelmében 1975 folyamán már 
elkészült a személyi minősítések nagy része s megtörtént osztályonként az 
egyes munkakörök követelményeinek kidolgozása. Mindez alapul szolgál az 5 
éves káderfejlesztési terv elkészítésénél.

Az 1975. november 1-i állapotnak megfelelően az OSZK-nak 414 fő állandó 
és 106 fő szerződéses dolgozója volt. Ebből könyvtárosi munkát végzett 272 
fő, adminisztratív munkát 36 fő, fizikai dolgozó 106 fő. - A könyvtárosi 
munkát végzők közül egyetemi végzettsége van 169 dolgozónak, középkáder tan- 
folyamot végzett 52 fő, csak érettségije van 42 főnek, — négy polgárija, 
vagy 8 általánosa van: 9 főnek. - Jelenleg esti és levelező egyetemi, főis
kolai tanulmányokat folytat: 24 fő, középkáder tanfolyamot végez 19 fő. 
Nyelvpótlékot kap egy nyelv után 67 fő, két nyelv után 16 fő. Kandidátusi 
fokozata van: 7 főnek, - kisdoktori elme van: 36 főnek. Heti 1 kutatónapot 
kap: 58 fő. A könyvtárosi munkát végzők 76,7 %-a nő. Dolgozóink 32 %-a. 30
éven aluli.
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A káderfejlesztési terv a továbbiakban a főosztályvezetői, osztályveze
tői és tudományos főmunkatársi státusokkal foglalkozott, elsősorban az után
pótlás szempontjából. A terv második része a könyvtár uj feladataiból adódó 
kádersztikségletet vizsgálta a várba költözésig, ill. a várba költözés idő
szakában, majd az ideológiai-politikai és szakmai továbbképzés legfontosabb 
feladataival foglalkozott.

A kéderfejlesztési tervet a Vezetői Tanács elfogadta. A végrehajtás első 
lépcsőjeként 1976 folyamán a részletek tekintetében /utánpótlás, személyi 
fejlesztés/ a főosztályvezetőkkel megbeszéléseket kell folytatni.

Határozatot hozott a Vezetői Tanács arra vonatkozólag, hogy az érettsé
gizett fiatalok továbbtanulásának támogatását, valamint az intenzív nyelv- 
tanfolyamra való küldést minden esetben megfelelő feltételekhez kell kötni. 
/Társadalmi szerződés./

Olvasóink tájékoztatására közöljük, hogy az 1975-ös Vezetői Tanács-i
előterjesztések sokszorosított példányaiból egyes darabok korlátozott pél—
dányszámban az Igazgatási Osztályról igényelhetők.
Összeáll.: SOMKUTI GABRIELLA

TERVEINKRŐL, FELADATAINKRÓL

A könyvtárunk előtt álló feladatokat 1976-ban is az a kettősség jellemzi, 
ami már hosszabb ideje munkánk meghatározója: az intézmény működésének biz
tosítása az egyre nehezebbé váló körülmények között, ugyanakkor a könyvtári 
munkafolyamatok korszerűsítésének előkészitése. Egyidejűleg foglalkozni 
kell a vári munkákkal, az épület terveinknek megfelelő kialakításával s a 
Várban működő könyvtár szervezeti, módszertani és személyi problémáival. 
Ezeket az egymással szorosan összefüggő és bonyolult feladatokat olyan kö
rülmények között kell végeznünk, amikor a kormány rendeletéi minden terüle
ten /létszám, anyagi eszközök/ maximális takarékosságra köteleznek. Mindez 
szükségessé teszi, hogy könyvtárunk minden dolgozója fokozott szellemi kon
centráltsággal, munkafegyelemmel, ahol szükséges uj és jobb szervezeti ke
retek és munkamódszerek alkalmazásával hatékonyabban végezze munkáját. En
nek érdekében tovább kell fejleszteni a tervszerű irányitó és ellenőrző 
munkát s az előző éveknél nagyobb gondot kell fordítani a politikai-ideoló
giai és a szakmai továbbképzésre.

Könyvtárunk legfontosabb feladata az olvasók igényeinek kielégítése. Az 
egyre súlyosabb körülmények között is arra kell törekedni, hogy az olvasók, 
ha nem is mentesülhetnek a helyzetünkből adódó nehézségektől, minél kevésbé 
érezzék azokat. Ugyanakkor az eddiginél többet kell tenni annak érdekében, 
hogy az olvasók világosan lássák és értsék a nehézségek okait. Az Olvasó- 
szolgálaton ebben az évben el kell készíteni a kurrens magyar irodalomtör-
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ténetl bibliográfia próbafüzetét. mely szakkönyvtári funkciónk megvalósítá
sának fontos lépése*

Feldolgozó munkánk fejlesztése két okból is nagyon fontos. Egyrészt elo
dázhatatlan hirlapfeldolgozásunk elhanyagoltságának tervszerű felszámolása, 
másrészt meg kell teremteni a monográfikus és periodikus müvek feldolgozásá
nak egységesítését, ami elengedhetetlen előfeltétele a gépesítés előkészíté
sének. E feladatok megoldását szolgálja a Katalogizáló és Hirlapfeldolgozó 
osztály egységes szervezeti keretbe történt összevonása. Megindul a magyar 
hírlap- és folyóiratállomány rekatalogizálása is, bár létszámhiány miatt a 
tervezettnél szerényebb méretekben.

Meg kell kezdeni a hagyományos könyvtári munkamenet korszerűsítését is. 
Ennek első lépéseként - a tiszta gyUjteményhatárok fokozatos kialakítása ér
dekében - a Gyarapítási Osztály a dokumentumok feldolgozási formájára és
gyűjteményi elhelyezésére vonatkozóan átveszi az irányító központ szerepét.
A periodikumok feldolgozásában is bevezetésre kerül a kétféle feldolgozási
szint: a periférikus jellegű Időszaki kiadványok csoportos feldolgozásának
rendszere jelentős munkaidőmegtakaritást eredményez. Uj raktári jelzetrend
szer kerül bevezetésre, /1976-ban az időszaki kiadványok tekintetében/ olyan' 
egységes koncepció alapján, amely fokozatosan a teljes törzsgyüjtemény gépi 
utón előállított leltári nyilvántartását és gyarapodási statisztikai adat
szolgáltatását is biztosítja. Megkezdődik a könyvtári munkafolyamatok komp
lex gépesítésének rendszertervezése is, tekintetbe véve és a rendszerbe be
leépítve az MNB' számitógépes előállításának már elkészült programját. Napi
rendre kerül a nemzeti könyvtár gyűjtőköri kérdéseinek rendezése, - mind a 
hazai, mind a külföldi dokumentumok tekintetében. A takarékosság elveinek 
érvényesítése és a szakkönyvtári funkciók ellátásának követelményei egyaránt 
szükségessé teszik a könyvtár érvényben lévő Gyűjtőköri Szabályzatainak fe
lülvizsgálatait. Az ezzel kapcsolatos munkálatok a szocialista országok nem
zeti könyvtárai közötti együttműködés keretében folyó egységes állománygya
rapítási és gyűjtőkör-kialakítási törekvésekkel állnak összhangban.

Kűlöngyűiteményeink az eddigi keretekben folytatják munkájukat, újabb 
feladatokra nem vállalkozhatnak. A Kézirattár napirendre tűzi a Bartoniek- 
féle kódexkatalógus folytatásának munkáját, bár ez a - sokkal távolabbi be
fejezést Ígérő - latin katalógus munkájának időleges felfüggesztésével jár. 
Tovább folyik a Régi Nyomtatványok Tára antikva-katalógusának, a Régi. 
Magyarországi Nyomtatványok kiadvány második kötetének /1601—1635/, a 
Zeneműtár részéről pedig a RISM - nemzetközi zenei forrásjegyzék - magyar 
adatainak kiadványelőkészitése. A Térképtár raktárrendezése 1975-ről szinte 
egészében 1976-ra tevődött át és ez az osztály munkáját ebben az esztendőben 
is hátrányosan befolyásolja. Rendkívül sajnálatos, hogy - a tízéves távlati 
tervben előirányzott fejlesztés elmaradása miatt - a Kisnyomtatványtár egyik 
tervbevett munkájához sem tud hozzáfogni, a rendelkezésre álló erők csak a
kurrens munkák elvégzésére elégségesek.

Állományunknak a vári toronyraktárakba való költöztetését tovább foly
tatjuk. Gondoskodni kell az elmúlt évben előállt fertőzés végső nyomainak
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eltávolításáról, s hasonló fertőzések megelőzéséről. Állományvédelmi mun
kánkban az 1976-ban üzembe helyezendő mikrofilmlap-gépsor nemcsak az állo
mányvédelem, hanem a szolgáltatás szempontjából is fontos előrelépést je
lent,

1976 kiemelkedő eseménye lesz az áttérés a Magyar Nemzeti Bibliográfia
számitógépes előállítására. Az év folyamán még párhuzamosan folyik a hagyo
mányos és uj tipusu feldolgozás, a számítógéppel előállított első fUzetek 
az év második felében jelennek meg.

Retrospektív vállalkozásaink közül a "Magyar könyvészet 1921-1944"c. 
bibliográfia kéziratának szakozása 1976-ban befejeződik és megkezdődik a té
telek szakcsoportositása. Ugyancsak ez évben kezdődik meg a "Külföldi idő
szaki kiadványok a magyar könyvtárakban" c. retrospektív lelőhelyjegyzék ál
lományadatainak korrekciója a reprintjegyzékek adatainak visszaigazolásai 
alapján. Megjelenik a "Kurrens folyóiratok a magyar könyvtárakban 1974-1979" 
c. lelőhelyjegyzék.

UJ központi szolgáltatás lesz az időszaki kiadványok nemzetközi azono
sító számozásának, az ISSN-nek bevezetése és egy uj kurrens kiadvány: 
"Társadalomtudományi referensz könyvek a magyar könyvtárakban".

Tovább kell gyorsítani a könyvtárközi kölcsönzési kérések ügyintézését 
házon belül. Az uj jogszabály előkészítésével hozzá kell járulni a könyvtár- 
közi kölcsönzés szervezetének javításához. Felülvizsgáljuk a Könyvtárközi 
Kölcsönzés munkaszervezetét és a Fölöspéldány Központ munkanormáit. Megkez
dődik a Tároló Könyvtár állományának kijelölése a Fölöspéldány Központ fel
dolgozott állományából. Elkezdődik a könyvek központi katalógusának gyűjtő
köri felülvizsgálata. A katalógusról és szolgáltatásairól részletes gyakor
lati útmutató jelenik meg.

A Budavári Palotába való költözésről s a következő 5 év legfontosabb 
feladatairól az elmúlt év végén intézkedési tervet készítettünk és terjesz
tettünk fel a Kulturális Minisztériumba. A soronkövetkező legfontosabb fela
datok az egyes szervezeti egységekre bontott és a berendezési tervvel együt
tesen dokumentált elhelyezési program kidolgozása, az állományvédelmi prog
ram folytatása, a vári kézi és segédkönyvtárak gyorsabb Ütemű létrehozása, 
az Olvasó- és Tájékoztató Szolgálat apparátusának és személyzetének felké
szítése az uj feladatokra.

Ugyancsak a múlt év végén készült el az 5 éves káderfejlesztési tervünk, 
amely már 1976-ra is fontos tennivalókat tartalmaz. A legfontosabb feladat, 
hogy a könyvtár vezetősége a főosztályvezetőkkel, a személyzeti osztályveze
tővel és a pártszervezet vezetőségével megbeszélje a káderutánpótlás tervét, 
valamint a szakmai, politikai és ideológiai továbbképzés feladatait. Hason
lóképpen fontos a tehetséges fiatalok tervszerű nevelése, felkészítése.

A könyvtár tudományos tevékenysége 1976-ban is elsősorban azokra a for
rásfeltáró munkákra kell hogy koncentrálódjék, amelyeket a hazai irodalom
ba történettudomány joggal elvár a nemzeti könyvtártól. Tanulmány készül 
hungarika-munkák jelenlegi helyzetéről és problémáiról. Elkészül a hungarika 
kutatásokkal kapcsolatos külföldi tanulmányutak távlati terve. Felülvizsga-
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latra kerül a "Hungarica. Külföldi Folyóiratszemle" o. kiadványunk. Meg kell
teremteni az OSZK története gyorsabb megírásának feltételeit. A kutaténapok 
engedélyezését elvszerübben kell végezni, s gondoskodni kell a kutatások ha
tékonyabb ellenőrzéséről.

Az MSZMP közművelődési határozatából folyó feladatok végrehajtását to
vább kell folytatni. /Központi szolgáltatásainkat ismertető és propagáld 
anyagok készítése, emlékkiállítások rendezése, stb./ Könyvtárunk alapításá
nak 175* évfordulójára úgy kell felkészülnünk, hogy ez is szolgálja a nem
zeti könyvtárnak a szocialista társadalomban betöltött szerepe jobb megismer
tetését.

Részvételünk a nemzetközi kooperációs vállalkozásokban az elmúlt években 
kialakult módon folyik tovább. A szocialista országokkal való együttműködé
sünk egyik soronlévő feladata ETMIR keretében folyó munkák összehangolása a 
nemzeti könyvtárak közötti együttműködéssel.

A szocialista országok társintézményeivel folyó személycseréket elsősor
ban hungarika-kutatásra, a könyvtárak közötti kapcsolatok /pl. nemzetközi 
kiadványcsere/ ápolására, valamint szakmai tapasztalatszerzésre kívánjuk 
felhasználni.

Az elmúlt évben készült takarékossági intézkedési terv 1976-ra is érvé
nyes, mindent meg kell tennünk határozatai további maradéktalan végrehajtá
sára. Különösen fontos kiadványaink terjedelmének és árainak a felülvizsgá
lata, valamint a munkaszervezés és a munkafegyelem további javítása.

A szakmai továbbképzés a kialakult és bevált elvek és gyakorlat alapján 
három szinten folyik: összkönyvtári viszonylatban, főosztály, ill. osztály- 
keretek között, valamint könyvtáron kívüli lehetőségek felhasználásával. A 
továbbképzés előterében az OSZK ismereti körök állnak. Ezeket uj, elsősorban 
fiatal munkatársaink számára rendezzük. /1976-ban 5-6 csoportban, kb. 50-60 
résztvevő számára./ A központi továbbképzés a KMK-val szorosan együttműködve 
történik, az általuk szervezett tanfolyamokra erősen építve. Kiemelkedik kö
zülük a tudományos és szakkönyvtárak vezető beosztású munkatársai részére 
szervezett vezetéstudományi tanfolyam, melyen könyvtárunkból tizenkettőn ^ 
vesznek részt. Jelentős a fiatal munkatársak részére szervezett kutatásmód-" 
szertani tanfolyam. Ebben az évben kerül befejezésre az 1975-ben elkezdett 
osztályozási tanfolyam. Változatos tematikájú, a napi munkával szorosan ösz- 
szefüggő kérdéseket tárgyaló továbbképző előadásokat szerveznek az egyes fő
osztályok, ill. osztályok.

A tömegtájékoztatási szervekkel kapcsolatainkat intenzivebbé, aktívabbá 
kívánjuk tenni, propagálva eredményeinket, szolgáltatásainkat, nem hallgatva 
el azonban gondjainkat, nehézségeinket sem.

/Részletek az OSZK 1976. évi munkatervéből./
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eredményes munkája elismeréséül dr. Faragó LászIónénak, az Országos Széchéryi 
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tésével bízta meg.

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

U.1 dolgozóink: Acél Zsuzsa könyvtáros I./Katalogizáló Osztály, Barankay 
Bertalanná könyvtáros II./Katalogizáló Osztály, Bánfi Szilvia könyvtáros 
II./Igazgatási Osztály, Berey Béláné kisegítő II./Gazdasági Hivatal, 
Biegelbauer Pál előadó/Könyvek Központi Katalógusa, Bolgár Perencné fő- 
könyvtáros/MNB Szerk., Borsos Attila könyvtári raktáros/Raktári Osztály, 
Bozzay Éva könyvtáros II./Nemzetközi Csere, Endrei Magdolna könyvtáros II./ 
KMK Tájékoztatási Osztály, Feles Józsefné osztályvezető h./Nemzetközi Csere, 
Fellner Márta könyvtáros II./MNB Szerk., dr. Gerő Gyula osztályvezető/KMK, 
Haász Erzsébet könyvtáros II./Olvasószolgálat, Heltal János könyvtáros I./ 
RMNY Csoport, Hollósy Erzsébet könyvtáros I./Katalogizáló Oeztály, Horváth 
József klem.term.szakm./Gazdasági Hivatal, Illy Lászlóné könyvtáros I./ 
Könyvek Központi Katalógusa, Kiss József könyvtári raktáros/Raktári Osztály, 
Kiing Jánosné előadó/Gazdasági Hivatal, Korsch Zoltánná kisegítő II./Gazda
sági Hivatal, Laczkó Katalin könyvtáros I./Katalogizáló Osztály, Lauf Judit 
könyvtáros II./MNB Szerk., Llska Terézia könyvtáros Il./Szakozó Osztály, 
dr. Lugosi Andorné előadó/Gazdasági Hivatal, Rásy Árpád könyvtári raktáros/ 
Raktári Osztály, Rokolya Sándor gépkocsivezető/Gazdasági Hivatal, Rónay Éva 
szakmunkás/Hirlapállományvéd. Üzem, Sasfi Csaba könyvtári raktáros/Raktári 
Osztály, Sándor Éva könyvtáros II./KMK OlvasáskutatásrTTJsztály, Sárdy Péter 
osztályvezető/Társadalomtud. Inform. Titkárság.^Sárkány Mihályné könyvtáros 
I./Szakozó Osztály, Somogyvári Gyula könyvtári raktáros/Raktári Osztály, 
Soós István könyvtáros I./Gyarapítási Osztály, dr. Szauder Józsefné tud.fő- 
munkatárs/Kézirattár, Szegedi Maszák Mihályné főkönyvtáros/Katalogizáló
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Osztály, Tormási Istvánná előadó/Gazdasági Hivatal, Táblás Jánosná kisegítő 
II,/Gazdasági Hivatal, Táth József könyvtári raktáros/Raktári Osztály, Török 
Sára könyvtáros 11,/Olvasószolgálat, dr, Va.lda Tádóné könyvtáros II./Könyvek 
Központi Katalógusa

Eltávoztak könyvtárunkból* - Áthelyezéssel* Lévay Anna könyvtáros II./Gabona 
Tröszt Szolgáltató Vállalat, Mohor Jenő tud. nrunkatárs/Kulturális Miniszté
rium, Hemeskürty Harriet könyvtáros I./MTA Könyvtára, Néray Judit tud.munka- 
társ/I. László Gimnázium, Szabó Sándor tud. munkátárs/ELTE Bölcsészettudo- 
mányi Kar - Nyugdíjazással* Deutsch Béláné könyvtáros I., dr. Dubois Sarolta 
főkönyvtáros, dr. Faragó Lászlóné osztályvezető, dr. Fináczy Ernőné főkönyv
táros, Koncz Béláné könyvtáros I., Molnár János kisegítő II., Németh János 
könyvtári raktárvezető, dr. Zilahy Tamásné könyvtári csoportvezető - Munka- 
viszonyuk megszűnt * Horváth Lajosné /Szénás! Ilona/ kisegítő II., Kozákovlts 
Endréné könyvtáros II., - Kiléptek* Koncz Mária előadó, Pálmai Ferenc gépko
csivezető - Meghalt* dr. Birkás Endre osztályvezető, dr. Sebestyén Gáborné 
helyettes, gazdasági igazgató.

Átsorolások? dr. Wix Györgyné osztályvezető, Kovács Ilona osztályvezető, 
Baczoni Tamásné osztályvezetőhelyettes, Bor Kálmán osztályvezetőhelyettes, 
dr. Szabad Györgyné könyvtári csoportvezető, dr. Vizkelety András tud. fő
munkatárs, Bobok Györgyné főkönyvtáros, Kassai Lajos könyvtári raktárvezető.

Könyvtáron belüli áthelyezések? Görgei Györgyné főelőadó I./Nemzetközi Csere, 
Kassai Lajos könyvtári raktárvezető/Zenemütár, Ravasz Erzsébet könyvtáros 
II./Gyarapítási Osztály.

/Lezárva? 1976* 29•/
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

Komjáthy Miklósné
A retrospektív nemzeti bibliográfia negyven éve /1920-1960./

A legújabbkori retrospektív nemzeti bibliográfia mint alcímében is kimondjál 
A Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke* Gyűjtőkörét te
kintve tehát a territoriális elv alapján áll, vagyis követi Magyarország 
területének a bibliográfia korszakhatára között bekövetkezett változásait, 
az 1920* évi trianoni béke s az 1938 és 1944 közötti területmédositások 
alapján* Az Így meghatározott keretek között gyűjtött anyagát a müvek tar
talma szerint rendezi az ETO-ből kialakított szakcsoportokba /mintegy 1200 
fejezetbe/*

A felszabadulás után a nemzeti könyvtár Vállalta a retrospektív biblio
gráfiai szolgáltatásokat, amelyek a kezdetektől /1712/ 1920-ig magánkezde
ményezésre /Petrik Géza kötetei/, illetve társadalmi alapon /Magyar Könyvki
adók és Könyvkereskedők Egyesülete/ láttak napvilágot. Az 1920 utáni két 
nagy retrospektív kiadvány /Magyar könyvészet 1945-1960} Magyar könyvészet 
1921-1944/ közreadója tehát az Országos Széchényi Könyvtár. A XX. századi 
retrospektív bibliográfiák megjelentetésének sorrendjét a tudományos kuta
tás és a kultúrpolitika igényei szabták meg* Az OSZK és az MTA első osztá
lya mellett működő Könyvtártudományi Bizottság egybehangzó véleménye alap
ján jött létre a határozat, hogy elsőnek a szocializmus építésének korszaka 
magéról adjon számot egy visszatekintő bibliográfiai összefoglalás kereté
ben, majd ezt követően a két világháború közötti magyar könyvészet régen 
hiányolt kötetei kerüljenek közreadásra* Teljessé téve ezzel a magyar ret
rospektív nemzeti bibliográfia sorozatát 1712-1960-ig.

A Magyar könyvészet 1945-1960. cimü retrospektív bibliográfia öt kötete 
a 60-as évek második felében /1964-1969/ folyamatos egymásutánban jelent 
meg. A sorozat kiegészítéseként 1969-ben a térképek, 1970-ben a korszakban 
megjelent zenemüvek bibliográfiája került közreadásra. A két utóbbi kiadvány 
szerkezeti felépítése, utaló- és mutatórendszere a könyvek bibliográfiájával 
azonos. A kötetek szerkesztését az illetékes tárak, a Térképtár és a Zenemű
tár munkatársai végezték. Az egyöntetűség biztosítása érdekében azonban a 
sajtó alá rendezés elvi és módszertani irányítása, a mutatók szerkesztése, a
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kjilratelfk^Btit^ssel és a nyomási előállítással kapcsolatos Összes teendő a 
Retrospektív Bibliográfiai Osztály feladata volt.

A kiadványsorozat 7 kötete a hazai ás külföldi recenzlák tanúsága sze
rint mind a szaktudományok művelői, mind a referensz szolgálatban működő 
könyvtárosok körében jól bevált, használható segédkönyvnek bizonyult. Szer
kezeti felépítése, tartalmi rendszerezécie megfelel a hasonló forráskiadvá
nyokkal szemben támasztott korszerű követelményeknek.

Az eredetileg tíz évre tervezett 1945-1954-es periódus 1960-ig kibőví
tett anyagának feldolgozásával és sajtó alá rendezésével a retrospektív bib
liográfia szerkesztősége jelenlegi szervezetében s kevés kivétellel jelen
legi személyzetével 1960 óta foglalkozott. A szerkesztés munkálatai a két 
nagy kumulációt tekintve párhuzamosan folytak, az 1945-1960-as kötetek sze
dést és nyomdai munkálatainak szüneteiben a szerkesztőség már foglalkozott a 
két világháború közötti korszak címanyagának kiegészítésével, szerkesztésre 
való előkészítésével.

Természetszerűleg tartalmilag igen kevés a hasonlóság a két korszak 
könyvkiadása között, - a szerkesztés elvi és metodikai szempontjait tekintve 
azonban a két kiadvány szorosan összefügg. A tlzenhatéves ciklusbibliográfia 
szerkesztésének bevált gyakorlata bizonyos szempontból meghatározta a követ
kező kumuláció szerkesztésének alapelveit, a sajtó alá rendezés munkamene
tét, sőt még a napi munka ritmusát is.

A felszabadulás utáni retrospektív bibliográfia szerkesztéséhez készült 
szabályzatok /a'címleírások egységesítésére vonatkozó előírásoktól a kézi- 
ratelőkészitési és szedési utasításokig/ szinte változtatás nélkül felhasz
nálhatók a jelenleg szerkesztés alatt álló kiadvány /Magyar könyvészet 1921- 
1944/ sajtó alá rendezésénél. A 130 oldalas szabályzat-gyűjtemény - amely 
évek munkájának tapasztalatait foglalja össze - szolgál szerkesztési munkánk 
alapjául. A szabályzat kiegészítésein, szövegmódosításain végigkísérhető a 
két kiadvány története az anyaggyűjtéstől a kézirat nyomdába adásáig. A kü
lönféle részfeladatokra vonatkozó házi szabályzatok szövege munka közben is 
állandóan módosul, valójában csak a kötetek megjelenésekor tekinthető befe
jezettnek.

A retrospektív bibliográfiák szerkesztésének belső használatra készült 
szabályzatai a következő részfeladatokra vonatkozóan tartalmaznak előíráso
kat:

Az anyaggyűjtésre, a kéziratnak az OSZK katalógusaival való összevetésé
re, a szomszéd államokban megjelent nyomtatványok területi alapon való válo
gatásának szempontjaira, a betűrendbesorolásra, az index-szerkesztésre és a 
bibliográfiában alkalmazott rövidítésekre,

A retrospektív térkép* és zenemübibliográfia szerkesztésének előírásait
külön szabályzatok tartalmazzák.

lfunkatervünk és szándékaink’ szerint a két világháború közötti magyar 
könyvészet megjelentetésével néhány év múlva megvalósul a legujabbkori ret
rospektív bibliográfiák azonos elvi alapokon álló és azonos szerkezetben 
készült összefüggő rendszere 1921-től 1960-ig. A két kiadvány korszakhatára



egybeesik történelmünk nagy fordulópontjaltai* A periodizációs határvonal 
mint történelmünk minden vonatkozásában, az egyes szaktudományok fejődésé
ben és a könyvkiadás történetében is 1945* A két korszak retrospektív bibli
ográfiában közreadott elsődleges források, az egyidejűleg keletkezett ese
ménytörténet és a visszaemlékezésekből meríthető lnformáolók, két egymástól 
alapvetően eltérő korszak társadalmi, gazdasági-politikai és kulturális in
dítékairól adnak hiteles adatokat.

A Magyar könyvészet 1921-1944 munkálatai

A kézirat keletkezése és forrásai

A két világháború közötti retrospektív nemzeti bibliográfia közreadását 40 év
vel ezelőtt Iktatta először programjába az Országos Széohényl Könyvtár. Az 
anyag gyűjtése 1939-ben az OSZK-ban meginduló nagyszabású reformintézkedések 
során kezdődött meg Fitz József főigazgató irányításával. A kurrens és ret
rospektív nemzeti bibliográfiára vonatkozó terveit Fitz a Magyar könyvészet 
1936. évi kötetének előszavában fejti ki. Tervei szerint a további feladatok 
közül a legfontosabb a retrospektív bibliográfiai sorozat utolsó "fehér folt
jának" felszámolása, az 1921-1935. évkör retrospektív feldolgozása lesz. A 
tervezett kiadvány anyaggyűjtése az 1936-ban megindított Magyar könyvészet 
köteteivel párhuzamosan kezdődött meg. Mint ismeretes, a kurrens nemzeti bib
liográfiát pótló' éves betűrendes könyvészetek az 1936-1941 évekre vonatkozóan 
az OSZK kiadásában /Oroszt Olga, Szollás Ella, Mokcsay Júlia szerkesztésében/ 
meg is jelentek, de a második világháború utolsó éveiben a könyvtár nem volt 
olyan helyzetben, hogy a rendkívüli személyi és anyagi áldozatot kívánó ret
rospektív bibliográfia kiadásának kötelezettségét magára' vállalja.

Ezt a félbenmaradt, ill.még meg sem indult vállalkozást kapta Örökül a 
felszabadulás után 1952-ben alakult Bibliográfiai Osztály. Ez a cédulagyüjte- 
mény az elmúlt négy évtized alatt igen viszontagságos utat Járt be. Az ötve
nes évek elején még rövid ideig folytatták az anyaggyűjtést, majd az osztály 
profiljának kényszerű megváltoztatása /kisebb jelentőségű ajánló bibliográ
fiai feladatok/ szorították háttérbe a két világháború közötti korszak nem
zeti bibliográfiájával való foglalkozást. Ilyen előzmények után 1959-ben ke
rült a cédulagyűjtemény a Jelenleg is ezzel az anyaggal foglalkozó könyvtá- 
rosok gondozásába#

Az alapgyüjtés Bélley Pál becslése szerint kb. 80.000 elmet tartalmazott, 
Provenienciáját tekintve a cédulaanyag a Corvina folyóirat mellékletének és a 
Könyvkiadók és Könyvkereskedők Egyesülete évkönyvének kivágataiból és az OSZK 
kötelespéldányainak adrémalevonataiból állt. A cédulaanyagban több kéztől 
származó címleírás található, a legtöbbjük Gulyás Páltól. Minthogy a gyűjtés 
több forrásból származott, az egyes tételek több példányban /különböző szintű 
feldolgozásban/ fordulnak elő. A szerkesztés megkezdése előtt hónapokig tartó 
munkával a kéziratot a felesleges duplumcéduláktól mentesítettük, megtartva 
a legjobb /a legtöbb bibliográfiai adatot tartalmazó/ leírást.
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HunRarlka-anyaft a kéziratban

Az 1921-1935 évek címanyaga jelentős mennyiségű hungarika-anyagot tartalma
zott. Minthogy mind a Corvina, mind a Könyvkereskedők és Könyvkiadók Egyesü
letének évkönyve elsősorban kereskedelmi célokat szolgált, közölte azokat az 
1919 utáni országhatáron kívül megjelent könyveket is, amelyek budapesti bi
zományos utján kerültek könyvkereskedelmi forgalomba. A bibliográfia időha
tárának a Horthy-korszak végéig, 1944-ig való kiterjesztésénél a továbbiak
ban is tekintettel voltunk a hungarika-gyüjtés szempontjaira és az OSZK álr 
loraányából nemcsak a belföldi, de a szomszédos népi demokráciákban megjelent 
müvekre is kiterjesztettük gyűjtésűnket /1936-1944 között is/. Mindezt nem a 
nemzeti bibliográfiában való közlés szándékával tettük, hanem egy későbbi 
időpontban kiadható külföldi magyar könyvészet számára. E gyűjtés jelenleg 
kb. 5000 tételt tartalmaz. Természetszerűleg nem teljes, minthogy nem terv
szerű anyaggyűjtés alapján, hanem csupán a bibliográfia melléktermékeként 
jött létre. Még ilyen hiányosan is képet ad azonban a korszak magyar nyelvű 
kiadói tevékenységéről, értékes adatokat közölve a határokon túl élő magyar
ság életére, kulturális és irodalmi munkájára, egyesületi tevékenységére vo
natkozóan.

Pótlások, kiegészítések

A retrospektív bibliográfia szerkesztősége az eredeti gyűjtést hazai és kül
földi forrásokból két szakaszban egészítette ki.

1. 1962-1969. A cédulaanyag kiegészült a Magyar könyvészet 1936-1941. évi 
köteteinek címanyagával. Ez a szaporulat az alapgyüjtés terjedelmét a két
szeresére növelte.

Hasonlóképpen beosztottuk a kéziratba a M. Kir. Központi Statisztikai 
Hivatal kötelespéldányai alapján készült Magyar nemzeti bibliográfia 1941- 
1944. c. kiadvány füzeteinek címanyagát. A kötetek felvágása, a tételek ki
ragasztása és betürendezése /kb. 80.000 cim/ a tizenhatéves kumuláció szer
kesztésével párhuzamosan folyt.

Az OSZK állományából a cédulaanyag az alábbi forrásokból gyarapodott*
- a müncheni katalógus /nem fényképezett/ címanyagával
- a sorozati katalógusnak a korszakra vonatkozó anyagával
- a világháborús gyűjtemény 19°69-ig nem rekatalogizált címanyagával
- a Zárolt Kiadványok Tárának a korszakban megjelent teljes címanya

gával.
A kézirat természetes gyarapodását ti a még 1936-ból származó, de azóta is 
érvényben lévő főigazgatói rendelkezés biztosítja, amely szerint minden, a 
korszak anyagába tartozó retrospek' v gyarapodásról szerkesztőségünk adré- 

malevonatot kap#
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2. 1970-1973. A két világháború között megjelent nyomtatványok bibliográfiai 
feldolgozását 1970-től már tervfeladatként végeztük. A szerkesztés folyama
tos munkálataival párhuzamosan az összegyűjtött címanyag teljességének el
lenőrzésével foglalkoztunk, különös tekintettel a háborús évek kiadványaira.

Ezekben az években a teljes címanyagot összevetettük az OSZK olvasói be
tűrendes katalógusával, eközben a cédulákon feltüntettük az OSZK helyrajzi 
számait is.

A háborús évek kiadványait a Debreceni, Szegedi, Pécsi Egyetemi Könyvtár 
beszerzési naplóiból és a két nagy egyházi gyűjtemény a Pannonhalmi Benedek- 
rend Főkönyvtára és a Sárospataki Református Nagykönyvtár anyagából ellenő
riztük. A különféle források adatainak a helyszínen a kézirattal való egybe
vetése alapján beigazolódott, hogy a nemzeti könyvtár anyaga minden más 
gyűjtemény vagy irodalmi forrás anyagánál teljesebb.

A kötelespéldánybeszolgáltatás szempontjából a leghiányosabb az 1944* 
esztendő. Az akkor megjelent nyomtatványokról Patayné Balogh Éva szerkeszté
sében önálló bibliográfiát adtunk ki, hogy ennek alapján további kiegészítő* 
sekhez juthassunk. A jegyzék, mint a korszak retrospektív bibliográfiájának 
előmunkálata,tartalmi válogatás nélkül közli a Jelenleg birtokunkban lévő 
1944-es impresszumu könyvek címanyagát. A gyűjtés alapja az OSZK állományá
ban található kötelespéldány, ill. napjainkig visszamenőlegesen beszerzett 
könyvanyag, amelyet különféle forrásokból, bibliográfiákból egészítettünk 
ki. A kiegészítések jelentős része 1944 második felében dunántúli, /győri, 
győrmegyei/ nyomdákban nyomtatott kiadvány. Tartalmi szempontból ki kell 
emelnünk azt a címanyagot, amelyet a pannonhalmi könyvtár Benedictina gyűj
teményéből szereztünk be, a amely kéziratunkat bencés szerzők 1942-1944 kö
zött megjelent publikációinak értékes adataival gyarapította a pedagógia, az 
irodalomtörténet, az egyháztörténet és a Benedek-rend történetére vonatko
zóan.

A 4820 bibliográfiai tételt tartalmazó sokszorosított Jegyzéket megküld
tük a budapesti és vidéki tudományos könyvtáraknak, a 19 megyei könyvtárnak 
és a korszak történetével foglalkozó néhány tudósnak azzal a kéréssel, hogy 
esetleges észrevételeiket, kiegészitéseiket juttassák el szerkesztőségünk
höz.

Külföldi források

A retrospektív nemzeti bibliográfiának a territoriális elv alapján meghatá
rozott gyűjtőköre szerint bibliográfiai közlés szempontjából magyarországi 
nyomtatványnak minősülnek azok a sajtótermékek, amelyek az 1938-1941 közötti 
területmódositások során Magyarországhoz csatolt országrészekben jelentek 
meg. A rendelkezésre álló források /Magyar könyvészet 1938-1941 éves kötetei 
és a Nyomdász évkönyv 1938-1944. évi köteteinek/ statisztikai adatai alapján 
megállapítottuk, hogy a beszolgáltatás ezekről a területekről igen hiányos 
volt. Mig a Felvidék hozzánk csatolt részének nyomtatványai szinte hiányta
lanul megtalálhatók az OSZK állományában, mert ott kezdettől fogva zavarta
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lanul működött a közigazgatás, az 1939, 1940, 1941-ben az ideiglenesen Ma
gyarországhoz csatolt Kárpát-Ukrajna, Észak-Erdály ás a Délvidék nyomtatvá
nyai már rendszertelenebbUl érkeztek a nemzeti könyvtárba.

Kéziratunk külföldről valé kiegészítésére és a cédulagyüjtemény teljes
ségének ellenőrzésére azokbah a szomszéd országokban nyilt lehetőségünk, 
amelyeknek nemzeti könyvtáraival kötött közvetlen egyezmény biztosítja a 
bibliográfiai adatszolgáltatás és kiadványok cseréjét.

1971-ben a martini Matica slovenská, 1972-ben az újvidéki Matica Srbska 
gyűjteményében folytattunk kutatásokat. Munkánkat mindkét könyvtárbah a leg- 
messzebbmenően támogatták. Kiegészitéseink főleg iskolai értesítők a 40-es 
évek végéről, és jelentéktelen vállalati és kisnyomtatványok. A kérdés több 
oldalról való felvetése igazolta feltevésünket, hogy az ezeken a területeken 
nyomtatott müvek birtokunkban lévő címanyaga nem hiányosabb, mint általában 
a háború évei alatt beszolgáltatott kötelespéldányok.

Gyűjtésűnk teljességét mindezideig nem tudtuk ellenőrizni a kárpát-uk
rajnai és mind a szépirodalom, mind a tudományos irodalom szempontjából je
lentős észak-erdélyi nyomtatott könyvek vonatkozásában.

Tartalmi teljesség

A két világháború közötti magyar könyvészet gyűjtőkörét tartalmi szempontból 
az a körülmény determinálta, hogy e korszakban egyáltalán nem, ill. csak 
igen rendszertelenül jelent meg nemzeti bibliográfia. Tehát az anyag jelen
tős része ebben a kiadványban kerül először publikálásra. Mivel jelen eset
ben a kumulációnak egyben a kurrens könyvészet regisztráló feladatát is el 
kell látnia, az 1945-1960-as összesítés gyűjtőköréhez képest a válogatás 
körét kiterjesztettük az iskolai értesítőkre, a tankönyvekre, a kalendáriu
mokra és a szaknaptárakra.

Bibliográfiánk analitikus leírással közli a szaknaptárak és a kalendári
umok címanyagát. Utóbbiak között több olyan színvonalas kiadvány található, 
amelynek szépirodalmi anyagában a korszak prominens szerzőinek Írásai /első 
jelentkezésük/ található, valamint fontos információk a korszak eseménytör
ténetére, a közélet, a tudomány, az irodalom és a művészet kiválóságainak 
életére és működésére vonatkozóan.

A nem forrásértékű, egy nyomdai Ívnél kisebb terjedelmű, vagy használati 
nyomtatványok és reklámkiadványok, árjegyzékek stb. elhagyását a tizenhaté
ves retrospektív bibliográfia analógiájára hajtottuk végre. Az anyag váloga
tása ezeknél a kiadványoknál sem történt mechanikusan. Az egy iv terjedelem 
alatti nyomtatványok közül természetesen meghagytuk azokat, amelyek valami
lyen szempontból a korszakra jellemző forrásanyagot tartalmaztak. /Pl. 
Leontev, Alekszandr: A forradalom algebrája. Kiad. a Kommunisták Magyaror
szági Pártja. Bp. [1933.] 5 1. /A KMP illegális kiadványa./; A Magyaror
szági Szociáldemokrata Párt szervezeti szabályzata, Bp. 1926. 8 1; Illyés 
Gyula: Kiáltvány a parasztság művelődése ügyében. Bp. 1946. 4 1./

19



Külön kell szólnunk a két kiadvány társadalomtudományi fejezeteinek kü
lönleges szempontjairól. A szóbanforgó kát nagy periódus könyvkiadása tar
talmilag igen változatos, természetszerűleg politikailag egy korszakon be
lül sem homogén. A tartalmi teljesség szempontjait figyelembevéve ezért a 
két kiadvány társadalomtudományi fejezeteinek anyagát a többi tudományághoz 
hasonlóan, csak formai, tipológiai szempontból válogattuk, ideológiai, po
litikai tartalmára való tekintet nélkül. Ezekben a fejezetekben is csak ak
kor mellőztük a kiadványt, ha a feldolgozás színvonala /vagy terjedelme/ ezt 
egyébként is indokolta. Vagyis bibliográfiáink egyaránt tartalmazzák mind a 
politikailag vagy szépirodalmi szempontból közömbös irodalmat, mind azokat a 
müveket, amelyek akár a bennük tárgyalt téma, akár szerzőjük világnézete 
szempontjából ma már elavult, régen túlhaladott vagy akár ellenséges nézete
ket vallanak.

Ebben a tekintetben a teljes közlés mellett foglalnak állást az analóg 
külföldi retrospektív vállalkozások is. /A szovjet, a lengyel, a szlovák 
retrospektív bibliográfiák és az NDK Lipcsében kiadott bibliográfiái./ A 
külföldi nemzeti bibliográfiák gyakorlata szerint a korlátozott használatú 
vagy politikai szempontból bizalmasnak minősített kiadványokkal kapcsolatban 
az az általános álláspont, hogy az ilyen és hasonló jellegű anyagot a kur
rens bibliográfiák szigorúan kizárják, az öt év feletti periódust feldolgozó 
bibliográfiák ellenben válogatás nélkül közlik.

A kiadványokat a bibliográfia nem minősiti. Maguknak az efféle kiadvá
nyoknak a használata azonban kizárólag a tudományos kutatásra korlátozott.

Az 1919 és 1944 közötti korszak címanyagából mindössze két kiadványtí
pust nem közöl a bibliográfiánk. A különnyomatokat és a vállalatok mérlegbe
számolóit és zárszámadásait. Mindkét kiadványfajta feldolgozása ugyanis a 
múltban rendkívül hézagosán történt, e publikációk zömét az OSZK nem is ik
tatta állományába /a többi könyvtár még kevésbé/. így csupán e címanyag tö
redékével rendelkezünk, visszamenőleges felderítésük és feldolgozásuk pedig 
erőnket meghaladó feladat lett volna.

Tartalom szerinti megoszlás

Minthogy a cédulaanyag jelenleg betűrendben áll, tartalmi összetételéről 
csak hozzávetőleges ismereteink vannak. A korszak könyvkiadásának tartalom 
szerinti megoszlásáról csak a fejezetekre bontott címanyag ad majd számada
tokkal is mérhető hiteles információkat.

Az azonban már a betűrendes felállításból is világosan kitűnik, hogy a 
címanyag Jelentős része a társadalomtudományok köréből, a nyelvészet és 
irodalom, a magyar és egyetemes történet, egyháztörténet, teológia, jogtu
domány területéről való. Lényegesen kevesebb a műszaki irodalom és szinte 
csak különnyomatok formájában található a természettudományok címanyaga.

A kiadvány tartalmi elrendezésének alapja a Magyar Könyveszet 1945“60—as 
bibliográfia köteteinek fejezetei /1200 szakcsoport/, amelyeket az anyag 
tartalmából következően különösen a társadalomtudományok fejezeteiben uj
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fogalmakkal és fejezetekkel kell bővíteni, a természettudományi és műszaki 
irodalom fejezeteiben pedig az 1945 utáni könyvanyaghoz képest a szakcsopor
tokat szűkíteni, ill. összevonni kell*

Minden kötethez részletes tárgymutató és tartalomjegyzék készül, amely a 
kötetek szakbeosztását, a fejezetcímeket és azok szinonimáit tartalmazza.

A címleírások

A bibliográfiaszerkesztés legösszetettebb feladata a különféle forrásból 
származó és katalogizálási szempontból különböző színvonalú cédulaanyag for
mai és tartalmi egységesitése volt* A cimszerkesztés az MSZ 3424 sz. szab
vány előírásai és a retrospektív bibliográfia szerkesztési szabályzata alap
ján történt. A kéziratos cédulaanyag jelenleg egyetlen betűrendben áll, s 
csak a cimszerkesztéssel kapcsolatos összes szerkesztési munkák befejezése 
után kerül majd végleges formájába tartalom, ill. fejezetek szerinti rende
zésre.

A cimszerkesztés munka- és időigényes feladata nem csupán a leírásokból 
hiányzó bibliográfiai adatok kikereséséből és pótlásából állt. A ciraegysége- 
sités alapműveletei* nevek és elmek egységes formában való feltüntetése, 
szerzők és müveik magyar és idegennyelvü név- és cimváltozatainak egy tétel
ben való összesítése, a 24 év alatt részletekben megjelent többkötetes müvek 
és sorozatok kiegészítése és a különféle adatkorrekciók. A feladat nehézsé
gei leginkább a- testületi kiadványok összesítésénél jelentkeztek, akár egy 
szerző müveinek rendezésével, akár egy mü magyar és idegennyelvü változatai
nak csoportosításával foglalkoztunk. Egy-egy intézmény szervezeti változása
inak követése, uj intézményeknél az intézmény elődjével való összefüggés 
megállapitása sok esetben csak hosszas kutatás után volt lehetséges.

A kiadvány történeti jellegéből következően ezért a bibliográfia egyes 
összevont tételei inkább hasonlítanak egy életrajzi lexikon címszavához, 
mint a katalógushoz. Az egymást követő tételek alapján egy szerző végigkí
sérhető egész életpályáján éppúgy, mint egy mü sorsa indulásától megszűné
séig. 24 éves periódusról, tehát csaknem egy emberöltőről lévén szó, - a 
klasszikus szerzők kivételével -, a bibliográfia adatai a benne előforduló 
személyek, intézmények és a korszakban az általuk létrehozott müvek élet
rajzát adják.

A mutató

A szöveges kötetek tartalom szerint közölt címanyagát betűrendes mutató egé
szíti ki. A mutató feltünteti a szerző nevét és a mü elmét, a mü létrehozá
sában közreműködő személyek nevét és a közreműködés minőségét. Az azonos 
nevű, de különböző szakterületen működő szerzők munkássága a mutatókötetben 
elkülönítve található. A kötet használatát különféle utalások és hivatkozá
sok könnyitik meg. A kötet hivatkozásai arra a kötetre, lapszámra és hasáb
ra utalnak, ahol az illető mü teljes leírása megtalálható.
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Az index, amely rendszerünkben a szerzők ás cimek együttes közlésével a 
korszak betűrendes bibliográfiájának felel meg, a szöveges kötetek nyomdai 
kéziratából s azok tördelt korrekturalevonataiból készül. Az indexkötet több 
százezer tételének kijelölése, gépelése, összeosztása és végső formában való 
szerkesztése ezért csak a szöveges kötetek megjelenését követően kezdhető 
meg.

A bibliográfia jelénlegl munkálatai

A Magyar könyvészet ismertetett szerkesztési munkálatai számításaink szerint 
1978 végére fejeződnek be. Ezt követően 1979-ben indulhat meg a kötetek kéz
iratának gépelése és a nyomdai előkészités.

A cimszerkesztés a kézirat teljes terjedelmében 1975-ben befejeződött. A 
kézirat osztálymunkában végzendő még hátralévő feladatainak ellátásához /a 
szakozás befejezése, a sorozatok és periodikák összesitett leírásainak elké
szítése/ - az osztály jelenlegi személyzete elegendő /6 főfoglalkozású könyv
táros és 2-3 szerződéses alkalmazás./ A kiadvány további sajtó alá rendezési 
munkálatai /a kézirat szakcsoportok szerinti rendezése, szaklektorálás, szak
utalók, név- és címváltozások utalóinak gépelése és beosztása stb./ azonban 
mér több külső munkatárs bevonásával oldhatók csak meg.

A kötetek műszaki kivitelezésére 1980-ban kerülhet sor. Becslésünk sze
rint a kiadvány terjedelme A/4-es méretben kéthasábos iveken 8 kötet, köte
tenként 40-50 nyomdai iv. Ebből a bibliográfia szöveges része 6, az index 
valószinüleg 2 kötetre terjed.

A tizenhatéves bibliográfia nyomdai előállításának tapasztalatai szerint 
egy kötet kéziratának a gépelése /kötetenként kb. 2400-2600 flekk/, a tipog- 
rafizálás és a kézirat háromszoros korrektúrája, kötetenként egy évet vesz 
igénybe. Tehát 1980-tól a szükséges személyi és anyagi feltételek mellett 
évente egy kötet megjelenésére számíthatunk.

Horváth Gyuláné
A FÖLÖSPÉLDÁNY KÖZPONT MUNKÁJA

1973 óta Fölöspéldány Központ néven működik az 1949-ben alakult Népkönyv
tári Központ, majd 1954-től az OSZK-ban Könyvelosztó néven szerepelt rész
leg. Ez az osztály kezdetben 56 fővel dolgozott, jelenlegi létszáma - külön
féle átszervezések után - 21. Az eredeti 8 millió kötetből már csak 800 000
vár feldolgozásra.

Azt, hogy milyen értékes, szép anyag található itt, csupán egyetlen 
adattal szeretném megvilágítani. Az OSZK 1960-tól 1975-ig, tehát csak 15 
évet vizsgálva, 82 551 müvet vett át a Fölöspéldány Központtól. Azt, hogy ez 
a Nemzeti Könyvtár hungarika anyagát mennyivel tette teljesebbé, nem is kell
külön hangsúlyozni.
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Az itt dolgozóknak nagyon sok könyvet és periodikát kell évente kézbe 
venniük, ezáltal komoly könyvismeretre tehetnek szert. A tudományok, nyelvek 
és korok széles változatossága a nagyon feszitett terv teljesítése mellett 
is ad némi lehetőséget arra, hogy akiben van erre igény, az bepillantást 
nyerjen az anyagba és ismereteiben gazdagodjon. Véleményem szerint részben 
ezzel magyarázható, hogy az osztály 21 dolgozója közül 4 munkatárs 20 évnél, 
hat 10 évnél, 5 pedig 5 évnél régebb ideje dolgozik itt. Az osztályvezetés 
részéről tapasztalt megbecsülés, a munkatársak között kialakult jó kapcsolat, 
együttműködési készség ezt nagy mértékben segítette elő. Bár a munkakörülmé
nyek az utóbbi években elég sokat javultak, még mindig van tennivaló ezen a 
téren. Kevés a raktárosunk /2 fő/, igy a sok fizikai tennivaló is nehézzé 
teszi a munkánkat.

Röviden beszámolok az 1975-ös év eredményeiről és ezévi tervünkről. A 
Fölöspéldány Központ 1975-ben 110 af anyag feldolgozását végezte el. Tervét 
lényegében teljesítette, a sok személyi probléma /5 uj dolgozó betanítása, 
betegségek miatti munkaidőkiesés/ ellenére.

A Kálmán Imre utcai Periodika-Csoport különösen nagy munkát végzett. A 
Régi Fóti úti raktár felszabadult részének betelepítése, az anyag fertőtle
nítése és revíziója 1975-ben megtörtént. 2004 fm tartalék anyagot szállítot
tak és helyeztek el Rákospalotán. Ez az állomány igy végre egészséges raktári 
körülmények közé került. A periodika anyag feldolgozását a tervnek megfelelő
en teljesítették. Az idén a periodika anyag mellett 19 m" könyvanyagot, az u.n. 
"általános" szakot dolgozzák fel /lexikonok, tájékoztató kézikönyvek, bibli
ográfiák stb./ és a Nemzetközi Csere osztály részére 24 n? anyagból válogat
nak.

A„Régi Magyar"csoport 1711-1850 között megjelent hungarika anyag feldol
gozását végzi. A Gyarapítási Osztály 1975-ben 6200 müvet igényelt osztályunk
tól. Ennek legnagyobb része régi magyar anyag volt. Elképzelhető, hogy ilyen 
nagy mennyiségű régi anyag beszerzése milyen komoly értékhez juttatta könyv
tárunkat.

A "Régi Magyar" csoport dolgozóinak száma tavaly 5 volt, az idén csak 3. 
Feladata: az 1850 előtt megjelent hungarika könyvek feldolgozása. A csoport 
tagjainak egyöntetű nyilatkozata szerint ez az osztály legszebb munkája. Sok
szor még az az örömük is megvan, hogy az éppen kezükben lévő mü a "Petrikben", 
vagy esetleg a "Szabó Károlyban" nem található meg, vagy az ott meglévő műnek 
egy még regisztrálatlan változata.

A Könyvforgalmi munkák keretében végezzük a könyvtárak által készitett 
fölöspéldány jegyzékek közvetítését, a könyvtárak selejtezési javaslatainak 
elbírálását. Foglalkozik az osztály a fölöspéldány körözés nélküli hasznosí
tásával is. „

A Fölöspéldány Központ változatlanul fontos feladatai a közeli jövőben a
raktáron lévő kb. 800 000 kötetnyi anyag feldolgozása, valamint a könyvtárak
tól átvett fölöspéldányok feldolgozása és újraelosztása és ezzel párhuzamo
san a tároló könyvtár előkészítése.
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A raktári anyag teljes feldolgozását az utóbbi feladat különösképpen 
sürgőssé teszi. Ezt a Jelenlegi tervek szerint 1981 végére kell befejezni. 
Osztályunknak a takarékossági szempontokat figyelembe véve a meglévő lehető
ségek maximális kihasználásával, a munka ügyes megszervezésével és irányítá
sával kell ezt a nehéz feladatot megoldania. Ennek érdekében történt a mun
kaerők átcsoportosítása. 1976 januárjában megkezdődött az osztály birtokában 
lévő 1850 után kiadott könyvanyag nagyobb arányú, szakcsoportok szerinti 
feldolgozása. Ezt a munkát jelenleg az osztály tagjaiból szervezett uj cso
port: a "Modern Könyvek Csoportja" végzi. Most a filozófia, pszichológia, 
stb. szakot dolgozza fel.

Osztályunkra a következő években tehát nagy feladatok hárulnak. Ezek meg* 
oldása segíti elő, hogy az egész magyar könyvtárügy számára oly fontos tároló 
könyvtár létrejöjjön és funkcióit betölthesse.

N. Rácz Aranka
TÁROLÓ KÖNYVTÁR TÖRÖKBÁLINTON

A tároló könyvtár problémája többször került napirendre az OSZK Vezetői Ta
nácsában és a könyvtárügy orezágos fórumain, amióta Borsa Gedeon, Csüry 
István, Horváth'Viktor és Wix Györgyné az 50-es évek végén foglalkoztak e 
kérdés hazai és nemzetközi előzményeivel. A Kulturális Minisztérium által 
1974-ben, a törökbálinti raktárvárosban, tároló könyvtár céljára lekötött 
raktárszelvény adta a közvetlen inditóokot arra, hogy ez a probléma 1975-ben 
újból az OSZK Vezetői Tanáosa elé kerüljön.

Tároló könyvtárról tárgyalt a könyvtár vezetői kollégiuma 1963-ban is.
Ez a terv még a vári nyugati raktárra épült, amelyben ekkor mintegy 650-700 
ezer kötetnyi férőhely lett volna biztosítható számára. 1963-ban a kérdés 
felvetésének éle arra irányult, hogy bele tartozik-e a tároló könyvtár az 
OSZK funkciórendszerébe, vagy sem. 1975-ben ez a probléma már nem merült 
fel, mivel az OSZK központi szolgáltatásainak 10 éves távlati’fejlesztési 
terve a tároló könyvtár létesitését már OSZK—feladatnak tekinti. A tároló 
,-aktárnak a Várba történő elhelyezése pedig idők folyamán időszerűségét 
/esztette■

A tároló könyvtár jelenlegi tervének a következő adottságokat kellett figye
lembe vennie:

1. A tároló könyvtár számára Törökbálinton biztosított raktar alapterü- 
lete 1 500 rf, ebből irodahelyiség kb. 200 n?, a raktári tér mintegy 1,5-1,7 
millió kötetnyi könyv elhelyezésére alkalmas /a földszinten tömörraktározáp 
sál/.

2. A törökbálinti raktár önálló intézmény létesítésére nem alkalmas, mi
vel nem tud elegendő munkahelyet biztosítani; /egyébként az összes eddigi



hazai elgondolások, tervek is más könyvtári feladatokkal összekapcsolt in
tézménynek tekintették a tároló könyvtárat./

3. A fölöspéldányok /duplumok, elavult stb. müvek/ kivonása és a tároló 
könyvtár között a kapcsolat szükségszerű és szerves, mivel

a. a Fölöspéldány Központ tartalékállományának egy része a tároló 
könyvtárba kerül;

b. a Fölöspéldány Központ raktáraiban lévő közel egymilliónyi feldol
gozatlan könyvanyag egy része, feldolgozás és kiajánlás után 
ugyancsak a tároló könyvtárba kerül;

c. a tervszerű állománytisztítás megszerveződésével /v.ö. 3/1975. 
/VIII. 17./ KM-PM. sz. együttes rendelet/ a tároló könyvtár folya
matosan gyarapszik a Fölöspéldány Központnak felajánlott állomány- 
részekből.

4. Törökbálinton még három más budapesti nagy könyvtár létesít könyvrak
tárát, az ezekkel való együttműködés hasznos lehet.

5. A tároló könyvtár állományának gyarapítására egyelőre más forrás, 
mint a könyvtárak által felajánlott régi fölös állományok, nem áll rendelke
zésre.

Mindezeket figyelembe véve a tároló könyvtár létrehozásának hazánkban ez 
idő szerint egyetlen célszerű és lehetséges formája az, hogy ráépül a Fölös- 
példány Központ eddig kialakult tevékenységére és szervezetére.

A tároló könyvtárnak természetesen többféle megoldása lehetséges, amint 
erről az irodalomból bárki tájékozódhat. De mindegyik forma egy-egy adott 
ország történelmileg meghatározott könyvtári viszonyaiból nőtt ki. Tanulni 
lehet megoldásaikból, de másolni ezeket nem szabad és nem is lehetséges. 
Külföldi példa, tanulság van bőven. A tároló könyvtár kérdése a 60-as évek
ben Európa szerte az érdeklődés előterébe került, a tervezésen túl egyes 
országokban konkrét megoldások is születtek. /Ezek helyszíni tanulmányozá
sára sajnos eddig nem volt lehetőség./

A tároló könyvtár létrehozása a modern könyvtárügy egyik legtöbbet vi
tatott kérdése. Vannak lelkes hivei és elszánt ellenzői. Különösen indokolt 
a vita, amikor úgynevezett ritkán használt könyvtári állományok kikülönité- 
séről és külön tárolásáról van szó. E téren különösen eltérőek a vélemények. 
Úgy látszik, hazánkban sikerült a tároló könyvtár tervében ezt a kérdést 
egyelőre úgy megkerülni, hogy a tároló könyvtár azt fogadja be, amit a 
könyvtárak felajánlanak és nem törekszik meghatározni a ritkán keresett 
irodalom körét. Ez talán később, több könyvtárban végzett állományhaszná
lati elemzés után, határozható meg többé-kevésbé megbizhatóan. Ezzel a fe
lelősséget az állomány összetételéért és gyarapításáért minden vonatkozás
ban a könyvtárak hatáskörében hagyja, amelyek vezető dolgozói leginkább 
megítélhetik, hogy milyen anyag megtartása szükséges, illetőleg mi adható at 
a tároló könyvtárnak. Ez is segíti azonban a könyvtárakat abban, hogy rak
tári férőhelyeket szabadíthassanak fel anélkül, hogy radikális lépésekre 
kényszerülnének, és egyben megkönnyíti a tulajdonjog kérdésének megoldását 
is. /A fölösnek Ítélt anyagról a könyvtárak eddig is lemondtak./
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tíoval szerényebb ez a megoldás, mint a KMK által 1974-ben felvázolt mo
dell, amely a központi szolgáltatások komplett könyvtári intézménye kereté
ben vázolta fel a tárold könyvtárat, mint a ritkán keresett könyvanyagok 
raktárát és a könyvtárközi kölcsönzés bázis-gyűjteményét. Egyébként mivel a 
tárold könyvtár a Fölöspéldány Központra épül és elsősorban régi kiadványo
kat tárol, eleve alkalmatlan arra, hogy a könyvtárközi kölcsönzés bázis- 
könyvtára is legyen, amelynek elsősorban modern kurrens anyagra, főként 
folyóiratokra van szüksége. E kérdést külön kell választani a tárold könyv
tártól.

A tároló könyvtár hiányt tölt be könyvtári rendszerünkben, olyan intéz
mény lesz, amilyen eddig még nincs, biztosítja a könyvtárakból kivont, más 
gyüjtőkörileg illetékes könyvtárban nem szükséges, de megőrzendő könyvanyag 
tárolását és könyvtárközi kölcsönzés utján történő használatát. Létrehozá
sával a Fölöspéldány Központ eddigi tevékenysége is módosul: az átvett 
könyvanyag egy részét a tároló könyvtár gyűjteményeként szervezi, más ki
sebb részét meghatározott példányban későbbi könyvtári célokra tárolja.

A Vezetői Tanács 1975. novemberi ülése egyetértett a tároló könyvtár 
vázolt tervével /ld. OSZK Híradó 9/12.száma/. Nyitott kérdések csupán a gyűj
tési elvek meghatározása, a gyűjtőtevékenység határait illetőleg vannak. A 
Vezetői Tanács további vizsgálat tárgyává tette azt, hogy gyüjtsön-e a tá
roló könyvtár magyar anyagot, hogy elfogadjon-e feldolgozatlan anyagot, hogy 
milyen sorrendben részesüljön a felajánlott könyvanyagokból. Kiegészítve az 
előterjesztést a kérdések megválaszolásával, a tároló könyvtár programját 
még 1976-ban az OKDT elé terjesztjük.

Földyné Virány Judit
EGY ÉV A KFKK KURRENS CSOPORTJÁNAK TELEFONJA MELLETT

A Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa a magyarországi tudományos és 
szakkönyvtárak állományában meglévő ill. e könyvtárakba folyamatosan járó 
külföldi időszaki kiadványok cimét és könyvtári lelőhelyét tartja nyilván.
A nyilvántartott anyag jellege 111. a különféle munkafajták alapjan az osz
tály szervezetileg három csoportra oszlik: kurrens, retrospektív és /a nem
zetközi periodika regisztrációs feladatokkal megbizott/ NTMIR csoport.

A kurrens csoport kardexeli a bejelentésre kötelezett könyvtarak állan
dóan kiegészülő folyóiratállományáról a minden év tavaszán újból beérkező 
mintegy 80 000 bejelentést, a folyamatosan járó, megszűnt, vagy újonnan ér
kező elmekről egyaránt. Ezek adatai sokszor hiányosak, félrevezetőek. Több
nyire azért, mert az egyes szakterületeken és azok könyvtáraiban egy-egy 
folyóiratot csak "házi becenevén" vagy generikus elmén /pl. Zentralblatt/ 
vagy éppen betüröviditésén /EAZ/*, esetleg a kettő kombinációján emlegetnek.

31 Ethnographisch-Archáologische Zeitschrift
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Előfordul, hogy csak az aloimét* esetleg osak szériáját tüntetik fel. Az 
utóbbi esetet bonyolíthatja, ha azonos elnevezésű szériája más folyóiratnak 
is van. Megtörténik, hogy több széria esetén nem közük, hogy melyik jár. 
Címváltozás is bekövetkezhetett, de azt nem tüntetik fel, vagy ha tesznek is 
idevágó megjegyzést, a régi cimre nem utalnak, stb. Mindez egy szakterületen 
belül és a szakirodalomban természetes lehet, de nem feltétlenül egyértelmű 
a központi nyilvántartásban. Ezért azután /az uj indulásokat is ideértve/ 
évenként több ezerre tehető azoknak a bejelentéseknek a száma, amelyeket mi 
"problémásaknak" hívunk és amelyeknek ilyen és hasonló okok miatt különböző 
bibliográfiákban utána kell néznünk, a elmeket azonosítanunk kell és a hi
ányzó adatokat ki kell egészítenünk. Ha a rendelkezésre álló bibliográfiák 
sem igazítanak el, marad a telefonon való megkeresés és az autopszia, a ki
adványok helyszíni megtekintése.

A kurrens csoport keresi ki a könyvtárközi kölcsönzésen keresztül kért 
évi sokezer folyóirat lelőhelyét, ebben az évben immár hetedik alkalommal 
jelenteti meg a kurrens folyóiratok lelőhelyjegyzékét és naponta ad felvi
lágosítást szóban, levélben és telefonon egyaránt.

Mint hosszú iskolai évek után hirtelen a cédulaözönbe került tanár, ön
kéntelenül is kerestem az emberekkel való érintkezés lehetőségét. Ezért 
örültem, hogy a telefon mellett a felvilágosítások igen nagy részét én bo
nyolíthattam le, és a kérdésekből, kérésekből eleinte ci ak úgy a magam ked
vére, már csak szokásképpen is, jegyzeteket készítetten^ listát vezettem. A 
feljegyzésekre szolgáló füzet az asztalomon, a telefon mellett feküdt, és 
igy kézenfekvő volt, hogy - ha történetesen más is adott információt -, a 
folyóiratoimek mindenképpen, de egyéb adatok is ide Íródtak fel. A kollégák 
távollétem, szabadságom alatt is nagyjából ugyanígy folytatták a feljegy
zést. Miután azonban egységes szempontok nem voltak, a feljegyzések meglehe
tősen heterogének lettek. Sokszor fordultak hozzánk többszáz folyóiratcímet 
tartalmazó listával egyéni kutatók, tudományos intézmények és Iparvállalatok 
is. Ezek adatainak átvezetésére, lemásolására egyszerűen nem volt időnk, igy 
amikor az év végén számba vettem a feljegyzéseket, kicsit elkedvetlenedve 
láttam, hogy a kiértékelhető válaszok száma csupán 1490, ami bizony csak tö
redéke az osztályon adott információk számának. Ennek ellenére, ha nem is 
teljes, de jellemző képet ad felvilágosítási munkánk egy részéről.

A kérdések zöme természetesen a folyóiratok lelőhelyére vonatkozik. En
gem először az kezdett érdekelni, hogy a személytelen telefonáló, vagy akár 
a személyesen belépő kutató milyen intézményt képvisel; később kiváncsi let
tem arra is, milyen témakörök a legkeresettebbek, mi a kérések nyelvi meg
oszlása, stb. így bontakozott ki lassan a kép, színes, változatos tabló ar
ról, kiknek van szüksége ránk és miért. A felületes szemlélőnek például úgy 
tűnnék, hogy a kérdező közvetlen felettes szervétől vagy hálózati központ
jától is megkaphatná a szükséges információt. De az idő pénz, és esetleg 
felesleges telefonálgatásokat tud megtakarítani az, aki a kérdéssel egyene
sen hozzánk fordul. Érdemes odafigyelni arra az örömteli hangra, amikor a 
telefonáló megtudja, hogy egy társintézetnél, egy hasonló profilú gyárban is
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megvan a keresett folyóirat. Az ember szinte látja az ismeretlen telefoná
lót, amint rögtön tárcsázza a következő számot azzal, hogy "édes öregem, 
hallom a Széchényiből, hogy nektek megvan a .... légy szives adjátok köl
csön...” Érdekes volt az a két egybevágó eset, amikor egy szegedi, ill. egy 
pécsi tanársegéd személyes ittlétükkor olyan folyóiratokat kerestek, amelyek 
saját egyetemükön megvoltak.

Negatív választ adni, azt közölni, hogy egy folyóirat nem szerepel a 
nyilvántartásunkban, elszomorító. Hiszen a negatív válasz, még ha nem szemé
lyes ügyről van is szó, mindig egy kis csalódást jelent. Valami, ami!re szá
mított és nem tudott megkapni az illető - a mi esetünkben egy folyóirat le
lőhelyét. Ezért, ha a kérdéses évfolyam, vagy kötet nincs is meg, de a fo
lyóiratról egyébként van bejelentésünk, azt mindig közöljük az illetővel, 
hátha a könyvtár időközben beszerezte a hiányzó kötetet, csak nekünk felej
tette el bejelenteni. /Az év második felétől ezt a tényt is feljegyeztük!/

De nemcsak a folyóiratok lelőhelye után érdeklődnek. Sokszor osak bete
kintésre kellene a folyóirat, hogy érdemes-e megrendelni vagy sem; ilyenkor 
közömbös a kötet vagy évszám. Érdeklődnek a folyóirat kiadási helye, ára 
után /az utóbbi kérdésekre többnyire tudunk választ adni, mert rendszerint 
olyan folyóiratokról van szó, amelyek az ilyen adatokat is közlő részletes 
kereskedelmi katalógusokban megvannak/, sőt érdeklődnek a rövidítések felol
dása iránt is. Előfordul, hogy maga a könyvtár keres egy olyan folyóiratszá
mot, amely saját állományában szerepelt ugyan, de egy olvasó elvesztette, és 
most másolatra lenne szükség, hogy a hiányt pótolja. Vagy csere utján kap 
egy intézmény rendszeresen egy folyóiratot, egy szám valahogy kimaradt, és 
azt szeretnék másolat utján pótolni. Gyakran megkérdezik, hol lehet előfi
zetni a folyóiratokra. Nyáron sok intézménytől telefonálnak szabadkozva, 
hogy saját könyvtáruk zárva van, de feltétlenül szükségük van egy cikkre, 
hol található a folyóirat? Előfordulnak egyedi kérdések, ill. kérések; pl. 
egy cimről megkérdezték, hogy könyv-e vagy folyóirat, a válasz az volt, hogy 
évkönyv. Néha mosolyogtatok, máskor meg nagyon emberiek a kérések. Van, aki 
rögtön azt kéri, hogy a munkahelyéhez legközelebb eső könyvtárat adjuk meg, 
nem is számítva arra, hogy összesen csak két helyen van meg esetleg a kere
sett folyóirat az egész országban. Van, aki az első ismerős intézmény nevet 
meghallva, rögtön letenné a kagylót, nem gondolva arra, hogy ott esetleg 
kézben lehet, vagy köttetik, vagy valami egyéb akadálya van, hogy megkap
hassa. Ezzel ellentétben akadt olyan egyetemi tanár, aki minél több könyvtár 
nevét kérte, hogy maga kereshesse ki közülük azt a lehetőleg nem nagy könyv
tárat, ahol készségesen odaengedik a folyóiratokhoz böngészni.

Külföldi, tehát majdnem kizárólag idegen nyelvű folyóiratokról informá
lunk /egyébként a külföldön megjelenő magyarnyelvüekről is/ telefonon. Tisz
tában kell lennünk azonban azzal, hogy a telefondrót másik vegénél ülő egyen 
nem feltétlenül maga a kutató, mégcsak nem is mindig könyvtáros, hanem talán 
sgy idegen nyelvet nem beszélő adminisztrátor, akinek esetleg nem Írásban 
adták az utasítást, hogy kérdezze meg a Széchényi Könyvtárban, hol szerez
hető meg x folyóirat, csak átszóltak neki a szomszéd szobából. /Sőt igen
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sokszor azt kérdezik, hogy megvan-e a Széchényi Könyvtárban egy adott folyó
irat, mert nincsenek tisztában azzal, hogy osztályunkon egy fia folyóirat 
sincs!/ így fordulhatott elő pl. a következő eset is. Egy holland folyóira
tot kerestek. Nem értettem. Kértem, hogy betlizzék. Megtörtént. Döbbenten me
redtem a cimret francia volt magyar helyesirássál! Helyesen: Recueil des 
Travaux Chimiques. Kerestem és megtaláltam a katalógusban. Azzal a kiegészí
téssel, hogy "des Pays-Bas" vagyis: a hollandiai /Pays-Bas franciául/ kémiai 
munkák, /dolgozatok/ gyűjteménye. Francia tudás htján az informáoiót kérő 
fél negatív választ kapott volna.

Néha a hozzánk forduló jóindulata félrevezető is lehet. "Anal. Chem."
- ez a két tagú rövidítés feküdt a kérő fél előtt. Feloldásával segíteni 
akart, csakhogy az elsőt németül, a másodikat angolul egészítette ki. A rö
vidítés maga, lévén hogy görög eredetű szavakról van szó, mindkét nyelven 
feloldható, de nem keverve. A helyes cimforraa ezúttal a német volt. Ugyan
csak segitőszándékával vezetett félre az, aki az előtte levő Z. fílr 
Veterinármedizin elmet Zeitschriftnek oldotta fel, Zentralblatt helyett.
Hosszú szó mind a kettő, Z—nek rövidítik mind a kettőt.

Ennek ellenkezője is előfordult, amikor pl. rövidítést sejtenek ott is, 
ahol nincs. Pl. a HÉT INGENIEURBLAD-ot kérdve, szabadkozva mondták, hogy 
sajnos nem tudják a HÉT feloldását. HÉT azonban nem rövidítés, hanem holland 
névelő. Miután a betürendezésnél nem vesszük figyelembe a névelőt, erre a 
kérdésre is könnyen kaphatott volna negativ választ az illető, ha ez a nyelvi 
tény nem ugrik be az információkérést felvevő agyába. Sokszor okoz problémát 
a cirill betűk átírása, ami különböző nyelveken eltérő, ráadásul könnyen 
találhat német cikkben orosz hivatkozásra a kutató, vagy éppen a Referativnüj 
Zsurnalból értesül egy angol kiadványról. így fordult elő, hogy a Zh. 
Mikrobiologii, Epidemiologii i Immunologii c. folyóiratot keresték. A Zh.
- az angol átírásban - a zsurnal-t takarja és magának a kérő intézménynek is 
megvolt ez a folyóirata, csak nem tudta, hol keresse. Ilyen és ehhez hasonló 
helyzetekhez még géphiba is járulhat, hiszen nem feltétlenül magáról a hi
vatkozási helyről olvassák telefonba az adatot. Ez történhetett a Referativnüj 
Zsurnal-ból származó Energy Dij-nél, ami az Energy Digest rövidítése lehetett, 
legalábbis erre lehetett következtetni az egyébként egyező év és kötetszámból.

Mindezekből kitűnik, hogy információszolgálatunk érdekes, színes, sokszor 
szórakoztató, de alapjában komoly nyelvtudást, figyelmet kívánó felelősség
teljes munka. Ha valamilyen folyóiratra azt közöljük, hogy nem szerepel a 
nyilvántartásunkban - tehát ezek szerint nincs meg az országban - akkor a 
kérő intézmény külföldről kénytelen azt, vagy a másolatát beszerezni, ami 
minden esetben valutakiadást von maga után. Ez esetleg nemcsak egyetlen ne
gativ információt jelent, hanem egy bizonyos szakmán belül elterjedhet, hogy 
az egész országban nincs meg a kérdéses folyóirat. Tehát egy nem elég körül
tekintően kimondott nincs súlyba anyagi következmenyekkel járhat. Ez persze 
nem mutatható ki, nehezen is ellenőrizhető, de mindennapi munkánkban állan
dóan figyelemmel kell lennünk erre.
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Furcsa, de Így van, egy könyvtáros telefonnál teljesített szolgálatának 
gazdasági kihatása is van. Munkájával hpzzájárulhat ahhoz, hogy országunk 
takarékosabban gazdálkodjék, munkával, idővel, anyagiakkal.

A vizsgált felvilágosítások /1496/ statisztikai megoszlása /a pozitív vála
szok szama 1014/

I, A felvilágosítást kérő intézmények:

nagykönyvtárak 84 
egyetemek, tanszékek 262 
múzeumok 24 
tudományos intézetek 687 
minisztériumok 33 
kórházak 81 
gyárak, iparvállalatok 89 
kereskedelmi és tervező vállalatok 26 
magánszemélyek 87 
egyéb 72

/Megjegyzés: a gyógyszerkutatással foglalkozó intézmények /gyógyszergyárak 
és kutató intézetek/ összesen 71 esetben fordultak hozzánk. Ha ehhez hozzá
adjuk a kórházak és egyéb közegészségügyi intézmények számát, együttvéve 
170 esetben nyújtottunk felvilágosítást egészségügyi kérdésekben./

Egy kis bemutató abból a változatos képből, melyet a felvilágosítást 
kérő intézmények mutatnak: Magyar Építőművészek Szövetsége, KÖJÁL, Elektro
mos Müvek, Vértranszfuziós Központ, Országos Atomenergetikai Bizottság, MÉH 
Propaganda Iroda, Országos Levéltár, Fővárosi Állategészségügyi Állomás, 
Fővárosi Ügyészség, Csecsemőotthonok Országos Módszertani Intézete, stb., 
stb. s ezeken kívül közismert tudósok, kutatok és diákok.

II, Nyelvi megoszlás:”

695 
181 
87 
51

* A negatív válaszok /476/ nyelvi statisztikája nélkül.

angolnyelvü folyóiratok száma 
német " " "
orosz " " "
egyéb "

III, Időrendi megoszlás:

Retrospektív /a XVII, sz,—tói 1970-ig/ 682 
Kurrens /1971- / 808
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IV. A retrospektív kérések szakmegoazlása*

Szembenézve azzal a gyakran hangoztatott véleménnyel, hogy a folyóiratok 
szempontjából a retrospektív katalógus fontossága másodrendű és hogy arra a 
humán tudományokkal foglalkozóknak van elsősorban igényük, hiszen az egzakt 
tudományokban a legfrissebb információkra van szükség, vizsgálódásunk egyik 
ága arra irán* ;lt, hogy a kérések szakszerinti szóródását megállapítsuk.

Természettudományok

agrártudomány, kertészet 8 esetben
biológia 28
élelmezés 3
fizika 10
gyógyszertan 18
kémia 107
orvostudomány 189
egyéb term. tud. 19

Alkalmazott tudományok és ipar

építőipar, építészet 9 
fémipar, bányászat, /ipar általában/ 19 
környezetvédelem 4 
matematika 23 
számítástechnika 16 
Űrkutatás 4 
technika általában 6

A társadalomtudományok területén összesen 89 folyóiratot kerestek, ezek meg
oszlása a következő:

filológia, irodalom 20 
filozófia 2 
hittudomány 2 
közgazdaság 9 
művészet 3 
néprajz 5 
politika 9 
pedagógia 3 
sport 1 
statisztika 2
történelem, archeológia 
zenetud omány

* A negatív válaszok /130/ statisztikája nélkül.
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Sárdy Péter
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INFORMÁCIÓS TITKÁRSÁG

Az OSZK talán legfiatalabb éa legkevésbé Ismert szervezeti egysége a Társa
dalomtudományi Információs Titkárság /TINTI/, amely 1975 áprilisában ala
kult meg, de amelynek tényleges önállósága és ugy-ahogy megfelelő elhelye
zése osak novemberben történt meg*

A Társadalomtudományi Információs Titkárság létrehozásának alapvető 
előzménye a Minisztertanács mellett működő Tudománypolitikai Bizottság 1974 
januári határozata, amely állást foglalt a hazai társadalomtudományi infor
mációs rendszer szakterületenként decentralizált kifejlesztése mellett* A 
TPB határozata a rendszerrel kapcsolatos ágazati felelősséget a Kulturális 
Minisztériumra ruházta.

Ahhoz azonban, hogy a szakterületenként, decentralizáltan folyó szaki
rodalmi információs tevékenység valóban összefüggő, a lehetőségek határain 
belül egységes és teljes rendszert alkosson, elengedhetetlen e tevékenység 
központi .jellegű koordinálása. A Társadalomtudományi Információs Titkárság 
feladatkörét alapvetően ez a koordináció illetve az ebből származó teendők 
határozzák meg.
Ennek megfelelően a Társadalomtudományi Információs Titkárság jelenlegi leg
fontosabb feladatai:

- a társadalomtudományi információs rendszer, mint egész, operatív 
működésével kapcsolatos gyakorlati koordinációs feladatok ellátása* 
az egyes szakterületeken folyó tájékoztatási tevékenységnek a 
rendszer egésze céljait szem előtt tartó befolyásolása;

- a rendszer irányítását végző szervek /KM Könyvtárügyi Osztálya, 
Tudománypolitikai Bizottság/ döntéseinek előkészítése /pl. terve
zési, fejlesztési, koncepcionális kérdésekben/;

- a rendszer egészét vagy az alrendszerek többségét közösen érintő 
kutatási és továbbképzési jellegű tevékenységek végzése és szerve
zése /pl. a felesleges párhuzamosságok elkerülése érdekében/;

- a rendszerben résztvevő intézmények esetenkénti módszertani, szak
mai legitése.

E főfeladatok mellett természetszerűleg nagyszámú kisebb, eseti teendő is 
sorakozik, s a feladatkör a jövőben várhatóan tovább bővül. E nem túlságosan
távoli feladatok közül már most látható

- a /kialakítandó/ Társadalomtudományi Információs Rendszer Tanácsa
melletti titkársági feladatok ellátása;

- speciális központi szervező tevékenység a társadalomtudományi in
formációs rendszer művészetekkel foglalkozó /szerveződő/ alrend- 
szerében#



A Társadalomtudományi Információs Titkárság Jelenleg 5 és fél fővel működik. 
Helye: Bp. III. Lajos u. 105. Ennek kapcsán hadd szóljak néhány szót "Óbudá
ról". A Titkárság elhelyezése bizonyos szempontokból valóban kedvező /vilá
gos és talán az OSZK más egységeihez képest kevésbé zsúfolt elhelyezés/, ha 
azonban ezzel szembeállítjuk hátrányait /a városközponttól ill. az együttmű
ködésben érdekelt könyvtáraktól, intézményektől való távolság, a lakóházban 
való elhelyezés hátrányai, pl. üzemi étkeztetés hiánya, az egyelőre fogyaté
kos felszereltség/, úgy vélem, mi sem vagyunk irigylésre méltóbb helyzetben, 
mint az OSZK más egységei.

Windisch Éva
A KÉZIRATTÁR 1975. ÉVI BESZERZÉSEI

Az 1975* évben a Kézirattár állománya a szokottnál is nagyobb értékű, fontos 
dokumentumokkal és dokumentumegyüttesekkel gyarapodott. Az alábbiakban idő
rendben tekintjük át a legkiemelkedőbbeket.

A középkort - mégpedig a magyar vonatkozású dokumentumok szempontjából 
korai korszaknak tekinthető 13« ill* 14. századot két kódex képviseli: egy 
Erzsébet-legenda s egy eredetileg a pozsonyi káptalan tulajdonából származó, 
egyházi irodalmi szövegeket, beszédeket, kottákat megőrzött kódex. Mindkét 
darab árverésen került tulajdonunkba /az első. a Kulturális Minisztérium 
ajándékaként/. A két kódexről csak annyit tudunk, amennyit a cég /igen gon
dos/ katalógusai közöltek; ha - amit napról-napra várunk - megérkeznek, is
mertetésükre visszatérünk.

A 16. századot is kiemelkedő értékű dokumentum képviseli: egy Nádasdy 
Bálint nevű ferences 1551-ben Párizsban, utóbb Magyarországon Írott, az iro
dalomban csak részben ismertetett, elveszettnek hitt vaskos kötete. Prédiká
ciókat, rendtörténetet /s később beirt/ 17. századi magyar verseket tartal
maz. Ha megállapítható, hogy a szövegek /vagy egy részük/ Nádasdy eredeti 
müvei: személyében a 16. századi magyarországi latin irodalom uj Íróval gaz
dagodik.

A korban következő ugyancsak ritka becsű dokumentum a 18. század vegén,, 
a 19. század elején keletkezett. Az Albrecht von Haller nyomtatott verseskö
tetébe bekötött nagyszámú üres lap Verseghy Ferenc költeményeinek sajátkezű 
kéziratait tartalmazza. Verseghy 9 éves fogságában - papírtól megfosztva - 
könyvek üres lapjaira, lapszéleire irta verseit. Ez a kötet - mely az iroda
lomban ismeretlen - kalandos utón, végül a canadai Yale Egyetem könyvtárából, 
az ottani orvostörténeti könyvtár magyar vezetőjének segítségével került 
csereként birtokunkba. /Orvostörténeti érdekű nyomtatványokat adtunk érte./

A 18. századból származó kisebb értékes szerzemények: Ányos Pál, Révai 
Miklós egy-egy verskézirata, Faludi Ferenc egy sajátkezüleg Írott könyvjegy
zéke.
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19. századi gyarapodásunk Javát egyes értékes kéziratok, levelek alkot
ják* Eötvös József, Kossuth, Liszt, Széchenyi István levelei, Petófi Zoltán 
diákkorában irt és fogadott apró levélkéi, azután Csiky Gergely "témakönyve", 
Eötvös Károly a tlszaeszlári pörben mondott védóbeszédének eredeti kézirata, 
egy részlet a /részletek különböző forrásokból piacra kerülő/ "Jövő század 
regényé"-ből.

A 20. századi gyarapodásunkban három típust különböztethetünk meg. Az 
első típusba az elszigetelten, vagy kis együttesben fennmaradt dokumentumo
kat sorolnám* Justh Zsigmond parasztszinházára vonatkozó két dokumeritumköte- 
tet, József Attila levelét, Kosztolányi halálos ágyán keletkezett megrendítő 
beszélgető lapjainak egy kis kötegét.

A második osoport a kisebb vagy nagyobb terjedelmű hagyatékoké, melyek 
között elsőnek Kodolányi Jánosét emelném ki. Az értékes hagyaték, mely a 
Kulturális Minisztérium ajándékaként került birtokunkba, Kodolányi gazdag 
irói-közéleti pályájának minden vonatkozását visszatükrözi. A mintegy 4 000 
kéziratból, vett és.elküldött levélből, iratból álló hagyaték a korszak iro
dalomtörténészeinek, történészeinek sok szempontból alapvető forrásbázisa 
lesz. További Írói hagyatékok: Debreoeny Miklósnak, a magyar avantgarde ke
véssé ismert képviselőjének kiadatlan müveket őrző hagyatéka; Darkó István
nak, a két világháború közötti csehszlovákiai magyar irodalom fontos egyéni
ségének, Halasi Andornak, a Nyugat körében otthonos iró-ujságirónak Koszto
lányi leveleket is felölelő hagyatéka. Tábori Pál /sajnos Londonból csonkán 
beérkezett/ fon'dja egyebek között Major Henrik számos magyar Írókról készí
tett karikatúra-portréját tartalmazza; Székely Júlia fonójában egy Bartók- 
levél mellett egy Kodály széljegyzeteivel átjavitott Bartók-filmnovella gép
iratát, Korcsmáros Nándor kisebb fonójában egyebek közt Emerigo Tót és Kas
sák Lajos néhány levelét találhatjuk. Végül jelentősen gyarappdott nem-iró 
hagyatékaink sora Kovács Máténak, könyvtárügyünk - s általában kulturális 
életünk - egyik vezető egyéniségének terjedelmes hagyatékával. Ez a hagyaték 
/tágabb tartalma mellett/ elsősorban a szocialista könyvtárügy és könyvtár- 
történet alapvető forrásanyagát öleli fel, iratok, levelek, mU-kéziratok 
formájában.

20. századi szerzeményeink harmadik típusa: olyan kortáísi tudományos 
vagy tudományos igényű müvek, melyek terjedelmi okokból vagy speciális tar« 
talmuk folytán egyelőre nem kerülnek publikálásra. Ilyen kézirat Gyalai Mi
hálynak háromkötetes, 170 ezer adatot összefoglaló magyar igazgatástörténeti 
helységnévlexikona /1723-1944-ről/, és Zeke Zoltánnak, Bécsben élő könyvtá
roskollegánknak 5 ezer adatot tartalmazó Széchenyi István bibliográfiája.

A fentiekben összefoglalt 1975-ös gyarapodásunkat számos kisebb jelentő
ségű, de a kutatás /elsősorban az irodalomtörténeti és történeti kutatás/ 
számára forrásértékű dokumentum egészíti ki. Amikor elégedetten tekintünk 
vissza 1975-ös eredményeinkre, nem mulaszthatjuk el, hogy köszönetét ne mond^ 
junk azoknak, akiknek hozzájárulásával a Kézirattár ez évben ilyen nagy érté
kekkel gazdagodhatott: a Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztályának és az 
Országos Széchényi Könyvtár Gyarapítási Osztályának, amely a külföldi beszer
zések intézésének fáradságos munkáját végezte.



TÁJÉKOZÓDÁS

Faragó Lászlóné
A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETÉRŐL

1975. december 18-án tartotta a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tisztújító 
közgyűlését, amely egybeesett az alapítás 40. évfordulójával. Nem ünnepelte 
az MKE az'évfordulót, de ünnepivé tette a közgyűlést azzal, hogy megemléke
zett alapitó tagjairól, akik még ma is az egyesület tagjai: emléklappal és 
egy-egy szép könyvvel becsülte meg az idősebb kollégákat. Uj színfoltot je
lentett, hogy elsőizben adott az elnökség az MKE munkájában az átlagnál töb
bet nyújtóknak elismerésként oklevelet.

Az ünnepi aktusokat a főtitkári beszámoló követte. Egy főtitkári beszá
moló jó alkalom a kitűzött célok és az elért eredmények összevetésére, de 
jó alkalom számunkra is, hogy az elhangzottak alapján az egyesület munkáját 
közelebbről megismerjük, mit is nyújt 2093 tagjának az MKE, illetve mit 
tesznek a tagok saját magukért?

Az egyesületi élet szekciókban, területi szervezetekben, szakbizottsá
gokban és a központi rendezvényeken folyik. Az elnökség álláspontja, hogy az 
MKE szervezeti egységeinek megalakulására akkor kerüljön sor, amikor arra 
igény mutatkozik. E helyes álláspont következménye, hogy a meglévő egységek 
tevékenysége aktiv, viszont egyes szakmai szekciók - mint pl, a társadalom-- 
tudományi -, vagy egyes területi szervezetek, szakbizottságok eddig nem ala
kultak meg. A műszaki, zenei, az ifjúságiba gyermekkönyvtárosok szekciói az 
adott terület szakmai igényeinek megfelelő, széles körű tevékenységet fej
tettek ki az elmúlt periódusban. Tájékoztató és továbbképző előadások mel
lett pl. a gyermekkönyvtárosok bemutató foglalkozásokat tartottak, a műszaki 
szekció nemzetközi szemináriumot rendezett, a zenei szekció lehetőséget adott 
tagjainak magyar zenemüvek uj hangfelvételei átjátszására lemezről hangsza-- 
lagra, stb. Minden szekció saját igényeihez szabja programját, ezért a szek
ciók rendezvényein sokan vesznek részt, az adott szakterület könyvtárosai 
aktivitásukkal ismerik el, hogy mennyit kapnak szakmailag.

A területi szervezetek munkája egyenletesen fejlődött, de mivel erős 
közművelődési indittatásuak, elsősorban közművelődési témákat tűztek napi
rendre. A területi szervezés egyik célja a különböző könyvtártípusokban dol
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gozók közelebbhozása, az együttműködés elősegítése. Ezért a jövőben széle
sebb témakörben kell gondolkozni, mindenki számára vonzé előadásokat kell 
tartani, a szervezeti élet uj formáival kell kísérletezni.

Az MKE bizottságaira is érvényes, amit az elnökség megállapított: ahol 
társadalmi igény van, ott élénk a bizottság működése. így pl, a Bibliográ
fiai és a Könyvtörténeti bizottságok tevékenységét érdemes kiemelni. Utasí
tásra bizottságot létre lehet ugyan hozni, de életben tartani már nem. Ha a 
könyvtárosok.úgy érzik, hogy egy adott, szűkebb szakterületűk problémái vi
tára érettek, szívesen beszélik meg elképzeléseiket és akkor.minden külön in
tézkedés nélkül létrejöhet a közösség. Felmerült a gondolat, hogy a nagy
könyvtárakban külön szervezeti egységek alakuljanak, de ennek nincs sok ér
telme, hiszen egy-egy intézmény dolgozói gyakran összejönnek. Az egyesület
ben éppen a más könyvtárakban dolgozókkal közös érdeklődési területtel jvit- 
hatnak kapcsolatba.

Szólni kell még a központi rendezvényekről, amelyek részben szélesebb 
körű érdeklődést óhajtanak kielégíteni, részben a szekció nélkül álló társa
dalomtudományi területen dolgozó könyvtárosoknak szólnak. Sajnos a költségek 
az egyes előadások külön propagálását nem teszik lehetővé és a "Tájékoztató"- 
ban közölt meghivóra a többség vagy nem figyel fel, vagy elfelejti elője--. 
gyezni az időpontot. így látogatottságuk eléggé eltérő. A nagyobb érdeklő-, 
désre számot tartó előadások megjelennek az "Előadások - viták" sorozatban, 
és bár a tagok dijtalanul kaphatják a füzeteket igénylés alapján, .sokan még 
ezt a fáradtságot sem veszik.

Az egyesület legsikerültebb rendezvényei az immár hagyományos vándor
gyűlések. A gondosan kiválasztott központi téma, a jó előadók és a kellemes 
környezetben az együttlét mindig emlékezetessé teszi a találkozókat.

Az egyesületi élet formái adottak, rajtunk múlik, mennyire vesszük 
igénybe, milyen tartalommal töltjük meg. Ebből a szempontból még sok tenni
valónk akad könyvtárunkban.

N, Rácz Aranka
UJ MINISZTERI UTASÍTÁS A KÖZPONTI KATALÓGUSOKRÓL AZ NDK-BAN

1975* júniusában jelent-meg az NDK hivatalos lapjában /Gesetzblatt dér DDR 
1975. T. I. No. 24, 446-447. p./ az az uj utasítás, amely újra szabályozza 
a könyvtárak által beszerzett külföldi irodalom bejelentését az NDK központi 
katalógusaiba. /Anordnung über die Meldung auslandischer Literatur an den 
Zentralkatalog dér Deutschen Demokratischen Rapublik./ Mint ismeretes, az 
NDK központi katalógusait a Deutsche Staatsbibliothek vezeti, építésüket 
1939-ben kezdték el, külön vezetve a monografikus müvek és a folyóiratok 
központi nyilvántartását. Az azóta eltelt mélyreható történelmi változásokat 
magában foglaló korszak a központi katalógusok építésében és az általuk^ 
nyújtott tájékoztatásban is nyilvánvalóan rengeteg problémát idézett elő.
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Az uj szabályozás azzal függ össze, hogy a Deutsche Staatsbibliothek át
tárt a központi katalógusok gépi előállítására. Ez alkalom volt arra, hogy 
újból meghatározzák a jelentő könyvtárak körét, a központi katalógusok cél
ját, az országos és a regionális központi katalógusok funkcióit, a jelentés 
módját és formáját, és a bejelentésre kötelezett állományrészek körét. A 
központi katalógusok építése a Deutsche Staatsbibliothek keretében 1970-ben 
megszervezett Institut fUr Leihverkehr und Zentralkataloge /ILZ/ feladata.

Az uj utasítás a központi katalógusok célját a következőkben jelöli meg: 
az NDK—bán fellelhető külföldi irodalom és a rendelkezésre álló valutakeret 
hatékony felhasználásának, a könyvtárközi kölcsönzés gyorsításának elősegí
tése, a könyvtárak beszerzési politikájának összehangolása.

A jelentő könyvtárak igen tág körét az 1968. évi könyvtári alaprendelet 
szabályozta.

Az országos hatókörű központi katalógusok mellett az NDK területén öt re
gionális központi katalógus is van, ezek a következők: Sáchsische Landes- 
bibliothek, Dresden; UniversitSts- und Landesbibliothek, Hallej UniversiteLts* 
bibliothek, Jena, Lelpzig, Rostock. E regionális központi katalógusok az uta
sítás értelmében megtartják eddigi feladataikat. Egyéb regionális katalógusok 
vezetése, ill. újak létesítése csak a Felsőoktatásügyi és a Kulturális Mi
nisztérium előzetes engedélyével történhet.

A jelentésre kötelezett könyvtárak mind az országos, mind a regionális 
központi katalógusoknak jelentenek. A jelentés a regionális katalógusokon ke
resztül érkezik'az ILZ-hez. Egyes esetekben, külön megegyezés alapján a 
könyvtárak egyes központi szakkönyvtárakon keresztül küldik jelentő cédulái
kat az ILZ központi katalógusainak, annak érdekében, hogy a központi könyv
tár e rendelkezésre álló deviza felhasználását ellenőrizhesse és az állo
mánygyarapítást összehangolhassa.

A jelentési kötelezettség azokra a kiadványokra terjed ki, amelyeket a 
rendelet életbelépése után a könyvtárak vásárlás, csere utján szereztek be 
vagy ajándékba kaptak: 1971-től kezdve az NDK határain kivül megjelent 
könyvekre, folyóiratokra, sorozati kiadványokra, kongresszusi jelentésekre, 
kutatási jelentésekre /reports/, újságokra, disszertációkra, valamint ezek 
foto- és mikroformátumu másolataira.

Jelenteni kell továbbá a korábban jelentett időszaki kiadványok előfize
tésének, ill. beérkezésének megszűnését, megjelölve, hogy melyik volt az 
utolsó évfolyam ill. szám; továbbá az állománykivonás során akár más könyv
táraknak, akár ipari felhasználásra átadott müveket, jelezve, hogy a mü hová 
került.

Nem kell jelenteni a társadalomtudományi és a tudományos technikai doku
mentációs és információs rendszerekbe a nemzetközi rendszerekből beömlő in
formációs forrásokat, információs eszközöket, vagy ezek másolatait. Nem kell 
jelenteni a keleti nyelveken /arab, perzsa, kinai, japán, stb. /közzétett 
kiadványokat, de ezek fordításait igen. Nem jelentendők az önálló térképek,
kották, reprodukciók.
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A könyvtárak általában havonként, kiBebb könyvtárak pedig negyedévenként 
kötelesek Jelentő céduláikat megküldeni az ILZ-nek, ill. a regionális könyv
táraknak* A jelentési kötelezettség betartásáért a kötelezett könyvtárak 
igazgatói felelősek*

tlrögdi Györgyné
MEGNYÍLT alsóőrött /burgenland/ a magyar könyvtár

A Nemzetközi Csereszolgálat egyik fontos feladata a magyarlakta területek 
lakosainak magyar nyelvű könyvekkel való ellátása* Vonatkozik ez elsősorban 
a szomszédos szocialista országok magyar anyanyelvű lakosaira, de nem feled
kezhetünk meg a Burgenlandban élő tekintélyes számú magyar olvasóról sem. 
Lelkes magyar kulturmunkások kezdeményezésére számos burgenlandi községben 
működik magyar könyvtár, amelyek támogatását szintén feladatunknak tekint
jük. Örülnénk, ha az alább közölt beszámolóban* szereplő alsóőri /Unterwart^i/ 
könyvtárhoz hasonlóan minél több és jobb könyvtár állna a burgenlandi ma
gyarság rendelkezésére.

"Könyvtármegnyitás Alsóőrött
Két évvel ezelőtt ideiglenesen megnyitottuk - hogy a sok szép könyv ne 

feküdjön csak ott olvasatlanul - de a hivatalos megnyitásra csak most kerül
hetett sor, amikor többek között tisztázódott a fenntartóbizottság kérdése 
is. Az eredetileg december elejére tervezett megnyitást Kéry Tartományfőnök 
kérésére - mert személyesen akart ezen megjelenni - december 19-re kellett 
elhalasztanunk. A burgenlandi hivatalos sajtószolgalat következőképpen szá
molt be erről:

Kéry tartományi főnök 1975 december 19-én igen hatásos ünnepség keretében 
nyitotta meg Alsóőrött a Magyar Könyvtárat. Ez a nyilvános könyvtár népkönyv
tár és egyben tudományos könyvtár is. Lr. Galambos tanarnak, a könyvtár je
lenlegi vezetőjének sikerült fáradtságos és célratörő munkával a könyvtár ke
reken 6 000 kötetét összegyűjtenie. A könyvtár Alsóőr magyarul beszélő la
kossága, és a felsőőri, szigeti és pulyai fiókkönyvtárak révén ezen helysé-.. 
gek érdeklődői számára is rendelkezésre áll. A megnyitáson Posch Nándor pol^ 
gármester a tartomány első embere mellett Gilschwert képviselőt, mint a köz
ügyek akadályoztatott tanácsosának, Dr. Grohotolskynak képviselőjét, Bauer 
professzor udvari tanácsost és további díszvendégeket köszönthetett. Koztuk 
dr. Szabó Zoltánt, a Magyarok Világszövetségének főtitkárát és Moór János 
igazgatót a Magyar Kulturegyesülét elnökét.

A cikket Galambos Ferenc, a könyvtár vezetője juttatta el hozzánk. Eredeti 
lég a helyi újságban jelent meg.
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A könyvtárról különben egy négytagú kuratórium, fenntartótestület gon
doskodik, akik a politikai község, az egyházközség, a Magyar Kulturegyesü- 
let és népművelés helyi szervezetét képviselik.

Kéry tartományi /tagállami/ főnök német és magyar nyelven tartott ünnepi 
beszédében utalt a burgenlandi táj sokféleségére, amit Ausztriában sokan ér
tékelnek. Ez a sokféleség nem merül ki a tóvidékben és pusztatájban vagy 
Délburgenland dombos vidékében. A kulturális sokféleség és gazdagság az, 
ami a többi tagállam lakosainak csodálatát fölkelti. Ehhez tartozik a 
burgenlandi németek, horvátok és magyarok évszázadok folyamán kifejlődött 
sajátosságai. Ennek a három népcsoportnak kulturális adalékai nélkül szegé
nyebb lenne Burgenland. Egy második nyelvnek a birtoklása az egyén számára 
nagy gazdagodást jelent és fejleszti logikus gondolkodását. Ilyen értelemben 
az Alsóőri Könyvtár is gazdagodást jelent Burgenland számára. Itt szélesít-., 
heti az olvasó látókörét és minél messzebb nyúlik ez a horizont, annál távo
labbra és tisztábban lát az egyén.is. Szolgálja a burgenlandi magyaroknak 
anyanyelvűk megőrzését, de azt is, hogy utat találjanak olyan kulturális ér
tékekhez, melyek az ország egyetemes kultúráját és azok sokaságát gazdagít
ják."

Sok sikert kiyánunk az alsóőri könyvtárnak és lelkes vezetőjének dr. Galam
bos Ferencnek.

Kastély Beatrix
EGY UJ SEGÉDANYAG FELHASZNÁLÁSA A HÍRLAP-RESTAURÁLÁSBÁN

Az OSZK hirlapjavitó- és restauráló csoportja évenként 8-10 000 ujságlapról- 
kényszerül a régebben, keményítőből készült ragasztóval felragasztott papír
csíkokat, foltokat, néha az egész lapot befedő "kasirozást" eltávolítani. 
Eddigi módszerünk a meleg csapvizes áztatás volt, melynek során megduzzadt 
és fellazult a keményítő. Ezután azonban - mivel vizben nem oldódó anyag -_ 
csak további mechanikai beavatkozással /kaparás, dörzsölés/ lehetett a fel
tétlenül szükséges mértékben eltávolítani. E műveletek alkalmával az amugyis 
igen gyenge papir gyakran nagymértékben tovább rongálódott, ugyanakkor a ke
ményítő eltávolíthatatlan maradéka miatt csak hosszadalmasan és nagyon óva
tosan lehetett száritani-préselni a lapokat. így ez a műveletsor munkánk 
egyik legnehezebb és leginkább időigényes részét jelentette.

a restaurálási szakirodalomban találkoztam fehérjebontó enzimek alkalma
zásával nedvesség hatásába összetapadt lapok szétválasztásánál /a lapok ka
zeint - fehérjetartalmú enyvezőanyagot - tartalmaztak/. Ez adta az ötletet,, 
hátha a keményitő is lebontható enzimes utón, a papirrestaurálás munkakörül
ményei között is. A kémiai szakirodalomból kiderült, hogy ennek elvileg 
semmi akadálya sincsen.
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Az enzimek /fermentumok/ az.életfolyamatok szerves katalizátorai, ame
lyek az élő sejtekben képződnek, de működésüket az élő sejten klvUl is ki 
tudják fejteni* Működésűk lényege, hogy összetételűktől függően egy bizonyos 
anyag egy bizonyos kémiai reakcióját lehetővé teszik vagy jelentősen gyor
sítják, ők maguk azonban nem épülnek bele az anyagba ill* a reakciótermékbe* 
Az élő szervezetekben zsir, fehérje és szénhidrátbontó enzimek keletkeznek 
és működnek, más enzimek pedig különböző kémiai folyamatokat segítenek elő.
A keményítő az összetett szénhidrátok csoportjába tartozik, szőlőoukor mole
kulákból épül fel* Vízben nem oldódik, de az amiláz nevű enzim jelenlétében 
a vizmolekulák megbontják a keményítő szerkezetét, és oldható anyaggá ala
kítják azt* Az amiláz kizárólag a keményítőre van ilyen hatással, a keményí
tővel azonos összetételű, de eltérő szerkezetű cellulózra nézve hatástalan. 
Nagymennyiségű amilázt termelnek bizonyos penészfajták, ezt használják fel 
az amiláz ipari gyártására. Az enzimek a megfelelő hőmérsékletű - 30-50 C 
fok közötti - és kémhatásu oldatban kis mennyiségben is hatékonyak.

Mindennek tudatában fordultam a múlt év novemberében a Chinoin Gyár 
Mikrobiológiai Kutató Laboratóriumához, miután kiderült, hogy amilázt ott 
állítanak elő, de csak kísérleti célokra, és kereskedelmi forgalomba nem ke
rül* Készségesen rendelkezésemre bocsátottak egy kis mennyiséget a próbák 
céljára - majd januárban az egész évre elegendő mennyiséget is - és megfe
lelő tanácsokkal láttak el a használat körülményeire vonatkozólag. Ezeket 
betartva, az eredmények igen jónak bizonyultak. A felragasztott papírokat 
meleg vízzel való fellazítás után lehúzzuk, majd a keményítős lapokat át- 
tesszűk a megfelelő mennyiségű amilázt tartalmazó meleg vizbe. Itt anélkül, 
hogy hozzányúlnánk, az enzim hatására néhány perc alatt lebomlik a keményítő 
és teljesen eltűnik a papírról. A melegen, nagy nyomással szárított lapok a. 
legcsekélyebb mértékben sem ragadnak hozzá a szivópapirhoz, annak bizonyíté
kául, hogy a keményítőnek a legkisebb mennyisége sem marad vissza a papíron, 
A folyamat során semmiféle mechanikai vagy vegyi károsodás nem éri a papirt, 
A csapviz enyhe lúgos kémhatása az enzimnek megfelelő, a papír savtartalmat 
pedig részben közömbösíti. Az enzim-maradékokat folyó vízzel kiöblítjük a 
papírból.

Természetesen nemcsak az újságpapírok javitása-restaurálása során, hanem 
minden olyan esetben sikeresen alkalmazható az amiláz, amikor a keményítő 
eltávolítására van szükség /pl. keményítővel, lapokból összeragasztott 
könyvtábla szétáztatása/.
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KÖNYVISMERTETÉSEK

Az Országos Széohényl Könyvtár Évkönyve. 1972. Fel* szerk.: 
Németh Mária. Bp, 1975* Országos Széchényi Könyvtár, 425 1.

Tudományos nagykönyvtáraink évkönyvei szinte kivétel nélkül hü képét adják . 
mind az illető közkönyvtár funkcionális működésének, mind pedig annak a tu
dományos elmélyültségnek, melyet a tudományos műhely munkásai kifejtenek,
- részben a könyvtári állomány kisugárzó ösztönzésére, részben pedig egyéni 
ambíciójuk sarkalására. Tükrözi mindezt nemzeti könyvtárunk - sajnálatos 
késéssel megjelent - uj Évkönyve is, mily mind alaki külsőségekben, mind 
tartalmi súlyában méltó módon csatlakozik a sorozat korábbi köteteihez, A 
tudós szerkesztő és szerkesztőbizottság kitűnő munkát végzett: a kötetben a 
tudományos nagykönyvtári évkönyvhöz illő arányban találjuk meg az Országos 
Széchényi Könyvtár működéséről szóló beszámolókat /9-54.1./, a könyvtári 
munka elvi és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó cikkeket /57-143, 1./, vala
mint a könyv- és művelődéstörténeti tanulmányokat /147-425. 1*/.

A beszámoló cikkek élén Somkuti Gabriella számol be a könyvtár, Papp 
István pedig a Könyvtártudományi és Módszertani Központ 1972. évi-működésé
ről. A két beszámoló a közismerten nehéz helyzetben lévő nemzeti könyvtár 
komoly erőfeszítéseiről tesz tanúságot. A beszámolókkal kapcsolatban egy 
elvi és egy gyakorlati megjegyzés látszik indokoltnak. Talán megvalósítható 
lett volna, hogy a beszámolók az 1972-1974-es évkörről szóljanak; így élet
szerűbbé, aktuálisabbá váltak volna a mondanivalók. /Az egyik tanulmány 
amugyis egy 1973-as szerzeményről szól!/. A gyakorlati javaslat: tanulságo
sabb lett volna, ha a könyvtár dolgozóinak névsorát nem kulcsszám, hanem 
szervezeti egységek szerint adták volna meg.

A könyvtári munkával kapcsolatos cikkek sorát Wix Györgyné nyitja meg a 
azázadi magyar anonim—lexicon összeállitasának problémairól szóló 

Írásával. A cikk első része az anyag kiválasztásának idő- és térbeli határait 
ismerteti; a második rész a technikai kérdésekkel /cimfeÍvétel, annotációk, 
stb./ foglalkozik. - Horváth Tibor a könyvtári szolgáltatások rendszeréről 
állított össze elmélyült, elméleti sikon mozgó tanulmányt. A tájékoztató 
szolgálatot struktúraként szemléli és ismerteti a ma már igen széleskörű 
•'hagyományos" szolgáltatások funkcióit, megvalósulási lehetőségeit. - A 
könyvek /és elsősorban a napilapok/ papíranyagának katasztrofális romlása 
miatt országos szempontból jelentős problémával foglalkozik B, Kozocsa Ildikó 
szép képanyaggal kisért beszámolója a nemzeti könyvtár restauráló laboratóri
umának munkájáról, az ott alkalmazott modern technikai eljárásokról, uj li- 
cencek megvásárlásáról. - Ezt a beszámolót hasznosan egészíti ki Kaa a__£ 
Beatrix technikai-műszaki szempontból jelentős eredményekről szóló irasa az 
állandóan használt, elsőrendű forrásértékkel biró hirlapanyag restaurálásá

ról*
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A tudományos. tanulmányok tekintélyes része az Országos Széchényi Könyv
tár állományával, állományegységeivel foglalkozik# W# Sajgó Ágnes a XVI. 
század második felében élt Bogát! Fazekas Miklés erdélyi unitárius lelkész 
Plutarchos-átdolgozásáről ir s jelzi, hogy mily jelentős mértékben növeke
dett meg a kor magyar iréinak klasszikus forrásokhoz való fordulása. - 
Borsa Gedeon a "kötéstábla-kutatás” egyik jelentős ágának szép példáiról 
számol be "Nyomtatványok Manlius kötéstábláiban" c. tanulmányában./A kuta
tási irány másik ága a Mezey László-irányitotta kódextöredék-kutatás/. A ^ 
tanulmány adatai szerint az eddig ismert Manlius-munkák száma 54-ről' 61-re ^ 
emelkedett; a feltárás során irodalomtörténeti szempontból jelentős, eddig 
ismeretlen források kerültek napvilágra; igy p.o. a debreceni Borégető Mik
lóstól származó terjedelmes, Kroisosról szóló históriás ének /1599/. - 
Soltész Zoltánná egy 1973-ban beszerzett, 1638-as bécsi nyomású, lengyel 
eredetű magyar kalendárium tartalmát ismerteti. - Berlász Jenő tanulmánya 
újabb adalékokat nyújt Istvánffy Miklós könyvtáráról: hazai, ill. zágrábi 
kutatásokon alapuló tényekkel támasztja alá az 1959. évi Évkönyvben megje
lent tanulmányának feltételezéseit. Tanulmányának különös érdekessége az, 
hogy könyytár- és művelődéstörténeti megállapításait a családtörténet csa
tornái utján a köztörténet számára is hasznosítja. - Kafer István műfaji 
szempontból nyújt újat, amikor a zsolnai szlovák kalendáriumok krónikás 
adatsorainak történetszemléletét, hungarus-patriotizmusát vizsgálja a Rá- 
kóczi-szabadságharc korából. /Szövegfordítása szintén forrásértékű!/ - 
Fried István egy elfelejtett magyar szlavista, Kállai Ferenc /1790-1861/ 
életpályájáról értekezik. - Kelecsényi Ákos a magyar műgyűjtés- és mükeres- 
kedés Entz Géza és Makkal László munkálkodása óta elhanyagolt történetéhez 
nyújt értékes adalékot a marosvásárhelyi születésű, Kolozsvárt, majd Budán 
működött Literáti Nemes Sámuel /1794-1842/ működésének, Jankovich Miklóssal 
való kapcsolatának ismertetésével. - Nem csupán hirlaptörténeti szempontból 
jelentős Miklóssy János tanulmánya az első magyar "enciklopédikus néplap", 
a Vasárnapi Újság Bach-korszakbeli hatásáról. - Az Országos Széchényi Könyv
tár színháztörténeti tárának egyik érdekes gyűjtőterületéről tájékoztat 
Keresztury Dezső "Az önálló magyar opera- és balett-szcenika kialakulása" c., 
Kéméndy Jenő, Oláh Gusztáv és tanítványai munkásságát feltáró, tanulmányában. 
- Jeszenszky Géza a Times«nek az 1904-1906-os magyar belpolitikai válsággal 
kapcsolatos állásfoglalás-váltásáról, Henry Wickham Steed ezzel kapcsolatos 
szerepéről, a magyar liberalizmustól való elfordulásáról irt. - Markovlts 
Györgyi az 1942-43-ban NewYorkban megjelent "Magyar Fórum" c. folyóiratot 
ismerteti és nyújt /Vámbéry Rusztem, Faludy György, Reményi József, Pogány 
Béla és mások Írásainak közlésével/ forrásértékű tájékoztatást.

A kötetet - áttanulmányozása után ~ megnyugvással tesszük le kezünkből: 
szerzői és szerkesztői elvszerü mérték- és formatartással, komoly tudományos 
eredményekkel, forrásértékű közlésekkel gyarapították tudományos könyvtára
ink hirét s egész tudományosságunkat. - TÓTH ANDRIS
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Száva-Kováts Endre: A természettudományi folyólratlrodalom hi
vatkozás-állományában mért felezési idő változása a publikáció-
robbanás korában. TMT., 23. k. 1. sz. 1976. p. 3-14.

Az információ- vagy pontosabban szóira a publikációrobbanás korában mind több 
területen válik szükségessé az informatikai felezési idó számszerű értékelé
sének vizsgálata. A természettudományi folyóiratirodalom területén immár ha
todik éve folyik egy átfogó felülvizsgálat mind számszaki mind tartalmi-in- 
formátlkai szempontból. Az eredmények folyamatosan tanulmánysorozatként je
lennek meg a TMT hasábjain. Az előző két közlemény azokról az eredményekről 
számolt be, amelyeket a vizsgálat makro- és mezo-szintjén statikus módszerrel 
végzett kutatás hozott. E tanulmány voltaképpen a természettudományi folyói
ratirodalom állományában dinamikus szempontból végzett /1939 és 1969 évi/ 
formális statisztikai felezési idő vizsgálatok eredményeit közli.

A tanulmány egyik jelentősége abban rejlik, hogy eredményei egyértelműen 
megcáfolják a szakirodalom avulást kvantifikáló informatikai elmélet helytál
lóságát. A felezési idő számszerű értékének jelentős csökkenését jelző nézet 
ugyanis eléggé elterjedt mind a tudományos, mind a társadalmi közgondolkodás
ban és alapját képezte a kultúra válságos helyzetével kapcsolatos téves véle
kedéseknek. A felezési idő kritikai felülvizsgálatának következő lépése a 
közlemények és a hivatkozások mikro-szintjére való lehatolás lesz. A tanul
mány táblázatban közli - többek között - a feldolgozott folyóiratok évfolyam, 
ill. kötetszámát, nem teljes kötet esetén a feldolgozott füzet számát, vala
mint a természettudományi folyóiratok fontosabb mutatószómainak változását a 
vizsgált időszakban /1939-1969/. A vizsgálat végül is megközelítő pontosság
gal állapította meg a felezési idő, mint mutatőszám időbeli változásának 
tényleges irányát és mértékét a 25 feldolgozott folyóirat 37080 tétele alap
ján. A feldolgozott adatok elemzése alapján megállapítható, hogy a természet- 
tudományi folyóiratirodalomban az elmúlt 30 év alatt a közlemények átlagos
terjedelme általában csökkent. A közlemények hivatkozás állományának átlagos 
terjedelme ugyanakkor jelentősen megnövekedett. Végül a közlemények hivatko
zási állományának felezési ideje nem csökkent, hanem ellenkezőleg megnöveke
dett a vizsgált időszakban.

Mindez cáfolja azt a nézetet, amely szerint a felezési idő számszerű ér
téke a publikációrobbanás korában rohamos gyorsasággal csökkenne.

FEJES JÓZSEFNÉ
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Veisse Istvánná
KISZ-VEZETŐSÉGVÁLASZTÓ TAGGYŰLÉS 1976

1976. január 12-én délután az OSZK KISZ-alapszervezete vezétőségválasztó 
taggyűlést tártott a Díszteremben, A 71 fős KISZ-tagságből csak 43 fiatal 
volt jelen, további 8 fő tartós távoliét miatt nem vehetett részt, A tagság 
soraiban helyet foglaltak az intézmény vezetőségének képviselői és a tömeg
szervezetek vezetői is: az OSZK vezetőségét dr. Havasi Zoltán főigazgatóhe
lyettes és Somkuti Gabriella osztályvezető, a Pártszervezetet Óvári Sándor 
párttitkár és dr. Nagy Attila, a Pártvezetőség tagja, a Szakszervezetet Bor 
Kálmán SZB-titkár, a VIII, kerületi KISZ-Bizottságot Csányi István képvi
selte, A taggyűlés elnöke Kastaly Beatrix volt.

Első napirendi pontként Farkas Ágnes, a leköszönő vezetőség titkára be
számolt az alapszervezet tavaly végzett munkájáról. A tömör, kritikus és ön
kritikus összefoglaló alapján mind a tagság, mind a meghívott.- vendégek átfo
gó képet kaphattak az alapszervezet eredményeiről és nehézségeiről, A tag
gyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta,

A második napirendi pont a tagok egyénenkénti munkájának értékelése és 
az uj vezetőség megválasztása volt. Kollektiven, nyilt szavazással döntöt
tük el, hogy kik érdemelték ki az elmúlt év folyamán végzett tevékenységük
kel az 1976-os mozgalmi évre érvényes KISZ-tagkönyvet, Egyes értékeléseket 
heves vita követett, de végül sikerült a kérdéses esetekben is egységes ál
láspontra jutnunk, A kilépési szándékukat bejelentők kérését a tagság egy
hangúlag elfogadta.

Az újonnan megválasztott vezetőség összetétele azt igazolta, hogy a Je
lölőbizottság jó munkát végzett: a szavazatok alapján a táblára felkerült 
16 név közül a tagság választása a jelölőbizottság által javasolt KlSZ-ta- 
gokra esett. Az 1976-os évben az OSZK KISZ-alapszervezetének vezetői az 
alábbi fiatalok lesznek:

Titkár: Farkas Ágnes
Küldött: Farkas Ágnes '
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Vezetőségi Balogh Juciit
Beleznay László 
Eckstein Tibor 
Inotoi István 
Pehártz Lőrinc 
Sarlós Veronika

Reméljük, hogy a tagság az uj vezetőség munkáját a korábbiaknál aktívabban és 
nagyobb lelkesedéssel fogja segíteni. A legjobb felkészültségű és legráter- 
medtebb vezetőség sem képes eredményeket elérni, ha ml magunk nem, vagy nem 
mindig vesztlnk részt a kollektív munkában.

Jő munkát kívánunk az uj vezetőségnek!
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KÖNWTABI7NKÉLETÉRŐL

PIPICS.ZOLTÁN
1900 - 1975

Egy keménykalapos öregurra, a Központi Katalógus egykori dolgozójára emlé- 
kezem. Itt élt, itt dolgozott közöttünk, szobatársam volt és immár, pár hó
napja a rákoskeresztúri temető lakója.

Csak pár évet dolgozott Könyvtárunkban, de e rövid idő alatt maradandó 
kapcsolatot szőtt a könyvtárosi munkával. Munkásságával, amit igazán már 
mint nyugdíjas bontakoztatott ki, utolsó percéig bizonyította idetartozá- 
sát, de bizonyította azt is, hogy mire képes az emberi akaraterő.

Egészen más területről, a képek, a színek csodavilágából érkezett. Művé
szettörténész volt és hosszú ideig a Műcsarnok titkára. Érdeklődése, képes
sége mind, mind a művészet világához kötötte. És hogy akkori hivatásából 
ered,ő örömét, a képek bűvöletét, élvezetét másokkal is megossza, - hogy má
sokat is elvezessen a Művészet világába -, egymás után állította össze szép
művészeti kalauzait. Főleg a müveket érteni vágyó, de megfelelő felkészült-- 
séggel nem rendelkező fiatalok számára irt, útmutatónak szánt könyveivel el
igazítani szándékozott "a művészet zeg-zugos berkeiben". Erről tanúskodnak 
akkori müvei: "így nézd a szépet", "Száz magyar festő", és művészeti zseb
könyve, a "Tárlatvezető".

A felszabadulás után már nem került vissza a Műcsarnokba és olyan munka
kört sem talált, ahol eddigi munkásságát tovább folytathatta volna. Gyökér- 
telenül, reménytvesztetten különböző helyekre sodródott, kereste a helyét, 
ahol még hasznosíthatná széles körű tudását, értékes képességeit. így került, 
valamikor az 50-es évek derekán a Széchényi Könyvtárba, a sokak számára nem 
nagyon vonzó Központi Katalógusba. És itt, újra magára talált.. A sok ezer 
cédula rakosgatása közben ismét a régi vágy ebredt föl a szivében: szelesebb 
körben hasznosítani az anyagot, amivel dolgozik.

-Hogyan?
Mint annak idején, amikor tárlatvezetőkent akart a müvek iránt érdeklő

dőknek a segítségére lenni, — most könyvtárosként jutott eszebe a gondolat: 
gyakorlati segitséget, széles körű nyelvi útmutatót adni a nagy nyelvisme
rettel nem rendelkező, vagy nyelveket egyáltalán nem tudó könyvtárosok kezébe.
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Az ötletből kiadványok sora lett.
1963-ban jelentette meg a Gondolat Kiadd "A könyvtáros gyakorlati szó

tára. 20 nyelvű szakszótár a könyvtári feldolgozó munkához" c. munkáját, 
amely egy év múlva már 2. kiadásban látott napvilágot. 3., javított kiadásá
hoz pedig már a külföld is betársult, a "Dictionarium bibliothecarii 
practicum" cimen közreadott mü már Pullach bei München, Veri. Dokumentation 
Saur és Budapest, Akadémiai Kiadó közös vállalása volt.

1974-ben, a külföldi siker nyomán a 6. kiadásban már 22 nyelvre egé
szül ki a szótár anyaga, messze túlnőve az UNESCO gondozásában megjelent 
eddig egyetlen hasonló könyvtárosi szakszótárt, az Anthony Thompson által 
szerkesztett öt nyelvű "Vocabularium Bibliothecarii"-t. Ennek az ötnyelvű 
szótárnak, az angol, francia, német, spanyol, orosz mellett 1972-ben Pipics 
Zoltán a magyar Supplementumát is elkészítette, amelyben az Egyetemes Tize
des Osztályozás nemzetközi rendszerében a könyvtárügy, könyvkiadás, könyv- 
előállitás legfontosabb szakszavait könnyen meg lehet találni.

Már nem ir több kalauzt, - nem ir több gyakorlati útmutatót. Letette a 
tollat...

Barátok voltunk, nemcsak munkatársak és haláláról csak hónapokkal később 
értesültem. Még utolsó útjára sem kisérhettem el. így megyünk el, sokan, 
néha észrevétlenül, s csak az marad itt, utánunk, ami maradandót alkottunk... 
Ki -ki a maga képessége szerint...

RÁDULY MÁRTA

SEBESTYÉN GÁBORNÉ 
1925 - 1975

Hűség és szolgálat, kötelességtudás és megbizhatóság. Önmagukban talán meg
szokott szavak, néha megkopott fogalmak, de adott személyhez kapcsolódóan 
jelentésük mégis visszanyeri eredeti ertelmet.

Könyvtárunk vezetői és munkatársai dr. Sebestyén Gáborné gazdasági igaz
gatóhelyettes hűségére s a gazdálkodással összefüggő ügyek intézését előse
gítő szolgálatkész lényére közel negyedévszázadig támaszkodhattak. Családi 
körén túl munkahelyére is kisugárzó kötelességtudása, megbízhatósága a fela
datok nem egyszer szövevényesen tornyosuló sokaságában mindenkor a megoldás 
lehetőségének biztonságérzetét jelentette. Személyében a határozott irányí
tókészség a melegszívű segitőkészséggel, a szókimondó bírálat a hibázó ment
ségét kereső kímélettel ötvöződött emberséggé.

Dr. Sebestyén Gáborné, baráti és munkatársi megszólításunk szerint 
Sebestyén Jutka egészségi állapotának végzetes romlásáról a közvetlenül 
korai halálához vezető ut megkezdéséről most egy éve semmit sem sejtettünk. 
Munkáját a Gazdasági Hivatal vezetésében bekövetkezett személyi változások,
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a gazdasági igazgatóhelyettessé történt kinevezése idején is látszólag 
egészségben, töretlen szorgalommal és munkabírással végezte* Példamutató 
kötelességtudása, változatlanul szilárd céltudatossága, élni és dolgozni 
akarása úgy ttlnt, hogy a mindinkább elhatalmasodó kór felett is győzedelmes
kedik* A hivatali feladatok, az emberi problémák megoldását oly sokszor elő- 
segitő akaraterő és elszántság azonban ehhez a győzelemhez már nem volt ele
gendő*

A végső buosuvétel fájdalmát enyhíti, hogy Sebestyén Jutka személyébe^ 
olyan valakire emlékezünk vissza, aki életével példáztál még a megszokott ** 
szavak és megkopott fogalmak is visszanyerhetik értékmérő értelmüket,

F&JRY GYÖRGY

Szakszervezetünk 1976, évi költségvetése
A SZOT Elnöksége 1975. szeptember 1-én megtárgyalta 
és jóváhagyta a szakszervezetek 1976. gazdálkodásá
nak irányelveit, a Közalkalmazottak Szakszervezete 
pedig ezek alapján meghatározta a költségvetéssel 
kapcsolatos feladatokat. Az 1976. évi pénzügyi fel
adatok meghatározásánál - a népgazdaság egész terü
letén kialakított takarékossági intézkedésekkel 
összhangban - érvényesíteni kell az észszerű takaré
kosságot a mozgalmi feladatok ellátásában is úgy, 

hogy a dolgozókról való gondoskodás a legteljesebb mértékben érvényesüljön, 
törekedni kell a szervezettség és a tagdíjfizetési készség továbbfejleszté
sére, gondoskodni kell továbbá a kulturális célokra előirányzott összegek 
arányának növelésére*

Alapszervezetünk a Budapesti Bizottság által megszabott irányelvek és 
az elmúlt évek tapasztalatainak figyelembevételével állította össze a költ
ségvetését, amelyet 1975. október 29-én kibővített ektiva-Ulés /SZB, munka
helyi bizottságok és bizalmiak/ vitatott meg és hagyott jóvá.' Költségvetési 
keretünk 100 200 /100 000/ Ft, ebből szociális felhasználásra 62 300 /53 0<™{ 
kulturális célokra 29 500 /27 000/, a sportmozgalom támogatására 1 000 
/2 000/, egyéb felhasználásra pedig 15 200 /17 950/ Ft-ot irányoztunk elő. 
/Zárójelben az 1975. évi költségvetési előirányzatok./

Költségvetésünk alapját elsősorban a tagdíjbevételek bennünket illető 
50 $-os részesedéséből fogjuk biztosítani /mintegy 92 500 Ft./.

A Számvizsgáló Bizottság megvizsgálta az alapszervezet 1975. évi gazdál
kodását. Jelentésében megállapította, hogy a tényleges tagdíjbevétel maga
sabb volt, mint az előirányzati a tagdijakból tervezett bevételt 104 %-ra 
teljesítettük, ami részben az évközi létszámváltozásnak, részben a bizalmiak 
jó szervező munkájának köszönhető. /Az OSZK dolgozóinak 97 %-a szervezett 
dolgozó!/.
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A szociális kiadások /segélyek/ tekintetében a tervezett összeget használtuk 
fel, 25 főt részesítettünk szülési, 16 főt temetési 57 főt pedig egyéb se
gélyben. Az egyéb szociális juttatások vonatkozásában túlléptük a tervezett 
keretet: a közétkeztetésben résztvevők száma megnövekedett, s ennek követ
keztében emelkedtek a konyhai költségek.

A kulturális kiadásokra előirányzott összegből kb. 4 ezer forintot meg
takarítottunk ill. nem használtunk fel, A Bizottság felhívta az SZB figyel
mét arra, hogy ezt az összeget 1976-ban részben kirándulások támogatására, 
részben egy esetleges nyugdíjas-találkozó megrendezésére használja fel.

Alapszervezetünk a számok tükrében

A szakszervezeti alapszervezetek minden év végén elkészítik a helyi mozgalmi 
élet statisztikáját. Ebből közöljük most a legfontosabb adatokat összevetve 
őket az 1974. éviekkel /zárójelben/.

Az OSZK dolgozóinak létszáma összesen 497 /456/ fő volt, ebből nő 342 
/336/, munkás 150 /121/, 30 éven aluli 194 /213/ fő volt. Gyermekgondozási 
segéllyel távol volt 24 /24/, közülük az év folyamán visszatért munkába 13 
/15/« Az év folyamán belépett 98 /126/ dolgozó, kilépett 73-/110/, közülük 
saját kérésére 62 /102/ fő. A törzsgárda-tagok száma 187 /175/ volt, közülük 
10 éve 137 /129/, 20 éve 45 /42/, 30 éve 5/4/ munkatársunk dolgozik a 
könyvtárnál.

Az állományi létszámból szervezett dolgozó volt 496 /445/ fő, nyugdíjas 
91 /94/» szakmunkástanuló 1 /3/, jogfenntartó 6 /31/» összesen 594 /573/ 
volt az alapszervezetben nyilvántartott tagok száma.

A munkahelyi bizottságok megalakulása miatt lényegesen megnőtt a szak- 
szervezeti tisztségviselők száma: összesen 122 /90/ választott és nem vá
lasztott aktiva végez mozgalmi munkát.

A munkahelyi bizottságok működéséről

Januárban kerül sor a szokásos évi munkaértekezletekre, amelyeken a szak- 
szervezeti egységek /osztályok, tárak, üzemek/ vezetői ismertetik beosztott
jaik előtt az elmúlt év munkaeredményeit, problémáit, valamint az uj eszten
dőben elvégzendő feladatokat és terveket.

A SZB azzal a kéréssel fordult a főosztályok vezetőihez, tegyék lehetővé, 
hogy a főosztályukon működő munkahelyi bizottság tagjai résztvehessenek min
den, a főosztályhoz tartozó szervezeti egység munkaértekezletén, hogy köz
vetlen közelről megismerkedhessenek a helyi problémákkal és hogy őket is 
megismerhessék a főosztály dolgozói. A munkahelyi bizottságok - a bizalmiak 
segítségével - rövid jegyzőkönyvben rögzítik az értekezleteken elhangzott 
hozzászólásokat és javaslatokat, tapasztalataikról tájékoztatják a SZB-t, az 
SZB pedig a könyvtár vezetőségét.
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Szakszervezeti bizalmiak oktatása

A Szakszervezetek XXIII* Kongresszusa módosította a szakszervezeti alapsza
bályzatot t lényegesen kiszélesítette a bizalmiak jogkörét és hatáskörét, 
megnövelte felelősségüket* Annak érdekében, hogy a bizalmiak képesek legye** 
nek feladataik eredményes elvégzésére,.elsajátíthassák a tisztségük ellátá
sához szükséges alapismereteket, megismerjék jogaikat, kötelességeiket és a 
szakszervezeti mozgalom előtt állé feladatokat, 1976* első felében 3-5 előa
dásból álló tanfolyamot szervez a Szakszervezeti Bizottság*

"NAGYAPÁKRÓL E DAL UNOKÁKRA MARAD..."

dallamát dudöltük a jól sikerült szombat délutáni halászlé "vacsora" után, 
még bucsuzkodás közben is, mi a Mikrofilm Osztály és a Hirlapállományvédelem 
Rosenberg házaspár utcában dolgozó munkatársai, kedves vendégeinkkel, Havasi 
Zoltán főigazgatóhelyettessel és Óvári Sándor főosztályvezetővel közösen* -

Az OSZK Hiradó májusi számában fogalmazódott meg a nemrég alakult szak- 
szervezeti munkahelyi bizottságok feladatköre, amely szerint "a főosztályon
ként működő munkahelyi bizottságok tevékenysége jelentős mértékben aktivi
zálja a tagságot, elősegítheti a sajátos munkahelyi légkör kialakítását, 
szervezettebbé és hatékonyabbá teheti a mozgalmi munkát, kiszélesítheti a.. 
munkahelyi demokráciát"* Tudjuk ezt mi is, a III* főosztály munkahelyi bi
zottságának tagjai, és az év elején megtartott munkaértekezletek után úgy 
gondoltuk: jó lenne a főosztály vezetőit és munkatársainak legalább egy ré
szét nem hivatalos jellegű, családiasán baráti összejövetelen is együtt 
látni.

A Mikrofilm Osztály vezetője, Ónódy Miklós OSZK-szerte hires horgász, 
évek óta regél a világ legjobb halászléjéről, amit természetesen maga főz... 
Nem volt nehéz szaván fogni, és megkérni: a sok mese után bizonyítson végre, 
éppen itt az ideje! Biztatásunkra hamar kötélnek állt, de csak két felté
tellel: mindent közösen csinálunk és munkaidőn kivül!

így került arra sor, hogy fényképészek és restaurátorok, könyvkötők és 
könyvtárosok, korra és beosztásra való tekintet nélkül áldoztak időt és 
energiát, hogy a terv megvalósuljon és a nap fénypontja, a halászlé, valóban

sikerüljön.Mindenkinek jutott megbízatás, mindenki szabadjára engedhette fantáziá
ját, hisz a legkevesebb hozzávalóval kellett a leghangulatosabb környezetet 
megteremteni, és arról gondoskodni, hogy minden meglegyen, ami szem-szájnak

ingere.
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Kiéger elvtársunk, mint közöttünk a legfürgébb és leglelkesebb, volt a be
szerző - ő "fogta" a halat, Violánk pedig a háziasszony, aki mindig tudta, 
hogy kinek mi a teendője.

A halpucoláa NAGY MESTEREI /az Ónódy-Malomsoki páros/ mellett Kalocsai 
Laci és Horváth Pál jeleskedtek, ellesve titkon a "nagyok" fortélyait, s 
máris bizonyítékát adva, hogy nincs baj az utánpótlással: lesz még halászlé
vacsora a III. főosztályon a jövőben is!

Könnyezve végeztük munkánkat mi /Malek Magdi, Rázga Emma, Rónay Évi, 
Kastaly Bea és jómagam/, akiknek a hagymaszeletelés keserves mestersége ju
tott. A főzést a férfiak nem bizták ránk, a különleges recept az ő titkuk 
maradt, de közben már-már meggyőztek bennünket arról, hogy a fejlődés követ
kező szakaszában már az otthoni második műszak is férfimunka lesz.

A terem diszitése a KISZ-esek dolga volt. Vörösváry Hajni, Bulla Eszter, 
Bethlen Béla, Pusztai Ervin tologatták az asztalokat Ó3 székeket, vágták a 
szines papir-csikokat és aztán tüzték-akasztották falra és mennyezetre, aj- 
tókra-ablakokra, hogy igazi farsangi hangulat legyen.

Végre eljött a nagy pillanat, mindnyájan asztalhoz ülhettünk, és az újra 
és u;jra fazékhoz tartott tányérok bizonyították, hogy a halászlé valóban fel
séges eledel volt. Nem akarjuk az Ónódy-Malomsoki kettős szakértelmét és ér
demeit kisebbíteni, de ehhez nyilván az is hozzájárult, hogy KÖZÖSEN KÉSZÍ
TETTÜK!

Közben sűrűn kattant a fényképezőgép, Szuchovszky Zoli minden mozzanatot 
megörökített: főnökünk /áldó kezében a nagy merőkanállal/ osztja a levest, 
főosztályvezetőnk már másodszor tartja a tányérját /mi lett volna, ha meg 
szeretné is a halászlét?!/, Erzsiként pöttyös köténykéjében szorgoskodik az 
asztalnál, "Soki"o nótafa, a rögtönzött kórust dirigálja, Havasi elvtárs pe
dig éppen poharát emeli... - de közbon bizonyára nagyon komoly dolgokon el
mélkedik:
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"Igazán klassz társaság a III* főosztályi 
Nemcsak a nemzeti könyvállományt óvják ás biz
tosítják a jövő számára, nemosak külső ügyfeleiket 
látják el pontos szolgáltatásaikkal, de egymással 
Is törődnek ás olyan kollegiális jó hangulatot 
tudnak teremteni, amely garanciát jelent arra, 
hogy a tapasztaltabb munkatársak a halászlá-kászl- 
tás nagy titka mellett, azt a baráti szellemet is 
átadják utódaiknak, amely ezt az összejövetelt 
Ilyen kellemessé tette..." Teháti nagyapákról e

dal unokákra marad*••

ORBÁN EMŐKE

am e száriban található illusztr&olók 
könyvdiszek a debreoeni nyomda működé
sének első századából. Átvettük a deb
receni Kossuth Lajos lUdományegyetem 
Könyvtára és az Alföldi Nyomda "A deb- 
receni könyv 1561-1971" /Debreoen 1972/ 
o. kiállítási katalógusából.
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