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AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRBAN
1976. OKTÓBER 15-ÉN MEGTARTOTT

IFJÚSÁGI PARLAMENT
BESZÁMOLÓJA

1. A Minisztertanács ez év januárjában hozott határozatot az 1976. évi ifjú
sági parlamentek megrendezéséről. Az Állami Ifjúsági Bizottság pedig hatá
rozatot hozott az MT határozat végrehajtásáról. 1976 júniusában került 
nyilvánosságra a kulturális miniszter utasítása az ifjúságról szóló 1971, 
évi IV. törvény kulturális területen történő végrehajtásáról. Ugyanekkor 
ismerhettük meg a kulturális terület ifjúsági parlamentjeinek megszervezé
séhez kiadott irányelveket.
Az Állami Ifjúsági Bizottság határozata előirta, hogy az 1976. évi ifjúsá
gi parlamentek a fiatalok közéleti tevékenységének kibontakoztatásával, a 
jogok és kötelességek együttes hangsúlyozásával szolgálják a szocialista 
demokrácia fejlesztését, legyenek a fiatalok eszmei-politikai nevelésének 
és mozgósításának szint erei.
A kulturális miniszter utasítása a jogok és kötelességek együttes hangsú
lyozása jegyében első helyen a kulturális területen dolgozó fiatalok köte
lességét emelte ki: tevékenyen - eszmeileg és politikailag elkötelezetten - 
vegyenek részt a szocialista társadalom építésében, munkahelyükön példamu
tatóan és hivatástudattal lássák el feladatukat. A fiatalok rendszeresen 
képezzék megukat politikailag és szakmailag, vegyenek részt a továbbképzé
seken, gyarapítsák szakmai ismereteiket annak érdekében, hogy a párt és az 
állami határozatokból a kulturális ágazatra háruló feladatok végrehajtásá
ban eredményesen közremüködhessenék.
Második helyen került szóba az utasításban a munkáltatók kötelessége: a fi
atalok rendszeres támogatása, szocialista szellemben történő nevelése, a 
fiatalok politikai és szakmai fejlődéséhez, társadalmi tevékenységének ki
bontakoztatásához szükséges feltételek megteremtése; olyan követelményrend
szer meghatározása, amely munkájukra, fejlődésünkre ösztönzőleg hat.
Az Országos Széchényi Könyvtár állami vezetése - összhangban a társadalmi 
szervezetek vezetőinek véleményével - úgy vélekedik, hogy a fiatalok jogai
nak és kötelességeinek együttes vizsgálatával, a fiatalok kötelességeinek 
és a munkáltató kötelességeinek együttes hangsúlyozásával teremtheti meg a
jelen Ifjúsági Parlamentnek azt az alaphangját, a kérdések, a feladatok 
megvizsgálásának azt a megközelítését, amely lehetővé teszi, hogy a páriá
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ment a fiatalok eszmei-politikai nevelésének demokratikus fórumává váljon, 
jusson kifejezésre az ifjúság érdekeinek védelme és a tanácskozás munkaér
tekezlet jellege.

2. Az Ifjúsági Parlament a KISZ IX« kongresszusa után ül össze. Az egész ma
gyar társadalom tapasztalhatta, hogy a kongresszus ideje előtt, alatt és 
után uj fellendülés jellemzi az ifjúsági mozgalmat. A magyar fiatalok leg
jobbjai a szocialista épités nagyszabású feladataiban országos jelentőségű 
munkavállalásokkal, nagyberuházások feletti védnökségekkel, hazai és időn
ként nemzetközi jelentőségű politikai megmozdulásokkal, nemritkán az ifjú
ság nagy tömegeit mozgósító kulturális demonstrációkkal adnak tanúbizony
ságot arról, hogy a fiatalságba vetett bizalom megalapozott és hogy a fia
talok komolyan készülnek a szocialista épitésben ma vezető nemzedékektől 
átvenni a hatalommal, snnak gyakorlásával járó felelősséget.
Ma még kevésbé tapasztalható, hogy könyvtárunk fiataljait áthatná a magyar 
ifjúság legjobbjaiban élő tettvágy, hogy a közösség ügyei iránti fogékony
ság általánosan jellemezné őket. A többségében becsületes, szorgalmas, nem 
csekély részében szakmailag kellő színvonalon felkészült ifjúságunk együt
tes jelentkezése az intézmény egésze főfeladatainak teljesitésében ma még 
nem mutatkozik meg elég markánsan, igy a könyvtár össztevékenységében nem 
hasznosodik kellő hatásfokon az az erő, amely a harminc éven aluliak ener
giáinak felszabadításával lenne mozgásba hozható* Szűkre szabottnak érez
zük ifjúsági mozgalmunk tevékenységének kereteit, nem érezzük eléggé össze- 
fogottnak a fiatalokban rejlő képességekkel való értelmes gazdálkodást. 
Szükebb csoportokra, korlátozottabb szakmai érdeklődésű körökre tagolódik 
az utánunk következő nemzedékek sora.
Holott jelenünk is, jövőnk is, a nemzeti könyvtárra háruló feladatok fo
lyamatos megoldása, a középtávú tervek és perspektivikus programok kidol
gozása követeli és sürgeti a tervszerű ifjúság-politikai törekvéseknek és 
az intézmény kurrens szakmai, valamint fejlesztési vállalkozásainak szer
vesebb összekapcsolását*
Az Ifjúsági Parlament tanácskozása akkor igér eredményt, ha mélyebben ele
mezzük a fiatalok kötelességeinek teljesitését, ha nyiltan feltárjuk a pá
lyakezdő fiatalok támogatásában mutatkozó tennivalókat és mulasztásokat, 
ha sorravesszük a fiatalok segitését célzó általános munkáltatói feladatok 
teljesitését.

3. A parlament feladata? - értékeljük az ifjúsági törvény és a fiatalokra vo
natkozó egyéb rendelkezések végrehajtását; - adjunk tájékoztatást az 1974* 
évi Ifjúsági Parlament óta tett intézkedésekről és jelöljük meg a további 
tennivalókat; — mozgósitsunk az V, ötéves tervből adódó könyvtári felada
tok és célkitűzések megvalósitására; - biztosítsunk lehetőséget arra, hogy 
a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség IX* kongresszusának határozatait a 
résztvevők megismerjék.
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\ A beszámoló számot ad arról, hogy intézményünk a beszámolási időszakban 
mit tett a pályakezdő fiatalok támogatása érdekében, a fiatalok segítését 
célzó általános munkáltatói feladatok megvalósításában, az 1974. évi par
lament által is megerősített intézkedési terv teljesítésében. A számadást
megkönnyíti, hogy a Kulturális Minisztérium is figyelemmel kisérte és szá- 
monkérte: az elmúlt évben mit tett az intézmény az ifjúsági törvény végre
hajtása terén. Továbbá áttekinthetőbbé válnak az eddig megtett intézkedé
sek az által is, hogy az ifjúsági törvény könyvtáron belüli végrehajtását 
és általában az intézmény ifjúságának a helyzetét rendszeresebben kisérte 
figyelemmel a főigazgató által 1975 végén létrehozott különbizottság, ame
lyik a főigazgatóhelyettesből, a párttitkárból, a szakszervezeti titkár
ból, a KISZ-titkárból és a személyzeti vezetőből állt és a könyvtár veze
tőségét folyamatosan tájékoztatta.

4. Alapvető munkáltatói támogatásnak kell tekintenünk a pályakezdő fiatalok 
foglalkoztatása kereteinek meghatározását, tevékenységüknek az intézmény 
egészébe történő beillesztését. A könyvtárba kerülő fiatal dolgozókkal a 
felvétel során megismertetjük azokat a követelményeket, melyeket a könyv
tár vezetősége elvár tőlünk. A beszámolási időszakban, pontosabban az 
1975-76-os évadban is meghirdettük a már hagyományosnak tekinthető OSZK- 
ismertető tanfolyamokat. Az OSZK-ismeretek oktatása két 9-9 fős csoport
ban, szemináriumszerü foglalkozásokkal folyt. Sajnos fiataljainknak nincs 
áttekintésük, de nehezen is lehet, a szétszórton elhelyezett, erősen ta
golt szerkezetű nemzeti könyvtár feladatairól és munkáiról. Az OSZK-ismer* 
tető tanfolyam eredményesnek mondható ugyan, de önmagában nem elegendő. 
Pontosnak tartjuk, hogy a fiatal először osztálya, főosztálya tevékenysé
gét ismerje meg alaposabban, aztán tekintse át a nagy egységet. Az intéz
mény Vezetői Tanácsa 1975 novemberében külön foglalkozott ifjúság-politi
kai kérdésekkel és egyik határozata szerint az OSZK-ismereti tanfolyamokat 
erőteljesen szorgalmazni kell, hogy két éven belül valamennyi fiatal az 
oktatás valamilyen formájában részesüljön. A központi tanfolyamokat a 
szakszervezet és a KISZ kezdeményezésével koordinálni kell. Az 1976-77-es 
évad tanfolyamainak szervezésében az ezeket a feladatokat évek óta gondo
san szervező tudományos titkár betegségéből adódó hosszabb tavolléte miatt 
elmaradások mutatkoznak.
Az intézmény 1976-os munkaterve - ugyancsak a vezetői tanács határozata 
értelmében - célul tűzte ki, hogy a jelenlegi reprezentativ célokra ké
szült OSZK-tájékoztató szövegét házi sokszorosításban 1976 folyamán közre 
kell adni, kiegészítve a dolgozók számára hasznos gyakorlati tudnivalók
kal. A kiadványt elsősorban az uj munkábalépő fiatalok körében kell ter
jeszteni, de hozzáférhetővé kell tenni a könyvtár valamennyi dolgozója 
számára. Ennek a kiadványnak a közreadása folyamatban van. Megítélésünk 
szerint azonban az un. reprezentativ celu OSZK—tájékoztató minden fiatal 
számára hozzáférhető, aki elegendő érdeklődést mutat az intézmény történe
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te, differenciáltan kialakult gyűjteményei, a könyvtár alapvető funkciói 
iránt. Sőt kivánatos és elvárható lenne, hogy fiataljaink éppen ennek a 
kiadványnak az ismeretében szélesebb körben is, mintegy közművelődési cél
zattal propagálnák a nemzeti könyvtár tevékenységét és szolgáltatásait, 
ismerősi és baráti körökben hasznos közműveltség terjesztő tevékenységet 
fejtve ki ezáltal, A tervezett rövidített tájékoztató tartalmazni fogja az 
OSZK katalógusai c. kiadvány legfontosabb részeit is. A KISZ vezetőivel 
folytatott megbeszélések tisztázták, hogy ezt a kiadványt munkába lépés
kor minden fiatal megkapja és első menetben az uj munkatárs egy régebbi 
fiatal dolgozóval beszélné meg a kérdéses részeket, ezután kerülne sor ar-i 
ra, hogy részt vegyen az OSZK-ismereti tanfolyamon. így a munkába lépők 
többször is nyilván több eredménnyel foglalkoznának az OSZK-val kapcsola
tos alap-tudnivalókkal.
A munkába lépő fiatalok számára további támogatást jelent az 1968-ban ki
adott házi munkaügyi tájékoztató szövegének felülvizsgálása és sokszoros!-1 
tott formában még 1976 folyamán történő újra kiadása. Tapasztalataink sze
rint tovább kell tudatosítani azt a lehetőséget, amely az OSZK Híradóban 
rejlik. Az intézménynek ez az időszaki kiadványa rendszeresen közzéteszi a 
szervezeti felépítésben beálló változásokat, a könyvtár előtt álló felada
tokról, a könyvtárban folyó munkáról folyamatosan tájékoztatást nyújt és 
minden számát az intézmény valamennyi dolgozója személyre szólóan megkap
hatja.

'5. A pályakezdő fiatalok támogatásának témakörébe tartozik, hogy a szakmai 
vezetők a munkába lépéstől számított első öt évben megkülönböztetett fi
gyelemmel kísérjék a fiatalok munkáját, biztosítsák a betöltött munkakör
höz szükséges tapasztalatok megszerzését. Több helyen gondoskodás történik 
a társosztályok munkájának megismertetéséről is, ez azonban még nem eléggé 
általános. A jövőben ezen a téren többet kell tenni, elsősorban a központi 
továbbképzés keretében.
Az ötéves káderfejlesztési terv elkészítése ráirányította a figyelmet ar
ra, hogy a jelenlegi vezetők nagy része nyugdíjkorhatár közelében van és a 
legtöbb területen nincs biztosítva a megfelelő kinevelt utánpótlás. A nem
zedékváltást zökkenőmentesen és színvonal csökkenés nélkül végrehajtó réteg 
könyvtárunkban egy-két területet kivéve csaknem teljesen hiányzik. Ennek 
egyik legfőbb oka a hosszú évek óta tartó, szüntelen fluktuáció, a fiata
lok gyakori távozása, jobb, kevesebb'kötöttséget és jobb anyagi lehetősé
get kináló munkahelyekre. Ezt a káderfejlesztési terv készítése során meg
figyelt jelenséget az intézmény 1975# évről készitett beszámolója is le
szögezte. Ugyanakkor egy, az 1976. junius 30-i állapotot rögzítő statisz
tikai felmérésből kitűnik, hogy a 141 harminc éven aluli fiatalból 10 van 
olyan, aki könyvtárunkban 10 év feletti munkaviszonyban eltöltött idővel 
rendelkezik, 5-10 éves szolgálati idővel 32-en dolgoznak nálunk, 41 fő 2-5
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éves munkaviszonyt tud igazolni és ebből következik, hogy 58-an az utolsó 
2 évben kezdték meg működésűket nálunk*
A KISZ-szervezet vezetősége az elmúlt év végén úgy vélekedett, hogy az 
osztályvezetők biztosítják a betöltött munkakörhöz szükséges tapasztalatok 
megszerzését, mert ez a munkavégzés alapvető feltétele. Az azonban esetle
ges, hogy a fiatalok megismerik-e a társ-osztályokat vagy sem. Általában a 
megismerés csak olyan szűk területekre korlátozódik, amelyekhez munkájuk
közvetlenül kapcsolódik. A KISZ-nek továbbá az a véleménye, hogy sokan 
dolgoznak végzettségükhöz, rátermettségükhöz méltatlan helyen. Kevés azok
nak a száma, akik lehetőséget kapnak önálló feladat elvégzésére. Ennek az 
is oka /maguk a KISZ-esek állapítják meg/, hogy a könyvtári munkafolyama
tok egyre inkább részletekre bomlanak, s ezáltal kevésbé áttekinthetők. A 
fluktuáció főleg azokon a területeken számottevő, ahol a munkafolyamatok 
mechanikus volta, illetve szervezetlensége kedvezőtlen hatással van a pá
lyakezdő fiatalokra. Az ifjúság vezetőinek ezt a véleményét ez utóbbira /a 
szervezetlenségre vonatkozólag/ nagyon komolyan meg kell szívlelnünk.
A szakmai vezetésnek viszont az a megfigyelése, hogy a fiataloknál hiány
zik a munkavégzésnek az a társadalmi tudata, amely a legapróbb részmunká
ban is felelősségteljes munkavégzésre ösztönöz, mert a részmunka értelmét 
a nagy egészben, a végcélban értelemszerűen fel tudja ismerni. Az aprómun
ka lelkiismeretes végzésének kötelezettsége, a részmunka értelmének felis
merése olyan dolgok, amelyben a szakmai vezetésnek is segítségére kell 
lennie a pályakezdő fiataloknak - de sokat tehet és kell is tegyen ennek 
érdekében az ifjúsági szervezet is. Részben ezzel függ össze a szakmai ve
zetésnek az a véleménye is, hogy a fiatalok munkafegyelme terén is vannak 
még kívánnivalók. Az a véleményünk, hogy az értelmes munka iránti lelkese
dés és kötelezettségvállalás nem hiányzik a mi fiataljainkból - de meg 
kell ismemiők és főleg meg kell érteniök egy olyan bonyolult mechanizmus-! 
nak a működését, amilyen ma egy tudományos nagykönyvtár, ahol a legkisebb 
csavar hibás működése is egy információ elvesztését jelenti. Mindezzel 
függ össze végül az is, hogy a fiataloknál gyakori a könyvtári szakiroda- 
lom iránti érdektelenség. A fiatalok körében végzett egyik kérdőivés fel
mérés szerint az OSZK-ban mindössze heten olvasnak időről-időre könyvtári 
szakmai folyóiratokat. Ezért természetesnek kell venni, hogy a megürese
dett állások betöltésénél a helyettesként vagy részfoglalkozásúként fog
lalkoztatott, képességeiről és lelkiismeretes munkavégzéséről már bizony
ságot tett, a szakirodalomban jártas fiatal munkatársakat vesszük elsősor
ban számításba.

6. A káderfejlesztési terv az ideológiai-politikai és szakmai továbbképzés 
legfontosabb feladatait is megszabta. Ebben a kérdéskörben általánosan 
megállapítható, hogy a differenciáltan kiépült szakmai képzési és tovább
képzési lehetőségekhez viszonyítva a politikai képzés nyújtotta lehetősé
geket kevéssé használjuk ki. Ugyancsak az ez év junius 30-i állapot sze-
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rinti felmérés mutatta ki, hogy a fiatalok közül marxizmus-leninizmus esti 
egyetemi végzettsége 1 főnek, marxista-leninista esti középiskolai végzett
sége 1 főnek van és az 1975/76-os évben politikai oktatásban a fiatalok 
közül 5 fő vett részt, egy fő hallgatója a marxizmus-leninizmus esti egye-, 
temnek és 4-en vettek részt egyéb politikai oktatásban. A szakmai tovább
képzés - több év gyakorlatának jó tapasztalatai szerint - összkönyvtári és 
osztály szinten folyik. A központi továbbképzésben kiemelkedő fontosságú 
volt _a_gé-pesitési-tanfolyam,-.melyet_ a._Gépesités:LJ3izo.ttság közreműködésé
vel a KMK Oktatási Osztálya szervezett meg. A 120 órás tanfolyamot 26 dol
gozónk végezte el, közöttük sokan fiatalok, akiknek azonban nem mindegyike1 
tanusitott fegyelmezett érdeklődést a tanfolyam szakismeretei iránt. Je
lentős volt a fiatal kutatók számára a KMK által rendezett öthetes kuta
tásmódszertani tanfolyam is, amelyen 10 munkatársunk vett- részt. A főosz- ! 
tályi, illetve osztályszinten folyó szakmai továbbképzés igen sokrétű. 
Csaknem minden szakterület megrendezi a maga előadássorozatait, szakmai 
konzultációit, nemzetközi konferenciákról szóló beszámolóit. A témák szo
rosan kapcsolódnak a napi feladatok igényesebb szakmai megoldását célzó 
törekvésekhez, gondot fordítanak az uj eljárások, szabályzatok, szabványok 
megismertetésére, figyelemmel vannak ezek nemzetközi tendenciáira. Különö
sen ki kell emelni a Katalogizáló Osztály által szervezett szinvonalas 
előadássorozatokat, az MNB Szerkesztőség intenziv továbbképzését és a res
taurátorok csoportjának jól szervezett, sokoldalú továbbképzési program
ját. Dicsérendő a Mikrofilm Osztály csaknem teljes egészében fiatalokból 
álló közössége számára szervezett, könyvtáros ismereteket nyújtó előadás- 
sorozat. Az utóbbiakat azért is emlitésre méltónak tartjuk, mert az 1974-
es Ifjúsági Parlamenten elhangzott kivánság volt, hogy a könyvtár vezetősége 
a nem-könyvtári szakalkalmazottak /fényképészek, könyvkötők, restaurátorok/ 
képzésére és továbbképzésére is fordítson figyelmet.

A könyvtár állami vezetése - a társadalmi szervezetek vezetőinek teljes 
egyetértésével - úgy vélekedik, hogy egyetemi továbbtanulási igények elbí
rálásánál elsősorban azokat a fiatalokat támogatjuk, akik munkájuk során 
is bizonyították arra érdemes voltukat, valamint figyelembe vesszük a 
könyvtár tényleges szükségleteinek megfelelő továbbképzési igényeket. Ezt 
ismételten azért kell leszögeznünk, mert a közelmúltban lezajlott egyetemi 
és főiskolai felvételek alkalmával sajnos - intézményünkre sem vetve jó 
fényt - az általunk javasoltak közül csak kevesen feleltek meg a felvételi^ 
követelményeknek.
Egyébként az ugyancsak ez év junius 30-i állapot szerinti felmérés mutatja 
ki, hogy 141 harminc éven alulinak számontartottak közül 21 fő rendelkezik 
egyetemi, 6 fő főiskolai, 98 középiskolai, 9 fő szakmunkásképző iskolai, 7 
fő általános iskolai végzettséggel. Az 1975/76-os tanévben 17-en folytat
tak egyetemi, 3-an főiskolai, 6-an középiskolai, 1 fő szakmunkásképző, 1 
fő általános iskolai tanulmányokat. Az 1976/77-es tanévre 2 fiatalt vetteki 
fel egyetemre.
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Az idegen nyelvi továbbtanuláshoz - még egy 1972-ben hozott határozat 
alapján - a könyvtár vezetősége igen sokrétű támogatást ad a könyvtár min
den dolgozójának, igy természetesen a fiataloknak is. Külső tanfolyamok 
látogatásához a szakmai vezető időkedvezményt biztosíthat, intenziv nyelv- 
tanfolyamok esetében a könyvtár rendkívüli fizetéses szabadságot ad, s a 
tanfolyam költségeit is magára vállalja. Intenziv nyelvtanfolyamon jelen
leg is 2 harminc éven aluli fiatal tanul. Ezeken kivül a KISZ az intézmé
nyen belül is kezdeményezett nyelvi tanfolyamokat, ahol az oktatást a 
könyvtár fiatal nyelvtanár munkatársai vállalták. Sajnos, ezeken a tanfo
lyamokon elég jelentős lemorzsolódás mutatkozott. Biztató jel volt azon
ban, hogy a megindított latin tanfolyamra 10-en is jelentkeztek, A szom
szédnép! nyelvtanulást ösztönző kísérletek azonban a fiatalok körében nem, 
vagy alig találtak visszhangra. Az intenziv nyelvtanfolyamokra történő 
legutóbbi jelentkezések alkalmával mind az állami, mind a társadalmi veze* 
tés követett el szervezési hibákat. Több oldalú megközelítéssel /a szakma? 
vezetés és a KISZ-vezetés nem teljesen egybehangolt felhívásai/ sem lehe
tett annak a törekvésnek érvényt szerezni, hogy a fiatalok közül az orosz 
intenziv nyelvtanfolyamra nyerjünk meg jelentkezőket.
Egyébként a junius végi statisztika adatai szerint /ha ezeknek megbízható
ságában hinni lehet/ a fiatalok közül 11-nek van orosz, 17-nek német, 14- 
nek angol, 4-nek francia, 1-nek olasz-spanyol és 5-nek egyéb nyelvből 
nyelvvizsgája, ill. felsőfokú végzettsége, nyelvvizsgával nem rendelkezik 
ugyan, de valamilyen idegen nyelvet beszél 6 fő. Ugyancsak e statisztika 
szerint a nyelvpótlékot élvező fiatalok száma 16 fő. Itt jegyezzük meg, 
hogy az intenziv nyelvtanfolyamokkal kapcsolatos tapasztalatok láttán azi 
Ifjúsági Bizottság legutóbbi ülésén hozott határozat szerint, a főigazga
tónak benyújtott feljegyzésében azt ajánlta, hogy a felsőoktatásban to
vábbtanuló fiatal dolgozókkal való szerződés mintájára, kötelezze az in
tézmény vezetése az intenziv nyelvtanfolyamot elvégzett fiatalokat a 
nyelvvizsga kötelező megszerzésére, a tanfolyam elvégzésétől számított egy 
éven belül.
Ugyancsak az Ifjúsági Bizottság figyelt fel arra, hogy a KMK középfokú 
tanfolyamát végzettek részére a főiskolán való államvizsga letételének en
gedélyezését felsőbb szervek már több Ízben kilátásba helyezték. Ez a téma 
igen nagy hangsúlyt kapott az OSZK 1974. évi Ifjúsági Parlamentjén. Javas
latunkra a főigazgató a Minisztérium Könyvtárügyi önálló Osztályának in
tézkedését kérte, hogy ez a régóta húzódó kérdés mielőbb elintézést nyer
jen.
Aggasztónak tartottuk továbbá azt a kialakult helyzetet, hogy a KMK tanfo
lyam megszüntetésével a könyvtáros középkáder-képzés a társadalomtudományi 
könyvtárak részére megoldatlan maradt. Amennyiben nem lehet számolni köz
ponti tanfolyamok szervezésével, az OSZK kénytelen lenne - a KMK-val 
együttműködve - saját házi tanfolyamot inditani középkáder szükséglete 
biztosítására.
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Az 1974. évi Ifjúsági Parlamenten elhangzott kívánság volt a nem-szakmási- 
tott területeken a szakmunkás-képzés intézményesített formában való meg
szervezése is. Könyvtárunkat ezen a téren a restaurátor-képzés érdekli. A 
nálunk dolgozó fiatalok kéréséhez az ágazati Ifjúsági Parlamenten csatla
koztak a múzeumi és a levéltári terület fiataljai. A Kulturális Miniszté
rium ezek után foglalkozott a kérdéssel, helyszíni vizsgálódásokra is sor 
került, de intézkedés azóta még nem történt. A főigazgatói előterjesztés 
kérte, hogy a KM a Munkaügyi Minisztériummal közösen tegyen lépéseket a 
kép zé s-mielőbbi—rendezésére.

7. A pályakezdő fiatalok támogatásának témakörébe tartozik, hogy a munkába 
lépést követő években miként alakul bérhelyzetük. Az évenkénti előresoro
lások alkalmával gondoskodunk arról, hogy a fiatalok kiemelkedő munkája 
bérezésükben is elismerésre jusson. Már az 1973-as intézkedési terv ki
mondta, az Ifjúsági Parlament nyomán hozott főigazgatói intézkedés pedig 
megerősítette egy-egy kiemelt ifjúsági réteg helyzete vizsgálatának szük
ségességét. A határozat szerint az 1975-ös évben a nem-könyvtári szakal
kalmazottak helyzetét kellett felmérni. Erre azonban - amint a KISZ veze
tői rámutattak - nem került sor. Az elmaradásra a Vezetői Tanács 1975 no
vemberében az ifjúsági törvény végrehajtásának ellenőrzése során felfi
gyelt és ekkor alakította meg az ifjúság helyzetével való rendszeres fog
lalkozás érdekében a bizottságot. Az ifjúsággal foglalkozó bizottság első 
feladatai közé sorolta a fiatalok bérhelyzetének tanulmányozását. A Bi
zottság azonban úgy határozott, hogy nem szűkíti le vizsgálódásait a nem
könyvtári szakalkalmazottak helyzetére. Arra törekedett, hogy az 1976-ra 
kedvezőbbnek mutatkozó /5 %-os/ béremelési intézkedések előtt a fiatalság 
egészére nézve felfedje az egyenetlenségeket és a szakmai vezetőknek a fi
gyelmét felhívja a fiatalok bérhelyzetének javítására. Az intézmény veze
tése ugyanakkor nem tartotta helyesnek a fiatalok bérhelyzetének olyan 
megítélését, amely figyelmen kívül hagyta volna az intézmény magasan kva
lifikált, nagy szaktapasztalattal, hosszú szolgálati idővel dolgozó munka
társainak helyzetét, vagyis nem értett volna egyet olyan törekvéssel, 
amely a fiatalok helyzetének különleges kezelésével az idősebb munkatársak 
megítélését vonta volna maga után. Az Ifjúsági Bizottság az előresorolásom 
előtt tudatában volt annak, hogy egyetlen alkalommal nem lehet valamennyi 
bérben mutatkozó elmaradást felszámolni, több éves, rendszeres tevékenysé
get kell kifejteni. Az ez évi előresorolások utáni helyzetben kimutatható, 
hogy a 141 fiatal közül 1-nek van 1.800 Ft-ig terjedő jövedelme, 30 fiatal 
1.801 - 2.000 Ft között keres, 37-nek 2.001 - 2.300 Ft közötti fizetése 
van, 49 fiatal jövedelme a 2.301 - 2.600 Ft közötti fizetést éri el, 17-en 
2.601 - 3.000 Ft-ig terjedő kategórián belül helyezkednek el és 7 fiatalnak 
van 3.001 4.000 Ft közötti fizetése.
Az Ifjúsági Bizottság legutóbbi ülésén úgy határozott, hogy a Szakszerve
zet és a KISZ még ebben az évben újra megvizsgálja a fiatalok bérezési
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helyzetét, különös tekintettel a főosztályok közötti eltérésekre és fe
szültségekre, A vizsgálaton belül külön foglalkoznak a fiatal diplomások 
helyzetével, A Bizottság javasolja, hogy ennek a vizsgálatnak az eredmé
nyét a jövő évi bérkorrekciónál az intézet vezetősége vegye figyelembe,

|B. A fiatalok segítését célzó általános munkáltatói feladatok körében ki kell 
terjeszteni a figyelmet a fiatalok élet- és munkakörülményeinek alakulásá
ra, A beszámolási időszakban, vagyis az 1974-76-os években három fiatal 
dolgozó kért és kapott lakásépítésre, illetve lakásvásárlásra összesen 
89,000 Ft kamatmentes kölcsönt, A kölcsönökön kivül a Lakásépítési Alapból

lasztási jogának ellenértékeként, amely lakást szintén fiatal dolgozó ka
pott meg. Az OSZK Lakásépitési Alapja jelenleg is meghaladja a 200,000 Ft- 
ot, de kölcsön iránti kérelem csak ritkán érkezik a Lakásügyi Bizottság
hoz, Ennek fő oka az, hogy a jelenlegi telekárak, illetve épitési költsé
gek mellett a fiatal dolgozók a munkabérükből csak ritkán képesek annyit 
megtakáritani, amekkora összeggel egyáltalán bele lehet vágni a telek
szerzés, a lakásépítés vagy vásárlás nagy feladatába, A fiatalok lakáshoz 
juttatásának tulajdonképpen két valóban reális módja van: 1, tanácsi érté- 
kesitésü öröklakáshoz juttatás, amelynél a fizetési feltételek a legkedve
zőbbek és 2. lakásépítő szövetkezeten belül történő lakásépítés, amelynél 
a feltételek szintén kedvezőek, de tudomásunk szerint a KM területén la
kásépítő szövetkezet szervezése nem folyik,
A Lakásügyi Bizottság minden évben kéréssel fordul a VIII, kerületi ta
nácshoz, hogy juttasson az OSZK részére egy vagy több tanácsi értékesitésü 
öröklakásra vevőkijelölési jogot, de eddig csak egyetlen esetben sikerült 
ilyen jogot kapni /1974/,
Tapasztalataink szerint a fiatal dolgozók nemcsak elegendő pénzzel nem 
rendelkeznek ahhoz, hogy lakásépitési vagy lakásvásárlási terveik reálisak 
legyenek, hanem nem is tájékozottak kellően a lakásépítés és lakásvásárlás 
pénzügyi követelményeit illetően, A Lakásügyi Bizottság, illetve annak el
nöke minden érdeklődő dolgozónak szívesen ad tájékoztatást a különböző la
kásépitési formák esetében fennálló pénzügyi követelményekről és a kölcsön- 
támogatás feltételeiről,
A júniusi statisztika adatai szerint a 141 fiatalból szüleinél lakik 79, 
önálló /főbérleti stb,/ lakással rendelkezik 47, társbérletben lakik 4, 
albérletben 9» egyéb körülmények között /eltartási szerződés, hétvégi ház 
stb./ 2.
A fiatalok családi és szociális helyzetére utaló további adatok a követke
zők: a 141 fiatalból 60 hajadon, 21 nőtlen, 48 férjezett, 10 nős, 2 elvált. 
Egy gyermeke van 33* két gyermeke van 4 fiatalnak, A bölcsődében elhelye
zett gyermekek száma 3, az óvodában elhelyezettekké 10, bölcsődei, óvodai 
elhelyezésben nem részesülő hat éven aluli 24,
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9. Kulturális intézményben nem közömbös a fiatalok segítését célzó általános 
munkáltatói feladatok végrehajtásának a sorában miként biztosítjuk a fia
talok tudományos kutatómunkába való bekapcsolódásának feltételeit, ügy gon
doljuk erre több lehetőség is kínálkozik. A fiatal dolgozók élnek is a le
hetőségekkel, de az intézmény vezetésének a jövőben összefogottabban és 
irányitottabban kell felhasználni a fiatalok felkészültségét, kutatási tö
rekvéseit. Biztosítani kell, hogy a szaktudományos felkészültségű munka
társak az intézményen kivüli, esetleg akadémiai kutatási témák kidolgozása 
mellett vagy azokkal szoros összhangban kapcsolódjanak be az intézmény ál
tal kitűzött, szaktudományos felkészültséget igénylő forrásfeltáró tevé
kenységbe. A jelek arra mutatnak, hogy a gyakorlati könyvtáros ismeretek 
iránt - az osztálymunkában végzett íexadatokon túl - viszonylag csekély 
érdeklődés mutatkozik, de még a könyvtárral kapcsolatos történeti témák 
/pl. az OSZK történetének feldolgozása/ sem vonzzák a fiatalokat. Ezért is 
kívánatosnak látszik az OSZK több évre szóló kutatási programjának átgon
doltabb kidolgozása és e programba illő házon belüli pályázatok meghirde
tése.
Ami a feltételeket, illetőleg a kutató munka ösztönzését mutatja, beszá
molhatunk, hogy az 1975. évben 8 harminc éven aluli könyvtárosnak volt ku
tatónapja, 1976-ban mintegy 10 fiatal élvez hasonló kedvezményt. Az intéz
mény vezetése különösen támogatja azokat a vállalkozásokat, amelyek egye
temi doktori disszertáció elkészítését célozzák, méginkább támogatja a 
kandidátusi fokozat elnyerésére irányuló törekvéseket.
Az 1974. évi Ifjúsági Parlamenten szó esett a Magyar Könyvtárosok Egyesür- 
letérői, ahol az egyre élénkülő szakmai tevékenység /előadások, konferen* 
ciák/ a fiatalok számára a munkahelyi hierarchikus kötöttségtől mentes 
légkörben biztosit megfelelő szakmai tájékozódást. Sajnos a fiatalok köré
ben az MKE iránt kevés érdeklődés mutatkozott, alig van közöttük MKE-tag, 
jellemző, hogy évek óta nem sikerült a fiatalok körében MKE-összekötőt ta
lálni; csak a legutóbbi időben sikerült egyiküket erre a feladatra meg
nyerni.
A kulturális területre érvényes ifjúságpolitikai intézkedések nagy figyel
met fordítanak arra, hogy a fiatal más intézménynél is tapasztalatokat 
szerezhessen. Más könyvtárakba történő látogatásokat, tapasztalatcseréket 
a KISZ-szervezet maga igyekszik rendszeresíteni. A KISZ-vezetők véleménye 
szerint az eddigi akciókhoz az intézmény minden esetben biztositott munka
időkedvezményt. Külföldi tanulmányutakban is egyre több fiatal részesül.
A könyvtár vezetőinek figyelmét nem kerüli el, hogy a kiemelkedő munkát 
végző fiatalokat erkölcsi és anyagi elismerésben részesítse. Az általános 
jutalmazások alkalmával az arra érdemes fiatalok, március 21. alkalmával 
pedig a munkában és az ifjúság nevelésében kiemelkedő eredményeket felmu
tató dolgozók rendszeresen jutalomban részesülnek. 1975-ben 6, 1976-ban a 
márciusi jutalmazás alkalmával 7 fő részesült jutalomban.
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10. A könyvtár vezetősége megfelelő támogatást nyújt a KISZ—szervezetnek a kö
zösségi élet kialakításával kapcsolatos tevékenységéhez, különösen kultu
rális téren /rendezvények, kirándulások stb./. Fontos esemény volt 1974 
decemberében a KISZ-klub felavatása, mely részben a fiatalok munkájából, 
részben az intézet anyagi hozzájárulásával létesült. Az itt megindult 
szakköri élet, az előadások, vitadélutánok akkor azt mutatták, hogy a klub 
jelentősen hozzájárulhatna a közösségi elet kibontakoztatásához. A klub
élettel volt kapcsolatos egy kérdőíves felmérés. A válaszok összesítésénél 
kiderült, hogy bár a KISZ-élet a fellendülés jeleit mutatta, a fiataloknak 
mégis csak mintegy 20 56-a érdeklődött aktivan közösségi problémák iránt.
A legutóbbi időkben még a klubélet hanyatlásénak a jeleivel is szembe ta
láljuk magunkat. Jelentős anyagi támogatást élvez a fiatalok kamarakorusa, 
amely szép sikereivel rá is szolgál a figyelemre és segítségre, sőt megér
demelné az OSZK munkatársai szélesebb körének az erkölcsi támogatását, ér
deklődését is.
Az Ifjúsági Parlamenten 1974-ben elhangzott az a kívánság, hogy az OSZK 
Híradó az állandó KISZ-rovat mellett adjon a lap hasábjain helyet a fiatal 
dolgozók számára, sajátos problémái kifejtesere. így született meg az If
júsági Fórum elnevezésű rovat, amely azonban a mai napig sem talált önma
gára. A fiatalok nem mutatnak kellő érdeklődést a véleménycserének publi
kált formája iránt, a szerkesztőbizottság pedig ragaszkodik a lap színvo
nalához és kialakult jellegéhez. Csak a legutóbbi időben kezdi megtalálni 
a Híradó azt a formát, amely színvonalas, érdekes és tanulságos közlemé
nyeket adhat a fiatalok életéről. Tervbevette és megkezdte például a dok
torátusra készülő fiatalokkal folytatott beszelgetesek közlesét.

11. A könyvtár vezetésének biztosítani kell az ifjúság kepviseletere jogosult 
szervek közreműködését. 1975 végen a KISZ—vezetőség úgy vélekedett, hogy a 
fiatalokat érintő döntések esetén véleményét nyilváníthatta bér- és jutal
mazási kérdésekben, továbbá lakásépítés! kölcsönök odaítélésénél. Ugyanak
kor hiányolta, hogy a szakmai vezetők nem kértek véleményt a káderfejlesz
tési tervek készítésénél, az elolepteteseknel, továbbá a tanulmanyutakra 
és ösztöndíjakra vonatkozó javaslatoknál és a kitüntetési ajanlatolnial. 
Ebben az évben kerül sor az intézmény egészére vonatkozó már elkészített 
káderfejlesztési terv részletekben történő kimunkálására. Az intézmény ve
zetősége sorra tárgyalja a főosztályok részletekbe menő káderfejlesztesi 
terveit. Az I. Főosztály káderfejlesztési tervének kialakításánál már mód
ja volt a KISZ-ezervezetnek véleménye kifejtésére, most van folyamatban a 
II. Főosztály tervének kimunkálása. A főosztályvezetők megfelelő eligazí
tást kaptak ahhoz, hogy a tervek elkészítése előtt a KISZ-szervezet véle
ményét meg kell ismerni.
Egyébként a KISZ-szervezet titkára rendszeresen meghívást kap a Vezetői 
Tanács üléseire.

Budapest 1976, szeptember 10,
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AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 
II. IFJÚSÁGI PARLAMENTJÉRŐL

Az OSZK 1976. október 15-én tartotta második Ifjúsági Parlamentjét, ame-~ 
lyet rendkívül széles körű előkészítő munka előzött meg. Az Ifjúsági Bizottr- 
ság /vezetője a főigazgatóhelyettes, tagjai a pártszervezet titkára, a szak- 
szervezeti titkár, a KISZ titkár és a személyzeti osztályvezető/ több ülésen 
foglalkozott az Ifjúsági Parlament előkészítésével, s előzetesen megtár
gyalta az állami vezetés által készített beszámolót. E beszámolót sokszoro
sított formában két héttel a Parlament előtt a könyvtár valamennyi fiatal 
dolgozója megkapta. A KISZ-szervezet a szakszervezettel közreműködve munka
helyi egységenként számos előzetes összejövetelt tartott, ahol a fiatalok 
megvitatták a beszámolót s megtették észrevételeiket, javaslataikat. Ilymódon 
a legszélesebb körű demokratizmus biztosításával lehetővé vált, hogy még az 
Ifjúsági Parlament előtt sokan elmondhatták véleményüket, kéréseiket és kér
déseiket, amelyek az Ifjúsági Parlamenten kerültek megválaszolásra. /Az elő
zetes értekezleteken és az Ifjúsági Parlamenten együttesen 39 felszólalás 
hangzott el./ Ennek az igen sikeres előkészítő munkának tulajdonítható, hogy 
az Ifjúsági Parlamenten a fiatalok helyzetével kapcsolatos valamennyi prob
léma hangot kapott, amint ez a hozott határozatokban is tükröződik.

Az Ifjúsági Parlamenten dr. Havasi Zoltán főigazgatóhelyettes előzetes 
Írásos beszámolóját szóban is kiegészítette. Ismertette a fiatalok előtt az 
intézmény 5 éves tervéből adódó munkahelyi feladatokat és célkitűzéseket. 
Ezután Farkas Ágnes KISZ-titkár adott tájékoztatást a KISZ IX. kongresszu
sának határozatairól.

A beszámolót hozzászólások, vita és a beérkezett kérdésekre adott válaszok 
követték.

Több hozzászólás foglalkozott a továbbtanulás kérdésével. A fiatalok sé
relmesnek tartották, hogy egyetemi jelentkezésnél olyan tanulmányi szerződést 
kell aláirniok, amelyben kötelezettséget vállalnak, hogy tanulmányaik befeje
zése után még ugyanannyi időt töltenek el a könyvtárban, amilyen hosszú ideig 
tanulmányaikat folytatták. Ez egyetemi tanulmányok esetében 12 év. ígéret 
hangzott el arra vonatkozólag, hogy ezt felülvizsgálják.

A középfokú könyvtárosi szakképesítéssel rendelkezők kérték, hogy a főis
kolai diploma megszerzésének lehetőségével mindenki élhessen. Válasz: a 
könyvtár vezetősége a KISZ-szervezettel egyetértésben a sorrendiséget fogja 
elbírálni.

Több hozzászólás hangzott el a belső továbbképzéssel, elsősorban az oly 
sokak által kért OSZK-ismereti körökkel kapcsolatban. A fiatalok kérték, hogy 
a tanfolyamon való részvétel ne kijelölés, hanem jelentkezés alapján történ
jék. Biztosítsanak lehetőséget az OSZK minden munkahelyének helyszíni megis
merésére is. Válasz: az OSZK-ismereti körök még az év vége előtt beindulnak.
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A nyelvtanulás kérdésében belső nyelvtanfolyamok rendezését, ill. külső 
nyelvtanfolyamokon résztvevőknek munkaidőkedvezmény nyújtását javasolták. 
Tálasz: az Intézetnek nem áll módjában belső tanfolyamokat szervezni. Munka
időkedvezmény megadására egyes kivételes esetekben - elsősorban a szomszéd
népi nyelvek tanulása esetében - az osztályvezetők jogosultak. - Sérelmesnek 
találták, hogy a latin, a görög és a héber nyelvért nyelvpótlékot nem lehet 
fizetni. A kérést - miután az felsőbbszintü rendelkezésektől függ - tovább 
kell vinni az ágazati Ifjúsági Parlamentre. Sérelmesnek találták, hogy sok
szor a jogos nyelvpótlék elnyeréséhez is hosszú időt kell várni. Válasz: a- 
könyvtár kötött nyelvpótlék kerettel gazdálkodik, de ezt a közeljövőben fe
lülvizsgálj ák.
- Bírálat hangzott el a belső tájékoztatás rendszeréről. Elsősorban a fia- _ 
talok azok, akikhez a legfrissebb értesülések - pl. a továbbképzéssel kapcso
latban - nem jutnak el időben. ígéret hangzott el ennek megjavítására.

Egy felszólaló a fiatalok aktivabb bevonását sürgette a könyvtárban folyó 
elméleti-tudományos.munkákba. Javasolta, hogy a napirenden lévő témákról ké
szüljön egy jegyzék, amelyből az érdeklődő fiatalok kiválaszthatnák a nekik 
tetsző témát. - Válasz: a javaslattal a tudományos titkár foglalkozni fog. _

A fluktuáció csökkentése érdekében kérték, hogy a törzsgárda tagság jelen
legi határéveit /10, 20, 30/ 5, 10, 15 évre szállítsák le. Válasz: a kérdést 
a Szakszervezettel egyetértésben meg kell vizsgálni. - Annak érdekében, hogy 
a fiatalok a könyvtáron belül is megtalálják a nekik jobban megfelelő munka
kört, belső pályázati rendszer bevezetését kérték. Válasz: be fogják vezetni*
- A szerződéses dolgozók gyakran igen hosszú ideig várnak státusra. A megüre
sedő állásokat miért nem velük töltik be? Válasz: azok kerülnek kinevezésre, 
niMV erre a legalkalmasabbak, akár újonnan jött dolgozóról, akár régebbi, 
szerződéssel már az intézménynél dolgozóról van szó.

A mechanikus munkakörökben dolgozók részére szakirodalom olvasására munka
időkedvezményt kértek. Válasz: erre nincs lehetőség; a fiatalok szakmájuk 
irodalmának követését nem munkaidőben kell megoldják.

A bérezés tekintetében is több hozzászólás érkezett. Szóvá tették a bér
helyzet egyenetlenségét a könyvtáron belül, ami különösen az egyes szervezeti 
egységek közötti különbségekben érezhető. Ezen belül is aránytalanul alacsony 
a fiatal diplomások fizetése. Gyakran a középfokú tanfolyamot végzettek - na
gyobb gyakorlati idővel rendelkezők - előnyösebb bérezésben részesülnek. Vá-. 
lasz: a bérhelyzet aránytalanságait felül fogják vizsgálni, különös tekintet
tel a fiatal diplomásokra.

Kérdés érkezett a munka szervezettségével kapcsolatban, melyet az egyik 
főosztály területén nem tartott megfelelőnek a hozzászóló. Válasz: napirenden 
van az intézet egészének munkaszervezeti felülvizsgálata, ennek első eredmé
nyei a következő években fognak megmutatkozni.

A iminVa- ég életkörülményekkel kapcsolatos felszólalások kifogásolták, 
hogy a főépületben - tekintettel a várható várbeli átköltözésre - már nem 
engedélyezik nagyobb arányú felújítás elvégzését /pl. szellőző-berendezés/. 
Sérelmezték, hogy a könyvtár nem tud bölcsödéi helyeket biztosítani. Szóvá
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tették a sportlehetőségek hiányát. Válaszok: a szellőzőberendezés beépítése 
- tekintettel az épület műemlék-jellegére - több mint 4 millió forintba ke
rülne. Ezt a felsőbb hatóságok valóban nem engedélyezték. Lépéseket tesznek _ 
bölcsödéi férőhelyek biztosítására. Ami a sportlehetőségeket illeti: a könyv
tár által nagy nehézségek árán megszerzett Duna-parti telket a KISZ egyálta
lán nem használta ki. Ennek ellenére más sportolási lehetőségek biztosításá
val foglalkozni fognak.

Kérés hangzott el azzal kapcsolatban) hogy a fiatalok) akiknek jövendő 
munkahelyük a Várban lesz, kapjanak több tájékoztatást a vári építkezésekről* 
A könyvtár vezetősége ugyanakkor sürgesse az építkezések menetét) amely szem
mel láthatólag nem a kívánt ütemben halad. Válasz: a könyvtár vezetősége bár
mikor kész - a KISZ-szervezet meghívására - a várral kapcsolatos kérdésekről 
tájékoztatást adni. Az építkezések sürgetését a könyvtár vezetősége a megfe
lelő fórumokon állandóan napirenden tartja.

Az Ifjúsági Parlament ezután elfogadta a határozatokat, majd hat küldöttet 
választott az ágazati Ifjúsági Parlamentbe.

SOMKUTI GABRIELLA
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VÁLÁS Z

az OSZK 1976. október 15-én tartott Ifjúsági Parlamentjének előkészítése so-.
rán felvetett és kifejezetten gazdasági területet érintő azokra a kérdésekre,
amelyek szóbeli megválaszolásra nem kerültek.

1. A törzsgárda-tagság "határévei"-nek leszállítására az uj jutalmazási sza
bályzat véleményegyeztetés alatt lévő tervezete szerint - legalább egye
lőre - nem kerül sor.

2. A Gazdasági Hivatal munkatársainak életkor szerinti összetételére is fo
kozottan hatnak a minden munkaterületen érvényesülő tényezők, igy pl. az 
országos munkaerőhelyzet és a.kereseti lehetőségek. Ez utóbbi tényező meg
határozó jellegét érzékelteti, hogy a néhány közgazdasági szakközépiskola 
igazgatósága utján érettségizők számára kihirdetett pályázatunkra senki 
sem jelentkezett. Ezért a gyermekgondozási segélyen lévő fiatal munkatár
saink pótlásáról az emlitett módon nem sikerült gondoskodni.

3. Az indokolatlan béraránytalanságok a munkaerőgazdálkodás javítását, az 
egészségtelen mérvű munkaerőmozgás csökkentését célzó miniszteri rendele
tek és különböző szintű utasítások megvalósitása során - a differenciált 
munkáért differenciált bér elvének következetes alkalmazása mellett - meg
szüntethetek.

4. A Kulturális Minisztérium 1976. március 22-én kelt 48.422/1976. XIII. sz.. 
rendelkezése - a Budavári Palotába költözés időpontjának közeledésére tör^ 
ténő utalással - megtiltotta, hogy a nemzeti Muzeum épületében bárminemű - 
pl. a hiányolt szellőzőberendezés létesítésére irányuló -átalakítást vé
gezzünk. A digitális órahálózat beszerzésére vonatkozó 1974. október 10-i 
- tehát a tiltó rendelkezés előtt megszületett - állásfoglaláskor illetve 
a megrendeléskor figyelemmel voltunk arra, hogy az olvasóterem digitális 
időjelző rendszere költözködés esetén szintén átköltöztethető és uj felál- 
litási helyen is hasznosítható.

5. A sportolás illetve szabad mozgás iránti igények kielégítésének elősegí
tése, céljából vállalom - esetleg Természetbarát Szakosztály megalakításá
val - kirándulások, gyalog- és autóbuszturák esetenkénti szervezését és 
vezetését.

Fábry György s. k. 
gazdasági igazgató

175



Az Országos Széchényi Könyvtár
II« Ifjúsági Parlament.i ének

határozata

A Minisztertanács 1976 januárjában hozott határozata, valamint az Állami If
júsági Bizottság végrehajtási utasítása alapján megrendezésre került II, If
júsági Parlament célja és feladata volt az ifjúsági törvény és a fiatalokra- 
vonatkozó egyéb rendelkezések végrehajtásának értékelése, a további tenniva- 
lók meghatározása, a könyvtár ötéves tervéből adódó könyvtári feladatok meg
vitatása, valamint a KISZ IX, kongresszusa határozatainak ismertetése, A 
könyvtár vezetőségének előzetesen megtárgyalt iráso3 beszámolója és az ehhez 
kapcsolódó szóbeli kiegészítések, valamint a tanácskozás során felmerült kér
dések alapján a II, Ifjúsági Parlament - a KISZ-szervezet vezetőségével és a 
Szakszervezeti Bizottsággal egyetértésben - az alábbi határozatokat hozza:

1, A könyvtár ötéves tervében megjelölt célok és feladatok végrehajtásában a 
könyvtár vezetősége számíthat a fiatalok aktivitására és lelkes, lelkiis
meretes munkavégzésére, A feladatok színvonalasabb ellátása és mennyiségi- 
eredményeinek elérése érdekében elvárjuk a könyvtár minden fiatal dolgozó
jától is a munkafegyelem pontos, példamutató betartását. Javasoljuk, hogy 
ezen a téren a KISZ—szervezet is fokozza nevelő és számonkérő tevékenysé
gét,

2, A pályakezdő fiatalok tevékenységének az intézmény szervezetébe történő 
minél jobb beilleszkedése érdekében szorgalmazzuk az OSZK-ismereti tanfo* 
lyamok további rendszeres megrendezését, A tanfolyam elvégzésére való ki
jelölés az egyes könyvtári részlegek - a KISZ és a szakszervezet által is 
jóváhagyott - káderfejlesztési tervével összhangban történjék. Ugyancsak- 
a tájékozódás elősegítésére szükségesnek tartjuk, hogy a könyvtár szerve
zetét ismertető összefoglaló kiadvány, valamint a munkaügyi tájékoztató

C

1976. december 31-ig készüljön el és fiataljaink munkába lépéskor ezek 
tartalmával megismerkedhessenek,

3, Szervezett formában gondoskodni kell arról, hogy a fiatalok a könyvtár 
munkájáról, életének eseményeiről és a szamukra kínálkozó képzési-, 
továbbképzési lehetőségekről folyamatos tájékoztatást kapjanak, E tájé
koztatáshoz a vezetők, jelenleginél gyakoribb, szóbeli információi mel
lett fokozottabb mértékben fel kell használni az OSZK Híradó fórumát is,- 
Ugyanakkor fiataljainktól szakmájuk és munkahelyük iránti aktivabb érdek
lődést kívánunk, szakirodalmi tájékozottságuk fokozását, az OSZK Híradó 
munkájában való tevékenyebb részvételt.
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4. A könyvtárban dolgozd fiatalok fluktuációjának csökkentése érdekében 
ajánljuk az Ifjúsági Bizottság által már javasolt belső pályázati rend
szer megvalósítását. A pályázati rendszer célját abban látjuk, hogy se
gítségével fiataljaink lehetőleg az OSZK szervezetén belUl találják meg a 
képzettségüknek és érdeklődési körüknek megfelelő munkalehetőséget és ez
által szorosabban kötődjenek intézményünkhöz*

5* Az eddig több alkalommal végzett társadalmi munkavállalások eredményeire- 
hivatkozva felhívjuk a könyvtár fiatal dolgozóit, hogy önkéntes vállalás
sal a továbbiakban is vegyék ki részüket a napi munkán túlmenő feladatok 
végrehajtásában* Kérjük a könyvtár vezetőségét, hogy a társadalmi munka- .. 
vállalást igénylő feladatokat és azoknak célját tervszerűen mérlegelve ha
tározza meg, fiataljainktól pedig elvárjuk, hogy e munkákba minél többen 
kapcsolódjanak be és az elvállalt feladatokat becsülettel teljesítsék.

6. Támogatjuk a könyvtár fiatal munkatársainak azt az igényét, hogy a vári 
uj épülettel kapcsolatos munkák állásáról folyamatos tájékoztatást kapja
nak és kérjük a könyvtár vezetőségét, gondoskodjék a tájékoztatás rend
szeressé tételéről. Az országos ágazati parlamentre küldött képviselőin
ket megbízzuk, hogy azon a fórumon is szorgalmazzák az építkezés befeje
zésének sürgető szükségességét.

7. A továbbtanulási lehetőségek feltételeinek megteremtéséhez örömmel és kö
szönettel vesszük a KISZ által szervezett egyetemi felvételire előkészítő 
konzultációs tanfolyamot. Kérjük, hogy az intézmény vezetősége nyújtson 
támogatást e kezdeményezéshez, a KISZ-szervezet pedig gondoskodjék a kez
deményezésnek, a jelenleginél szélesebb körű megismerteteserol.

8. Kérjük, hogy a könyvtár vezetősége vizsgálja felül az egyetemi felvételre 
való munkahelyi ajánlás jelenlegi rendszerét és a társadalmi szerződésben 
foglalt megállapodásokat. Fiataljainktól pedig elvárjuk, hogy az egyetemi 
felvételi vizsgákon megfelelő felkészültséggel képviseljék intézményünket 
es a továbbtanuláshoz nyújtott kedvezményeket jó tanulmányi eredménnyel, 
magasabb szinvonalu munkával és munkahelyükhöz való ragaszkodással viszo
nozzák.

9. A középfokú könyvtárosi képesitéssel rendelkezők közül a könyvtár vezető
sége - az ide vonatkozó utasításnak megfelelő szempontok alapján és a ká
derfejlesztési tervekkel összhangban — támogassa azokat, akik államvizsga 
letételével főiskolai képesítést kívánnak szerezni. Az államvizsga leté
telére vonatkozó javaslatok sorrendjének meghatározása a KlSZ-szervezet- 
tel egyetértésben történjék. Javasoljuk, hogy küldötteink az országos 
ágazati ifjúsági parlamenten kérjék az államvizsga letételéhez egységesen 
megállapított tanulmányi szabadság biztosításának törvényes rendezését.
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10. A középfokú könyvtárosi képzés eddigi szervezett formájának megszüntetése 
miatt kérjük, hogy az OSZK szervezzen folyamatosan újonnan belépd, érett
ségizett fiataljaink számára könyvtári alapismereteket felölelő tanfolya
mot, elősegitve ezzel munkakörük behatóbb megismerését és feladataik 
színvonalasabb ellátását.

11. Egyetértünk a parlamenti beszámolónak azzal a megállapításával, hogy a 
fiatalok ideológiai-politikai.oktatásban való részvétele nem elég aktiv, 
a szakmai és nyelvi képzéshez, ill. továbbképzéshez képest elmaradt. Kér
jük, hogy a káderfejlesztéai tervek helyezzenek különös súlyt a fiatalok 
politikai képzésének kérdésére is. A KISZ vezetősége a politikai képzés 
szervezésében fejtsen ki nagyobb aktivitást, gondoskodjék arról, hogy a 
fiatalok részvételi aránya az egyes képzési formákban növekedjék. Fia
taljainkban fokozottabb mértékben tudatosodjék, hogy ideológiai-politikai 
ismereteik gyarapítása képzettségüknek éppen olyan szerves alkotóeleme, 
mint szakmai továbbtanulásuk.

12. Kívánatosnak tartjuk, hogy a könyvtár távlati tudományos-kutatási prog
ramjának végrehajtásába fiatal kutatóink is bekapcsolódjanak és éljenek 
a tudományos felkészültségüket elmélyitő kutatómunka lehetőségével. A 
könyvtár vezetősége továbbra is támogassa fiataljaink egyetemi doktori 
disszertáció elkészítésére, vagy kandidátusi fokozat elnyerésére irá
nyuló törekvéseit és ezeket a törekvéseket a káderfejlesztési tervek ősz- 
ezeállitásánál is vegye figyelembe.

13. A Szakszervezeti Bizottság és a KISZ munkatervével összhangban még ebben 
az évben kerüljön sor a fiatalok bérhelyzetének vizsgálatára, különös 
tekintettel a főosztályok között mutatkozó bérezési eltérésekre. A könyv
tár vezetősége a bérkorrekciók végrehajtásakor vegye figyelembe a vizsgá
lat eredményeit, törekedjék az egyes munkaterületek közötti bérfeszültség 
felszámolására, különös tekintettel a fiatal diplomások viszonylag kedve
zőtlen bérhelyzetének megjavítására.

14. A nyelvpótlék kérdésében országos szintű rendezést igényel a latin, görög 
és héber nyelvvizsga alapján járd, de a jelenlegi rendelkezések szerint 
nem érvényesíthető nyelvpótlék kérdése. Ezért megbízzuk képviselőinket, 
hogy az országos ágazati ifjúsági parlamenten vessék fel a kérdés rende
zésének szükségességét, hangsúlyozva e nyelvek ismeretének fontosságát a 
tudományos könyvtári munkában.

15. A fiatalok életkörülményeinek megjavításával kapcsolatban kérjük, hogy a 
Lakásügyi Bizottság vizsgálja meg a lakásépítési alap felhasználásának 
bővítési lehetőségeit és ezzel összhangban teremtse meg a feltételeket 
ahhoz, hogy a lakásépítési kölcsön a jelenleginél tágabb formában is 
felhasználható legyen /pl. tetőtér-beépités/.
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16* A fiatalok testkultúrájának fokozása érdekében javasoljuk, hogy a KISZ- 
szervezet és a szakszervezet dolgozzon ki a sportolásra vonatkozó távlati 
programot és kérjük a könyvtár vezetőségét, hogy nyújtson segítséget a 
sportolási lehetőségek megteremtéséhez*

17. Az ifjúsági törvény kulturális területen történő végrehajtására vonatkozó 
miniszteri utasításnak megfelelően az állami vezetés minden szinten foko
zottabb mértékben vegye figyelembe a KISZ-szervezet vélemény-nyilvánitási 
jogát az alábbi kérdésekben:
- a munkabérek megállapításakor és az áthelyezésekkor,
- a káderfejlesztési tervek kialakításakor,
- az előléptetésekre,.jutalmazásokra és kitüntetésekre vonatkozó javasla

tok előkészítésében,
- a fiatalok munkájának értékelésekor,
- a továbbképzési, továbbtanulási javaslatok elbírálásakor,
- az ösztöndíjak és tanulmányutak biztosításában,
- a lakásépítési alap felhasználásakor,
- a fiatalok fegyelmi felelősségre vonásában.

18. Az 1975-ben létrehozott Ifjúsági Bizottság - a főigazgatóhelyettes elnöke 
lete alatt, a pártszervezet titkára, a szakszervezeti titkár, a KESZ-tit- 
kár és a személyzeti osztályvezető részvételével - a jövőben is rendsze-. 
résén kisérje figyelemmel az ifjúsági törvény könyvtáron belüli végrehaj
tását, negyedévenként tartott ülésén vizsgálja meg az intézmény ifjúságá
nak helyzetét és erről a könyvtár vezetőségét folyamatosan tájékoztassa.

Budapest, 1976. október 15*
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AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉNEKKARA FESZTIVÁLDIJAS!

Könyvtárunk ifjúságának hétköznapjaihoz ás ünnepeihez ma már egyaránt hozzá
tartozik az Énekkar. Munkájáról, szerepléseinek bel- és külföldi elismerésé
ről, rádiófellépéseiről lapunk hasábjain is többször esett szó. Két éve ad
tunk hirt első kimagasló szakmai sikerükről: arról, hogy az amatőr kórusok 
országos minősítő hangversenyén elnyerték az "aranykoszorut.diplomával". Ezt 
a rangos fokozatot is sikerült felülmúlniok legutóbb: az 1976. november 21- 
én megtartott országos minősítő hangversenyen Énekkarunk elnyerte a feszti
váldijat.

Ebből az alkalomból dr. Havasi Zoltán, könyvtárunk főigazgatóhelyettese 
az alábbi szövegű levelet intézte Parkolná Eckhardt Máriához, Énekkarunk ve
zetőjéhez:

"Kedves Munkatársunk!

Már régóta figyelemmel kisérem az Ön vezetésével működő Énekkarunk fej
lődését, a közönség és a szakma résziéről megnyilvánuló elismerést.
Abból a kettős alkalomból, hogy Énekkarunk legutóbb öz amatőr kórusok 
országos minősítésekor a fesztiváldijat érdemelte ki, illetve, hogy Ön 
a Zeneművészeti Főiskolán rendezett Budapesti Kamarakórus Napok keretében tartott hangversenyen Énekkarunk vezénylésének művészi teljesít
ményéért a hangversenyek művészeti bizottságának jelölése alapján az 
OKISZ Elnökségének diját nyerte el, szívből gratulálok Önnek.
Nagyra értékelem azt a lelkes művészeti nevelő tevékenységet, amit ön^ 
könyvtárunk ifjúsága körében az énekkari foglalkozásokon es a szereplé
sek alkalmával oly fáradhatatlanul és önzetlenül végez, valamint azt a 
műsorszerkesztést, amelynek egyik jellemzője könyvtárunk - gyakran ko
rábban ismeretlen - régi zenemükéziratainak megszólaltatása. Példaszerű 
összekapcsolása ez a zenetudományi és a gyakorlati zenei tevékenység
nek.
Kórusunk teljesitményét önnek olyan szintre sikerült emelnie, hogy az 
összmunka erényei viszonylag rövid idő során már külföldi hangverse
nyeken, sőt rádiókoncerteken is megmutatkoznak; Mindez intézményünk 
belső társadalmi életéről is jő hirt ad a világnak.
Amikor köszönetét mondok örujek Énekkarunk sikeres vezetésének e példás 
munkájáért, fesztiváldijas Énekkarunk minden egyes tagjának és személy 
szerint önnek az eddigihez hasonló, lelkes, eredményes munkát kívánok 
továbbra is.
Budapest, 1976. november 30-án

dr. Havasi Zoltán s.k. 
főigazgatóhelyettes"

Híradónk szerkesztősége örömmel csatlakozik a gratulációhoz és a jókivansá—- 
gokhoz, remélve, hogy a jövőben is gyakran adhat majd hirt Énekkarunk életé
ről és további sikereiről.

180



T ÁRTALOM

161 Az Országos Széchényi Könyvtárban 
1976. október 15-én megtartott 
Ifjúsági Parlement beszámolója

172 Az Országos Széchényi Könyvtár 
II. Ifjúsági Pariementjérői

OSZK HÍRADÓ
Az Országos Széohényi Könyvtár 
Pártszervezetének és Szakszer
vezetének lapja
XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 

- 1976 -

175 Fábry György válasza az ifjúság gaz
dasági vonatkozású kérdéseire

176 Az Országos Széchényi Könyvtár
II. Ifjúsági Párlementjének határozata

180 Az Országos Széchényi Könyvtár ének
kara, - fesztiváldijasl

Felelés szerkesztőt 
BOR KÁLMÁN

Főszerkesztőt 
NÉMETH MÁRIA

A Szerkesztő Bizottság tagjait
ECSEDY JUDIT,FARAGÓ LÁSZLÓDÉ,•
FERENCZY ENDRENÉ,
KAMARÁS ISTVÁN,
KELECSENYI GÁBOR,
KOVÁCS ILONA,
SOMKUTI GABRIELLA,
WIX GYÖRGYNE
Szerkesztőségi titkárt 
HOMOR FERENC
A szerkesztőség cimet
BUDAPEST VIII., 'MUZEUM UTCA 3. 
Telefont 135-244 
Postacím! 1827 BUDAPEST

Felelős kiadó:
Az OSZK Szakszervezeti Bizott
ságának titkára

Készült az Országos Széchényi 
Könyvtár sokszorosító üzemében
BUDAPEST V;, GUSZEV UTCA 1. 
Telefon: 172-401
Felelős vezető:
ROSTA LAJOS NÉ

Munkaszámt 77/133

Címlapunkon:
Reich Károly sajtógrafikája.




