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Hogyan tovább?

Az 1958 májusában megindított OSZK Híradó 1961 óta a helyi Szakszervezeti 
Bizottság ás az MSZMP helyi alapszervezetánek közös sajtóorgánumaként jelenik 
meg. A Híradó fennállása óta társadalmi munkában készül, szerzői és a szer
kesztőbizottság tagjai hivatali munkájuk mellett, rendszerint munkaidőn kivttl 
Írják cikkeiket, végzik a szerkesztés Ügyes-bajos dolgait. Az ebből követke
ző esetenkintl "időhiány" zavarokat keltett a lap rendszeres megjelenésében. 
/Három alkalommal történt nagyobb szakadás a Híradó életében./

A szerkesztőbizottság úgy igyekszik a számok megjelenésében mutatkozó ké
sést behozni, és egyidejűleg az OSZK életében lezajlott események időrendi 
folyamatosságát valószerUen rögzíteni, hogy egyidejűleg készíti sajtó alá az 
1976. év 11-12. és az 1977. év 1-3. számát, amelyet remélhetőleg hamarosan kö
vet a 4-6. szám, s Így az év második felében már aktuális eseményeket közöl
hetnek a rendszeresen megjelenő füzetek.

A MSZMP alapszervezet vezetősége, mint a lap társtulajdonosa 1976 novem
berében elhatározta, hogy megvizsgálja a lap helyzetét. Ezt a döntést indo
kolta az az eddig kellőképpen nem tudatosított felismerés, hogy a Híradónak 
jelentős szerepe volt, van és még Inkább lehet a jövőben az OSZK életében 
/mint kollektív propagandistának, agitátornak, szervezőnek és kollektív in
formátornak/.

A pártvezetőség segítő szándékú vizsgálódását időszerűvé tette az a kö
rülmény, hogy az utóbbi hónapokban az OSZK dolgozói, a lap olvasói és Írói - 
többször kritikával illették a lapot, elsősorban a rendszertelen megjelenést 
tették szóvá.

A pártvezetőség a felmérés lebonyolítására bizottságot hozott létre. A. 
bizottság a Munkahelyi Bizottságok, a pártcsoport-bizalmiak és a KISZ alap
szervezeti vezetőség segítségével széles körű közvéleménykutatást végzett az 
olvasók, az OSZK dolgozók kifogásainak, javaslatainak, kívánságainak felde
rítése érdekében.

Elkészült az utóbbi három évben megjelent számok elemzése, amely bizonyá
ra segíteni fog a helyzetkép, a diagnózis megallapitasában, és reális kiindu
lópontokat adhat a lap munkájának megjavításához. A bizottság vizsgálódásának 
eredményeiről jelentést készít, amelyről következő számunkban tájékoztatjuk az 
OSZK dolgozóit. Az alábbiakban szemelvényeket közlünk a közvéleménykutatás so
rán a társadalmi szervektől beérkezett véleményekből.

BOR KÁLMÁN
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A dolgozók elégedettek a Híradóban közölt tudományos, történeti és az egyes., 
osztályok életével foglalkozó cikkek színvonalával. ... Nem tartják megfelelő
nek a megjelenés gyakoriságát,.... helytelenítik az összevont számok gya
korlatát. .. Havonként megjelenő, a könyvtár, a tömegszervezetek életéről 
gyors tájékoztatást nyújtó lapot szeretnének. A legfontosabb könyvtári és 
munkaügyi rendeleteket - esetenként - ismertethetné a lap. /IV. Főosztály/

Egy-egy témáról /pl. ifjúsági törvény, a nyugdíjasok problémái, a dolgozók 
megbeosülésének kérdései stb./ nem csak egyetlen oikket kellene közölni, ha
nem a témával kaposolatos hozzászólásokat is. /Pollack M. téri pártcsoport./

A Híradó méltóan Intézményünkhöz, emelkedjék felül az "üzemi lap" színvonalán, 
legyen az intézmény előtt álló illetve a már elvégzett feladatok tájékoz
tató fóruma. Kapjon benne bőséges teret minden olyan téma, amelyik akár az 
intézmény egyes részlegeinek munkáját ismerteti, akár a könyvtártudomány és 
könyvtárteohnika új ágait.•• Tisztázandó, hogy a Híradó az OSZK dolgozóinak 
vagy más intézmények részéra készül—e... talán ezért kerüli a rázós kérdése
ket, vita jóformán egyáltalán nem "folyik" hasábjain. Többet kellene foglal
kozni, illetve hozzászólásoknak helyt adni olyan kérdésekben, mint a könyvtár 
takarékossági terve, a munkafegyelem kérdése stb. - Népszerűbben, közérthe
tőbben kellene Írni... Legyen több fiatal a szerkesztőbizottságban... Az OSZK 
175. éves fennállására jelenjen meg ünnepi szám. /Főépületi párt-csoport/

Gyakrabban jelenjen meg a Híradó, inkább szerényebb külsővel. Kapja meg min
den dolgozó /i a Gyes-en lévők és a nyugdíjasok is/. /IV. Főosztály/

A Híradó ismertesse.a könyvtár új munkaállomásait... A gépesítésről, a MNB 
szerkesztőségében ezzel kapcsolatban folyó munkáról szeretnének olvasni a - 
dolgozók... Épülő új otthonunkról évek óta nem jelent meg közlemény, az or
szágos sajtó többet foglalkozik a vári építkezéssel, mint saját lapunk... 
Elméleti cikkeket olyan mértékben kellene közölni, amennyiben azok a könyvtár 
munkájához kapcsolódnak... Vannak, akik túlzottan tudományosnak találják a - 
lapot, inkább szakfolyóiratnak, mint üzemi, intézményi híradónak... Az OSZK- 
ra vonatkozó konkrét híreket, tájékoztatásokat, az egyes szervezeti részlegek 
munkájáról, a fiatalok terveiről, a KISZ életéről szőlő Írásokat várnak. Sze- . 
retnék, ha lapunk bemutatná új dolgozóinkat, új vezetőinket... Legyen agitativ, 
mozgósító ereje előzetesen értesítsen tömegakciókról, programokról, ne csak 
utólag számoljon be róluk. Jó lenne, ha havonta legalább egyszer megjelenne.
Ha ezt nem lehet biztosítani, jelenjen meg negyedévenként egyszer, legkésőbb 
a negyedév utolsó hónapjában. A lapzárta és a megjelenés között ne legyen, 
egy hónapnál hosszabb Időköz. A lap formája jó, de szedése lehetne lazább, 
könnyen olvasható. Legyen benne több illusztráoió, boritója lehetn® színesebb.

/I. Főosztály/
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A Híradónak "üzemi lapként" kellene funkcionálnia! belső tájékoztatást nyújtva 
az ŐSZE dolgozóinak az OSZK problémáiról és magukról az OSZK dolgozóiról. - 
önálló tanulmányok közlése a jelenlegi formájukban felesleges( erre a óéira 
szolgálnak a szakmai folyóiratok. Igénylik viszont az olvasók mindezeknek a 
szakmai problémáknek a tárgyalását OSZK.vetületben. - Bibliográfiát kellene 
közölni az OSZK-ról megjelent cikkekről, újsághírekről, tájékoztatni kellene, 
a dolgozók külföldi tanulmányútjairól, külföldi vendégeinkről /esetenként in
terjú formájában az itt szerzett tapasztalataikról/. /KUK/

A KISZ tagság többsége belső, szakmai tájékoztatót szeretne, néhányan általá
nosabb, a kulturális élet más területeire is betekintést nyújtó szemlét. - A 
Híradót jelenlegi formájában unalmasnak, külsejében elavultnak, szürkének /a 
dolgozók 70 s6-a nem olvassa!/ tartják. - Nem megfelelő a fiatalok részvétele 
sem a oikkek Írásában, sem a szerkesztésben. - A rovatok jók, de túlméretez 
zettek. - Havonta jelenjen meg. - A Könyvszemle profiljába vágó /pl. hunga-.. 
rika-téma/.de helyi jellegű szakmai cikkeket közöljön; ne csak a vezetők ir-.. 
janak bele, hanem aktivizálni kellene a dolgozók szélesebb rétegeit is. - Al
kalmas lenne vitafórumnak, de osak akkor, ha a szerkesztőség a vita megindítá
sától figyelemmel kisérné a léma útját, az érintettek pedig sértődés nélkül !
— érdemben reagálnának a véleményekre. /KISZ vezetőség/

A Híradó rendkívül népszerű a kollégák körében. Abban mindenki egyetért, hogy 
a lap jól és nívósán van szerkesztve. Általános vélemény, hogy a színvonalból 
nem szabad engedni. Kifogásolható viszont a lap túl hősied átfutási ideje, a 
hirek sokszor aktualitásukat vesztik. Ezért is jó lenne ha a Híradó havonta 
jelenne meg. ^• főosztály/
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A könyvtár Vezetői Tanácsa 1976. október 28-án Óvári Sándor főosztályvezető 
én Ónódy Miklós osztályvezető előterjesztésében az alábbi témát tárgyalta 
meg: Javaslat az 0.S7.K mikrofilm osztálya keretében országos könyvtári mikro
film központ létrehozására.

Mint ismeretes, az OSZK Vezetői Tanácsa 1975. december 12-én határozatot 
hozott, amely szerint "Az OSZK mikrofilm osztályát a jelenlegi szervezeti ke
reteken belül - anélkül, hogy ez az állományvédelmi mikrofilmezést háttérbe 
szorítaná - a könyvtárak mikrofilm szolgáltató központjává kell fejleszteni".
A jelen előterjesztés ennek szükségességét igy indokolja:

"A könyvtárak mikrofilmen történő állománykiegészitése iránti növekvő igé
nyek, valamint muzeális értékeinek védelme, mind több könyvtárban kelti fel .a 
törekvést önálló mikrofilm laboratórium létesítésére. A számos helyen, szét
szórtan és spontánul létrejövő laboratóriumok felszereltsége nem kielégítő, 
hiányzanak a kellő képzettségű, könyvtáros-mikrofilmező szakemberek, aminek 
következtében a laboratóriumok termelékenysége alacsony, üzemeltetésük gazda
ságtalan, termelő kapacitásuk csak kevéssé kihasznált, s az előállított mikro
filmek minősége a legtöbb,esetben mind könyvtári, mind műszaki szempontból kí
vánnivalót hagy maga után."

A továbbiakban leszögezi, hogy "...a mikrofilm szolgáltató központ jó mű
ködésének előfeltétele egy jól felszerelt, nagy teljesítményű, nagyüzemi mó
don dolgozó mikrofilm laboratórium és egy olyan nagyságrendű, alapnegativokat 
tároló archívum illetve könyvtári állomány, amelyek kezdettől fogva lehetővé 
teszik a jelentkező igények minél teljesebb és folyamatos kielégítését,"

Ilyen mikrofilm labpratórium már lényegében létre is,jött az OSZK Mikro
film Osztálya keretében. Itt évente már ma is mintegy 60.000 méter negatív és 
160.000 méter pozitív filmet dolgoznak fel. Az alapnegativ archívum máris több 
mint 15 millió fe3vételt tárol és az OSZK állománya biztosítja a megfelelő 
könyvtári hátteret.Maga a szolgáltató tevékenység is lényegében beindult márs 
1973 óta évpől-évre növekyő mennyiségben készült olvasófilm más könyvtárak 
számára /pl, 1975-ben 760,000 felvételnyi/, s 1975 végén megkezdődött a más 
/egyházi/ könyvtárak értékes, muzeális anyagának mikrofilmezése is.

A kialakítandó országos könyvtári mikrofilm központ funkciói az első né
hány évben az alábbiak szerint alakulnának:

a/ mint az OSZK mikrofilm osztálya továbbra is folyamatosan végzi a nem
zeti könyvtár állományának állományvédelmi mikrofilmezését, s ennek során gya
rapítja a filmarchivum alapnegativ állományét, amely egyben az OSZK és a töb
bi könyvtárak olvasófilm ellátásához is alapul szolgál;

b/ mint országos könyvtári mikrofilm szolgáltató központ kifejleszti a más 
könyvtárak értékes állományának állományvédelmi mikrofilmezését, s az ennek so
rán elkészülő alapnegativókkal is bőviti a filmarchivum állományát;

c/ az archívumban tárolt alapnegativ állomány feltárását szolgáló jegyzé
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keket közreadja ás a könyvtárakat igényük szerint ellátja olvasófilmekkel.
A későbbiekben - a retroBpektiv hirlap-állományvédelmi mikrofilmezés! prog

ram 1980-ig történő befejezése után - az országos mikrofilm szolgáltató köz
pont funkciói tovább bővithetőks

a/ mikrofilm felvételezést végez más könyvtárak számára /nem állományvé
delmi, haneiV egyéb könyvtári célokra is, pl. könyvtárközi kölcsönzés, éllo- 
mánykiegészités, stb.;

b/ mikrofilm másolatokat készít igénylés szerint a más könyvtárak állomá
nyában lévő mikrofilmekről.

Az OSZK Vezetői Tanácsa egyetértett azzal, hogy a Mikrofilmtár elsősorban 
hungarika-profilu negatív archívumára alapozottan, arra épülve a jövőben köz
ponti Bgqyáitatáaftka.t la nyu.1t a ón s 1980 után a mai Mikrofilm, Osztály s könyv
tárak mikrofilm ««Ai*élt»tó kö^ncntiának feladatát Le betöltse. A tárgyalt a- 
nyag alapján azonban szükség van még az országosan jelentkező könyvtári igé
nyek konkrétabb megfogalmazására és a beruházási igények jelzésére.

Összeáll.: Somkuti Gabriella

NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK

Az 1976. év első felének külföldi kiküldetéseiről és könyvtárunk vendége
iről legutőbö aa OSZK Híradó 1976. 4/6. számában tájékoztattuk olvasóinkat. 
/66-&8.1./ Annak érdekében, hogy a tájékoztatás folyamatossága ne szakadjon 
meg, utói menzán ö*ssefoglaljuk az elmúlt év második félévének eseményét, ezút
tal a rzokáaoetól eltérően - rövidebben és tömörítve.

Munka társaink külföldön

Személyoeere keretében
Bulgária. Szófia. Nemzeti Könyvtárt Orvos Mária, 7 nap, /hungarika-bulgarika 
cédulaősere, hungarikumok bibliográfiai gyűjtése/.
Caehaglftvékla. Prága, Státni Knihovna: Bútor Veronika, 4 nap, /tapasztalat- 
csere a könyvtári és bibliográfiai célú feldolgozás kérdéseiről/; Gál Ágnes,
4 nap, /a könyvtári és bibliográfiai célú feldolgozás egyeztetési megoldásai
nak tanulmányozásé^; Heltai János, 8 nap, /hungarika-kutatés, RMNY/; Sípos 
Márta, 6 nap, /tájákozódá? gépesítési kérdésekben/; Vásárhelyi Judit, 8 nap, 
/hungarika-kutatás, RMNY/.

Martin. Matica Slovenaka: Batári Gyula, 7 nap, /adatkiegészités a külföl
di folyóiratok retrospsktiv lelőhelyjegyzékéhez/; Veisee Istvánná, 7 nap, /nem
zetközi kiadványcsere/.

Pozsony. Egyetek pöffi-yvtiSr: Susánszky Zoltánná, 3 nap, /csehszlovák-magyar 
közös kiadású könyvek ISBN számozásával kapcsolatos tárgyalások/; Tóth Lajos,
3 nap, /csehszlovák-magyar közös kiadású könyvek ISBN számozásával kapcsolatos
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tárgyalások/; Vavrinecz Veronika, 12 nap, /zenei hungarika kutatás/.

Jugoszlávia. Belgrád. Nemzeti Könyvtár: Borsa Gedeon, 16 nap, /Hungarika-ku-i 
tatás, RMNY/; Kondor Imréná, 7 nap, /a központi katalógusok rendszerének ta
nulmányozása/; Óvári Sándor, 5 nap /raktározás, technikai ás reprográfiai be
rendezések tanulmányozása/.

Újvidék. Matica Srnskat Balogh György, 6 nap, /periodika állománykiegészi- 
tés, helyszíni mikrofilmezés előkészítése/; Bor Kálmán, 15 nap, /hungarika be
szerzés, részvétel a Matica Srpska 150. éves fennállására rendezett ünnepsé
gén/; Hervay Ferenc, 15 nap, /Hungarika-kutatás, RMNY/; Nagy László, 12 nap, 
/Hungarlka-kutatás, HMNY/; Ónódy Miklós, 6 nap, /periodika állománykiegészi- 
tés, helyszíni mikrofilmezés előkészítése/.

Zágráb. Nemzeti és Egyetemi Könyvtári Ráoz Aranka, 5 nap, /a könyvtárközi 
kölcsönzés tanulmányozása/; Vásárhelyi Judit, 8 nap, /Hungarlka-kutatás, RMNY/; 
Vavrinecz Veronika, 7 nap, /zenei hungarika kutatás/.

Lengyelország. Varsó. Nemzeti Könyvtárt Németh Mária, 7 nap, /a tudományos
publikációs tevékenység és a továbbképzés tanulmányozása/; Óvári Sándor, 7 nap, 
/a reprográfiai és restaurálási tevékenység' tanulmányozása/.

Krakkó. Egyetemi Könyvtár; Vásárhelyi Judit, 7 nap, /Hungarlka-kutatás, 
RMNY/.

NDK. Lincée. Deutsche Bücherelt Somkuti Gabriella, 7 nap, /a DB szervezetének, 
a tervezés és vezetés kérdéseinek, $ public relations és a nemzetközi kapcso
latok szervezésének tanulmányozása/.

Berlin. Deutsche Staatsbibliothek: Soltész Zoltánná, 12 nap, /antikva ka
talógushoz bibliográfiai kiegészítések/; ürögdy Györgyné, 7 nap, /nemzetközi 
kiadványcsere/.

Szovjetunió. Moszkva. Lenin Könyvtár: B.Kozocsa Ildikó, 7 nap, /a restaurálá
si módszerek tapulmányozása/; Tamás Péter, 7 nap, /a könyvtárközi kölcsönzés 
tanulmányozása/•
Egyéb kiutazások
Franciaország? Csillag Lászlóné és Nagy Zoltánná 2-2 hónap /a párizsi Magyar 
Intézet könyvtárának rendezése és szakmai tapasztalatcsere/; Markovits Győr-* 
gyi, 1 hónap /a kéj: háború közötti magyar baloldali emigráció irodalmára vo
natkozó kutatások/.
Olaszország: Soltész Zoltánná, két hét, /Hungarlka-kutatás,RMNY/.

Svájc. Hollandia. NSZK: Ferenczy Endréné, 10 nap, /a várba tervezett könyv
szállító berendezések tanulmányozása/.

Szovjetuniói Révay Rita Harkov, 28 nap, /részvétel nyelvtanfolyamon/.

186



Nemzetközi konferenciákon való részvétel
Belgium, Brüsszel: Szilvássy Zoltánná, 2 nap,./részvétel az ISBD/S munkaoso- 
port Ulésén/j Franciaország. Párizs: Szilvássy Zoltánná, 5 nap, /részvétel az 
ISDS első közgyűlésén/; Jugoszlávia. U.lvldékt Ferenczy Endréné, 3 nap, /rész
vétel a Matica Srpska 150. éves fennállására rendezett ünnepségen/; 
ország. Katowice: Kecskeméti István, Vavrin?cz Veronika, 4-4 nap, /részvétel 
a szocialista országok AIBM csoportjainak 2. szimpóziumán/; Olaszország. Re- 
canati: Melczer Tibor, 7 nap, /részvétel a Nemzetközi Leopardi szemináriumon 
és konferencián/; Svá.lc. Lausanne: Szilvássy Zoltánná, 7 nap, /részvétel az 
ISBD/S munkacsoport ülésén/; Szovjetunió. Moszkvai Fttgedi Péterné, kétizben 
5-5 nap, /részvétel KGST-NTMIR szabványosítási értekezleten/; Kunszt Zoltán
ná, 5 nap, /részvétel KGST-NTMIR szabványosítási értekezleten/; Szilvássy Zol
tánná, kétizben 5-5 nap,/részvétel KGST-NTMIR értekezleten, IKARSZ, ill. szab
ványosítás/; Szűcs Jenőné, 5 nap, /részvétel KGST-NTMIR szabványosítási érte-. 
kezleten/;T$rr Lászléné, kétizben 5-5 nap, /részvétel KGST-NTMIR szakértői ér
tekezleten/.

Vendégeink

Személvosere keretében
Csehszlovákia. Prága. Státní Knihovnat Groh, Kamii 6 nap. /könyvtárak építé
se és technikai felszerelése/; Nedbalova, Jana 7 nap /könyvtári szakirodalom 
dokumentációja, tudományos tájékoztatás módszertana/; ffinklerova, Helena 5 
nap /az ISBD/M/ alkalmazása, nemzeti bibliográfia/; Charvatová, Éva 7 nap/rak
tározás, állományrevízió, állományvédelem/.

Pozsony. Egyetemi Könyvtárt Dukova-Zólyomiova, Emese 6 nap /zenei slova- 
cica kutatás, hanglemezcsere beindítása/«

Martin. Matica Slovenskat Lackó, Richard 14 nap /nyomdászattörténeti kuta
tások a mai Szlovákia területén megjelenő müvekről/; Tabaíek, Jan 14 nap/slo- 
vacica kutatás,periodikumok; egyezményen kívüli fogadást Buocikova. Margité 
10 nap /könyvtári szakirodalom dokumentációja/•
Jugoszlávia. Belgrád. Nemzeti Könyvtár: Pindi?, Ajka 14 nap /katalogizálás, 
katalógus szerkesztés ISBD/M/; Cuki?, Leposova 14 nap /katalogizálás, kata
lógus szerkesztés, ISBD/S/.

Újvidék. Matica Sorska Könyvtára: Ka?anski, Anica 8 nap /seybica;kutatás, 
periodikumok/;Bikicki,Milana 8 nap /serbica kutatás, periodikumok/. 
Lengyelország. Varsó. Nemzeti Könyvtár; Jasinska, Maria 7 nap /folyóiratok 
gyarapítása, feldolgozása,,raktározás, használat/; Pronczuk, Anna 7 nap /mikro
filmé zés, állományvédelem/.

Krakkó. Jagelló Egyetem Könyvtárat Pycowa, Anna 7 nap /gyarapítási munka, 
kötelespéldány/.
NDK. Lipcse. Deutsche Büchereii Hartung, JUrgen 7 nap /MNB, katalogizálás,gé
pesítés/; Schoepke, Kari 7 nap /szakkatalógus/; Kern, Silvia 7 nap /betűren
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des katalógus/; Hessel,Angéla 7 nap /nemzetközi kiadványcsere/.
Berlin* Deutsche Staatsbibliothek: Purz, Herbert 9 nap /restaurálási el

járások/; Schubaqrth, Kari 9 nap /hirlapgyüjtés, képzés, továbbképzés, MTA Ke
leti Gyűjtemény/.

Egyéb fogadások
Könyvtárunk meghívására szeptemberben néhány napig Budapesten tartózkodott 

Dr. Franz Grasberger akadémikus, az österreichische Nationalbibljotbek zenei 
gyűjteményének vezetője, az ausztriai RISM-munkálatok irányitója. F. Grasberger 
eredményes tárgyalásokat folytatott a magyar-osztrák-csehszlovák RISM-cédula- 
csere tárgyában, megismerkedett több budapesti zenei gyűjteménnyel és találko
zott a magyarországi AIBM-csoport képviselőivel.

A szocialista országok közös információs rendszere/NTMIR/és az OSZK közöt
ti kapcsolatokat erősítette meg V.A. Szkripkinnek, a moszkvai NTMIK Szabványo
sítási Osztálya vezetőjének budapesti tartózkodása, aki az OSZK meghívásának . 
eleget téve látogatott el hozzánk. Könyvtárunk szakemberein kivül tárgyaláso
kat folytatott még az OMKDK-ban és a Magyar Szabványügyi Hivatalban is.

Ugyancsak meghívásunkra jött ej Budapestre Dorothy Anderson. az IFLA Inter
national Office fór UBC igazgatója. A Londonban működő UBC Iroda az IFLA egyet
len intézményesített szerve, voltaképpen egy kislétszámu szervező és koordiná
ló központ, célja és feladata az UBC-program /Universal Bibliographic Control, 
Egyetemes Bibliográfiai Számbavétel/ megvalósulásának elősegítése. Könyvtárunk 
szakemberei rendkívül hasznos eszmecserét folytattak D. Andersonnal, aki "Az 
Egyetemes Bibliográfiai Számbavétel /UBC/ programja az IFLA keretében; az UBC 
Iroda tevékenysége; a jövő feladatai1* címmel az OSZK és a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete közös rendezésében december elsején előadást is tartott a szélesebb 
könyvtáros rétegek számára.

1976-ban első Ízben került sor a washingtoni Library of Congress munkatár
sai részéről hivatalos látogatásra a Széchényi Könyvtárban. Először Paul L. 
Horccky« az LC szláv és középeurópai osztályának vezetője, aki a KKI vendége
ként tartózkodott Magyarországon, kereste fel október folyamán kétizben a 
Könyvtárat. Látogatása tájékozódó jellegű volt.

A további hivatalos kapcsolatfelvételre az u.n. shared cataloguing prog
ram tárgyában került sor. /Erről következő számunkban részletesen beszámolunk/
A szerződés megkötése érdekében a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat vendégei
ként Magyarországon tartózkodó Dávid J. Boorstin. az IC főigazgatója, Frank M. 
Mogowan, a Gyarapítási részleg igazgatóhelyettese^ Arnodl J. Jacobius, a Sha
red Cataloguing Center területi igazgatója /Wiesbaden/ a Széchényi Könyvtár
ban is hivatalos látogatást tettek.

Egyezményen,kivül, 5 napos látogatásra fogadtuk a Deutsche Bücherel 5 ta
gú küldöttségét. A könyvtárosokból és mérnökökből álló delegáció a DB-ben most 
épülő raktártorony tervező és kivitelező kollektívája s fő céljuk a megfelelő 
magyar szakemberekkel való tapasztalatcsere volt. Megtekintették a vári épít
kezéseket és a miskolci egyetemi könyvtárat, yalamint konzultálták a vari é— 
pitkezés tervező és kivitelező szakembereivel.

Ugyancsak egyezményen kivül fogadtuk az NDK A IBM küldöttségét - a berlini
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Deutsche Staatsbibliothek zenei gyűjteményének vezetőjét, valamint a lipcsei 
és a drezdai zeneművészeti főiskola könyvtárvezetőit - akik négynapos látoga
tásuk alatt több magyarországi zenei gyűjteményt látogattak meg és tanulmányoz
ták a hazai AIBM-munkát. Vendéglátójuk az OSZK Zeneműtára volt.

Összeáll.: Somkuti Gabriella

KITÜNTETÉSEK

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa nyugállományba vonulása alkalából, 
eredményes munkája elismeréséül Sallai Istvánnak, a Könyvtártudományi és Mód
szertani Központ főosztályvezetőjének a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata kitün
tetést adományozta.
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 60'. születésnapja alkalmából, eredmé
nyes munkája elismeréséül dr.Hernádv Dénesnek. az OSZK osztályvezetőjének a 
MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata kitüntetést adományozta.
A kulturális miniszter nyugállományba vonulása alkalmából eredményes munkája 
elismeréséül KoBtvál Istvánnak, az OSZK osztályvezetőjének és Mnczényi Ador- 
Jánnénak. az OSZK főkönyvtárosának A SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT kitüntetést ado
mányozta.
A kulturális miniszter az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központja mel
lett működő könyvtárosképző szaktanfolyamon végzett eredményes oktató munká
jáért - az OSZK ill. KMK dolgozói közül - Bereczkv Lászlóné Krakauer Évát, az 
OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központja tudományos főmunkatársát, Dr. 
Ferenczv Endréné V/endelin Lídiát, az OSZK főosztályvezetőjét, Horváth Tibort, 
az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központja osztályvezetőjét, Kovács 
Árpádné Szentpéteri Vilmát, az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ
ja előadóját, Nvakó Istvánt, az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ
ja tudományos munkatársát és Vadász Ferencné Sudár Vilmát, az OSZK Könyvtár
tudományi és Módszertani Központja osztályvezetőjét MINISZTERI DICSÉRET—ben 
részesítette.

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁI/POZÁSOK

Uj dolgozóink: Bácsi Lajos könyvtáros I. /Nemzetközi Csereszolgélat.Bara- 
nvi Olga könyvtáros I. /Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa, Bertalan Bé
la könyvtáros II. /KMK Szakkönyvtár, Bihari Anna könyvtáros I. /Katalogizáló 
Osztály, Both,Magdolna könyvtári raktáros/Raktári Osztály, Börzsönyi Judit 
könyvtáros II. /MNB S?erk., Bulla Eszter kisegítő II. /Mikrofilmtár, Burda 
Melinda könyvtáros II. /KMK Tájékoztatási és Dokumentációs Osztály, Chapó Ger- 
trud könyvtári raktáros/Raktári Osztály, Csapó Edit főkönyvtáros/KMK Oktatási 
Osztály, T)r. Csecserits Istvánná könyvtáros I./Katalogizáló Osztály, Földessy 
Péter könyvtári segédrestaurátor/Hirlapállományvédelmi üzem, Fráter Zoltán 
könyvtári raktáros/Raktári Osztály, Hervay Ferenc tudományos fŐmunkatárs/RMN}
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Csoport* Horváth Borbála könyvtáros I./MBB Szerk.* Horváth Orsolya könyvtá
ros II./Szakozó Osztály* Köpecl-Wagy Qáborná* könyvtáros I./RNYT, Kunszabó 
Ferenc tudományos főmunkatárs/Olyasószolgálat* Kutasl Éva könyvtáros II./MNB 
Szerk.* Kutl Jánosná kisegítő II./Kötászet-Sokszorosltő* Dr. Marőthv Jánosná 
főkönyvtáros/MNB Szerk.* Miszoglád Gábor könyvtáros I./Nemzetközl Csereszolgá
lat, Murányi Mlhályná kisegítő I./Mlkrofllmtár..Hagy Mária könyvtáros I./Kata- 
logizáló Osztály* Németh Gabriella könyvtáros I./Gyarapítási Osztály* Nyilas 
Hajna könyvtáros II./Könyvtárközi Kölcsönzés* Perlési István könyvtári rak- . 
táros/Klsnyomtatványtár és Térképtár* Rohács Ervin könytári o söpört ve ze t Ő/FÖ- . 
löspéldány Központ* Simon István gépkocsivezető/Gazdasági Hivatal* Stumpf And
rás könyvtáros I./KMK Kaposolatszervezési Osztály* Szalai.0. Erzsébet könyvtá
ros I./Fölöspéldány Központ* Szilágyi Péter könyvtáros II./Kötelespéldány Szol
gálat* Tokics Miklós gépkocsivezető/Gazdasági Hivatal* Török János előadó/Gaz- 
dasági Hivatal* ürbauer Lászlőné kisegítő II./Gazdasági Hivatal.

Eltávoztak könyvtárunkból! .- Áthelyezéssel* dr. Bene Sándomé főkönyvtá
ros, Bertalan,Béla könyvtáros II,/Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Czékll Béla. 
könyvtáros I./MTA Könyvtára, dr. Gerő Gyula osztályvezető/Lapkiadó Vállalat* 
dr. Jeszenszky Géza tudományos mnnkatárs/Marx Károly Közgazdaságtudományi E-, 
gyetem* Soós István könyvtáros I./MTA Történettudományi Intézet. - Munkaviszo
nyuk megszűnt* Burda Melinda könyvtáros II., Ecksteln Tibor,könyvtáros II.* 
Greguss Sándor könyvtári raktáros* Kaszás István kisegítő I., Horog Istvánná 
kisegítő II., - Kilépett* Kovács Eszter könyvtáros I. - Meghalt* dr. Kuroz 
Ágnes tudományos főmunkatárs.

Átsorolások* Koczka Katalin könyvrestaurátor II.* V-üda Kornél főkönyv- 
táros* Peleitel Tibor osztályvezető /egyben a KMK Kapcsolatszervezési Osztályá
nak vezetésével megbízva/* dr. Hernády Dénes gazdasági igazgató helyettes.
/Lezárva* 1976. december 31*/

mwwm&mwmww&ww
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MUMONKRÓL
KÉEDESEINKRŐ1

A KÖNYVTÁRI DOKUMENTUMOK MAGYAR VONATKOZÁSAI 
/HUNGARIKUM MEGHATÁROZÁS/

Az Országos Széchényi Könyvtárban alig van olyan munkaterület, 
ahol nem hungarikumok felkutatása, gyűjtése, feldolgozása, fel
tárása, bibliográfiai regisztrálása állna a feladatok középpont
jában, 1976 folyamán egy főigazgatói utasitással létrehozott mun
kacsoport /Borsa Gedeon, Németh Mária, Szűcs Jenőné és Wix György- 
né/ "feltérképezte" könyvtárunkba*! a hungarikumokkal kapcsolatos 
problémákat, neuralgikus pontokat, A rendelkezésre álló erők és' 
eszközök eredményesebb felhasználásához két alapvető kérdés meg
oldását vélték szükségesnek: az egyik a hungarikum fogalmának 
egységes értelmezése, - valamennyi munkaterületen, a másik a kü
lönböző hungarika-feládátoknak az eddiginél hathatósabb koordi-~ 
nálása. Utóbbira a Sebestyén Géza betegsége óta szünetelő Hunga- 
rika Koordinációs Bizottságnak a korábbinál aktívabb formában 
történő ujjáalakifcását javasolták, a hungarikum fogalmának meg
határozására pedig részletes javaslatot tettek. Javaslatuk nem 
volt előzmények nélküli: támaszkodott a nemzetközi gyakorlatban 
alkalmazott patriotika-meghatározásokra, másrészt Szentmihályi 
János korábban összeállított hungarika-definiciójára. A javaslat
ban arra törekedtek, hogy mind a bibliográfiai regisztrálásban, mind a különböző dokumentumfajták gyűjtésében a meghatározás - mU_ 
tatis mutandis - alkalmazható legyen.

A javaslatot az MTA illetékes szakbizottsága, az újjáalakult Hungarika Koordinációs Bizottság és az OSZK vezetői tanácsa megvitatta, s e megbeszélések eredményeképpen született meg az aláb
biakban közölt definíció.

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1976. évi 15* sz. törvényere
jű rendeletének 10.$•/!/. pontja szerint "A nemzeti könyvtár a) a teljesség 
igényével gyűjti, nyilvántartja, feldolgozza és rendelkezésre bocsátja a ma
gyar vonatkozású könyvtári anyagot (hungarikum)"• A Minisztertanács 17*1976. 
/VI.7./ sz. rendelete, amely a könyvtári rendelet végrehajtási utasítása,
15•§-óban Így definiálja a hungarikum fogalmát: "Magyar vonatkozású könyvtá
ri anyag (hungarikum) a Magyarországon keletkezett valamennyi, továbbá a ma
gyar vonatkozású külföldön keletkezett könyvtári anyag."

Az OSzK alapításától kezdve a fentiekben tömören összefoglalt célkitűzé
seket vallotta magáénak, igy velük kapcsolatban, -elvben és gyakorlatban- 
azóta is mindennap állást foglal. Természetesen az elmúlt több mint másfél 
század óta a magyar vonatkozások meghatározása részleteiben állandóan vál
tozott: örök érvényű, a véglegességigényével fellépő definíciót sem ma, sem 
a jövőben nem lehet adni. Az élet újra meg újra váratlan helyzeteket teremt, 
előre nem látható változásokat hoz, s ezek a hungarikum meghatározásában is 
uj követelményekkel járhatnak. Mégis ahhoz, hogy a könyvtár elvszerüen vé
gezhesse a magyar vonatkozású dokumentumoknak, illetve azok adatainak gyüj-
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tósót, regisztrálását és publikálását, most Ismételten össze kell foglalni 
az eddigi álláspontokat, ahol pedig ez szükségesnek látszik, és lehetséges 
korrigálni, finomítani, részletezni kell az eddigi meghatározásokat*

A magyar vonatkozások definiálásának abbéi az elvi álláspontból kell 
kiindulni, hogy hungarlkumnsk tekintendők azok a dokumentumok, amelyek Ma
gyarország történelme, a magyar Irodalom, tudomány, művészet, gazdasági élet# 
műszaki fejlettség stb., a magyar nép és kultúrája kutatását és megismerését 
szolgálják*

Jelen meghatározás kifejezetten a könyvtári gyakorlat számára kívánja 
meghatározni a hungarikum, a magyar vonatkozás kategóriáit, s elsődlegesen 
a gyakorlatban alkalmazható objektív mértéket kíván nyújtani a gyűjtéssel 
és regisztrálással megbízott könyvtári dolgozóknak. A könyvtári gyakorlat
ban - nemzetközi viszonylatban is - a nemzeti vonatkozások négy alapvető 
kategóriája ismert, s a hungarikum fogalmának meghatározásához is ezeket 
lehet alapul vennit

I. Nyelvi
II. Területi hungarikum

III. Személyi
IV. Tartalmi

A magyar vonatkozások meghatározása azonban nem fogalmazható meg a kez
detektől napjainkig minden korra egységes módon, hiszen a társadalmi, poli
tikai stb; változások némely téren mindig uj és uj helyzetet teremtettek. A 
többfajta periodizációs lehetőség közül a legegyszerűbbnek - amely azért a 
tényleges helyzetet is képes figyelembe venni - négy korszak megkülönbözte
tése látszott!

- a kezdetektől 1800-ig
- 1801-1918
- 1919-1944
- 1945-től napjainkig

A három nagy cezúrát jelentő évszám (1800, 1919 és 1945) közül az első 
a nemzeti öntudat hazai ébredésének ezázadfordulónyi pontossággal történő 
megjelölése, a második a korábban tartós államhatárok uj megvonásának esz
tendeje, mig a harmadik a mai Magyarország megszületésének éve.

A hungarikum fogalma szinte mindegyik kategóriában egyre szűkítendő, a 
dokumentumok számának növekedése arányában, még egy-egy korszakon belül is.

A magyar vonatkozások meghatározása figyelembe kívánta venni az.OSzK 
gyűjtőkörébe tartozó valamennyi dokumentumféleséget, ill. az egyes gyűjte
mények, különgyüjtömények speciális szempontjait is, hogy ezzel lehetőséget 
adjon az egységes és az intézmény minden részlegére érvényes álláspont kiala
kítására. így - anélkül, hogy a felsorolás teljességre tartana igényt, - a 
definíció a hungarika-dokumentumok alábbi megjelenési formáira terjed kit

- kézirat, kéziratosábajegyzés
- nyomtatvány, (könyv, időszaki kiadvány, kisnyomtatvány; plakát 

stb.)
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- kép, metszet (amennyiben szedett szöveget is tartalmaz)
- térkép, atlasz (kéziratos és nyomtatott)
- zenemű-kézirat, zenemU-kíadvány
- hangrögzítés (hanglemez, hangszalag stb.)
A hangfelvételhez tartozó nyomtatott vagy kéziratos szöveges 
ill. képes boritó, kísérő füzet stb. hung. szempontú megítélése 
a hangfelvételével együtt történik és vele egy elbírálás alá 
esik.

- speciális színháztörténeti dokumentum (színdarab, sugókönyv, 
színházi plakát, műsor, metszet, kép, foto stb.)

- fototechnikával előállított eredeti kiadvány (mikrokártya, dia
film stb.)

- kötés

Természetesen a fenti kategóriák töredékei is, amennyiben a kuta
tás szempontjából jelentősek (pl. kódex-töredékek stb.)

Nem terjed ki ezzel szemben az alábbi dokumentumokra:
- könyvtári dokumentum kis példányszámban, megrendelésre, repro

gráfiai utón előállított, u,1 -közlést (pl. uj előszó, kiegészítés 
stb.) nem tartalmazó másolata

- szabvány, szabadalom
- kutatási jelentés, úti jelentés
- 1918 után megjelent magyarországi rendeletek külföldön 
- kommentár nélkül - megjelenő fordítása

- külföldön készült használati nyomtatvány, amely magyar nyelvű 
ugyan, de érdemleges szövegközlést nem tartalmaz (pl. fali
vagy zsebnaptár, kitöltendő feladatlap, használati utasítás), 
amennyiben 1850 után jelent meg

- levéltári jellegű kiadvány, hivatali ügyintézésben használatos 
nyomtatvány ( kivéve az 1801 előtti, impresszummal ellátott ma
gyarországi nyomtatványokat)

- játékfilm, dokumentumfilm
- szedett szöveget nem tartalmazó kisgrafika (pl. bélyeg, záró

bélyeg, reklámcimke stb.) az exlibriszek kivételével.)
A magyar vonatkozások jelen meghatározása nem tekintette feladatának a 

bibliográfiai regisztrálás és a könyvtári gyűjtés (állománygyarapítás) közöt
ti határok megvonását.

A hungarika szempontú gyűjtés feladata a magyar vonatkozású könyvtári do
kumentumok beszerzése és szolgaltatasa a kutatás és érdeklődés szamara.

A hungarika szempontú bibliográfiai regisztrálás feladata a tájékoztatás 
Magyarországról és a magyarságról. Egyes esetekben a bibliográfiai regisztrá
lás köre bővebb (pl* magyarból fordított müvek valamennyi változatlan többes
kiadása), mig más esetekben az állománygyarapításé (jó példa erre a definí
cióból is kizárt reprográfikus másolatok gyűjtése a beszerezhetetlen eredeti 
dokumentum helyett ). A gyűjtés és regisztrálás közötti határokat az egyes
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területek felelős vezetőinek állásfoglalása, a megfelelő működési szabályza
tok hivatottak megvonni.

Hungarlka kategóriák
A továbbiakban az egyes korszakok jelölését
a) ■ kezdetektől 1800-ig
b) = 1801-1918
c) « 1919-1944
d) * 1945-től napjainkig

I. Nyelvi hungarikumok

Minden könyvtári dokumentum, amely teljes egészében magyar nyelvű, a rész
ben magyar nyelvűek közül pedig azok, amelyek
" teljes terjedelmén magyar nyelvű szöveg is végigvonul (pl. két- vagy több
nyelvű szótárak, szőjegyzékek)

- jelentős önálló magyar szövegrészt is tartalmaznak.

Az önálló szöveg fogalmát a dokumentum fajtájától és keletkezési idő
pontjától függően egyre szigorúbb mércével kell elbírálni.
Kritériumai:

a> A XVI. század közepéig szórványszavak, egyes kifejezések (1300-ig 
tulajdonnevek is, 1300 után nyelvemléknek minősülő szórványasavak, 
glosszák stb.)
1700-ig teljes mondat.
1800-ig egy önálló bekezdésnyi magyar szöveg (pl. száznyelvü Mi
atyánk, amely magyar Miatyánk-ot is tartalmaz, distlchon-terjedel- 
mü ajánló vers stb.)

b) Legalább egy teljes magyar nyelvű közlemény, irod. alkotás stb. 
c-d) Magyar nyelvű, egynél több irodalmi alkotás, közlemény stb.

Megjegyzést Kivételt képeznek a forráskidások, 
amelyek - akárcsak az eredeti kéziratos források, 
melyeknek nyomtatásban közreadott másolatai - a 
korszaknak megfelelő minimális magyar szöveg ese
tében is hungarikumnak minősülnek.
Ha egy - nem forráskiadás - kiadvány nem tartalmaz 
önálló magyar nyelvű szövegrészt (pl zeneművek el
me, részeiméi), de magyar nyelvű anyaga a szöveges 
résznek

b) mintegy 5%-a
c) " 10#-a
d) " 25%-a

nyelvi szempontból hungarikumnak minősítjük. A 
fentieknél kevesebb magyar szöveggel is nyelvi hun-



garikum az a dokumentum, amely
- magyar használók számára Is készUlt (pl. magyar 
nyelvU képaláírásokat Is tartalmazó többnyelvű 
kiállítási kalauzok, művészeti albumok, több
nyelvű útikönyvek stb.)

- a magyar nyelvvel tudományos vagy nyelvtanulási 
igénnyel foglalkozók számára készUlt (pl. magyar 
nyelvkönyv, nyelvtudományi szakmunka).

II. Területi hungarikum

Minden könyvtári dokumentum, amely bizonyosan, vagy joggal feltehetően
- tel.les egészében, vagy legalább részében n Magyarország területén jött lét
re. itt nyomtatták, magyarországi telephelyű kiadó adta ki.

Magyarorszig terUlete: a mindenkori magyar állam területe.
a) Magyarország és Erdély Horvátország és Szlavónia nélkUl.

E korszakban Pozsega, Verőce és Szerém megyék még Magyarországhoz 
tartoztak, akárcsak Fiume, amely 1779-től mint "corpus separatum” 
a magyar állam része volt. Figyelmen kivül kell hagyni, hogy az 
ország a törökök csapásai alatt átmenetileg három részre szakadt, 
továbbá a nyugati határ közjogi hullámzásait, a határőrvidék közjo
gi helyzetét, valamint a 16 szepességi város elzálogosítását.

b) Pozsega, Verőce és Szerém megyék 1868-tól Horvát-Szlavónország 
területéhez tartoztak.

c) A trianoni békeszerződésben meghatározott magyar állam terUlete, 
de a korszak 1938 utáni szakaszában keletkezett, illetve megjelent 
könyvtári dokumentumok elbírálásakor az 1938-1941 között bekövet
kezett határváltoztatásokat figyelembe kell venni.

d) A Magyar Népköztársaság közigazgatási terUlete. A területi hun
garikum fogalmából kizárjuk a Magyarország területén előállított, 
de külföldi megrendelésre készUlő dokumentumokat, az un. bérmunká
kat, minthogy azok kizárólag esetleges Üzleti megállapodás alapján 
jönnek létre, viszont terUleti szempontból hungarikumnak minősít
jük a nem Magyarországon előállított, de magyar kiadó által is gon
dozott un. közös kiadásokat.

Megjegyzést Ha egy gyUjteményes kiadvány több 
- önálló lapszámozásu - kötetben jelenik meg, és 
ennek csak egy része magyarországi kiadású, te
rUleti szempontú hungarikumnak csak a magyar ki
adó által megjelentetett köteteket tekintjük.



III. Személyi-intézményi hungarikum

A/ Minden könyvtári dokumentum, amelynek szellemi létrehozáséban - tel.lee
egészében vagy legalább egy önálló részében —Magyarországon született.
illetve az elkötés ide.1 én itt megtelepedetten tevékenykedett személy köz
reműködőt t.

A magyarországi születés a különböző korszakok folyamán egyre szigorúbb mér
tékkel elbírálandó kritérium.

a) A származás a feudális korszakban fontos szempont volt, és annak 
helyét (ország, országrész, megye, város stb.) - különösen latinos 
formában - a müveit emberek jelentős része a nevében jelzős alak
ban (Hungarus, Transsylvanus, Baranyinus, Budensis stb.) sűrűn fel 
is tüntette. Ez a jelző többnyire mindenkit elkísért a haláláig, 
akár itthon tevékenykedett, akár külföldön. A külföldön született, 
de Magyarországon letelepedett személyek életművük ama szakaszában, 
amikor Magyarországon tevékenykedtek, ezt alkotásaikon többnyire 
ugyancsak feltüntették (pastor Leutschoviensis stb.) 

b-c) E korszakban - a nemzeti szellem kialakulása a nemzetiségi függet
lenségi mozgalmak megindulása idején a földrajzi hovatartozás már 
kevésbé fontos szempont, korántsem egyértelműen meghatározó. A ma
gyarországi származás mellett egyre inkább a magyar kulturális ha
tás válik a magyar vonatkozás elbirálásának kritériumává*
- 1850-ig még magyarnak tekinthetjük azokat, akik Magyarországon 

születtek;
- 1851-től (mint születési évtől) csak azokat, akik tanulmányaik 

jelentős részét Magyarországon végezték
- tanulmánytól, születéstől függetlenül bárkit, aki magyarul is 

publikált.
d) A történelmi események következtében külföldre távozott magyarok 

száma rendkívül megnövekedett. Magyarnak közülük azokat tekinthet
jük, akik

- magyarnak vallják magukat (vagy)
- magyar nyelven - is -publikálnak (vagy)
- tanulmányaik jelentős részét (középiskola, egyetem) 
Magyarországon végezték.

A külföldi születésű szerzők hosszabb -vagy rövidebb - magyarországi, tartóz* 
kodás alatt keletkezett müvei -ab), c) és d) periódusokban egyaránt - ak
kor minősülnek hungarikumnak, ha

- a mü szerzője a magyarországi kulturális életben működése, alkotá
sai révén szerephez jutott

- a keletkezett mü e magyarországi tartózkodással kapcsolatos
- szerző magyarországi funkcióját, állami, hivatali stb. alkalmazá

sát a cimlapon, vagy az előszó aláírásában közli.
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A szellemi közreműködő elsősorban a szerző, de leheti fordító, kommentátor, 
vizsgáló, illusztrátor, mlniátor, szerkesztő, sajtó alá rendező, közreadó, 
hangrögzítések interpretálója (karmester, szólista, énekes, előadómlivész) 
stb.

Megjegyzést Szerkesztő 1850-től csak abban az eset
ben, ha előszó, utószó, tanulmány, jegyzet formájá
ban szellemi közreműködésének nyoma is van a kötet
ben* A fordító 1850-től szintén nem tekinthető ma
gyar vonatkozást indokló szellemi közreműködőnek - 
pl. oroszból nem magyar nyelvre számos külföldön 
élő magyar fordít, kétes színvonallal.

A III.A/ kategóriában felsorolt szellemi közreműködők részvételével erede
tileg idegen nyelven keletkezett mUvek más nyelvU fordításai ugyancsak hun- 
garikumnak tekintendők.
A dokumentum magyar szellemi közreműködésével készUlt jelentős önálló részé
nek

a) egyetlen önálló részt (költeményt, tézist stb.)
b) a dokumentum terjedelmének mintegy 5 %-át kitevő fejezetet, részt
c) a dokumentum terjedelmének mintegy 10 %-át kitevő fejezetet, részt
d) a dokumentum terjedelmének mintegy 25 %-át kitevő fejezetet, részt

kell tekinteni, természetesen a tartalom jelentőségéhez, forrásértékéhez 
is viszonyítva a terjedelem elbírálását.

B/ Minden könyvtári dokumentum, amelynek szellemi létrehozatalában Magyaror
szágon tevékenykedett, vagy magyar vonatkozásban illetékes testület (ál
lami. egyházi stb. hatalommal felruházott személy) közreműködött.

a) £ kategória legjellegzetesebb formái a jogi rendelkezések)egyházi 
szertartáskönyvek (pl. Missale Strigoniense)

b) A jogi rendelkezések, egyházi, állami stb. név- és címtárak, mise
rendek stb. mellett a dualizmus korában nem belső használatra ke
letkezett és az Osztrák-Magyar Monarchia un. közös Ügyeire vonatko
zó dokumentumok, előírások, szabályzatok stb., valamint a külföldön 
mUködő külföldi-magyar baráti társaságok által szerkesztett doku
mentumok.

c) Hungarikumnak mér csupán azok a dokumentumok minősülnek, amelyeket 
Magyarországon tevékenykedett testületek szerzői, szerkesztői, köz
readói tevékenység keretében hoznak létre.

d) £ korszakban - amikor a nemzetközi testületek működése egyre széle
sebb körűvé válik, s egyre több tudományos stb. testület jön létre 
nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt - a c) alatti meghatározást 
még szigorúbb mércével kell mérni. Hungarikumnak egy nemzetközi tes
tület által létrehozott dokumentum akkor minősUl, ha az egyik lét
rehozó testület magyar volt (pl. nemzetközi tudományos konferencia, 
amelynek egyik rendezőtestUlete magyar), vagy ha a nemzetközi tee-
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ttilet ez ékhelye a dokumentum megjelenésének Időpontjában Magyaror
szágon volt*
A Magyarországon rendezett nemzetközi konferencia anyaga* ha az 
külföldön Jelenik meg, szerzőség szempontjából nem hungarikum (bár 
több mint valószínű szerzői szempontból az, mert többnyire számos 
hazai előadója van), csak abban az esetben, ha szellemi létrehozá
sában magyar testület is közreműködött.

Megjegyzést Ki kell zárni azonban az 1750 után - 
címlap és impresszumadatok nélkUl megjelent - nyom
tatványokat, valamint a levéltári jellegű kézirato
kat.

A szellemi közreműködők, vagyis az un. szerzői vonatkozás kategóriája nem
zetközileg használatos. A következőkben felsorolt személyi kategóriák viszont 
nem hagyományosak, felvételük a magyar vonatkozások közé mégis szükségesnek 
látszikt
c/ Minden könyvtári dokumentum, amely részben vagy egészben magyarországi

^0gÍ2^vjyj2__terméBzete8_^zemél2_részóre_j£észttlt.

Ilyenek
a) A kéziratosság korában a személyi, intézményi használatra ké

szült kódex, majd a nyomtatott ajánlás (Habsburg uralkodóknak 
1526 utón dedikált mUvek ezért még nem hungarikumok)*

b) A nyomtatott ajánlás önmagában e korszakban már osak abban 
az esetben minősít egy dokumentumot hungarlkummá, ha
- jelentős magyar személyeknek dedikált zenemU, irodalmi al

kotás magyar tudósok, irók stb. munkásságának szentelt Ün
nepi kiadvány, emlékkönyv

- nemzetközi himevU külföldi személyiség dedikálja magyaror
szági személynek

- ezen felttl hungarikumok a magyar személyekhez, testületek- 
hez címzett levelek

- magyarországi használatra szánt énekeskönyvek, tankönyvek, 
imakönyvek, ha kereskedelmi vállalkozásként is Jelentek meg. 
(Vö. III.B.)

c-d) Lényegében a szempontok azonosak a b) alatt felsoroltakkal,
csupán még szigorúbb kritikával kell elbírálni a személyiségek 
körét. Megjegyzést A Jeles személyiségek névjegyzékét idő- 

vei össze kell állítani#

D/ Minden könyvtári dokumentum, amelynek fizikai létrejöttében magyarországi 
Hgemélv ív.ö. III.A.-) köztemüködött.

Ez a kategória lényegében a kezdetektől legkésőbb 1850-ig vehető figyelem
be, amikor a dokumentumok fizikai létrehozatala nem Üzemi - üzleti vállal-
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kozáe csupán. Ilyenek pl a scriptorok (zenemüveknél is), metszők, könyvkö
tők stb.

E/ Minden könyvtári dokumentum, amely magyarországi személy, testület fv.ö.
III.A.j és III. B.) tulajdonéból származik.

a) A kéziratosség koréban a személy jelentőségétől függetlenül minden 
— bejegyzés stb. által bizonyított - magyarországi possessor. A 
XVI-XVIII. században testületek, továbbá jelentős személyek tulaj
donából származó dokumentumok, amely tényt egykorú vagy hiteles 
bejegyzés, exllbrls, supralibris bizonyít.

b) Közismert - kiemelkedő történelmi, kultúrpolitikai jelentőségű - 
személyek, továbbá neves könyvgyüjtők tulajdonából, gyűjteményéből 
származó dokumentumok. E személyek köre szükségszerűen névjegyzék
be foglalható.

o-d) Mint d;

Megjegyzést A Habsburg uralkodók - 1526 utón - c) 
kategóriában sem minősülnek magyar személyeknek, 
osupán azért, mert magyar uralkodók is voltak.

IV. Tartalmi hungarlkum

A/ Minden könyvtári dokumentum, amelynek tárgya a magyar nyelv fösszebaaon- 
litó kontextusban is)

B/ Minden könyvtári dokumentum, amely egészében, vagy legalább egy önálló
részében Magyarországnak, vagy annak valamely területi egységének lakóit. 
testületéit, vagy ezek bármely tevékenységét ismerteti.

Ez türténhet akár szöveggel, akár képes ábrázolással (térkép stb.), 
vagy különböző megoldások kombinációjával. Az ismertetés szempontjai is sok- 
rétUekrtörténeImi, földrajzi,néprajzi, gazdasági stb.

Általános szabályként leszögezhető,
hogy figyelmen kívül kell hagyni az emlitésszerü, uj információkat 

nem közlő ismertetéseket, ismétléseket, kompilációkat (pl. enciklopédiák, 
életrajzgyüjtömények, bibliográfiák, katalógusok stb.);

valamint, hogy a magyar vonatkozásnak az a szélső határa, amikor 
a műben feldolgozott téma, illetve a feldolgozás módja Magyarországgal, a 
magyarsággal, hazánk földjével, kultúrájával, történetével csupán kapcsolat
ba hozható, de nem kifejezetten azzal foglalkozik, e definíció szempontjából 
ugyancsak figyelmen kivUl hagyandó. (Pl. ez örményeég története, a lengyel, 
cseh, szerb-horvót humanizmus stb.)
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C/ Minden könyvtári dokumentum, amely legalább egy önálló részében magyaror
szági személy/ek/. Illetve testUlet/ek/ f v*ö* III.A-B’) Ismertetésére, áb
rázolására törekszik*

E személyek lehetnek névtelenek, sőt költői fantázia teremtményei is, 
ha azokat magyarországiként ábrázolják, s magyar voltuknak a szerző jelentő
séget tulajdonit*
AB*, illetve C* kategóriánál a jelentős önálló rész kritériumai a különböző 
korazakókbant

a) Egyetlen - forrásértékű - leírás, ismertetés, szépirodalmi alkotás 
esetén egyetlen magyar szereplő, aki a mU cselekménye szempontjá
ból jelentős*

b) Tudományos szempontú közlés, egyéni, eredeti impressziók vissza
adása, valamilyen egykorú szemlélet reprezentatív terméke (pl* a 
magyarság Kárpát-medencén kivUli tevékenységére (őshaza, kalandozá
sok stb*) vonatkozó tudományos ismertetés* Attiláról és a hunokról, 
mint a magyarok elődeiről szóló történettudományi, vagy szépirodal- 
mi alkotás, a Drakula-legendára vagy Srácul vajdára vonatkozó tu
dományos Ismeretterjesztő dokumentumok*), amennyiben a dokumentum 
terjedelmének legalább mintegy 5 %-át a témának szentelik*

c) A mindenkori Magyarország területének etnikumával, történelmével, 
kulturális, politikai, gazdasági, mUszaki, egészségügy! stb* vi
szonyaival foglalkozó dokumentumok,
magyar személyekkel, testületekkel, illetve azok működése során 
kibocsátott dokumentumokkal foglalkozó kiadványok,
magyar vonatkozású személyekkel, testületekkel, illetve azok mű
ködése során kibocsátott magyar vonatkozású dokumentumokkal fog
lalkozó kiadványok,
amennyiben a dokumentum terjedelmének legalább mintegy 10 %-át 
e témá/k/nak szentelik* (Pl. hungarikum a kivándorolt, vagy Ma
gyarország területi határain kivUl élő magyar etnikai csoportokra 
vonatkozó dokumentum, magyar személy/ek/ alkotó munkásságának 
hatását tárgyaló dokumentum, magyar személyiségek elméleteinek 
továbbfejlesztésével foglalkozó dokumentum stb*)

Megjegyzés: A geológiai szakmunkák, a honfoglalás előtti 
korokra vonatkozó archeológia! kutatások, régészeti le
leteket tárgyaló tanulmányok csak abban az esetben minő
sülnek hungarikuninak, ha a dokumentum megjelenése időpont
jában Magyarországhoz tartozott a terUlet, amelyre vonat
koznak*

d) Tartalmi magyar vonatkozások szempontjából a kritériumok a c) alat
tiakkal azonosak, feltéve, hogy a dokumentum terjedelmének mintegy 
25 %-át szenteli e témá/k/nak*

Megjegyzés: A nemzetközi szervezetekben, szerződésekben 
való magyar részvétel önmagában még nem elegendő e szer—
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vezetek, testületek által kiadott dokumentumok hungari- 
kummá minősítéséhez, /Pl. a KGST-vel foglalkozó kiadvá
nyok csak akkor felelnek meg a magyar vonatkozások krité
riumainak, ha tartalmukban is megfelelnek a formális hun- 
garikum-szempontoknak (pl. mintegy 25 % terjedelmű magyar 
fejezet)./

Szépirodalmi mUvek csak abban az esetben minősíthetők hungarikumnak, ha 
szereplőik történetinek, illetve néprajzinak (népi hősnek stb.) minősíthető 
költött magyar, vagy magyar vonatkozású személyek, létezett magyar, vagy ma
gyar vonatkozású személyek, vagy ha a szépirodalmi alkotás magyar környezet
ben játszódik, a magyar történelem valamely fontos eseményével foglalkozik 
(pl. a magyar szabadságharc mint külföldi szerző témája).

Megjegyzés:
1) iartalmi hungarikum - korszaktól függetlenül - minden 

zenemű, amely akár énekszöveg, akár címlap, akár rősz
eimé k - magyarországi történelmi, társadalmi esemény
re, jelentős magyar személyiségre utal - kifejezetten 
magyar, vagy magyaros témákat tartalmaz, ha ez maguk
ból a hangjegyekből egyértelműen megállapítható.

2) Tartalmi hungarikum minden térkép, amely a mindenkori 
Magyarország egészét, vagy valamely részterületét fő
témaként ábrázolja (korszaktól függetlenül terjedelmé
nek legalább mintegy 25 #-ában).

3) Tartalmi hungarikum minden színpadi képes ábrázolás, 
színházi fotó stb., amelyen a képaláírás, vagy hite
les egykorú bejegyzés alapján megállapíthatóan magyar 
színművészek is láthatók.

XXX

Végezetül ismét hangsúlyozni kell, hogy mindezek a meghatározások, fel
sorolások kizárólag a könyvtárban történő gyakorlati alkalmazás igényét tar
tották szem előtt s ezért - szubjektív, egyébként egyénenként ingadozó szem
pontok helyett - százalékban kifejezett objektív kritériumokat is tartalmaz
nak. Egy adott tudományág szakkutatása ezeket a százalékban megadott krité
riumokat tekintetbe som véve, a definíció elvi szempontjait nyilván alapul 
tudja venni saját meghatározásaihoz,

A gyakorlat általában nem a meghatározások steril sémáit követi. Éppen 
ezért a magyar vonatkozások autopszia utján történő gyakorlati elbírálása 
során a gyűjtő-regisztráló munkát végző könyvtáros kritikai állásfoglalása 
is rendkívül fontos s ennek mindenkor elsősorban a magyar vonatkozás tudomá
nyos jelentőségét, forrásértékét kell alapul vennie.
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iivutv

3 a. <\a jínv./n. £

Folytatva az OSZ5 fiatal kutatóival megkezdett Interjú-sorozatot, ez alkalommal Győriné Kiss Évát, a Könyvek Központi Katalógusának munkatársat kérdeztük meg, hogy miből Írja doktori disszertációját:
- Dolgozatom elme: "Az idegen szavak a századvégi magyar novellában" lesz,
- Mikor kezdtél el ezzel a témával fóglalkoznl?
- Mindjárt az egyetem elvégzése után. Szakdolgozatomat ugyan nem ebból a 

korból, de hasonlóan stilisztikai témából Írtam: Az igeidő szerepe Arany Já
nos "Buda halála" cimü müvében.

- Disszertációd "nyersanyagát" mi alkotja, kik a feldolgozott szerzők és 
melyek a novellák?- Kiválasztottam tizenkét Írót /Ambrus Zoltán, Bródy Sándor, Gárdonyi Gé
za, Gozsdu Elek, Justh Zsigmond, Kóbor Tamás, Lövik Károly, Mikszáth Kálmán, 
Papp Dániel, Petelei István, Thury Zoltán, Tömörkény István/, és mindegyiküktől 10-10 novellát úgy, hogy ezek keletkezési ideje 1880 és a századforduló 
közé essen.

- Tehát témájukra nem voltál tekintettel.
- Nem, vagy nem elsődlegesen. Persze, minden egyes szerző teljes novella

termését többször is átolvastam, és a novellák kiválasztásánál az az elv ve
zérelt, hogy a tiz novella lehetőleg a szerző teljes életművét tükrözze. Ha 
jó a választásom, akkor az elemzendő müvek a ezázadvégi novella összes lényegi tulajdonságát be tudják mutatni. Dolgozatom két egymástól elkülönülő részre 
tagozódik. Az első rész ideiglenes elme: A századvégi novella stílusa az ide-' gén szavak tükrében. A másik része az idegen szavak jegyzékszerű feldolgozása. 
Ebben a gyűjtött szavak alfabétikus sorrendben szerepelnek a nyelvi környezet, a szerző nevének és a raü elmének feltüntetésével. Az adatokat a sző jellemzése 
követi.

- Mit használsz fel munkádban?- Most, az anyaggyűjtés fázisában csak a müvek kellenek, cédulamódszerrel 
dolgozom természetesen. Persze, hozzáolvasnivaló is van bőven. Sajnos az iro
dalmi müvek nyelvészeti feldolgozása ritka, és akkor is főleg Urai elemzés a 
témájuk, a próza sokkal kevesebb. Ami az elemzési módot illeti, ezek legtöbb
je hagyományos, stilisztikai, ami annyira’általános, hogy számomra nem nagyon 
hasznaiható, vagy impresszionista stllusu. Mégis, jónéhány tanulmány módszer
tanilag is segítségemre van.- ügy tudom, másik szakod'- a magyar mellett - a német volt, angolul olva
sol és most franciául tanulsz. Fel tudsz-e használni munkádhoz Idegennyelvü 
szakirodalmat? ,- Fel, hogyne, főleg az amerikai azak-munkák érdekesek, ezek egy részé né
metre yagy magyarra is le van fordítva, de eredetiben is szoktam olvasni.

- És mikor jutsz hozzá, hogy disszertáolódon dolgozzál?
— Egy—egy órára szinte nem is érdemes hozzákezdeni. A hétköznap estek úgy

is általában nyelvtanulással illetve nyelvtanítással /német/ telnek el. Álta
lában hétvégén szoktam komolyan nekiülni a munkának és a most kapott kutató- 
nap is nagy előrelépést'jelent, Dolgozatomnak még az elejénél tartok; úgy ter
vezem, hogy másfél év múlva fejezem be.
Ecsedy Judit
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Balogh Juciit
TALÁN ÍGY TÖBB SZERENCSÉVEL JÁRNAK...

A felsőoktatási intézmények és a fiatalok közös problémája, hogy évről- 
évre mind többen kívánnak egyetemet, főiskolát végezni - a felvételi lehető
ségek ugyanakkor nem bővülnek a jelentkezők számával egyenlő arányban. A fel
vételi követelmények magasak az esti és levelező tagozaton is, és ki ne tudná, 
hogy minél régebben érettségiztünk, annál nehezebben jutnak eszünkbe bizonyos 
történelmi események, évszámok, irodalomelméleti fogalmak stb. Főleg, ha a nap 
nyolc legkihasználhatébb érájában mással vagyunk "elfoglalva”, azaz dolgozunk.

Sokan tapasztalták ezt könyvtárunk fiataljai közül a saját bőrükön. Azok 
a lányok és fiuk, akik idén a levelező tagozat könyvtár szakára jelentkeztek, 
mind negativ visszajelzést kaptak: nem vettek fel senkit. A felvételi vizsgák 
kiértékelése után megtudtuk azt is, hogy az OSZK-ből jelentkezett fiatalok a 
nagyon heterogén mezőnyben szinte a legalacsonyabb teljesítményt nyújtották.

Sajnálatos dolog ez, és mivel sok embert érint, nem szabad magánügyként 
kezelni. Még csak azt sem mondhatjuk, hogy a történtekről egyedül az érintett 
fiatalok tehetnek, hogy egyedül ők a hibásak. Hová és mikor járhatnának elő
készítő tanfolyamra?

Ezért néhány fiatal diplomás elhatározta, hogy az OSZK KISZ-klubjában elő
készítő tanfolyamot indit - heti két alkalommal, közvetlenül a munkaidő befe
jezése után. Előadásokat magyar nyelvtanból, irodalomból és történelemből tar
tunk, mivel ezekből a tárgyakból kell a könyvtárszakón felvételizni. A "taná
ri kar" elég nagy létszámú /II fő/ ahhoz képest, hogy ez a munka sem jövede
lemmel, sem munkaidőkedvezménnyel nem jár. Külön köszönet illeti a könyvtár • 
"tiszteletbeli fiatal diplomása"-it, Br. Kelecsénvl Gábort és Dr. Bérlész Je
nőt . akik történelmi előadásokat vállaltak, és azokat a fiatal előadókat, akik 
nem az OSZK-ban dolgoznak: Soós Istvánt /MTA Történettudományi Intézet/ és 
Gerelves Ibolyát /Nemzeti Muzeum, Könyvtári Osztály/.

A felvételi vizsgára készülők nagy lelkesedéssel fogadták a kezdeményezést. 
Sokan látogatják az órákat /pedig sosem olvasunk névsort/ - néha még olyanok 
is el-elvetődnek, akik nem kívánnak továbbtanulni, vagy más szakot választot
tak maguknak. Az óralátogatók létszáma csak azért ingadozik valamelyest, mert 
a két műszakban dolgozó osztályokról délutáni műszakban az "iskolás" fiatalok 
nem jöhetnek el. Az érintettek nevében ezúton szeretném kérni az illetékes 
szakmai vezetőket, hogy segítsék továbbtanulni készülő beosztottjaikat, és ar
ra a néhány órára próbálják meg helyettesítésüket megoldani amennyiben erre 
lehetőség mutatkozik.

A magyar irodalom /és báromhetenként nyelvtan/ előadások kedden, a törté
nelemórák pénteken vannak du. 5-7 illetve 4-6 óra között. Jelenlegi előadónk 
magyar irodalomból Heltai János, nyelvtanból Neumaver Katalin, történelemből 
Elekes Péter.Rajtuk kivül történelemből Jeszenszky Géza, magyar irodalomból 
Vásárhelyi Judit. Aczél Zsuzsa és Balogh Judit tartoznak az előadói gárdába
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az OSZK dolgozói közül.
A tanfolyam többi előadójával együtt remélem, hogy főiskolára és egyetem

re jelentkező fiataljaink igy több szerencsével járnak majd a felvételi vizs
gán. Természetesen a tanfolyam látogatása önmagában nem belépőjegy az egyetem
re. Mi csak arra mutathatunk rá /idő sincs többre/, hogy mit, és milyen szisz
téma szerint kell majd egyénileg megtanulniuk. Sok sikert, eredményes tanulást 
kivánunk mindenkinek!

A fenti cikk korábban Íródott, 1976 őszén, és nem tartalmazza a mostani tapasz
talatokat. A témára még visszatérünk. /Szerk./

A KISZ hirei

/1976 november - december/

November 6-7-8.s kirándulás a Nyírségbe és Szatmárba. Résztvett 19 fő, az 
útvonal: Tokaj-Nyiregyháza-Mátészalka-Tiszáhát /Tákos, 
Csaroda, Vámosatya, Szatmárcseke, Turistvándi/ -Nyirbá- 
tor-Debrecen volt. A táj szépségein és nevezetességein kí
vül betekintést kaptunk a megye kulturális, közművelődési 
életébe is. Meglátogattuk a megyei könyvtárat Nyíregyhá
zán, amely egyike az ország legkorszerűbb közművelődési 
könyvtárának.

November 16: a pártvezetőség bizottságot alakított az OSZK Híradó ed
digi munkájának elemzésére és jövőbeni feladatainak tisz
tázására. A bizottság - amelyben a KISZ-szervezet is kép
viselve volt - megállapodott, hogy széleskörű közvélemény
kutatást végez a Híradó olvasói körében a lapról, s ennek 
lebonyolításával megbízta a tömegszervezeteket. A beérke
ző vélemények összesítése részét képezi majd a bizottság 
jelentésének.

November 25: Németh Mária tudományos titkár tájékoztatta a KISZ-titkárt
az OSZK-t ismertető kiadvány elkészültéről, valamint az 
OSZK-ismereti körök szervezéséről.

December 1.: taggyűlést tartottunk. Napirendi pontja: 1. előzetes ál
lásfoglalás az 1976. mozgalmi év értékeléséhez; 2. a klub 
-és sporttevékenység helyzete; 3» összefoglaló az elmúlt 
hónap eseményeiről.
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Haraszthy Gyula
KÖLCSÖNZÉS - KINEK ÉS HOGYAN?

Az OSZK könyvkölcsönzéssel kapcsolatos szakmai, hivatali és "emberi” 
problémái mindig gondot okoztak a vezetőknek és a kölcsönzéssel foglalkozó mun
katársaknak Nem volt ez másképpen a két világháború közti korszakban sem.

Egységes, minden helyzetre alkalmas szabályzat akkor még nem volt, de 
ilyet nem is lehetett alkotni, hiszen a történeti változásoknak megfelelően 
szinte "ad hoc” módon kellett szabályozni a tennivalókat. És itt nemcsak,a min
denkori história, de a szubjektív megítélés is állandóan szerepet kapott.

Kutatásaink során természetesen az objektív szempontokra kellett elsősor
ban figyelnünk:

- a huszas évek elején, az ellenforradalmi korszak zűrzavarában a könyvtár 
vezetői sem vidékre, sem külföldre nem kölcsönöztek könyvet a postai /vasúti/ 
szállítások bizonytalansága miatt. Csak a könyvtár által ismert vidéki kutatók 
/egyetemi és könyvtári alkalmazottak, tanárok/ budapesti utazásai és visszau
tazásai alkalmával - szóval személyes garanciával - adott könyvet az OSZK Bu
dapesten kívüli területre /természetesen a fővárosban lakó tudósok és olvasók 
továbbra is minden korlátozás nélkül igénybevehették ezt a fontos könyvtári 
szolgáltatást/;

- a huszas évek közepe táján - a postai szállítások biztonságossá válása 
idején - a könyvtár belföldi és külföldi kölcsönzési tevékenysége nagy mérték
ben megerősödött, szinte legnagyobb arányú tevékenységévé fokozódott. Különösen 
az akkor még nem megfelelően fejlett vidéki egyetemi könyvtárak használói /ta
nárok, kutatók, hallgatók/, a nagy történeti egyházi gyűjtemények /Debreoen, 
Pannonhalma, Pápa, Sárospatak, Zirc/ és a vidéki középiskolák tanárai vették 
igénybe az OSZK kölcsönzési szolgáltatásait, már csak azért is, mert köteles 
példányai révén egyedül - legalábbis elvileg - a Nemzeti Könyvtár rendelkezett 
valamennyi magyarországi /vagy sok esetben magyar vonatkozású/ kiadvánnyal;

- a huszas évek közepétől majdnem a harmincas évek közepéig tehát nagymér
tékű liberalizmus érvényesült mind a budapesti, mind a vidéki könyv-, sőt fo
lyóirat kölcsönzésekben is. Mivel abban a korszakban egypéldányos - szolgálta
tás volt, az archivális /megőrző/ feladatokra elsősorban hivatott OSZK könyv
éé folyóiratállománya komoly veszélyeknek volt kitéve /rongálódás, elveszés, 
sok éven át kikölcsönzött példányok/.

A korszerű könyvtári szemlélettel rendelkező dr. Fitz József főigazgató
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volt az első, - a Nemzeti Könyvtár funkcióiból kiinduló szemlélet alapján - 
aki ezt a szinte anarchiába torkolló kölcsönzési gyakorlatot felülvizsgálta, 
megszigorította és szabályozta:

1. / 1936 júniusában /155/1936., majd 476/1936. sz. iratok/ a főigazgató 
körlevelet intézett a könyvtár valamennyi tisztviselőjéhez, hogy az 1934. évi 
VIII.t.c. 3.§-a 3. pontja értelmében a gyüjteményanyag és gyűjtési kör megál
lapítása céljából alakított könyvtári bizottság kimondta, hogy az OSZK-ban a 
könyvkölcsönzés ügye rendezendő, illetőleg a kölcsönzés korlátozandó.

2. / Ennek alapján a főigazgató körlevélben értesítette a leggyakrabban 
kölcsönző intézeteket, hogy az 1936. évi revíziós munkák befejezése után az 
ősztől kezdve a viszonosság és a kölcsönös felelősség elve alapján az OSZK 
csak intézeteknek a saját helyiségeikben leendő használatra kölcsönöz ki olyan 
müveket, amelyeket a budapesti Egyetemi Könyvtár vagy a Fővárosi Nyilvános 
Könyvtár nem tudott rendelkezésükre bocsátani. De folyóiratok, hírlapok, olva
sótermi és segédkönyvtári kézikönyvek, valamint 1000,- pengő értéket meghaladó 
ritkaságok intézmények számára sem kölcsönözhetők ki. Elvileg a kölcsönzési 
kérelmeket az OSZK nemzeti és muzeális jellegének szemmeltartásával bírálta 
el. Igen lényeges rendelkezés volt az is, hogy un. magánszemélyek részére a 
kölcsönzés megszűnik.

Mindennek ellensúlyozására a technikailag már fejlődni kezdő könyvtár - 
mikrofilm még nem lévén - egyre inkább fotókópiákat bocsátott az igénylők ren
delkezésére.

3. / Bár a kölcsönzés erőteljes szigorítása nem vonatkozott az OSZK munka
társaira, szigorítás és szabályozás ezen a területen is történt /277/1936.sz./ 
A könyvtárosok házi használatra, tudományos célokra kérhettek olyan könyveket 
is, melyek az intézmények részére korlátozás alá estek, ne megszüntették azt
a hagyományos patriarchális gyakorlatot, hogy az OSZK alkalmazottai könyveket 

/folyóiratokat/minden elismervény nélkül munkaasztalaikon tarthattak; amennyi
ben hivatali használatra óhajtottak kiadványokat igénybe venni, ezekről a köl
csönző állomás külön füzetet volt köteles vezetni; az otthoni kölcsönzésre 
természetesen a téritvény kiállításának kötelezettsége továbbra is fennmaradt. 
De hírlapokat, folyóiratokat és kéziratokat csak az illetékes osztály vezető
jének javaslatára, olvasótermi és segédkönyvtári müveket csak 24 érára s a 
Nyomtatványtár /akkoriban szervezetileg ide tartoztak a kölcsönzési ügyek/ ve
zetőjének hozzájárulásával lehetett kölcsönözni. Kódexeket, ősnyomtatványokat, 
RMK-müveket természetesen a könyvtár munkatársai is csak az illető tár olvasó* 
helyiségében használhattak.

A könyvtárosok kutatómunkájának szabályozott támogatása az intézet tudo
mányos céljait volt hivatva szolgálni,

4'/ Az imént ismertetett szabályokat a Magyar Nemzeti Muzeum Tanácsa 1936 
őszén /372/1936.sz./ teljes egészében jóváhagyta. A főigazgató ennek megfele
lően bizonyos szervezeti változtatásokat is elrendelt /341/1936,sz./: a Hir- 
laptár eddigi vezetőjét dr. Rédev Tivadar főkönyvtárnokot, a főigazgató állan
dó helyettesét igazgatód hatáskörrel ruházta föl ezekben az ügyekbemtnegbizta 
többek között a közönségnek a könyvtár használatára irányuló kéréseinek s a

206



használat alatt elkövetett esetleges szabálytalanságainak elbírálásával.Mint 
igazgatói titkárt dr. Ortutav Gyulát osztotta be segítségül Rédey mellé /ezt 
a szerepet 1937-tól dr. Jékely Zoltán vette át/. A kölcsönzési ügyek gyakorla
ti intézője dr. Zolnai Klára lett.

5./ 1937 folyamán a különben igen udvarias és tapintatos Rédey Tivadar sor
ra irta azokat a leveleket, melyekben a már évek óta kikölcsönzött könyveket 
kérte vissza a kölcsönzőktől. /353/1937.az.ügyirat/. Néhány ismert nevet - már 
csak az OSZK " klientúrája" miatt is - hadd soroljunk föl: Bibó Lajos iró,
Deér József egyetemi tanár, Galamb Sándor főiskolai tanár, Gerevich Tibor egye
temi tanár, Hevesi András iró, Iványi-Grünwald Péter történész, Mészöly Gedeon 
egyetemi tanár, Thury Lajos, hírlapíró, Varjú Elemér ny. múzeumi igazgató,stb.

Dokumentum-értéke is van annak a levélnek amit Móricz Zsigmondhoz intézett
Rédey 1937 jún.5-én /237/1937.sz./:

"Nagyságod 1924 folyamán az Országos Széchényi Könyvtártól köl
csönvette Zichy F.: Eszterházy vagyon és Szalay L.: Eszterházy 
Miklós;..könyveit, amelyeket az igazgatóság mindmáig hiába rek
lamált. Abban a reményben, hogy Nagyságoddal szemben nem fog sor 
kerülni jogaink törvényes utón való megvédésére, felkérem, hogy 
a szóbanforgó könyveket legkésőbb június 12-ig könyvtárunkba jut
tassa vissza."

További eljárásra nem került sor, mert a diplomatikusan fogalmazott levélre - 
az akta borítólapjára irt feljegyzés szerint - Móricz Zsigmond "felelt" /ennek 
más Írásbeli nyoma nincs/.

Az is természetes, hogy az élet - tehát a kutatómunka - sem volt foglalha
tó minden esetben a különben hasznos szabályok keretei közé. Érdemes itt idéz
nünk Fitz főigazgató egy levelét - éppen az OSZK funkciói szempontjából - amit 
Fogéi József szegedi egyetemi tanárhoz intézett /449/1936.sz./ Az OSZK - ki
vételesen Fogéi személyére való tekintettel és egy fontos kiadványának támo
gatására - elküldte a Szegedi Egyetemi Könyvtárnak a Heltai-féle Bonfini -ki
adást /holott azt a budapesti Egyetemi Könyvtártól kellett volna a szegediek
nek kérniük, mert ott megvan/:

„...az Országos Széchényi Könyvtár feladata elsősorban a nemzeti 
Könyvszerzés konzerválása a jövő számára, használatában pedig 
a praesens -könyvtárak /:British Museum,Bibliotheque National, lipcsei Deutsche Bücherei:/ jellegét követi - mindazonáltal nem 
zárkózik el attól, hogy intézeteknek megfelelő garanciák mellett 
kölcsönként megküldjön olyan müveket, amelyeket a budapesti E- gyetemi Könyvtár vagy a Fővárosi Könyvtár nem tud rendelkezésük
re bocsátani. Ismételten sajnálattal kellett tapasztalnom, hogy 
a Szegedi Egyetemi Könyvtár nem vett tudomást átiratomról".

Végül is állapítsuk meg: a tudományos kutatást támogatni köteles Nemzeti 
Könyvtár sohasem volt kényelmes helyzetben a kölcsönzést illetően. Egyrészt ®“ 
leget kellett tennie archivális feladatainak, másrészt mindenkor részt kellett 
vállalnia a tudományos kutatás könyvtári eszközökkel való támogatásában.
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LAKATOS Éra, B.: Időszaki kiadványok.
Bp. 1975*[HáziJ soksz. 98 1. - 29 óm.
/Az Országos Széchényi Könyvtár mikro

film jegyzékei. Uj s. 1./

Immár másfél évtizede, hogy kezdő könyvtáros koromban a következőket Ír
tam a Könyvtáros hasábjain /1961. 12.sz./ a hírlapok mikrofilmezéséről:

"A nagykönyvtárak általában jellegüknek megfelelően többé-kevésbé kihasz
nálják a mikrofilmtechnika adta lehetőségeket, de a hírlapok és folyóiratok 
mikrofilm utján történő megmentése érdekében nem tettek komolyabb lépéseket. 
Pedig ez a ma élő könyvtáros nemzedék kötelessége és feladata lenne, mert 15- 
-20 éven belül a nagykönyvtárak birtokában levő hírlapok és folyóiratok nagy 
része elpusztul a nagyfokú igénybevétel és papíranyaguk magas fatartalma miatti

Cikkem további részében "nagyszabású" könyvtárközi összefogást javasoltam 
a magyar Hírlapoknak és folyóiratoknak a mikrofilmezése céljából. Ha ez a né
mileg naivnak minősíthető elképzelés nem is valósulhatott meg, de az OSZK-ban 
az elmúlt másfél évtized ideje alatt nagyarányú állományvédeImi munka bontako
zott ki annak érdekében, hogy megóvják.az egyetlen példányban fennmaradt idő
szaki termékeket. E munka célja kettős, egyrészt, hogy a kiadványok tartalmát 
valósághűen megőrizze, másrészt, a dokumentumok létének megőrzése.érdekében az 
alapnegativokról készült diapozitív olvasófilmek segítségével az eredeti doku
mentumok kopását megakadályozza.

A mikrofilmosztály most uj sorozatban kívánja kiadni mikrofilm állományá
nak címjegyzékeit. Az uj sorozat 1975-ben kiadott első füzetét, amely a "hosz- 
szuvátu hirlap-éllományvédelmi programnak" csupán egy részeredményét dokumen- 
táljajtovábbi füzetek követik majd.

A most kiadott, B. Lakatos Éva által összeállított, jól áttekinthető jegy
zék betűrendben közli az időszaki kiadványok elmét az azonosításhoz szükséges 
adatokkal együtt. Az első adat a leirt periodikum filmtári jelzete, majd a 
felvett egység lelőhelyének megnevezése következik - a hódmezővásárhelyi Beth
len Gábor Általános Gimnázium könyvtárától a pozsonyi Egyetemi Könyvtárig -.
A leirás harmadik tétele az időszaki kiadvány elmét, megjelenési helyét, az 
esetleges alcímet, a mellékleteket, a társlapok óimét és a megjelenési időt 
jelzi. A megjelenési időnél az első és az utolsó évet, számot adják meg, A 
kisebb hiányok feltüntetésére nem kerül sor. Jelzik a tekercsek és felvételek 
számát és oldalszámát is. Ezután adják meg a filmre vett anyag nagyobb hiánya
it. Végül a kiadvány elő- és utóéletét tüntetik fel.

Az összeállítást két mutató egészíti ki: az egyik a megjelenési helyek sze
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rint csoportosítja a elmeket, a másik mutató a megjelenési helyeket a történel
mi Magyarország vármegye beosztása szerint foglalja össze - mivel a jegyzék
ben szerepló cimek többsége 1919 előtt jelent meg -, a nem magyar elnevezésű 
helységnevekről utalás történik a magyar névre.

Mivel az "Időszaki kiadványok" első jegyzéke könyvtárak és egyéni kutatók 
számára igen hasznos segédlet, ezért a további füzetek mielőbbi megjelenteté
se is kívánatos.
Batári Gyula

BÉRI Gézéné: Tájékoztató a Könyvek Központi 
Katalógusáról. [Kiad. azj Országos Széchényi 
Könyvtár. Bp. 1976, [Házi sokszJ] }0 1. - 24 cm.

Ürömmel üdvözöljük az OSZK uj kiadványát, hiszen létrejöttével fontos i- 
gény teljesült. A kiadás rendkívül hasznos segítséget jelent könyvtárosnak és 
olvasónak egyaránt.

A kiadvány két részre tagolódik. EI30 része történeti áttekintést ad a ka
talógus kialakulásáról, fejlődéséről. Olvashatunk benne a nemrég létesült kli- 
ring állomásról, és a KKK uj tájékoztató kiadványáról, amely a megszűnt 
KKOGyJ helyébe lépett.

A tájékoztató második része a központi katalógus működését részletezi. Meg
tudhatjuk, hogy 1974-ben 147 könyvtár jelentette külföldi, valamint Magyaror
szágon 1952 előtt megjelent könyvbeszerzését a KKK-nak. 3°74-ig átlagosan évi 
600 egyéb intézmény és szakkönyvtár devizás könyvbeszerzése került a kataló
gus állományába.

A KKK bejelentést kap:
a. / az általános gyűjtőkörű országos jellegű könyvtárak

tól
b, / az országos hatókörű tudományos szakkönyvtáraktól
c, / a tudományági szakkönyvtáraktól
d. / a külföldi anyaggal rendelkező megyei könyvtáraktól 

A bejelentés máig is önkéntes.

A továbbiakban tájékoztatást kapunk a katalógus feladatairól, amelyek a 
lelőhelymegállapítás mellett a könyvtárközi kölcsönzés és állománygyarapítás 
terén is nagyon jelentősek.

Béri Gézáne összeállítása részletesen foglalkozik a katalógus rendszeré
vel, és a szerkesztés, valamint visszakeresés során felmerülő problémákkal.A 
Könyvek Központi Katalógusa három betűrendes részből áll:

a. / 1945 előtt bejelentett kiadványok katalógusa.
/A 16. századtól 1944-ig megjelent magyar, szláv és egyéb idegen nyel
vű kiadványokat tartalmazza ez a lezárt katalógus/

b. / 1945 után bejelentett kiadványok katalógusa.
/A 16. századtól 1952-ig a Magyarországon kiadott ill. a 16. századtól
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napjainkig külföldön kiadott magyar és idegen nyelvű könyvek /a 
szláv nyelvek kivételével/ katalógusa./ 

c./ Szláv nyelvű kiadványok katalógusa /a 16. századtól napjainkig./

Egy szakrendi katalógus is tartozik a katalógusrendszerhezi a kongresszu
si kiadványok katalógusa, amely a tudományos tanácskozások különböző tipusu 
kiadványait foglalja magába ETO szakrendben, a 19. századtól napjainkig.

A KKK címanyaga különböző könyvtárak saját címleírásaiból tevődik össze. 
Tehát biográfiai szempontból nem mindig egységes felvételek sorolódnak be a 
katalógusba, a szerkesztést és keresést megnehezíti ez a körülmény.

Ha egy könyv bejelentése több könyvtárból is beérkezik, nem tartanak meg 
minden cédulát, hanem a könyvtárak kódszámait vezetik rá a katalógusba már be
helyezett kartonra.

A kiadvány tájékoztat arról is, hogy a beküldött címleírások milyen szem
pont szerint kerülnek nyilvántartásba, azaz az egyéni szerző, testületi szer
ző, ill. óim alatt leirt dokumentumok esetében milyen rendszavak alapján keres
hető vissza az adott kiadvány. Pl.* Egyéni szerző alatt leirt dokumentumok e- 
setében az első szerző neve alá kerül cédula, társszerzőhöz, közreműködőhöz 
nem.

Igen sok cimleirási példát tartalmaz a kiadvány, rámutatva a bejelentések, 
és a beérkező kérések kapcsán adódó szerkesztési, megtalálási nehézségekre, 
és egyben útmutatást nyújt a bejelentő könyvtárak és tájékoztatást kérő in- 
tézményekj kutatók számára, a hiányos, pontatlan, félreérthető bejelentések 
és kérések kiküszöbölése érdekében.

Bánáti Istvánná

Józsa János ex librise
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könyvtarunk
t L ÉTÉRŐL

"Vágyam a kenyér sorozat volt ..."

"Nevem Boros Jiajosné sz. Endresz Teréz.* Nagyesztergárban születtem, 
paraszti családbél. Hatan voltunk testvérek. Szüleim kevés földjükön gazdái-? 
kodtak, abból tartottak el bennünket. Amint abba a korba kerültünk, hogy tud
tunk segíteni, mi is részt vettünk a mezei és a házi munkában... A falusi em
berek életét, munkáját,.gondjait és örömeit saját életemen és környezetemen 
keresztül ismertem meg".

A múlt év őszén a Kassák Klub előterében egy textilplasztikéval készített 
kép mellett olvashattuk,ezeket a sorokat. Tériké első bemutatkozása volt az 
itt rendezett kiállítás. Képei nem sokkal később újra láthatók voltak a Magyar 
Televízió Ifjúsági Klubja bemutatótermében, és legutóbb március 8-án, a nem
zetközi nőnap alkalmából yitray Tamás ."Csak ülök és mesélek" c. műsorában sze
mélyesen is bemutatkozott.

Édesapja furtf-faragó parasztember volt, tehetségét, kézügyességét gyere
kei is örökölték. "Édesapánk sokat faragott* játékokat és mozgó alakokat. Saj
nos ezek elvesztek a régi házunk lebontásakor. Sajnáltam őket, és szerettem 
volna valahogy megörökíteni ezeket. Elkezdtem emlékezetből rajzolni. Először 
állatikat, később emberi arcokat, melyek hasonlítottak a körülöttem levő embe
rekre. Lerajzoltam a szalmatetős házunkat, amihez annyi kedves emlék fűz.
Egyik alkalommal, amikor az egész család együtt volt, édesapánk örömtől sugár
zó arca bevésődött.9 szivembe, és itthon lerajzoltam. Testvéreim azt mondták, 
hogy jól sikerült... Erős vágyat éreztem a paraszti világ informálásához. 
Igyekeztem,a mozgást visszaadni, ez mindig nagyon érdekelt. Sok örömöm volt 
a munkában."

Tériké néhány képét megcsodálhattuk a könyvtárban is. Ha eggyel-eggyel 
készen volt, behozta őket megmutatni. De most együtt látni eddigi munkásságát 
egészen másfajta élmény volt. A kenyér sorozat mindennapi kenyerünk elkészí
tésének fáradságos munkafolyamatait mutatja be. "Vágyam a kenyér sorozat volt. 
Mindenki tudja, milyen nehezen jutottunk hozzá régen. Fát hordtunk az erdőből, 
váciunkon vizet hoztunk messziről. Az aratás, a dagasztás mind-mind nehéz mun
ka, A kenyérsütés nagy öröm, valóságos ünnep volt."
£ Boros Lajosné Endresz Teréz több mint J;iz éve van az OSZK-ban. Kezdetben 
kézbesitő volt, majd takarítónő az I. Főosztályon.Nyugdíjasként most is itt 
dolgozik.
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Képeinek elkészítési módját nem tanulta senkitől.Munka közben alakul, for
málódik, domborodik a filc a keze alatt. Akkor készít valamit, mikor erre bel
ső kényszer hajtja. Olyankor képes éjszaka is fölkelni, és örömmel tölti el, 
ha sikerül formába önteni érzéseit, múltbeli emlékképeit. Egy-egy mozdulat, 
arckifejezés nem hagyjá addig nyugodni, míg nem érzi azt, hogy az elkészült 
munka híven tükrözi a benne elevenen élő, s most felbukkanó emlékeket.

Alkotásait szemlélve elcsodálkozunk azon, hogy milyen leleményesen egészí
ti ki a filcen képeinek alapanyagát. Kukoricahaj, csuhé, bőr-, szőr- és fada
rabkák, valódi szalma és buzakalász, s ki tudja még mi minden olvad egységbe 
képein, és segíti láttatni velünk alkotójuk álmait.

Hívták máshová is, de azt mondta, itt marad nálunk. Sokat számit a megszo
kott, régi környezet, ahol már ismerik, ahol Jól érzi magát, pedig igen fárasz
tó az a munka, amit végez. Képeiből néhányat a Népművelési Intézet meg akar 
venpi, nehezen válik meg tőlük, mintha tulajdon édes gyermekeit kellene elad
nia.

örülünk az elismerésnek, és figyelemmel kisérjük pólyájának további alaku
lását. ürülünk, hogy köztünk van és köszönjük, hogy köztünk marad továbbra is, 
amíg birja a mindennapok fáradságos munkáját. Szívből kívánjuk, sok szép kép
pel örvendeztesse meg közvetlen és távolabbi környezetét, és reméljük, hogy 
munkáiból nemosak a nagy nyilvánosság előtt, hanem "szükebb hazájában", az 
OSZK-ban is rendeznek kiállítást.

"Sok szép emlékkel vagyok tele. Szeretem a természetet, a Bakonyt, ahol 
születtem és ahová mindig visszavágyom. Szeretem az erdőt tavasszal és ősszel, 
a falevéleket, ahogy rügyeznek és lehullanak, a búzát, a mezőt, a pacsirtákat, 
ahogy énekelnek és fütyörésznek. Ha egészségem és erőm engedi, szeretnék még 
néhány képet az emlékeimből, a paraszti otthonból, munkából, szokásokból be
mutatni... Van két gyermekem és öt unokám, és a szivem tele van szeretettel."

Boros Lajosné önéletrajza alapján összeállította Baczoni Tárnásné
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SZAKSZERVEZETI HÍREK

1976-ban elsőizben a Nagy Októberi Szocialista . 
Forradalom évfordulójának megünneplésére főosz
tályonként külön-külön, a Munkahelyi Bizottságok 
által szervezett keretekben került sor. A hagyo
mányostól eltérő forma jő kezdeményezésnek bizo
nyult t valamennyi ünnepély egyéni hangulatú, for
májában és tartalmában egymástól eltérő, az alka
lomhoz méltó megemlékezés volt és egyben sikeres 
próbája a Munkahelyi Bizottságok aktivitásának

és szervezőkészségének is.
Az. immár egy éve kialakított uj alapszervezeti formában, a munkahelyi bi

zottságok rendszerében folyó szakszervezeti munka helyzetével és továbbfejlesz
tésének lehetőségével foglalkozott az OSZK pártszervezetének vezetősége is. A 
vizsgálat eredményét a pártvezetőség az SzB elnökének és bérfelelősének bevo
násával vitatta meg és összegezően megállapította, hogy a munkahelyi bizottsá
gok tevékenysége - az uj szervezeti keretek kialakításának kezdeti nehézségei 
után - egyre aktívabbá válik és további erősítésével jelentősen hozzájárul majd 
a munkahelyi demokrácia fokozásához, a szakszervezeti élet élénkítéséhez.

Decemberben, az elmúlt.évekhez hasonlóan, de ezúttal három Ízben "látogat
ta meg" az OSZK-t a Télapó. A KMK és a III. főosztály Munkahelyi Bizottságai 
külön-külön, a könyvtár többi munkatársának gyermekei számára a Szakszervezeti 
Bizottság közösen rendezte mag a Télapó-Ünnepséget, műsorral, ajándékkal, kö
zös játékkal tarkítva. A III. főosztály összejövetelének krónikájából, de mind
három ünnepségre érvényesen elmondhatjuk, hogy "a sok-sok megbeszélés, izgalom- 
teljes készülődés és szervezőmunka után... felszabadult, boldog zsibongással 
ért véget az este, a gyerekek vidáman búcsúztatták a Télapótt Viszontlátásra 
j övőreI"

A Társadalombiztosítási Tanács munkája 1976.szent.1- dec,31-ig.

Kifizetett szakszervezeti segélyek: 38 fő = 18.000.-Ft-
Részletezés:

Szülés 9 fő
Temetés 8 »f

Nyugdíjas 9 tt

Gyermekgond. 8
Egyéb szoc. 4 tt

Kifizetett munkaadói segélyek:
Részletezés:Szeptemberben 9 fő

Októberben 9 "
Novemberben 4 "
Decemberben 2 "

= 3•500.-Ft
= 4.400.-"
= 3.700.-"
* 4.800.-"
= 1.700.-"

24 fő = 9.700.-Ft

= 3.400.-Ft= 3.800.-"
s 1.600.-"
= 900.-"
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Szakszervezeti üdülések:
Kontingens jegyek:

1976.nov.11-24. Hévíz: Vizsoly! Gyuláné és férje 
M nov.19-dec.2.Balatonföldvár:Palkó István
" dec.21-27. Zebegény: Fejes Józsefné és családja

Kontingensen felül szerzett jegyek:
1976.szept.20-27. Olaszország:

Csákvári Elekné 
Zágonyi Ilona *

w nov.11-24. Zebegény: Kostyál István és felesége

Összeáll.: Hoffer Rezsőné 
TT elnök

A Közalkalmazott Természetjárók 1977—ben három országos találkozót szer
veznek: májusban Sopronba és környékére, júliusban Békéscsabára és Gyulára, 
augusztusban pedig Tatára és környékére hívják a Közalkalmazottak Szakszerve
zetének minden tagját.

A találkozók részletes programja:
Általános tudnivalók.
A résztvevőknek minden túra első napján déli 12 óráig kell a helyszínen 

jelentkeznie, a szállását elfoglalnia. A szállásköltség mindenütt egységesen 
35.-Ft/fő.
A túrák első napján este/8 órakor/ ünnepi köszöntő és kulturális műsor szere
pel a programon. /Gyulán a Várszínház előadása. Belépődíj: 35.-Ft./
A túrák első napjának délutáni és a második napjának délelőtti programja u- 
gyanaz; vagyis tetszés szerint válogatva minden résztvevő mindent megnézhet, 
mindenhová eljuthat a két nap alatt.

1. túra: Sopron - má.ius 14-15.
Program: 1. Városnéző séta /3 útvonalon/

2. Autobuszkirándulások /uticélok: Balf, Nagycenk, Fertőd/. 
Autobuszköltség: 30.-, 35.- Hl. 60.-Ft/fő.

2. túra: Békéscsaba - Gyula /Szarvas/ - július 23-24.
Program: Városnéző séta /Békéscsabán ill. Gyulán/

2. Fürdés.
3. Saját autóbusszal vagy kocsival érkezők részére Kondorosra vagy 

Szarvasra a 2. nap délelőtt.
Jelentkezési határidő: 1977. június 10.
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3. túra: Tata - 1977. augusztus 27-28.
Program: 1, Városnéző séta.

2. Ágostyáni arborétum /gyalogosan/.
3. Vértesszöllős /gyalogosan/.
4. Turul-emlékmű /gyalogosan/
5. Gesztesi vár. /saját autóbusszal érkezőknek/.

Jelentkezési határidő: 1977. július 10.

A részletes programról és a tudnivalókról a bizalmiak idejében értesítik az 
érdeklődőket. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Felhívás

A Szakszervezeti Bizottság kéri mindazokat, akiknél a szakszervezeti könyv
tár tulajdonát képező könyv van, hogy kedden és csütörtökön 12-14 óra között 
szolgáltassák vissza Csákvári Elekné elvtársnőnek, a szakszervezeti könyvtár 
kezelőjének /Pollack M. tér, márványterem/.

A PÁRTSZERVEZET TEVÉKEKYSÉGÉRŐL

Az OSZK pártszervezete 1976. szeptember 8-án tar
tott taggyűlést, amelyen Ónody Miklós szervezőtit
kár tartott beszámolót a tagkönyvek cseréjével kap
csolatos beszélgetések legfontosabb tanulságairól.

Az összegezés legfontosabb elemei a következők 
voltak:

- A vezetőség jobban megismerte a párttagok e- 
gyéni gondjait, észrevételeit.

- A fentiek ismeretében a jövőben nagyobb fi
gyelmet kell fordítani a pártmunkák kiadásakor

a személyes adottságokra, lehetőségekre, illetve a végzett munkát 
személyre szólóan kell értékelni.

- A pártvezetőség eddig nem elég következetesen kérte számon a ki
rótt feladatokat.

- Általában a szakmai továbbképzés nem eléggé differenciált,
- A munkahelyi demokrácia az intézmény néhány részlegében nem felel 
meg a követelményeknek, ezért rendkívül fontos lenne a szakszerve-
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zeti Munkahelyi Bizottságok mielc5bbi megerősödése.
- Általában emberibb kapcsolatokra lenne szükség az intézmény külön

böző képzettségű dolgozói között.

Ugyanezen a taggyűlésen Juhász Lászlóné felvételi kérelmét egyhangúlag és 
örömmel fogadta el a tagság egésze.

Korsch Zoltánnét kommunistához méltatlan magatartása miatt töröltük az 
MSZMP tagjainak sorából*

A pártvezetőség 1976. második félévében 12 alkalommal ült össze: a napi 
feladatok, az aktuális ügyek mellett a megbeszélések legfontosabb témái 
a következők voltak:

- Az MSZMP KB tudománypolitikai és közművelődési határozatainak vég
rehajtása az intézmény sajátos feladatainak figyelembevételével.
A Havasi Zoltán főigazgatóhelyettes által készített előterjesztést 
a vezetőség elfogadta és egyúttal az intézmény vezetőségét felkér
te egy "Tudományos és Közművelődési Bizottság" megalakítására, il
letve a bizottság legfontosabb feladatainak meghatározására.

- Többször foglalkozott a testület az Ifjúsági Parlament előkészí
tésével, megszervezésével és munkájának értékelésével.

- Ugyancsak több alkalommal szerepeltek a napirenden a szakszervezet 
aktuális ügyei.

- beszámolt a Lakásügyi Bizottság vezetője az elmúlt évek munkájá
ról. Eddig összesen 8 fő kapott támogatást, holott 8o fő jogosan 
vár hasonló hitelre.

- Az OSZK Híradó jellegének, profiljának vizsgálatára egy munkacso
port kapott megbízást.

- Havasi Zoltán előterjesztésében megvitattuk az OSZK 5 éves tervét, 
amely azután a főosztályvezetői értekezlet határozata szerint Irány
elvekké változott a várbeli költözés bizonytalansága miatt.

jlagy Attila
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A MAGYAR IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA. TYPQ-GRAFIKAI TANSZÉKÉNEK 
EMBLÉMA TERVEI AZ OSZK SZAMARA

Dr. Haiman György egyetemi tanár, a Magyar Iparművészeti Főiskola 
Typo-grafikai Tanszékének vezetője, könyvtárunk állandó látogatója, már szá
mos esetben segítette Intézményünk kiadványt munkáját. Neki köszönhetjük ké
pes tájékoztatónk második kiadásának színes borítóját, őt dicséri az általá
nos tetszést aratott újévi üdvözlőkártyánk Is, legutóbb pedig a'zirci Reguly 
Antal Müemlékkönyvtárat bemutató - 1977. május végén megjelenő - uj ismerte
tőnek adott egyéni, művészi formát.

Folytathatnánk még annak felsorolását, milyen sok területen támogat taná
cséival, közreműködésével, de most ezek közül csak a legaktuálisabbat emeljük 
ki.

Még 1975-ben említette Haiman elvtárs, hogy szívesen készíttetne*tanszéke 
hallgatóival embléma terveket az Országos Széchényi Könyvtár számára. Ajánla
tát örömmel és hálával fogadtuk, hiszen e díszítő jelkép hiányát évek óta é- 
rezzük, és megoldása szükségességét több alkalommal felvetettük.

A magunk részéről azt javasoltuk, hogy & terveket lapunkban közzétesszük 
és Így róluk közvéleménykutatást folytatunk. /Az erre vonatkozó*levélváltás 
Haiman elvtárs és Milhoffer Alajos osztályvezető között történt./

Szeretnénk tehát megtudni, hogy az alább közölt rajzok közt * találnak-e 
dolgozóink olyat, amelyiket kiadványainkon, levélpapírunkon stb. felhasznál
hatónak tartanak, illetve melyik lenne erre a célra a leginkább alkalmas.

Kérjük ezért, hogy szíveskedjenek a mellékelt "szavazóidpót" kitölteni és azt a tudományos titkárhoz /dr. Németh Mária, Muzeum u.3.II.em./ a lap kéz
hezvételét. követő 10 napon belül eljuttatni. Munkatársaink véleményét össze
gezni fogjuk, az eredményt lapunkban közöljük, és arról természetesen a Typo- 
grafikai Tanszék vezetőjét is értesítjük.
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