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Pályázati hirdetmény

Az Országos Széohényi Könyvtár igazgatósága pályázatot hirdet az 1979. 
évi Keresztury-.lutalomra. /Keresztury Dezsőnek az OSZK dolgozói javára tett 
adományáról szóló tájékoztatás az OSZK Híradó 1978. évi számának 62. lapján 
jelent meg./

Pályázhatnak a könyvtár állandó munkatársai a tudomány, elsősorban a 
társadalmi tudományok területén, munkaköri feladataikon kivül eső teljesit- 
ményllkkel /könyv, tanulmány, forrásközlés, bibliográfia/.

Pályázni egyéni alkotásokkal lehet, de kivételesen társszerzők, illetve 
szerzői együttesek miivel is benyújthatók.

A pályamunkák megkívánt terjedelme három szerzői iv. Az 1979* évi pályá
zaton 1977-1979-ben elkészlllt munkákkal lehet részt venni, függetlenül attól, 
hogy azok publikálásra kertlltek, vagy kerlllnek.

Pályatételeket az igazgatóság ebben az évben sem hirdet meg.
A pályázatra beérkezett mllvek lektoráltatásáról a könyvtár Tudományos 

és Közmllvelődési Bizottsága gondoskodik, a főigazgató elnökletével mUködő bí
rálóbizottság pedig a szakvélemények figyelembevételével jutalmazza a két 
legjobb munkát.

A két jutalom együttes összege 14 000 forint, amely azonban a bírálóbi
zottság határozata szerint növelhető vagy osökkenthető.

Pályázatként az elbírálandó mU kéziratának egy - nem névvel, hanem jel
igével jelzett - példányát kell a tudományos titkárhoz /Dr. Németh Mária, 

Múzeum u. 3. II. em. Színháztörténeti Tár/ 1980. május 1-ig benyújtani.

Budapest, 1979. október 1.

Igazgatóság
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Az OSZK Vezetői Tanácsa szeptember 27-én a "Jelentés a Nemzet közi Cocroszol- 
gálát munkájának felülvizsgálatáról" c. előterjesztést tárgyalta meg.

A könyvtárban szokásos belső felülvizsgálatok között ezidén a Nemzetkö
zi Csereszolgálat munkájának felülvizsgálatára került sor. Ez annál is in
kább időszerű volt, mivel a bizottság megállapítása szerint "az NCS tevékeny
ségének csaknem minden területén uj helyzettel állunk szemben. Ez az "uj 
helyzet" azonban csak betetőzése egy mintegy két évtizedes folyamatnak, mely
nek során az NCS 1960-ban kijelölt feladataihoz újak társultak, a régiekben 
pedig lassú, de ma már jól látható hangsúlyeltolódás állt be. Megváltoztak 
az igények, mert megváltozott mind külföldi, mind hazai viszonylatban az a 
környezet, melyben az NCS működését kifejti. Változott továbbá a szemlélet 
is, mely az élet minden területén a gazdaságossági szempontok figyelembe vé
telét Írja elő és jelentősen változtak az NCS működésének feltételei is."

A vizsgálat kiterjedt az osztály munkájának elvi vizsgálatára az 1960. 
évi alaprendelet és a nemzetközi kötelezettségek tükrében. A bizottság tag
jai foglalkoztak a rendelet korszerűségének vizsgálatával, valamint az osz
tály cserekapcsolatainak kiterjedésével és jellegével. Áttekintették az osz
tály külföldi intézményeket támogató, kultúrpolitikai célú tevékenységét s 
erre vonatkozóan irányelveket dolgoztak ki. Foglalkoztak az NCS dokumentum 
forrásaival /kötelespéldány, vétel, bekérés, ajándék/, megvizsgálták az osz
tály pénzügyi lehetőségeit és a költségkeretek felhasználásának rendszerét. 
Külön vizsgálták a cserének, mint az OSZK gyarapodási forrásának szerepét. 
Végül megvizsgálták az osztály által forgalmazott dokumentumok nyilvántartá
si rendszerét és az osztály ügyvitelét.

A jelentésben foglaltak figyelembe vételével a könyvtár vezetősége el
határozta, hogy a Kulturális Minisztériumnál kezdeményezni fogja a nemzetkö
zi kiadványcseréről szóló rendelet korszerűsítését. A Vezetői Tanács egyetér
tett azzal, hogy mind a kulturegyezményes csere, mind az egyéb csere-tevé
kenység vonatkozásában irányelv az OSZK gyarapítási munkájának támogatása.
A kulturegyezményes /automatikus/ csere keretében erőfeszítéseket kell tenni, 
hogy ezen az utón érkezzék be a számunkra elsődlegesen fontos patriotlca- 
anyag, valamint a szakkönyvtári feladatok ellátásához szükséges egyéb doku
mentumok. /A partner-intézményekkel kötött egyezmények felülvizsgálata, a 
szükséges közvetlen tárgyalások lebonyolitása./ Az automatikus cseréből visz- 
szamaradt anyag hasznosításába fokozott mértékben kell bevonni az Állami Gor
kij Könyvtárat, ill. a nemzetiségi báziskönyvtárakat.

Tekintettel arra, hogy az OSZK a hozzá cserében érkező anyagnak csak 
mintegy 20 százalékát veszi állományba, a többit pedig térítésmentesen más
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könyvtáraknak osztja szét /a beérkező dokumentumok ellenértékét ugyanakkor 
saját pénzforrásaiból fedezi/, a Vezetői Tanács a következő határozatot hoz
ta: mind a osereprofilok tisztázása, mind a pénzligyi eszközökkel és a munka- 
erőkapaoitással való ésszerű gazdálkodás érdekében az OSZK kezdeményezze 
- az érdekelt felekkel 111, felettes szervekkel való tárgyalások utján, ve- 
lUk egyetértésben - a tranzit-jellegü cserének az Illetékes Intézményeknek 
való átadását /pl. a hivatalos kiadványok cseréje, a KMK számára végzett cse
re/. Ezzel párhuzamosan a cseretevékenység területén /mind a kulturegyezmé- 
nyes csere, mind az egyéb partnerek vonatkozásában/ törekedni kell a csere- 
egyensúly és az értékegyensuly fokozottabb biztosítására.

A Vezetői Tanáos előírta, hogy az NOS végezze el valamennyi cserepart
ner elemző felülvizsgálatát a nekik küldött és a tőlUk kapott anyag fontos
ságának mérlegelésével, a könyvtárak közötti munkamegosztás keretében, /ér
ték, hasznosság és minőség szempontjából, OSZK és egyéb érdekeltségit anyag 
aránya./ A tartósan negatív mérleget mutató csere-partnereket - kivéve, ha a 
kapcsolatok további fenntartását politikai vagy művelődés-politikai okok in
dokolják - le kell építeni, ill. más partnerekhez átirányítani. Törekedni 
kell a jelenlegi nagyszámú kapcsolat helyett kevesebb, de intenzív kapcsolat
ra.

A Vezetői Tanács állást foglalt amellett, hogy a hagyományos csere mel
lett essék azonos hangsúly a kultúrpolitikai célú támogatási tevékenységre a 
szomszédos szocialista országokban élő magyarság és - egyes esetekben - a nyu
gati országokban működő magyar érdekeltségű intézmények /magyar nyelvi tan
székek, stb,/ vonatkozásában. A nyugati országokban elsősorban a hazai iroda
lomról való széleskörű tájékoztatást kell előnyben részesíteni. Törekedni 
kell arra, hogy a támogatást élvező intézmények fokozottan kapcsolódjanak be 
a hungarika-gyüjtésbe s Így idővel cgeretárssá váljanak.

A Vezetői Tanács végűi előírta, hogy fel kell számolni a NCS nyilvántar
tási rendszerében és gazdálkodásában mutatkozó hiányosságokat. Ennek érdeké
ben:
a/ Ki kell dolgozni az NCS uj ügyrendi és működési szabályzatát, melyben sze

repeljen feladatának, tevékenységi körének, nyilvántartási rendszerének, 
stb. részletes meghatározása, ill. leírása, 

b/ Tovább kell fejleszteni az NCS nyilvántartási rendszerét abban az irány
ban, hogy a beszerzés és kiküldés kérdéseire a gazdaságosság szempontjait 
és a tartalmi kérdéseket is figyelembe vevő válaszokat adhasson. Különös 
súlyt kell helyezni arra, hogy a kötelespéldányok és az egyéb forrásból 
származó dokumentumok felhasználásának ellenőrizhetőségét a megfelelő bi
zonylatolás utján biztosítsák.

o/ Sürgősen el kell végezni az osztályvezető és a főosztályvezető szobájában 
tárolt tartalék-könyvek raktárra vételét, 

d/ Porditson az NCS gondot a rendelkezésére bocsátott pénzügyi keretek betar
tására. A cserekapcsolatok előirt felülvizsgálata után igényelt megalapo
zottan terjessze elő, általában pénzügyi eszközeinek felhasználásában terv
szerűen járjon el.
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A Nemzetközi Oeereszolgálat felülvizsgálatában a könyvtár alábbi munkatársai 
vettek résztt Bor Kálmán* Karácsonyi Rózsa* Hohor Jenó* Resenleitner Lajosné* 
Somkuti Gabriella, Somogyi Pálné, Sonnevend Péter, Szilvássy Zoltánné.

Összeáll.i SOMKUTI GABRIELLA

Szervezeti változások

A könyvtár főigazgatója a főosztályok közötti munkamegosztás továbbfejlesz
tése és a könyvtárra háruló uj feladatok elvégzésének biztosítása érdekében 
1979. október 1-i hatállyal a következő szervezeti módosításokat határozta
élt

1. A Nemzetközi Csereszolgálat a IV. főosztály keretéből az I. főosztály ke
retébe kerlll. A Postázó Csoport - további rendelkezésig - a Nemzetközi 
Oeereszolgálat szervezetében marad.

2. A Könyvtárak Központi Nyilvántartásának teljes ügyköre a III. főosztály
ról a IV. főosztály feladatkörébe megy át. Az ügykör ellátásához szükséges 
csoportot a IV. főosztály jelenlegi létszámának terhére kell létrehozni.

3. Az MNB Szerkesztőség Hungarlka-osoportjából a III. főosztályon belül "In
formációs Osztály" elnevezéssel uj szervezeti egység létesül. Az osztály 
feladatkörei a hazai kulturális-művészeti információs tevékenység koordi
nálása és továbbfejlesztése* uj szolgáltatások szervezése* hungarika bib
liográfiai és információs szolgáltatások nyújtása* kapcsolattartás egyéb 
hazai szakirodalmi információs rendszerekkel. Az osztály vezetője: Mohor 
Jenő.
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SÁNDOR ERZSÉBET 
1944-1979

Van valami ferde fény 
Téli délután,
Ránk nehezUl, mint a hang 
Templom-orgonán.

Nincs hogy magyarázni - 
Jel reménytelen,
Mennyei megbántás, 
Légből megjelen.

Égi sérülést ad. 
Sebhely ninos sehol, 
Csak a lélek mélye 
Tér el valahol.

Jöttére figyel az árnyék, 
Lélegzet eláll.
Ha megy, mint a felfakadt Ur 
Láttodra: halál.

/Emily Dickinsonj 258. Ford. Károlyi Amy./

Sándor Erzsi meghalt. Riadt döbbenettel próbáltuk felfogni a telefonér
tesítés jelentését, annak bekövetkezését, amelytől - akik szerettük ée ag
gódtunk érte, - mindig féltünk. Fájdalommal kellett tudomásul vennünk, hogy 
mindent elrendezett maga körül, ő akarta igy.

A tragédia titka övé maradt. Évek óta tanúi voltunk makacs, hősies küz
delmének, hogy mindig újra és újra legyűrje betegségét, vállalhassa tehetsé
ge feszitő erejét, és tudományos munkát végezhessen. Egyetemre járt, zenét 
tanult, nem adott fel semmit, nem mondott le semmiről, oeak ennyi pihenést 
engedélyezett magának, hogy újra készülhessen, tanulhasson. Úgy láttuk, vég
re a sikerek és eredmények időszaka következik. Tavasszal letette a könyvtá
rosi államvizsgát, az ELTE-ről engedélyt kapott, hogy folytathassa Ingatag 
egészsége miatt abbahagyott tanulmányait, örült, tervezett, még arra is ma
radt energiája, hogy régi vágyát megválóéitva, zongorát vegyen szép szabad
időre, otthoni muzsikálásra.

És éppen most zuhant le a sérült szárnyú madár.
1944. november 29-én született egy hétgyermekes család legidősebbjeként. 

1963-ban érettségizett a Kaffka Margit-gimnáziumban, továbbtanulásról az 
anyagiak miatt szó sem lehetett. Évekig adta haza keresetét, támogatta szü
leit, kisebb testvéreit, még külön gépeléseket is vállalt. Többszöri beteg
ség után, kimerültén, de megedzett akaraterővel 27 éves korában jelentkezett 
az ELTE magyar-könyvtár szakára. Felvették. Akik ismertük dolgozatait, tud
tuk, hogy tehetséges volt. Nem tudott cél nélkül élni, de a mércét olyan ma
gasra szabta, hogy törékeny szervezete nem birta a napi 8 órás könyvtári mun
ka után a tudományos munkával járó erőfeszítéseket. Újból és újból kénysze
rült abbahagyni a tanulást, magában elrendezni a türelmet és a várakozást, 
kinőnek-e újból hosszutávu repülésre tervezett madárszámyai.
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1963. augusztus 1. óta dolgozik az OSzK-ban. Az iskolából egyenest korúit 
hozzánk, 1977-ig a szolgálati /narancs/ katalógust szerkesztette, 1978 óta a 
nagylapos rávezetéseket csinálta. Akár betegség, akár más gond érte, teljes 
fegyelemmel, felelősséggel végezte munkáját.

Tiszteletet váltott ki mindnyájunkból, de nemcsak ezért. Erkölcsi érzé
kenysége, kényesen hibátlan jelleme példaképpé tették a barát előtt. A közös
ségben szerénysége, elfogulatlan őszintesége, minden kicsinyes pletykálkodás
tól való tartózkodása, és nem utolsósorban osodálatoo, Tamási Áron-novellába 
illő humora miatt szerettük.

Nagyon hiányzik. Sudár, hosszuoopfos alakjának, meleg, tiszta emberségé
nek emléke fájdalmasan fogja kisérni életünket,

A Gyilkos-tónál együtt megosodált, sziklába gyökerező fenyőszál - eltör
ve.

GRATiTiERT IZABELLA

Személyi hirek és változások

U.1 dolgozóinki Antal Edit szakalkalmazott IV. /gyarapítási osztály, Bódás 
Éva szakalkalmazott III. /könyvek központi katalógusa, Heissler Donát András- 
né sz. Soóa Ágnes szakalkalmazott III./katalogizáló osztály, dr.Kenyéri Ka
talin szakalkalmazott I./KMK hálózatfejlesztési osztály, Kis Gábor betanított 
munkás I./gazdaságl igazgatóság műszaki és fenntartási osztály, Sövény Zol
tán szakalkalmazott I./olvasó- és tájékoztató szolgálat, Szalal Glndl Rozália 
szakalkalmazott I./MNB szerkesztősége, Törpényj Lajos szakmunkás I,/hirlap- 
állományvédelmi üzem, Vladár Edit szakalkalmazott III,/katalogizáló osztály.

Átsorolásoki Bán Katalin szakalkalmazott III., Börzsönyi Judit szakalkalma
zott III., Borsányj Ferenc szakalkalmazott III., Gál Júlia szakalkalmazott
II., Herboly Miklósné szakalkalmazott II., Homor Fereno szakalkalmazott II., 
Mohor Jenő osztályvezető, Túri Katalin szakalkalmazott III.

A Könyvtár szervezetén belüli áthelyezési Herboly Miklósné szakalkalmazott
II. az OSZK állományából a KMK tájékoztatási osztály /szakkönyvtár/ állomá
nyába került.

Eltávoztak könyvtárunkból! - Áthelyezéssel! Börzsönyi Judit szakalkalmazott
III. /Fővárosi Tanáos Általános Iskola éB Nevelőotthon. - Munkaviszonya meg
szűnt! Oservenka Fereno betanított munkás I. - Meghalt! Sándor Erzsébet 
szakalkalmazott II.
/Lezárva! 1979. október 26./ összeáll.! HERNÁDI DÉNES
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

U.1 feladatunk; a könyvtárak központi nyilvántartása

A könyvtárakról szóló 1.976-os törvényerejű /pontosabban a végrehajtásáról 
Intézkedő minisztertanácsi/ rendelet uj, országos jelentőségű központi fela
dattal gazdagította nemzeti könyvtárunk funkolóinak amúgy is ágaa-bogas rend
szerét, amikor rábízta a könyvtárak központi nyilvántartásának felállítását 
és működtetését. A feladat egyes részletkérdéseiről /a jogi szabályozás ter
mészetéből adódóan elsősorban a kötelességeket részletezve/ a múlt év végén 
megjelent kulturális miniszteri rendelet /a könyvtári rendszer szervezetéről 
és működéséről/ intézkedik.

A Könyvtár az uj feladat megoldásához,a központi nyilvántartás megterve
zéséhez előbb csak a jogszabály tervezetének ismeretében láthatott hozzá. En
nek során a központi nyilvántartás funkcióit össze kellett hangolni a meglé
vő központi szolgáltatásokkal, illetve számba kellett venni a nyilvántartás 
leendő használóinak várható igényeit és az adatgyűjtésben való együttműködés 
lehetőségeit.
A központi nyilvántartás céljainak, funkolóinak első megfogalmazása a Könyv-, 
tárosegyesűlet 1978. évi vándorgyűlésén hangzott el* Ennek szakmai visszhang
ját, könyvtárunk több érdekelt és az egyes rész-kérdésekben szakértő munka
társának véleményét, valamint az időközben megjelent jogszabály előírásait 
figyelembe véve készült el a nyilvántartásra vonatkozó tervezet, amelyet ez 
év februárjában a KM által összehívott szakértői tanácskozás /a koordinációs 
központok igazgatóinak, illetve vezető munkatársainak részvételével/ vitatott 
meg. A tanácskozáson született megállapodások és a kiegészítő Írásos hozzá
szólások alapján készült el A magyarországi közkönyvtárak központi nyilván
tartása oimü előterjesztés könyvtárunk Vezetői Tanácsa számára*

Mivel a jogszabályok a központi nyilvántartás oélját, feladatait nem 
fogalmazzák meg, tervezésekor az alábbiakból indultunk kit
- A nyilvántartás felállításának célja a teljes magyar könyvtári rendszer 

feltérképezése, azaz; megbízható és teljes oimlista összeállítása, valamint 
a könyvtárak állományára és gyűjtőkörére, forgalmára, szolgáltatásaira, tá
jékoztató tevékenységére, működési feltételeire, felszereltségére kiterje
dő adatbázis létrehozása.

- A nyilvántartás a könyvtári statisztikával szemben a változó adatokat csak 
az adott könyvtár nagyságrendjének jellemzésére regisztrálja. Pontosan kell
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viszont tartalmaznia a kevésbé változó /és statisztikailag nem mért/ Jel
lemzőket: a könyvtár funkcióit, működésének objektív feltételeit stb.

— Az összegyűjtött adatokat visszakereshetoen, tájékoztatásra alkalmas módon 
kell tárolni.

- Az adatok birtokában gondolkodni kell kiadvány-formájú hasznosításuk lehe
tőségeiről, szükségességéről is.

Ilyen célok eléréséhez a nyilvántartásnak minden könyvtár minél több 
adatára, a könyvtári tevékenység minél szélesebb területeire vonatkozó infor
mációkra lenne szükségé. Figyelembe kell vennünk - igényeinkkel szemben - a 
realitásokat is: azt, hogy az utóbbi évek statisztikái szerinti mintegy 16-18 
ezer magyarországi könyvtár és könyvtári szolgáltató hely távolról sem érté
kelhető azonos szempontok alapján /hiszen egy még oly Jól működő községi vagy 
akár városi, járási könyvtártól sem kell megkérdeznünk, hogy milyen számítás
technikai eszközöket hasznai/; vagy azt, hogy az említett mennyiség egy ré
szét kitevő egy-kót szekrényből álló könyvtár nyilvántartásával egy országos, 
központi nyilvántartást nem szabad megterhelni. Az itt éppen csak érintett 
/és számos további, lapunk terjedelmi lehetőségei miatt meg sem említett/ meg
fontolások szerint az ország könyvtárainak nyilvántartására három lépcsős 
nyilvántartási rendszert célszerű kialakítani:
1. Részletes nyilvántartás a vonatkozó jogszabály szerint kiegészítő adatszol

gáltatásra kötelezett könyvtárakról /hálózati központokról és alközpontok
ról, országos feladatkörű szakkönyvtárakról stb./. E könyvtárak száma mint
egy ötszázra tehető, de indokoltnak látszik körtfc bővítése a jelentős vál
lalati, kutatóintézeti, nagymultu iskolai, felsőoktatási /kari, intézeti/, 
esetleg a legjelentősebb nagyközségi, városi,kerületi könyvtárak tekinte
tében.

2. Kevésbé részletes, de informatív nyilvántartás a könyvtárrá minősíthető 
intézményekről. A könyvtárrá minősítés a hálózati központok feladata /jo
ga/, ehhez irányelveket, esetleg könyvtártípusonként különböző szemponto
kat adunk.

3. Az inkább "könyvtári szolgáltató hely"-nek nevezhető könyvtárakról csak 
minimális mennyiségó adat /természetes összhangban az MSZ 3419 Könyvtárak 
és szakirodalmi tájékoztatási intézmények adatait tartalmazó adattárak 
szabvány előírásaival/.

Az első két kategóriába tartozó könyvtárak adatait tartalmazza majd a 
központi nyilvántartás, a "szolgáltató helyek" nyilvántartása a hálózati köz
pontok feladata. Természetesen lehetőségük van arra is, hogy hálózatuk minden 
intézményére kiterjedő nyilvántartást vezessenek.

A nyilvántartást megalapozó adatgyűjtést csak a hálózati központok köz
reműködésével lehet eredményesen lebonyolítani. /Erre a közreműködésre - a 
már említett szakértői tanácskozáson - a koordinációs központoktól Ígéretet 
is kaptunk./ Az adatlapokat a hálózati központok küldik szét, ellenőrzik az 
adatszolgáltatás teljességét és helyességét, és a válaszokat megküldik az 
OSZK-nak. A hálózaton kívüli könyvtáraknak az adatlapot közvetlenül mi küld
jük meg.

A beérkező adatok feldolgozása, a nyilvántartás kiépítése csak fokoza
tosan történhet. Először az első kategóriába sorolt könyvtárak adatait dol
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gozzuk fel; a magyar könyvtárügy "gerincének" mielőbbi áttekintését tesszük 
ezzel lehetővé. Az adatokat /a kitöltött adatlapokat/ könyvtáranként, egysze
rű számsorrendben tároljuk majd /betűrendes mutatókkal/. Az adatok különböző 
szempontok szerinti visszakereshetőségét fénylyukkártyás rendszer biztosítja. 
Ez a módszer kellő hatékonyságú visszakeresést tesz lehetővé, összhangban 
van jelenlegi anyagi és technikai lehetőségeinkkel, a jövőre nézve pedig a 
számitógépes adatfeldolgozásra való áttérést jelentékenyen megkönnyíti.

A központi nyilvántartás adatairól való tájékoztatás kötelezettségét a 
vonatkozó jogszabály is előírja. Mivel a nyilvántartás áttekintést ad majd a 
teljes magyar könyvtári rendszerről és működésének főbb jellemzőiről, a ren
delet előírta tájékoztatásnál több szolgáltatásra képes:
- Információs bázis lesz az országos könyvtárpolitikai intézkedések előkészí

téséhez.
- Adatai kiegészítik, segítik a már meglévő központi szolgáltatásokat: Pél

dául a könyvtárközi kölcsönzés esetében a feltételezhető lelőhelyekről, a 
jelentős különgyűjteményekről; a központi katalógusokat informálhatja a be
jelentésre kötelezendő vagy felkérendő könyvtárakról, illetve a bejelenté
si kötelezettség alól mentesíthető különgyüjteményekről; kiegészítheti a 
Kötelespéldány Szolgálat nyomdai-sokszorositói nyilvántartását a könyvtárak 
házi sokszorisitó üzemeire vonatkozó adatokkal, és igy tovább.

- A nyilvántartás adatai hasznosíthatók az OSZK általános tájékoztató munká
jában, mindenekelőtt a "tájékoztatás a tájékoztatásról" jellegű kérdések
ben.

XXX

Ennyiben lehet - nagyon röviden - összefoglalni a könyvtárak' központi 
nyilvántartásának a Vezetői Tanács által jóváhagyott tervezetét. A jóváhagyás 
alapján - a Kulturális Minisztérium könyvtárügyi osztályával egyetértésben - 
elkészült az adatlapok immár véglegesnek tekinthető kézirata. Szeptember fo
lyamán különböző tipusu és jellegű könyvtárakkal próbafelvételt végzünk: ez
zel kiszűrjük az adatlapok esetleges hibáit, és véglegesitjük az adatszolgál
tatáshoz nélkülözhetetlen kitöltési tájékoztatót is. Ha a további munkálatok 
is terveink szerint haladnak, mire lapunk az olvasókhoz jut, már az adatlapok 
és a kitöltési tájékoztató sokszorosítása folyik.

így minden reményünk meg lehet arra, hogy a jövő év vége felé - legalább 
a könyvtári rendszer gerincét alkotó könyvtárakról - feldolgozott, szolgálta
tóképes adatbázis áll rendelkezésünkre, s ezzel könyvtárunk újabb adalékkal 
járul majd hozzá az alakuló szakirodalmi-szakmai információs rendszerek 
/OSZIIR, társadalomtudományi, kulturális-művészeti információs rendszer/ szer
veződéséhez, illetve az UAP /« Universal Availability of Publication ■ a ki
adványok egyetemes hozzáférhetővé tétele/ világméretű programjának hazai meg- 
való sülá sához•

MOHOR JENŐ
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A repertóriumról: döntés után, változás előtt*

Az intenzív fejlesztésért

Osztalybemutatkozasunk es a februári egyesületi vita beszámolója után 
egy éven belül immár harmadszor szólunk a Híradóban nemzeti cikkbibliográfi
ánk kérdéseiről. Útkeresésünk vezetői döntésbe torkollott /ld. 4-5.sz. 83.1./, 
amelynek az a leglényegesebb eleme, hogy a repertórium 1981-től megszűnik ál
talános profilú lenni, ugyanakkor a hazai tájékoztatási rendszerfejlesztési 
teendők ezidőszerint talán legaktuálisabb területén, a társadalomtudományok 
vonatkozásában növeli információs tartalmát a feldolgozott Írások tárgyszava
zása és a gyűjtőkör - bár szerény - bővítése révén.

Mielőtt e változás szakmai indítékairól és sajátos problémáiról szólnék, 
pár mondattal túl kívánok lépni a konkrét témán. Úgy vélem ugyanis, hogy egy 
ilyen - negyedfélévtizedes szolgáltatásunkat reformáló - lépés irányát tekint
ve akkor lehet indokolt, ha saját területén egy általánosabb követelmény vagy 
törvényszerűség érvényesülésének nyit utat. Ezt nevezhetjük a nemzeti könyv
tári funkciók folyamatos tisztázásának avagy f,naprakészebben” az OSZK inten
zív fejlődési útja keresésének. Mindkét megfogalmazás a lényeget illetően egy
re utal: bizonyos eleve megszabott - és úgy tűnik, manapság egyre szorosabban 
megszabott - kapacitások, ráforditásmennyiségek hatékony felhasználásával a 
valóban csak itt és most teljesíthető felhasználói elvárásoknak minél korsze
rűbben tegyünk eleget. Ezen átfogó intézmény- és munkaszervezési feladatnak 
pedig nyilván egyik lényeges tényezője - olyanok mellett, mint a vezetés szín
vonala, az erkölcsi és anyagi ösztönzés, a technikai ellátottság, a munkaidő 
kihasználása, a szakképzettség, az adminisztráció egyszerűsítése stb. - a 
szolgáltatás-fejlesztés, a szolgáltatások irányultságának és minőségének meg
felelő alakítása. Ebbe a kívánatos folyamatba kapcsolódik reményem szerint a 
repertórium-ügy megoldása is.

Szakmai indokok

E filozofálgatásnak tűnhető magasságból most már ideje visszaereszked
nünk a változtatás belső, szakmai indítékaihoz.
1. A mind nagyobb tömegű hazai cikk-termés szakmailag elfogadható szelektálá

sa és feldolgozása egyre kevésbé oldható meg az adott létszámmal /már az 
éves mutatók is nagyobbrészt külön megbízással készülnek/.

2. A nemzeti cikkanyag jelentős részének feltárását a rohamosan növekvő szá
mú kurrens nemzeti szakbibliográfiák is elvégzik /tiz éve, a repertórium 
ügyében legutóbb készített kollégiumi előterjesztésben Fügedi Péterné két

* A cikk az előző számból helyhiány miatt maradt ki.

182



tucatról beszélhetett, ina már három tucatra rúg a számuk/, s móg ha ezek 
jó része töredék diszciplínákra terjed is csak ki, s sokuk egyfajta "kur- 
rens-retrospektiv” műfajt is képvisel /1-3 éves ciklussal ill. átfutási 
idővel/, móg mindig marad néhány /pl. orvosi, mezőgazdasági, pedagógiai/, 
amely a felhasználói érdekeket teljesebben elégíti ki, mint a repertórium.

3. A repertorizálandó cikkáradat - évi 23-25 ezer tótel - mindössze 4oo szakcso
portba sorolása, s az is füzetenként, éves kumuláció hiányában, illuzóri
kussá tesz az érdemi tematikus keresést /ellentétben pl. a fent emlitett 
szakbibliográfiákkal, amelyek tárgyszavaznak s éves tárgyszóindexet is ké
szítenek/, ami azt a kérdést is felvetheti, hogy a nemzeti könyvtár med
dig nyugodhat bele az általa jegyzett általános illetőleg a cikkbibliográ
fiák közti minőségi különbségbe, főként azonos anyag szolgáltatásában.

4. A nemzetközi gyakorlat egy, a lényeget jelentő kérdésben egyértelmű képet 
mutat: az országok többsége nem tartja az általános cikkbibliográfiát a 
nemzeti bibliográfiai rendszer elengedhetetlen elemének /megvan a szocia
lista országokban; néhány fejlett tőkés országban a közművelődési szinten 
érdekes anyagot regisztrálják, mig egypár másban csak a társadalomtudomá
nyit; végül a fejlődő országokban a kevés publikáció okán a nemzeti bibli
ográfia egyetlen sorozata tartalmazza a könyveket és cikkeket egyaránt/. 
Végső soron tehát a nemzeti cikkbibliográfia léte inkább az adott fejlett
ségű információs infrastruktúrának, semmint valamely mindenkire érvényes 
"alaptörvénynek” a függvénye.

5. Belföldi felhasználóink többsége, mint ez éveleji kérdőíves felmérésünk 
válaszaiból kiderült, igen nagy mértékben él a nemzeti szakbibliográfiák
kal, s a repertóriumnak egyrészt "hiánypótló”, másrészt kontroli-szerepet 
tulajdonit. Ez alól kivételt talán csak a kisebb városi könyvtárak jelen
tenek, ahol gondot okozhat nagyobb számú nemzeti szakbibliográfia beszer
zése és hasznosítása. A kapott észrevételek summáját érdemes áttekinteni 
/:zárójelben röviden utalok hozzáállásunkra/:

- még vannak hiányok a feldolgozásra érdemes időszaki kiadványok te
kintetében /igyekszünk fokozatosan felszámolni/;

- a szelektálásban tapasztalhatók bizonytalanságok /részletes gyűjtő
köri szabályzatot készitünk/;

- vannak gyűjtőköri hiányok: szépirodalom, bírálatok /a kérdésre még 
visszatérek/;

- késnek az éves betűrendes mutatók /az 1975-ös kötet valószinüleg 
szeptemberben terjesztésre kerül, az 1976-os nyomdakész állapotban van, a 
továbbiakban évente kettőt kívánunk hasonlóan előkésziteni - a megjelenés 
a sokszorosítási kapacitás függvényében várható/;

- megoldásra vár a füzetekkel párhuzamos cédulaellátás /vagy egyolda
lú nyomás/ ennek megoldása túlmutat jelenlegi lehetőségeinken; amennyiben 
azonban a Lisztes László kecskeméti megyei könyvtárigazgató által legújab
ban javasolt országos helyismereti cikkfeltárás és cédulaellátás beindul, 
akkor ebből mi is részt vállalunk az általunk készitett leírásokkal s ez
által a leginkább érdekelt közművelődési könyvtárak alapigénye ki lesz 
elégítve/;
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rendszerkapceolatokat kell kiépíteni a kurrens nemzeti szakbibliog
ráfiákkal /ennek megvalósítása a jelenlegi változtatás pillére/.

Célkitűzések és tennivalók

A változtatás okainak rövid összefoglalása nyomán már kirajzolódnak alap
vető céljaink is:

- a párhuzamosság csökkentése a feldolgozás és a kiadványok utján törté
nő tájékoztatás terén - á felhasználói alapérdekek /teljesség - kurrens in
formálás - visszakereshetőség/ sérelme nélkül;

- az általunk készítendő cikkbibliográfia minőségének javitása: az érde
mi teljesség megbizhato teljesitesen túl a társadalomtudományok vonatkozásá
ban a gyűjtőkör bővítésének és a tartalmi feltárásnak a mélyítése révén;

- megoldás keresése a szépirodalom bibliografizálására.

Az első célkitűzés esetében a következő kurrens szakbibliográfiák jöhet
nének számításba: orvosi, mezőgazdasági s néhány társadalomtudományi, Így a 
pedagógiai, szociológiai, könyvtári és a fejlesztési elképzelések szerint a 
közgazdasági. Tendenciájukat tekintve ide sorolhatók továbbá a műszaki terü
leteket átfogó Műszaki Lapszemlék /OMKDK/, amelyek gyűjtőköre fokozatosan ki
terjed a belföldi anyagra is.

A Vezetői Tanács állásfoglalása ismert: el kell érni, hogy a repertórium 
1981-től illetőleg mielőbb a társadalom- és természettudományokra szűkítse ér
vényességi körét.

Elképzelésünk szerint a partnerintézményeket /AGROINFORM, OOKDK és - re
mélhetőleg - OMKDK/ avval fogjuk tudni támogatni, hogy az általuk nem figyelt 
kiadványokban előforduló szóródó anyagról jelzést nyújtunk, - ennek gyakorla
ti teendőit együttműködési megállapodásokban kivánjuk rögzíteni. - Itt jogo
san felvetődhet a kérdés, miért egyirányú kooperációs modellben gondolkodunk, 
miért nem lépünk még eggyel tovább, a bibliográfiai rendszerképzestől a való
ban kölcsönös - osztott feldolgozást oélzó - együttműködésig? Ez szándékunk
ban áll, ám - korábbi tapasztalatainkkal egybehangzóan - tudatában vagyunk 
annak, hogy a különböző átfutási időket elérő és bizonyos mértékig eltérő le
írási szabályokat követő bibliográfiák esetében a realitásból kell kiindulni, 
s csak a kellő feltételek megléte esetén célszerű a kívánatos irányban több
re vállalkozni.

A második célkitűzés érdekében a fontosabb szinházi, zenei, képzőművé
szeti és filmbirálatokkal tervezzük gyűjtőkörünket bőviteni; a társadalomtu
dományi anyagot tárgyszavazzuk, s remélhetőleg sikerül az éves mutatót betű
rendes szerzői és tárgyszó-mutatóvá fejlesztenünk.

Harmadik célkitűzésünk - nyilván feltűnően - óvatos megfogalmazású. Ez 
nem jelenti azt, hogy nem bizunk az előrelépésben, s nem számítunk arra, hogy 
az irodalomtudományi bibliográfiai szerkesztőséggel együttműködve, s bizonyos 
anyagi háttér megteremtése esetén legalább a primér irodalmi folyóiratok, te
hát 2-3 tucat kiadvány néhány ezer tételét megfelelő jegyzékbe fogjuk tudni 
foglalni.
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Cikkbibliográfiai rendszer az 1980-as években

A ma még csak kontúrjaiban felrajzolható kurrens magyar cikkbibliográ- 
fiai rendszer várhatóan a következő elemekből fog állni:

1. Magyar Orvosi Bibliográfia, évi 6 számban /00KDK/;
2. Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia, évi 4 számban /AGRCIttFOHM/;
3. MNB IKR. Társadalomtudományok, évi 12 számban /OSZK Repertórium 

Szerkesztőség/;
4. MNB IKR. Természettudományok, évi 4 számban, vagy átmenetileg:

MNB IKR. Természet- és műszaki tudományok, évi 6 számban /OSZK Re
pertórium Szerkesztőség/;

5. Műszaki Lapszemle-sorozatok, évi 12-12 számban /OMKBK/;
6. MNB IKR. Szépirodalom, évi 2 számban /)SZK Repertórium Szerkesztőség, 

irodalomtudományi bibliográfiai szerkesztőség/.
A megvalósitásról, az uj helyzet sajátosságairól - most már hosszabb 

szünetet tartva - mintegy két év múlva tudunk majd beszámolni.

SOKNEVEKE PETER

Túl az Óperencián...

Körkép az 1945 ás 1970 között külföldön 
megjelent magyar nyelvű gyermekirodalomról

A nemzetközi gyermekév alkalmával sok mindent Írtak már a gyermekekről 
és sok mindenről, ami velük kapcsolatos. De még mindig lehet olyat találni, 
amiről érdemes beszélni...

Úgy érzem, én is bővithetem e témák változatosságát. Rövid képet adok ar
ról a gyűjtésemről, amellyel - az 1945 és 1970 között - külföldön magyar nyel
ven megjelent gyermekirodaimat térképeztem föl.

Mielőtt átlépném a határokat, pár szóval emlékezni szeretnék az elmúlt 
évtizedek alatt hazánkban kibontakozó gyermekirodalom- és vele kapcsolatban 
az itt élő ifjúsági irók válságos szakaszaira.

Az ifjúsági irodalom ugyanúgy tükrözi a változó időket, mint a felnőtt 
irodalom.

A felszabadulás utáni időkben nem volt-, és még ma sem könnyű - meseiró- 
nak lenni. A szerkesztőségek, kiadók az uj időknek, az uj társadalmi rendnek 
megfelelő uj meséket, igényeltek. A régi mesehősök: törpék, boszorkányok, hét- 
fejü sárkányok el kellett vándoroljanak a meseerdőkből, hogy átadják a terepet 
uj, meg talán, igazán meg sem született mesehősöknek,- egy technikai csodavi
lágban. - Pedig, tulajdonképpen a mese és a ma: ellentmondásos. A mese mindig 
a múltban barangol. "Volt, hol nem volt...” - mindig igy kezdődik.. Nagy idők
nek kell még eltelniük, amig a mi átalakult társadalmunk válik majdani mesei-
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róknak igazi meséttermő világgá...
Mágia, a gyötrő újat keresés ellenére sem állt meg az ifjúsági irodalom. 

Az 1950-es évek elejének nehézkessége után föllendült, kiteljesedett. A ha
gyományos mese is újra létjogosultságot kapott az újat kereső mellett. Főleg 
a gyermek- és napilapok gyermekrovatai adtak helyet és alkalmat az ifjúsági 
irók útkereséseinek, erejük, képességeik próbálgatásainak. Párhuzamosan a 
rádió is sokat segített, meg a televízió,- bár ez utóbbi később szinte tel
jesen áttért a báb- és rajzfilmek vetítésére, a Pannónia filmstúdióval 
karöltve.- Az egyetlen ifjúsági kiadó, a Móra kiadási terveibe sok minden 
belefért: külföldi klasszikusok, külföldi irók, népmesegyüjteménvek - hazai
ak és külföldiek-, a serdültebbek részére: többnyire külföldi kalandos, fan
tasztikus Írások,- de a szegény, hazai uj meseirók csak nagyon megszürten ju
tottak néha szóhoz.

A közelmúlt évtizedek hazai ifjúsági irodalmának e nehéz sorsú terméke
it nagyjából ismerik fiatalok, öregek egyaránt. A fiatalok azon nőttek föl, 
az idősebbek - gyermekeiket az ujjal tanítva - ismerték meg. Erről most nem 
is beszélek.

A nemzetközi gyermekév jó alkalom arra, hogy a határon túli magyar gyer
mekekre is gondoljunk, és - változatlanul az ifjúsági irodalom kapcsán.
- Most térek vissza az említett gyűjtésemre. Kerestem:

- Vajon, min nőttek fel, felszabadulásunk óta, a határon túli magyar 
gyermekek, - mit ismernek a magyar mesevilágból - régiből és újból,- illet
ve, hol találkoznak velünk anyanyelvűnkön még az Óperencián túl is?

Érdekes képet mutat a vizsgálatom, amelyik nyomon kisérte a magyar mese 
útját 1945 és 1970 között. Hány és milyen országokba jutott el a magyar mese 
és ifjúsági irás,- illetve, hol jelent meg egyáltalán magyar, vagy magyarra 
fordított ifjúsági mü? - Az útvonal jelzi egyúttal azt is, hova szóródtak 
szét hazánkfiai és hol őrzik még a nyelvet gyermekeik számára is.

Az elérhető adatok alapján összeállított fölmérés szerint,- a három 
szomszédos, sok magyar lakta országon, Románián. Csehszlovákián és Jugosz
lávián kivül,- a Szovjetuniótól az Amerikai Egyesült Államokig jutottak el 
és láttak napvilágot magyar ifjúsági Írások. Anglia. Argentína. Ausztria. 
Bulgária. Kanada. Kína. Lengyelország, a két Németország. Olaszország. Svájc. 
Svédország és Venezuela jelzi a magyar mese hétmérföldes csizmával megtett 
útját.

Benedek Elek mesél New-Yorkban, Buenos Airesben, de Pozsonyban, Buka
restben és Ljubljanában is.- Csongor és Tünde Rómában,- Toldi Miklós Argen
tínában és Kanadában található. - Gárdonyi Egri csillagjai Buenos Airesben 
is fölragyogtak,- Mikszáth Két koldusdiákja és Tamási Ábelje ott is él..
A teljesség kedvéért: magyar paraszt-meséket f,Mesél a falu”- Buenos Airesben..

A távoli és tengerentúli területeken tulajdonképpen csak igen szórvá
nyosak ezek a magyar ifjúsági kiadványok. Kis számuk inkább csak azt jelzi, 
hogy ott is magyarok élnek és gyermekeik számára még valameddig őrizni akar
ják a magyar nyelvet. A nyelvet, az ábécét, a magyar mesét s az elvándorol
tak lelkében még megmaradt egy-egy halhatatlan ifjúsági mü emlékét...

Igen jellemzőek az Argentínában megjelent ifjúsági kiadványok kiadási 
évei. Zömével: 1950,-51,-52,-53,-54,-57,-58. közöttiek. A távoli területek
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közül itt jelent meg a legtöbb* föltehetően, közel a kivándorlás időszakához, 
még erős a nyelv megőrzésének ez igénye a gyermekek számára. Később, már 
alig-alig jelentkezik.

Az emlitett európai, nem szomszédos országokban, pl. Bulgáriában. Len
gyelországban . de a Szovjetunióban is többnyire csak ottani szerzők meséi, 
ifjúsági Írásai jelentek meg magyar nyelven.- A két Németországban is jelen
tek meg hasonlóan magyar gyermekkönyvek,- zömével az 1960-as években.

A három szomszédos országban, ahol nagyobb lélekszámban élnek magyarok, 
egészen mást látunk.

Romániában a felszabadulás utáni időszakban igen gazdag az uj termés.
Uj, ottani fiatal magyar irók revei váltak ismertté és nagyon sok saját mü 
jelent meg, nem is mindig csak ifjúsági irók tollából. E mellett nagyon sok 
népmese-gyűjtés és fordítás egészítette ki munkásságukat.- Talán nem túlzás, 
ha azt mondom: szinte a Magyarországon ez időben ifjúsági vonalon ismertté 
vált nevek számával egyező az erdélyi magyar ifjúsági irók /vagy ifjúsági té
mával is jelentkező irók/ száma. Csak egy pár nevet említek: Bede Olga. Bon- 
czos István, fodor Sándor. Hervay Gizella. Horváth István. Kányádi Sándor. 
Kemény János. Kiss Jenő. Lé táv Lajos. Ma.itényi Erik. Marton Lili. Méhes György. 
Nagy Olga. Páskándy Géza. Sípos Bella. Veress Zoltán, stb.

Erdélyben sok a magyar népmese-gyűjtemények száma is: Bágyi János. Kon- 
sza Samu népi mesemondók meséin kivül, értékesek: Ősz János: Kisküküllő völ
gyi népmesék,- Konsza Samu: Háromszéki magyar népmesék,- Nagy Olga: Mezőségi 
népmesék,- Nagy Olga: Erdélyi magyar népmesék,- Sípos Bella: Hétfalusi csángó 
népmesék,- Faragó József: Romániai népmesék.- De az erdélyi kicsi magyarok sok 
más nemzet gazdag népmese gyűjteményében is gyönyörködhetnek. Ismerhetik:
I.Pop-Reteganu: Erdélyi román népmese gyűjtését és az igen számos szász nép
mese gyűjtéseket: Fodor Irén: ..Szász népmesék,- Kovács iv&n: ..Frdélyi
szász népmesék,- Méhes György: ..Német népmesék.- G.Műnchgesang: ..Német mon
dák és regék c. köteteket. - De magyar nyelven olvashatók még: orosz, ukrán, 
jugoszláv, norvég, ir, francia, olasz, görög, koreai, kubai, török, kínai, 
brazil, észt, finn, lapp, afrikai, latin-amerikai és észak-borneói népmesék 
is.

Régi román klasszikus és újabb jeles irók írásait egyaránt nagyon gazdag 
választékban olvashatják magyar fordításban az ottani magyar gyermekek. Tudor 
Arghezi. I.A1.Bratescu-Voinegti. I.L.Caragiale. I.Creanga. M.Eminescu. P.Is- 
pirescu. jjt.B.Delavrancea. I.M.Sadoveanu. C.Gruia. M.Sintimbreanu. Al.Vlahu^a 
meséi, elbeszélései igazi élményt adók...

Csehszlovákiában a nagyszámú, főleg csehszlovák-magyar közös kiadásban 
megjelenő müvek szerzői jórészt magyarországi irók; - csehszlovákiai magyar 
ifjúsági irót alig jeleznek a könyvkiadások. Tóth Tibor. Verseghy Erzsébet.
Vigh Rózsa. Dániel Imret Kónya József. Rácz Olivér nevét alig venni észre az 
igen nagy számú magyarországi irók müveinek közös kiadásai mellett.- A bratis- 
lavai kiadó a Mórával karöltve csupa magyarországi irót jelentet meg: Fazekas 
Anna, fekete István, Fésűs Éva, Janikovszky Éva, Kormos István, végh György, 
és sok másokat.

Csehszlovákiában viszont jelentősek a helyi cseh és szlovákból való for-
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, ' * J vditasok. Bozena Nemcova, Eduard Betiska. Jaroslava Blazkova. Maria Durickova.
C*Hronskyt Rudo Móric. Josef Capek. Karéi Capek. Jan Drda és még sokaknak 

magyarra forditott Írásai bő választékot nyújtanak a kicsiknek, - Ezeken ki- 
vül igen sok más idegen nyelvű /orosz, francia, angol, olasz, lengyel/ ifjú
sági müvet fordítottak magyarra az ottani magyar gyermekek számára*

Pavol Dobsinsky és Bozena Nemcová szlovák népmese gyűjteményeinek for
dításain kívül csak távoli, dél- és közép-amerikai, perzsa, arab, török meg 
héber mesék, népmesék fordításait olvashatják a magyar gyermekek.

Jugoszláviában ismét örvendetesebb a kép. Nagyobb számú ottani magyar 
ifjúsági szerző neve ismert: Bodrits István. Debreczeni József. Herceg János. 
Sebestyén Mátyás. Kovács Sztrikó Zoltán. Fehér Ferenc. Sulhóf József. László 
Dezső, Argyelán István és sokan még.

Jugoszláviában már 1949-ben, 1950-ben, 1953-ban jelentek meg magyar nép
mesék; - magyar nyelvű fordításban pedig: orosz, szerb, horvát, szlovén, ma
cedón népmesék is több kiadásban.

Gazdag és színes a magyar gyermekek számára forditott anyag. A jugoszláv 
Írók és fordítók bőségesen gondoskodnak a kicsinyekről. Van miből válogatni- 
ok: Ivó Andric. Branko Copic. Vladimír Nazor. Branko V. Radicevic. Tone Se- 
liskar. Milivo.i Mátosec. Ela Peroci /szlovén/, Dusán Kostic. Grigor Vitéz. 
Mirko Petrovic. Emil Smasek és még sokak sok-sok meséje és elbeszélése más 
és más szépségeket mutat.

És ami szinte mindhárom szomszédos országra jellemző:
Az Ezeregyé.1 szaka meséinek keleti varázsa múlhatatlan. Uj és uj kiadások

ban jelennek meg Erdélyben, a Felvidéken és Jugoszláviában egyaránt.
A nagy külföldi klasszikus mesemondók is örökifjak. Mindhárom területen 

újra és újra megjelennek: Andersen. Grimm. Hauff. Perrault. La Fontaine. Mil- 
ne. Swift. C.Collodi: Pinocchio-ja, Walt Disney sok sok írása és Bürger: 
Münchausenje..

A mesék mellett a nagyobbacska gyerekek számára az örök ifjúsági irók 
Írásai is egyformán élmény északon, keleten, délen: Cooper. Defoe. Twain Mark. 
Kipling. Verne. Jack London. Dickens. Kari May, /és főleg Jugoszláviában/ 
H.Beecher Stowe: Tamás bátya kunyhója,- J.Swift: Gulliver-je,- J.Stranger: 
Buffalo Bill-je ma is igényeltek; E.R.Burroughs: Tarzan-jai és Gilbert De- 
lahaye: Mariká-i ugyancsak Jugoszláviában, sorozatokban jelentek meg.

De északon, délen, keleten a mai gyermekeknek, és újra és újra az uj nem
zedékeknek is meséli csodálatos, halhatatlan történeteit nagy mesemondónk, 
Benedek Elek.- Toldi ma is bámulatot kelt tetteivel, az ”egri csillagok” kö
röskörül újra fölragyognak,- János vitéz is körben keresi Tündérországot, és 
Ludas Matyi is Döbrögi uramat.- A Pál utcai fiuk ma is hatnak és meghatnak 
Pozsonyban épp úgy, mint Újvidéken és Móricz intése Kolozsváron, Kassán, Új
vidéken újra és újra elhangzik: ,flégy jó mindhalálig!”- De szomszédainkban 
ott vannak mindenütt: Jókai, Mikszáth, Móra is...

Mit bizonyítanak az elmondottak és e rövid körkép?
Ahol nagy lélekszámban élnek határainkon túl magyar gyermekek,- ugyanazt 

a klasszikus és magyar mesevilágot ismerik meg, amin mi, idősebbek is felnőt
tünk. - Sőt, elég általános, hogy a mesekönyv kiadásokban több a klasszikus,
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a hagyományos, mint az uj, a modern. - A hagyományoshoz, a meséshez való ra
gaszkodás még az illusztrációkban is megmutatkozik. - A hagyományos mellett, 
az uj időket tükröző Írások, többnyire az egyes országok helyi magyar- és 
nemzeti uj Íróinak Írásaiból, illetve azok fordításaiból jutnak el a gyerme
kekhez. Ezek elégítik ki az ottani gyermekek mai világról mesét váró igénye
it.

A külföldön, főleg a szomszédos országokban megjelenő magyar mese- és 
ifjúsági könyvek gazdag, bő választéka örvendetes. A könyv, az első gyermek
könyvek emléke sokáig elkísér. Az ember felnőtt korában is a gyermekkorára 
gondol vissza legmelegebben. Amit akkor tanulunk és ismerünk meg, nem felejt
jük el. A határainkon túl élő magyar gyermekek, ha magyar nyelven jutnak el
ső irodalmi élményeikhez, őrizni és szeretni fogják azt a nyelvet, amelyik 
egykor a mesevilágot ismertette meg velük...

RÁDULY MÁRTA
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Az er.yik könyv rosszul érezte magát a polcon és leesett"
/Jules Renard/

Tanulmányozva a KISZ-szervezet dokumentumait, lapozgatva az OSZK Híra
dót, figyelemmel kisérve az intézmény vezetésének és a társadalmi szerveze
teknek a politikáját, egyértelműen megállapíthatjuk: kulturális életünknek, 
klubmunkánknak jelentős szerepet szánunk. Rendelkezésünkre áll a helyreállí
tott klubhelyiség, a költségvetésből és egyéb forrásokból nagy összegeket 
fordíthatunk dolgozóink művelődésére.

Nem járnánk el helyesen, ha az 1979/80-as klubév elkezdésekor megfeled
keznénk arról, ami elsődleges feltétele tevékenységünknek. Ez év első felében 
időt, anyagi áldozatot nem sajnálva alakították át klubunkat rendeltetésszerű 
használatra. Köszönetét mondunk - ez utón is - mindazoknak, akik munkájukkal 
a klub építésén fáradoztak.

Adva van hát a pénz, adva van hát a helyiség. Miképp kezdhetünk hozzá a 
klubélet folytatásához? Kezdetről beszélünk, mert uj évben, felújított helyi
ségben, uj vezetőség irányításával dolgozunk, folytatásról beszélünk, mert ed
dig is voltak kezdeményezések, hova-tovabb folyamatosnak tekinthető munka.

Ebben az évben - célkitűzéseink szerint - gondoskodni szeretnénk a fia
talok továbbképzéséről, művelődéséről, szórakozásáról.

Továbbképzés
Ismét indítunk egyetemi előkészítő tanfolyamot, nyelvköröket, és azt is 

fölmérjük, milyen további tettekre van szükség.

Művelődés
Tisztában vagyunk azzal, hogy minden társadalomban történő eseménynek 

ideológiai, politikai és gazdasági alapjai vannak. Ezért nem mondunk le arról, 
hogy az ezekkel foglalkozó kérdésekkel klubunkban is foglalkozzunk. Kiemelt 
szerepet szánunk a művészeti ismeretterjesztésnek. A dolgok egysége megköve
teli, hogy olykor napjaink tudományos eredményibe is bepillantást adjunk.

Szórakozás
Mód lesz játékos rendezvények, vetélkedők, kötetlen foglalkozások megtar

tására. Eféléket bármelyik épület va^y KISZ-csoport fiataljai önállóéul is ren
dezhetnek.
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A fenti elképzelések végrehajtásáért az ez év májusában létrehozott 
klubvezetőség felel. Klubvezetővé Zana Ferencet választottuk, a továbbképzé
sért Baranyi Olga, a politikai témájú rendezvényekért Mándy Gábor, a KISZ- 
szel való kapcsolattartásért Freisinger Jenő a felelős, A technikai jellegű 
munkákat Kiss Gábor végzi.

A leesett könyvet fölemeljük, beleolvasunk, megvizsgáljuk, alkalmas-e 
olvasásra, ha igen, elolvassuk azt, ami hasznos, aztán visszatesszük a köny
vet a helyére.
1979. szeptember 15.

FREISII1G.TCK JENŐ
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Tezla Albert, a magyar szépirodalom és irodalomtörténet
amerikai bibliográfusa

Tezla Albert, a Minnesota Egyetem professzora, az OSZK régi, visszatérő olva
sója a Kulturális Kapcsolatok Intézetének vendégeként nemrégen ismét hazánk
ban tartózkodott. Ekkor készült vele az alábbi interjú.

- A professzor ur Amerikában született - hogyan tanult meg ilyen jól
magyarul?

- A szüleim, Torontál melletti szegényparasztok, 1907-ben vádoroltak ki 
Amerikába. Apám több nyelven is beszólt, de irni-olvasni nem tudott. Csalá
dunkban édesanyám volt a szellem embere, ő tanitgatott olvasni is. Apám este, 
munka után egy nagy karosszékben foglalt helyet, én meg a lábaihoz ültem és 
felolvastam a helyi magyar újságból. Ha hibáztam, vagy rossz volt a kiejté-' 
sem, édesanyám kicsit meglegyintett.

1959-ben, negyvenhárom éves koromban jártam először Magyarországon. 
1963-64-ben egy teljes évet töltöttem itt. A magyar igeragozás nem egy forté
lyát csak ekkor ismertem ki.

- Milyen egyetemeken tanított a professzor ur?
- 1949 óta tanitok a Minnesotai Egyetemen angol irodalmat. 1966-ban a 

Columbia Egyetem meghívott professzoraként magyar irodalmat adtam elő.
- A magyar irodalomról tartott előadásokat gondolom főként magyar szár

mazású diákok látogatták.
- Volt több nem magyar származású tanítványom is. Egyikük most fog dok

torálni magyar irodalomból.
- A magyar irodalommal foglalkozók körében a Tezla nevet két bibliográ

fia tette ismertté. A 290 oldalas 11 An Introductory Bibliography to the Study
of Hungárián Literature" 1964-ben. a 792 oldalas "Hungárián Authors"- 1970-
ben jelent meg a Harvard Universitv Preesnél. Számba veszik a fontosabb Iro
dalmi Irányzatokat, e nem csupán az egyes szerzők müveit sorolják fel, hanem 
ismertetik a rá.luk vonatkozó Irodalmat Is. továbbá azt is .jelzik, hogy a
könyvek, folyóiratok melyik amerikai és nyugat-európai könyvtárban találha
tók meg. Ml adta az ötletet a két bibliográfia elkészítéséhez?

- Az ötvenes években tanulmányt Írtam Byronról. A Byronnal való foglal
kozás kedvet csinált ahhoz, hogy könyvet Írjak a magyar romantikáról. Igen 
ám, de már a kezdet kezdetén nehézségekbe ütköztem. Bajosan tudtam megállapí
tani, hogy eddig mit is Írtak erről a témáról és hogy a könyvek, folyóiratok
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hol találhatók meg. Rájöttem, hogy mindenekelőtt egy bibliográfiára volna 
szükség - és ha más vállalkozó nincsen, ezt nekem kell megcsinálnom. Sorra 
jártam Amerika nagyobb könyvtárait. A Library of Congress-ben külön engedély- 
lyel zárás után is dolgozhattam - az őrök már jól ismertek. Aztán átlátogat
tam Európába is...

- Az 1970-ben kiadott bibliográfia 162 szerzőről közöl adatokat. Az 1945
utáni irodalmat 23 szerző képviseli. Várható-e a bibliográfia folytatása?

- Idővel talán szóba jöhet egy pótfüzet. Csak hát a bibliográfia készi- 
tés sok babrálással járó, fáradságos munka.

- Nehezen tudom a professzor urat tétlennek elképzelni. Milyen más ter
vek foglalkoztatják?

- Szeretném megírni az Amerikába kivándorolt magyarok történetét. A szü
leimnek kívánok ezzel emléket állítani. Az anyag gyűjtését már meg is kezdtem. 
Sok érdekes dokumentum kerül a kezembe. Például egy háború előtti magyarorszá
gi újság hirdetést közöl, amely egy bizonyos amerikai bányába csábítja a ma
gyarokat. Egy néhány évvel későbbi amerikai lap hirül adja, hogy a bánya be
omlott. Sikerült az áldozatok hozzátartozóinak leveleit is megtalálnom...

A közeljövőben jelenik meg fordításomban Sánta Ferenc "Az ötödik pe
csét" c. regénye és tiz novellája az University of Minnesota Press-nél.

Antológiát állítottam össze az 1945 utáni magyar irodalomból - a ke
véssé ismert prózát állitva előtérbe. A fordítások kilencven százaléka uj. A 
450 oldalas kötet 2500 példányban jelenik meg az University of Minnesota Press 
kiadásában. Remélhetőleg néhány éven belül paperback változata is lesz.

- Számithat-e sikerre a magyar irodalom Amerikában?
- Az egyetemi hallgatók számára - ők a komoly olvasók - érdemes könyvet 

kiadni. A fiatalokat elsősorban a kortárs irodalom érdekli, ezért ezzel kell 
próbálkozni.

- A Tezla család más tagja is foglalkozik magyar irodalommal, történelem
mel?

- Kathy lányom most Írja disszertációját Deák Ferencről.

/Megjelent angolul a Daily News 1979. X. 10. /197./ számában./

A riporter: HEIMLICH ISTVÁN

Ösztöndíjasként Wolfenbüttelben

Alsó-Szászországban, Braunschweigtől 12 km-re, a Harz hegység és a Lüneburgi 
Puszta között fekszik Wolfenbüttel, a XVIII. század közepéig a braunschweig- 
lüneburgi hercegek székhelye. Több száz régi favázas házával az NSZK egyik 
legszebb városkája. Hirét azonban nem is annyira műemlékeinek, mint inkább 
hercegi könyvtárának köszönheti.

A könyvtárat 1572-ben Julius, braunschweig-lüneburgi herceg alapította.
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Elnevezését ifjabb Augúst /1579-1666/ után kapta, akinek 130.000 kötetet tar
talmazó könyvgyűjteménye a XVII. században a legnagyobb magánkönyvtárnak szá
mított. A XVII-XVIII. században Gottfried Wilhelm Leibniz /1646-1716/ és 
Gotthold Ephraim Lessing /1729-1781/ munkálkodott több éven keresztül a 
könyvtarban udvari könyvtárosként. A XIX. században a könyvtár gyarapodása 
akadozott. A mostani fellendülés Erhart Kástner könyvtárigazgató működése 
/1960-1972/ idején kezdődött meg az épület átalakításával.

Jelenleg a könyvtár az adományozott ösztöndíjak révén olyan kutatási 
központtá fejlődött, amely a kora-ujkor kultúrájának szakértői számára elen
gedhetetlen forrásokat és irodalmat nyújt. így a reneszánsz, barokk és felvi
lágosodás korszakának különböző szakterületeken működő kutatói /történészek, 
irodalomtörténészek, könyvtárosok, művészettörténészek, természéttudósok, ze
netörténészek, stb./ tárják fel különböző vizsgálódási szempontjaik szerint 
a könyvtár gazdag anyagát.

Az állomány ma 550.000 kötetből áll. 5000 ősnyomtatványt, 75*000 XVI. 
századi, 150*000 XVII. századi és több mint 150.000 XVIII. századi nyomtat
ványt tartalmaz. 12.000 kézirata közül 3000 származik a középkorból. Külön- 
gyüjteményei közül zenei gyűjteményében kottás kéziratok, nyomtatványok és 
librettók találhatók. Térképtára 20.000 térképet tartalmaz, portré- és röp- 
laPgyüíteménye elsősorban a XVII. századból származik. Kisebb számban talál
hatók benne továbbá metszetek, exlibrisek. Külön ki kell emelni a Stolberg- 
féle halotti prédikációgyüjtemény 20.000 kötetét.A könyvtár intenziven gyűj
ti az illusztrált könyveket is: különösen a XX. századi úgynevezett Malerbuch- 
gyüjteménye jelentős.

Hogy a Herzog-August-Könyvtár értékes hungarikum dokumentumokat is tar
talmaz, az már eddig is ismeretes volt. A Csapodi-házaspár kutatásai alapján 
kiderült pl., hogy Wolfenbüttel a negyedik helyen áll kilenc Corvin-kódexével 
a világon, amelyek a XVII. században, még August idején kerültek a könyvtár
ba.

A nyomtatványok között található továbbá az 1566-ban Váradon nyomtatott 
első magyar nyelvű evangélikus énekeskönyv egyetlen ismert példánya.

így gondolható, milyen nagy kedvvel és lelkesedéssel kezdtem meg január- 
bem féléves Hungarica-kutatásomat. A katalógusok átnézése során 1700 1801 
előtt megjelentetett hungarikum-tételt gyűjtöttem össze. Természetesen a leg
nagyobb számban - 60 %-ban a magyar szerzők külföldön megjelentetett müvét 
regisztrálhattam, sok-sok alkalmi jellegű kiadványt, amelyek között bőven 
akad ismeretlen is. A magyar nyelvű hungarikumok aránya 7 %-os gyűjtésemben. 
Két, részben magyar nyelvű ismeretlen XVII. század eleji kiadvány is "horog
ra akadt". A többi adat Magyarországgal foglalkozó müvekre vonatkozik. Álta
lában történelmi összefoglalások, a török harcokkal kapcsolatos tudósítások 
és korabeli utleirások. Látszik, hogy különösen August igyekezett tudomást 
szerezni a magyar történelemről és kultúráról.

A Wolfenbüttelben való kutatás minden tekintetben ideális volt. A példa
szerű eligazitás, az udvarias kiszolgálás, a göttingai Egyetemi Könyvtárba 
való könnyű átjárás és az onnan való gyors kölcsönzés nagyon megkönnyíti a 
kutatók helyzetét. Az egész világból /Anglia, Lengyelország, Norvégia, Olasz
ország, Spanyolország, USA/ Összegyűlt ösztöndíjasokkal való eszmecsere sok
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esetben érdekes volt szamomra. Tanulságos volt a könyvtár tudományos és kul
turális rendezvényein való részvétel is. Ebben az évben ünnepelték August szü
letésének 400. évfordulóját, amelynek tiszteletére nagyszabású kiállítást 
rendeztek. A kiállitás August életművét mutatta be könyvei segítségével, és 
egyben jó összefoglalást nyújtott a könyvtár gazdag anyagáról. A kilenc Cor
vina főhelyen egymás mellett látható.

A tájékozódást mindenütt áttekinthető, néhol ábrákkal is kisért, sokszo
rosított eligazító szövegek teszik lehetővé, amelyekből meg lehet tudni, mit 
hol talál az ember, milyen a katalógusok felépítése, hogyan kell kitölteni a 
kérőlapot, mik a másoltatási lehetőségek, stb. A legkedvesebb segitséget az 
erlangeni Egyetemi Könyvtárban láttam: a régi, kézzel Írott kötetes katalógus 
használói számára még a gót abc-t is kifüggesztették, hogy a betüzés bizony 
sokszor igen nehéz műveletét megkönnyítsék. Az olvasók jő közérzetéhez ilyen 
apróságokkal sokban hozzá lehet járulni.

A másoltatás sokkal áffizerübb, praktikusabb és egyszerűbb mint nálunk.
1800 után megjelent műről az olvasó maga készíthet másolatot a legtöbb könyv
tárban pénzbedobós xeroxgépeken, amelyekből több is van minden könyvtárban. 
Ezzel időt, munkaerőt takarítanak meg.

Az állományvédelem igen jó példáját a kézirattárakban tapasztaltam: szin
te kivétel nélkül minden kézirattárban érvényes, hogy nem szabad /golyós/ tol
lat használni a kéziratok jegyzeteléséhez, csak ceruzát. Sőt Wolfenbüttelben 
a kéziratokra tanulmányozás közben átlátszó műanyaglapot kell helyezni, hogy 
az olvasó keze ne {tokitsa ill. rongálja a régi iratokat.

Mindezeket itt láttam szükségesnek elmondani, hátha igy az egy kis idő
re ”olvasóvá vált könyvtáros” tapasztalatait itthon ishasznositani tudnánk?

VÁSÁRHELYI JUDIT

Hollandiai utibeszámoló

1979* április 10. és 24. között a kulturális minisztériumok közötti egyezmény 
keretében töltöttem két hetet tanulmányúton Hollandiában.

Az idő rövidségére való tekintettel két lehetőség volt a program kiala
kítására. Az egyik, hogy egyetlen vagy esetleg két intézményt látogatok meg, 
és megpróbálom ezeket mélyebben megismerni. A másik, hogy viszonylag több, 
különböző tipusu könyvtárat és dokumentációs intézményt nézek meg; ebben az 
esetben viszont az ott töltendő idő csak a legfontosabb információk megszer
zésére, az ott folyó munkák globális megismerésére elegendő. Az utóbbit vá
lasztottam, mert úgy gondolom, hogy a holland könyvtárügyről szerzett többé- 
kevésbé átfogó, bár bizonyára felületes ismereteimmel, szakmai kapcsolataim
mal elősegíthetem az esetleges további utak sikerességét. Ezt a véleményemet 
az is megerősítette, hogy Hollandiáról, a könyvtárügy helyzetéről semmilyen 
összefoglaló utijelentést nem találtam.
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A két hét alatt a következő könyvtárakat látogattam meg: a hágai Királyi 
Könyvtár, a delfti Műszaki Egyetem Könyvtára, az NBLC /Uederlands Bibliotheek- 
en Lektuur Centrum/ Hágában, az amsterdami Centrale Openbare Bibliotheek, a 
Bibliotheek- en Documentatiecentrum van de Ekonomische Voorlichtingsdienst 
nevű intézmény Hágában, amely voltaképpen a Gazdasági Minisztériumhoz tartozó 
szakkönyvtár és dokumentációs központ valamint az Unilever nevű magáncég szak- 
könyvtára.
A Királyi Könyvtár mint nemzeti könyvtár helyzete Hollandiában a környező or
szágokkal összehasonlítva eléggé ellentmondásos. Hollandiában ugyanis nincs, 
és belátható időn belül nem is lesz kötelespéldány-törvény, igy a Királyi 
Könyvtár nem tudja betölteni maradéktalanul a nemzeti könyvtermés gyűjtésének 
és megőrzésének feladatát. /Kötelespéldány-törvény hiján hivatalos nemzeti 
bibliográfia sem létezik./ így a könyvtár önként vállalta magára e nemzeti 
könyvtári funkciót. Gyűjteményének egy részét a beszerzett nemzeti anyag, má
sik részét pedig humán és társadalomtudományi kiadványok alkotják. A gyűjte
mény nagysága jelenleg kb. 3 millió kötet. Emellett központi szerepet játszik 
a könyvtárközi kölcsönzésben, és itt működnek a központi katalógusok is.

Az NBLC, a holland közművelődési könyvtárak országos szervezete 1972-ben 
jött létre. Célja a közművelődési könyvtárak munkájának összehangolása és ha
tékonyabbá tétele, a könyvtárak érdekeinek képviselete más intézményekkel 
szemben, a könyvtárak és más intézmények közötti kapcsolatok szélesítése, a 
könyvtártudományi kutatások támogatása, a könyvtárosok képzési és továbbképzé
si lehetőségeinek szélesítése. Az NBLC-n belül működik az országos könyvtár- 
tudományi szakkönyvtár.

A közművelődési könyvtári rendszerben igen fontos dátum 1975. Ekkor lé
pett ugyanis életbe a Közművelődési Könyvtári Törvény. A törvény a lakosság 
számának megfelelően határozza meg, mely helységek milyen tipusu könyvtárral
rendelkezzenek. A közművelődési könyvtár általános feladata az információ 
szabad áramlásának elősegítése, függetlenül attól, hogy az információ milyen 
hordozón jelenik meg. A törvény értelmében létrehoztak 13 regionális közpon
tot is, elsősorban azzal a céllal, hogy valamennyire tehermentesitsék a tudo
mányos könyvtárakat a könyvtárközi kölcsönzésben. A 13 regionális központ 
egyike az amsterdami Centrale Openbare Bibliotheek.

A szakkönyvtárak gyűjteményei szoros kölcsönhatásban alakulnak az ipar 
aktuális kérdéseivel. Arra törekszenek, hogy a kutató az adott szakterületen 
minél gyorsabb és mélyebb információt szerezhessen. Hollandiában ezek a leg
modernebb, legjobban fölszerelt könyvtárak.

A könyvtári gépesités helyzete a holland könyvtári rendszer nehézségeit 
tükrözi. A közművelődési könyvtárak gépesitésére még nincs példa. Az ország
ban működő legnagyobb gépesített rendszer a 8 könyvtárat egyesitő un. PICA.
A rendszerben a Királyi Könyvtár is részt vesz. Az INTERMARC-on alapuló rend
szert a Brit Nemzeti Bibliográfia, a Library of Congress és a Brinkman Kata
lógus /a nem hivatalos nemzeti bibliográfia/ mágnesszalagjai alapozzák meg. 
Szándékukban áll a francia és a német nemzeti bibliográfia bevonása is. A 
gépesités fejlesztése természetesen a PICA bővitésére irányul. Ennek egyik 
nehézsége az, hogy a jelentősebb tudományos és szakkönyvtárak már rendelkez
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nek saját - általában korábban kialakított, valamelyik nemzetközi információs 
rendszerhez csatlakozó - rendszerrel, a közművelődési könyvtárak pedig vára
kozó álláspontot foglalnak el. Az az általános vélemény, hogy a PICA még nem 
eléggé kialakult rendszer ahhoz, hogy a közművelődési könyvtárak is csatla
kozzanak hozzá. Az egységesítés legnagyobb problémája a katalogizálási és az 
osztályozási rendszerek igen különböző gyakorlata. Majdnem minden tudományos 
és szakkönyvtárnak önálló rendszere van. A közművelődési könyvtárak helyzete 
e tekintetben jobb: mindenütt az un. SISO osztályozást alkalmazzák, amely az 
ETO és a Dewey-rendszer kombinációja. Az együttműködést szorgalmazó könyvtá
rosok remélik, hogy az uj bibliográfiai leírási szabványnak pozitív szerepe 
lesz. Az ISBD/M ill. ISBD/S alapján készült szabvány 1980-ban lép életbe.

Ha esetleg valakit további adatok is érdekelnének, útijelentésem és egyéb 
anyagaim a Könyvek Központi Katalógusában hozzáférhetők.

KISS ÉVA

A könvvt&rközi kölcsönzés konzultatív bizottságának idei ülése

A könyvtárközi kölcsönzés kérdéseinek az OSZK mellett működő konzultatív bi
zottsága junius 28-án tartotta idei összejövetelét. A bizottság, mint ismere
tes 1976 óta működik; évenként egy-két alkalommal hivja össze az OSZK Könyv
tárközi Kölcsönzési Osztálya, mint házigazda a könyvtárközi kölcsönzési for
galomban jelentős arányban résztvevő könyvtárak képviselőit az éppen időszerű 
kérdések megtárgyalására. Az elmúlt években ilyenek voltak: a külföldi kér
dések decentralizált kielégítésének Ugye, a nemzetközi UAP /Universal Avai- 
lability Publication/ program ismertetése, az új kérőlap-forma, valamint a 
könyvtárközi kölcsönzés egységes munkanapló-forma-nyomtatványok megvitatása, 
a devizagazdálkodásnak a nagyobb könyvtárakat érintő kérdései.
Az idei összejövetelen a konzultatív bizottság először látott vendégül kül
földi előadót: dr. Erika Rother a berlini Deutsche Staatsbibliothek keretében 
működő "Könyvtárközi Kölcsönzés és Központi Katalógusok Intézete" igazgatója 
személyében, aki tájékoztatta a meghívott magyar szakértőket a könyvtárközi 
kölcsönzés szervezetéről, módszereiről, nemzetközi gyakorlatáról, eredményei
ről és problémáiról az NDK-ban. /Előadását a Könyvtári Figyelő közölni fog
ja./
Dr.E.Rother tájékoztatását élénk érdeklődéssel hallgatták a résztvevők - he
lyenként felismerve a hazaiakhoz hasonló problémákat - és számos kérdést tet
tek fel az előadónak. A kérdésekre adott válaszok, az előadással együtt, sok 
hasznos információt nyujtottak. Dr.E.Rother előadását követően Fejes József- 
né, a Könyvtárközi Kölcsönzési Osztály vezetője a deviza-felhasználás és el
számolás néhány kérdéséről, továbbá a BLLD-vel való kapcsolat közvetlenebbé 
tételének lehetőségeiről táiékoztatta az érdekelt könyvtárak képviselőit.
A konzultatív bizottság szokásos szükebb körét a vendégelőadóra való tekin
tettel kibővítettük, a tanácskozásra meghivtuk az országos tudományági szak
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könyvtárak érdekelt képviselői mellett az általános és szakegyetemi könyvtá
rak, a műszaki ágazati könyvtári és tájékoztatási központok, továbbá a megyei 
könyvtárak képviselőit is. Ez utóbbiak közül jó néhány ma már számottevően 
vesz részt a könyvtárközi kölcsönzésben, nemcsak mint kérő, de egyre inkább 
mint szolgáltató is. Az értekezlet résztvevőinek létszáma mintegy 40 fő volt. 
Az érdekeltek mindig szívesen tesznek eleget meghívásunknak, mivel ez az 
egyetlen olyan szakmai fórum, ahol a könyvtárközi kölcsönzésnek, mint könyv
tári szolgáltatásnak részkérdései, napi gyakorlati problémái megvitathatok.
A konzultatív bizottság eddig főként tanácsadó szerepet töltött be az OSZK 
könyvtárközi kölcsönzés osztálya mellett. Tekintettel azonban a könyvtárak ér
deklődésére, szándékunkban van a konzultatív bizottság körének kisebb mérté
kű kibővítése. Szeretnénk, ha résztvenne minden olyan könyvtár, amelyre a 
könyvtárközi kölcsönzési szolgáltatások szempontjából nagyobb mértékben szá
mítani lehet, ill. nagyobb mértékű könyvtárközi kölcsönzési forgalmat bonyo
lít le. Ezáltal a konzultatív bizottság - reményeink szerint - szemléletfor
máló fórummá is válhat, és jelentős mértékben segítheti elő a könyvtárak kö
zötti együttműködést. URA

A Könyv- és Könyvtártörténeti Bizottság; életéről

Előző számunkban hirt adtunk a Bibliofil Könyvkötő Munkaközösség megala
kulásáról. Azóta már a BKM eredményes működéséről számolhatunk be. A BKM-be 
jelentkezőkből két csoport alakult: a könyvkötéssel még most ismerkedő könyv
tárosok és a foglalkozásuk szerint is könyvkötők, restaurátorok. Az első cso
port szeptember végéig 13 foglalkozást tartott, ahol a tagok megismerkedhet
tek a könyvkötés technikájával. Szeptember végéig már valamennyi résztvevő 
magáénak mondhatta élete első önállóan bekötött könyvét, volt aki a másodi
kat is. Októbertől csatlakoztak a hivatásos könyvkötők is: két vegyes, 8-8 
fős csoport alakult könyvtárosokból és könyvkötőkből, akik most már egymást 
támogatva munkálkodnak a közös cél elérésében. A foglalkozások minden kedden 
és szerdán 16-20 óra között vannak, vezetőik Kalocsai László és Horváth Pál, 
a Hirlapállományvédelmi Osztály munkatársai, akik időt és fáradságot nem ki
méivé dolgoznak, tanítanak.

A Bibliofil Könyvkötő Munkaközösség október 30-án dr.Haiman György kan
didátust, az Iparművészeti Főiskola Typographikai tanszéke vezetőjét látta 
vendégül, aki ”A könyv művészi megformálása századunkban” cirnmel tartott elő
adást, amelyet élénk vita követett.

A Könyv- és Könyvtártörténeti BizftVcság október folyamán még a követke
ző előadásokat tartotta: október 19-ón Horst Búnké, a lipcsei Deutsche Büche- 
rei tud. munkatársa mutatta be vetitett képekkel kisért előadás keretében a 
Deutsche Bücherei-t, október 25-én dr.Tóth Béla ny. tanár, kritikus és müve- 
lődéstörténész tartott nagy érdeklődéssel kisért előadást ”Debrecen könyvtári 
kultúrája a 18. században, kül. tekintettel Maróthi György tevékenységére” 
címmel•

SCMKUTI GABRIELLA
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KÖNWTÁRI7NKÉleterői

A pártszervezet 1979* október 29-i taggyűlésén 
Sonnevend Péter beszámolója alapján megtárgyalta a 
munkahelyi demokrácia Időszerű kérdéseit. A taggyű
lésen meghívottként résztvettek: a Szakszervezeti 
Bizottság és KISZ-vezetőség tagjai, valamint Papp 
István és Fíbry György.

A beszámoló röviden áttekintette azokat az 
irányadó állásfoglalásokat, amelyek a legmagasabb 
pártfórumokon születtek az 1957-es Országos Pártér- 
tekezíettől az 1979. áprilisi Politikai Bizottsági 

határozatig. Utóbbi szerint a PB Mfelkéri a Minisztertanácsot, a Szakszerve
zetek Országos Tanácsát és a KISZ KB-ét, hogy ... a Bzolgáltatási, intézményi 
6s hivatali területeken 1979 végéig jelöljék ki a szocialista demokrácia erő
sítésével kapcsolatos állami, szakszervezeti és KISZ-feladatokat, kiegészít
ve az 1018/1977. Mt-SZOT sz. együttes határozatát. Ennek alapján az érintett 
miniszterek és az értelmiségi, alkalmazotti szakszervezetek együttesen adja
nak ki sajátosságaiknak megfelelő irányelveket.”

A továbbiakban a beszámoló rendszerezte a munkahelyi demokrácia általá
nos tartalmát és érvényesülésének feltételeit s ez utóbbiak vonatkozásában 
értékelte az OSZK-ban kialakult helyzetet öt előzetes pártcsoportértekezlet 
több mint harminc felszólalójának véleményét summázva.

A pártcsoport-értekezletek által tárgyalt legfontosabb kérdések a követ
kezők voltak:

- a demokratizmus általános társadalmi lehetőségei /emberi tényezők, tör
ténelmi hagyományok stb./;

- a szakszervezeti felépités kérdései /szakszervezeti tanács, munkahelyi 
bizottságok, a bizalmi növekvő felelőssége/;

- a pártélet, pártdemokrácia, a pártcsoportok működésének kérdései;
- az OSZK Hiradó kettős profilja, munkamegosztása a Kis Hiradóval;
- az intézményi demokratizmus kérdései: szakmai-társadalmi kontroll, bel

ső információáramlás; a munkaértekezletek, tervezés stb. problémái;
- az "OSZK-légkör" jellegzetességei /szubjektivizmus, személyes ellensé

geskedések , retorzió-veszély stb./;
- az ifjúság közönyössége, KISZ-problémák;
- a társadalmi szervek belső demokratizmusának helyzete;
- a szakmai tevékenység támogatásának szükségessége a párt és szakszervé- 

zet részéről; munkamorál;
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- jobb tapasztalatok a munkahelyi demokrácia terén a KMK-ban és a BEI 
területén;

- az OSZK funkcionális szerveinek munkájában tapasztalható gyenge pon
tok;

- a dolgozók visszahúzódása, óvatossága, passzivitása, bizonyos ismeret
hiánya.
A taggyűlési vitában felszólaltakt Mándy Gábor. Juhász lászlóné. Ráduly Már- 
ta, Varró Judit. Ferenczy Endréné. Óvári Sándor. N.Rácz Aranka. Vajda Gábor. 
Papp István és Oeró Zsoltné.

A taggyűlés - a tervezetet két helyen módosítva - az alábbi határozato
kat hozta.

HATÁROZATOK

A taggyűlés:
1. A beszámolót elfogadja, s ennek alapján, valamint a vita eredménye

ként a következő határozatokat hozza.
2. Szükségesnek tartja tudatosítani minden dolgozóban, s főleg a veze

tők körében, hogy a munkahelyi demokrácia fejlesztése különösen aktuális fe
ladat lesz az elkövetkezendő években.

3. Megállapítja, hogy a munkahelyi demokrácia fejlődése az elmúlt évek
ben - a pozitív irányú fejlemények ellenére - nem volt kielégítő, különösen a 
munkahelyi légkör, a vezetői demokratizmus vonatkozásában. Ebben a vezetők 
felelőssége a meghatározó, ugyanakkor a dolgozókban sem kellően tudatosultak 
a lehetőségek és feladatok.

4. A szakmai irányítás, a munka tervezése, szervezése és ellenőrzése de
mokratikus jellegét erősítendő javasolja az intézményvezetésnek!

- az 1978-ban hozott taggyűlési határozat szellemében - az érdekeltek 
bevonásával és a gazdaságosság szem előtt tartásával - folytassa az OSZK 
szervezeti korszerűsítésére irányuló munkálatokat;

- kezdeményezze a nemzeti könyvtár tevékenységének társadalmi kontroli
jául szolgáló, a könyvtári rendszer és a hazai tudományosság képviselőiből 
álló konzultatív testületi rendszer létrehozását;

- tűzze napirendre a belső információs rendszer jelentős fejlesztését, 
elsősorban a középszintű vezetők /osztály- és főosztályvezetők/ rendszeres 
és közvetlen tájékoztatásának megoldását az összlntézményi fejleményekről; 
biztosítsa a dolgozók különböző fórumain a szakmai tevékenységről szóló ér
demi tájékoztatást, s ily módon is segítse elő a dolgozók aktiv részvételét 
az intézményi problémák eldöntésében;

- tegye hatékonyabbá, racionálisabbá az u.n. funkcionális szervek /Gaz
dasági Igazgatóság, Személyzeti ill. Igazgatási Osztály, tudományos titkár/ 
munkáját, javítsa ellenőrzésüket;

- iktassa jövő évi munkatervébe az e határozatok végrehajtásának fela
datait.

5* Megállapítja, hogy a szakszervezetnek a munkahelyi demokráciát előse- 
gitő tevékenysége az utóbbi években javult, ugyanakkor a tagságot az eddigi
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nél jobban kell ösztönöznie a demokratikus jogoktól elválaszthatatlan fele
lősségvállalásra. Szükségesnek tartja, hogy a soron következő szakszervezeti 
választásokon, különös tekintettel a várható szervezeti korszerűsítésre, min
den párttag és szakszervezeti vezető segítse elő a bizalmiak hálózatának je
lentős erősítését mind szakmai, mind politikai tekintetben.

Pelkéri az SZB-ét, hogy az OSZK Híradó szerkesztő bizottságával együtt
működve pontosítsák a lap funkolóit, profilját, a Kis Híradóval való munka
megosztást.

6. Megerősíti az ifjúság kérdésében hozott 1978-as határozatait és hang
súlyozza a tavalyi ifjúsági parlament nyomán hozott intézkedési terv maradék
talan végrehajtásának szükségességét. A KISZ-vezetőség, a tagság vonja be 
különböző akoióiba a szervezeten kívülálló fiatalokat, hasznosítsa energiái
kat.

7. Hangsúlyozza, hogy a munkahelyi demokráoia meghatározó eleme a KISZ-, 
párt- és szakszervezet életének belső demokratizmusai
a tagság, a szélesebb testületi fórumok kellő tájékoztatása, a döntések elő
készítésében, meghozásában ill. végrehajtásuk ellenőrzésében való részvételük 
biztosítása a vezetőségek elsőrendű feladata.

8. B óéiból megbízza a párt vezetőséget, hogy irányitó munkájába az ed
diginél szélesebben vonja be a megfelelő tagokat, elsősorban a bizalmiakat, 
valamint a propagandistákat; saját tevékenysége eredményeiről rendszeresen 
tájékoztassa a bizalmiakat.

9. Kötelezi a párttagokat, különösen 8 vezető beosztásban lévőket, hogy 
saját területükön kommunista módon mutassanak példát a nyílt, demokratikus 
légkör kialakításában, lépjenek fel az ezt sértő jelenségek, személyek ellen.

10. Pontosnak tartja, hogy a pártszervezet - s ezen belül a vezetőség, a 
pártcsoportok - az eddiginél fokozottabban foglalkozzanak szakmai kérdések
kel, a vezetők munkájának értékelésével, tevékenységüket igényesebb, magasabb 
mércével mérjék, bírálják el.

11. Előirányozza, hogy 1981-ben megvizsgálja e határozatok végrehajtásá
nak állását s meghatározza a további teendőket.

Szakszervezeti hirek

KITÜNTETÉS. JUTALMAK
Május 1. tiszteletére a Szakszervezetek Or

szágos Tanácsa Elnöksége elismerő oklevél kitünte
tésben részesítette dr.Perenozy Endrónét. Intézmé
nyi jutalomban részesültek a szakszervezeti bizott
ság javaslata alapján a kiemelkedő munkát végző ak
tivistáink /szb tagok, mb tagok, bizalmiak, az 
OSZK Híradó szerkesztő bizottságának tagjai/.
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KIS HÍRADÓ
Társadalmi aktíváink - ás ezáltal tagságunk - minél átfogóbb és minél 

gyorsabb tájékoztatására hoztuk létre a KIS HIRADÓ-t, amelynek elsó száma 
április 20-án jelent meg,

testületi Ülések
A szakszervezeti bizottság ülésein, a bizalmi értekezleteken a munka

tervi feladatokból adódó és aktuális kérdésekkel foglalkoztunk. Jelentős szü
netet jelentett a három nyári hónap, amikor a szabadságok miatt munkánk csak 
a legszükségesebb feladatok megoldására korlátozódott,

GAZDASÁGI MUHKA
Gazdasági felelősünk elkészítette az 1980. évi tagdijbesorolést, majd 

ezt követően az 1980. évi költségvetési tervet, amelyet a szakszervezeti bi
zottság jóváhagyott.

HATÁSKÖRI SZABÁLYZAT
A várható szervezeti változások leállították a hatásköri szabályzattal 

kapcsolatos tevékenységünket /sajnos, mire a változások jelzése eljutott hoz
zánk, a tervezet kész volt/. Évek óta húzódó gondunk tehát továbbra is gond 
marad,

TOVÁBBKÉPZÉS
A szakszervezeti bizottság javaslatára Pócsl Árpádné gazdasági felelősi 

/IV. 23-27/, Freisinger Jenő sportvezető alapképző /V. 14-25/, Hagy Zoltán 
bér- és termelési felelősi /V, 28-VI, 15/, Juhász Lászlóné szakszervezeti 
titkári tanfolyamon /IX, 10-X, 5./ vett részt. Rosta Lajosné a leült, és ágit. 
prop. felelősök levelező tanfolyamának hallgatója.

TAPASZTALATCSERE
Junius 22-én a szakszervezeti titkár vendége volt Werner Buchs szakszer

vezeti titkár, a liposei Deutsche BUoherei osztályvezető-helyettese,

SZOLIDARITÁSI AKCIÓ
Blzalmiaink tapasztalt, kiegyensúlyozott munkájának köszönhető, hogy a 

nem kellő módon előkészített szolidaritási akoió elég jó eredménnyel zárult. 
Az ismétlődő akoió előkészítésére, lebonyolítására a jövőben remélhetőleg 
több segítséget kapunk.

TÁRSADAIMI ÜNNEPEK
Társadalmi ünnepeinket a szokásos módon rendeztük* A nőnap megünneplésé

re szánt összeget az idén is a sokgyermekes vagy gyermeküket egyedül nevelő 
édesanyák segélyezésére fordítottuk. Hazánk felszabadulásának évfordulóját a 
munkahelyi bizottságok által rendezett igen színvonalas műsorokkal ünnepel
tük. Segítettük a május 1-i felvonulás szervezését és részt vettünk azon.
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CSALÁDOS ÜDÜLÉS
Ez évi családos üdültetésünket Miskolc-Tapolcán szerveztük 16 család ré

szére 10 napos turnusokban. Az üdülőhely megváltoztatása és az elhelyezés 
színvonala jő és rossz irányban szélsőséges véleményeket váltott ki. A ta
pasztalatok figyelembevételével fogjuk a jövő évi terveket döntésre előkészi- 
teni.

BÖLCSÖDÉ
Az igények felmérésével akartuk még jobban megalapozni bölcsödéi, övö

déi férőhely kérésünket. Bár anyagi lehetőségünk osak 1, esetleg 2 hely fenn
tartására lenne, a helyek megszerzéséhez szükséges anyagi fedezetet a Kulturá
lis Minisztérium nem tudja biztosítani.

ALAPSZERVEZETŐNK MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSE
A közalkalmazottak Szakszervezetének Budapesti Bizottsága alapszerveze- 

tlinknél a következő kérdésekkel foglalkozott!
1. május 22-én dr. Tasnádl József revizor ellenőrizte a szakszervezeti 

bizottság 1978. évi gazdasági és pénzügyi munkáját,
2. junius 18-án Pesti László a szervezettség alakulását elemezte,
3. augusztus 3-án Pásztor Eta a nőpolitikái határozatok végrehajtásával 

kapcsolatban vizsgálta az elmúlt 5 évi tevékenységünket.

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK
A II. főosztály munkahelyi bizottságában 1979* február 6-tól dr.Susánsz- 

ky Zoltánná látja el az agltációs és kulturális feladatokat.
A Gazdasági Igazgatóságon uj szakszervezeti csoport alakult*. A osoport 

bizalmija Járvás Andrásné.

A Társadalombiztosítási TanAoa munkája
1979. I. negyedév

Kifizetett szakszervezeti segélyek!______ 16 fő_________ 7.450 Ft
szülés 5 fő 
temetés 4 fő 
nyugdíjas 6 fő 
gyermekgondozás 1 fő

2,000 Ft 
2.150 Ft 
2.700 Ft 
600 Ft

Kifizetett munkaadói segélyek: 23 fő
januárban 9 fö
mároiusban 14 fő

10.300 Ft
3.900 Ft 
6.400 Ft
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Mároius 8. Nőnap
A Szakszervezeti Tanóos 1972. évi határozata alapján minden évben a 

nőnapra rendelkezésünkre állő Összeget segély formájában a sokgyermekes és 
gyermeküket egyedül nevelő édesanyák között osztjuk szét. Ez évben az osz- 
tálybizottságok Javaslata alapján 19 dolgozónk kapott személyenként 500 Ft-ot. 
/ló fő a szakszervezeti rovat terhére, 3 fő a munkaadói segélyből./

Üdülési ügyek
Kontingens beutalások:

I. 18. Lillafüred más intézménynek átadtuk
I. 24. Haj duszoboszlő Bétsch Elemérné nyugdíjas
I. 24. Sopron 2+1 Papp Andrásné és gyermekei
I. 25. Miskolc-Tapolca más intézménynek átadtuk

II. 15. Héviz Vizsoly! Gyuláné és férje
II. 16. Balatonlelle Horváth Lajosné nyugdíjas
II. 21. Aggtelek Kiss Györgyné nyugdíjas

E két utóbbi jegyet jutalom formájában adtuk ki. A II. 14-i 1 hetes aggteleki 
beutalót dolgozóink nem igényelték, Így kénytelenek voltunk leírni.

Az 1979* övi kontingens beutalásokról a szooiális felelősök bevonásával 
III. 5-i ülésünkön döntöttünk.

Kontingensen felül szerzett jegyek:
III. 1. Hajdúszoboszló Bolgár Ferenoné és férje
III. 1. Mátraháza Deutsch Béláné

Családos üdültetésünket ez évben Miskolo-Tapolcán szerveztük.
/1979. Jun. 1'. - aug. 31. 1 db 4 ágyas, 1 db 3 ágyas szoba./
10 napos turnusban összesen 16 osaládot üdültethettünk. A beutalásokról áp
rilisban a szociális felelősök bevonásával döntöttünk.

1979. II. negyedév

Kifizetett

Kifizetett

szakszervezeti segélyek: 17 fő_________ 7.300 Ft
szülés 6 fő 2.300 Ft
temetés 4 fő 2.000 Ft
nyugdíjas 5 fő 2.200 Ft
KMK szociális 2 fő 800 Ft

munkaadói segélyek: . .... 16 fő 6.900 Ft
április 8 fő 3.500 Ft
május 3 fő 1.400 Ft
június 5 fő 2.000 Ft
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Egy kérelmet kénytelenek voltunk elutasítani, mert a segélyt kérő még nem 
dolgozik egy éve az OSZK-ban. /1979« III. hónapban lépett be./

Üdülési tlgyek
Kontingens beutalások:

V. 9* Balatonszéplak hp. Csáti Alajos nyugdíjas és felesége
V. 25. Sopron szóló Körtéé Júlia
V. 24. Siófok szóló Grallert Izabella
V. 30. Hajdúszoboszló hp. Fodor Béla és felesége
Oyermekb eut alók:

VI. 18. Mikosdpuszta nem kérte senki
VI. 28. Sátoraljaújhely Korber István

Kontingensen feltll szerzett jegyek:
IV. 191. Visegrád hp.
V. 17. Visegrád szóló
V. 22. Pozsony-Béos hajóút
V. 2?. B. Őszöd
V. 23; B.Őszöd

VI. 8. Balatonföldvár
VI. 20. B.üsződ

Bútor Vera és édesanyja 
Krausz Jánosné nyugdíjas 
Zágonyl Ilona
Berlász Piroska és osalédja 
Dömötör Lajosné és férje 
Balázsovics Lajos és családja 
Zöldi Péter és osaládja

1979. III. negyedév

Kifizetett szakszervezeti segélyek: 21 fő 10.300 Pt
szülés 4 fő 1.400 Pt
temetés 2 fő 1.000 Pt
nyugd. 7 fő 3.600 Pt
gyermekgond. 3 fő 1.000 Pt
rendkívüli /szoo 
beisk.+KMK/ *5 fő 2.500 Pt

munkaadói segélyek: 20 fő 9.400 Pt
augusztus 12 fő 5.900 Pt
szeptember 8 fő 3.500 Pt
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Üdülési ügyek
Kontingens beutalásoki

VII. 5. Balatonboglár 2*3 Szende Lászlóné
VII. 5. Siófok szóló Balogh György
VII. 5. Siófok Hl Miké Lajosné
VII. 11. Hévíz bp. Béréi Béla
VII. 26. Leányfalu 2+1 Horváth Miklósné
VIII. 2. Siófok szóló Görgey Györgyné
VIII. 8. Hévíz IV Appel Károlyné
IZ. 5. Hévíz II Horváth Borbála
IX. 12. Aggtelek 1 hét " Hervay Fereno
IX. 19. Aggtelek 1 hét " Perozel Erzsébet
IX. 14. Siófok hp. Szabó János /nyugd./

Kontingensen felül szerzett jegyekt
IX. 14. Siófok hp. Urbányl Vilmos és édesanyja

Gyermekbeutalások t
VII. 12. Balatonmária Tarosai Zsuzsa
VII. 26. Vajta Reisenleitner Albert
VII. 26. Párádsasvár Bokor Klára
VIII.23. Tóalmás Bellégh Szabolos
VIII.23. B.szabadi Mürsohberger Fereno

Rákszűrést szerveztünk 1979# ezept. 17 - okt. 4* között, a Trefort utoal 
rendelőben*

összeáll.t HOFFER REZSŐRE
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A Szakszervezeti Könyvtár u.1 szerzeményeiből ajánl jjnv

SZÉPIRODALOM

Albert Gábort Útvesztők, verőfényben. Bp. Szépirodalmi.
Arden, Johnt Drámák. Bp. 1979* Európa.
Bandello, Matteot A pajzán griffmadár. Bp. 1979, Európa.
Barabás Tibort Török daráló. - Egy cimiró emlékiratai. Bp. 1979, Magvető. 
Baráth Lajost Kigyelmed, János mester. Bp. 1979, Szépirodalmi.
Bevk, Francét A föld sója, Bp. 1979, Európa.
Claymore, Todt Viperák fészke* Bp. 1979. Albatrosz.
Defoe, Dánielt Roxana, avagy a szerencsés kedves. Bp. 1979. Európa.
Dobos Lászlót Hólepedő. Brqtislava 1979, Madách.
Egri Viktort Agnus Dei. - Égő föld. Bp. 1979, Madách.
Fornalska, Marcjannat Porszem a viharban. Bp. 1979, Kossuth.Fraser, Antóniát Mária, a skótok királynője. Bp. 1979, Európa.
Gamarra, Pierret Rosalie Brousse. Bp. 1979, Európa.Greguss Pált Életem. Bp. 1979, Tankönyvkiadó.
Hubay Miklóst Buosu a osodáktól. Bp. 1979, Szépirodalmi.
Kellér Andort író a toronyban. - Palásthy titka. Tökász, Zöld gyep, 

zöld asztal. - A főispán. Bp. 1979. Szépirodalmi.
Kertész Erzsébeti Úttörő asszonyok. Bp. 1979, Gondolat.
Kipphardt, Heinért Alexander. Bp. 1979* Magvető.
Mórioz Lilit Kedves Mária. Bp. 1979, Magvető.
Navratil. Jani Az igazi nagy szív. Bratlslava, 1979. Madách.Nyerges Andrást A kapu. Bp. 1979, Szépirodalmi.
Ördögh Szilvesztert Bizony nem haltok meg. Bp. 1979, Magvető.
Paszternák, Borisz. Versek. Bp. 1979, Európa. /Lyra Mundi/
Részeg kutya. Bp. 1979. Kozmosz könyvek.
Sárközi Györgyi Mint oldott kéve. Bp. 1979, Szépirodalmi.
Shelley, Percy Byeshet A Cenci-héz. Bp. 1979, Magyar Helikon.
Sumonyi Zoltánt Pázmány. Bp. 1979, Magvető.
Szemlér Ferenci A Mirigy esztendeje. Bp. 1979, Magvető.Tóth Árpád összes versei, versfordításai és novellái. Bp. 1979, Szépirodalmi. 
Török Sándort Egy kis kertet szerettem volna. Bp. 1979, Magvető. 
Trencsényi-Waldapfel Imrét Ember vagy. Bp. 1979. Európa.

RIPORT, SZOCIOGRÁFIA

Emlékező falu. Bp. 1979, Kossuth.
Faragó Vilmost Mi újság?Mester Ákos - Vértes Csaba: Körmikrofon. Bp. 1979, RTV-Minerva. 
Lévi Strauss, Claudet Szomorú trópusok. Bp. 1979. Európa.

MÜVÉSZPORTRÉK /Szemtől szemben/ sorozat

Koltai Tamást Peter Brook. Bp. 1976, Gondolat.
Székely Györgyi Edward Gordon Craig. Bp. 1975. Gondolat. Horváth György: Dési Huber István. Bp. 1976, Gondolat. 
Román Józsefi Max Ernst. Bp. 1978, Gondolat.
Karsai Kulosár Istvánt Louis Jouvet. Bp. 1974, Gondolat. 
Székely Andrást Kandinszkij. Bp. 1979, Gondolat.
Fajth Tibor - Nádor Tamást Puccini. Bp. 1977, Gondolat. 
Pándi Máriáimét Msurice Ravel. Bp, 1978, Gondolat.
Staud Gézát Max Reinhardt. Bp. 1977, Gondolat.
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ISMERETTERJESZTŐ MÜVEK
Ny e Ív tudomány
Éder Zoltánt BenkŐ József nyelvészeti munkássága és az Erdélyi Magyar 

Nyelvművelő Társaság. Bp. 197£, Akadémiait **

Kossá Jánost Nyelvünk fttszerszámei. Bp. 1979. Gondolat.
NÉPRAJZ
Dömötör Teklát Naptári ünnepek - népi színjátszás. Bp. 1979* Akadémiai, 
Tessedik Sámuel - Berzeviozy Gergelyt A parasztok állapotáról Magyarorszá

gon. Bp. 1979* Gondolat.
ESSZÉ, IRODALOMTÖRTÉNET

Illés Endrét Mestereim, barátaim, szerelmeim. Bp. 1979. Magvető. Mórától Móráról. Bp. 1979» Tankönyvkiadó.
Simon Istvánt A magyar irodalom. Bp. 1979, Gondolat.
A Szürrealizmus. Bp. 1979* Gondolat.
Takáts Gyulát A harmónia keresése. Bp. 1979, Szépirodalmi. 

MŰVÉSZET

Pereházy Károlyt A várnegyed. Bp. 1979, Képzőművészeti Alap. 
Artner Tivadart Az ókor művészete. Bp. 1979, Móra.Kepes Györgyi A látás nyelve. Bp. 1979, Gondolat.
Unokáink is látni fogják. Bp. 1979, RTV-Minerva.

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET

Budapest anno. Bp. 1979, Corvina.Dávid Katalin - Kováos Endrét Magyarország - Lengyelország.
Bp. - Warszawa 1979, Corvina - Krajovta 
Agencja Wydawnicza.

ürögdi Györgyi Hogyan utaztak a régi rómaiak. Bp. 1979, Panoráma.

ÚTIKÖNYVEK, ÚTLEÍRÁSOK

Lipták Gábort Hogyan gondozzuk gyémántjainkat? Bp. 1979, Magvető. 
Forgács András - Szabó Miklóst Görögország. Bp. 1979. Panoráma. 
Szij Enikőt Finnország. Bp. 1979. Panoráma.

TÖRTÉNELEM

Magyarország története 1848—1890. 1—2. köt. Bp. 1979, Akadémiai.
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