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Pályázati hirdetmény

Az Országos Széchényi Könyvtár igazgatósága pályázatot hirdet 
az 1980. évi Keresztúri-jut alomra. /Keresztury Dezsőnek az 
OSZK dolgozói javára tett adományáról szóló tájékoztatás az 
OSZK Hiradó 1978. évi 4* számának 62. lapján jelent meg./

Pályázhatnak a könyvtár állandó munkatársai a tudomány, 1 
elsősorban a társadalmi tudományok területén, munkaköri fel
adataikon kivül eső telj esitményükkel /könyv, tanulmány, fór- j 
rásközlé s, bibliográfia/.

Pályázni egyéni alkotásokkal lehet, de kivételesen társ
szerzők, illetve szerzői együttesek müvei is benyújthatók.

A pályamunkák megkívánt terjedelme legalább három szer
zői iv /kb. 68 gépelt lap, egyenként 30 sorral, soronként 60 
betűhellyel/. Az 1980. évi pályázaton 1978-1980-ban elkészült ; 
munkákkal lehet részt venni, függetlenül attól, hogy azok 
publikálásra kerültek vagy kerülnek.

A pályázatra beérkezett müvek lektoráltatásáról a könyv
tár Tudományos és Közművelődési Bizottsága gondoskodik. A fő
igazgató elnökletével működő biráló bizottság a szakvélemé
nyek figyelembevételével jutalmazza a két legjobb munkát.

A két jutalom együttes összege 14*000 forint, amely 
azonban a biráló bizottság határozata szerint növelhető vagy 
csökkenthető.

Pályázatként az elbírálandó mü kéziratának egy - nem 
névvel, hanem jeligével jelzett - példányát kell a tudományos 
titkárhoz /dr. Németh Mária, Muzeum u. 3* II* em. Színháztör
téneti Tár/ 1981. junius 1-ig benyújtani.

A pályázók egy lezárt borítékban - amelynek külsején je
ligéjüket feltüntetik - adják meg nevüket. A biráló bizottság 
a döntés meghozatala után csak a díjazottak borítékait nyitja , 
fel.

Budapest, 1980. november 1.

Igazgatóság i
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A könyvtár Vezetői Tanácsa 198o. október 3o-án dr. Pajkossy György főosztály
vezető "A központi olvasó- ás tájékoztató szolgálatban 1981-től bevezetendő 
beiratkozási és állományhasználati korlátozások" c. előterjesztését tárgyal
ta meg.

E kérdéssel a Vezetői Tanács már 1978. október 9-i és 1979* december 18-i 
ülésén is foglalkozott. /Vö. OSZK Hiradó 1978. 8-9.sz. 215-217.1. ás a lo-ll. 
sz., valamint az 198o. 1-2.sz. Krónika c. rovatát./ Az újabb javaslatok ki
dolgozása azért vált szükségessé, mert belátható közelségbe került a vári 
épület átadása s a könyvtárnak már most a költözködés előkészítésére, az uj 
székházban való működés feltételeinek megteremtésére kell erőit koncentrálnia. 
Az 1983/84-es költözést feltételezve, az intenzív előkészületeket 1981-ben 
már meg kell kezdeni. Világos, hogy „a legtöbb tennivaló az olvasószolgálat 
előkészítése és a raktárak végleges rendjének a megteremtése terén van. Ilyen 
körülmények közt az olvasószolgálati korlátozásokra nemcsak állományvédelmi 
okokból van sürgősen szükség, hanem a várbeli működés időben való előkészí
tése érdekében is." Ennek megfelelően a most javasolt olvasószolgálati kor
látozások jóval radikálisabbak, mint a régebbi javaslatok.

A bevezetendő korlátozások főbb szabályai:
„1. 1981-től kezdődően, költözködés! előkészületeinek és költözködésének 

időszakára, az uj székházban való megnyitásig az Országos Széchényi Könyvtár 
korlátozásokat vezet be központi nyilvános szolgálatában, a könyv-, folyó
irat- és hirlapgyüjtemények rendelkezésre bocsátásában. Ebben az átmeneti idő
szakban a könyvtár az említett gyűjtemények használatát csak a tudományos és 
más közérdekű kutatás, valamint a felsőoktatás hallgatóságának diplomamunká
ja érdekkörében biztosítja.

2. 1981-től, a közölt átmeneti időszakban a könyvtár megszünteti az olva
sók szabad beiratkozását és évre szóló beiratkozást csak az alábbiak számára 
tesz lehetővé:
- Tudományos fokozattal rendelkezők és aspiránsok;
- Egyetemi és főiskolai oktatószemélyzet /tanárok, docensek, adjunktusok, ta
nársegédek/;
- Tudományos és kutatóintézetek kutatómunkát végző munkatársai /vezetők és 
tudományos munkatársak/;
- Tudományos könyvtárak, levéltárak és múzeumok kutatómunkát végző munkatár
sai /vezetők és tudományos munkatársak/;
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- Az írószövetség tagjai, a képzőművészeti szövetségek és az Ujságirószövet- 
ség felsőfokú végzettségű tagjai;
- Kulturális intézmények, továbbá kiadóvállalatok vezetői és felsőfokú vég
zettségű, kutatómunkát végző munkatársai /sajtó, rádió, televizió, szinház, 
film, népművelés, könyvkiadás/;
- A fenti csoportok nyugdijasai, amennyiben eredeti foglalkozásuk körében 
kutatómunkát végeznek.
- Közérdekű megbízásból /intézmények, állami és társadalmi szervek, vállala
tok megbízásából/ tudományos kutató vagy gyűjtőmunkát végzők, amennyiben a 
megbízást a könyvtár által meghatározott formában igazolták, a feladat elvég
zésének tartamára;
- Harmad- és magasabb évfolyamú egyetemi és főiskolai hallgatók, diplomamun
kájuk, szakdolgozatuk, disszertációjuk elkészítése érdekében, témájuk kere
tén belül /amennyiben a kijelölt témáról a könyvtár által megkívánt kari, 
tanszéki vagy főiskolai igazgatósági igazolást benyújtották, a feladat elvég
zésének tartamára/.

Az 1. pontban részletezett körön kivül évre szóló beiratkozás nem enge
délyezhető. Közérdekű és indokolt esetekben, szóban vagy Írásban előadott 
kérésre a könyvtár /egy-egy látogatásra szóló/ napijegyet állithat ki olyan 
látogatók számára, akik évre szóló beiratkozásra nem jogosultak. Ebben a kör
ben a könyvtár különösen a megbízás nélkül végzett, tudományos szintű kutató
munkát, továbbá a szellemi foglalkozás, illetve munkakör ellátása érdekében 
szükséges stúdiumot veszi figyelembe, ha az más könyvtárban meg nem találha
tó forrásanyagra vonatkozik.

3. A korlátozás időszakában a könyvtár a könyvek olvasótermét és a hir- 
lapolvasótermet tudományos olvasóteremként, egy műszakban tartja nyitva. /Há
rom nap délelőtt, három nap délután./ Ugyancsak egy műszakban tart szolgála
tot valamennyi különgyüjtemény olvasóterme.

4* Nem esik korlátozás alá a központi olvasói katalógusok /könyvek betű
rendes és szakkatalógusa/ használata. Beiratkozás a katalógusokba való bete
kintéshez nem szükséges.

5. Az olvasótermi szolgálatban változatlanul érvényben maradnak a koráb
bi, állományvédelmi jellegű korlátozások. Kutatási célra sem adhatók haszná
latba - megjavíttatásukig - súlyosan sérült állapotban lévő archivális példá
nyok. Nem adhatók továbbá használatba 1952 előtti magyar hírlapok archivális 
példányai, amennyiben a hírlapról mikrofilm áll rendelkezésre.

6. Nem érinti a korlátozás a könyvtár bel- és külföldi Írásbeli tájékoz
tatási tevékenységét. A szóbeli tájékoztatás keretiben a szolgálat mindenek
előtt a beiratkozott olvasók /kutatók/ rendelkezésére áll. Pontos feladata 
azonban, hogy a beiratkozásból kimaradó olvasókat az igényeikhez képest szó
ba jövő más könyvtárakhoz elirányitsa.

A költségvetési rendszer érdekeltségi átalakításának keretében a könyvtár
- a pénzügyi szervek által meghatározandó módon - önköltségtéritést kíván a 
jövőben felszámítani a belföldre szóló, egy munkaórát meghaladó időigényű tá
jékoztató szolgáltatásért, nem értve azonban ide a hatósági megkereséseket, 
továbbá az egyetemi és főiskolai hallgatók munkájával kapcsolatos tájékozta-
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táei tevékenységet*
7. Fenntartja a könyvtár a reprográfiai szolgálatot a bel- és külföldi, 

kutatói igények körében. Kielégiti a könyvtár azokat az indokolt reprográfiai 
igényeket, melyek éppen a korlátozás folytán merülnek fel és csakis az OSZK- 
ban meglévő anyagra vonatkoznak. A kifejezetten más szakkönyvtárak működési 
körébe tartozó igényeket azonban a szolgálat elutasíthatja.

8. Korlátozás nélkül fenntartja a könyvtár a tömegkommunikációs fotolgé- 
nyek kielégítését. A televízió, a sajtó, a könyvkiadás számára - megfelelő 
előzetes engedély alapján és a jogszabály szerint megállapított dijak felszá
mításával - lehetővé teszi a helyben való fényképezést, illetve maga is vál
lalja fotózási rendelések teljesítését.

9. Korlátozás nélkül fenntartja a könyvtár megfelelő előzetes engedély 
alapján az országos és egyéb jelentős kiállításokra való anyagkölcsönzést.H

Az előterjesztés a továbbiakban részletesen kidolgozott tervet közölt a 
korlátozások bevezetésének és közhírré tételének módozatairól, majd összegező 
indoklást adott a korlátozás indokairól.

Az előterjesztést a Vezetői Tanács elfogadta s a javaslatokat a könyvtár 
főigazgatója a MM Könyvtári osztályához felterjeszti. Kimondotta továbbá a 
Vezetői Tanács, hogy "A korlátozások bevezetése után egy háromhónapos perió
dus tapasztalatait alapul véve általános helyzetképet kell adni és erről a 
Vezetői Tanácsot tájékoztatni, különös tekintettel a felszabaduló munkaerő 
mértékére, az anyaghasználat és reprográfiai igények alakulására, az olvasói 
igények kielégitósében szükséges kivételek gyakoriságára."

Határozatban mondotta ki a Vezetői Tanács, hogy "A bevezetésre kerülő 
korlátozásokról jelenjen meg a sajtóban hivatalos közlemény. Ennek magyará
zatára és indoklására a tömegkommunikációs szervek segítséget messzemenően 
igénybe kell venni, aktiv módon tájékoztatva őket."

* * *
December 4-én a Vezetői Tanács dr. Havasi Zoltán főigazgatóhelyettes "Az Or
szágos Széchényi Könyvtár uj olvasószolgálatának tervezése" c. előterjeszté
sét tárgyalta meg. Az előzményekhez tartozik, hogy a Várbizottság november 
13-i ülésén megvitatta dr. Pajkossy György főosztályvezető "A nemzeti könyv
tár központi gyűjteményeinek olvasószolgálata a Budavári Palotában" c. ta
nulmányát és dr. Ferenczy Endréné főosztályvezető "A nemzeti könyvtár olva
só- és tájékoztató szolgálatának tervezete" c. munkáját. Dr. Havasi Zoltán 
előterjesztése arra vállalkozott, hogy "... összefoglalást adjon az uj olva
sószolgálat megszervezésének alapelveiről, céljairól, javaslatokat tegyen a 
Vezetői Tanács számára a legdöntőbb vitás kérdésekben történő állásfoglalás
hoz."

Tekintettel a tárgyalt tanulmányok fontosságára és arra, hogy azok 
akárcsak kivonatos ismertetése is meghaladná a "Krónika" rovat terjedelmét, 
rövidített közlésükre és ismertetésükre a Hiradó "Épülő uj otthonunk" c. ro
vatában fog sor kerülni. E helyen csak a Vezetői Tanács határozatait közöl
jük:
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1, A Vezetői Tanács egyetértett azzal, hogy a Budavári Palotában működő 
nemzeti könyvtár gyűjteménye elvben mindenki számára rendelkezésre álljon, A 
könyvtárnak minden 18, életévét betöltött egyén beiratkozott olvasója lehet, 
a korlátozásokat a dokumentumszoltáltatás terén kell érvényesíteni, /Az OSZK 
egypéldányos hungarika anyagát a jövőben is csak kutatók használhatják, mik
rofilmezett magyar hírlapok eredeti példányai csak kivételes esetben hasz
nálhatók stb./

2, A Vezetői Tanács az előterjesztést általánosságban elfogadta, az ab
ban kifejtett főbb alapelvekkel egyetértett, A továbbiakban a/ a még nyitva- 
lévő kérdések kataszterét össze kell állitani; b/ ezeket a Várbizottságban 
folyamatosan meg kell tárgyalni. A Várbizottság elnöke az eredményről a Ve
zetői Tanácsban számoljon be,

3, A vári tájékoztató szolgálat működését ki kell dolgozni és a Várbi
zottságban való megtárgyalás után Vezetői Tanács elé kell terjeszteni,

4, Az előzőkkel összefüggésben a vári olvasó- és tájékoztató szolgálat 
létszámigényét meg kell tervezni és a főhatóságnak felterjeszteni.

Összeállította: Somkuti Gabriella

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
198o. január-junius

Munkatársaink külföldön
Személycsere keretében

A szocialista országok könyvtáraival fennálló személycsere keretében junius 
végéig az alább felsorolt munkatársaink voltak tanulmányúton:

Óvári Sándor igazgató januárban 6 nap, Berlin, Deutsche Staatsbibliothek
- Reprográfiai tapasztalatcsere.

Heltai János /RMNY Bibliográfiai csoport/ márciusban 14 nap, Martin, Ma- 
tica Slovenská Könyvtára - Hungarika kutatás.

N.Rácz Aranka főosztályvezető áprilisban 6 nap, Pozsony, Egyetemi Könyv
tár - Együttműködési megbeszélések állományépitési, központi katalógus, könyv
tárközi kölcsönzési és tároló könyvtári ügyekben.

Koroknál Ákosné /Kézirattár/ áprilisban 7 nap, Újvidék, Matica Srpska 
Könyvtára - Hungarika kutatás.

Vizkelety András /Kézirattár/ áprilisban 5 nap, Lipcse, Deutsche Bücherei
- Kéziratgyüjtemények tanulmányozása.

Dömötör Lajosné /Katalogizáló osztály/ májusban 6 nap, Prága, Nemzeti 
Könyvtár - Katalogizálási tapasztalatcsere.

Kricsfalussy Lászlóné /Szakozó osztály/ májusban 6 nap, Prága, Nemzeti 
Könyvtár - Katalogizálási tapasztalatcsere.
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Zaigmondy Árpádné /Gyarapítási osztály/ májusban 14 nap, Martin, Matica 
Slovenská Könyvtára - Bibliográfiai adatkiegészités. /Hungarika kutatás/

Somkutl Gabriella /Igazgatási osztály/ májusban 7 nap, Pozsony, Egyetemi 
Könyvtár - Együttműködési kérdések megbeszélése, tapasztalatcsere a könyvtár- 
igazgatás és -szervezés területén.

Horváth Gabriella /Nemzetközi Csereszolgálat/ májusban 7 nap, Szófia, 
Nemzeti Könyvtár - Kiadványcsere megbeszélések.

Ferenczy Endréné főosztályvezető júniusban 5 nap, Prága-Hrádec Kralové, 
Nemzeti Könyvtár - Állományépitési konferencia, a szocialista országok nem
zeti könyvtárai együttműködése keretében.

Murányi Róbert /Zeneműtár/ júniusban 8 nap, Varsó, Nemzeti Könyvtár - Ze
nei hungarika kutatás.

Borsa Gedeon /RMNY Bibliográfiai csoport/ júniusban 11 nap, Prága, Nem
zeti Könyvtár - Hungarika kutatás.

Vásárhelyi Judit /RMNY Bibliográfiai csoport/ júniusban lo nap, Pozsony, 
Egyetemi Könyvtár - Hungarika kutatás.

Kastaly Beatrix /Hirlapállományvédelmi osztály/ júniusban 6 nap, Lipcse, 
Deutsche Bücherei - Részvétel a könyv- és papirrestaurálási szemináriumon.

♦ Hí ♦

Részvétel nemzetközi konferenciákon /nem személycserés alapon/

Szűcs Jenőné /MNB Szerkesztőség/ Moszkvában az NTMIR szabványosítási 
szakértői értekezletén vett részt /február, 5 nap/.

Sonnevend Péter /Repertórium Szerkesztőség/ Moszkvában az NTMIR szabvá
nyosítási szakértői értekezletén vett részt /február, 5 nap/.

Vizkelety András /Kézirattár/ Bécsben az Osztrák-Magyar Irodalomtudomá
nyi Vegyesbizottság ülésén vett részt /március, 4 nap/.

Szilvássy Zoltánná /Külföldi folyóiratok Központi Katalógusa/ Párizsban 
az ISDS közgyűlésén és igazgató tanácsi ülésén vett részt /április, 5 nap/.

Szilvássy Zoltánná /Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa/ Klsinyov- 
ban az NTMIR-IKARR rendszertanács ülésén vett részt /junius, 6 nap/.

Baranvi Olga /Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa/ Kisinyovban az 
NTMIR-IKARR rendszertanács ülésén vett részt /junius, 6 nap/.

♦ H< *
Egyéb kiutazások

Galamb Gvörgyné /Katalogizáló osztály/ ösztöndíjas tanulmányúton volt 
Olaszországban /január, 2 hét/.

Karsay Orsolya /Kézirattár/ ösztöndíjas tanulmányúton volt Görögországban 
/januártól 5 hónap/.

Tóth Sándorné /Katalogizáló osztály/, könyvtárrendezés a római Magyar In
tézetben /márciustól 2 hónap/.

Szilvássy Zoltánná /Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa/ Moszkvában 
az IKARR-3 információs rendszer átvételében működött közre /március, 7 nap/.
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Soltész Zoltánná /Régi Nyomtatványok Tára/ ösztöndíjas tanulmányúton 
volt Belgiumban /március, 2 hét/.

Németh Gabriella /Gyarapítási osztály/ folytatta betegség miatt korábban 
megszakított ösztöndíjas tanulmányútját Olaszországban /áprilistól 2 hónap/.

Köpeczi-Nagy Gábomé /Régi Nyomtatványok Tára/ kiállításra kölcsönadott 
dokumentumokat vitt az ausztriai Admontba /április, 2 nap/.

Komjáthy Miklósáé /Retrospektív Bibliográfiai Szerkesztőség/ bibliográ
fia-elméleti kérdésekről tájékozódott Romániában, a kulturális minisztériu
mok személycseréje keretében /április, 6 nap/.

Havasi Zoltán főigazgatóhelyettes a halbturni Mária Terézia kiállítás 
megnyitásán vett részt Ausztriában /május, 4 nap/.

Patay Pálné /Térképtár/ a halbturni Mária Terézia kiállítás megnyitásán 
vett részt Ausztriában /május, 4 nap/.

Fallenbüchl Zoltán /Kézirattár/ a halbturni Mária Terézia kiállítás meg
nyitásán vett részt Ausztriában /május, 4 nap/.

Perenczy Endréné főosztályvezető, kiállítás rendezés és könyvtári ellenőr
zés a római Magyar Intézetben /május, 8 nap/.

Balázsovics Mihály /Olvasószolgálat/ a "Párizsi Magyar Műhely” irodalmi 
társaság találkozóján vett részt /május, 7 nap/.

Zséli Lászlóné /Mikrofilmtár/ a Matica Slovenská Könyvtárában helyszíni 
hungarika mikrofilmezést végzett, a kulturális minisztériumok személycseré
je keretében /junius, 12 nap/.

Pusztai Istvánné /Mikrofilmtár/ a Matica Slovenská Könyvtárában helyszí
ni hungarika mikrofilmezést végzett, a kulturális minisztériumok személycse
réje keretében /junius, 12 nap/.

Szabó Géza /RMNY Bibliográfiai csoport/ a kulturális minisztériumok sze
mélycseréje keretében hungarika kutatást végzett Lengyelországban /junius,
2 hét/.

***

Külföldi vendégeink 
Személycsere keretében

Csehszlovákia
A martini Matica Slovenská Könyvtárából J.Telgársky igazgatóhelyettes 

szlovák vonatkozású kisnyomtatványok után kutatott, és a mikrofilmezési 
együttműködés kérdéseiről tárgyalt, A.Hollá és P.Lasut folytatta a korábban 
megkezdett, helyszíni szlovacika mikrofilmezést.

A prágai Nemzeti Könyvtárból O.Vavrik a KMK szervezésében a magyar könyv
tári rendszer távlati tervezésének módszereivel ismerkedett.

A pozsonyi Egyetemi Könyvtárból T.Vancová és Z.Gesková több éves kutatá
sát fejezte be a régi szlovacikumok területén.

Lengyelország
A krakkói Jagelló Egyetem Könyvtárából J.Hulak a könyvtári gépesítés 

eredményeiről tájékozódott.
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Jelentősebb külföldi látogatók és kutatók

Januárban Bustya E.. a kolozsvári kiadói szerkesztő Ady Endrére vonatko
zó anyagot gyűjtött, V. Coelho. az angolai Kulturális Államtitkárság Nemzet
közi Kabinetjének vezetője a magyar könyvtári életről tájékozódott, Terao 
Nabuaki japán történész ösztöndíjas tanulmányútja során kutatott gyűjtemé
nyünkben. Márciusban Szőts István filmrendező Bécsből érkezett Batthyány La
josra vonatkozó adatok gyűjtésére és P. Kroupnikov. a rigai egyetem tanára 
az 1900-1920 közötti magyar történelem forrásanyagait tanulmányozta. Ápri
lisban Stemberg J.. az ungvári egyetem tanára a 18. századi Magyarországról 
szóló dokumentumok után kutatott, J.J. Szkailszkaja. a moszkvai Rádió munka
társa Szamuely Tiborról gyűjtött anyagot. Májusban T. Koraltan török kultu
rális minisztert és kíséretét fogadtuk és tájékoztattuk a Nemzeti Könyvtár
ban folyó munkáról. Ugyanebben a hónapban a torontói egyetem tanára, H.E. 
Scott a monarchia pénzügyeinek dokumentumaival foglalkozott. Júniusban G. 
Marchi. veronai egyetemi tanár Maffei Francesco Scipione költő és régész 
életrajzához gyűjtött anyagot, J. Ruysschaert. a vatikáni Biblioteca Aposto- 
lica főigazgatóhelyettese a Corvinákat tekintette meg.

Márciusban a Nemzetközi Előkészítő Intézet külföldi diákcsoportját fo
gadtuk, majd az IBUSZ felkérésére egy svéd turistacsoportnak mutattuk be két 
különgyüjteményünket• Szakmai látogató csoport járt nálunk az Osztrák Nemze
ti Könyvtárból, majd áprilisban francia egyetemi hallgatók egy kisebb cso
portja tekintette meg az OSZK-t.

Összeállította: Görgeyné Kovács Katalin

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ 1980. I. félévi
nemzetközi kapcsolatai

Febr.8.-márc.l7. Urosevics Danilo ösztöndíjas tanulmányúton a Szovjetunió
ban járt.

Márc.17-22. Papp István és Szente Ferenc a szocialista országok könyvtártu
dományi és módszertani központjai lo. tanácskozásán vett részt 
Kisinyovban /Szovjetunió/

Márc.15.-máj.8. Urbán László kéthónapos UNESCO ösztöndíjas tanulmányúton járt 
az NSZK-ban, Dániában és Svédországban.

Márc.27. Kristina Holmström svéd egyetemi hallgató tett látogatást a KMK- 
nál, a magyar könyvtárügyről Írandó diplomadolgozatához kért tá
jékoztatást.
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Ápr. 9. Búi THnh Thanh, a vietnami Szociológiai Intézet munkatársa a Szo
ciológiai Intézet vendégeként járt hazánkban, tanulmányozta az 
intézetben folyó olvasáskutatási munkákat.

Ápr.l6. Magda Saturova, a pozsonyi Pedagógiai Kiadó munkatársa a KM ven
dégeként tartózkodott Magyarországon, intézetünktől Károlyi Zsig- 
mondné tájékoztatta őt a gyermek- és ifjúsági könyvkiadás könyv
tárüggyel összefüggő kérdéseiről*

Ápr.16-18. Christa-Monlka Kern, a berlini Zentralinstitut für Bibliothekswe- 
sen munkatársa a kulturális munkaterv KMK-Z1B közötti személycse
réje keretében járt Magyarországon.

Ápr.29-máj.29. Nagy Lajos ösztöndíjas tanulmányúton Finnországban járt.
Ápr.3o.

Jun.4.

Jun.4-7

Jun.13.

Skaliczki Józsefné és Sárdy Péter fogadta a Zeneművészeti Főisko
la vendégeként hazánkban tanulmányúton lévő amszterdami könyvtá
ros iskola zenei könyvtáros-hallgatók csoportját /25 fő/.
Vilma Chavkova, a cseh Kultúra Kutató és Tájékoztató Intézet mun
katársa az Olvasáskutatási Osztályon járt tapasztalatcserén.
Gereben Ferenc a "Könyv és az olvasó a fejlett szocialista társa
dalom építésének korszakában" c. nemzetközi konferencián vett 
részt Bulgáriában.
Papp István Hollandiában járt, részt vett az IFLA Közművelődési 
Szekciójának hágai ülésén.

Máj,26.-jun.7. Kamarás István ösztöndíjas tanulmányúton járt Svédországban.
Jun.15-21. Kamarás István részt vett és előadást tartott az IFLA Könyvtár 

Elmélet és Kutatás Szekció jának varsói ülésén.
Jun.l6-2o. Papp István az IFLA Könyvtárépitési Bizottsága koppenhágai ülésén 

vett részt.
összeállította: Kovács Lászlóné

Tájékoztató a Könyvtár képesítési előírásairól

A Kulturális Minisztérium 198o. március 14-én a 2/198o.sz. rendeletével köte
lezte a közvetlen felügyelete alá tartozó szervezeteket /intézményeket/, hogy 
a rendelet hatálybalépését követő hat hónapon belül készítsék el a meghatáro
zott munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési előírásokat.

A Széchényi Könyvtárban - a könyvtár követelményeinek megfelelően - a ké
pesítési előírások a társadalmi szervek egyetértésével és az Intézmény veze
tőségének jóváhagyásával időre el is készültek. Az előírások meghatározták, 
hogy az OSZK-ban, meghatározott munkakörökben, milyen egyetemi, főiskolai ké-
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pesités, illetve középfokú szakvizsga minősül a különböző osztályokon, igaz
gatóságokon, ideértve a KMK-t is, a munkakörnek megfelelő végzettségnek.

Az adott munkakörökben szükséges felső-, illetőleg középfokú politikai 
végzettséget magának a rendeletnek 3* számú melléklete tünteti fel* A felsőfo
kú, illetve középfokú politikai végzettséget a lo/1979./III.2./ MT számú 
rendelet határozta meg.

A KM rendelet szerint a képesitéshez kötött munkakört betöltő, de az elő
irt képesitéssel nem rendelkező dolgozót a munkáltatónak köteleznie kell az 
előirt képesités megszerzésére, amennyiben ettől maga a rendelet - az alább 
közöltek szerint - nem tekint el.

Azt az uj dolgozót, aki az előirt képesitéssel nem rendelkezik, csak ki
vételesen indokolt esetben, előzetes miniszteri engedéllyel és csak határo
zott idejű munkaszerződéssel lehet képesitéshez kötött munkakörben alkalmaz
ni.

Tájékoztatásul megjegyezzük, hogy az a 4o. életévét betöltött dolgozó, 
aki a rendelet hatálybalépésekor a munkakörére a korábbi képesítési rendel
kezések alapján előirt képesítést megszerezte, illetőleg annak megszerzése 
alól az uj rendelet hatálybalépését megelőzően felmentést kapott, az e ren
deletben előirt képesités megszerzésére nem kötelezhető.

A 4o. életévét betöltött nő és a 45* életévét betöltött férfi dolgozó 
nem kötelezhető az előirt politikai képzettség, illetőleg iskolai végzettség 
megszerzésére. Kötelezni lehet azonban a dolgozót az egyéb - tanfolyam utján 
megszerezhető - képzettség megszerzésére.

Az OSZK elkészült "Képesítési előirásai"-t a Művelődési Minisztérium 
Könyvtári Osztálya egyetértéssel és azzal a megjegyzéssel fogadta el, hogy 
csatoljuk a már korábban elkészült munkaügyi szabályzathoz és alkalmazzuk a 
Könyvtár személyzeti munkájában.

A képesitési előirásokat tartalmazó lo.547/198o. számú körlevél a Könyv
tár osztályainál betekintésre az érdeklődők rendelkezésére áll.

Ráduly Márta

Kandidátusi értekezés munkahelyi vitája

198o. október 24-én zajlott le Vásárhelyi Judit "Eszmei áramlatok és politi
ka Szenczi Molnár Albert életművében" c. kandidátusi értekezésének munkahe
lyi vitája. Könyvtárunk munkatársa annak ellenére, hogy csak 1973-ban fejez
te be egyetemi tanulmányait és igy példátlanul fiatalon jutott el odáig, hogy 
tudományos fokozatra pályázhasson, régi és ismert kutatója Szenei Molnár élet
művének. Ezt bizonyította már két e témakörben megjelent kötete, amelyekben 
a legfontosabb Szenei Molnár-szövegek kiadására vállalkozott. Mostani érte
kezése rengeteg uj adattal, aprólékos és gondos elemzésekre építve keresi meg

194



Szenei Molnár helyét és jelentőségét korának eszmei-ideológiai kavargásában, 
mindezzel megveti egy jövendő monográfia alapját.

Vásárhelyi Judit könyvtári munkája mellett az Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem megbizott előadója is, ezért a vitara az egyetem Regi magyar irodalmi 
tanszékén került sor, de természetesen részt vettek benne a könyvtárunknak 
a téma iránt érdeklődő dolgozói is. így rögtön szélesebb szakmai fórum mond
hatott véleményt a szerző munkájáról. A jelenlévők nagy elismeréssel fogad
ták az értekezést, sokoldalúan méltatva annak eredményeit és változtatás 
nélkül javasolták, hogy nyilvános vitára bocsáttassék.
Vásárhelyi Judit eredményeihez, úgy gondolom nemcsak gratulálhatunk, hanem 
egyben könyvtárunk sikerének is tekinthetjük.

Heltai János

* * *
Nemzeti könyvtárunk bizonyára első Ízben volt színhelye valamely kandidátusi 
értekezés munkahelyi vitájának. A jelölt Murányi Róbert Árpád, a Zeneműtár 
főmunkatársa, akinek "A felvidéki városok zenei élete a XVI-XVII. században 
a Bártfai Gyűjtemény tükrében11 cimü kandidátusi értekezését bocsátotta munka
helyi vitára az MTA Zenetudományi Intézete a dr.Kecskeméti István elnökleté
vel megtartott ülésen 198o. november 24-én könyvtárunk Dísztermében.

Murányi Róbert közel egy évtizede foglalkozik behatóéul a Bártfai Gyűjte
ménynek a Zeneműtárban őrzött hangjegyes köteteivel. Ebből a nemzetközileg 
is nagy jelentőségű forrásból a világon elsőként készített részletes temati
kus katalógust. Az értekezés tárgya nem maga a katalógus, hanem a benne fog
lalt zenemüvek nyomán a korabeli zeneéletre vonatkozóan levont és összefog
lalt következtetések.

Murányi Róbertnek az értekezést és a téziseket kiegészítő felszólalása 
után dr.Borsa Gedeon könyvtörténeti, dr.Papp Géza és dr.Csomasz Tóth Kálmán 
kandidátusok zenetörténeti szempontból méltatták az értekezést, kiegészítése
ket ajánlva a szerző dolgozatához.

Sajtótájékoztató az OSZK-ban

Könyvtárunk történetében először - 198o. december elsején - sajtótájékozta
tón mutatták be az újságíróknak az OSZK uj kiadványait. Havasi Zoltán főigaz
gatóhelyettes bevezetője után Komjáthy Miklósné osztályvezető a Magyar Köny- 
vészét 1921-1944.c. sorozat most megjelent kötetéről, Fügedi Péterné főosz
tályvezet ő a Nemzeti Bibliográfia gépesítéséről és a Magyar Könyveszet 1976. 
évi kumulációjáról beszélt. Kókay György, az egyházi könyvtárak állami szak- 
felügyelője az egyházi könyvtárak kéziratkatalógusának első és soron követke
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ző köteteiről, Pajkossy György főosztályvezető pedig a Magyar irodalom és 
irodalomtudomány bibliográfiája c. sorozat 1977* évi kötetéről tájékoztatta 
a sajtó képviselőit, Uj kiadványainkról recenziós rovatunkban ismertetést 
közlünk,

N.S,K.

Az 1973. évi Keresztury-jutalom odaítélése

Az 1979* évi Keresztury-pályázati felhívást a Kis Híradó 1979. évi október 
15-i, majd az OSZK Híradó ugyanazon évi 9-10, számában tette közzé az inté
zet vezetősége, A másodízben meghirdetett pályázatra kilenc dolgozat érke
zett be, ezek közül kettő /Balaton, illetve Salva venia jeligével/ terjedel
mében nem érte el a pályázati felhívásban megjelölt terjedelmet, igy elbírá
lásra sem kerülhetett,

A pályázaton az alábbi hét munka vett részt /zárójelben a jelige/:
* Adatok az amerikai magyar könyvtári gyűjteményekről, /Hajszálgyökerek/
♦ A családi háttér szerepe egy családregény megítélésében, /Simon Péter/
* Kísérlet a biblioterápia hazai alkalmazására alkoholista betegek gyógyí

tása keretében, /Pro homine/
*Kulturhalas? /Jelige/
♦Lineáris történelemszemlélettől - az államteológiáig, /Sub spécié aeter- 

nitatis/
♦A Magyarországon 1849-1945 között megjelent naptárak és kalendáriumok 

bibliográfiája. /059/439,,1849/1945lV
♦ A Nova Posoniensia története. /Sors bona/
Az egyes pályamüveket először a Tudományos és Közművelődési Bizottság 

tagjai lektorálták. A nevezett együttes 1980. szeptember 25-i ülésén az elő
zetes vélemények alapján, és beható érdemi vita után alakította ki kollektív 
javaslatát. Az intézet vezetősége a lektori vélemények ismeretében, a Tudo
mányos és Közművelődési Bizottság állásfoglalását is figyelembe véve hozta 
meg döntését, és három pályaművet Ítélt jutalmazásra méltónak.

Kovács Ilona: Adatok az amerikai könyvtári gyűjteményekről c. - minden 
tekintetben kiemelkedő tanulmányét 7000 forinttal,

Kamarás István: Kulturhalas? c. munkáját, valamint
Kiss Dénesné és Szente Péter: A Magyarországon 1848-1945 között megje

lent naptárak és kalendáriumok bibliográfiája c. összeállítását 5000-5000 
forinttal díjazta.

Budapest, 1980. november 4
dr. Jóboru Magda s.k. 

főigazgató

196



Bemutatjuk Keresztury-dijas munkatársainkat

Gratulálva Kovács Ilonának a Keresztury-pályázat első helyéhez, mindjárt tá
jékoztatást is kérünk az OSZK Hiradő olvasói számára a dijnyertes tanulmány 
keletkezésének körülményeiről. /Zárójelben jegyezzük meg, hogy Kovács Ilona 
"Hajszálgyökerek” jeligéjű pályaműve az Egyesült Államokban élő magyarság 
könyvvel való ellátottságát tárgyalja, elemezve a gyűjtemények keletkezésé
nek körülményeit, nagyságukat és összetételüket./

^^A munka gondolata mikor ötlött fel először benned? Sugallta-e valaki 
ezt a témát?

- 1974/75-ben egy évet töltöttem az Egyesült Államokban a Kent Egyetemen, 
mint Gombocz-ösztöndijas. Lényegében ott döbbentem rá, akkor, amikor az USA- 
ban kivirágzó uj diszciplínával, az etnikum-kutatással megismerkedtem, hogy
a magyar emigráció sorsa mennyire feltáratlan. Kíváncsiság, szorongás, fe
lelősségérzet és lelkesedés hajtott, hogy megválaszoljam, mit tettünk eddig 
és mit tehetünk ezután a kultúra, a könyvtár eszközeivel a kint élő magyar
ság fennmaradásáért. Személy szerint Lubomyr Wynar professzor, az egyetemen 
működő "Ethnic Studies Center" /Etnikum Kutató Központ/ igazgatója inditott 
el ebbe az irányba, aki érdeklődésemet örömmel üdvözölte.

^^Milyen segítséget kaptál eddig munkádhoz, itthon és az USA-ban?
- Az USA-ban töltött év során az Ethnic Studies Center-ben Wynar profesz- 

szor asszisztenseként dolgoztam; a központ tudományos publikációinak anyag
gyűjtésében, sajtó alá rendezésében vettem részt. Ezek a munkák és Wynar pro
fesszor előadásai, valamint szemináriumai tették lehetővé, hogy megismerked
jem az amerikai etnikum-kutatás forrásaival és módszereivel. A leglényegesebb 
segítségnek ezt tekinthetem. - Meg kell még emlékeznem a Minneapolis-St. 
Paul-ban székelő Bevándorlástörténeti Kutatóközpont munkatársainak szakava
tott útmutatásairól, amelyekkel az 1979-ben ott töltött három hónap alatt 
elláttak, és a könyvtárunkban is ismert Albert Tezla professzor bátoritó ér
deklődéséről.

Itthon tulajdonképpen ez a tanulmány a bemutatkozásom ezen a területen.
A legnagyobb segítséget eddig a Széchényi Könyvtártól kaptam, amikor 1979-ben 
a saját erőmből és szabadságomból szervezett kutetóutamat egyhónapos rendkí
vüli szabadsággal kiegészitette.

^^Ki kivánod-e bővíteni a tanulmányodban ismertetett gyűjtemények körét, 
és ha igen, milyen más országok magyar gyűjteményeivel kívánsz foglalkozni?

- Csak az Egyesült Államok gyűjteményeire vonatkozó anyag feltárását ter
vezem. Rengeteg még ott a teendő. Nagyon érdekes újabb anyaggyűjtéseket vé
geztem, amelyeket további tanulmányokban szeretnék összegezni.

^^Tudomásom van arról, hogy az amerikai magyarság bibliográfiájának össze
állításán is dolgozol. Hol tart ez a munka?

- Igen, ez a bibliográfia volt Kentben a diplomamunkám és ezt azóta is 
folyamatosan bővitem, hogy - ha egyszer valamilyen formában kiadható lesz - 
minél teljesebb képet adjon az amerikai magyarságról.
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gondolsz, milyen gyakorlati hasznosítása képzelhető el a díjazott 
tanulmánynak? Az összeállításodban ismertetett amerikai magyar gyűjtemények 
anyagának fejlesztése itthoni támogatással - véleményed szerint - visszhang
ra találna-e kint? Igényelnék-e ezt a gyűjtemények gondozói és használói?

- Nagyon remélem, hogy tanulmányomnak lesz gyakorlati haszna! Célom ép
pen az volt, hogy a tények erejével hivjam fel a figyelmet arra, hogy a ma
gyarság könyvtári ellátottsága elmaradt más etnikumokéhoz és a szükséglethez 
képest, s hogy a megoldás az lenne, ha mind a kinti magyarság, mind a mai 
Magyarország több figyelmet szentelne ennek az ügynek. Bizom benne, hogy az 
együttműködés formái megtalálhatók, s hogy színvonalas és objektiv szellem
ben nyújtott itthoni támogatásunk igényelt és szívesen látott segítség lesz 
az amerikai magyarság körében.

^^Még egyszer gratulálunk és ebben az optimista végkicsengésü hangulat
ban köszönjük a beszélgetést.

Wé

** *

Kamarás István "Kulturhalas?” cimü müvelodésszociográfiéja a pályázat meg
osztott második diját kapta. A lektori véleményből kiragadott részlet sze
rint munkája azt a kérdést vizsgálta, hogy "vajon megüti-e Kiskunhalas /ez a 
harmincezer lakosú alföldi - kunsági - városka/ művelődési helyzete azt a 
mértéket, amely 35 évvel a felszabadulás után elvárható”. A szociográfia mű
faja Magyarországon csaknem fél évszázados múltra tekinthet vissza. Nem mond
ható el ugyanez a müvelodésszociográfiáról. Milyen műfaji előképek jelentet
ték a mintát?

- Nem tudom, hogy létezik-e egyáltalán a művelődésszociográfia. Ez az én 
elnevezésem, ennek az egy Írásnak a műfaji megjelölését szolgálta. Létezik 
viszont a szociográfia, melynek témája lehet a puszták népe, az alföldi vá
ros, a textilipar, a labdarúgás, a szekták - vagy az olvasási kultúra. Miután 
nem voltak közvetlen műfaji előképeim, azokat a szociológiai munkákat tekin
tettem annak, amiket Magyarországon szociográfiának neveznek, igy például a 
magyarul is megjelent Hoggart-müvet /Művelődés, gondolkodás, szokások/. Egyéb
ként: keresem a műfajt, vizsgáztatom magara, mint szociogréfust, az első kí
sérletemet első kísérletnek érzem.

^^Honnan származott az ötlet, hogy el kellene készíteni Kiskunhalas mű
vel ődésszociográf iáját?

- A megyei vezetés és a Forrás hat szociográfust /irót, szociológust/, 
tehát egy csapatot bízott meg ezzel a feladattal egy nagyobb program része
ként. Ennek első kötete a Forrás kiadásában könyv formában is megjelent fü- 
löpszállási szociográfia volt, harmadik része pedig Kecskemét szociográfiája 
lesz. De ennek már egy kilenc fős ”válogatott” fog nekivágni.

^^Magad is mondod: a felmérések nyilvánvalóan nem egy ember munkáját vet
ték igénybe, ha az összegzést végül te végezted is el...
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- Sem megbízóim, sem munkahelyem előtt nem titkoltam, hogy "árut kapcso
lok". A szociográfiai vizsgálat "erőtere", kontextusa lehetőséget adott ar
ra, hogy "kinagyítva" is megvizsgáljak egy területet: az olvasási kultúrát 
és a könyvtár szerepét. Elsősorban ebben szorultam segítségre. Feltétlenül 
meg kell említenem Gergely András nevét, aki félszáz kitűnő intenziv inter
jút készített, s helyi "révkalauzunk", Hatvani Zoltán kiskunhalasi könyvtá
ros segítségét...

^^A tanulmány lezáratlan, erre a vége nyiltan is utal. De ugyanúgy arra 
is, hogy befejezésének egy Varga Csabával közösen tartott előadásodat tekin
ted. Összefoglalnád röviden a konklúziókat?

- A befejezés egy spontán társadalmi kísérlet leirása. Azóta elkészült 
és előreláthatólag a Forrás 198o. 1. számában fog megjelenni "Reformerek ku
darca Kisssvárosban" - vagy valami hasonló - címmel. Nem akarok poéngyilkos 
lenni, s csökkenteni a lehetséges olvasók számát, ezért a következtetéseket 
most elhallgatom. Annyit kiszivárogtathatok, hogy a halasi művelődési ház 
egy évvel ezelőtt nem mindennapi események színhelye volt. Összehívtuk azo
kat, akikkel szociográfusi munkánk során elbeszélgettünk, a közművelődés 
"hivatásosait", egykori és mai állami és társadalmi vezetőket, mérnököket, 
orvosokat, könyvtárosokat, katonatiszteket, papokat, muzeumigazgatót és ama
tőr csillagászt, vagyis mindazokat, akiknek - szerintünk - rendszeresen ösz- 
sze kellene ülni, hogy afféle "Nemes Tanács"-ként hallassák "közvéleményü
ket". Ilyen összetételű együttes ilyen céllal évtizedek óta nem ült össze 
ebben a városban sem. Többeket nekünk, "jött-menteknek" kellett bemutatnunk 
egymásnak.

^^Befejezésül: mi lesz a tanulmány további sorsa? Olvashatjuk-e majd egy
szer nyomtatásban is?

- Bármi lesz is, a Keresztury-dij jóvoltából ennek az esélye megnőtt.
Nagy örömmel olvastam Zircz Péter rendkivül figyelmes, segítőkész, elemző 
lektori véleményét. /Megjegyzem: annak idején ugyanő volt a Mozgó Világ 1976. 
1. számában megjelent "közművelődési utópiám" legértőbb kritikusa is./ A 
Forrás főszerkesztője - talán kissé túlértékelve néhányunk Írását - úgy vé
li, a halasi vállalkozás megjelenhetne a Magyarország felfedezése sorozatban 
is. Addig az érdeklődők a Forrás 198o. évi 8. és 9., valamint a Mozgó Világ 
198o. 11. számában megjelent részleteket olvashatják.

A riportot készítette: Szente Péter

Helyreigazítás

7-9. számunk 130. lapján az 1980. augusztus 20-a alkalmából a Szocialis
ta Kultúráért kitüntetésben részesültek névsorából technikai hiba miatt 
kimaradt dr. Lakatos Lászlóné. Elnézését kérve szeretettel gratulálunk.
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

Fényazedéssel készül az MNB Könyvek Bibliográfiája
/Beszélgetés Fügedi Pétemével/

^^Két éve, amióta az 1978. évi 8, számmal megkezdődött az MNB Könyvek 
Bibliográfiája üzemszerű, számitógépes előállítása, újra meg újra kritikák 
érték a füzetek külalakját, olvashatóságát...

- A rendszert eredetileg a füzetek fényszedéssel történő előállítására 
terveztük. Az átállást közvetlenül megelőző próbaszám igy is készült: az 
SZKI /Számítástechnikai Koordinációs Intézet/ Siemens-gépenek gyorsnyomta
tóján készült outputot csak a korrektúrához használtuk. Annak, hogy aztán 
több mint két évig mégis ez került sokszorosításra, elsősorban technológiai 
okai voltak.

Az MNB Könyvek Bibliográfiájának számitógépes kimenete mágnesszalag, A 
Nyomdaipari Fényszedő Üzem fényszedő gépei viszont mágnesszalag fogadására 
nem képesek, A mágnesszalag lyukszalagra csak alvállalkozó, az ÉGSZI /Épi- 
tésgazdasági és Szervezési Intézet/ berendezésén konvertálható. Ezzel termé
szetesen megnőtt volna a füzetek technikai előállításának időtartama. A meg
jelenést tovább lassította volna az is, hogy a lyukszalag-vezérlés pontossá
ga kisebb a mágnesszalagosénál, több a hibalehetőség. Az Üzemszerű számitó
gépes feldolgozásra való átállás során a szokásosnál nagyobb munka hárult a 
revizorokra,nem terhelhettük őket a gyorsabb megjelenéshez szükséges rövi- 
debb korrektúra-fordulókkal is.

Mindezek alapján az OSZK Vezetői Tanácsa 1978-ban úgy döntött, hogy az 
átfutás gyorsítása érdekében a sokszorositás alapja átmenetileg a sornyom
tatóval történő kiiratás legyen. A próbanyomások tapasztalatai biztatóak 
voltak, lényegesen olvashatóbbra sikerültek, mint a későbbi füzetek.

^^Milyen változások tették lehetővé azt, hogy az 198o. évi 18. számtól 
az MNB Könyvek Bibliográfiája fényszedéssel jelenik meg?

- A Nyomdaipari Fényszedő Üzem elektromérnökei időközben kidolgozták a 
mágneses jelrögzitésü bemenet lehetőségét. /Csak zárójelben jegyzem meg, hogy 
ez a fejlesztés elsősorban a mi igényeink kielégítését szolgálja. A nyomda 
megrendelőinek zöme gépelt kéziratot ad le./ Sajnos még mindig nem mágnes
szalagos vezérlésről van szó: a fény szedőt un. "minicartridge" /mágneskazet
ta/ fogadására tették alkalmassá. Az SZKI Siemens-gépe ugyan nem rendelkezik
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ilyen kiiró egységgel9 azonban az MB részére rendelt TS-51 intelligens ter
minál továbbfejlesztéssel alkalmassá tehető a fónyszedő igényeinek megfelelő 
minicartridge biztosítására. Az átmeneti időszakra az iCGSZI vállalta a mág
nesszalag gyors konvertálását lyukszalaggá, a fényszedő pedig ugyancsak az 
átmeneti időszakra kedvező feltételek mellett rövidített határidővel a sze
dést. Ez persze nagyobb terheket ró az MNB-re - mindössze két munkanap jut 
a korrektúrára. Végül az OSZK Sokszorosító üzeme ugyancsak rövidebb határi
dővel vállalta a sokszorosítást. A végső megoldás természetesen az lesz - ez 
a nyolcvanas évek közepére várható -, ha a fényszedő fejlesztése során alkal
massá válik mágnesszalag fogadására is*

Milyenek az uj eljárás gazdasági kihatásai?
- Ez olyan adat, amit nyugodtan publikálhatunk: egy-egy füzet előállítá

sa mindössze kilencezer forinttal kerül többe. Valójában azonban ez az összeg 
is csökken, ha arra gondolunk, hogy megszűnt a printeres kiíratás költsége, 
csökkent a sokszorosításnál a munkaidőigény, s végül 2o-25 %-kal kisebb lett 
a füzetek terjedelme, ami egyrészt a lemezkészítés csökkentését eredményezi, 
másrészt pedig nem jelentéktelen papirmegtakaritással jár. Nyugodtan mond
hatjuk, hogy egy-egy füzet előállításánál legfeljebb 4.000-4.5oo Ft többlet- 
költséggel kell számolnunk.

Végül hadd kérdezzem meg, hogy mi a helyzet a kumulációkkal!
- A számitógépes rendszerrel készült éves kumulációk sorozata az 1976-os 

évivel fog megindulni - igy nem keletkezik hiátus a készülő 196l-1975-ös 
retrospektív kumuláció után. Az 1976-1977-es kurrens kötelespéldányanyagot 
ugyan az MNB még manuálisan dolgozta fel, de a számitógépes rendszer kiala
kításánál az 1976-os anyag egy része került tesztanyagként feldolgozásra, s 
ez volt az SZKI programozóinak mintaanyaga is. E tesztanyag kiegészítésével 
az 1976-os kumuláció már számitógépen készült - második éve van a sokszorosí
tóban, az ő túlterheltségük miatt nem jelenhetett eddig a kötet.* A kurrens 
kötelespéldányanyag feldolgozásával párhuzamosan folyik az 1977-es anyag ret
rospektív feldolgozása a számitógépre. Az 1978-1979-es kumuláció anyagát pe
dig - ha ehhez a nyomdai/sokszorositási kapacitást biztosítanák részünkre - 
az év végén a sokszorosítóba adhatnánk.

Befejezésül három mozzanatot említenék meg. Az első: a kurrens nemzeti 
bibliográfia nem egyszerűen szebb, olvashatóbb lett, hanem adatai áttekint- 
hetőekkó, információi könnyen értelmezhetőekké váltak. A második: tőlünk, 
akiknek az MNB-hez köze volt, több erőfeszítést és önfegyelmet kívánt a bib
liográfia csúfságának elviselése, mint magának a rendszernek a kidolgozása, 
ezért számunkra az átállás munkája tulajdonképpen most fejeződött be. Legvé
gül: a fényszedes feltételei jószerével éppen úgy hiányoznak most, mint 1978- 
ban, de megint bebizonyosodott, hogy a "gépesítés” nem "csak" technika, el
engedhetetlen feltétele a partnerek segitőkészsége ia. 

fjKöszönjük a beszélgetést.

A riportot készitette: Szente Péter

*A riport elkészülte óta megjelent*
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Beszélgetés a Kiadványtárban

A Pollack Mihály téri épület II, emeletén, talán a legeirejtéttebb helyen 
van a Kiadványtár. A "kiadványtárosi" munkákat - más feladatai mellett - Ho- 
mór Ferenc látja el.

^^Szervezetileg hová tartozik a Kiadványtár és mi a funkciója?
- A Kiadványtár a Tudományos Titkársághoz tartozik, amely közvetlenül a 

főigazgató felügyelete alatt áll. Tulajdonképpen egy raktár, az OSZK - mint 
nem főhivatású kiadó - letéti raktára. Majdnem minden megjelenő kiadványunk
ból tárolunk itt egy bizonyos mennyiséget /bibliográfiákat, katalógusokat, 
könyvtárismertetőket, az OSZK évkönyveit stb./. Ezekből postázzuk a tiszte
letpéldányokat és ezekből elégitjük ki az OSZK belső igényeit /pl. kézikönyv
tár/ a Gyarapítási osztály közvetítésével. De bárki vásárolhat is OSZK-kiad- 
ványt, ha levélben vagy személyesen a Kiadványtárhoz fordul.

^^iTehát nemcsak raktár, hanem könyvkereskedés is?
- A Magyar Nemzeti Bibliográfia 5 szériáját a Posta Központi Hírlap Iro

da terjeszti, de minden megjelenő füzetből a Kiadványtár is tartalékol. Ebből 
elégitjük ki az egyedi kéréseket, a visszamenőleges igényeket. Más kiadványa
inkat a Könyvértékesitő Vállalat Könyvtárellátó Főosztályán keresztül igyek
szünk a magyar könyvtárakhoz eljuttatni /pl. Az OSZK Évkönyve, a Magyar 
Könyvészet kötetei stb./. De mindezek a kiadványok a kiadványtári tartalék
ból is megvásárolhatók.

O^Hány megrendelő levél érkezik egy évben és hányán keresik fel személye
sen a Kiadványtárat?

- Általában évente 25o-3oo rendelés fut be, ezen felül évről évre nő azok 
száma, akik személyesen keresik fel a Kiadványtárat. Az adminisztráció kissé 
nehézkes, készpénzfizetési lehetőség ugyanis nincs. A vásárló kap egy csek
ket, ezzel befizeti a vételárat a postán, s visszatérvén megkapja a könyvet. 
Én közben három példányban - tételenként részletezve - elkészítem a számlát, 
az egyik példány a Gazdasági Igazgatóságé, a másik az enyém, a harmadik a vá
sárlóé.

^^Vannak-e raktáron régebben megjelent OSZK kiadványok?
- Minden megjelenő kiadványból három példányt meg kell őriznem az idők 

végezetéig. Ez a "vastartalék". Persze többször előfordult, hogy a rosszul 
megállapított példányszám vagy a terjesztés hiányosságai miatt egyes kiadvá
nyokból több száz maradt raktáron..

^^Jelenleg mennyi a Kiadványtár összes "elfekvő" készlete?
- Nem tudom pontosan, de lo ezer darabnál biztosan több! Nagyobb részük 

ládázva volt, jelenleg a vári toronyraktár egyik szintjén porlad és porosodik.
^^Melyik a legrégibb ilyen kiadvány?
- 1896-ban jelent meg "A Magyar Nemzeti Muzeum Könyvtára /18o2-1895/" ci- 

mü füzet. 58 db van belőle. Ára 8 Ft.
^^Ezek szerint a Kiadványtár egyben antikvárium is?
- Olyasmi. A lényeges különbség az antikvárium és a Kiadványtár között 

az, hogy mig az antikváriumban a könyvek árai a kereslet szerint változnak,
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a Kiadványt árban lévő példányok árai legalább 10 év óta ugyanazok. Azé is, 
amelyik ma már semmit sem ér, meg azé is, amelyikért a többszörösét adnak a 
szemközti antikváriumban.

^Ezek szerint semmi akadálya nem lenne például annak, hogy bárki bejöj
jön ide, megvásároljon néhány tucat régebbi OSZK-kiadványt, majd ezeket a 
Muzeum körút túlsó oldalán tisztes haszonnal értékesítse?

- Lehet, hogy ez az ötlet másoknak is eszébe jutott már, olyan nagy vo
lumenű vásárlás azonban, amely komoly visszaélést sejtetett volna, nem volt.

Kiadványtárban megvásárolható uj és régebbi kiadványokról van-e va
lamilyen jegyzék? Honnan lehet megtudni, hogy mi kapható?

- Semmilyen kereskedelmi célú jegyzékünk nincs. Pedig nagyon kellene!
De szívesen megmutatom bárkinek a raktárát. Igyekeztem úgy rendezni a polco
kon a kiadványokat, hogy könnyen el lehessen igazodni közöttük.

^^Az OSZK Híradót is te árusítod?
- Igen. Itt a Kiadvány tárban számonként is megvásárolható!
^^Még egy gyakorlati kérdésem van: mikor lehet téged itt találni?
- Feladataimnak sajnos, csak egy része a kiadványtári munka. Azért mon

dom igy, hogy sajnos, mert sok olyan feladat lenne még, amire már nem jut 
idő. Pl.: az átfogóbb propagandamunka, a kereskedelmi jegyzék összeállítása, 
az időnkénti selejtezés stb. De igyekszem úgy igazítani egyéb munkáimat, hogy 
kétszer egy héten mindenképpen megtalálható legyek a Kiadványtárban: kedden 
és csütörtökön 12-től 1 óráig.

^^Köszönöm a beszélgetést.

Közgazdász a KMK-ban

Sok szó esett az utóbbi időben a Könyvtártudományi és Módszertani Központ 
szerepéről, feladatairól, várható sorsáról. A beszélgetések során az derült 
ki, hogy sokan vannak, akik nem ismerik a KMK osztályain folyó munkát. Első
sorban nekik szánjuk ezt a most Induló sorozatot, amelyben egy-egy fiatal 
munkatársat kérdezünk munkájáról, a KMK tevékenységéről.

^^Szabó László 1977 őszén végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetemen és az év novemberétől dolgozik a KMK-ban. Nagy ugrásnak tűnik a 
"Közgáz" után a könyvtárosi munka. Mi indított arra, hogy könyvtári terüle
ten helyezkedj el, és mi volt az első feladatod a KMK-ban?

- Diplomamunkámat az egyetem Gazdaságszociológiai Tanszékéhez Írtam, 
amelynek témája a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár hálózati tevékenységének szo
ciológiai elemzése volt, A dolgozat készítéséhez sok segítséget kaptam a KMK 
munkatársaitól. Az intézetben folyó munka érdekesnek tűnt számomra, és ami
kor lehetőség nyilt arra, hogy itt dolgozzam, örömmel éltem vele. A Könyvtár
technológiai Osztályon a könyvtárgépesitéssel kapcsolatos munkákat vettem 
át. Az első lépés a könyvtárosi szakma megismerése volt, de kezdettől fogva
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kaptam kisebb önálló feladatokat is. Akkoriban több személyi változás tör
tént az osztályon, ami a munkakörök és az egész osztály tevékenységének bii- 
zonyos mértékű változását eredményezte.

^^Hogyan hatottak ezek a változások az osztály tevékenységére, ezen belül 
a te munkádra?

- A változások eredményeként ma már a könyvtártechnológia majd minden 
területének megvan a gazdája, igy egy-egy munkatárs foglalkozik a könyvtár- 
épitészettel, a munka- és üzemszervezési kérdésekkel, a feldolgozási, szab- 
ványositási és katalógusszerkesztési problémákkal, az állományépités és a 
szakrészlegesités kérdéseivel, az audio-vizuális dokumentumok gyűjtésének, 
tárolásának, feldolgozásának és szolgáltatásának ügyeivel, jómagam pedig a 
számitástechnika könyvtári alkalmazásával és a hagyományosnak tekinthető gé
pesítéssel. Ez a felsorolás nem jelenti azt, hogy ezek a feladatok élesen el
határolhatók, éppen ellenkezőleg: egy-egy probléma jó megoldása elképzelhe
tetlen az osztályon, és tágabban az egész intézményen belüli szoros együtt
működés nélkül. Ennek az együttműködésnek szükségességét nap mint nap tapasz
talom saját munkámban is.

z elmondottak alapján az derül ki, hogy nem jelentett számodra gondot 
a beilleszkedés, munkád során jó kapcsolat alakult ki közted és a régebben 
itt dolgozó kollégák között. Ezen a jó hangulaton túl miben látod továbblé
pésed lehetőségeit, milyen terveid vannak a jövőre nézve?

- Éppen a közelmúltban dolgoztunk a könyvtárügy VI. ötéves tervének elő
készítésén, ahol a könyvtárgépesités fő feladatait is körvonalaztuk. További 
lépéseket szeretnénk tenni a számítástechnika közművelődési és szakkönyvtári 
alkalmazására, ami nem kevés feladatot ró rám is. Ez nem lesz könnyű munka, 
de remélem, hogy az akadályok ellenére nem fogunk eredménytelenül dolgozni. 
Egyébként a KMK-n belül rendszeresen megbeszéljük az állami és társadalmi ve
zetőkkel a szakmai továbbképzési lehetőségeket, un. "pályakép-megbeszélések" 
során egyeztetve a fiatalok elképzeléseit az intézmény érdekeivel.

^^|az általános jellemzés után arra kérlek, beszélj az osztály jelenlegi 
munkájáról, milyen konkrét ügyeken dolgoztok most?

- Az egyik legfontosabb munka jelenleg az ISBD-szabványok honosítása, 
amelynek előkészítésében osztályunk egyik munkatársa is jelentékeny részt 
vállalt. Nemrég fejeződött be két nagyszabású felmérés is. Az egyik a szak
részlegesités nemzetközi tapasztalatait gyűjtötte össze, a másik a megyei 
könyvtárak működési feltételeinek elemzésével foglalkozik. Nagy eredményként 
könyvelhetjük el, hogy végre sikerült elindítani a hanglemezek központi cé
dulaszolgáltatását is. Számos épitészeti terv készült és készül folyamatosan 
a különböző könyvtárak számára. Osztályunk feladata az uj vagy felújított 
könyvtárak működési terveinek elkészítése is. Befejeződött az "A" és "B" 
tipusu közművelődési, valamint a felsőoktatási könyvtárak eszközellátottságá
nak felmérése, amelynek eredménye a Könyvtári Figyelőben lesz olvasható. Fo
lyamatban van egy könyvtári ujitás megvalósitásának előkészítése, amely lehe
tővé teszi a cédulasokszorositást hazai berendezéssel. Remélem, hogy ezt már 
a jövő évben megvásárolhatják a könyvtárak.
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A felsorolás korántsem teljes, de feltétlenül meg kell említenem, hogy a 
kutató-fejlesztő munka mellett mindannyiunk napi feladata a könyvtárak ope
ratív segítése, tanácsadás problémáink megoldásához#

^^Köszönöm a beszélgetést és további eredményes munkát kívánok#

A riportot készítette: Kenyéri Katalin

Pasteur egy magyar barátja

Az Országos Széchényi Könyvtár állománya egy tudománytörténeti szempontból 
érdekes és ritka kiadvánnyal gyarapodott# A 20 lap terjedelmű, aranymetszésü, 
szép kis füzet elme:

Une correspondance entre un savant francaise et
un savant prussien pendant la guerre# Paris 1871*

A tudós francia levéliró nem kisebb személy, mint Louis Pasteur, a porosz 
tudós pedig Móritz Naumann, a bonni egyetem orvosi fakultásának dékánja# A 
levélváltás rendkívül érdekes. Kiváltó oka a francia-porosz háborúnak az az 
aktusa, hogy az 1626-ban alapított párizsi botanikus kertet, amely gyógynö
vények botanikai tanulmányozását szolgálta, s amelyet a francia konvent 1793- 
ban természettudományi múzeummá nyilvánított, a porosz hadsereg 1871 január
jában tönkrebombázta. Amikor ezt a tényt a francia akadémia ülésén bejelen
tették, Pasteur a bonni egyetemnek, amelynek diszdoktora volt, levelet irt.
A levélben elegáns, de érzelmes fogalmazásban hangsúlyozta, milyen megtisz
teltetésnek és tudományos munkássága milyen jelentős elismerésének érezte, 
amikor ez a nagyhírű egyetem diszdoktorrá választotta. A közelmúlt eseményei 
hatására azonban indíttatva érzi magát arra, hogy e diplomát visszaadja, mert 
e pergamennek még a látványa is gyűlöletessé vált számára, mivel saját nevét 
együtt kell látnia Vilmos császár nevével, aki hazája tönkretételének szente
li életét. Kinyilvánítja mély respektusát az egyetem kiváló tudósai iránt, 
de ugyanakkor hangsúlyozza, hogy lelkiismerete szavára hallgatva kell kérnie 
nevének törlését az egyetem irataiból, annak jeléül, milyen felháborodást 
kelthet egy tudós lelkében két nagy nép vérfürdője, amely egyetlen személy 
/a császár/ bűnös gőgjének és nagyravágyásának következménye.

A dékán válaszlevele rövid: őt bízták meg, hogy a fakultás nevében vála
szoljon arra az inzultusra, amelyet Pasteur a német nép ellen merészelt el
követni, fenséges uralkodójának szent személyét megsértve. A válasz csak any- 
nyi, hogy megvetésüknek adnak kifejezést, és sértő Írását visszaküldik.

Pasteur erre újabb levéllel felel, s ebben arról ir, hogy első levelére 
két indítéka volt: az egyik az a véleménye, hogy a tudománynak nincs hazája, 
a másik, hogy a királyok ugyanolyan emberek, mint a többiek, ugyanúgy meg- 
vethetők, ha az emberiesség törvényeit megsértik. Ő is használta a "szent” 
kifejezést levelében, de nem egy uralkodóval kapcsolatban, hanem az emberi
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méltóság gondolatának jelzőseként* A levél a továbbiakban már a porosz-fran
cia ellentét és a háború atrocitásai által előidézett indulatok jegyében 
folytatódik*

A kiadvány - bár igen ritka, és tudománytörténeti szempontból érdekes - 
igy még nem volna könyvtárunk gyűjtőkörébe tartozó. Hogy mégis állományunkba 
került, az elsősorban a Fölöspéldány Központ munkatársainak köszönhető, akik 
duplumjegyzékükön nem mulasztották el megjegyezni, hogy a könyvecskét Pas
teur sajátkezű ajánlásával látta el, s hogy a dedikáció Wágner Lászlónak 
szól.

Wágner László műegyetemi tanár, akinek Pasteur "hommage affecteuseM-zel, 
szerető nagyrabecsüléssel ajánlotta kiadványát, a XIX. század második felé
ben ismert tudós volt. Sokat járt külföldön, Németországban és Franciaország
ban egyaránt ismerték nevét, sőt számos munkája német nyelven és Németország
ban jelent meg. Szükebb érdeklődési köre szerint is kapcsolatban kellett, 
hogy álljon Pasteurrel, mert - mint ezt a mindent tudó Szinnyeiből láthatjuk 
- sör- és pezsgőgyártási folyamatokkal is foglalkozott, Pasteur pedig a fer
mentációs folyamatok elismert nagysága volt. /Egyébként - mint mindent min
denkiről - Szinnyei azt is tudta, hogy Wágner "Pasteur, Drouyn, Becquerel 
sat. kiváló tudósokkal..." állandó szellemi összeköttetésben állott./

Még csak annyit, uj szerzeményünk kapcsán, - mint annyiszor, újra elámul- 
tunk a múlt értékeinek oly gyakori semmibevevésén, amellyel egy-egy hazai 
könyvtár selejtezi régi anyagát. Ha - teszem azt - a Fölöspéldányközpont nem 
figyel fel Pasteur dedikációjára /ami a náluk felhalmozódó könyvhegyek mel
lett nem is lenne csoda/, akkor vajon melyik hazai gyűjtemény igényelte vol
na Pasteur és Naumann 20 lapot kitevő levelezését, s vajon mi lett volna a 
sorsa e kis könyvnek? Vagy tulajdonképpen szentimentális és konzervatív fel
fogás a múlt ilyesfajta megbecsülése? Én remélem, hogy nem az, s kérem a Hí
radó olvasóit, a jövőben is azt az elvet kövessék, hogy a nemzeti könyvtár
nak a múlt, a tudománytörténet megbecsülése is elsőrendű feladata.
/A boritón a visszautasított diploma kicsinyített képe látható./

Wix Györgyné
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TÁJÉKOZÓDÁS

Magyar elnöke van az ISDS Igazgató Tanácsának
/Interjú Szilvássy Zoltánnéval/

A párizsi központtal működő ISDS /International Serials Data System, vagyis 
az időszaki kiadványok adatait nyilvántartó nemzetközi rendszer/ munkáját 
egy nemzetközi összetételű Igazgató Tanács irányitja. A Magyar Nemzeti ISDS 
Központ munkájának elismerése volt, amikor vezetőjét, Szilvássy Zoltánnét, a 
Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa osztályvezetőjét 1976-ban az ISDS 
Igazgató Tanácsának tagjává választották. Először tehát azt kérdezem Szil
vássy Judittól, hogyan is alakult a továbbiakban kapcsolata ezzel a nemzet
közi szervvel?

- Igazgató Tanácsi tagságom 1976-1978-ig tartott, 1978-8o között a Ta
nács alelnöke voltam, mig végül ez év áprilisában a Tanács elnökévé válasz
tottak. Ez a megbízatás két évre szól. Utána még két évig közvetlenül részt 
veszek az ügyek intézésében, mert a Tanács szervezeti szabályzata szerint a 
lelépő elnök mint "közvetlen volt elnök" még két évig automatikusan tag ma
rad és tanácsaival támogatja a következő elnököt és alelnököt. így biztosít
ják a zökkenőmentes ügyvitelt és fejlesztést.

^^Ez a szervezeti forma máris egy érdekes tanulsággal szolgál: a felada
tokhoz való felnövés, majd a vezetés változásával a zökkenőmentes átmenet 
biztosítása itthon is követésre találhatna. Nálunk ugyanis a vetésforgó időn
ként úgy érvényesül, hogy újra és újra feltalálják a spanyolviaszt. Hogyan 
is néz ki akkor most, 198o-ban az ISDS Igazgató Tanácsa?

- Az elnöki tisztet Magyarország tölti be, alelnök Kanada, tagok: Len
gyelország, Nigéria, NSZK, Spanyolország, Svédország, Szenegál, USA. A tagok 
jelölésénél az UNESCO-ban érvényesülő területi elvet veszik figyelembe. A 
jegyzőkönyvvezető Nagy-Britannia. Mivel a tárgyalás nyelve angol, a kialakult 
gyakorlat szerint a jegyzőkönyvvezető mindig angol anyanyelvű.
A fentieken kivül az Igazgató Tanács állandó tagjai az ISDS Nemzetközi Köz
pont igazgatója, az UNESCO és a francia kormány képviselői. A nem állandó ta
gok közül e testületben jelenleg Lengyelország, az NSZK képviselői és én ve
szünk részt legrégebben.

^^Nem célja ennek a beszélgetésnek, hogy az ISDS-rendszert - akárcsak 
vázlatosan is - ismertessük, hiszen ezt a feladatot Te már számos cikkedben
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kitünően és részletesen elvégezted.* Ezért inkább csak azt kérdezem, mi volt 
az a gyakorlati haszon, amit könyvtárunk és rajta keresztül a hazai időszaki 
kiadványok regisztrációs szolgálata a Te személyes munkádnak, funkcióvállalá
sodnak köszönhetett?

- Nehéz erre jgy válaszolni. Annyit azért elmondanék, hogy nemrégen ké
szült el az első mágnesszalag, amely házai időszaki kiadványok adatait tar
talmazza. Ez természetesen még csak egy 5o tételes kisérleti anyag, és mint
egy részeredménye könyvtárunk egy tervezett nagy vállalkozásának, melyre be
szélgetésünk során szeretnék még visszatérni. Ezt az anyagot véleményezésre 
nemrég küldtük ki Párizsba. Megvalósulásához igen nagy segitséget adott az az 
54 számitógépes program, amelyeket az ISDS Központtól teljesen ingyen megkap
tunk. Ezzel rengeteg szellemi és anyagi ráfordítást takarítottunk meg, ennek 
érzékeltetésére csak egy adatot idéznék: a küldött anyag értéke meghaladja
az egymillió forintot. Ezt a térités-nélküli segitséget a Központ kivételesen 
és csak nekünk biztosította, ezzel is elismerve a rendszer létrehozásában és 
működésében az általunk nyújtott szakmai közreműködést. Pénzben nem lemérhető 
az a további szakmai haszon, ami egyszerűen abból következik, hogy ebben a 
világméretű vállalkozásban már kezdettől fogva részt vehettünk s a tapaszta
latokat, információkat első kézből szerezhettük.

^^Ugy tudom, ez a "szellemi haszon” nemcsak Magyarország, hanem valameny- 
nyi szocialista ország számára is előnyökkel járt és jár.

- Ez természetes, hiszen bármely nemzetközi szervezetben betöltött funk
ció egyidejűleg a többi szocialista ország számára is pozíciót jelent. A 
szocialista országok ISDS Nemzeti Központjai vezetőivel és munkatársaival 
szoros és állandó az információs kapcsolatom, nem egyszer itthon is személye
sen felkeresnek. De megvan az információ-átadásnak a szervezett és hivatalos 
fóruma is: a moszkvai IKARR-konferenciák. Ismeretes, de talán mégsem árt új
ra megemlíteni: az ISDS rendszernek két regionális központja van, az egyik 
Moszkvában, a másik Bangkokban működik.

^^Mi a jelentősége annak, hogy a hazai időszaki kiadványok adatai már a 
belátható jövőben mágnesszalagon lesznek hozzáférhetők?

- Két szempontból is rendkívül jelentős ez a lépés: egyrészt azért, mert 
igy mágnesszalagon tehetjük meg bejelentéseinket mind a nemzetközi központ
ba, mind a moszkvai regionális központba. Miután az ISDS központ a jövőben 
csak azoknak fog mágnesszalagot juttatni, akik maguk is ilyen formában jelen
tenek, világos, hogy milyen előnyt jelent ebben az információ-cserében, ha
a "hazai kínálat" is a megkívánt nemzetközi színvonalon áll. Ezen a csator
nán keresztül a magyar időszaki kiadványok is bekerülnek a nemzetközi vérke
ringésbe, ami számunkra ugyancsak szellemi haszonnal jár. A külföldről beér
kező mágnesszalagok lehetőséget nyújtanak a Magyarországra járó külföldi fo
lyóiratok kurrens lelőhelyjegyzékének számitógépes előállításához, Ami nagy

Szilvássy Zoltánné: Az ISDS /International Serials Data System « Időszaki 
kiadványok adatait nyilvántartó nemzetközi rendszer./ = Könyvtári Figyelő, 
1978. 4.sz. 349-36o. 1.; — Szilvássy Zoltánné: Az ISDS fejlesztési tervei. 
= Könyvtáros, 198o. 9.sz. 545-547. 1.
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nyeresége lesz az egész magyar könyvtárügynek. £ téren az első lépéseket már 
meg Is tettük, ahogy ezt már az előzőkben említettem Is. Másrészt pedig a 
hazai folyóiratok mágnesszalagos adatbázisán fokozatosan kiépülhet az idősza
ki kiadványok nemzeti adatbankja, ami közvetve elősegíti a magyar sajtóbib
liográfia számítógépes előállítását is.

^^Jelenleg Magyarország hány címmel szerepel a nemzetközi központ nyil
vántartásaiban?

- Kb. 2 és fél-3 ezer között van az általunk jelentett cimek száma és 
kb. 5 ezer a Bowker-féle jegyzékekből származó anyag, összesen tehát - átfe
désekkel együtt - mintegy 8 ezer cim. Azért annyi, mivel az ISDS retrospektív 
anyagot is gyűjt.

párizsi nemzetközi központ vajon nyilván fogja-e tartani vblaha is a 
világ időszaki kiadványainak teljességét?

- Nem, ez lehetetlen célkitűzés volna és nincs is reá szükség. A gyors 
feldolgozást és tájékoztatást veszélyeztetnék, ha a mennyiségi szemlélettől 
elragadtatva a teljességre törekednének.

^^Akkor hát hol a határ, vagyis ki szabja ezt meg?
- Minden ország maga dönti el, hol van az az un. küszöb, amely felett a 

kiadványokat bejelenti, azaz nemzetközileg nyilvántartatni kívánja. Létezik 
un. szignaletikus információ-adás is, ez olyan rövidített bejelentés, amely 
az ISSN-számon és a kulcscimen kivül csak az indulási évet és az ország nevét 
tartálmazza.

^^A napokban jöttél haza az Igazgató Tanács novemberi elnökségi üléséről. 
Erről a tanácskozásról mit tudnál mondani a Híradó olvasóinak?

- Az elnökség számos kérdéssel foglalkozott, valamennyire természetesen 
nem térhetek ki, de a legújabb hirek közül elmondok néhány érdekességet. Az 
ISDS adatbázisban tárolt cimek száma elérte a 14o.ooo-et. Ennek az adatmeny- 
nyiségnek nyilvántartása, visszakeresése, a. velük kapcsolatos műveletek most 
már szükségessé tették egy saját mini-computer beszerzését, amely a jövő év
ben már működni is fog. Egyébként az ISDS-szalagokat mind gyakrabban veszik 
igénybe nagy regionális központi katalógusok létrehozására. Ilyen pl. a 
NOSP-katalógus, a Skandináv országok egyesitett központi folyóirat-katalógu
sa, amely a jövő évben COM-formában, azaz mikrofilmlapon fog megjelenni. En
nek előzetes kiadása osztályunkon máris megtekinthető.

^^Gratulálunk az OSZK Híradó nevében az eddigi eredményekhez és kivánjuk, 
hogy - a nem is nagyon távoli jövőben - mindaz megvalósuljon az itthoni ter
vekből, amiről most szó esett.

A riportot készítette: Somkuti Gabriella
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Olaszország "zöld szive" Umbria és fővárosa Perugia

Ezen a nyáron, julius közepétől 1 hónapot a perugiai nyári egyetemen töltöt
tem, ösztöndíjjal. A perugiai egyetem, melyet a XIII. sz. végen alapítottak, 
Európa egyik legrégebbi egyeteme. Perugia jellegzetes egyetemi város, jól 
felkészült az egyetemisták fogadására és ellátására. Az egyetemen lo fakul
tás, különböző intézetek, könyvtárak találhatók, s számtalan kollégium áll 
az egyetemisták rendelkezésére.

A magyar csoport, amely 35 főből állt, a Casa della Studentessa nevű kol
légiumban lakott. Nemcsak tanárok és diákok voltak köztünk, hanem szellemi 
életünk néhány jeles képviselője is, mint például Kovács István szinmüvész 
és Pármai Éva rádióbemondó. A kollégiumi elhelyezkedés után rögtön a nyakunk
ba vettük a várost. Perugia nagyon szép, etruszk eredetű város, tele hangula
tos, szűk utcákkal, az etruszk korban emelt épületekkel. A városban rengeteg 
a templom és a kolostor, furcsa volt, de hamar megszoktuk, hogy éjszaka is 
negyedóránként harangoztak. A régi falak között azonban lüktető, eleven az 
élet, ami köszönhető talán az egyetemnek is. A nyári egyetemen a világ minden 
részéből érkezett fiatalok /és kevésbé fiatalok/ tanulnak. Ausztráliától Af
rikán át Európa szinte minden országa képviselve van. Késő éjszakáig tart a 
nyüzsgés, az igazi olasz élet. Pérugia főutcája a Corso Vannucci, amit egyik 
oldalról a San Lorenzo katedrális zár le. Itt hullámzik az idegenekből és 
benszülöttekből álló tömeg.

Ez alatt az egy hónap alatt volt alkalmunk személyesen is megismerni az 
olasz valóságot. Odaérkezésünkkor már tartott az az éhségsztrájk, amit az a 
kb. 3ooo iráni folytatott, akik Perugia egyetemén akartak tanulni, de nem 
voltak hajlandók letenni a mindenki számára kötelező felvételi vizsgát.
15 napos éhségsztrájk után a város és az egyetem vezetősége "megtört", a 
külügyminiszterhelyettes személyes tárgyalásai után az irániak felvételt 
nyertek az egyetemre.

A rettenetes bolognai merénylet után a Mensa Comunale dolgozói részvét
sztrájkot tartottak, igy Perugia lakosságának és diákságának egy része az
nap ebéd nélkül maradt.

Az egyetemen hétfőtől péntek délig voltak előadások, azután szabadprog
ram, ill. az egyetem szervezett különböző kirándulásokat. Hála a jó magyar- 
olasz kapcsolatoknak, a magyar csoport külön kirándulásokon is részt vehetett. 
Ennek az volt az előnye, hogy mindannyian felfértünk a buszra - s még azt a 
minimális útiköltséget sem kellett megfizetnünk, amit az általános szervezé
seken résztvevőknek kellett, s kaptunk idegenvezetőt is egy művészettörténész 
professzor személyében. így volt alkalmunk megismerkedni többek közt Orvieto, 
Todi, Spoleto, Gubbio nevezetességeivel. Egy-egy délután néhányan a csoport
ból meglátogattuk a közeli Assisit, Gortonát, Corcianot és a Trasimeno-tavat.

Hétköznap, amikor az előadások után már nem volt időnk, hogy elutazzunk 
más városokba, elmentünk a San Pietro templom melletti térre, ahol szabadté
ri szinpad állt. Minden este tartottak valamilyen előadást, eljátszottak egy- 
egy komédiát, vagy filmet vetítettek. Julius utolsó hetében Zavattini-sorozat
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került műsorra, olyan filmekkel, mint például a "Házasság olasz módra"* Nyel
ei szempontból ezek az előadások is nagyon hasznosak voltak* Egyetemi óra
rendünkön fordítási- és beszédgyakorlatok, valamint előadások szerepeltek* 
Nagyon kíváncsian vártam a fordítási órákat, mert csak olasz tanáraink vol
tak igy nehezen tudtam elképzelni, milyen lesz az óra, hogy értjük meg egy
mást* Meglepően jól sikerültek ezek a gyakorlatok is* Azokat a kifejezéseket, 
amiket nem értettünk, a tanár olaszul elmagyarázta, körülírta, igy nem maradt 
homályos pont egy sem* Irodalmi előadást is hallgattunk, de a legérdekesebbek 
- amikből néhányat magnón is rögzítettünk - a mai Olaszország problémáiról, 
gondjairól szóló előadások voltak* A professzor nagyon őszintén beszélt a 
problémákról, gondokról, s hogy még élvezetesebb legyen, saját életéből vett 
példákkal fűszerezte előadását*

Egyhónapos olaszországi tartózkodásom alatt bepillantást nyerhettem az 
olasz élet mindennapjaiba, a történelmi emlékek megismerése és a nyelvgya
korlás egyaránt hasznomra vált* Az ösztöndíj elnyerése - amely minden nyel
vet tanuló fiatal számára nagy segitség - nem sikerülhetett volna, ha könyv
tári feletteseim és kollégáim nem támogatnak. Ezért, és az egyhónapos helyet
tesítésért is, illesse őket köszönet.

Török Sára

Tábor után

Immár ötödször rendezett közösen olvasótábort Bakonyoszlopon az Eötvös Ká
roly Megyei Könyvtár és a KMK Olvasáskutatási osztálya kulturális és szociá
lis szempontból egyaránt hátrányos helyzetű Veszprém megyei szakmunkástanu
lóknak.

A tábor fő célja az önismeretre nevelés, melyet alapértéknek tekintünk. 
Megpróbáljuk röviden, tényszerűen összefoglalni, hogy mi történt Bakonyosz
lopon, mi fért bele a 12 napba. íme:
1« nap: ismerkedés, kapcsolatteremtés, este megnyitófesztivál: rögtönzéses 
játék, tábortűz, éneklés, tánc.
2. nap: megalakultak a kiscsoportok, amelyek munkánk szervezeti alapformáját 
jelentik. Délelőtti beszélgetésünk kérdésköre: "Kik vagyunk, miből vagyunk, 
milyenek vagyunk?" Délután bemutatkoznak az un. rögeszmekörök: "Múltjárás 
és formálás" - népi iparművész házaspár vezetésével, "Gondokodás és techni
ka" - építészmérnök vezetésével, "Alakítás és értelmezés" - iró-szociológus 
vezetésével. Feladatuk: a gyerekeket foglalkoztató kérdések, problémák fel
dolgozása.
3« nap: a délelőtti csoportbeszélgetés témája: "Hová gyökerezünk, kihez kap
csolódunk?". Délután: tájékozódási futóverseny és természettudományos vetél
kedő, este Kosa László néprajzos segítségével "össznépi" beszélgetés a nem
zetről.
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4. nap: "Portya-nap”, melyet az öt kiscsoport egy-egy bakonyi faluban tölt 
el# kutatja múltját és jelenét, este beszámol tapasztalatairól.
5. nap; délelőtt: beszélgetés arról, hogy "Kit szeretünk? /szeretet, szere
lem, barátság/". Délután: rögeszmekörök, este Nagy Attila pszochológus veze
tésével a gyerekek által összeállított és előadott szituációs játékok bemu
tatásával beszélgetés a családról.
6. nap: délelőtti témánk az otthonalakitás, délután rögeszmekörök, majd éj
szakai túra az Ördög-árokhoz, ahol a Rákóci kis urfi népballada, mint "kri
mi -képre j t vény" megoldása várt ránk, s a végén a ballada megtanulása - tá
bortűz mellett.
7• nap: délelőtt: rögeszmekörök, délután a Sipoló macskakő c. film megtekin
tése és megvitatása, ehhez kapcsolódva az esti csoportbeszélgetés témája: 
"Diák vagyok, munkás leszek".
8. nap: délelőtt az olvasásról beszélgettünk, s a szokásos délutáni rögesz
meköröket követően az esti program: "többszólamú" kiselőadások a csoportve
zetők közreműködésével, filmvetítéssel egybekötve a középkorról, a következő 
nap élőké szité seként•
9. nap: "Mult-nap" Nagyvázsonyban /de. + du./: "felfedezzük" a középkort a 
csoportok aktiv közreműködésével. Este: Mi közünk a csillagokhoz?" - talál
kozás Zombori Ottó csillagásszal és a távcsövével.
10. nap: Délelőtt csoportbeszélgetések életcélokról, délután: rögeszmekörök, 
este: utolsó, "össznépi" beszélgetés az élet értelméről /vezeti: Kamarás 
István/.
11. nap: búcsú, táborzárás és személyre szóló "utravaló osztás" a csoportok
ban. — Másnap hazautaztunk.

***

Vajon előzmények nélkül találkozhatnak-e az egymás számára ismeretlen, 
idegen gyerekek és felnőttek? ügy tűnik, igen. A vállalkozás s az ebből adó
dó kockázat nem kicsi, hiszen két külön világ találkozásáról van szó: egyik 
olcalon az "oszloposok" /igy nevezetek bennünket a gyerekek/, a másik olda
lon a "süvölvények", később "szépreményüek" /igy hivtuk mi őket/. Egymás ér
tő módon való megszólaltatása nem volt könnyű feladat és nem is mindig sike
rült, mivel a táborban az egyes témákat nem "általában" közelitettük meg, ha
nem a művészetek, a tudományok köréből választottuk az értelmezések, beszél
getések, viták tárgyát, alapanyagát. Mégis úgy véljük, hogy e nehézségek, 
hatásunk és hatékonyságunk kérdőjelei ellenére is sikeres tábort zártunk.

Még egy dolog ide kivánkozik: a bakonyoszlopi táborok közvetlenül és el
sősorban az "éppen-akkor-ott" jelenlévő gyerekekhez szólnak, de közvetetten, 
a kikisérletezett, felhasznált, s ma már publikált, hozzáférhető kiadványok
ban másokhoz is eljutnak, azokhoz, akiket a "hogyan" kérdése izgat, s az ol
vasóvá nevelés területén dolgoznak iskolákban, kollégiumokban, klubokban - 
és nem utolsósorban könyvtárakban.

Heit Gábor
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Kisfaludy Károly útja a Széchényi könyvtári kiállításig

A kiállításokra készülés egy esztendővel a kiállítás "megnyitása” előtt kez
dődik el. Végignézzük az Esemény naptárat f kinek milyen f,kerek” évfordulója 
lesz; az évi négy vagy öt kiállítást kinek, milyen eseményeknek szenteljük.
A sok évforduló közül melyik a legjelentősebb; s nem utolsósorban, könyvtá
runk közművelődési feladatait melyik kiállítás megrendezése segitheti a leg
inkább. S miután visszakaptuk a jóváhagyott névsort, megindul az osztozkodás: 
az állandó kiállitásrendezők megegyeznek abban, melyik kiállítás felel meg 
legjobban érdeklődésüknek, kutatási területüknek.

A következő lépés a tájékozódás, az anyaggyűjtés. Ugyanis az "anyag” nem 
csupán a könyvraktárban lelhető föl, hanem például a Kézirattárban, a Zene
műtárban, a Kisnyomtatványtárban, a Térképtárban vagy a Színháztörténeti Tár
ban. Sőt, főleg ez utóbbiban. Mint például Kisfaludy Károly esetében. Hiszen 
igen hatásosnak, oktató erejűnek és szemlélte tőnek bizonyulhat egy-egy egyko
rú plakát, szinészportré, szinpadi jelenet fényképe vagy egy diszlet- és jel
mezterv bemutatása. Számolnunk kell olyan tényezőkkel, mint: túlságosan sok 
könyvet nem állíthatunk ki, különösen nem az egypéldányos anyagból, mert nem 
lehet kivonni a forgalomból. A fotoztatásra vagyunk utalva. De egyre keve
sebb a fotoztatható könyv. A régi könyveket állományvédelmi okokból szinte 
csak kivételesen "océztatjuk". Inkább fényképmásolatokat készíttetünk, úgy 
vélve, a fotózás kevésbé árt a könyveknek.

Ez azonban már csak a következő lépés. Hiszen hosszas fontolgatás, utána- 
olvasás után jelöljük csak ki a fotozandó anyagot. A kiállításra kerülő köny
vek közül végül is csak azokat mutatjuk be, amelyeket a könyv "sérelme" nél
kül ki lehet nyitni, amelyeket megfelelő módon el lehet helyezni.

Minden kiállitásrendezőnek van elképzelése arról, hogy milyen szemszög
ből akarja láttatni "hősét". Kisfaludy Károlynál adva volt a fő szempont:
A sokoldalúság. Az a tény, hogy festőként, költőként /népdalok utánzójaként/, 
prózairóként, szerkesztőként és szervezőként szolgálta a magyar irodalmat, a 
magyar kultúrát. így a tárlók cimét sem kellett kitalálni. Kitalálta azt Kis
faludy Károly kurtára szabott pályafutása. Az Aurora /amelynek szerkesztője, 
költője, vigjátékirója, illusztrátora volt/, a költő, a festő, a drámairó, 
mind-mind olyan egység, amely köré tömöríteni lehetett az anyagot, így a ki
állítás rendezőjének jórészt az maradt fő feladata, hogy meglelje a helyes 
arányt Kisfaludy Károly tevékenységi területei között, és igy csoportosítsa 
a könyveket, a Színháztörténeti Tárból kapott képeket, a másolatokat. De itt 
közbeszólt egy újabb szempont. Valami mást kell adni, nem a megszokottat, a 
meguntat. Kisfaludy Károly valóban a Mohács c. elégia költője, a Szülőföldem 
szép határa... költője; de legalább annyira a romantikába hajló magyar festé
szet úttörő egyénisége, egy újfajta - romantikus - izlés szolgálója és rész
ben irányitója.

Ezért került sor arra, hogy kissé megbillentsük az arányokat, méghozzá 
a képzőművészet irányába. Tehát a súlyt Kisfaludy Károly festői, illusztrá- 
tori tevékenységére vetettük. Mert azt azért kevesen tudják, hogy a Zalán fu

213



tásához, bátyja, Kisfaludy Sándor müveihez és a kor más költőinek alkotásai
hoz rajzokat, metszeteket készített és készíttetett. S ebből már akár fontos 
következtetést is levonhatunk: hogyan látta Kisfaludy Károly kora irodalmát.
S e felől a szempont felől részben megváltozik az a kép, amelyet eddig Kis
faludy Károly müveiről kialakítottunk. Jobban értjük uj műfajokkal /balladá
val, románccal/ kísérletező, nem éppen átütő erejű, de Vörösmarty előtt járó 
költészetét, helyesebben Ítéljük meg irodalmi paródiáit, epigrammáit, s pon
tosabban érzékeljük humoros prózájának Jókait előkészitő vonásait.
De még egynéhány drámai szituáció igazabb magyarázatához is csak akkor jutunk 
el, ha festményeinek, illusztrációinak világában mélyedünk el.

Megvan tehát a kiállítás rendező szempontja, megvan az anyag; következik 
az írásbeli munka. Előkészítjük fotózásra az anyagot, megirjuk a megrendelő 
leveleket,, az igényléseket; a Budapest Grafikai Vállalatnak a tablók ügyében, 
a Gl-nak gépkocsiért, hogy legyen mivel a tablókat el-, majd visszaszállí
tani, a Kötészetnek a kasirozásért /hiszen a fotókat fel kell kasiroztatni/.
S mikor minden - rendszerint az utolsó vagy utolsó utáni pillanatban - elké
szül; itt vannak a tablók, itt a tárlófeliratok, a felkasirozott képek, a 
háromrészes zöld téritvénnyel kikölcsönzött könyvek, akkor jön az "utolsó si- 
mitás": próbaképpen egy szabad asztalra kirakjuk az "elképzelést", még egy
szer végiggondoljuk a legépelt magyarázó aláírásokat, javítunk, toldozunk- 
foldozunk. Ám a végleges forma a tárlóban "dől el", az ott tapasztalt "lát
vány" még alakíthat a kiállításon.

* sh *
S végül a kiállítás megnyílik. Csöndben. Visszhangja nemigen van. A dohányo
sok egy része támaszkodásra használja egyik-másik tárlónkat. De azárt olva
sóink megnézik. Olykor érdeklődnek, ritkán reklamálnak. Volt, aki Kisfaludy 
egy képének forrása felől érdeklődött; akadt aki egyetemi szemináriumi dolgo
zatához kapott impulzust.

Majd letelik Kisfaludy ideje, bontjuk a kiállitást. Olykor iskolák, bri
gádok, más könyvtárak kémek el egy-egy darabot. S a kiállítás rendezője ek
kor már régen nem Kisfaludy Károlyra, hanem újabb hősére gondol.

Fried István
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f r 1
OTTHONUNK3

Újra kézzelfogható közelségbe került u j, több mint másfél évtizede készülő 
budavári könyvtárépületünk épitési munkálatainak befejeződése. Az 198o áp
rilisában lezajlott miniszterhelyettesi szemle után uj határidő született: 
1982. december 31. Az Állami Tervbizottság ez év végére várt döntése ugyan 
előreláthatólag jövő év tavaszára csúszott át, de az épitkezés folytatásához 
szükséges összegeket addig is folyamatosan kapja a kivitelező. Az épitkezés 
állásáról szeptember 18-án óvári Sándor igazgató elvtárs tartott tájékozta
tást a KISZ-szervezet számára, majd október 17-én az ő vezetésével mintegy 
negyvenen néztünk körül a helyszinen is. Ezek alapján készült az alábbi rö
vid összefoglaló.

A Vár kulturális centrummá alakitásának programja két évtizede zajlik. 
Azóta készült el a Nemzeti Galéria, a Budapesti Történeti Muzeum, a Munkás- 
mozgalmi Muzeum és a Várszinház épülete, s ezek* az intézmények már működnek. 
Az Országos Széchényi Könyvtár épületének első átadási határideje 1968-ban 
volt, ezt a határidőt tartva szem előtt készült el az akkori funkcióknak és 
szervezetnek megfelelő első felköltözési terv. Az uj könyvtárépület azonban 
1968-ra éppen úgy nem készült el, mint ahogy 197o-re, 1972-re, 1975-re és 
198o-ra sem. Pénz mindig volt az épitkezés folytatására, hiányzott viszont 
az épitőipari kapacitás. /Eddig körülbelül 3oo millió forintot használtak 
fel. Már ez év tavasza óta igen nagyot lenditett előre az épitkezés állásán 
a lengyel vendégmunkások alkalmazása./ Időközben részben az intézmény kibő
vült funkciórendszeréből és ennek megfelelő szervezeti átalakulásaiból adódó
an, de más okokból is szükség volt a tervek - és a felköltözési terv - áta- 
lakitására-módositására. Az eredeti tervekhez képest nagy változást jelentett 
például az az 197o-1972 között született döntés, hogy a KMK-nak is a Palota 
épületében kellett "helyet szorítani".

Az elkészült vári könyvtárépületbe a leggyorsabban a Krisztina-körut fe
lől, a Dózsa-szobor háta mögül induló gyorsliftekkel lehet majd feljutni.
Az egyes szintek pontos alaprajzát és a belső közlekedési útvonalakat az un. 
wuj szürke füzet" fogja tartalmazni. A gyorsliftek "végállomása" az épület 
ötödik szintje - az Oroszlános udvar szintje. Ezen a szinten helyezkedik el 
a könyvtár igazgatósága és az Igazgatási osztály, a Gazdasági Igazgatóság 
- az olvasók számára pedig a ruhatár és a kisnyomtatványtár olvasóterme. In
nen lefelé haladva a negyedik szinten lesz a Gyarapítási osztály, a Kisnyom

215



tatványtár raktára, a feldolgozó szalag, a bibliográfia és a KMK osztályai
nak nagy része. A folyosón helyezkedik el a szolgálati katalógus. A harmadik 
szintre tervezték a könyvtárközi szolgáltatásokat és a Restauráló laborató
riumot, a másodikra a Fotólaboratóriumot, a cédulasokszorositót, az un. kis 
sokszorositót és kötészetet. /A tervek szerint Rákospalotán uj, nagykapaci
tású kötészet és sokszorositó lesz./ Felfelé haladva a hatodik szint a kü- 
löngyüjteményeké: itt lesz a Térképtár, közös olvasóterme lesz a Zeneműtár
nak és a Színháztörténeti Gyűjteménynek, valamint a Régi Ritka Nyomtatványok 
Tárának és a Kézirattárnak. Kegyeleti teremként eredeti berendezésével kerül 
fel ide az Apponyi-terem. Ezen a szinten lesz egy kettéválasztható, s vetí
tés céljára is alkalmassá tehető 26o fos előadóterem, itt lesz továbbá az 
állandó könyvtörténeti kiállítások helye. A VII. szint teljes egészében ol
vasói tér lesz: középső részét a katalógus foglalja majd el, körülötte hat 
különválasztott térben az általános- és a hirlap-olvasóterera, az irodalmi 
és a történettudományi szakolvasó, egy "általános” tudományos olvasó és a 
15*ooo kötetes központi tájékoztató és segódkönyvtár. Itt lesz a mikrofilm
olvasó és a Zárolt Kiadványok Tárának olvasóterme. A VIII. szinten kap helyet 
a KMK szakolvasóterme, olvasószolgálata és tanterme, a napilapolvasó, egy ké
sőbb meghatározandó funkciójú olvasóterem és végül a büfé. Az egyik kupolá
ban olyan műhelyek lesznek, amelyeket az OSZK-nak a központi várgondnokság 
mellett is fenn kell tartani. A tervezett raktári terek közül elkészült, s 
már hetedik éve funkcionál a palota udvarába beépített két, egyenként 11 
szintes toronyraktár. Beépítésre vár még a könyvforgalom bonyolítására szol
gáló telelift-berendezés.

A feltételezett 1982. december 31-i átadási időpontig tartó felkészülési 
időben könyvtárunknak számos feladatot kell megoldania. Közülük néhányat ki
emelve :
- a lényegesen kibővülő nyilvános szolgáltatások ellátáshoz a jelenleginél 

nagyobb létszámú olvasószolgálatra van szükség. Nem dőlt még el, hogy a 
szükséges /csaknem ötven fős/ többletlétszámból mennyi lesz a létszámfej
lesztési lehetőség, s mennyit kell belső munkaerőátcsoportositássál bizto
sítani;

- be kell fejezni a vári olvasótermek szabadpolcos kézikönyvtárainak kiala
kítását;

- ki kell dolgozni az olvasók kiszolgálásának rendjét, a belső kölcsönzés 
és könyvforgalom rendjét, a raktárak végleges betelepítési és munkarend
jét;

- döntéseket kell hozni a szükséges könyvtári célgépek /pl. gyorsmásolók/ 
ügyében, figyelembe véve annak deviza-kihatásait;

- ugyancsak döntést kell hozni a cédulasokszorositás megoldásának kérdésé
ben;

- a telelift beépítésének munkálatai alatt gondoskodni kell a már feltelepi- 
tett állomány védelméről;

- a vári üzemeléshez számos szabályzat kidolgozása szükséges a tüzrendészetl 
szabályzattól a belső közlekedés rendjének kialakításáig;
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- a minisztériumi felülvizsgálat eredményei alapján ki kell alakitani a könyv
tár uj szervezeti felépítését;

- dönteni kell a várba nem költöző részlegek elhelyezéséről.

Egy elmaradt kirándulás helyett

"Az 1977-1979 években a Szakszervezet és a KISZ szervezésében bonyolított 
külföldi tanulmányútjaink költségeinek részbeni fedezésére 151.o26 Ft, az 
OSZK énekkara finnországi útjához 15.145 Ft, a reprográfiai tárgyú prágai ta
nulmányúihoz pedig 12.894 Ft támogatás szintén a fejlesztési alapunkból volt 
biztosítható." /Részlet Fábry György "A közérdek és az egyéni érdekeltség 
összefüggései, avagy gondolatok a szerződéses munkák árbevételéből képzett 
alapok alakulásával és felhasználásával kapcsolatban" c. cikkéből. == OSZK 
Hiradó 23. évf. 198o. 5-6. sz. 96. 1./

"Az előző három évben megszervezett külföldi csoportos tanulmányi kirán
dulások sorát ez évben nem tudjuk folytatni, mert ezt az intézmény anyagi 
erőforrásai nem teszik lehetővé. Belföldi kirándulás támogatását pedig az ér
vényben lévő rendelkezések alapján az intézmény ilyen jellegű alapjairól nem 
nyújthatja." /Az OSZK Ifjúsági Bizottság 198o. április 21. és május 9-én meg
tartott üléseinek jegyzőkönyvéből./

Az elmúlt három évben rendszeresen ismétlődő külföldi autóbusz-tanulmány- 
utak sora tehát ebben az évben megszakadt. Ennek okairól és a jövőben várha
tó lehetőségekről kértünk tájékoztatást az illetékesektől.

oooooooooooooo
FÁBRY GYÖRGY gazdasági igazgató:

"Ismeretes, hogy a szerződéses munkák árbevételéből képzett fejlesztési 
alap terhére, - a Szakszervezet és a KISZ-szervezet közös szervezésében le
bonyolított - külföldi csoportos tanulmányutak költségeinek részbeni fedezé
sére az 1977-1979. években 151 ezer forintot használtunk fel. A fejlesztési 
alap 198o. évi felhasználására vonatkozó terv összeállításakor külföldi ta- 
nulmányutakra, tapasztalatcserékre fedezetként számításba vehető összeg szám- 
szerűsége és az OSZK nemzetközi kapcsolataival járó kötelezettségek /deviza

217



mentes személycsere stb./ előzetes felmérése alapján azonban kiderült, hogy 
a folyó évben - az időközben bekövetkezett áremelkedéseket is figyelembe vé
ve - külföldi csoportos tanulmányút támogatása nem biztosítható,

Mindezeket mérlegelve született olyan határozat, hogy ebben az évben nem 
kerül sor külföldi autóbusz-tanulmányút szervezésére, azonban Jövőre - hiszen 
a fejlesztési alap maradványa a következő évre átvihető - egy ilyen ut szer
vezését ismét napirendre tüzzük.”

oooooooooooooo
INOTAI ISTVÁN KISZ-titkár:

Annak, hogy ebben az évben nem volt tanulmányút, úgy érzem, a nehéz nép- 
gazdasági helyzetből szükségszerűen adódó takarékosságon túl más okai is 
vannak. Nem lehet azt mondani rólunk, hogy az intézmény anyagi erejét megha
ladó kívánságaink lettek volna. Mivel tudtuk, hogy a pénzügyi lehetőségek 
szűkösek, hazai kirándulást szerveztünk. Megterveztük a programját is,amikor 
az Ifjúsági Bizottság ülésén kiderült, hogy nem lehet belőle semmi. "Takaré
kos” rendeleteink nem teszik lehetővé belföldi tanulmányút támogatását. Saj
nos erre senki sem figyelmeztetett minket, s minden rendeletet mi sem tudha
tunk. Ekkor merült fel a másik lehetőség: egy kassai kirándulás terve. Ez 
azonban majdnem kétszer annyiba került volna, s ezt a pénzt már nem lehetett 
előteremteni. így kerültünk "két szék között a földre”. Tanulságként leszűr
tük, hogy a jövőben vezetőinkkel jóelőre pontosan tisztázni kell, hogy milyen 
lehetőségek és feltételek között tervezhetünk, mielőtt egyáltalán hozzáfog
nánk - s ehhez kérjük az ő maximális segítségüket is.

oooooooooooooo
KASTALY BEATRIX a pártvezetőség és az Ifjúsági Bizottság tagja:

Amennyire visszemlékszem, a 6o-as évek vége, a 7o-es évek eleje óta szin
te minden évben volt kirándulás. Először a szakszervezet rendezésében két 
vagy három külföldi tanulmányút, aztán néhány éven át a KISZ szervezésében 
két-három napos belföldi kirándulások. Én ezek jelentős részében személyesen 
is részt vettem, gyakran mint kezdeményező és szervező is. A külföldi kirán
dulásokat autóbusszal szervezték, a belföldieken vonattal mentünk valamelyik 
vidéki városig, onnan tovább aztán a helyi Volán autóbuszával. Gazdag prog
ramjuk volt, szakmai,tágabban vett kulturális és turisztikai program is. ügy 
emlékszem, az első külföldi kirándulásokat az intézmény csak részletfizetési 
kedvezménnyel támogatta, a következő hazaiaknál az autóbuszbérlés költségeit 
- alkalmanként átlag 4-5 ezer forintot - téritette.

1977-től kezdve az uj pénzügyi szabályozás révén lehetőség nyilt nagyobb- 
szabásu külföldi tanulmányutakra. 1977-ben Romániában, 1978-ban Csehszlová
kiában, Lengyelországban és a Szovjetunióban, 1979-ben pedig Jugoszláviában 
és Ausztriában voltunk. A három utón összesen kb. százéul vettek részt, volt, 
aki kettőn, vagy éppen mindhármon. Az intézmény igen jelentős anyagi támoga
tást nyújtott az un. "KK-pénzekből” képződött fejlesztési alap terhére, ál
talában a költségek 3o-4o %-át, esetenként 4o-6o ezer forintot. Együttesen 
mintegy 15o ezer forint támogatást, ami - egyik évről a másikra átvihető ke
retről lévén szó - eléggé megterhelte a fejlesztési alapot. Ezért tavaly a 
Gazdasági Hivatal úgy informált, hogy erre az évre ne tervezzünk külföldi
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utat. Ekkor dolgoztuk ki két - alternatív - hazai tanulmányi kirándulás ter
vét, mivel nem tudtuk, hogy a pénzügyi rendelkezések ennek támogatását a 
fejlesztési alap terhére nem teszik lehetővé. Amikor ez kiderült, felmerült 
egy olcsó, "külföldiesitett" ut terve. A Volán Tourist javasolt is egy olcsó, 
már többször kipróbált utat Kelet-Szlovákiába. Időközben felvette velünk a 
kapcsolatot a kórus vezetője, hogy szívesen csatlakoznának - idén van a kórus 
tiz éves jubileuma, a külföldi fellépésre is mód nyílt volna. A második if
júsági bizottsági ülés már ennek az együttes kirándulásnak a tervét tárgyal
ta. így azonban két busszal kellett volna mennünk - a kórus önmagában megtölt 
egyet* Ez mintegy 3o ezer forint intézményi támogatást igényelt volna, s er
re nem volt pénz. A fele összeg ekkor még reálisnak látszott, ezért született 
az a döntés, hogy az intézmény a kórus útját támogatja. Azóta a kérdés nem 
került az Ifjúsági Bizottság elé, én arról sem tudtam, hogy a kórus tervei 
is kudarcot vallottak.

oooooooooooooo
PÁRKAINÉ ECKHARDT MÁRIA az OSZK énekkarának vezetője:

Kórusunk megalakulásának lo éves jubileuma alkalmából 2o.ooo forintot 
kaptunk a Közalkalmazottak Szakszervezetétől. Az összeg rendkivüliségét talán 
azzal lehet a legjobban érzékeltetni, hogy "átlagos" években működésűnkhöz 
3-4ooo forint támogatást kapunk az OSZK szakszervezeti bizottságától. Ha ezt 
elosztjuk 38-cal - ennyi a létszámunk -, mindjárt világossá válik, hogy nem 
"nyújtózkodhatunk" nagyon messzire. Tegyük még hozzá, hogy nem tudunk rend
szeres, tervszerű gazdálkodást folytatni, mivel az anyagi támogatást - ugyan
úgy, mint most ezt a húszezer forintot - mindig ad hoc kapjuk, s a lehető 
leggyorsabban el kell költenünk. Erre a húszezer forintra alapozva támadt az 
az elképzelésünk, hogy ha a könyvtárnak is lenne lehetősége anyagi támogatá
sunkra, csatlakoznánk a KISZ által szervezett kelet-szlovákiai kiránduláshoz. 
Végülis kiderült azonban, hogy önmagában a mi túránk még kb. 3o-4o.ooo forintot 
igényelt volna, s ekkora összeget a könyvtár nem tudott biztosítani.

OOOOOOOOOOOOOO
HAGY ZOLTÁN az SZB és az Ifjúsági Bizottság tagja:

Kár, hogy egyik kirándulás sem valósulhatott meg, mert igy szegényebbek 
lettünk azokkal az újabb tapasztalatokkal, élményekkel, amiket szerezhetünk 
volna. Miért van ennek intézményünk életében különös jelentősége?

Az OSZK közel 600 dolgozója között csak igen szerény azoknak a munkatár
sainknak az aránya, akik munkájukkal kapcsolatban tudományos kutatás, szak
mai tapasztalatszerzés és nemzetközi kapcsolataink ápolása céljából évente 
külföldre utazhatnak. Az elmúlt évek tanulmányi kirándulásai viszont évente 
körülbelül negyven olyan munkatársunknak biztosították a szakmai kitekintési 
alkalmat a környező országok könyvtáraiba, akik zömmel éppen most kötődnek 
intézményünkhöz, vagy régebben itt vannak ugyan, de munkafeladataikkal jelen
leg nem áll szoros összefüggésben a külföldre szóló kiküldetés lenetősége.

Másrészt a tucatnyi épületre széttagolt munkatársi gárdát igen nehéz bár
milyen kulturális program, előadás vagy rendezvény meglátogatására "össze
hozni". A továbbtanulási gondok mellett igen sokakat leköt a család, a la
kásszerzés, a gyermeknevelés. Evek óta szinte egyáltalán nincsenek az egész
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intézményt érintő rendezvények. Sok uj és régebbi munkatársunkkal személye
sen soha nem is találkozunk, csak olvasunk vagy hallunk róluk. E tekintetben 
is jelentősek voltak az elmúlt évek hat-nyolc napos kirándulásai. Ezeken meg
ismerhettük egymást, szót válthattunk, gondolatokat, véleményeket cserélhet
tünk. Az utón látott könyvtárak, városok és tájak pedig maradandó közös él
ményeket nyújtottak, amelyekre később is szivesen emlékezünk vissza.

A könyvtár jövőjére is gondolva: az ilyen kirándulásoknak nagy szerepe 
van egy egymást ismerő és értő, szakmailag tájékozott, nemzetközi mércével 
is mérő, céljaiban is egységesebb munkatársi kollektíva kialakulásában.

Reméljük, hogy az idei kirándulás elmaradása csak arra ösztönöz, hogy jö
vőre az intézményvezetés támogatását is elnyerve könyvtárunk közössége újabb 
közös tanulmányi kirándulás élményeivel gazdagodhassák.

Felbontatlan kérdésekről - nyitottan

Intézményünkben a KISZ-szervezet.problémáival ma már nevetséges dolog fog
lalkozni. S hogy ez nem csak 11 jól hangzó" megállapítás, hanem nagyon is rosz- 
szul csengő valóság, arról kinos percek győztek meg. Elhatároztuk, hogy rövid 
interjúk egymás mellé állításával megpróbálunk rámutatni felbukkanó hibákra 
a javitani akarás szándékával. De a "rámutatás" lehetősége helyett a kérde
zettek csak "mutogattak”.

Ismerjük be, a fiatalok körében, a KISZ-szel szembeni aktivizáló kriti- 
kusság átcsapott a passzivitásba. Hiven tükrözi ezt néhány kiragadott véle
mény:
- az, hogy a KISZ célja kommunista ifjak nevelése volna, már nem igaz, mert 

sokféle célja van;
- minek a fiatalságot közösségbe tömöríteni, ha nincs közös cél;
- kérdéses, hogy azért jövünk-e össze, mert van mit csinálni, vagy csinál

nunk is kell valamit, ha már egyszer összejöttünk;
- a feladatok nem elég érdekesek és főleg nem nyújtanak semmilyen ösztönzést;
- vannak, akiknek a KISZ karriert jelent, s a látványosabb feladatokhoz nem 

engednek hozzáférni másokat;
- a KISZ tevékenységére, alapjában véve nincs is igény*

Ezekre az állításokra jellemző, hogy egyéni alapállásokból felhangzó, sé
relmekkel vegyes egyoldalú megjegyzések* De ugyanakkor - és ez a legfonto
sabb - nehezen oszlathatók el az általános előítéletek mindazzal szemben, ami 
KISZ-szel kapcsolatos* Mert az a valóság, hogy a rendezvényeknek a többsége 
"unalmas", "fárasztó száj tépés". A KESZ-élet leszűkült a taggyűlés, - mondjuk 
"pofavizit" - kereteire. Nem is várhatunk mást, amig a kötelező megjelenést a 
jelenléti Ívvel biztosítjuk. Vagy érdekel valakit és akkor eljön, mert el 
akar jönni, vagy ha nem, akkor minden eszköz hiábavaló. /S itt említhető meg, 
hogy a KISZ-taggyülés munkaidőben vagy azután történjék? Erre is a tagságnak
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kell végre megoldást találnia, hogy nyilvánvalóvá legyenek a tényleges és a 
hamis szándékok./ Mérlegre helyezhetnénk a szervezés jelentőségét, ill. hiá
nyosságait is. Sorolhatók a példák és "miértek", az igazán jó műsorok, ahol 
a gyér érdeklődők fele része is KISZ-en kivüli volt. Magyarázatokra, sajnos 
bőségesen rálelhetünk. De maguk a rendezvények szintén megkérdőjelezhetőek. 
Nehezen tudnánk megmondani, hogy mikor volt utoljára "könnyű műfajú" rendez
vény /pl. disco-müsor/, szavaló- vagy komolyzenei-est. Olyanok, amelyek "há
zilagos kivitelezés" helyett elvárásainknak megfelelő szinten és színvonalon 
nyújthatnak sikeres közösségi élményt. Mert van igény, ha van választék. S a 
dolog anyagi vonatkozását is megoldhatnánk saját erőből, ha társadalmi hasz
nát tekintve a vállalásokkal teljesen azonos értékű KISZ-munkát végeznénk, 
aminek ellenszolgáltatását állítanánk közös programjaink fedezetéül. Egyelő
re a közgazdasági és szociológiai kérdések megvitatásának korszakát éljük 
- azt sem túl gyakran. Mindezek mellett meg kellene találnunk azt az oldot
tabb formát, amelyben erőltetett feladatvállalásoktól mentesen hajthatnánk 
végre hasznos dolgokat, mert hangosan kimondhatjuk: csak az értelmes munkára 
van szükség.

De minden célkitűzés előtt egy bizonyos "szükségesség-tudatnak" a kiala
kulására van szükség, mivel a felvetett problémákat a KISZ közösségének kell 
megoldania, saját létjugosültsága érdekében. Mert végtére mégiscsak ez az a 
szervezet, amely előttünk, mint ifjúsági szervezet nyitva áll, s amely akko
ra lehetőséget tartogat számunkra, amekkorát képesek vagyunk birtokba venni.

j-sy

/A szerkesztőség megjegyzése: a cikk megállapitásai, hangsúlyai - reméljük - 
sokakat fognak hozzászólásra inditani./
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Rovatszerkesztőségünk meghallgatta az idők szavát, és - testvérlapunk mintá
jára - az egyéni továbbképzést támogató ismeretterjesztő sorozatot indit. 
Elsőként a számítógépek mind szélesebb körű könyvtári térhódítására tekin
tettel a programok elkészítésében nagy szerepet játszó un# "blokkdiagramo- 
kat,f ismertetjük.

A blokkdiagram egy program elvi-szerkezeti sémája# tartalmazza a prog
ramban szereplő utasításokat azok sorrendjében# Ovális mezőbe kerülnek a 
programot inditó és záró utasítások /START, STOP/, valamint a programban 
felhasználásra kerülő adatok. Téglalap alakú mezőbe az adatok felhasználásá
ra vonatkozó utasítások# Rombusz alakú mezőbe a számitógép által az adatok 
vagy részeredmények alapján elvégzendő "döntések”. Tekintsünk egy egyszerű 
példát! A feladat: "x"-et megszorozni kettővel - ha pozitív szám -, -2-vel, 
ha negatív /"i" = igen; "n" = nem/#

Már ennek ,az egyszerű példának az alapján is teljesen világos, hogy a számí
tógép megfelelő programok alapján tökéletesen alkalmas egy-egy könyvtári 
részfunkció, például a KISZ-vezető feladatkörének ellátására. Bizonyságul 
lássuk egy részfeladat blokkdiagramját. Az elvégzendő művelet: politikai 
előadás szervezése# (Magyarázat: "N" a politikai előadás megtartására fel
kérhetők halmaza. "N^M a kiszemelt áldozat# Az előadás elmaradása vagy za
vartalan lefolyása esetén a program továbbugrat /i*d+l/ és elkezdi telefonon 
hívni a következő jelöltet - feltéve, hogy időközben esedékes lemondását az 
arra illetékesek nem fogadják el.)

222



program
"LEADER OF KISZ"

Bfgyjvm

személyes találkozás megbeszélése

élj ön'

I téma, cím és időpont /'"t”/ egyeztetése I

ajánló irodalomj egyzék elkészítése I

I KlS íílRADO értesítése

I meghívók elkészítése, szétküldése

külön megbeszélés a bizalmiakkal

plakátkészltés

-*i körömrágás

akkor eltévesztettem 
az időpontot és ez az 

angolszakkör!!I

sak Nj.
•*| megkönnyebbülés I

égés, mentegetődzés rendezvény
lemondás

.elfogadják;

A fejlődés távlatai azonban beláthatatlanok. Bármely könyvtár funkcióinak 
komplex egésze számitógépes programmal szimulálható. Illusztrációként közöl
jük Dr. Prof. Etc. Shenkishe /Nobody/ tizenkét kötetes gigantikus müvéből a 
nyilvános könyvtári szolgáltatások blokkdiagramját, mely az egész rendszer 
koronája, hiszen megvalósulása esetén nemcsak a könyvtári hálózat, hanem a 
felhasználó is "bekerül" a gépbe, s ezzel az egész intézmény feleslegessé vá
lik.
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program
READER/LIBRARY

Bffiwaifl
(LIBRARY. olvasó)

GO TO LIBRARY I

olongás varT" 
i ruhátárbani ■» GO HOME

nálam van a:
lvasó j egyem?

ülső rakt

[oldova

kölcsönözve!

kötik?

■"más ókból - 
em találhatói

ILYEN KÖNYV 
NINCS ISÜI

224



Magyarázat:
* Go to library = Menj a könyvtárba! Ma még pontosan nem definiált utasí

tás. A könyvtártudományban két ellentétes koncepció létezik: az első szerint 
az olvasót hat ökörrel sem lehet bevonszolni a könyvtárba, a második szerint 
vérebekkel sem lehet kikergetni onnét.

Go home *= Menj haza! Ennek az utasításnak a kidolgozására a második 
koncepció hivei tettek jelentős erőfeszítéseket.
Gyakorló feladatok:
1. Második példánkban kap-e még az olvasó zárás előtt Andaxint a szomszédos 

patikában?
2. Más, tetszőlegesen kiválasztott könyvtári részfunkció blokkdiagramjának 

elkészítése.
A megoldásokat Juhász Márta szerkesztőségi titkárhoz kérjük eljuttatni. A 
legjobban sikerült diagramokat a szerkesztőség közzéteszi és magas jutalom
ban részesíti.

KIADVÁNYAINK

Fekete Csaba - Szabó Botond: A Tiszántúli Református Egyház- 
kerület Nagykönyvtárának /Debrecen/' kéziratkatalógusa. - 1850 
előtti kéziratok - Országos Széchényi Könyvtár Budapest 1979. 
310 1. Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai. 
Catalogi manuscriptorum, quae in bibliothecis ecclesiasticis 
Hungáriáé asservatur 1. Sorozatszerkesztő: Szelestei N. László.

Rég látott és régóta várt műfajú kiadványt jelentetett meg az idén /1979-es 
impresszummal/ könyvtárunk - kóziratkatalógust. Remélhetőleg a kéziratkuta
tás és feldolgozás uj korszakát nyitja meg ez a kötet a cimben is jelzett 
sorozat első darabjaként. Kókay Györgynek a sorozat elé irt bevezetője rövi
den meghatározza a vállalkozás célját: az egyházi könyvtárakban őrzött kéz
iratokat be kell kapcsolni a tudományos vérkeringésbe. Hozzátehetjük: még 
fokozottabban szükséges ez a nagy könyvtáraknál, különösen az Országos Szé
chényi Könyvtár Kézirattárában, ahol csak az 195o előtt beszerzett magyar 
nyelvű kötetes kéziratoknak van sokszorositott, másutt is fellapozható kata
lógusa. Nálunk most sokéves szünet után újra megindultak a latin nyelvű 
kötetes kéziratok katalógusának munkálatai - az un. "hungarika" program ke
retében pedig lépések történtek egy országos kéziratnyilvántartás létrehozá
sára. Ezek a munkálatok régi mulasztásokat igyekeznek pótolni, s jelentőségük
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nem marod el a régi könyvek számbavételétől.
Fekete Csaba és Szabó Botond a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagy

könyvtárának két fiatal könyvtárosa könyvtáruk 185o. előtti kéziratairól ké
szült katalógusukkal méltó módon nyitották meg ezt az alapvető fontosságú 
sorozatot. Kötetük rövid tájékoztatóval indul, majd pár oldalon ismertetik a 
gyűjteményt és történetét, s megadják a röviditések feloldását. Ezután követ
kezik a lényegi rész, a kéziratok leirása leltári sorrendben 1-től 384o-ig.
A könyv végén a megszokott mutatók helyett csak névmutató található, megtold
va egy felsorolással, amely a gyakoribb fajták és műfajok szerint osztja fel 
a kéziratokat. A szükségmegoldást az időhiány és a mutatózás egységes elvei
nek kidolgozatlansága hozta magával, s ez sajnos kissé megnehezíti a kataló
gus használatát. A szerzők a sorozat végére Ígérnek összevont tárgymutatót, 
ennek hosszú évek múlva jelentkező haszna azonban nem vigasztalja a gyors 
tájékozódást igénylő mai kutatót. A katalógus ettől eltekintve jónak mondha
tó, további nehézségeket csak a megbocsátható sietség és az ilyen jellegű mü
vek készítésében járatlan nyomda okozott - erről tanúskodik az utólag készí
tett kis hibajegyzék, amelyet talán még bővíteni is lehetne.

Kétségkívül hasznos lesz ez a kötet más könyvtárak kézirattárosai számára 
is, egyrészt a kéziratfeldolgozás módszerében és a katalóguskészitésben nyújt 
egyfajta megoldást, másrészt segíthet a debreceni provenienciáju müvek pon
tosabb meghatározásában. Továbbra is égetően hiányzik azonban a kéziratfel
dolgozás egységes és az egész országban érvényes alapelveinek kidolgozása, 
s ez itt is érződik; néhol még a helyi könyvtári gyakorlat és a sorozat le
írási módszerének különbözősége is egyenletlensógeket okoz.

A szerzőkön kivül nem lebecsülendő munkát végzett és végez most is a 
szerkesztő Szelestei N. László, aki egyben az egyik következő kötet, az egy
házi könyvtárakban őrzött kódexek katalógusának szerzője is lesz.

Szabó András

Magyar Könyvészet 1921-1944. A Magyarországon nyomtatott 
könyvek szakosított jegyzéke. VII. Magyar irodalom. Közread, 
az Országos Széchényi Könyvtár. Szerkesztette:^Komjáthy Mik- 
lósné. Közremük. FroemelKárolyné, Kiss Dénesné, Simon Já- 
nosné, Szente Péter és S. Lengyel Márta. Bp. 1980. 647 1#

Az OSZK Retrospektív Bibliográfiai Szerkesztőségének uj kiadványa méltán 
váltja ki minden a XX. századi irodalommal foglalkozó szakember érdeklődé
sét. A Magyar Könyvészet 1921-1944. megjelenési sorrendben első - szak
rendi beosztás szerint: hetedik - kötete a bibliográfiai feltáró munkának 
ahhoz a sorozatához kapcsolódik, amely a Szabó Károly által elindított Régi 
Magyar Könyvtár I-III. /1473-1711/, majd a Petrik Géza munkájaként folytató
dó Bibliographia Hungáriáé /1712-192o/ köteteivel irodalmi hagyományaink
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teljes könyvészeti feltérképezését szolgálja. A most közreadott kiadvány ér
tékelésekor érdemes megemlíteni, hogy az 1921-1944 közötti időszak könyvter
mésének felmérése a Retrospektív Bibliográfiai Osztály sokéves munkájának 
eredménye, és első kötetként egy kilenc kötetesre tervezett sorozat munkála
taiból ad Ízelítőt. Ha a sorozat teljessé válik, "megvalósul a legujabbkori 
retrospektív nemzeti bibliográfiák azonos elvi alapokon álló és azonos szer
kezetben készült, összefüggő rendszere 1921-től 196o-ig". /Komjáthy Miklósnés 
Könyvtáros, 1977. 2./

A feldolgozott korszak nemcsak könyvészeti irodalmunk fehér foltja. A 
két világháború közötti időszakkal foglalkozó irodalomtörténetirás - érthető 
módon - a jelentős egyéniségek, irodalmi áramlatok és mozgalmak feldolgozá
sát tekintette elsőrendű feladatának, igy háttérbe szorultak a kisebb rangú 
alkotók, toliforgatók, nem is szólva a korszak egész könyvkiadásának értéke
léséről. Napjainkban azonban egyre nagyobb az igény, hogy az arányok szemmel- 
tartása mellett megfelelő értékelést kapjanak az elfeledettnek hitt irók, 
irodalmi csoportosulások, kiadványok. Ehhez az árnyalt és dokoldalu megköze
lítési törekvéshez azonban elengedhetetlen feltétel a korszak irodalmi ter
mésének könyvészeti feltárása.

A Magyar Könyvószet 1921-1944. c. sorozat most megjelent kötete a Magyar 
Irodalom anyagát ddgozza fel. A kiadvány szerkezeti alapja a könyvtárak nem
zetközi szakrendszere /ETO/, igy a kötet külföldi használóinak sem támaszt 
nehézséget az eligazodás. A tartalmi teljességet illetően a bibliográfia 
munkatársai felbecsülhetetlen értékű gyűjtőmunkát végeztek, hiszen a Horthy- 
korszakban csak igen rendszertelenül jelent meg nemzeti bibliográfia, a köte
lespéldány beszolgáltatásban is voltak zökkenők, ezért a sok dokumentumot 
az OSZK-n kivül más gyűjteményekben /külföldi és egyházi könyvtárak/ kellett 
felkutatni. A kiadvány szerkesztői - figyelembe véve a nemzetközi gyakorla
tot - a heterogén anyagban csak formai, tipológiai szempontból válogattak, 
a müvek ideológiai, politikai tartalmától függetlenül a teljességre töreked
tek. A gyűjtés a területi elv alapján történt, ennek megfelelően a kiadvány 
közli az 1938-1944 között Magyarországhoz csatolt területeken megjelent kiad
ványok leírásait is.

A Magyar Könyvészet 1921-1944. VII. kötetének szerkezeti áttekinthetősége, 
tipográfiai megtervezése is példamutató. Világosan elkülönülnek a kiemelt 
nevek, álnevek, a többes kiadások, amelyek az első kiadással egy tételt al
kotva - más betűtípussal megkülönböztetve - jól tükrözik egy-egy kötet megje
lenési "életrajzát” is. A bibliográfia használhatóságát fokozza, hogy a szer
kesztők közlik az OSZK-ban található példányok raktári jelzetét is, igy a ki
advány egyúttal a könyvtár kötetes katalógusának funkcióját is magára vállal
ja.

Minden hasonló jellegű kiadvány gyakorlati hasznát nagy mértékben növeli 
a mutatók megszerkesztése is. Jelen esetben azonban erre még éveket kell vár
nunk, ugyanis a sorozathoz együttes mutatók járulnak, amelyek - két kötet
ben - csak a munkálatok befejezésekor jelenhetnek meg, de a Magyar irodalom 
c. kötet világos szerkezete és az egyes szerzők munkáinak összefogott elkülö
nítése igy is teljesértékü információt biztosit és mint együttes munka is ki-
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váló szakmai csapatszellemről tesz tanúbizonyságot* Érdeklődve várjuk hát a 
sorozat további köteteit, igy a Nyelvészet, Világirodalom, Irodalmi soroza
tok cimen megjelenő következő kiadványt*

Németh S* Katalin

Tárgyszójegyzékkés tárgyszómutató az Uj Könyvek 1965-1976* 
évfolyamaihoz. Összeáll* és szerk.: dr* Horváth Magda* Bp* 
1980* OSZK-KMK-Népmüvelési Propaganda Iroda* 770 1.

Gyakorló, az olvasók mindennapi rohamait folyamatosan átélő könyvtárosok 
szivét mindig megmelengeti egy-egy olyan, és sajnos, nem sűrűn megjelenő ki
advány kézhezvétele, amely a napi munkában azonnal hasznosítható, forgatha
tó* Ilyen ez a kötet is*

Régen várt foglalata az Uj Könyvek információanyagának, s arra tesz kí
sérletet, hogy a mostani állapotnak, a jelenlegi tárgyszókészletnek és a mű
fajjal szemben ma támasztható követelményeknek megfelelve összefogja, fel
tárja és szisztémába rendezze az Uj Könyvek tizenkét évének teljes tárgyszó
anyagát. Kifejezett célja, hogy lehetővé tegye a következetes - a spontanei
tást és a vele járó szubjektivizmust kiküszöbölő - tárgyszavazást, az adek- 
vát és gazdaságos visszakeresést, a következetes és színvonalas katalógus- 
épitést, s végül, de nem utolsósorban az, hogy rá épitve, hibáiból okulva, 
anyagát felhasználva és továbbfejlesztve, további lépések történhessenek egy 
kiforrott, szabványosnak tekinthető magyar tárgyszójegyzék megteremtése felé.

Miközben örömmel üdvözöljük a kötet megjelenését, tiszta szívvel remény
kedünk benne, hogy ilyen és ehhez hasonló, "azonnal hasznosítható11 kötetek 
sűrűbben jelennek meg a könyvtári műhelyekben*

PP
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KÖNYVTARUNKÉletéről
A pártszervezet életéből

Az OSZK MSZMP alapszervezete szeptember 22-én tag
gyűlést tartott. A taggyűlés megvitatta és elfogad
ta a II. félévi munkatervet. Ezt követően felvette 
a párt tagjai közé Farkas Ágnest és Nagy Zoltánt. 
Urosevics Daniló beszámolt az elmúlt pártoktatási 
év tapasztalatairól és a következő év e vonatkozású 
feladatairól. Végül Óvári Sándor igazgató ismertet
te a vári építkezések újabb fejleményeit.

Az OSZK MSZMP alapszervezetének 1980. II. félévi munkaterve
/1980. VIII. 1. - 1980. I. 31./

Vezetőségi ülések
szeptember:
- pártoktatás beindítása /Urosevics/;
- az 1980. évi ifjúsági parlament előkészítése, az SZB, a KISZ-vezetőség és 

az Ifjúsági Bizottság illetékeseivel kibővített ülés /Kastaly/;
- a KISZ-munka aktuális kérdései, a KISZ-vezetőséggel kibővített ülés /Kas

tély/;
- az I-II., a III. és a IV. főosztály pártcsoportbizalmiainak beszámolója 

/Somogyi/;
október:
- OSZK-felülvizsgálat /Sonnevend/;
- Óvári Sándor igazgató beszámoltatása /Sonnevend/;
- pártépités /Somogyi/;
- az intézmény legfontosabb teendői 1981-ben, az intézet-vezetőséggel, az 

SZB-vel valamint a KISZ-titkárral kibővített ülés /Sonnevend/;

november:
- a szakszervezeti munka aktuális kérdései, az SZB-ben dolgozó párttagokkal 

kibővített ülés /Óvári/;
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- az ötéves /198J-1985/ káderfejlesztési terv véleményezése /Sonnevend/;
- a£ OSZK bérhelyzet-elemzésének véleményezése /Somogyi/;
december:
- az OSZK mint kutatóhely kutató-fejlesztő tevékenységének vizsgálata: mun

kabizottság /Sonnevend, Urosevics/;
- a munkaterv, az ötéves beszámoló - taggyűlés határozatai végrehajtásának 

áttekintése /Somogyi/;
- Fábry György gazdasági igazgató beszámoltatása az intézmény biztonsági 
helyzetéről /Sonnevend/;

január:
- a külföldi tanulmányutak, ösztöndijak hasznositása /munkabizottság/;
- az OSZK Hiradó munkájának tapasztalatai, az OSZK Hiradó szerkesztőségével 

és a párttag szerkesztő bizottsági tagokkal kibővített ülés /Somogyi/;
- az intézmény ötéves /1981-1985/ feladat tervének véleményezése meghívottak: 

főigazgató, KMK igazgató /Sonnevend/;
- 1980. évi beszámoló, 1981. I. félévi munkaterv /Sonnevend/.

Taggyűlések
szeptember:
- pártépités: Nagy Zoltán, Farkas Ágnes /Somogyi/;
- pártoktatás beindítása /Urosevics/;
- 1980. II. félévi munkaterv /Sonnevend/;
november:
- OSZK olvasószolgálati korlátozás /Sonnevend/;
- az OSZK felügyeleti felülvizsgálata /KMK felülvizsgálat is/ /Sonnevend/; 
december:
- OSZK bérhelyzete /Somogyi/;
- az intézmény legfontosabb feladatai 1981-ben /Sonnevend/; 
január:
- az OSZK kutató-fejlesztő tevékenysége /Sonnevend, Urosevics/;
- az alapszervezet 1980. évi beszámolója /Sonnevend/;
- 1981. I. félévi munkaterv /Sonnevend/.
Szabad pártnapok
- szeptember/október: aktuális bel- és külpolitikai kérdések;

időszerű gazdaságpolitikai kérdések;
- november/december: időszerű kultúrpolitikai kérdések.

* * *

1980. december 15-én került sor a pártszervezet évi beszámoló taggyűlésére. 
A vezetőség a beszámoló elkészítésében hasznosíthatta a pártcsoportok érté
keléseit; a tagság előzetesen megismerkedhetett a vezetőség határozati ja
vaslataival.
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A taggyűlésen a felsőbb pártszervek képviseletében megjelent Agárdi Pé
ter, a KB Tudományos és Kulturális Osztályának munkatársa, valamint Kovács 
Lajos VIII* kerületi instruktor* Meghívottként részt vett Villangó István, 
az MM Közgyűjteményi Főosztályának vezetője, Papp István, a KMK igazgatója 
és dr* Susánszky Zoltánné SZB-titkár.

A beszámoló, amelyet Sonnevend Péter titkár terjesztett elő, az 1979* 
évi ötéves beszámoló felépítését követte.

1. A pártszervezet vezetési stílusáról* 11 hónap alatt 20 ülést tartott 
a vezetőség, az egyes témák tárgyalásába gyakran vont be meghívottakat. A 
pártcsoportok többsége a vezetőség tevékenységét jónak, aktívnak ítélte, 
ugyanakkor két csoport szerint munkáját kevéssé ismeri, érzékeli a tagság. 
Eredménynek könyvelhető el, hogy a vezetőség megfelelő kapcsolatokat tart 
fenn az intézményvezetőséggel, a főhatóssággal és a felsőbb pártszervekkel, 
hogy az intézményben általában elismerik az uj vezetőséget, amely kollektív 
szervként működve törekedett mindig állást foglalni a fontos szakmai kérdé
sekben. Problematikus viszont, hogy nem mindig épített a tagok aktivitására, 
s a végrehajtás ellenőrzése sem hiánytalan.

2. A pártéletről. Kevés taggyűlés volt, összesen négy, 1981 január végé
ig pedig még kettős várható, s nem elégséges a részvétel és aktivitás sem. A 
pártcsoportok közül a III. főosztályé és a KMK-é emelkedik ki szakma-politi
kai tevékenységével. Vezetőségi ülésen eddig két bizelmi számolt be a cso
port munkájáról. A tagság túlnyomó része végez pártmunkát.

3. A szakszervezeti és KISZ-munkáról. A pártcsoportok jelentős segítsé
get nyújtottak a tavaszi szakszervezeti választások eredményes lefolytatásá
hoz, az uj szakszervezeti struktúra Ígéretesen kezdte munkáját. Ez köszönhe
tő az e területen dolgozó 14 párttagnak is. A KISZ-vezetőség jól dolgozik, 
ám változatlanul nincs kellő kisugárzó hatása munkájának, különösen hiányoz
nak a fiatal diplomások.

4. A pártépítésről* A év folyamán három fiatallal gyarapodott a tagság, 
s a pártcsoportok segítségével középtávú pártépitési elképzelések is körvo
nalazódtak. Változatlanul nincs viszont jelölt a különgyüjteményi területről.

5. A pártoktatásról, agitációs-propaganda tevékenységről. A helyi poli
tikai vitakörök tavaly s az idén is jól működnek; uj forma a szakszervezet 
és a KISZ önálló képzése. Változatlanul nagy az eltérés a jelentkezők és a 
rendszeres látogatók száma közt. Három alkalommal került sor nemzetközi po
litikai kérdések megvitatására neves előadókkal /Aczél E., MTI, Pataki I.,
KB és Púja F. külügyminiszter/, az egyéb /gazdaság- és kultúrpolitikai/ té
mák viszont elmaradtak. Az esti egyetemi beiskolázás középtávú tervét a ká
derfejlesztési terv elfogadása után célszerű kidolgozni. Az OSZK Híradó 
szerkesztő bizottsága kibővült s az operatív szerkesztést egy kisebb lét
számú szerkesztőség vette át; most az a teendő, hogy a szélesebb társadalmi 
bázis,és a szerkesztőség mozgékonysága adta lehetőségeket jól kihasználják.

6. A káderfejlesztésről. személyzeti munkáról. A megérett személyi kér
désekben megfelelő döntések születtek. Gondot okoz, hogy a minősítések terén 
nem történt előrelépés, pedig enélkül nehezebb megalapozott káderfejlesztési
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tervet késziteni,j s közben egyre több vezető éri el vagy közelit! meg a 
nyugdij korhat árt•

7. A munkahelyi demokráciáról# Határidőre elkészült a munkaügyi szabály
zat alapvariánsa: a főosztályok többségénél a dolgozók képviselői élnek a 
jogosítványokkal, de még mindig előfordul, hogy egyes kérdésekben elmarad a 
velük való egyeztetés. Az intézményvezetés a dolgozókat érintő kérdések el
döntésébe bevonja a társadalmi szervek vezetőit, de az "üzemi négyszög" mű
ködése még nem rendszeres. Egészében kevés történt a taggyűlés 1979. októbe
ri, a munkahelyi demokráciával foglalkozó állásfoglalásának végrehajtásában 
/OSZK Hiradó, 1979. 11-12./ Eredményes volt a tavaszi ifjúsági fórum.

8. A szakma-politikai munkáról. A vezetőség megismerkedhetett a KMK-ban 
és az OSZK-ban lefolytatott felügyeleti vizsgálat eredményeivel, beszámol
tatta a BEI igazgatóját, s munkabizottságot hozott létre az OSZK kutatási
fejlesztési tevékenységének és a külföldi tanulmányuti lehetőségek vizsgála
tára. /A jelentések 1981 elején kerülhetnek a taggyűlések elé./ A vezetőség 
kívánatosnak tartja, hogy a KMK-vizsgálat után szülessen meg az állásfogla
lás, s az érintett kollektívát megfelelően tájékoztassák, mert a jelenlegi 
helyzet bizonytalanságérzést kelt. A budavári P-épület elkészültének uj dá
tumát /1982. december 31#/ az intézmény örömmel fogadta, s máris több terü
leten megindult a felkészülés.

* $|c*
A beszámolót élénk vita követte, melyben felszólaltak Gerő Zsoltné. Ónody 
Miklós. Nagy Attila. Inotai István. Kosznovszky Sándor. Nagy Zoltán. Jóboru 
Magda. Vajda Gábor. Villangó István. Urosevics Danilo. Kovács Lajos. Papp 
István. Óvári Sándor és Szinai Tivadamé. Észrevételek, vélemények hangzot
tak el a vezetőség munkájáról adandó tájékoztatásról, az uj szakszervezeti 
struktúra problémáiról, a KMK-felülvizsgálatról, a káderfejlesztési munká
ról, az ifjúságpolitikai tevékenység nehézségeiről, a szakma-politikai teen
dőkről, az uj otthonba készülő intézmény szükséges megújulásáról, a demokrá
cia helyi fontosságáról.

A vita lényeges elemeit Sonnevend Péter foglalta össze. Ezután a tagság 
egyhangúan megszavazta a beszámolót és az alábbi határozatokat. /A taggyűlés 
megbízásából a vezetőség megjelölte az egyes pontok felelőseit, a végrehaj
tás időpontját, a beszámolás szintjét és határidejét./

Határozatok

I. A pártszervezet feladatai
1. Készüljön tervvázlat az alapszervezet 1981-1984 közötti teendőire, ezen 

belül kiemelt helyet kapjon a vári felkészülés.
Titkár, bizalmik, 1981. III. 31. taggyűlés, IV. 30.

2. A pártcsoportokkal folyamatosan pontosítani kell a pártépitési elképzelé
seket s elő kell segiteni a jelöltek bekapcsolódását a társadalmi munkába.
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1981-ben is el kell érni, hogy legalább két tagfelvételre kerülhessen 
sor.
Szervező titkár, bizalmik, folyamatosan taggyűlés, 1981. X. 31.

3* A taggyűlés tűzze napirendre az ötéves intézményi feladat tervet, s egyút
tal vitassa meg a IV. Könyvtárügyi Konferencia előzetes anyagának a nem
zeti könyvtárat érintő kérdéseit.
Titkár, komm. intézményvezetők, 1981. III. 31. taggyűlés IV. 30.

4. A jövő évtől kezdve a pártszervezet munkatervében szerepeljenek a párt
csoportok munkátérvéi.
Szervező titkár, bizalmik, 1981. I. 31. -*■ taggyűlés, II. 28.

5. Folytatni kell a pártcsoportbizalmi beszámoltatását a vezetőség ülésein. 
Lehetőséget kell adni a többi bizalminak is, hogy a beszámoltatásokon 
kölcsönösen résztvehessenek.
Titkár, bizalmik /I-II., BEI, GI, KMK/ vezetőség, 1981. VT. 30., X. 30.

6. Növelni kell a marxista-leninista egyetemi beiskolázást a káderfejleszté
si terv figyelembe vételével. Stabilizálni kell a helyi politikai okta
tást és az azon való részvételt. A szabad pártnapokon tematikailag sokol
dalú tájékoztatást kell biztosítani.
Ágit. prop. felelős, propagandisták, folyamatosan taggyűlés, 1981.
XII. 31.

7. A pártvezetőség minden eszközzel segitse elő az intézmény kádemevelő és 
személyzeti munkájának jelentős javulását.
Vezetőség, folyamatosan -* taggyűlés 1981. XII. 31.

8. A pártvezetőség a szakszervezeti és KISZ-vezetéssel együtt értékelje a 
taggyűlés 1979. októberi, a munkahelyi demokrácia fejlesztésére hozott 
határozatainak végrehajtását; a beszámolót vitassa meg a taggyűlés. 
Szakszervezeti és ifjúsági felelős, IX. 30. vezetőség, 1981. X. 31.

9. A KISZ-vezetőség számoljon be az alapszervezet munkájáról a taggyűlésnek 
az 1981. évi KISZ-választások előtt.
Ifjúsági felelős, KISZ-titkár taggyűlés, 1981. II. 28.

10. Az 1981. évi ifjúsági parlament előkészítésébe be kell vonni a fiatal 
diplomás dolgozókat, ennek érdekében célszerű egyéni beszélgetéseket 
folytatni velük.
Ifjúsági felelős, KISZ-vezetőség, VT. 30. -> vezetőség, VII. 15.

11. A párthatározatok jelöljék meg a felelősöket, a végrehajtás időpontját, a 
beszámoltatás /ellenőrzés/ szintjét és határidejét. Lehetőség szerint fe
lelősként a vezetőségi tagok mellett mások is szerepeljenek.
Szervező titkár, folyamatosan.

II. A taggyűlés javasolja az intézményvezetésnek:
1. Az intézményvezetés /OSZK és KMK/ 1981 első felében dolgozza ki a nemze

ti könyvtár funkciórendszeréből következő korszerű szervezeti rendet, s 
állapitsa meg a megvalósitás ütemezését.
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2. 1981-ben készüljenek el a vezetők és a vezetői utánpótlásra kijelöltek 
minősítései; a minősítési munkára készüljön átfogó ütemterv*

3* A középtávú káderfejlesztési tervhez kapcsolódva készüljön nyugdíjazási 
terv.

4o Az intézményvezetés állapítsa meg feladatait - a taggyűlés 1979. októberi 
határozataiból kiindulva - a dolgozók széles körű tájékoztatása terén, s 
ily módon is segítse elő a dolgozók aktív részvételét az intézményi fel
adatok megoldásában.

5. Legyen rendszeres az ”üzemi négyszög” működése.

Összeállította: Sonnevend Péter

A Társadalombiztosítási Tanács munkája 1980. V. 28, - XII. 17.

Kifizetett szakszervezeti segélyek:
szülés ii fő 4.400,- Ft
temetés 6 ti 4.800,- tt

nyugdíjas 22 tt 17.100,- tt

gyermekgondozás 6 tt 3.600,- tt

rendkiv. szoc. 44 tt 20.700,- tt

összesen: 89 fő 50.600,- Ft

Kifizetett munkaadói segélyek:
12 fő 8.000,- Ft

Üdülési ügyek:
A Miskolc-Tapolcán 100.596,- Ft összegért bérelt 4 szobában 29 család 

üdült. Minden jelentkezőnek jutott hely. 2.000,- Ft-ot vettünk fel a szak- 
szervezeti pénztárból, amelyből felújítottuk az üdülési célt szolgáló fel
szereléseket, intézményi támogatással pedig hűtőszekrényt béreltünk.

A Kulturális Minisztériumtól szerzett beutalókkal 19 család nyaralt.
Kontingens beutalások 

házaspár! és szóló
VI. 5. Siófok szóló Gömbös Lajosné
VI. 5. tt tt Grallert Izabella
VI. 22. Salgótarján hp. Milhoffer Alajos
VII. 3. Hajduszoboszló szóló Molnár Béla
VII. 18. Bálátonföldvár n Bán Katalin
VIII. 21. Bálátonfüred tt Jáger Judit
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VIII. 21. Bálátonfüred szóló Melczer Tibor
VIII. 27. Haj duszoboszló 1! Szőke Józsefné
VIII. 29. Szántód hp. Urbányi Vilmos
II. 11. Fonyód szóló Béts Elemérné
II. 11. Aggtelek hp. Szőts Endréné
I* 24. Bálátonföldvár ff Dobay Miklósné
I. 30. Galyatető szóló Rádonyi Nándomé
I. 30. Debrecen hp. Fodor Béla
III. 17. Mátrafüred tt Bereczky László
III. 18. Hévíz tt Tremkó Györgyné

családos
VI. 10. Balatonalmádi Homor Ferenc
VII. 10. Nyíregyháza Sándor Istvánná
VIII. 22. Siófok Freisinger Jenő
III. 18. Bálát onboglár Körmendi Miklósné

gyermek
VII. 10. Sát óraij auj hely Ballagó /2 db/
VIII. 21. Röjtökmüzsaj Bellágh Szabolcs

VII. 10. Ormándpuszta Szénás Zsófia
VII. 10. 11 Hajós Emese
VIII. 21. Mikosszéplak Takács Krisztina
VIII. 21. 11 Jávori Virág

Kontingensen felül szerzett beutalók
házaspár! és szóló

VI. 4. Bálát onszéplak hp. Berlász Jenő
VI. 12. Visegrád tt Szegedy-Maszák Mihályné
II. 19. Haj duszoboszló tt Pataky Ernő
n. 27. Hé víz szóló Appel Károlyné
III. 4. Hollóháza hp. Kelecsényi Gábor
Hl. 11. Leányfalu ti Nagy Vilmosné

családos
VII. 3. Siófok Hernádi Lászlóné

1 db szóló és 1 db házaspár! beutalót átadtunk más intézménynek. 1 db szóló
beutaló nem talált jelentkezőre.

Zirci vendégszobáink látogatottsága
26 "beutalót" adtunk Zircre.

Felmértük az 1981. évi gyógyüdtilési igényeket.

összeállította: Divényiné Várad! Zsuzsanna TT elnök
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Tájékoztató
az OSZK Híradó 1981. évi /XXIV./ évfolyamának 

terjesztéséről és előfizetéséről

• Intézményünk dolgozói a tavaly már bevált módszer sze
rint a szakszervezeti bizalmiaknál fizethetnek elő az 
OSZK Híradóra, s tőlük kapják meg a lapot.
• Továbbra is ingyen kapják lapunk példányait intézményünk 
nyugdíjas és gyermekgondozási szabadságon lévő dolgozói - 
a nyugalmazásukat, illetve gyermekgondozási szabadságuk 
megkezdését követő évi évfolyam első számától kezdve.
• Lapunk - jelenlegi és leendő - 11 külső” olvasói, más in
tézmények és azok dolgozói előfizetésüket az OSZK Kiad
ványtárához juttathatják el /1827 Budapest Postafiók 486/.
• Régebbi számok korlátozott példányszámban ugyanott sze
rezhetők be /VIII., Pollack Mihály tér 10. II. em./ kedden 
és csütörtökön 12 és 13 óra között.
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