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A Vezetői Tanács 1981. március 12-én Somkuti Gábriel Iának, az Igazgatási Osztály veze
tőjének előterjesztésében megtárgyalta MAz OSZK 1980. évi beszámoló jelentéséit, dr. 
Havasi Zoltán főigazgatőheIyettes előterjesztésében MAz OSZK 5 éves feIadattervé"-t, 
és Zircz Péter főigazgatőhelyettes előterjesztésében "Az OSZK 1981. évi munkatervéM-t. 
Mindhárom előterjesztés tervezetként került a Vezetői Tanács elé, megvitatásuk és né
hány ponton történt módosításuk után megerősítést nyertek. A három munka-dokumentum 
nemsokára végleges formájában megjelenik s az előző évekhez hasonlóan nemcsak a könyv
tár vezető beosztású dolgozói és társadalmi szerveinek tisztségviselői, hanem valameny- 
nyi osztály /szervezeti egység/ is részesül egy-egy példányban, igy gyakorlatilag va
lamennyi munkatársunk rendeIkezésére áll majd.

Somkuti Gabriella

Újabb ötéves együttműködési megáilapodás
a moszkvai Lenin Könyvtárral

A Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság az 1981-85. évekre uj kulturális együttműkö
dési tervet irt alá, melynek alapján a moszkvai Lenin Könyvtár és az OSZK is megújí
totta intézményközi megáIIapodását.

Együttműködésünk az uj időszakban a következő területeken valósul meg: közös 
kutatások és publikációk; kétoldalú szemináriumok; szakember- és kiadványcsere; könyv
tárközi kölcsönzés; kiállítások, előadások, cikkek és munkaanyagok cseréje, valamint 
együttműködés a kulturális és művészeti információ területén.

A közös kutatások elsősorban a nemzeti könyvtáraknak az országos és a nemzetközi 
könyvtári-információs rendszerekben betöltött szerepével foglalkoznak. Folytatódik az 
előző ötéves időszakban megkezdett kutatómunka annak feltérképezésére, hogy a könyv 
milyen szerepet tölt be a szocialista személyiségtípus harmonikus fejlődésében /KMK/, 
valamint a több nyelvű könyvtárügyi terminológiai szótár anyaggyűjtése és válogatása.

Érdekes információkat várunk az idén ősszel Budapesten rendezendő 5. szovjet
magyar szeminárium szovjet előadóitól, akik a könyvtárügy fejlesztési és tervezési 
kérdéseiről tartanak előadásokat. Viszonzásul 1983-ban magyar előadók ismertetik majd 
Moszkvában a nemzeti könyvtár olvasóinak kiszolgálásáról szerzett tapasztalataikat.

A budapesti szeminárium kapcsán kiállítást láthatunk a Szovjetunió könyvtárügyé
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ről, jövőre pedig a Lenin Könyvtár fogadja a KMK "Magyar könyvtárak - magyar könyvek" 
cimü kiállitását.

Görgeyné Kovács Kata Iin

A Művelődés? Minisztérium Könyvtári Osztályának jelentése
az Országos Széchenyi Könyvtárban 1980-ban lefolytatott

célvizsgálatról

A Művelődési Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya munkatervének megfelelően 1980. 
II. félévében - külső szakértők bevonásával - célvizsgálatot folytattunk az Országos 
Széchényi Könyvtárban. A vizsgálat célja elsősorban a könyvtár tevékenységének, szol
gáltatásainak, szervezetének elemzése, javaslatok megtétele, valamint a Budavári F- 
épületbe való fel költözés előkészítésének segítése volt.

Jelentésünk összeállításánál a célvizsgálat során készült részjelentések mellett 
figyelembe vettük illetve felhasználtuk a 'Művelődési Minisztérium miniszterhelyettesi 
értekezletén megtárgyalt tájékoztatót az OSZK tevékenységéről, szolgáltatásairól és 
azok továbbfejlesztésének lehetőségeiről, az OSZK néhány újabb belső vizsgálatának 
anyagát, a köteIespéIdányszoIgáItatásróI az Országos Könyvtárügyi Tanács számára ké
szített előterjesztést, az OSZK Vezetői Tanácsa fontosabb anyagait és más dokumentu
mokat is. Ennek megfelelően a jelentés szélesebb tevékenységi körre terjed ki, mint 
a célvizsgálat, de ennek ellenére nem vállalja, hogy a könyvtár tevékenységének egé
szére kitérjen.

I I .
Az Országos Széchényi Könyvtárat mint a magyar nemzeti könyvtárat, megkülönböztetett 
hely illeti meg a magyar könyvtárügy rendszerében. Az OSZK nemcsak a legnagyobb ma
gyar könyvtár, de funkciói alapján egyben az ország első könyvtára is. Gyűjteménye 
révén a tudományos kutatás igényeinek kielégítésén túl elsődlegesen azért felelős, 
hogy a magyar és magyar vonatkozású könyvtári dokumentumok az utókor számára megőr
ződjenek. Központi szolgáltatásai és a feladatkörébe utalt hatósági feladatok révén 
alapvetően befolyásolja a magyar könyvtárügy tevékenységét, szolgáltatásait és to
vábbi fejlődését.

A könyvtár tevékenységének és szolgáltatásainak fejlesztése ma jobban, mint bár
mikor, összefügg a működési feltételek fejlesztésével, mindenekelőtt a könyvtár elhe- 
Iyezésének javitásávaI.

A jelenlegi működési feltételek mindenfajta szolgáltatásfejlesztést akadályoznak.
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A helyhiány mind az olvasók, mind az egyre rosszabb munkakörülmények közé kényszerült 
dolgozók számára elviselhetetlen. Az uj épület átadási határidejét az elmúlt 20 év 
során többször elhalasztották és ez demoraIizálólag hatott a dolgozókra, s az intéz
mény arányos fejlesztését is lehetetlenné tette: a könyvtár szolgáltató üzemei nem 
tarthattak lépést a korszerüsités követelményeivel. A gyorsmásoló, kötészeti, reprog
ráfiai eszközök elavultsága és - részben - hiánya azzal a veszéllyel fenyeget, hogy 
a könyvtár uj helyén sem lesz képes az igényeket kellő hatásfokon kielégíteni.

Az OSZK tevékenységének és szolgáltatásainak fejlesztése a személyi állománynak 
nem csak növelését, de minőségének javítását is megköveteli. Jelentősen meg kell javí
tani a könyvtár személyzeti munkáját. A vezető beosztásúak közül sokan elérték vagy 
meghaladták a nyugdijkorhatárt, vagy azt az uj épületbe költözésig elérik: pótlásuk 
az intézményen belül csak részben oldható meg. A korábbi évekre jellemző nagyfokú 
fluktuáció a bérrendezés óta ugyan csökkent, de a tudományos tevékenység iránt érdek
lődő fiatalok - részben természetes okokból - eltávozása, ha a korábbiaknál kisebb 
mértékben is, folytatódik.

A társadalmi igények és a könyvtárügy felszabadulás utáni fejlődése számos uj 
funkció vállalását tette szükségessé, ezek azonban nem mindig épültek be szervesen a 
könyvtár feladatrendszerébe és nem követték a munkafolyamatok logikáját. A könyvtár 
mai szervezete nehezíti a legfontosabb munkafolyamatok ésszerűsítését és a munkaerő
tartalékok kiaknázását, nem felel meg az uj épületben való működés feltételeinek.

III.

Az OSZK gyűjtési, állománygyarapitási tevékenysége a hungarikadokumentumok terén a 
IegkiaIakuItabb és a legkövetkezetesebb. A hazai, folyamatos hungarika-gyüjtés részint 
a tudományos célú kötélespéldány-szoIgái tatás révén többé-kevésbé teljességre törek
vőén megvalósul, itt a megőrzési célú válogatásban már csak kisebb részletkérdések 
tűnnek megöldandónak. Ugyanakkor - nem csak az OSZK gyűjteményei, de az egész hazai 
könyvtári ellátás szempontjából - törekedni kell arra, hogy a köteIespéIdány-szoIgáI- 
tatási kötelezettség kiterjedjen különféle audio-vizuális dokumentumokra és a mikro- 
formátumon rögzített dokumentumokra is. A hazai hungarikumok visszamenőleges, állo
mány ki egész i tő vagy -bővítő célú beszerzése a lehetőségeknek megfelelően folyik, 
egészében igen jelentős eredményekkel.

Az OSZK - elsősorban vétel és nemzetközi kiadványcsere utján - eredményesen gyűj
ti a külföldön folyamatosan keletkező hungarikumokat is. A legnagyobb körültekintést 
a jövőben is a szeméIyi-intézményi és a tartalmi hungaríkum gyűjtése igényli.

Az elmúlt években a kulturális egyezményekben biztosított lehetőségek megfelelő 
felhasználásával egyes országokban elkezdődött a külföldi lelőhelyü régi hungarikumok 
helyszíni mikrofilmezése. E dokumentumok állagának romlása és egyéb veszélyeztetettsé
ge miatt azonban a felkutatás, beszerzés, mikrofilmezés üteme nem kielégítő. E kiemel
kedő fontosságú tevékenység továbbfejlesztése a kulturális kormányzat és az OSZK közös 
erőfeszítéseit igényii.

A hungarika-gyüjtésseI és egyidejűleg az OSZK szakkönyvtári tevékenységével is
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összefügg a könyvtár finn-ugrisztikai, szomszéd népekre vonatkozó, valamint balkanisz- 
tikai és szlavisztikai állományrészeinek gyarapítása. E területeken a könyvtár gyűjtő
körére vonatkozó belső dokumentumok és a tényleges gyűjtés nincs mindig kellő összhang 
bán. A könyvtár gyűjteményi hagyományai, a kutatói igények és a könyvtári környezet 
együttes figyelembevételével e területek gyűjtési gyakorlatát pontosítani, majd a gyüj 
tőköri leírásban szabatosan tükrözni szükséges.

Alapjaiban helyes gyarapítási politikát folytat az OSZK a szakkönyvtári felada
tok ellátásához szükséges állomány fejlesztésében, de ezen a területen indokolt volna 
erősíteni a gyűjtési együttműködést és munkamegosztást legalább a nagy, fővárosi, nyíl 
vános társadalomtudományi könyvtárakkal. Fokozottan érvényes a gyűjtési együttműködés 
szükségessége a könyvtártudomány és az informatika szakterületén, ahol igen nagy átfe
dések észlelhetők nem csak más könyvtárakkal, de az OSZK-n belül működő Könyvtártudo
mány i Szakkönyvtárra I.

Az OSZK gyarapítási tevékenységében a legtöbb bizonytalanság az általános anyag
nál /egyéb külföldi dokumentumok/ tapasztalható. A gyűjtőköri leírás megfogalmazása 
túlságosan tágnak tűnik /a könyvtár gyűjti "az egyetemes emberi kultúra kimagasló 
irodalmi és szakirodalmi értékeit; a Föld megismerésének történetét, a társadalom és 
a kultúra fejlődését és megismerését tárgyaló alapvető müveket, a világirodalmi jelen
tőségű és hatású írók müveit, a tudománytörténet alapvető összefoglalásait."/. Ez a 
fogalmazás könnyen magyarázható úgy, hogy eredményeként a segédkönyvtári III. kézi- 
könyvtári szinten messze túlmutató szakirodalom kerül beszerzésre olyan területeken 
is, amelyeken a könyvtár egyébként szakkönyvtári feladatokat nem lát el. A könyvtári 
környezet és az ellátandó olvasói kör szükségleteinek figyelembevételével a pontosítás 
mellett á gyűjtési terület szűkítése is indokoltnak látszik.

A könyvtár állományának gyarapításában kiemelkedően fontos helyet foglal el a 
tudományos célú köte1espé1dány-szoIgáItatás, de a kötelespéldányok elosztása révén 
az OSZK lényeges országos feladatkört is ellát. A korábbi rendelet módosításának elő
készítésében és végrehajtásában, az uj elosztási rend érvényesítésében - az átállás 
kisebb zökkenői ellenére - a könyvtár döntő szerepet vállalt, s feladatainak egészében 
megfelelő szinten tesz eleget. A kötelespéldányokkal foglalkozó osztály tevékenységét, 
talán a könyvtár átlagánál is nagyobb mértékben a rossz elhelyezés és a szűkös létszám 
akadályozza.

A könyvtár tegyen javaslatot a kötelespéldányban részesülő könyvtárak feladatai
nak szabályzatban való összefoglalására, az ebben foglaltak ellenőrzési rendszerére 
/lehetőség szerint a szakfelügyeleti rendszerbe illeszkedően/, indokolt esetekben 
pedig javasolja a részesedés felfüggesztését vagy megvonását azon könyvtáraktól, 
amelyek ez irányú kötelezettségeiknek nem tesznek eleget.

Az OSZK törzsállománya külföldi gyarapodásának 55 í-a a nemzetközi csere kereté
ben érkezik a könyvtárba, de e tevékenység is messze túlmutat a könyvtár falain. A 
kurrens külföldi hungarika-dokumentumok nem kis része szinte beszerezhetetlen volna 
más módon, s az OSZK gyűjtőkörébe nem tartozó dokumentumok országon belüli elosztása 
révén is számos más könyvtár gyarapszik értékes, nehezen hozzáférhető dokumentumokkal.
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Az OSZK gyarapításának szem előtt tartásával, a cserearányok elemzésével felül 
kell vizsgálni, és szükség szerint csökkenteni kell a cserekapcsolatokat, egyidejűleg 
erősítve a valóban ésszerű, hasznos kapcsolatokat.

Igen jelentős, a hagyományos cserével azonos rangú és fontosságú az a néhány éve 
megerősített tevékenység, amelynek keretében az OSZK külföldön működő magyar kulturá
lis és tudományos intézmények munkáját segíti hazai dokumentumok kiküldésével, érdem
ben járulva hozzá a magyar tudomány és kultúra eredményeinek terjesztéséhez. Lehető
ség szerint itt is törekedni kell arra, hogy az ilyen támogatást élvező intézmények 
iII. magánszemélyek fokozatosan kapcsolódjanak be a hungarika-gyüjtésbe s idővel 
cseretárssá váljanak. Meg kell vizsgálni a támogatási tevékenység fokozatos, az anya
gi lehetőségekkel összahangban lévő kiterjesztésének kérdéseit.

Az OSZK feldolgozó és bibliográfiai tevékenységét igen magas szakmai színvonal, 
az egyes részlegeken belül jól szervezett, racionális átfutási idővel végzett munka 
jellemzi. ígéretesen folyik az uj - nemzetközi egységességet biztosító - leírási szab
ványokra való áttérés. A Magyar Nemzeti Bibliográfia előállításának sikeres számítógé
pesítése nagy távlati lehetőségekkel biztató, hosszutávu programot indított el.

Súlyos gond a feldolgozás területén az a párhuzamosság, amellyel az egymástól 
funkciójukban eltérő, de nem alapvetően különböző feldolgozási eredményeket külön- 
külön futószalagok hozzák létre. A feldolgozás integrálását célzó törekvések néhány 
lényeges részeredményt hoztak már, de a probléma végleges megoldását minden jel sze^ 
rint alapvetően uj módon kell megkeresni. Ennek érdekében az OSZK gyűjteménye, olvasó- 
és tájékoztató szolgálata, valamint a Magyar Nemzeti Bibliográfia rendszere és az OSZK 
nemzetközi kötelezettségei és további központi szolgáltatásai egyeztetett figyelembe
vételével olyan egységes és hosszutávu programot kell kidolgozni, amely kitér a kurrens 
magyar könyv- és periodika-anyag feldolgozására, az OSZK központi szolgáltatásainak 
rendszerére, a korszerű technikai eszközök és technológiai módszerek alkalmazásának 
összességére. Az egységes feldolgozási /és lehetőségében: komplex könyvtárgépesitési/ 
rendszer kialakításában az OSZK valamennyi érdekelt szervezeti egysége vegyen részt, 
s az egységes feldolgozás lehetőségét az OSZK szervezetének szükség szerinti átalakí
tásával is biztosítsa. A program fokozatos megvalósításához szükséges anyagi és tech
nikai fel tételek'biztositását az OSZK folyamatosan kezdeményezze.

Az időszaki kiadványok feldolgozásánál /sajtóbibliográfia, nemzetközi regisztrá
ciós rendszerek/ szintén az integrációra és a korszerű technikai eszközök és eljárá
sok alkalmazására kell törekedni, mégpedig a korábban említett hosszutávu koncepció 
keretében, annak szerves részeként.

Az analitikus sajtóbibliográfia /IKR/ továbbfejlesztésénél - az OSZK Vezetői Ta
nácsa döntésén alapuló munkamegosztás kialakítása mellett - hosszú távon fokozatosan 
figyelembe kell venni, hogy egyre több hazai könyvtárnál várható input-szolgáltatási 
kötelezettség nemzetközi információs rendszerek számára.

A hungarika-irodalom bibliográfiai számbavételét illetően törekedni kell a meglé
vő szolgáltatások körének, tartalmának kiterjesztésére, színvonaluk emelésére, itt is 
felhasználva az együttműködés és a munkamegosztás nyújtotta lehetőségeket.
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Az OSZK retrospektív bibliográfiai tevékenységén belül több kiemelkedő jelnetősé- 
gü program indult meg..A Horthy-korszak könyvészeti feldolgozása és a retrospektív saj
tóbibliográfia tudományös életünk szempontjából hézagpótló jelentőségű; közzétételét 
a tervek szerint kell biztosítani.

Az Országos Széchényi Könyvtár állományának feltárásában és használhatóvá tételé
ben kiemelkedő jelentősége van a könyvtár katalógusainak. A könyvtár katalógusrendsze
re azonban túlzottan elaprózott, igen nehezen kiismerhető és használható. Ezért a 
könyvtár - kataIógusrendszerének rekonstrukciója, továbbfejlesztése keretében - töre
kedjék a katalógusok számának csökkentésére, egyszerűbb, kezelhetőségére és többirányú 
feI haszná I hatóságára.

Az olvasói katalógusok rekonstrukciója a Várba költözés előtt befejezhetőnek tű
nik, a Szakkatalógus esetében az ETO 1977-es állapotának megfelelően. A betűrendes ka
talógus lezárása és helyette uj nyitása indokolt és kivitelezhető, ezt megelőzően azon- 
bart feltétlenül el kell végezni a katalógusrendszer és ezen belül az olvasói katalógu- 
£bk funkcionális elemzését, vizsgálatát.

A Várba költözés után a jelenleginél szervezettebben kell biztosítani az olvasók 
eligazítását a katalógusrendszerben.

A könyvtár olvasószolgálata az utóbbi években igen súlyos helyzetbe került. A fő
város könyvtári ellátása közel sem javult olyan mértékben, ahogyan azt a könyvtárhasz
nálók számának, igényeinek növekedése szükségessé tette volna. Az OSZK feladat- és lét
számnövekedésével egyre súlyosabbá váltak-a könyvtár elhelyezési gondjai, s a Várban 
elkészült és betelepített uj raktárrészek ezen csak azzal az egyidejű hátránnyal eny
hítettek, hogy a könyvtári állomány egyre nagyobb hányada /jelenleg a könyv-, periodi
ka- és hírlapéilomány mintegy 55 %-a/ az olvasók számára közvetlenül nem, csak hosszabb 
szállítás utján férhető hozzá. A gyakori szállítás az olvasó számára kényelmetlenséget, 
a könyvtár számára többletköltségeket jelent, de a legsúlyosabb gond az állomány ve
szélyeztetettségének fokozódása. Mindezek együttesen azt eredményezték, hogy éppen a 
kutatói vagy más szempontból közérdekű olvasói igények kielégítésének lehető fenn
tartása érdekében - az uj épületbe költözésig - nem tartható fenn a könyvtár korábbi 
"liberális" gyakorlata, s átmeneti jellegű olvasószolgálati korlátozások szükségesek.

A Budavári Palota F-épüJetében a könyvtár olvasószolgálati lehetőségei / olvasó
termi férőhelyek száma, elhelyezhető kézikönyvtárak mérete stb./ többszörösre nőnek.
A dokumentumok szállítása lényegesen egyszerűbbé és korszerűbbé válik, igy a kiszol
gálás 'várhatóan jelentősen meggyorsul. Ezért az uj épületbe költözésig részletesen 
ki kell dolgozni a könyvtárhasználat uj szabályait, továbbra is maximálisan szem előtt 
tartva a tudományos és más közérdekű kutatási igények kielégítését és az archív meg
őrzés feladatait. Az uj olvasószolgálat működési rendjének kialakításakor arra kell 
törekedni, hogy a lehetséges, lényegében azonos értékű változatok közül a legkisebb 
létszám-igényű és a legkevesebb olvasói kötöttséget tartalmazó valósuljon meg. Az ál
lomány használatával kapcsolatos korlátozások közül csak azokat kell megtartani, a- 
melyek állományvédeImi szempontból maximálisan indokoItak /pI. eredeti hírlapok, régi 
és ritka nyomtatványok, kéziratok stb. használatának korlátozása/, vagy amelyeket jog
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szabályok és más intézkedések előírnak /pl. zárolt kiadványok/.
Tekintettel arra, hogy az uj épületben a raktárakban, az olvasó- és tájékoztató

szolgálatban a jelenleginél nagyobb létszám lesz szükséges, a könyvtár fokozatosan és 
időben igényelje a létszámfejlesztést és gondoskodjék a leendő munkatársak betanítá
sáról .

Az OSZK - állományából, feladatköréből és a vele szemben támasztott igényekből 
logikusan következően - nemzeti könyvtári feladatai mellett szakkönyvtári feladatokat 
is ellát, mindenekelőtt a magyar irodalomtudomány, magyar történettudomány és magyar 
nyelvtudomány, valamint - a Könyvtártudományi Szakkönyvtár révén - a könyvtártudomány 
és informatika terén. Akti van részt vesz a hazai Társadalomtudományi Információs Rend
szer kiépítésében, elsősorban az irodalomtudomány terén, ahol szakirodalmi informáci
ós és szakbibliográfiai tevékenysége jelenleg a legerősebb. A könyvtár teljes szak- 
könyvtári, szakirodalmi tájékoztatási tevékenysége azonban csak az uj elhelyezési 
körülmények közt fejleszthető majd ki a joggal elvárt színvonalon. Ennek érdekében 
az OSZK-nak mindenekelőtt a szakkönyvtári szolgáltatások iránti igények megismerésé
ben kell előbbre jutnia, majd ennek birtokában fokozatosan, az érintett más könyvtá
rakkal együttműködve kell kialakítania szolgáltatásait.

A nemzeti könyvtári és szakkönyvtári funkciók, de az OSZK-nak a magyar könyvtári 
rendszerben elfoglalt vezető helye is maximálisan indokolja a könyvtár aktív részvé
telét a hazai és a nemzetközi szakirodalmi információs rendszerekben. A könyvtárnak 
az UNESCO által támogatott, illetve a KGST-tagországok közti, gyors ütemben fejlődő 
információ-csere vállalkozásokban való részvétele nemcsak könyvtári, hanem országos 
tudományos és kulturális érdek. E nemzetközi kapcsolatok közül is kiemelkedik jelentő
ségét tekintve az NTMIR-en belül az IKARR aI rendszerben, az INTERINFORMKULTURA rendsze
rében, valamint a szabványosítási tevékenységben való részvétel, a további nemzetközi 
rendszerek közül az IFLA-ban és programjaiban, az ISDS-ben való közreműködés, továbbá 
a szocialista országok nemzeti könyvtárai közti együttműködés.

Az országos szakirodalmi információs rendszerben - elsősorban központi szolgálta
tásai révén - fokozni kell aktív részvételét, a tervezés és a fejlesztés csaknem vala
mennyi területén. E téren erősíteni kell együttműködését a profil szerint leginkább 
kapcsolódó más intézményekkel, de a jelenleginél nagyobb szerepet kell vállalnia a 
hazai szakirodalmi információs együttműködés szervezésében és irányításában, koordiná
ciójában is.

A ''Történeti és kulturális emlékeink, hagyományaink komplex kutatása” cimü kuta
tási főirány munkálataiban az OSZK kezdettől aktivan vett részt. Jelentős volt hozzá
járulása a főirány koncepciójának és programjának kialakításához, s a sajnálatos szer
vezési és finanszírozási nehézségek, bizonytalanságok ellenére több olyan kutatást, 
bibliográfiai tevékenységet Indított meg, amely már részeredményei révén is nagy mér
tékben szerepet kapott a főirány egészének viszonylagos sikerében. A könyvtár felada
ta érthető módon elsősorban a további kutatásokhoz nélkülözhetetlen anyagfeltáró, 
feldolgozó tevékenység, s e tevékenység eredményeinek közzététele. A főirány első, 
hároméves, központilag finanszírozott szakaszának lezárását követően is a könyvtár
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alapfeladatai közé tartozik a„'Kutatások tőiytatása, színvonalának további emelése, az 
eredmények széles kutatóidkor számára való közzététele. Az e tevékenységhez szükséges 
személyi és tárgyi fel tété Iek'biztositása a könyvtár fejlesztési programjában - szo
ros összefüggésben a,kapcsolódó más könyvtári munkákkal - kiemelt helyet kell kapjon.

Az OSZK tevékenységében szinte mindig ,fszük keresztmetszet*’ volt az ál lományvé- 
delem. A rossz p&üködési feltétel, a gyakori használat és szállítás és - főként a leg- 
ujabbkori anyagok tekintetében - a papír romlása a páratlan értékű gyűjtemény meg
őrzését és átörökítését veszélyezteti. Állományvédelmi programja keretében - a mosto
ha körülmények ellenére - a könyvtár jelentős részeredményeket ért el /kódexek restau
rálása, hírlapok állagmegóvása és mikrofilmezése stb./, de ma még igen nagyok a különb
ségek az állománygyarapítás illetve az állományvédelem anyagi lehetőségei és teljesít
ménye között.

Az állományvédelem terén az OSZK - döntő mértékben rajta kívül álló okok miatt - 
ma még közel sem áll ahhoz, hogy betölthesse azt az országos feladatkört, amelyet pe
dig vállalnia kellene; sokkal inkább az a helyzet, hogy a saját tulajdonában lévő, 
súlyosan veszélyeztetett értékek megóvására sem jut elegendő lehetőség. Az e téren je
lentkező technikai /eszköz/ és létszám rfiíndenekelőtt szakképzett munkaerő/ hiányok, 
ha érdemi fejlesztésre nem kerül sor, soha többé nem pótolható károkat eredményezhet
nek. Ezek elkerülése érdekében, mihelyst ezt a könyvtár elhelyezése lehetővé teszi, 
fokozatos és megalapozott létszámfejlesztéssel, a technikai eszközrendszer korszerűsí
tésével és bővítésével el kell érni, hogy az OSZK restauráI ássa I -fog I a I kozó részlegei 
a könyvtár saját igényeinek kielégítése mellett egyre nagyobb mértékben legyenek ké
pesek országos feladatok ellátására is.

A restauráIáshoz hasonló a helyzet a könyvtári állomány megóvásának másik formá
ja, a hírlap- és könyvkötészet esetében is, azzal az eltéréssel, hogy az OSZK költözé
sének előkészítése miatt a fejlesztés, korszerüsités itt talán még sürgetőbb. A hely
hiány a kötészet folyamatos munkáját nagymértékben akadályozza, s még a nem kielégítő 
gépesítettségi szint mellett is - jobb munkakörülmények közt - nagyobb eredmények el
érése volna lehetséges; A jelenlegi viszonyok között a folyamatos technológiai sorrend 
nem tartható be, a nehéz fizikai munka gépesítése nem megoldott.

Részint az állományvédelem, részint az országos szakirodalmi dokumentumbázis pót
lólagos kiegészítése terén, különösen pedig a hungarika-programban továbbra is kiemel
kedő szerep hárul az OSZK mikrofiImezési tevékenységére. A jól szervezett mikrofilm- 
-laboratóriúm általában ki tudja elégíteni az igényeket, néhány berendezés állapota 
azonban aggasztó, ezek cseréje feltétlenül és sürgetően indokolt. A Pentakta gépsor 
sem technológiailag, sem termelékenység szempontjából nem hasznosítható kellően, ki
egészítésére, egyes elemeinek cseréjére volna szükség. Különösen vonatkozik ez a le
olvasó és visszanagyitó berendezésekre, amelyeket a mikrofilmtechnika könyvtári alkal
mazásának megfelelő szintre emelése érdekében minél gyorsabban, de legkésőbb az uj é- 
pületbe költözésig be kell szerezni. A mikrofilm-laboratórium technikai fejlesztése 
illetve rekonstrukciója érdekében tervszerűen, a gazdasági lehetőségeket figyelembe 
véve meg kell gyorsítani a szükséges berendezések beszerzését, és a hirlapállományvé-
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delmi célú mikrofilmezés befejezése után ki kell alakítani az országos feladatkört is 
eIIátó központi mikrofiImIaboratóriumot.

A mikrofilmezéshez hasonlóan elsősorban technikai korszerüsitésre és fejlesztés
re van szükség az OSZK sokszorosító tevékenységében. A könyvtár kiadványai jelentős 
részénél továbbra is fenn kell tartani a saját előállítás lehetőségét, de törekedni 
kell gyorsabb átfutási időre és magasabb technikai színvonalra. A géppark felújítása 
mellett el kell érni a kéziratok magasabb szintű technikai szerkesztését és előállítá
sát. Szemben a mikrofilm-Iaboratóriumma1 a sokszorosító részleg esetében csak a jelen
leginél lényegesen jobb elhelyezési körülmények közt van lehetőség érdemi előrelépés
re.

A hazai és a nemzetközi könyvtárközi együttműködés, az ésszerűbb, gazdaságosabb 
és hatékonyabb könyvtári ellátás továbbfejlesztésében kiemelkedő jelentősége van a 
könyvtárközi köIcsönzési tevékenység javításának. E téren is központi szerepet ját
szik az OSZK, részint a könyvtárközi kölcsönzés szervezőjeként és irányítójaként, 
részint a központi katalógusok szerkesztőjeként.

Hazánkban a könyvtárközi kölcsönzés gyorsasága és megbízhatósága még korántsem 
érte el azt a színvonalat, amit az olvasók, könyvtárhasználók igényei alapján kellett 
volna. Bár a továbbfejlődés feltételei elsősorban az egyes könyvtárak technikai /fő
ként reprográfiai/ lehetőségeinek fejlesztésében, továbbá a jelenleginél korszerűbb, 
szolgáltatás-orientált szemlélet kialakításában rejlenek, nem kevés teendő vár *e té
ren az OSZK-ra sem. Igaz ez annak ellenére is, hogy azon könyvtárközi kölcsönzések 
átfutási ideje, amelyek valamilyen formában áthaladnak az OSZK-n, az utóbbi években 
lényegesen lerövidült.

Mindenekelőtt a könyvtárközi kölcsönzés, illetőleg a központi katalógusba törté
nő állománybejelentés jogi szabályozására van szükség, törekedve az egyszerű és egyide
jűleg megbízható megoldások keresésére. A hazai és a nemzetközi könyvtárközi kölcsön
zés szervezetében kerülni kell a túlzottan merev szabályokat, szorgalmazni kell a köz
vetlen kapcsolatokat, erősíteni kell a hálózatok, a területi és a szakterületi együtt
működési körük szerepét. Az OSZK-ra e téren mindenekelőtt szervezési és módszertani 
feladatok hárulnak.

Lehetőség szerint tovább kell korszerűsíteni a központi katalógusok tevékenysé
gét, meg kell vizsgálni a számítástechnika alkalmazási lehetőségeit és konkrét prog
ramot kell kidolgozni a folyóiratok központi nyilvántartásának gépesítésére. Itt is 
meg kell vizsgálni a könyvtárközi együttműködés és munkamegosztás fokozott igénybevé
telének lehetőségeit. Tovább kell erősíteni a hazai könyvtárakban található külföldi 
könyvanyagot feltáró szolgáltatásoknak az OSZK kJiring-tevékenységére alapozott rend
szerét.

A központi katalógusoknak a hazai könyvtárközi kölcsönzés legfontosabb segédesz
köze szerepén túl a jövőben jelentős szerepet kell kapniok a könyvtárközi együttműkö
désen belüli állománygyarapítási koordináció fejlesztésében, különös tekintettel a 
devizaigényes beszerzésekben tapasztalható, nem indokolt párhuzamosságok megszünteté
sére.
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A könyvtárközi kölcsönzés, valamint az összkönyvtári szinten is egyre súlyosbodó 
elhelyezési problémák enyhítése szempontjából igen fontos feladat az Országos Tároló
könyvtár megszervezése, megfelelő elhelyezési és szolgáltatás-képessé tétele. Az OSZK 
az utóbbi években igen jelentős eredményeket ért el a korábban összegyűjtött fölöspél
dányok feldolgozása es újra történő hasznosítása terén, de még ma is csak igen korlá
tozott mértékben képes további fölöspéldányok átvételére. A tárolókönyvtár - megfele
lő elhelyezése, a szükséges technikai és létszám-feltételek biztosítása után - foko- 
zódóan jelentős szerepet kaphatna a hazai könyvtárközi kölcsönzési tevékenységben, 
ugyanakkor a jelenleginél lényegesen nagyobb mértékben tenné lehetővé más könyvtárak 
számára a ritkán használt állományrészek tárolásával járó gondok csökkentését.

IV.
Az Országos Széchényi Könyvtár uj épületbe költözésének reális közeibe kerülésével a 
könyvtár történetének olyan szakaszához közeledik, amely minőségi változást kell je
lentsen tevékenységében, szolgáltatási rendszerében. Az uj elhelyezés azonban - termé
szetesen - csak az e változáshoz szükséges feltételek egyikét biztosítja, s önmagában 
semmiképp sem elegendő. Az elkövetkező években a könyvtárnak minden téren fel kell 
készülnie az uj, mennyiségileg és minőségileg egyaránt nagyobb igények szükségképpen 
uj módon való kielégítésére.

Budapest, 1980. december I.

Művelődési Minisztérium 
Könyvtári Osztály

* *

Az OSZK vezetősége a minisztériumi céIfeIüIvizsgáIat zárójelentésében foglalt javas
latok végrehajtására a következő intézkedési tervet dolgozta ki:

1. A vári beköltözés intézkedési tervének elkészítése 
Felelős: Óvári Sándor; Határidő: 1981. április 30.

2. A vári működtetéshez szükséges gépbeszerzési és létszámfejlesztési igények számba
vétele
Felelős: Óvári Sándor; Határidő: 1981. február 15.

3. Ötéves káderfejlesztési és káderutánpótlási terv kidolgozása 
Felelős: személyzeti vezető; Határidő: 1981. junius I.

4. Javaslat/ok/ kidolgozása a könyvtár szervezetének és munkaszervezésének tökéletesí
tésére
Felelős: Munkabizottság, az alábbi összetételben: Havasi Zoltán, Fábry György,
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óvári Sándor, Papp István, Ferenczy Endréné, Fügédi Petemé, Sonnevend Péter, az 
az SzB és a KISZ képviselője, vezeti: Zircz Péter; Határidő a javaslat/ok/ kidol
gozására: 1981. május 31.

5. Javaslat kidolgozása az országos szakfelügyelet tevékenységében való közreműködés
re /elsősorban egyes központi szolgáltatásokkal összefüggésben/
Felelős: Zircz Péter; Határidő: 1981. március 31.

6. Javaslat kidolgozása az OSZK közreműködésére a kialakítandó gyűjtőköri együttmű
ködési rendszerekben
Felelős: Ferenczy Endréné; Határidő: 1981. december 31.

7. Külföldi lelőhelyü régi hungarikumok felkutatásának és beszerzésének koordinálása 
Felelős: Havasi Zoltán; Határidő: folyamatos /az együttműködési tervezet elkészíté
sére: 1981. október 31./

8. Az OSZK és a KMK külföldi könyvtártudományi-informátikai irodalom beszerzésének 
koordináIása
Felelős: Ferenczy Endréné; Határidő: a/ az előzetes vizsgálat végrehajtására:. 1981. 
dec. 31.; - b/ az integrálás végrehajtására: a vári beköltözést követő évben

9. Végrehajtási terv kidolgozása a köteIespéIdány-eIosztást és felhasználást vizsgá
ló OKT munkabizottság javaslatainak megvalósítására
Felelős: Fügedi Péterné; Határidő: 1981. február 28.

10. Beszámoló az OSZK Vezetői Tanácsa által a nemzetközi csere- és könyvtámogatási 
tevékenységről hozott határozatok végrahajtásáróI
Felelős: Ferenczy Endréné; Határidő: /a vezetői tanácsi beszámoló elkészítésére/: 
1981. I. n. év.

11. A központi szolgáltatások, valamint az egységes könyv- és folyóirat-feldolgozás 
hosszutávu programjainak kidolgozása
Felelős: Zircz Péter; Határido: a/ a központi szolgáltatások hosszutávu programjá
ra: 1981. junius 30.; - b/ az egységes könyv- és folyóirat-feldolgozás hosszutávu 
programjára: 1982. junius 30.

12. Az OSZK tervezett vári katalógusrendszerének átfogó, funkcionális elemzése 
Felelős: Ferenczy Endréné; Határidő: 1981. december 31.

13. Az OSZK szakkönyvtári tevékenységének fokozatos fejlesztése 
Felelős: Havasi Zoltán; Határidő: folyamatos

14. EIoterjesztés az MM számára nemzetközi együttműködésen alapuló információs rendsze
rekben és vállalkozásokban való erőteljesebb OSZK részvételhez szükséges feltéte
lek biztosítása érdekében
Felelős: Fügedi Péterné; Határidő: 1981. március 31.
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5. Előterjesztés az MM szamára a kutatási főirány keretében megindult munkálatok 
továbbfolytatásához szükséges feltételek biztosítása érdekében 
Felelős: Havasi Zoltán; Határidő: 1981. február 15.

16. Előterjesztés az MM számára korszerű országos restauráló laboratórium létrehozá
sára
Felelős: Óvári Sándor; Határidő: 1981. december 31.

17. A kötészet, sokszorosító és mikrofilm-Iaboratóríum technológiai és munkaszervezé
si korszerüsitése, teljesítményének növelése
Felelős: óvári Sándor; Határidő: a tárgyi feltételektől függően

18. Javaslat kidolgozása az OSZK Vezetői Tanácsa számára egyes OSZK kiadványok mik- 
roformátumu kiadására
Felelős: Németh Mária; Határidő: 1981. szeptember I.

19. A tárolókönyvtár működtetésének megkezdése
Felelős: Rácz Aranka; Határidő: a létesítmény birtokbavételétől függően.

KITÜNTETÉSEK

Eredményes munkájuk elismeréseként ónódy Miklós főosztályvezető-helyettes a MUNKA 
ÉRDEMREND arany fokozata, dr. Kecskeméti István osztályvezető, Malomsoki János 
osztályvezető és Szente Ferenc osztályvezető a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata,
•dr. Borsos Józsefné főmunkatárs a MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata kitüntetésben ré- 
szesüItek.

Szocialista Kultúráért érdemérmet kapott: dr. Czinner Tiborné könyvtáros, Horváth 
Lajosné Izsó Lívia csoportvezető és Párka iné Eckhardt Mária, az OSZK Kórusának ve
zetője; a Kiváló Munkáért kitüntető címet KI égér István ügyintéző és Meleg Elek kap
ta.

Fodor Andrást József AttiIa-dijjaI tüntették ki.

JUTALMAZÁS

Az OSZK főigazgatója a Forradalmi Ifjúsági Napok alkalmából március 21-én a pártszer
vezet vezetősége és a KISZ alapszervezet vezetősége javaslatának alapján az ifjúság
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körében végzett kiemelkedő társadalmi munkájuk elismeréseként jutalomban részesítette 
a következő fiatal munkatársainkat:

Nagy Zoltán 1 .500 Ft
Neumayer Katalin dr. 1 .500 Ft
Sopronyi János 1 .200 Ft
Szente Péter 1 .500 Ft
Vajda Gábor 1 .500 Ft

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

Uj^^doJ^gozó^jik: Bácskai Istvánná szakalkalmazott I ./könyvtárközi kölcsönzés, Balogh 
Mária betanított munkás II./gazdasági igazgatóság, Bleicher Ferencné szakalkalmazott 
IV./nemzetközi csereszolgálat, Borsányi Zsuzsanna szakalkalmazott IV./MNB szerkesz
tőség, Donaberger Emil betanított munkás I./sokszorositó üzem, Dénesné Sinkovicz 
Lenke szakalkalmazott I./külföldi folyóiratok központi katalógusa, Dérczy Péter 
szakalkalmazott I./olvasószolgálat, Domonyi János gépkocsivezető/gazdasági igazgató
ság, Erdős Veronika szakmunkás II./kötészet, Farkas Judit ügyintéző III./mikrofiImtár, 
Gazdag Tibor szakalkalmazott IV/fölöspéldány központ, Haas Sándorné betanított munkás 
II./sokszorosító üzem, Jenei IIdikó szakaíka Imazott I./könyvek központi katalógusa, 
Kosznovszky Sándor gépkocsivezető/gazdasági igazgatóság, Lancsák Zsuzsa szakalkalma
zott I./ külföldi könyvek központi katalógusa, Németh László szakalkalmazott l./l. 
főosztály, Németh Margit szakalkalmazott II./MNB szerkesztőség, Pulayné Szucsák Kata- 
I?n szakalkalmazott III./katalogizáló osztály, Rajka Ágnes szakalkalmazott l./l. fő
osztály, Serf András betanított munkás I./köteIespéIdány szolgálat, Szabó András szak- 
alkalmazott I./kézirattár, Szabó Géza szakalkalmazott I./olvasószolgálat, Szel esi Ró
zsa szakalkalmazott II./mJkrofiImtár, Szita JuIianna szakalkalmazott IV./KMK, TrémméI 
József mühelyvezető/gazdasági igazgatóság, Urbauer László szakmunkás I./gazdasági i- 
gazgatóság, Weeber Tibor betanított munkás I./kézirattár.

*
AtsoroIások: Juhász Lászlóné osztályvezető; Darabos Pál né, Dömötör Lajósné, Szegedy- 
Maszák Mihályné főmunkatárs I.; Bartos Éva, Bútor Veronika, Maróthy Mihályné, Patay 
Lászlóné főmunkatárs II.; Bánáti Istvánná, Bodás Éva, Borsányi Ferenc, Cavalloni Gyön
gyi , Gál Ágnes, Heissler Donátné, Horváth Gyuiáné, Kasánszky Zsombor, Kocsy Lászlóné, 
Magyar Miklósné, Pál Ágnes, Palotás Endréné, Pusztai Ervin, Révay Rita, Somogyi GáI 
KataIin, Susánszky Zoltánná, Száraz Györgyné, Urbán Gusztávné szakalkalmazott II.;
BászIer KataIín, Both Magdolna, Haász Erzsébet, Riba István, Somogyvári Gyula szakaI- 
kaImázott III.; Kosznovszky Sándor, Szomolányi Elemérné ügyintéző III.
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Csoportvezetői megbízatások: Darabos Paine főmunkatárs I./hirlapfeldolgoző részleg, 
Horváth Pál szakalkalmazott III,/hirlapállományvédelmi osztály, Lovászné Vona Katalin 
szakalkalmazott III./gyarapítási osztály

Csoportvezetői megbízatása alól felmentést kapott: Barsin József szakalkalmazott IV./ 
raktári osztály, Sefcsik Gyűláné szakalkalmazott IV./raktári osztály, Szollősy Éva 
főmunkatárs II./külföldi folyóiratok központi katalógusa.

Főkönyvtárosi cím adományozása: Kökössy Gábriel la, Morvái Zsuzsa, VeIenczei KataIin,
I11y LászIóné.

*
Eltávoztak könyvtárunkból: - Nyugdíjazással: dr. Borsos Józsefné főmunkatárs I., dr.
Czinner T ? borné szaka I ka Imazott III., Hoffer Rezsőné szaka I ka Imazott II., Horváthné 
Izsó Lívia szakalkalmazott II., Kemény G. Gábor főmunkatárs I., KI éger István ügyinté
ző IV., Kuti Jánosné betanított munkás II., Meleg Elek szakalkalmazott I., Mirki György- 
né betanított munkás II., ónódy Miklós főosztályvezető-helyettes, Pulai Kárólyné be
tanított munkás II., Schmidka Ferenc műhelyvezető, Szauder Józsefné főmunkatárs I.,
Török János ügyintéző II. - Áthelyezéssel: Babucsik Péter szakalkalmazott II./ Apos- 
tag, Községi Tanács, Földy Istvánná szakalkalmazott I./Mezőgazdasági Muzeum, Mohar 
Márta szakmunkás II./Bp. Egyetemi Könyvtár, Sára Ágnes szakalkalmazott I./Pannónia 
Filmstúdió. - Munkaviszonya megszűnt: Balogh Mária betanított munkás II., Einhorn Ti- 
borné ügyintéző III., Freisinger Jenő szaka I ka Imazott II., Hollós János szakmunkás I., 
Horváth Jenő szakmunkás II., Simon István gépkocsivezető, Simon Istvánná ügyintéző
III., Takács Jenő szakmunkás II., Varga Sándorné bétánitott munkás II., Várkonyiné B. 
Ágnes szakalkalmazott I. - Kilépett: Fodor Judit szakalkalmazott IV.

/Összeállításunk azokat a személyi változásokat tartalmazza, amelyek az 1980. 5-6. 
szám megjelenése után következtek be, illetve az 1980-as évfolyamból sajnálatos mó
don kimaradt kitüntetéseket és személyi híreket./

/Lezárva: 1981. március 31./
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MUNKÁNKRÓL
KEEDÉSEINKRÓL

Az olvasószolgálati korlátozások első tapasztalatai

# Az Országos Széchényi Könyvtár Vezetői Tanácsának 1980. október 30-i, a Mű
velődési Minisztérium által jóváhagyott határozata értelmében a könyvtár 1981-től 
korlátozásokat vezetett be nyilvános szolgáltatásaiban. Az intézkedések az 1981. 
januári egy hónapos átmeneti időszak után február 2-án léptek életbe. Az első másfél 
hónap tapasztalatairól Falta Rosemarie-tól, az Olvasószolgálat osztályvezetőjétől ér 
deklódtünk. Hogyan alakult ebben az időszakban - korábbi évek hasonló periódusaival 
összehasonlítva - a beiratkozások és a látogatások száma?

- Bár a forgaIomkorIátozás bevezetése óta eltelt idő rövidsége miatt általáno
sabb következtetésekre még nem vállalkozhatunk, azt máris elmondhatjuk, hogy jelen
tékeny mértékben csökkent. Jelenleg* a kiváltott napi olvasójegyeket is beleértve a 
beiratkozások száma 1100 körül jár. Összevetésre az 1979. februári és 1981. febru
ári adatok tűnnek alkalmasnak, mivel ez év januárjában átmeneti jelleggel még érvé
nyesek voltak a tavaly kiváltott olvasójegyek, tavaly pedig az 1979-ben történt be
iratkozásokat még tovább érvényesnek tekintettük. Idén februárban 593 olvasójegyet 
adtunk ki, ebből 294 "E" betüjeleset hivatásos kutatóknak, 195 MDM betüjeleset meg
bízásos kutatóknak és szakdolgozatukat iró egyetemi hallgatóknak, végül 104 napi ol
vasójegyet. 1979. hasonló időszakában a beiratkozottak száma ennek több mint hatszo
rosa, mintegy 3800 volt.

Érdekes összevetni a személyi forgalom és a könyvkiszolgálás számának alakulá
sát. Az elmúlt hónapban 894 látogatónk volt, ezek számára 3008 kötetet forgalmaztunk 
Két évvel ezelőtt ugyanebben az időben 4877 látogatónak mintegy 12.000 kötetet szol
gáltunk ki. Emelkedett tehát az egy főre jutó könyvhasználati arány: 2,2-ről 3,4-re.

Szándékosan hagytam külön a végére a hirlapolvasó forgalmának alakulását - itt 
ugyanis a már lényegesen korábban bevezetett korlátozások következtében a csökkenés 
jelentősen kisebb mértékű. Most februárban 929 látogatót fogadtunk, a forgalmazott 
egységek száma pedig - leszámítva ebből a mikrofilmeket - 2802 volt. 1979-ben pedig 
1453 olvasónak 3282 egységet szolgáltunk ki ugyanebben a hónapban. A mikrofiImforgaI 
mazás pedig még nőtt is: két éve 789 volt, idén 893.

%FeImérheto-e már, hogyan oszlottak meg a kérések? Vajon az intézkedés erede
ti szándékának megfelelően valóban azokra a dokumentumokra irányultak-e, amelyek el
sősorban a nemzeti könyvtár állományában találhatóak meg?

* A riport március 12-én készült.
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- A február I-28-ig terjedő időszak kön'yvharszhá*a+f^ada+ainak alapján egyér
telműen az eredeti szándék érvényesült. Ezt demoífstrá I ják az alábbi adatok a raktá
ri jeIzetrendszer ismeretében:

A, B, C, D, E jelzet /1952 után megjelent könyvek/ 543
OA, OB, OC stb. " /külföldön megjelent könyvek/ 141
Müncheni jelzetű könyvek 79
1-45.000 jelzet /nagyrészt régi hazai és külföldi sorozatok/ 807 
45.000- jelzet /I952 előtt megjelent könyvek/ 1438

Összesen: 3008
•A Vezetői Tanács határozata annak idején kimondta, hogy a forgalomkorlátozá

si intézkedésekről a tömegkommunikációs szervek és intézmények segítségével időben 
megfelelő tájékoztatást kell adni a közvéleménynek. Az első tapasztalatok mit sugall
nak, mennyire volt hatékony a tájékoztatás?

- A sajtó, a rádió, a televízió feltétlenül nagy segítségünk volt, bár pontos 
számszerű adatokkal természetesen nem rendelkezünk, azt mégis érzékeltük, hogy a 
vártnál kisebb volt azoknak a beiratkozni kívánóknak a száma, akiket el kellett uta
sítanunk. Tudjuk, hogy a korlátozás őket kellemetlenül érinti, senki sem örül an
nak, ha kizárják valahonnan. Igyekeztünk minden fórumon hangsúlyozni, hogy átmeneti 
kényszerintézkedésekről van szó. Baj inkább azokkal volt, akikre ész-okokkal, érvek
kel nem lehetett hatni, szívósan, modortaIanuI, agresszíven követelték, hogy adjunk 
nekik olvasójegyet. De ezek szerencsére ném voltak sokan.

#A könyvtár olvasótermei a korábbi gyakorlattal eI lentétben .csak egy műszakban 
tartanak nyitva. Hogyan lehet hasznosítani a felszabadult munkaerőt?

- Végre alkalmunk adódott saját eszközeink revíziójára, az általános olvasóte
rem szabadpolcos anyagának, s az ezt feltáró katalógusnak a rendezésére. Emellett 
megváltunk egy négyórás munkaerőnktől, egy teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgo
zónkat pedig kölcsönadtuk a Borsa Gedeon vezette Régi Magyarországi Nyomtatványok 
bibliográfiai csoportjához. Pillanatnyilag két és fél munkaerővel kisebb létszámmal 
dolgozunk. Az első negyedév tapasztalatairól be fogunk számolni az intézet vezetősé
gének, ott születik majd végső döntés a felszabaduló munkakapacitás felhasználásá
ról. Addig is felajánlottuk az első főosztálynak, hogy segítséget nyújtunk a vári köz
ponti segédkönyvtár kialakításával kapcsolatos munkákhoz.

#|Hogyan vált be a napi olvasójegyek rendszere és az elirányítás a gyakorlatban?
- Az elirányítás bevált, elfogadják, megköszönik azok, akiket kénytelenek vagyunk 

elutasítani. Személyesen is felkerestünk több nagy budapesti könyvtárat, hogy tájé
koztatásunknak még nagyobb valóságfedezete legyen. Osztályunkról felszabaduló munkai- 
dejükben többen Mhétköznapi" olvasónak "álcázták" magukat, úgy gyűjtöttek tapasztala
tokat, amikről aztán beszámoltak az osztályon. Külön is meg kell említenem a Gorkij 
Könyvtárat - ők, egyedül, maguk jelentkeztek, s felajánlották segítségüket.

Ugyancsak jó tapasztalatokat szereztünk a napi olvasójegyekkel kapcsolatban is. 
Ilyet bárki kaphat indokolt esetben, ha egyébként nem is sorolható azok közé, akik
nek kiadjuk a "D" vagy "E" betüjeles olvasójegyet, de olyan anyagra van szüksége,
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amit csak a Széchényi Könyvtár állományában találhat meg. Természetszerűen felajánl
juk a napi olvasójegyet azoknak a vidéki és külföldi látogatóinknak, akik korlátozott 
ideig tartózkodnak Budapesten, s egyenesen hozzánk fordulnak, végül azoknak az egyete
mi hallgatóknak is, akiknek "D" betüjeles olvasójegyet nem tudunk adni, de munkájuk 
idővel olyan stádiumba kerülhet, hogy a továbblépéshez elengedhetetlenné válik anya
gunk használata. Véleményem szerint a jövőben a napi olvasójegy a jelenleginél is 
nagyobb szerepet játszhat.

- Köszönöm a beszélgetést.
Riporter: -er

Az OSZK "egyszemélyes" Irodája

Fennállásának ötödik évébe lépett a Magyar ISSN Iroda.
A kezdetek 1975-re nyúlnak vissza, amikor is - az ugyanabban az évben hatályba 

lépett világszabvány, az ISO 3297 alapján megjelent az MSZ 3567-75, Az időszaki kiad
ványok nemzetközi azonosító számozása c. hazai szabvány, amely meghatározza az ISSN 
lényegét, szól a kuleseim szerepéről, valamint megszabja az ISSN-rendszer szervezeti 
kereteit és tevékenységi körét. így alakult meg 1976-ban az OSZK Kötelespéldány Szol
gálatához csatolva - a Magyar ISBN Irodával közös csoportot alkotva - a hazai ISSN 
Iroda.

Az ISSN-rendszer nem öncélú. A nemzetközi azonosítási szám az időszaki kiadványok 
leírásának /amelynek hazai szabványa most készül/, egyik adateleme. Az ISSN jelentősé
ge abban áll, hogy az időszaki kiadvány címét egy egyértelmű numerikus kóddal /számje
gyekkel/ azonosítja, ezáltal megszünteti a nyelvi korlátokból és a címek esetleges 
azonosságából vagy hasonlóságából adódó problémákat. A könyvtárakban és más tájékoz
tatási intézményekben megkönnyíti a feldolgozást és a visszakeresést, egyszerűsíti a 
gépi feldolgozást, hatékonnyá teszi a kereskedelmi nyilvántartást és forgalmazást. 
/Nemzetközi kereskedelmi forgalomba pl. csak ISSN-nel ellátott periodikumok kerülhet
nek./

Az ISSN-rendszer próbájaként az ISO megbízást adott az amerikai Bowker-cégnek, 
hogy a kiadványaiban regisztrált címeket lássa el azonosító számmal. így kapott ISSN-t 
a magyar kiadványok törzsanyaga. Ezek feldolgozása, visszaigazolása most folyik a ma
gyar ISDS Központban /az OSZK IKARR-ISDS Csoportjában/. A számok kiadásában munkameg
osztás alakult ki: az ISSN Iroda látja el azonosító számmal a kurrens kiadványokat, 
előzményeiket pedig az IKARR-ISDS Csoport. Ma közel 6000 számot tartunk nyilván, en
nek több mint a fele kurrens kiadványokat azonosít.

Az Iroda az időszaki kiadványok feldolgozásával foglalkozó többi OSZK-részIeggeI 
összehangolva dolgozik. Feladatai négy csoportra oszthatóak:
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I. A Magyarországon megjelenő Időszaki kiadványok minősítésé az ISSN szempont
jából, azaz annak eldöntése, mely kiadványokat kell ellátni azonosító számmal. Az ISBN 
és az ISSN Iroda munkatársai a kötelespéldányok alapján dolgoznak. Kapcsolatban állnak 
a kiadókkal és a közreadókkal. Problematikus esetekben néha hosszú "nyomozásra” van 
szükség, ezért az OSZK feldolgozó részlegeinek küldendő példányokat visszatartják 
a problémák megoldásáig. A kiadványok ISSN-minősitése több lépcsőben, szakaszban tör
ténik. Az un. első szakaszban, amely 1980 végén fejeződött be, ISSN-t kapott minden 
hazai országos napilap, hetilap, folyóirat és sorozat. Az un. második szakaszban, 
amely most, 1981 márciusában kezdődött, az összes jelentős kiadványt ellátjuk ISSN- 
nel - a diáklapok, vállalati lapok, ujságformátumu havi lapok, perifériális jellegű 
időszaki kiadványok kivételével.

2. A nyiIvántartásra érdemesített kiadványok ISSN-jének megállapítása a rendel
kezésre álló számtartományból. ISSN-t nemcsak a napi beérkező kötelespéldányok alap
ján, hanem a kiadók vagy a feldolgozásban érintett más könyvtári részlegek kérésére is 
kiad az Iroda /pl. az IKARR-ISDS Csoport, a Magyar Nemzeti Bibliográfia Szerkesztősé
ge kívánságára/. Mivel a MNB Szerkesztőség nem az OSZK állományába szánt példányok 
alapján dolgozik, a feldolgozó részlegek csak a legközelebb beérkező kötelespéldány 
alapján értesülnek az azonosító számról ilyen esetekben. Az Iroda visszamenőleg nem 
javítja, pótolja az OSZK állományában a számot. Ha valamilyen okból vissza kell von
nunk a számot /1980-ban hét esetben/, akkor erről a kiadónak irt levél l-l másolatá
val minden érintett feldolgozó részleget értesítenünk kell.

Minden kiadott számot II /tizenegy/ helyen kell regisztrálni /nyilvántartó la
pok, levél a kiadónak, értesítés a társrészlegeknek értesitőlap stb./. 1980-ban 518 
számot utaltunk ki, továbbá 538 /autopszia alapján kitöltött/ értésitő-1apót továbbí
tottunk az IKARR-ISDS csoportnak.

3. Az ISSN-nel azonosított kiadványok országos nyilvántartása. Betűrendes, szám
rendes és kiadói katalógus, valamint több, a munkával kapcsolatos egyéb nyilvántartás 
segíti a munkát. A betűrendes katalógusunk nyilvántartó lapjanak mérete 15,5 x 10,5 
cm /I. a következő oldali ábrán/
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IPARI KÖZLÖNYIPARI KÖZLÖNY Kiadót Lapkiadó Vállalat 
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I

A kiadványok előzményeiről, párhuzamos címeiről és címvariánsairól utalók készülnek. 
1980-ban 1064 kiadványról készült végleges, fotóval ellátott nyilvántartó lap. Az 
1978 előtt kiadott azonosító számokról ideiglenes céduláink vannak, amelyek csak az 
ISSN -t és a címet tartalmazzák. Ezeket -,a beérkező kötelespéldányok alapján - 
/1980-ban 546 címet/ folyamatosan dolgozzuk fel és helyezzük el katalógusainkban.

4. Az Iroda ellenőrzi, eleget tesznek-e a kiadók és a közreadók a hazai ISSN- 
szabvány előírásainak. Megnézi, helyes-e a beérkező köteIspéIdányon a nyomtatott a- 
zonositó szám, figyel a címek és a kiadók változására. Az OSZK állományába induló pél
dányokat javított számmal továbbítja, a kiadókat pedig levélben értesíti a hibákról 
és a helyes számról. /1980-ban 1079 eset fordult elő./ A feldolgozó részlegek adréma- 
céduIákon /1980-ban 296 db/ adnak visszajelzést, amelyeket az Iroda rendszeresen ellen
őriz, és az előforduló hibákról azonnal értesíti a feldolgozó kollégákat. Naponta 
kb. 200 hirlaptári címet, 50 csoportosan kezelt periodikumot és kb. 70-80 naplózott 
tételt /un. főanyagot/ kell egyenkint ellenőrizni, a problematikus eseteket tisztáz
ni stb.

A kötelespéldányok számának emelkedése, az ISSN-nel ellátandó kiadványok körének ki- 
szélesedése az egyszemélyes Iroda egyre növekvő gondja. Az Iroda munkájának hatéko
nyabbá tétele érdekében további tervei is lennének, pl. egy ISSN-mutató közreadása.
Ez a terv azonban csak akkor valósulhat meg, ha legalább még egy munkatárssal bővül
hetne a létszám, hogy betegség vagy szabadság esetén valaki mindig érdemben képvisel
hesse a Magyar ISSN Irodát.

Az "egyszemélyes" Iroda 
azaz

Révay Rita
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A szövegben előforduló rövidítések feloldása:

IKARR- Időszaki Kiadványok Automatizált Regisztrációs Rendszere
ISBN - International Standard Book Number /Nemzetközi Szabványos Könyvszám/
ISDS - International Serials Data System /Időszaki Kiadványok Adatait Nyilvántartó 

Nemzetközi Rend-szer/
ISO - International Organization fór Standartisation /Nemzetközi Szabványügyi Szer

vezet/
ISSN - International Standard Serial Numbering /Időszaki Kiadványok Nemzetközi Azono

sító Számozása/

i

Egy ritka folyóiratról

Értékes folyóirattal gyarapodott az OSZK HiNaptára az 1980-as őszi AKV Könyvaukció 
eredményeképpen. Könyvtárunk állományába került egy 1920-ban Temesvárott megjelent, 
mindössze két számot megért irodalmi lap: a Szemle. Ritkaságát mi sem bizonyítja job
ban, mint az, hogy csupán egyetlen cikket sikerült találnunk, amely e folyóirat lét
rejöttével foglalkozik. Endre Károly, erdélyi magyar költő szubjektív hangvételű be
számolója az Igaz Szó 1957-es évfolyamában jelent meg. Innen ismeretes, hogy a nagy 
szándékokkal induló, de kérészéletű lap mögött egy temesvári ügyvéd fiának, Vértes 
Tivadarnak szerkesztői dilettantizmusa, ugyanakkor jelentős anyagi támogatása ál
lott. Endre| Károly, aki szintén egyik szerkesztője volt a Szemlének, valóságos di- 
adalutként tünteti fel a temesvári lap képviselőinek budapesti kézIratszerző útját, 
1919 nyarán. Megfordultak Kosztolányinál, Babitsnál, Tóth Árpádnál, kéziratot kap
tak Karinthy Frigyestől^ Király Györgytől, Dutka Ákostól. Endre szerint legalább két 
évre való anyagot sikerült összegyűjteni és amint a névsor mutatja, nem is akárkik
től. A szerkesztők ragaszkodtak hozzá, hogy csak korábban még meg nem jelent írásokat 
közölnek lapjukban. Hogy a Szemle mégis csak két számot tudott megjelentetni, az 
megint a főszerkesztő magatartásának köszönhető, aki megromlott anyagi helyzetét ment
ve búcsú nélkül külföldre távozott. A sok értékes kézirat pedig visszavándorolt a 
szerzőkhöz, így meglétükről, tartalmukról semmi biztosat nem tudunk.

Ennyi bevezető után érdemes végre a megjelent két számmal foglalkozni. A folyó
irat valójában vegyes profilú irodalmi szemle volt, nem csupán szépirodalmi anyagot 
és irodalmi kritikát tartalmazott, hanem megjelent benne zeneesztétikai írás, orvos
pszichológiai tanulmány és természettudományos dolgozat is. A "beköszöntő" hangja 
jellegzetesen a háború utáni pacifizmus kifejeződése. Ezt követi Babits Dante-fordi- 
tásának egy részlete, a Purgatórium harmincegyedik éneke. A januári szám még négy yer- 
set közöl, hármat Endre Károlytól és Az olvasóhoz szólót Szép Ernőtől, amelyet a 
Szép Ernő összegyűjtött verseit tartalmazó kötetekben nem találunk. Pásztor Árpádnak,
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a világjáró riporternek kötetben is megjelent elbeszéléseihez illeszkedő, amerikai té
májú novellája, a Smith kapitány utolsó útja teszi még teljessé a prózarovatot. A ne
ves ideggyógyászprofesszor, Ferenczy Sándor tanulmánya érdemel még külön figyelmet:
A hit, a hitetlenség és a meggyőzés az orvosi lélektan megvitágításában.

A második szám nagy értéke két Juhász Gyula-vers, Pompa és Várnak címen. A két 
vers ismert ugyan, a kritikai kiadás azonban némileg módosított szöveggel közli, első 
megjelenésül a DéImagyarország 1920. márc. 14-i illetve 21-i számát nevezve meg. Tóth 
Árpádnak, aki a folyóirat egyetlen pesti szerkesztője volt, Byron-forditását, a ChiIde 
Harold indulását közli a Szemle. Ez a fordítás csak innen ismeretes, Endre említett 
cikke közölte újra, és csak azóta veszik át a modern kiadások. Barta Lajos egyfelvoná- 
sosa - címe: Erkölcsös emberek - az író drámagyüjteményeiben nem található, nem szól 
róla Csapi ár Ferenc Barta-monográfiája sem. Déry Tibor A bábu cimü, groteszk hangvéte
lű elbeszélésének későbbi megjelenése még nem tisztázott, mert a Déry-éIetmüsorozat- 
ban még nem jelent meg novelláinak teljes gyűjteménye.

Végezetül még egy tanulmányt emelünk ki, Molnár Antalnak Kodály Zoltánról szóló 
írását, amelynek megállapítása ma sem évült el, miszerint "Kodály és Bartók különböző 
utakon, más-más jellegű tehetséggel egyazon célkitűzést és etikai magaslatot képvise
lik". Molnár Antal felismerése, akár a többi írás, 1920-ban jelent meg!

A Szemle két számának bemutatásával nem tekintjük lezártnak a folyóirat feldolgo
zását, csupán könyvtárunk dolgozóival szerettük volna mielőbb megismertetni az érdekes 
temesvári folyóiratot.

Németh S. Kata Iin

KÖNYVTÁROS PÁLYÁK

Beszélgetés Borsos Józsefnévéi

Nehezen lehetett rávenni Borsos Lujzit a beszélgetésre - először elutasított. Ezután 
már az is érdekelni kezdett, mi rejlik az elzárkózás möoött. S amikor végül mégis ta
lálkoztunk, először ezt kérdeztem meg tőle.

- Irtózom a nyilvánosságtól. Azért nem mentem el tanítani, mert az állandó készen
lét megbénít. A szereplés minden formája idegen tőlem. Most is nehezen álitam kötélnek,



hogy faggatásodra válaszoljak, de arra gondoltam, hátha használhatok vele valakinek.
#| Úgy tudom, pályád sem katedrán, hanem magyar-néprajz szakos diplomád és dok

torátusod ellenére könyvtárban indult.
- Amikor elvégeztem az egyetemet, nem volt kereslet szakjaim művelői iránt. így 

lettem könyvtáros. A könyvtáros pályát, amely később vállalt hivatásom lett, a Fővá
rosi Szabó Ervin Könyvtárban kezdtem. A könyvtári munka minden fázisával megismerked
tem és azért dolgoztam - tanfolyamokat szerveztem, cikkeket írtam -, hogy másokkal is 
megszerettessem ezt a nehéz, de nagyon sok örömet tartogató munkát. Innen vezetett az 
utam az OSZK Olvasószolgálatára.

•|Az Olvasószolgálaton állandó nyilvános szereplés lett a részed, hiszen az ol
vasókkal közvetlenül foglalkozó, főleg fiatalokból ál ló csoportot irányítottad. Úgy 
is nevezték kis közösségeteket - ”Lujzi és lányai".

- Sokéves munkám tapsztaIatait, megszenvedett benyomásaimat megpróbáltam átad
ni "lányaimnak". Fontosnak tartom, hogy az idősebb, tapasztaltabb kollégák emberi és 
szakmai szempontból egyaránt irányítsák, segítsék a fiatalokat, szigorúsággal és sze
retettel. A falakon belül sokszor egyfajta cinizmussal, fölényességgel és az egyéni 
érdekek előtérbehelyezésével találkozhatunk, ugyanakkor mások részéről a munkához va
ló erős kötődést tapsztaljuk, sőt saját részfeladatának túlzott fontosságát is, ami 
könnyen öncélúvá válhat. Pedig "részIet-igazát ki-ki illessze a közösbe" - mondja 
Illyés Gyula. Ez persze a két véglet, de hiányzik az áttekintés, a könyvtári munka 
egészének összefüggéseiben látása. Hasznosnak tartanám, ha az a fiatal, aki nem ug
ródeszkának, időtöltésnek, átmeneti helynek tartja az OSZK-t, megismerkednék minden 
osztály munkájával. Hiányolom a munkafolyamatok szintézisét, a komplex látásmódot, 
azt a tudatot, hogy minden könyvtárosi tevékenység az olvasóért van!

Munkádat apró örömök és bizonnyal bosszúságok is kisérték, de éppen ez a közön
ségszolgálati munka az a terület, ahol nehéz nagy, jelentős eredményeket felmutatni. 
Mondjuk ki nyíltan: az olvasószolgálati dolgozó kirakatban él, mégsem végez látványos 
munkát. Biztosan szembekerültél Te is e furcsa kettősséggel.

- Valóban nagyon sok öröm ért könyvtárosi munkám végzése közben. Példának monda
nám a tájékoztatás szépséges izgalmát: minél teljesebb választ találni egy-egy kérdés
re, témakörre, reménytelennek látszó esetekben eredményt felmutatni. De sokszor ta
pasztaltam azt is, amire cél zol, közvetlen környezetemben is. Dicséretes, ha egy in
tézmény dolgozói tudományos munkásságot is folytatnak. Erre büszke lehet a vezetőség, 
de baj van, ha ezek az egyéni, más irányú eredmények a könyvtári munka és a munka
társak rovására jönnek létre. Akik "csak" a rájuk bízott feladatokat végzik, "csak" 
könyvtárosok, azoknak a munkája nélkül a könyvtár nem tudja betölteni hivatását. Mint 
egy kaptárban a méhek, a szorgalmas dolgozók összemunkája biztosítja az eredményt. Ez 
a munka nem látványos, sok esetben talán le sem mérhető, de el nem végzése valahol ká
rosodást jelent.

• "Lányaid", de minden munkatársad tanú rá, milyen érzékkel vetted észre az apró 
hibákat, azokat a kritikus pontokat, amelyek fölött a felületes szem nagyvonalúan át
siklik, de amelyek az egész könyvtári gépezet, a fogaskerekek továbblendüléséhez elen
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gedhetetlenek. És tetted mindezt szinte észrevétlenül, szolgálatként értelmezve az 
olvasószolgálatot. Valóban szolgálat ez a munka és vajon kit szolgál a könyvtáros?

- Úgy érzem, a könyvtár és az ember kölcsönhatása folyamatos, mert az ember fel
adata, hogy az irodalmat létrehozza, az irodalom feladata, hogy az embert szolgálja,
a könyvtáros feladata pedig, hogy összehozza az olvasót az irodalommal.

#Van-e ennek a könyvtárosi szolgálatnak általad megfogalmazott ars poéticája?
- Hadd hívjam segitségüI Arany Jánost, akit nem ismert nagyapáim helyett mindig 

saját nagyapámnak éreztem: ”Ha egy úri lócsiszárral találkoztam s bevert sárral” - 
én sem pöröltem, hanem félreálltam. Nem állítom, hogy ez minden esetben helyes volt. 
Igyekeztem megismerni és megérteni az embereket és önmagamat és megpróbáltam megkü
lönböztetni tudni a valóságot a tévedéstől, az igazságot a hamisságtól. Nem mindig 
sikerüIt.

#Ezfa megfogalmazást is jellemzőnek érzem, hiszen nem szépíted a pálya, a hi
vatás szükségszerű velejáróit, hanem most is tanítóként szólsz - akárhogy tiltakozol - 
úgy, mintha a rádbizott fiatalokat nevelnéd.

- Nem tudom, de nem is akarom megtagadni alaptermészetemet, tanítani, de még 
inkább segíteni szerettem volna, szeretnék mindenkinek, és örökül hagyni, hogy 
”harcoljon" - dolgozzék - "minden ember úgy, mintha rá lenne bízva honja”. És a leg
fontosabbat bizonyítani, nemcsak szavakkal, tettekkel is: "Ember lenni mindig, min
den körülményben".

#Ezt a segítő szándékot érezzük ma is és alig akarjuk elhinni, hogy ezt az 
interjút már mint nyugdíjas olvasod. Mint a könyvtár Munka Érdemrenddel és Szocialis
ta Kultúráért címmel kitüntetett könyvtárosa. Gratulálunk és tapasztalataid átadá
sára mindig szeretettel visszavárunk.

Az interjút készítette: Németh S. Katalin

Elkésett beszámoló egy hangversenyről

1980. december 18-án ünnepi hangulatban gyülekezett könyvtárunk dísztermében a zeneked
velő közönség. Énekkarunk tízéves fennállását hangversenysorozattal ünnepeli, s ennek



első hangversenyét az elmúlt tíz év repertoárjának kedvelt számaiból állította össze.
A jubiláló énekkart az'OSZK vezetősége és kollektívája nevében Havasi Zoltán főigazga- 
tóhelyettes köszöntötte:

Kedves Közönség! Kedves Énekkar! Kedves Párkai né Eckhardt Mária! Az OSZK vezetőitől 
kapott megtisztelő megbízatásom szerint köszöntöm a jubiláló énekkart és kiváló kar
nagyát. KuIturhistóriai, művelődéstörténeti kutatást ugyan nem végeztem, ám csaknem 
bizonyosra vehető, hogy 1945-46-ban itt az OSZK-ban jobbára a könyvtári újjáépítés 
óriási munkája kötött le bennünket, de M7-M8-ban rendkívül élénk, öntevékeny műve
lődési élet bontakozott ki. Színjátszók működtek, kórus tevékenykedett, itt, a Dísz
teremben több koncertre, kamarazenélésre is sor került. Vagyis az akkor működő OSZK- 
kórus a mai elődjének tekinthető.

A mai kórustagok ilyen hagyománnyal, ilyen előzménnyel is számolhatnak.
Ám a mai énekkar, fennállásának 10. évében, már ugyancsak múlttal rendelkezik, 

mégpedig igen tiszteletre méltó múlttal, és már önmagában, tehát a régebbi előzmények
től függetlenül önálló hagyományt teremtett, éspedig nagyszerű hagyományt. A 10 évvel 
ezelőtti kezdetre utalás a mai műsor első száma, amely az 1970. dec. I4—i első nyil
vános szereplést idézte fel.

Az első és a ma következő fellépés között hagyomány is teremtődött és állandó 
előrehaladás is, bizonyára kisebb megtorpanások is és folyamatos megújhodások is jel
lemezték a közös munkát. Gyermekkora rövid volt a kórusnak. Viszonylag rövid idő alatt 
egyre érettebben állt a közönség elé. A hetvenben alakult énekkar már 1974-ben az ama
tőr-kórusok országos minősítő bemutatkozásán az "aranykoszoru diplomával11 fokozatot, 
majd 1976-ban a "fesztivál díj" fokozatot nyerte el. 1974 és 77 között minden évben 
részt vett a Zeneakadémia nagytermében rendezett Budapesti Kamarakórus-fesztiválón.
1976- ban énekkarunk vezetője elnyeri a Budapesti Kamarakórus-fésztivál karnagyi diját. 
1975-től az Énekkar évente szerepelt, hangversenyezett a Magyar Rádióban.
1977- ben megkapta a Magyar Rádió Kóruspódium sorozatának "Kiváló teljesítményért" em
lékérmét, 1978-ban részt vesz a Kóruspódium nyilvános záróhangversenyén a 6-os stúdió
ban. A Magyar Rádióban tartott hangversenyek mellett évente számos koncertet adott az 
Énekkar Budapesten és vidéki városokban /igy részt vett a Pécsi Kamarakórus-fesztivá
lón is/ Két alkalommal külföldön is sikeresen szerepelt: 1975-ben az NDK-ban, 1978-ban 
Finnországban.

Hangversenyeinek kiemelkedő eseményei azok az ősbemutató előadások, amelyeken a 
világon először Énekkarunk előadásában szólaltak meg a Zeneműtárban őrzött jeles 
eredeti kéziratok nyomán: addig a hallgató számára ismeretlen kompozíciók.

Elmondható: az énekkar 10 éves fennállása idején ilymódon kétszeresen és rendszer 
résén öregbítette az OSZK hírnevét. Köszönet ezért az énekkar tagjainak. Köszönet a 
karnagynak áldozatos munkájáért. Párka iné Eckhardt Mária magasfoku felkészültséggel, 
emberi szerveződést sugárzó személyiségével, közösséget formáló egyéniségével vezeti 
lelkesen énekkarunk munkáját és viszi sikerre a kórus műsorait, fellépéseit.

Újságot nem jelentek be, ha kitüntetését említem; a hivatalos közlönyök már koráb-
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bán tudatták a közvéleménnyel, hogy kiváló munkája méltatást kapott: a Szocialista 
Kultúráért kitüntetést, amelynek átadására azonban fondorlatos" késleltetéssel most 
kerül sor. így módolták ki a beavatottak és illetékesek azt, hogy a jubileumi hangver
seny-sorozat első alkalmán az énekkar tagjai körében és a közönség előtt történjen a 
köszöntés. További sok síkert kívánok, kívánom, hogy az Énekkarban sok örömet találjon 
Kívánom a kórus minden tagjának, hogy a továbbiakban is gyarapítsák - a maguk meglelte 
módon - zenei műveltségűnket, gazdagítsák személyiségüket, saját műveltségűket a közös 
ségben, jó közérzettel végzett munka által.

Szabálytalan beszámoló az OSZK-kórus egy nem mindennapi hangversenyéről

Nem volt jó ötlet éppen engem megkérni ennek a cikknek a még írására. Elhatároztam, 
hogy teljesen objektív leszek, de - be kell látnom - nem megy. Kilenc évig megszakítás 
nélkül énekeltem ebben a kórusban, de mivel 1980 őszétől az esti nyelviskola órái és 
a próbák időpontja egybeesett, csak a nézőtéren ülve vehettem részt az első jubileumi 
koncerten. Szóval: ne várjon tőlem senki hideg tárgyilagosságot.

Mert nekem az első számként elhangzott népdal csokor szinte kézzelfoghatóan fel
idézte a csepeli munkásotthon kuIturtermét, ahol az előadás végeztével mindnyájan - 
színjátszók és kórustagok - együtt mondtuk, sőt ordítottuk:

Befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó,
Órám tisztességes csak légyen utolsó... stb.

Erre ma közülünk csak igen kevesen emlékeznek. Magdeburgra viszont jóval többen, hi
szen ott 1975-ben jártunk. Ez a kelet-németországi város volt első külföldi turnénk 
színhelye. Itt énekeltük - a jubileumi koncert anyagából - azt a néhány madrigált, 
amelyet itthon korábban már többször is előadtunk, csak a német szüvegüket kellett 
megtanulni /Hassler: Én drága lánykám, Isaac: Innsbruck/. A nézőtéren ülve sokszor 
eszembe jutottak azok a magdeburgi napok.

Bárdos tanár ur a Jeremiás próféta könyörgésének számomra oly emlékezetes próbá
ján, 1976 tavaszán többek közt azt mondta, hogy a zenemű sokkal több annál, mint amit 
a szerző a kottába bele tud Írni. Teljes mértékben igazat adtunk neki, mert már tudtuk 
- ötéves tapasztalatból - hogy minden zenemű élmény; a tanulás periódusában még ugyan 
feladat, később azonban csodálatos metamorfózison megy át. A magdeburgi turné során 
előadott müvek is átmentek ezen a változáson, és a koncerteken már nem a kotta kelt 
életre, hanem a zene mindnyájunk számára közös élménye. Talán ezekben a napokban in
dult el az a folyamat is, melynek eredményeképpen ma már sokkal több vagyunk, mint 
kb. negyven együtt próbáló és koncertező, zenekedvelő amatőr együttese. A csodálatos 
magdeburgi ut képei és hangulatai kergetőztek a fejemben, amíg a kórus Hassler Dixit
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Maria, Liszt 0 salutaris hostia és Kodály Stabat Mater c. müvét énekelte. Most is - 
mint 1975 májusában Magdeburgban - átéltem, és nagyon élveztem a kotta és a mü közötti 
határozott küIönbséget.

Palestrina Vinea mea electa-ja két emlékképet is felidézett egyszerre: az egyik 
kép nagyon régi, Zircrol való, 1972 novemberéből. Ott énekeltük először ezt a motet
tát, én pedig akkor szerettem meg Palestrínát és vele együtt az egész reneszánsz voká
lis zenét. A másik kép nem a novemberi Zirchez, hanem a júniusi, napsütéses, finn táj
hoz kapcsolódik. 1978 júniusában hámmenlinnai vendéglátóink egy délután autóbusszal 
elvittek minket a várostól kb. 20 km-nyire lévő, régi műemlék-templomba. Nem volt szó 
arról, hogy énekelni is fogunk valamit, a hely hangulata - és nem utolsósorban remek 
akusztikája - azonban felkeltette bennünk a dalos kedvet. Választásunk a Vinea mea- 
ra esett. Szerintem olyan szépen és bensőségesen azóta sem sikerült elénekelnünk ezt 
a motettát. Percekkel később is szorongatta még a torkomat a meghatottság.

Kodály Esti dalának hallgatása közben az jutott eszembe, hogy a mü alapjául szol
gáló népdalt ismerik a finnek - a szövegnek még műfordítása is van. És egyáltalán, 
milyen sokat tudnak a finnek Kodályról ahhoz képest, hogy mi mennyit tudunk pl. S Ibe- 
Iiusról.

Genée és Herzl szerzeménye az Olasz saláta nem koncertemlékeket idézett fel, sok
kal inkább próba-emlékeket. A magam részéről utolsó pillanatig kételkedtem abban, hogy 
ezt a ragyogóan szellemes operaparódiát elő tudjuk adni. Nem a mü zenei bravúrjai, 
hanem éppen az említett szellemesség volt ez előadás legfőbb akadálya - emlékszem, 
néhány próbán percekig nemhogy énekléshez, de még szóhoz sem jutottunk a nevetéstől.

Szabálytalan "kritikám** végén a magam mentségére annyit szeretnék még megjegyez
ni, hogy ha az OSZK-kórus tagjai a közös emlékekhez és a közös tevékenységhez hasonló
an nem *' I i ra i ’* szálakkal kötődnének egymáshoz, a társaság aligha érte volna meg fenn
állásának tizedik évét. Vagy ha mégis, hát fele ennyire sem örülnének annak, hogy az 
OSZK-kórusban énekelhetnek.

Balogh Judit

Nemzetközi szeminárium az információ szabványosításának lehetőségeiről

1980 szeptemberében másodízben rendezte meg az OMKDK az UNESCO felkérésére az informáci
ók szabványosításának kérdéseivel foglalkozó nemzetközi szemináriumot /2nd Internatio

nal Seminar on the Application of Standards in Information/. A szem-inárium elsősor
ban a fejlődő országok szakembereinek kívánt alapvető ismereteket nyújtani ebben a té
makörben. 22 ország képviseltette magát a szemináriumon, közöttük olyan távoli orszá
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gok, mint India, Irak, Uganda, Zambia, Kína stb. Természetesen európai kollégák is vol
tak, összesen több mint 30 résztvevője volt az előadássorozatnak.

A megnyitó után az első előadás az információ terén végbemenő szabványosítás cél
jait, szükségességét, kereteit vázolta fel. Ezek után több előadás mutatta be azt a 
nemzetközi rendszert, melyben a szabványosítási tevékenység folyik s ezen belül az 
egyes intézmények, az ISO, az IFLA, a FID szervezetét és tevékenységét.

H. Grünewald, a Német Kérnikustársaság igazgatója az elsődleges információk köz
lésének követelményeiről tartott igen érdekes előadást. A könyvtárosokat jobban érin
tő kérdésekről, a szakozásról és a bibIiográfiái leírás szabványosításáról Vajda Erik, 
iIletve Kovács Ilona és SzíIvássy Zoltánné tartott előadást. Ezzel kapcsolatban Mr. 
Dierickx a bibliográfiai adatcsere különböző formáiról tartott ismertetést. A szeminá
rium utolsó előtti napján az információ-szabványositás egyéb kérdéseivel foglalkoztak 
az előadók. Stanislav Konecny, cseh kolléga előadása a reprográfiai eljárások szabvá
nyosítási vonatkozásait taglalta, Vajda Erik a terminológia szabványosításával foglal
kozott előadásában, Sárdy Péter pedig arról szólt, hogyan készüljenek a nemzeti szab
ványok, s hogyan kell alkalmazni őket.

A szeminárium szeptember 10-én fejeződött be. Itt nyílt lehetőség a még meg nem 
válaszolt kérdések megválaszolására, majd a szeminárium értékelése következett. Ezek 
után a résztvevők búcsút vettek egymástól, s ezzel véget ért a tiz napos előadássoro
zat.

Szólni kell még az egyéb programokról is. A résztvevők látogatást tettek az 0MKDK- 
ban és az OSZK-ban is. Igen hasznos és kellemes tanulmányi kirándulást tettünk Vesz
prémbe, ahol a résztvevők a Vegyipari Egyetem könyvtárán kívül a várossal is megismer
kedhettek, s a program befejezéseként a híres badacsonyi borvidéket is meglátogatták.

A szeminárium megnyitásaként az OMKDK igazgatója adott fogadást, s köszöntötte 
a szeminárium résztvevőit. Búcsúzóul pedig külföldi kollégáink a Bihari táncegyüttes 
műsorát tekintették meg.

Egészében jól szervezett és igen hasznos, színvonalas szakmai továbbképzésben 
volt módom résztvenni, nagyon örültem, hogy a könyvtár vezetősége lehetővé tette szá
momra a szemináriumon való részvételt. A magam részéről azért éreztem igen hasznos
nak az előadássorozatot, mert betekintést nyerhettem a könyvtári élet olyan területei
re is, melyek nem kapcsolódnak szorosan mindennapi munkámhoz, de ezek révén a mi te
rületünkön végbemenő változások is érthetőbbé váltak számomra.

Kaibinger Kárólyné
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Az OSZK Várbizottsága 1981. február 9-i ülésén a vári gépigényeket és a várban szük
séges létszámtöbbletet tárgyalta.

Napirend előtti kérdésként szerepelt a vári kézikönyv-állomány előkészítése és az 
állomány köttetése. A könyvtár kötészete - főigazgatói döntés alapján - ez év második 
negyedétől kezdődően csak ennek az anyagnak a kötését végzi, s igy előreláthatóan a 
beköltözésig végezni tud a szükséges kötési munkákkal. A könyvtár egyéb kötési szükség
leteit külső kapacítások'igénybevéteIéveI kell kielégíteni.

Az egyes szervezeti egységek vári gépigényeit Óvári Sándor, a bizottság elnöke 
két táblázatba foglalta össze. Az egyik ki'mutatás az egyes könyvtári üzemek, a másik 
az egyéb könyvtári /olvasószolgálati, feldolgozási, adminisztrációs stb./rész I egek 
gépigényeit tartalmazza. A könyvtár kéri a Minisztériumtól a két táblázatban felso
rolt gépek beszerzését.

A vári olvasó-és tájékoztató szolgálat, raktári szolgálat és kü1öngyüjtemények 
IétszámtöbbIet-szükségIétét /50 fő/ Ferenczy Endréné, a Gazdasági Igazgatóságét /72 
fő/ Fábry György, a könyvtári üzemekét /24 fő/ Óvári Sándor terjesztette elő. Az utób
bi létszámfejlesztési igény indoklásában elhangzott: a minisztériumi célvizsgálat is 
megáIIapitóttá,az állományvédelem jelenlegi technikai felszereltsége és létszáma elég
telen feladatainak ellátására. Az igényelt 24 főből 7 fő restaurátor szakmunkás a vári 
épületbe tervezett Országos Restaurátor Laboratórium felál Iitásához szükséges.

A Bizottság mindhárom előterjesztést elfogadta.
A napirendi pontok megtárgyalása után Óvári Sándor bejelentette, hogy a vári épü

let használatára vonatkozó tájékoztató szövege elkészült, a sokszorosítandó uj Mszürke
füzet'n ♦ összeállításához szükséges alaprajzokat a Gazdasági Igazgatóság közreműködé
sével megrendelték. A rajzok elkészítését a megbízott műszaki rajzoló március 31-re 
váII a Ita.

^időközben elkészült.

72



Az OSZK KISZ alapszervezetének akcióprogramja az 1981. akcióévre

Szervezeti életünk. Szeretnénk alapszervezetünk munkáját a jelenlegi lehetőségeinkhez 
és a tagság igényeihez igazítani. Ennek érdekében a vezetőség munkáját összehangoltab- 
bá kell tennünk. A tagság véleményét jobban szem előtt kell tartanunk. Ennek alapve
tő feltétele a taggyűlések látogatottságának rendszeresebbé tétele. Kiemelkedő jelen
tősége van a bizalmiak tevékenységének, mert az egyes csoportok folyamatos munkája 
rajtuk múlik. Nagyon fontos, hogy munkájukat - és a vezetőség munkáját is - a tagság 
köréből jobban és aktívabban támogassák.

Taggyűléseket 2 havonként, vezetőségi üléseket legalább 2 hetenként tartunk.
Állami vezetőinkkel kialakult jé kapcsolatunk további fejlesztése - a fiatalság 

szakmai kérdésekbe való bevonása és véleményének kifejtése érdekében - nagyon fontos. 
Miután szervezetünk partnerként vehet részt érdemi kérdések tárgyalásában, kívánatos 
erről a tagságot folyamatosan tájékoztatni.

A pártszervezet figyelmére és támogatására továbbra is számítunk. A szakszerve
zettel kialakult kölcsönösen jó kapcsolat megőrzése továbbra is feladatunk.

A Vili. kér. KISZ-bizottsággaI egyeztetjük tevékenységünket.
Taggyűlésen ismertetjük a KISZ X. kongresszusának határozatait.

Érdekvédelem. Az év legfontosabb feladata az ősszel lebonyolításra kerülő ifjúsági par
lament előkészítése lesz. Az intézmény fiatalságáról megbízható adatbázissal rendelke
zünk, amelynek építését folyamatosan végezzük /a személyzeti osztály segítségével/. Az 
érdekvédelmi hálózat legfontosabb feladata ebben az évben, hogy az ötéves káderfejlesz
tési tervek kidolgozásakor a fiatalság érdekeit megfelelően képviselje. Az intézmény 
szervezeti módosítását végző bizottság munkájában a fiatalság véleményét képviseljük. 
Részt veszünk a béremelések, jutalmazások, kitüntetések odaítélésében.

Agitációs és propaganda munka. Folytatjuk az ősszel indított politikai szemináriumun
kat. Az év második felében tervezzük hasonló sorozat szervezését.
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Könyvtári munkánkról indított szakmai vitafórum-sorozatunkat /taggyűléseken 111. 
klubösszejöveteleken/ fölytatjuk.

Az OSZK Híradó ifjúsági rovatának szerkesztésében több fiatal munkatársunk aktív 
részvétele kívánatos.

Kultúrál is munka. A továbbtanulni szándékozók felkészítése érdekében az idén is foly
tatjuk a magyar és történelem tárgyakból indított előkészítő tanfolyamunkat. Folyta
tódnak a nyelvtanfolyamok is.

A fotószakkör számára a klubban kiállítási lehetőséget biztosítunk.
A klub jobb kihasználása érdekében a csoportokban felmerülő igények alakítják 

majd ki a rendezvénytervet. A beérkező kívánalmak alapján a vezetőség a szervezéshez 
és lebonyolításhoz nyújt segítséget.

Anyagi lehetőségeinkhez mérten többnapos kirándulást tervezünk, tanulmányi jelleg
gel .

Sport. A sportkör tevékenységét támogatjuk és tagságunkat arra ösztönözzük, hogy a 
szakosztályok munkájában az eddiginél többen vegyenek részt.

Társadalmi munka. Segítséget nyújtunk a IV. Országos Könyvtárügyi Konferencia rendezé
séhez.

Az ősszel elkészülő törökbálinti tárolókönyvtár betelepítéséhez - állami vezetőink 
kérésére - segítséget nyújtunk.

Számítunk a csoportok önállóan szervezett munkaakcióira is.

Az OSZK Ifjúsági Bizottságának működéséről

Idei első ülését a bizottság február 2-án tartotta. Ennek tárgya a társadalmi szervek 
által lefolytatott bérvizsgálat volt. A bizottság a társadalmi szervek által kidolgo
zott jelentést megvitatta és külön figyelmet szentelt a pályakezdő fiatalok és fiatal 
munkatársak bérhelyzetének. A vita eredményeként elfogadott határozatokat az intézet
vezetés az idei bérkorrekció során figyelembe vette.

A bizottság március 6-án megtartott, idei második ülésén Juhász Lászlóné előter
jesztésében megvitatta az egyetemi-főiskolai felvételi jelentkezéseket és - a két éves 
könyvtár kiegészítő szakra jelentkezettek kivételével - valamennyit támogatásra aján
lotta. Minthogy értesüléseink szerint a könyvtár kiegészítő szakra az egész könyvtár
ügy területéről mindössze 15 fő felvétele várható, a bizottság a jelentkezettek közül 
idén csak 7 OSZK-ás munkatárs felvételét ajánlotta támogatásra. Második napirendi pont-
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ként a bizottság meghallgatta Németh Mária beszámolóját az intézetvezetés döntése ér
telmében ősszel indítandó könyvtárkezelői tanfolyamról. Az előzetes tervek szerint 
a tanfolyamon az Országgyűlési Könyvtár, Állami Gorkij Könyvtár és az Egyetemi Könyv
tár néhány munkatársa is részt vesz, a tanfolyam a négy intézmény közös szervezésében 
zaj Iik majd le.

A tanfolyamra külön is felhívjuk a fiatal munkatársak figyelmét, hiszen - mint 
ismeretes - e tanfolyam sikeres elvégzése /vizsgabizottság előtt letett vizsga/ lehe
tővé teszi,, hogy szakalkalmazott IV. kategóriából szakalkalmazott III. kategóriába ke
rüljenek át./

Nagy Zoltán Zircz Péter
IB titkár IB elnök

Frissen doktorált: Németh S. Katalin

•Bölcsészdoktori disszertációdat 1979-ben védted meg Bethlen Kata életműve cí
men, de ahogy a régebbi kutatónapi témákat végignéztem, észrevettem, hogy eddig három 
egészen különböző témával foglalkoztál.

- Valóban feltűnő a váltás, de - remélem - mégsem jelent szertelen csapongást.
Alig végeztem el az egyetemet, máris megbízást kaptam egy kritikai kiadás sajtó alá 
rendezésére. Válaszuti György: Pécsi disputa című kézirata 1588-ban keletkezett, érde
kes művelődéstörténeti dokumentum. A Régi Magyar Prózai Emlékek sorozat számára készí
tettem el a szövegkiadást a Kézirattárunkban található kötetnyi kéziratról és az azt 
kiegészítő, Kolozsvárról megszerzett mikrofiImről..Több éves munkám eredménye és nagy 
öröm, hogy végre a megjelenés is közelinek tűnik, az elmúlt hetekben kaptam meg a 
nyomdától a korrektúrát.

•Tehát a régi magyar irodalom iránti érdeklődésed még az egyetemről származik?
- Sokat köszönhetek tanáraimnak - Keserű Bálintnak és Kovács Sándor Ivánnak -, 

akik nemcsak a szakma tiszteletét és szeretetét oltották belém, hanem arra is töre
kedtek, hogy tanítványaik személyes kapcsolatba kerüljenek a tudományág legkiválóbb- 
jaival, részt vehessenek ülésszakokon, konzultációs lehetőséget kapjanak, s ne maradja
nak egyedül, amikor az első botladozó lépéseket teszik a tudomány területén.

• Disszertációs témád a XVIII. század közepére visz.
- Bethlen Kata alakja már az egyetemi szemináriumon izgatott. Mivel egész munkás

ságát, önéletírását és levelezését feldolgozó monográfia még nem jelent meg, úgy gon
doltam, nem céltalan összegyűjteni minden Bethlen Katára vonatkozó anyagot és XX. szá
zadi szemszögből értékelni tevékenységét.

•Ez a XX. századi nézőpont - úgy látszik - nagyon izgat. Dolgozatod egyik feje
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zete Kocsis István és Németh László Bethlen Katáról szóló drámájával foglalkozik.
- Számomra, aki a régiséggel foglalkozom, különösen érdekes, mit jelent kortárs 

íróinknak egy-egy régi magyar irodalmi téma. Dolgozatomat ebben az irányban szeretném 
kibővíteni. Most éppen az után nyomozok, hogy Móricz Zsigmondnak mit "mondott” Bethlen 
Kata, hiszen ismeretes, hogy Erdély trilógiájához szakirodalomként forgatta a Bethlen- 
dokumentumokat.

#Könyvtári munkád jellegzetesen XX. századi. A magyar irodalom és irodalomtudo
mány bibliográfiája cimü kiadvány egyik szerkesztője vagy.

- A bibliográfus száraznak tűnő munkáját izgalmassá teszi az a lehetőség, hogy 
anyaggyűjtés közben megismerhetek mindent, ami az irodalomtörténetirás területén meg
jelenik és ami különben is érdekelne. A látókör kiszélesedése és az irodalmi folyama
tok egységben látása még az aprólékos céduIázgatást is elevenné teszik. Ezért vállal
tam el, hogy a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság kiadványa számára egy válogatott 
bibliográfiát is összeállítok, amely elsősorban a külföldi hungarológusok érdeklődésé
re tarthat számot.

#A kortárs irodalommal is foglalkozol, kritikáid régóta olvashatjuk.
- Ez valóban csak szakmai kirándulás, bár ez is az egyetemen kezdődött, akkor 

még a Tiszatáj közölte néhány írásomat. Legszívesebben mindent elolvasnék, amit kor- 
társ író vet papírra, persze az idő gátat szab az érdeklődésnek. De a számomra érde
kes kötetekről örömmel írom meg véleményemet. Irodalommal foglalkozó emberként könyv
tárban dolgozom, hadd mondjam hát el kedves Neruda-idézetemet:
"Szeretem azt a könyvet, amely felfedezni nógat. Alighogy betettem a könyvet, az éle
tet kitárom".

Az interjút készítette: V. Ecsedy Judit

Az Országos Széchényi Könyvtár 1979/80-as ifjúságpolitikai intézkedési tervének 
13. pontja foglalkozott a könyvtári mikrofilmező, könyvkötő és restaurátor-képzés 
rendszerének megszervezésével.

Megkérdeztük...

Kastaly Beatrixet, mi történt azóta a könyvrestaurátor-képzés megteremtése érdekében?
"A könyvrestaurátoruképzés megoldásáról még nem beszélhetek mint megvalósult 

tényről, de a legutóbbi egy év fejleményei már felbátorítanak arra, hogy az 1981. szep
temberi kezdetet úgyszólván biztosnak tekintsem. Az 1978-as ifjúsági parlament után az 
akkori Kulturális Minisztérium elsősorban mint az OSZK problémájával kezdett foglalkoz
ni a kérdéssel, de a többi könyvtár, a levéltárak és a múzeumok ilyen irányú igényeit 
is figyelembe vette. Több tárgyalás után alakult ki az az elképzelés, hogy a középfokú
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képzést legelőnyösebben a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola bőr- és papirmüves 
szakán belül, esti Iskolában lehetne megvalósítani. Az MM Könyvtárügyi valamint Szak- 
oktatási Osztálya és a Képzőművészeti Főiskola elvi és anyagi támogatásával a kétéves 
tanfolyam idén szeptemberben elkezdődhet. A tanfolyam végén a hallgatók szakmai érett
ségi vizsgát tesznek és "könyvrestaurátor" elnevezésű, szakalkalmazott III. besorolás
ra jogosító bizonyítványt kapnak, ami a közgyűjteményi területen egységesen érvényes.
A tanfolyamon rajzot és általános művészettörténetet a szakközépiskola tanárai, szak
mai elméletet, művészettörténetet és gyakorlatot az OSZK és az MRMK munkatársai, a 
Képzőművészeti Főiskola tanára és más intézmények megfelelő szakemberei fognak taníta
ni. Az OSZK restauráló műhelyeinek vezetői elkészítették a szakmai tantervet, javas
latot tettek a tananyag összeállítására, részt vállaltak a tantárgyak tanításában és 
a jegyzetek elkészítésében is. A tanfolyam kb. 780 órás lesz, ebből 270 óra rajz, 70 
óra általános művészettörténet. A szakmai órákon belül a művelődéstörténet és a szak
mai művészettörténet kb. 90 óra, a közgyűjteményi aIapísmeretek 30 óra, a természet- 
tudományok /fizika, kémia, biológia/ és az anyagismeret kb. 160 óra, a restaurálási 
eljárások elmélete és gyakorlata 165 óra. Eddig 35-40 gyakorló könyvkötő vagy restau
rátor jelentkezett könyvtárakból, levéltárakból és múzeumokból, köztük tizenhármán 
az OSZK-ból és tizen vidékről. Ebből a létszámból két évfolyamot tudunk szervezni, a 
folytatás az érdeklődéstől függ.’1

Pályakezdő a KMK-ban

•Orbán Éva, az Oktatási Osztály legfiatalabb munkatársa 1980. szeptember l-e 
óta dolgozik intézményünkben. Hogyan választottad ezt a munkahelyet?

- Az ELTE Bölcsészettudományi Karán végeztem 1980-ban angoI-könyvtár-pedagógia 
szakon. A könyvtári gyakorlatot a KMK Szakkönyvtárában és Oktatási Osztályán töltöt
tem. Amikor megszereztem a diplomát, alkalmam nyílt arra, hogy átvegyem a gyermeke 
születése miatt hosszabb szabadságra menő *Törökné Jordán Katalin munkakörét. Ez a 
fordulat számomra különösen szerencsés volt, mert az állás jellege olyan, hogy ellá
tásához mindhárom szakképzettségemre szükségem van.

Ez az első munkahelyem, igy az első hónap - amikor még Jordán Katalin is dol
gozott - azzal telt, hogy aprólékosan megismertem azokat a munkafolyamatokat, amiket 
azóta önállóan kell végeznem. Én vittem tovább az általa elkezdett Hírlap- és folyó- 
irattárosi tanfolyamot, amely azóta befejeződött és az Osztályozás-koordinált indexe
lését is. Nagyon izgalmas feladat ez számomra, mert az ország minden részéről, vala
mennyi könyvtártípusból érkező könyvtárosokkal folyatatott beszélgetések alapján sok 
olyan probléma rajzolódik ki előttem, amelyekkel - könyvtárosi gyakorlat hiányában - 
nem találkoztam volna. Többször tanúja lehettem annak is, hogyan kerülnek szembe ezek 
a gondok az elméleti szakemberek kínálta optimális megoldásokkal. Az ember egy-egy 
ilyen tanfolyammal szinte együtt él, és azon igyekszik, hogy a hallgatók korszerű is
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mereteken túl értékes szakmai és emberi kapcsolatokkal is gazdagodjanak, öröm látni, 
ha a szakmai téren nagyon is kritikus hallgatók lelkesedéssel beszélnek egy-egy jól 
sikerült foglalkozásról, és keresik egymás segítségét a közös gondok megoldásához.
Azt hiszem, az ilyen "informáIis" kapcsolatok a könyvtárak közötti együttműködést is 
nagy mértékben elősegítik.
Most szervezem az első olyan tanfolyamot, amelyért a felhívástól a bizonyitványosz- 
tásig én leszek a felelős, és elkezdtem a szeptemberben induló tanfolyamok tantervé
nek kidolgozását is.

•|eIső munkahelyed lévén, milyen közösséget találtál itt, hogyan fogadtak Téged?
- Már a gyakorlat során megismerkedtem munkatársaim többségével, és ettől fogva 

rendszeresen visszajártam ide. Azt hiszem, ez is azt mutatja, hogy nemcsak a tanulmá
nyi kötelezettségek szálai kötnek ide. Szakmai igényességet, lelkesedést, az együtt
dolgozás és együttlét örömét, ritka példáját találtam itt. Ezért örültem, amikor ki
derült, hogy ide jöhetek dolgozni. Az eltelt hónapok alatt sem változott meg a vélemé
nyem, hiszen nap nap után kérek és kapok segítséget kollégáimtól, ugyanakkor egyre ko
molyabb feladatokat bíznak rám. Ez nem történhetne meg, ha csak szűkén értelmezett 
munkatársi kapcsolat állna mögötte.

#lMondanál valamit arról, hogy milyen terveid vannak rövidebb és hosszabb távon?
- Az osztály munkájának minden rétegében vannak rámszabott feladatok, de egyelő

re úgy érzem, hogy ezek még a tapasztalatszerzés, tájékozódás évei, és nem találtam 
meg azt a területet, amely hosszabb távon *Iekötné az érdeklődésemet és energiámat, 
pontosabban, nem tudom még, hogy a jelenleg engem foglalkoztató szakmai kérdések kö
zül melyik Mnem hagy majd nyugodni".

•|Emeljük ki a munkatársak széles köréből a fiatalokat, milyennek látod az itt - 

értem ezen a Széchényi Könyvtárat is - dolgozó fiatalokat? Miben különbözik ez a kör
nyezet az egyetemi közösségtől?

- Az egyetemen nemigen alakulhatnak közösségek, kivéve azt az esetet, ha az azo
nos érdeklődés nyomán valamilyen együttműködés jön létre. Természetesen nem beszélek 
a kisebb-nagyobb baráti közösségekről.

• Mi ennek az oka?
- Egy értelmes cél érdekében, ésszerűen megosztott és összefonódó tevékenység nél

kül a társas kapcsolatok - ritka kivétellel - sztereotip formákba merevednek. A tanulás 
egyéni tevékenység. Persze közrejátszik ebben az is, hogy a kamaszkor elmúltával átala
kul a kapcsolatok minősége is. Hasonló a helyzet a könyvtárban is, ahol a fiatalok 
szétszórtan, különböző osztályokon, épületekben dolgoznak. Azt hiszem a pályakezdők 
feladata inkább a "munkahelyi közösségbe" való beilleszkedés, annál is inkább, mert 
nem a nemzedékek, hanem az értékek, indulatok különbsége a lényeges. A fiatalok az idő
sebbektől csak abban különböznek, hogy az előttük álló lehetőségek, alternatívák közül 
nekik még ez után kell a magukét kiválasztani.

#A helyemben mit kérdeznél még magadtól?
- Azt, hogy az előbb említett alternatívák közül melyiket választom, de ez nem 

"duma" kérdése.
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- Ez valóban súlyosabb kérdés annál, semhogy ilyen rövid idő után választ lehet
ne rá adni. Gondolom, valamennyi munkatársad nevében kívánhatom, hogy a lehető leg
jobbat válaszd!

Kérdező: Kenyéri Katalin

Az lflfjusági mozgalom" gyűjtemény kialakítása a könyvtárakban
/Társadalmi munka a KISZ KB felkérésére/

Az elmúlt év végén KISZ-szervezetünk érdekes /és végre szakmai!/ feladatot kapott 
a KISZ Központi Bizottságától.

A KISZ közelgő X. kongresszusának tiszteletére mintegy 120 kijelölt könyvtárban 
/A és B tipusu közművelődési könyvtárak, nagyobb szakszervezeti könyvtárak és néhány 
főiskolai könyvtár/ "Ifjúsági mozgalom" gyűjteményt kívánnak kialakítani. A gyűjtemény 
ben a KISZ hivatalos kiadványai, politikai és módszertani anyagai, az Ifjúsági Lap
kiadó Vállalatnál megjelenő kiadványok, a KISZ területi bizottságainak, az Állami Ifjú 
sági Bizottságnak a kiadványai kapnak helyet. A gyűjtemény kialakítását megkívánja a 
könyvtárak napi gyakorlata, az olvasók mind gyakoribb igényei e dokumentumok iránt.

A KISZ KB két KISZ-aIapszervezetet bízott meg a gyűjtemény kialakításának elő
készítésével: a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár KISZ-szervezete törzsanyagjegyzéket 
állított össze a gyűjteménybe tartozó, az elmúlt 5-10 évben megjelent legfontosabb do
kumentumokról; a mi KISZ-szervezetünk pedig a gyűjtemény kialakítását segítő módszer
tani útmutató kidolgozásának feladatát kapta.

A módszertani levél összeállítását, amely útmutatást tartalmaz a gyűjtemény szer
vezésére, felállítására, feltárására és használatára vonatkozóan, a KMK KISZ-csoportja 
vállalta.

A módszertani levél összeállítása előtt megpróbáltunk tájékozódni a gyűjteménybe 
tartozó kiadványokról. Ezért megkértük az OSZK Kötélespéldány-csoportjából Farkas Ág
nest, hogy az ide tartozó kiadványokból típusonként egy-egy példányt juttasson el hoz
zánk. így körülbelüli képet alkothattunk a gyűjteménybe tartozó dokumentumok köréről.

A gyűjtemény felállításának kidolgozása érdekében felkerestük a KISZ KB nemrég 
létrehozott könyvtárát, ahol a KISZ-dokumentumok tematikus felállítását néztük meg, 
és hasznos segítséget kaptunk Horváth Zoltánná könyvtárvezetőtől.

A fenti tapasztalatok alapján megfogalmaztuk az önfeltáró rendszerű gyűjtemény ki 
alakítására vonatkozó javaslatunkat. Az egyik legtapasztaltabb könyvtári szakember, 
Gerő Zsoltné értékes észrevételeinek felhasználásával két változatban készítettük el 
a módszertani levelet. Az egyik változat az "Ifjúsági mozgalom" gyűjteményt egységes 
különgyüjteményként kezeli. Előnye, hogy az ifjúsági mozgalommal kapcsolatos teljes

79



dokumentumanyagot egy helyen tartja; hátránya viszont, hogy a könyvtárak állományának 
nagyfokú átszervezését kívánja meg, ugyanis az idevágó dokumentumokat teljes egészében 
ki kell szakítani a könyvtári törzsgyüjteményből.
A másik változat szerint az ffIfjusági mozgalom” gyűjtemény két állományrészből áll: 
a tartós megőrzésre szánt dokumentumok a könyvtár eddigi gyakorlatának megfelelő keze
lést kapnak, és a könyvtári törzsgyüjteményben nyernek elhelyezést; ezt az állomány- 
részt kiegészíti egy önfeltáró rendszerű állománycsoport, amelyben a gyorsabban avuló 
brosúrák, módszertani illetve propagandaanyagok kapnak helyet. E változat előnye, hogy 
megőrzi a könyvtári törzsgyüjtemény egységét, és elősegíti az aktualitásukat vesztett 
kiadványok zökkenőmentes kivonását.
Mindkét változatban kidolgoztuk az állomány kezelésére vonatkozó javaslatainkat.

Hogy a jobb módszert kiválaszthassuk, szükségünk volt olyan könyvtárosok véle
ményére, akik ezekkel a dokumentumokkal a mindennapi munkájukban is találkoznak, illet
ve a gyűjteményt a későbbiekben fel kell majd állítaniuk. Választásunk a Berzsenyi 
Dániel Megyei Könyvtárra esett, ahol felkértük a könyvtár KISZ-szervezetét, hogy mond
jon véleményt a módszertani levél két változatáról. A BDMK fiataljainak észrevételeit 
felhasználva, végül is a módszertani levél második változatát egészítettük ki, illet
ve módosítottuk.

A gyűjtemény kialakításával kapcsolatban néhány olyan javaslatunk Is született, 
amelyet csak a KISZ KB közbenjárásával lehet megvalósítani /pl. hogy az Ifjúsági Lap
kiadó Vállalat a kiadványait a Könyvtárellátón keresztül terjessze, mert a könyvtárak 
csak így juthatnak e kiadványokról megfelelő tájékoztatáshoz az Uj Könyvek révén stb./. 
Ezeket a javaslatokat a módszertani levéllel együtt továbbítottuk a KISZ Központi Bi
zottságának.

A társadalmi munkában - a KMK-ban már hagyományosnak tekinthető módon - KISZ- 
tagok és KISZ-en kívüliek együtt vettek részt. Érdemes megemlíteni a kis csoport tag
jait: Halmai Sylvia, Kenyéri Katalin, Kovács Katalin, Moór Istvánná, Pál Tiborné, Rácz 
Ágnes, akik ez utón is köszönetét mondanak a munkájukhoz nyújtott értékes segítségért 
a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár KISZ-szervezetének, Gerő Zsoltnénak /a KMK osztály- 
vezetőjének/, Horváth Zoltánnénak /a KISZ KB könyvtárvezetőjének/, és Farkas Ágnesnek.

Rácz Ágnes
KMK Szakkönyvtár
134-000/269
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KIADVÁNYAINK

Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1978.

Mint egykori "Széchényis" és évtizedek óta aktív olvasó érdeklődéssel forgatom a Nem
zeti Könyvtár évkönyvét. Személyes emlékek villannak fel Goriupp Alisz és SaMai István 
képmása láttán. Mindkettőjük tevékenysége korszakot zárt le az OSZK és a magyar könyv
tárügy történetében, előkészítve a fejlődés újabb szakaszát.

Ez utóbbit ismerhetjük meg Somkuti Gabriella és Papp István beszámolóiból. Somku- 
ti összefoglalója az OSZK 1978. évi munkájáról dicséretes szűkszavúsággal regisztrálja 
egy könyvtári "nagyüzem" mindennapjait, amiből kibontakozik az a tendencia, hogy egyre 
kevésbé dominál a könyvtári munkában az elgépiesedéshez vezető "üzemi" szemlélet. Elő
térbe kerül a könyvtári munka érdemi része, a szellemi tevékenység. Papp a tárgyév 
módszertani eredményeiről tájékoztat és amikor e sorokat írom az általa összeállított 
bibliográfia egyes tételei már a közművelődési könyvtárosok iránytűivé lettek.

A kötetben található tudományos dolgozatok a könyvtárügy történetéből, az OSZK 
gyűjteményeiből és múltjából, a magyar könyv- és művelődéstörténet forrásaiból tallóz
nak. H. Rötzsch a nagymultu lipcsei Deutsche Bücherei feladatairól nyújt áttekintést. 
Szabadné Szegő Judit az 1867-1918 közé eső mozgalmas történeti korszak könyvtárügyének 
állami támogatásáról számol be. Az OSZK 1918. évi helyzetéről Haraszthy Gyula, a Tanács- 
köztársaság könyvtárügyi problémáiról és azon belül az OSZK-val kapcsolatos elméleti 
és gyakorlati jelentőségű állásfoglalásokról Havasi Zoltán tanulmánya tájékoztat.
Béri ász Jenő és Németh S. Katalin az a lapító Széchényi Ferenc nevét említik dolgozata
ik címében, bár az előbbi elsősorban Miller Jakab Ferdinánd értékes kézirat gyűjtemé
nyének feltárásával foglalkozik elmélyült tudományos alapossággal. Az utóbbi pedig jog
gal hívja fel a figyelmet Széchényi négy levelének címzettjére Gruber Károly Antalra 
- pontosabban - annak elfelejtett "De Praefectis BibIiothecarum" című kéziratára. Ta-?
Ián Németh S. Katalin megjegyzése nyomán kerülhet szakmatörténetünk e dokumentuma a ku
tatás látószögébe. B. Lukács Ágnes agrártörténeti szempontból értékes, a felfedezés 
erejével ható kézirat-bemutatása a szaktudomány számára szolgáltat újabb forrást. A 
fáradhatatlan Komjáthy Miklósnénak pedig nem csak a két világháború közötti könyvészet
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összeállítását köszönhetjük, de a retrospektív nemzeti bibliográfia 1921-1944, 1945- 
1960. évi szakaszainak történetéhez is hozzájárult.

Bár a kötetben önál 16 részként jelezték a szerkesztők a könyvtörténeti és műve
lődéstörténeti tanulmányokat, lényegében ezek is az OSZK állományára épülő elemzések. 
V. Ecsedy Judit monografikus igénnyel készült dolgozata a gyulafehérvári fejedelmi 
nyomda történetéről befejezést nyert. Az OSZK 1974-1975. Évkönyvében inditott munka 
eredményei kötelezik az illetékeseket a mü önálló kötetként való megjelentetésére. 
Fallenbüchl Zoltánnak a Blaeu-térképofficina atlaszkíadásaírói és azok magyar vonat
kozásairól irt tanulmánya a művelődéstörténet forrásai között említhető. Képet kapha
tunk a XVII. századi Nyugat^Európa Magyarország szemléletéről, annak forrásairól és 
hatásáról. Szel estei N. László a hazai tudománytörténet arcképcsarnokát bővíti Per- 
liczi János Dániel életpályájának megrajzolásával. Figyelmet keltő dolgozata az or
vostörténészek ismeretanyagát bővrti. Murányi Róbert Árpád a veszprémi székesegyház 
kottatárának bemutatására vállalkozott korabeli katalógusok és iratok alapján. Fried 
István a tőle megszokott filológiai eruditióval tárja fel Petőfi "Széphalmon" című 
versének hátterét, művészi eszközeit. S. Lengyel Márta az 1848. esztendő forradalmi 
levegőjének egy korábban kevésbé értékelt szegmensével a magyar szellemű, de német 
nyelvű "Die Opposition"-naI foglalkozik. A Julián Chownitz által szerkesztett sajtó- 
orgánum a korabeli Magyarország németajkú lakosságának forradalmi vezérfonala lett.
S. Lengyel Márta útmutató dolgozata példáján talán nem lenne érdektelen feltárni a to
vábbi nem magyar nyelvű 48-as sajtó közleményeit is. Borsa Gedeon a XVI. századi ma
gyar nyomdászattörténet elismert kutatója az 1974-1975, 1976-1977. évi kötetekben 
kezdte meg a magyar csízió kialakulásának és kiadásainak bemutatását. A záródolgozat
tal kiegészülő tanulmány páratlan hozzájárulás a XIX. századi hazai művelődéstörténet 
és közgondolkodás kutatói munkájához. Borsa írása egyértelműen bizonyltja, hogy újabb 
korok könyv és könyvtörténeti kutatása sem nélkülözheti a régmúlt idők problematiká
ján kicsiszolt tudományos módszereket. Markoyits Györgyi a magyar-angol irodalmi kap
csolatok alakulásával foglalkozik az 1930-as évek vége, az 1940-es évek legeleje álta
la feltárt dokumentumai alapján. Dolgozatából megismerhetjük a háború alatti Angliában 
működő magyar antifasiszta szervezetek - itthon sajnos - kevés visszhangot kiváltó 
munkáját is. Kovács Ilona értékes beszámolója az amerikai könyvtárakban lévő magyar 
gyűjteményekről ad átfogó tájékoztatást.

Az érintőleges felsorolásban csak kísérletet tettem az OSZK 1978. éyi Évkönyvének 
bemutatására. A részletes elemzést a szaksajtó szakértőire hagyva. Célom csupán az 
volt, hogy a Németh Mária szerkesztette kötetre felhívjam a könyvtár ifjabb munkatár
sainak figyelmét. Jelezve, hogy tudományos érdeklődésüket, kutatási eredményeiket a 
könyvtár e rangos - sajnos csak kis körben ismert- kiadványa is építheti, segítheti.

Dán Róbert
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KÖNYVTÁRUNK
ÉLETÉRŐL

A pártszervezet életéből

Az MSZMP .alapszervezet március 23-án megtartott tag
gyűlése megvitatta annak a két munkabizottságnak a 
jelentését, amelyek az alapszervezet tavalyi határo
zata alapján megvizsgálták az OSZK és a' KMK kutató- 
fejlesztő tevékenységének ill. a külföldi kiküldeté
seknek a helyzetét az elmúlt öt esztendőben. Az első 
napirendi ponthoz a jelentést a Sonnevend Péter vezet
te bizottság /tagjai: Juhász Lászlóné, Őnódy Miklós, 

Urosevics DániIo, Vajda Gábor, a KMK-ra vonatkozó részeket a KMK pártcsoportja/ készí
tett. A bizottság elemzéseik összeállításában hasznosította az intézményben dolgozó 
kutatóktól kapott válaszokat /a megkeresettek kétharmada válaszolt a kérdőívre/, vala
mint azoknak a megbeszéléseknek a következtetéseit, amelyeket Havasi Zoltán és Zircz 
Péter főigazgatóhelyettesekkel, Németh Mária tudományos titkárral és Borsa Gedeon osz
tályvezetővel, valamint Papp István igazgatóval folytattak.

* * *
Jelentés

az OSZK és a KMK kutatás?-fejlesztési tevékenységének egyes kérdéseiről

Bevezetés
Az utóbbi hat-nyolc évben a könyvtár - s a pártszervezet is - többször foglalkozott a 
kutatás helyzetével, a könyvtár legfontosabb teendőinek meghatározásával, ezért elem
zésünk az utóbbi öt évre tekintett vissza és igyekezett az előttünk álló időszakra 
vonatkozóan is adatokat gyűjteni illetőleg következtetéseket levonni.
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Lehetőségeink határán belül figyelmünk kiterjedt: a munkatervi K+F munkára, a mun
kaidővel támogatott "kutatónapi" tevékenységre valamint az OSZK által a hungarika-prog- 
ram keretében koordinált - részben külső szakértők által vezetett és/vagy végzett - 
kutatásokra. Munkánk során alapvető törekvésünk mindvégig az volt, hogy hozzájáruljunk 
a Várba készülő könyvtár működésének - a pártszervezet által 1979-ben szükségesnek 
ítélt - korszerűsödéséhez a K+F munka eredményességének fokozása révén.

Helyzetkép

I. Országos irányítás. Az elmúlt években számos programadó szándékú - a hazai könyvtár- 
és tájékoztatásügy, a nemzeti könyvtár /egyebek mellett K+F/ tennivalóit is átfogó - 
dokumentum ill. kezdeményezés született. Különösen a konkrét tervek-programok esetében 
azonban elég nagy fokú bizonytalanság tapsztaI ható, ami kétségtelenül károsan befolyá
solja az egyes intézmények feladatainak pontosítását.

a/ Az olyan alapvető jelentőségű dokumentumok, mint az 1976-os tvr., az 1978-as 
minisztériumi utasítás a könyvtári rendszerről, avagy a minisztériumi szakfőosztály 
állásfoglalása a könyvtárak soronlévő feladatairól /I. Könyvtári Figyelő, 1980. 5. sz./ 
után még várat magára egy országos kutatáspolitikai koncepció /terv/ kidolgozása.
A kutatásszervezésnek nincs egy vagy több gazdája /ez ui. decentralizáltan is elképzel
hető/, a tárca nem rendelkezik olyan központi pénzalappal, amellyel érdekeltté tudná 
tenni az intézményeket, kutatókat a fontosnak ítélt témák kutatáséban.. A KMK-ban törté
nő kutatásnyilvántartás is esetleges, a kutatások bejelentése az intézmények jóindula
tán múlik. A regisztrált kutatások évente publikussá válnak, de hasznosításuk megkérdő
jelezhető.

b/ Évekig nagy erőket kötött le az OSZIR koncepciójának kialakítása az OMFB égisze 
alatt, de a koncepció hovatovább 9 búvópatakká' lett. Körülbelül hasonló a helyzet az 
MTA által gondozott társadalomtudományi információs rendszerrel is.

c/ Szintén évekig folyt egy akadémiai főirány: Történelmi és kulturális hagyomá
nyaink, emlékeink komplex kutatása, tervezése /OSZK/; valamint A közművelődés helyzete 
és fejlesztésének távlatai tárcaszintű főirány kutatása /a KMK-ban/, ma azonban mind
kettőben teljes a bizonytalanság, biztosra csak az vehető, hogy a korábbi elképzelés 
jelentősen meg fog változni.

d/ A művelődésügy volt az egyetlen olyan terület, amely nem rendelkezett tárca
szintű számítástechnikai programmal /a szemléletváltozás most az uj minisztériumtól 
rémé Ihető/.

e/ A TPB 1976-os állásfoglalását csak nagy késéssel realizálta a KM azon utasítá
sa 1980-ban, amely mások mellett az OSZK-t is kutatóhellyé nyilvánította, s mint ilyen
nek feladatává tette egy ötéves kutatási terv kidolgozását. Ennek intézményi végrehaj
tása 1981-ben valósul meg. A KMK az intézmény 5 éves munkatervébe beépítette a kutató
fejlesztő feladatait is, de a terv jóváhagyása még nem történt meg.

f/ Miután a főhatóság elkötelezte magát a nemzeti könyvtár vári otthonának 1982. 
december 31-re történő elkészülte mellett, 1980-ban felügyeleti célvizsgálatra került 
sor, amely az OSZK legfontosabb területein értékelte a helyzetet és meghatározta az in
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tézmény számos aktuális és hosszutávu tennivalóját. E két utóbbi dokumentum lényeges 
befőlyásoló-eIlenőrző eszközt ad a felügyeletet gyakorló MM Könyvtári Osztály kezébe.

g/ a KMK felügyeleti célvizsgálata 1979-80-ban zajlott le, de annak eredményét 
a Minisztérium máig sem közölte, s ez meglehetős bizonytalanságot okoz mind a saját, 
mind az OSZK-vaI összefüggő aktuális és távlati tevékenységet illetően.

2. Kutatásszervezés az OSZK-ban. A K+F munka az elmúlt fél évtizedben az OSZK-ban is 
a közfigyelem homlokterébe került, nem utolsó sorban a Tudománypolitikai irányelvek 
megjelenése után a pártszervezet által kifejtett aktivitás eredményeként. Az alábbiak
ban számos pozitív fejleményt említünk, de voltaképp mindegyik esetében komoly eltérés 
mutatkozik a lehetőségek/szándékok és a megvalósulás között.

a/ Az intézmény 1976-ban ötéves kutatási tervet fogadott el /pontosabb lett vol
na talán fejlesztési tennivalók jegyzékének nevezni/, ám ennek operatív karbantar
tására'1, az éves munkatervekbe való folyamatos beépítésére s főként a végrehajtás el len
őrzésére nem került sor. Elmaradt /eddig mindenesetre/ a terv megvalósulásának összeg
ző értékelése is, pedig ez az uj ötéves kutatási terv kidolgozásakor nyilván hasznos 
lenne.

b/ 1977-ben két bizottság /Tudományos és Közművelődési Bizottság, Könyvtártechno
lógiai és Fejlesztési Bizottság/ jött létre - a Hungarika Koordinációs Munkabizottság 
fenntartása mellett - a főigazgatóhelyettesek vezetésével a két témakörbe sorolt K+F 
munkák horizontális /osszintézményi/ koordinálására. A várakozással ellentétben azonban 
e testületek nem váltak munkabizottságokká, amiben nyilván szerepet játszott az is, 
hogy vezetőik energiáinak javát lekötik az operatív irányítás teendői, a működéshez 
szükséges feltételek előteremtése, s ezen felül már csak átfogó programok kidolgozását 
vállalják, a konkrét kutatásszervezést kénytelenek beosztottjaiknak leadni, amiből 
automatikusan elkülönülések származhatnak. A probléma azonban szerintünk ennél mélyebb: 
ellentmondó az intézmény szervezeti rendje s a kutatásért felelős személyek hatásköre, 
ugyanis a könyvtárfejlesztési témákat munkatervi feladatként kutató osztályok illető
leg ezek K+F munkát végző munkatársainak egységes irányítása szervezetileg nem meg
oldott /a szervezeti megoldatlanság egyik következménye, hogy a különböző irányítás 
alá tartozó szervezeti egységeket egyaránt érintő olyan témák kimunkálása, mint pl. 
a könyvek integrált feldolgozása, a könyvtártechnológiai folyamatok korszerüsitése, 
komplex gépesítése csak kis lépésekkel halad előre/. Elsősorban e szervezeti okokból 
következően a tudományos kutató munka szervezésére függetlenített tudományos titkár 
tevékenysége voltaképpen a regisztrálásra szorítkozik.

c/ 1976-78-ban a HKMB Havasi Zoltán főigazgatóhelyettes irányításával kidolgozta 
a hungarika gyűjtés és feltárás kerettervét, majd 1980-ban akadémiai felhívásra sor 
került egy hosszú- /1981-2000/ és középtávú /1981-1985/ terv kidolgozására. E korsza
kos jelentőségű, a nemzeti könyvtári funkciók kiteljesítését Ígérő elvi programot a 
már jelzett külső, a főirány sorsával kapcsolatos bizonytalanság alááshatja, ám azt is 
meg kell állapítani, hogy eddig a hungarika munkálatok olyan egységes belső operatív 
irányítása sem valósult meg, amely átfogná a program kivitelezésének minden munkafázi
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sát a bibliográfiai számbavételtől a beszerzésen keresztül a feldolgozásig és restaurá
lásig, s amely tudatosan élne akárcsak a rendelkezésre álló feltételek /ideértve a mun
kaerőn és pénzkereten kívül a mikrofilmezést, a külföldi kiküldetést stb./ mindegyiké
ve I .

d/ Az MNB-fűzetek és éves kumulációik számi tógépes előállítása, amely nemzetkö
zileg is számottevő eredmény, nem feledtetheti azt a tényt, hogy a korábbi szándékok
kal ellentétben az intézmény komplex gépesítési /a gyarapítástól a feldolgozáson át a 
többirányú információszolgáltatásig nyúló/ programjának - az ötéves kutatási tervben 
is előirányzott - kidolgozása az utóbbi években lekerült a napirendről. Ennek oka nyil
ván a külső körülmények bizonytalansága /nem volt tárcaszintű program/ is, de az sem 
tagadható, hogy ebben a belső feltételek alakulása /egységes szemlélet hiánya, irányí
tási széttagoltság stb./ is szerepet játszott.

e/ A KMK-ban a kutató-fejlesztő tevékenység több mint két évtizedes fejlődés so
rán szükségszerűen alakult ki. A kezdeti időszakban a módszertani tevékenység dominált, 
ami a könyvtárügy központi irányításának gyakorlati megvalósítását segítette, legin
kább közvetlen tanácsadással, útmutatókkal, konferenciákkal. A könyvtárosok képzésé
ben /alap- és középfokú/ vállalt közvetlen szerepe a könyvtárak működésének szakmai 
színvonalát volt hivatott fejleszteni. A könyvtári hálózatok megerősödése azonban egy
re jobban kiszorította a módszertani segítség közvetlen formáit. A könyvtárpolitikai 
döntések és rendelkezések is egyre inkább kutatásokkal és vizsgálatokkal megalapozott 
előkészítést igényeltek. A könyvtárosok szervezett tanfolyami továbbképzésének meg
indítása korszerű uj ismeretek közvetítését tűzte ki célul. Mindezek következtében 
a KMK tevékenységében a gyakorlathoz szorosan kapcsolódó kutató-fejlesztő munka rész
aránya gyorsan növekedett.

A KMK kutató-fejlesztő tevékenysége - az Olvasáskutatási Osztálytól eltekintve - 
nem hasonlítható kutatóintézeti munkához. Jellege: a könyvtárügy fejlesztési célkitű
zéseihez összegyűjteni, feldolgozni a szükséges ismereteket /hazai vizsgálatokból, 
kísérletekből és külföldi tapsztaIatokbóI/ és megfelelő eszközökkel /tervezetek, ja
vaslatok, szakmai viták, kiadványok és egyéb publikálások, kísérletek szervezése, 
szaktanácsadás, előadások és nem utolsósorban szakmai továbbképzés/ átültetni azokat 
a gyakorlatba.

Az egyes feladatokban általában együttesen jelentkezik a KMK összetett funkció
rendszere: egy adott munkálatnak megvan a maga kutatási, kutatásszervezési, módszer
tani továbbképzési, döntéselőkészitő, sőt szolgáltató vonatkozása is. Ezek következté
ben a kifejezetten kutató tevékenység meglehetősen szűk területre, elsősorban az olva
sás- és könyvtárszociológ iára korlátozódik. A fejlesztő munkálatok pedig részint a 
könyvtári rendszer fejlesztésére, részint a könyvtártechnológiai kérdésekre összponto
sulnak, mégpedig különös tekintettel a közművelődési könyvtári hálózatokra.
Ez utóbbit erősiti az 1976-os tvr. és az 5/1978-as rendelet, amely létrehozta a koor
dinációs központokat, és így azok feladatkörébe kerültek a szakkönyvtári hálózatok fej
lesztési munkálatai.

Jellegéből következik, hogy egyrészt az egyes feladatokhoz kapcsolódó elméleti
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munka általában több osztály - esetenként az egész intézmény - tervszerű együttműködé
sét igényli, másrészt, hogy minden felsőfokú végzettségű érdemi dolgozó munkakörének 
kisebb-nagyobb hányada kutató-fejlesztő tevékenység kell legyen. A jelenlegi személyi 
bázis felkészültségének színvonala a korábbiakhoz képest csökkent. Az elmúlt tervidő
szakban viszonylag sok jól képzett és gyakorlott elméleti szakember távozott el a KMK- 
ból az egyetemre, a Minisztériumba és más könyvtárakba magasabb beosztásba. Helyettük 
fiatal, az adott munkakör betöltésére alkalmasnak Ítélt, de lényegében kezdő szakem
bereket ke Nett alkalmazni és fejlődésüket tervszerűen elősegíteni. Egy év elteltével 
minden fiatal munkatárs leírta saját pályaelképzelését, hogy milyen témakörben szeret
ne elméleti szakemberré fejlődni. A pályaterveket bizottság tárgyalta meg és az egyéni, 
valamint az intézményi érdek egyeztetésével fogadta el azokat, meghatározva az állami 
támogatás módját is: továbbtanulás, külföldi tanulmányút stb. A Tudománypolitikai 
Bizottság 1976-os határozatát követve, a KMK minden munkatársa, aki egészben vagy rész
ben munkakörében kutató-fejlesztő munkát végzett, az intézmény ötéves feladatterveze
téhez igazodva elkészítette saját téma- és továbbképzési tervét. Az egyéni terveket a 
pályatervekhez hasonlóan bizottság hagyta jóvá. Összegezésükből született a KMK ötéves 
káderfejlesztési-továbbképzési terve, amely lényegében meg is valósult.

3. Fejlesztési eredmények és problémák. Az OSZK-ban. Elemzésünk során természetesen 
nemhogy egy taxativ lista, de akár a legfontosabb eredmények /problémák/ lajstromának 
összeállítására sem vállalkozhattunk. Csupán azt kívánjuk illusztrálni, hogy az intéz
mény számos részlegének munkája eredményezett komoly sikereket - amelyek azonban még 
szembetűnőbbek lehetnének, ha e munkák minden esetben egy osszintézményi szemléletű 
irányítás koncentrált támogatásán alapulhatnának.

a/ Sikerrel folytatódik a retrospektív nemzeti bibliográfia teljessé tétele a 
könyvek terén /RMNY, Magyar Könyvészet 1921-1944/, de a sajtóbibliográfia sorsa egyelő
re a főirány gyenge hajszálán függ.

b/ Megvalósult a kurrens MNB gépi előállítása, s ez nyomban joggal kiélezte az un. 
integrált feldolgozás kérdését. Nagy hiányt pótol a kurrens sajtóbibliográfia és komoly 
eredményeink vannak az ISDS és IKARR keretében /s említhető az analitikus sajtóbib
liográfia átalakítása is/, ám itt is kisért a lokális megoldások kontra integrált szem
lélet ellentmondása.

c/ Egységessé vált a gyarapítási tevékenység, amely uj szabályozást is eredménye
zett /gyűjtőköri utasítás/, de megoldatlan az 1801 utáni retrospektív hungarika gyara
pítás kérdése /az ismert munkaerő gondokon kívül itt is jelentkezik az egységes irányí
tás hiánya, pl. a mind nagyobb jövőjű mikrofilmezés lehetőségeinek nem kellő hasznosí
tásában/.

d/ Korszerűsítésre került sor a központi katalógusokban /főleg a könyveké emelhe
tő ki/, a könyvtárközi kölcsönzésben, megszerveződött a könyvtárak országos nyilvántar
tása, program készült a közeli használatba vételt ígérő tárol ókönyvtár hasznosítására, 
ám e területek is fokozottabban igénylik az összehangolt fejlesztést.

e/ Korszerű restauráló eljárások kidolgozását és adaptálását dicsérhetjük, de
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nincs átfogó intézményi képünk és programunk a legfontosabb restaurálási teendőkről.
f/ Szakértőink hozzájárulása felbecsülhetetlen a hazai és nemzetközi szabványo

sításhoz, ugyanakkor nincs meg a mechanizmusa egy-egy uj tervezettel kapcsolatos egy
séges intézményi vélemény kialakításának.

A KMK-ban.
a/ Jelentős kutatási eredmények születtek az olvasáskutatás területén, a kezdeti 

lépések megtörténtek a könyvtárszociológiai vizsgálatok irányába, de csak nagyon sze
rény előrelépés történt a szakirodalmi igény- és szükség I átvizsgál átokban.

b/ Fejlesztő munkálatok előzték meg az Uj Könyvek tartalmi és technikai korszerű
sítését, kutatási, tájékoztatási és módszertani segédletek jelentek meg a helyismereti 
gyűjtemények fejlesztésére, az AV állományok kialakítására, de a különböző könyvtárak 
gyűjtőköri modelljeinek kialakítására megindult munkálatok megrekedtek.

c/ Az uj bibliográfiai szabvány bevezetéséhez az előkészületi munkák folynak, ad
dig Is míg a megfelelő magyar szabványok megjelennek, módszertani útmutatók készültek 
néhány dokumentumtípus leírásához. Az információtároló és visszakereső rendszerek kuta
tása terén azonban a régebbi dinamikus tevékenység erősen visszaesett. Hiányoznak hoz
zá a személyi feltételek.

d/ A könyvtári rendszer fejlesztése terén zömmel csak a közművelődési könyvtárak 
vonatkozásában lehet eredményekről szólni. Még az egyetemi, a múzeumi és a levéltári 
könyvtárak fejlesztési tervei érdemelnek eftlitést. Az 5 éves tervben a szakkönyvtári 
modellek elkészítése is szerepelt, de a tervkészítés időszakában még nem volt ismere
tes a tvr.

e/ A könyvtárépItés és -berendezés operatív és tanácsadói tevékenysége magasszIn- 
tü, feltétlenül a fejlesztési munkák közé sorolandó, de hiányzik az eddigi tapasztala
tok, fejlesztések szintézise.

f/ A könyvtári szakirodalom kurrens feltárása folyamatos, de nem készült el a ter
vezett szakirodalmi kalauz és a magyar szakirodalom 1945-1965. éveit regisztráló ret
rospektív bibliográfia.

g/ A meglévő hiányok ellenére is pozitívan értékelendők a könyvtárosképzés és 
továbbképzés elkészült tananyagai, segédletei. A képzés és továbbképzés támaszkodik a 
KMK-ban folyó K+F munkákra.

Általános problémák:
A KMK általában a minisztérium által jóváhagyott éves munkatervek alapján dolgozik, 
ennek ellenére joggal merül fel a kérdés, hogy vajon a KMK K+F tevékenysége valóban a 
könyvtárügy legfontosabb céljait szolgálja-e? Hiányzik a rendszeres, objektív kontroll, 
mert sem a felsőbb szervektől, sem a könyvtáraktól nincs ismételt, átfogó visszajelzés. 
Részben ezt a dilemmát is megoldaná egy felügyelő bizottság létrehozása, amelyre az in
tézetvezetés már régebben javaslatot tett a felügyeleti szervnek. /Ezt a felügyeleti 
szervet feltétlenül az MM-nek kellene létrehoznia, hogy felügyelő, ellenőrző funkció
ját megfelelően láthassa el./ Szükséges lenne a könyvtári hálózatokkal is megvitatni 
a KMK K+F tevékenységét, a vele szemben támasztott igényeket.
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Egy-egy osztály vagy munkaterület körül széleskörű külső munkatársi gárda alakult 
ki, amely élesztő hatással van a könyvtári kutatásokra és segít felszínre hozni kutax 
tásra alkalmas könyvtárosokat. Ez a munkastílus azonban még nem vált természetessé, 
sok munkatárs a kutatásszervezői feladatok ellátására még nem is alkalmas.

Belső viták gyakori kérdése az intézmény szolgáltató és kutató-fejlesztő munkájá
nak az aránya. Hogyan alakuljanak ezek az arányok ahhoz, hogy az optimálisan segítse 
a könyvtári gyakorlatot.

És végül, nagyon gyakori a tervezett munkák elhúzódása. Ez részben tervezési hibá
ból ered, de a tervfegyelem lazaságán is sok múlik.

4. Kutatónapi tevékenység. Az elmúlt időszakban mintegy 10-15 í-kal nőtt az intézmény 
egyetemet vagy főiskolát végzett, a K+F munkába potenciálisan bevonható dolgozóinak szá 
ma /I977: 179, 1980: 203/, ám a növekedés lényegében a főiskolát végzettek körében ta
pasztalható /I977: 22, 1980: 38/. Ez utóbbi réteg - mint a következőkből kiderül - ön
álló kutatásra gyakorlatilag nem vállalkozik.

A kutató Időben részesülők száma nagyobb arányban, mintegy 20-30 í-kal emelkedett 
/a 70-es évek első felében 50, 1975/76-ban 60 körüli, azóta pedig 69 Illetőleg 76 a 
számuk/, főként a szakalkalmazott I. kategória részéről lapaszfa I ható érdeklődés követ
keztében. Az utóbbi évek átlagában az egyes diplomás kategóriák kutatónapi arányának 
rangsora igy állapítható meg: 70 % fölött: főmunkatárs 1., 60 % fölött: főosztályveze
tők, 50 % fölött: osztályvezetők, 30 % körül: főmunkatárs II. /!/ és szakalkalmazott I. 
15 % körül: osztályvezetőhelyettesek /!/, 0-3 % között: szakalkalmazott II. /!/. A 
négy szakmai főosztályon dolgozik az 1980-ban kutatónappal támogatott 76 főből 72. 
Arányuk az egyes főosztályok teljes létszámához viszonyítva: 54 % - II. főosztály.
/39 fő/, 20 % - III. /I7/, II % - I. /I5/, 3 % - IV. főosztály /I/. Nagymértékű válto
zás következett be a kutatónapban részesültek "életfájában": a 40 év alattiak a 70-es 
évek első felében csak 20 Jt-kal, 1976/77-ben már mintegy 30 J6—ka1, 1980-ban pedig kere
ken 50 í-kal részesültek /különösen szembetűnő a 30-40 év közöttiek számának növekedé
se/. Minden 6-7. kutató 30 év a Iatti.I1980-ban 9 /kilenc/ párttag részesült kutatónap
ban.

A kutatások tárgy szerinti megoszlásában pozitív tendenciák érzékelhetők. Nőtt - 
érezhetőbben 1979/80-ban - a szorosabban vett könyvtárI fejiesztési témák aránya, mig 
az egyéb "könyvtártudományi" tárgykörben pedig a nyelv- és irodalomtudományok iránti 
érdeklődés növekedett, az egyéb társadalomtudományok rovására. Visszaesett - egyebek 
mellett nyilván a pár év előtti el lenőrző vizsgálódás "kijózanító" hatására - az OSZK 
történetével foglalkozók száma /már az elfogadható szint alá/. E - negatív előjelű - 
példa is jelzi, hogy a jelenlegi "generál" kutatónapi kedvezmény nem differenciál: nem 
ösztönöz eléggé az eredményességre, nem segíti eléggé a valóban produktív kutatókat, 
másrészt egyes esetekben nem kér számon semmit azokon sem, akik éveken át folytatnak 
"kutatást" produktum nélkül.

A munka természeténél fogva a KMK-ban ez a kérdés egészen másként jelentkezik. Már 
szó esett arról, hogy ott minden érdemi' dolgozónak kötelessége a K+F tevékenységben
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részt venni. Ku+atónapot csak |, kandidátusi fokozattal rendelkező dolgozó kap és az 
Uj Könyvek egyik szerkesztője un. irószövetségi kedvezményben részesül.
A tudományos fokozatokhoz készülő disszertációk, vagy más jelentősebb tanulmányok befe
jező szakaszában az igazgató néhány hetes rendkívüli szabadságot engedélyez. Az erkölcsi 
ösztönzés bevált formái a nyilvános szereplések: hazai és nemzetközi konferenciákon va
ló aktív részvétel, külföldi tanulmányutak, előadások tartása továbbképző tanfolyamokon 
és könyvtárosképző intézményekben, minél gyakoribb publikálás a könyvtári szaksajtóban.

5. Hungar? ka-program. 1978-80-ban a tervezett akadémiai főirány révén az intézmény köz
ponti támogatást kapott. Mivel az időszak eredményeinek értékelése most folyik, s még 
inkább a főirány sorsának már jelzett bizonytalansága következtében úgy éreztük, hogy 
a kérdésről megfelelő perspektíva esetén lesz célszerű beszélni illetőleg véleményt 
formálni. Általános észrevételként az fogalmazható meg, hogy kézzelfogható eredmény el
sősorban ott mutatkozik, ahol konkrét felelős által "munkaköri kötelesség" keretében 
már megalapozott munkák továbbvitelét, kibontakoztatását /vagy éppen megjelentetését/ 
támogatták a központi pénzkeretek.

Javaslatok

1. Kívánatos részletesen szabályozni - és a leendő szervezési és működési szabályzatban 
rögzíteni - az OSZK és a KMK kutatásszervezési mechanizmusát.

2. Az OSZK uj szervezeti rendje biztosítsa a K+F munkák megfelelő /egyértelmű/ irányí
tását.

3. Törekedni kell a túlzottan szerteágazó K+F tevékenység koncentráIására, a másodren
dű vagy kevés eredménnyel biztató munkák megszüntetésére.

4. Differenciált támogatási és elismerési rendszert /beleértve a kutatási időkedvez
ményt is/ kell kialakítani az OSZK-ban az eredményesebb K+F tevékenység ösztönzésé
re. Erre a célra fel kell használni a tudományos dolgozói minősítést is.
A kutató idők odaítélése megfelelő fórumokon /TKB, KFB, HKMB/ kerüljön véleményezésre.

5. Esetenkint célszerű külső szakértőket bevonni az OSZK K+F bizottságainak munkájába, 
hogy a nemzeti könyvtár fejlődése a könyvtári rendszer érdekeivel összhangban legyen 
lllétőleg megkapja a szükséges társadalmi támogatást.
Fokozatosan be kell vonni a fiatal kutatókat a K+F tevékenység koordinálására hiva
tott bizottságok munkájába.

6. A pártszervezet javasolja, hogy a KMK-ban rendszeresen kerüljön sor az egyes K+F 
munkák terveinek és eredményeinek a téma legjobb szakértőivel való megvitatására.

7. A kutatási főirányok perspektívájának kialakulása után a taggyűlés hallgasson meg 
tájékoztatást az eddig végzett munkáról.

8. A pártvezetőség szorgalmazza a Minisztériumnál a KMK-felül vizsgálat mielőbbi lezárá
sát annak érdekében is, hogy K+F funkciójából következő feladatait a könyvtárügy
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aktuális követelményeivel összhangban lehessen megái lapítani.

9. Meg kell állapítani, milyen témákban és milyen formában történjék az OSZK és a KMK 
együttműködése a K+F tevékenység területéa.

***

A másik, az OSZK és a KMK 1976-1980. évi külföldi kiküldetéseiről szóló jelentés össze
állításában részt vett dr. Fried István főmunkatárs, Gerő Zsoltné osztályvezető, Som- 
kuti Gabriella osztályvezető. A bizottságot N. Rácz Aranka főosztályvezető irányítot
ta. Igen értékes segítséget nyújtott a jelentéshez Görgey Györgyné, az Igazgatási Osz
tály munkatársa. A bizottság tagjai jelentős mennyiségű úti jelentést olvastak át, meg
kíséreltek legalább áttekintést kapni a kiutazások hasznáról, megállapításaik ebben a 
vonatkozásban azonban még igy is inkább impresszióknak tekinthetők. Jelentésükben el
sősorban azt vizsgálták, milyen mértékű volt a kiküldetések lehetősége, milyen tapasz
talatok iII. problémák merültek fel a kiutazásokkal kapcsolatban az adott időszakban.

* Hí*

Jelentés

az OSZK és a KMK külföldi kiküldetéseiről
az elmúlt 1976-1980. években

I. A külföldi kiküldetések mennyisége és megoszlása az OSZK-ban 1976-1980.

Az OSZK és a KMK külföldi kiküldetéseinek statisztikai adatait az elmúlt öt évre a 
mellékletben közöljük. Ebből a következőket szűrhetjük le:

1. A kiküldési lehetőségek az elmúlt öt évben 1979-ig bővültek, majd 1980-ban 
csökkentek. Nőtt a KM központi keretének terhére történő kiküldések, valamint az 
ösztöndíjak száma. Külső és belső kapcsolataink javulására mutat, hogy más intézmé
nyek is vállalták OSZK dolgozó kiküldését, továbbá nőtt a meghívó intézmények költ
ségére történő kiutazások száma is.

2. Az OSZK legszámottevőbb kiküldési lehetőségeit a szocialista országokkal kö
tött kétoldalú személycserék jelentik. Az utóbbi időben azonban e vonatkozásban is 
csökkenés érzékelhető, ugyanakkor uj személycserekapcsolatok is létrejöttek /Kassa/.

5. Az elmúlt öt évben örvendetesen növekedett a nem szocialista országba törté
nő kiküldetések száma: az 1976. évet 100 í-nak véve, az 1979. évi ennek 254 %, 1980. 
évi 218 í-a. E növekedésben nagy szerepe van a meghívásoknak.

4. Nem nagy mértékben, de növekedett a konferenciákon való részvételünk is.
5. A kiküldetések 65 ?-a egy hétnél rövidebb tartamú volt. Az egy hónapnál hosz- 

szabb kiküldetések százalékaránya mintegy 8 %.

II. A kiküldetések célja

Az OSZK-ban ill. a KMK-ban folyó kiküldetések általában a következő célokkal történ-
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nek: -a/ hungarika kutatások /OSZK/; -b/ könyvtárügyi tanulmányok /OSZK-KMK/; -c/ 
konferenciákon való részvétel, küI kapcsol átokká I összefüggő tárgyalások /OSZK-KMK/; 
-d/ könyvtári és nem*könyvtári célú ösztöndíjas utak /OSZK-KMK/.

a/ Hungarika kutatás. A hungarika kutatások a nemzeti könyvtár gyűjteményéhez 
és a nemzeti bibliográfiához kapcsolódnak. E kutatások és a velük kapcsola
tos külföldi utak elsősorban a szocialista országok nemzeti könyvtárai kö
zött létrejött kétoldalú egyezmények szeméiycsere-lehetőségein alapulnak.
Az utóbbi évek jelentései arról adnak számot, hogy lassan kialakul /egyelő
re még csak egy-egy szomszédos országban/ az a légkör, amelyben e kutatá
sok rendszeressége biztosítható és jelentős eredményekkel biztat /pl. Szlo
vákia./. Ugyanakkor más vonatkozásban /Románia/ semmiféle előrelépést nem 
lehetett elérni.

A hungarika kutatásokkal kapcsolatos kiküldetések egy része tervszerű
en folyik. A bizottság megállapítása szerint példás az a mód, ahogy dr.
Borsa Gedeon és csoportja a kiküldetéseket szervezi. A helyzetfelmérést ku
tatások követik és a feldolgozott anyagról jegyzéket hoz haza a kiutazó. 
Ennek a jegyzéknek alapján megtörténik az itthoni példány-nyilvántartás ki
egészítése, majd az újabb kiutazás szükségességének elbírálása.

A hungarika célzatú kiküldetések átfogó irányítása azonban még nincs 
teljesen megoldva: előfordulnak átfedések /azonos dokumentumok újbóli "fel
fedezése"/; a kiküldetések tartama és eredménye nem mindig áll arányban 
egymással; az utijeIentések gyakorta hézagosak, semmitmondóak.

A Hungarika Koordinációs Munkabizottság /HKMB/ 1979. dec. 20—i ülésén 
úgy foglalt állást, hogy a kiküldetések kapcsolódjanak az intézmény hungari
ka kutatási programjához. A kiutazások ne aprózodjanak el, ne személyekhez 
III. szervezeti kerethez kapcsolódjanak, hanem a programhoz keressenek meg
felelő szakembert. A munkatervet és a jelentést a téma-felelős*el lenőrizze 
és ő értékelje a kiutazások programszerüségét és eredményeit.

b/ A könyvtárügyi tanulmányutak. Mind a szeméiycserés, mind az ösztöndíjas utak 
egy része könyvtárügyi kérdések tanulmányozására irányul.

Az OSZK-ban a könyvtárügyi tanulmányutak túlnyomó többsége szeméiycse
rés keretben történik és a szocialista országokba irányul. A kiküldöttek el
sősorban ezek nemzeti könyvtárainak munkáját tanulmányozzák. Esetenként, 
kérésre, e nemzeti könyvtárak más könyvtárak, könyvtárügyi kérdések tanuT- 
mányozását is megszervezik, lehetővé teszik. A kiutazók zöme főként azokat 
a problémákat igyekszik megismerni, amelyek itthoni, saját munkakörével füg
genek össze. Mivel e problémák köre viszonylag könnyen behatárolható, egyes 
kérdéseket időről-időre többen is tanulmányoznak.

A tanulmányozott kérdések általában a nemzeti könyvtár éppen időszerű 
feladataihoz kapcsolódnak, mint pl. a nemzeti bibliográfia rendszere, a gé
pesítés kérdései, a mikrofilmtechnika, a restaurálás, a tároló könyvtár,
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a könyvtárközi kölcsönzés stb., de tanulmányozás témája volt a gyarapítás, a 
katalogizálás és a katalógusok egyes fajtái, a raktározás, az olvasószolgálat, 
a tudományos munka stb. is.

Könyvtárügyi témájú ösztöndíjas ut az OSZK-ban .ritkán van. Az ösztöndíjak 
többsége a hungarika-kutatásokat, a könyv- és nyomdászattörténeti, valamint 
a gyűjtemény jellegével összefüggő történeti kutatásokat támogatja.

A KMK külföldi kiutazásaiban nagy szerepe van a kétoldalú nemzetközi mun
katervekben biztosított lehetőségeknek. Emellett legtöbben külföldi konferen
ciákon való részvétel utján jutnak külföldre. Ösztöndíj lehetőségeik is vannak.

A KMK munkatársai által tanulmányozott leggyakoribb témák: a könyvtáros
képzés és továbbképzés, a könyvtárépítészet, a közönségkapcsolatok, az olvasás
kutatás, a közművelődési könyvtárügy általában, ezen belül ezek különgyüjte- 
ményeinek kezelése, stb. Egy esetben került sor az elmúlt öt évben az egyetemi 
könyvtári rendszer tanulmányozására. A tanulmányozott témák túlnyomóan a köz
művelődési könyvtárügyet érintik.

A hungarika kutatásoknál tapasztalható problémák, hibák egy része itt is 
előfordul, másokkal bővülve. Itt a következőket figyelhettük meg:
- A témák minduntalan ismétlődnek, de sok -újat az újabb kiutazás nem hoz.
- Nincsenek eléggé pontosan meghatározva a feladatok.
- Hiányos a kiküldöttek előzetes felkészülése. Erről leginkább a jelentések 

árulkodnak. Sok köztük a leiró jellegű, a lényeges mondanivaló elvész a lé
nyegtelen részletekben. Viszonylag ritkán van az olvasónak olyan érzése, 
hogy érdemes volt kiutazni. Mindezekkel együtt a jelentésekben elszórtan sok 
figyelemreméltó tapsztalat, információ taIáI ható. /A jeIentésekhez az Igazga
tási Osztály, az egységesítés érdekében, legutóbb uj formanyomtatványt készí
tett./

- Nincs megoldva a hozotttapasztaIátok regisztrálása és intézményes hasznosí
tása.
Az OSZK Igazgatási Osztályának teljes gyűjteménye van az OSZK dolgozók uti- 
jelentéseiről. A KMK utijelentés gyűjteménye országos jellegű, tartalmazza 
az MM részéről kiutazó, az Ösztöndíj Tanács kiküldöttei valamint más tudo
mányos könyvtárakból kiutazók jelentéseinek többségét. Az OSZK gyűjteményét 
kevesen használják, a KMK-ét gyakran igénybeveszik.

A 3-6 napos utak alaposabb tanulmányozásra túlságosan rövidek. Ezek inkább 
a vezetők tárgyalásainak lebonyolítására, konferenciákon való részvételre 
elegendők. Törekedni kellene arra, hogy a személycserék keretében is lehető
vé váljanak hosszabb tanulmányutak kutatási célokkal.

Arra a kérdésre, mekkora szakmai haszon származik a személycserés tanul- 
mányutakból, nehéz lenne megbízható választ adni azért is, mert a kutatási- 
fejlesztési célú utak keverednek a továbbképzést, tájékozódást szolgáló kikül
detésekkel. E kétféle úttal szemben támasztható követelmények természetesen 
különbözők. Meggondolandó, hogy nem lenne-e hasznos megkülönböztetést tenni
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a kutatási-fejlesztési célú Ml. a továbbképzési célú kiküldetés között. Ez 
utóbbi cél la I elsősorban fiatalokat kellene külföldre küldeni, nem tapasztalt 
dolgozókat /a KMK-ban ez a gyakorlat./

Az érdemleges tájékozódás teltétele és egyben a külföldi kiküldetés hasz
nosságának is záloga annak az elvnek a betartása, hogy "a megfelelő ember, a 
megfelelő céllal a megfelelő helyre". A szigorúbb mérce alkalmazása, a ki
küldöttek helyes kiválasztása éé alapos felkészítése legyen a szakvezetők hang
súlyos feladata.

c/ A konferenciákon való részvétel. A konferenciákon való részvételünk eredményes
ségét több tényező mutatja: a kapcsolatok bővülése, a konferenciákon rendsze
resen résztvevő dolgozóink megbecsülése, és nem utolsó sorban az ott szerzett 
tapasztalatok és ismeretek átültetése a hazai gyakorlatba. Mindezekre vannak 
pozitív példáink. A jelentésekből azonban nem mindig derül ki, milyen eredmé
nyes volt részvételünk. A KMK értékelésével nagymértékben egyetérthetünk, amely 
szerint a nemzetközi konferenciákon való részvétel igen hasznos, nemcsak szak
mai szempontból, hanem a kapcsolatok építése érdekében is.
A KMK dolgozóinak a részvétele fokozódó érdeklődést eredményezett a magyar 
könyvtárügy iránt, ennek következtében egyre több könyvtáros csoport jelzi 
szándékát, hogy Magyarországra kíván jönni tanulmányútra. /NDK, Szlovákia,
NSZK, Hollandia/.

A nemzetközi konferenciákon való részvételünk gyakran ütközik pénzügyi, 
devizális akadályokba. A nemzetközi szervezetek tisztségviselői rendszerint a 
szervezet költségére tudnak a tárgyalásokon részt venni, ahhoz azonban, hogy 
valaki tisztségviselő lehessen, előzetesen rendszeresen kell résztvennie a 
szervezet munkájába. Erre alig van lehetőség.

Általában sajnálatosan azt kell megáIIapitani, hogy részvételünk a nem
zetközi könyvtárügyi szervezetek tevékenységében esetleges /AIBM, ISO, FID,
IPC stb./

d/ Ösztöndíjas utak. Általánosítható az a tapasztalat, hogy a tanulmányutak leg
hasznosabb típusa a hosszabb időtartamú ösztöndíjas ut, amely módot nyújt az 
elmélyült tanulmányokra és a nyelvtanulásra is.

A nem szocialista országok könyvtáraiba munkatársaink az Országos Ösztön
díj Tanács segítségével juthatnak el tanúImányutakra. Bár a hazai könyvtárak 
közül az OSZK kapja aránylag a legtöbb ilyen ösztöndíjat, rendszeres kiutazás
ra egyedül az olasz nemzeti könyvtárba van lehetőség. Ennek mintájára lenne 
célszerű a többi nem szocialista országgal /elsősorban Ausztriával, az NSZK- 
val és Franciaországgal/ kötendő kulturális egyezményben az OSZK kétoldalú kap
csolatait szabályozni. Érdekelt az OSZKmég a Skandináv országokban, Hollan
diában és Belgiumban folytatandó kutatásokban, kapcsolatfelvételekben, tájéko
zódásban. Ezekben az országokban fiatal dolgozóink egyrészt a könyvtárszerve
zés, a vezetés, a modern könyvtárügyi gépi technika alkalmazását sajátíthatnák
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el, másrészt esetenként hungarika kutatásokra nyílna lehetőség.
A könyvtárnak jobban kellene élnie a nyelvtanulási ösztöndíjakkal is, 

a világnyelvek alapos megtanulására éppen úgy, mint a környező szocialista 
országok nyelvének elsajátítására.

A nagyobb költségráforditás és a dolgozó hosszabb kiesése miatt fokozott 
gondot kíván a jelölt kiválasztása, felkészülésének megkövetelése és ellenőr
zése. Meghatározott követelményeket kellene támasztani a végzett munkával kap
csolatban és ellenőrizni a feladat teljesítését.

Határozatok:

1. Nagyobb tervszerűséget és szervezettséget kellene megvalósítani a kiküldetések terén 
Ki kell küszöbölni az átfedést az egyes osztályok kiküldetései között.

2. A hungarika kutatásokkal kapcsolatosan javasoljuk a HKMB 1979. december 20—i állás- 
foglalásának megerősítését és végrehajtását.

3. Célszerű megkülönböztetni a tájékozódó jellegű és a fejlesztést szolgáló kiküldeté
seket; az utóbbiakat a kutatási program megfelelő célkitűzéseivel javasoljuk kapcso
latba hozni.

4. A szakvezetők legyenek felelősek a kiküldöttek helyes kiválasztásáért, az előzetes 
tervkészitésért és a beszámoltatásért, valamint a hasznosítható tapasztalatok számba 
vételéért javasoljuk az OSZK Híradó szerkesztőségének, hogy a szakvezetők segít
ségével gyűjtse össze ezeket a hasznosítható tapasztalatokat és folyamatosan tegye 
közzé.

5. Felettes szerveink figyelmét fel kell hívni arra a körülményre, hogy milyen károk 
származnak a nemzeti könyvtár és a könyvtárügy számára abból, hogy kimaradunk a 
nemzetközi szakmai szervezetek munkájából. Gazdasági lehetőségeink mértéke szerint, 
de folyamatosan bővíteni kellene a nemzetközi könyvtárügyi fórumokon, elsősorban az 
IFLA-ban való jelenlétünk lehetőségeit.

6. Kívánatos a nyelvi ösztöndíjas utakra pályázók számát növelni a fiatal munkatársak 
közüI.

7. Javasoljuk, hogy az intézményi Kis Híradó tegye közzé előzetesen a kiutazásra készü
lőkre vonatkozó adatokat /név - osztály, ország - intézmény időpont stb./, hogy
a könyvtár más részlegei szükség szerint kiegészítő megbízásokkal láthassák el a 
kiküldötteket.

8. Javasoljuk az intézményyezetésnek, hogy körlevélben szabályozza /pontosítsa/ a ki
küldetésekkel kapcsolatos teendőket, kötelezettségeket / tervezés, felkészítés, be
számoltatás stb./.

1981. március.
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SPORTKÖRÜNK

tisztségválasztó- és beszámold közgyűlést tartott 1981. február 12-én a KMK tantermé
ben. Az összegyűlt tagjainkon kívül /24 fő/ vendégünk volt a Vili., Tanács V. B. Test- 
nevelési- és Sportfelügyelőség képviselője, valamint intézetünkből Susánszky Zoltánné 
SZB titkár, Kastaly Beatrix a pártszervezetünk és Farkas Ágnes a KISZ-vezetőség részé
ről .

A közgyűlésen Fábry György sportköri elnök értékelte az elmúlt időszak munkáját, 
Rákóczi Csabáné a Sportkör pénzügyi gyazdálkodásáról számolt be.

A Sportfelügyelőség megbízottja gratulált a labdarugócsapat sikeréhez, kiemelve 
azt, hogy az OSZK fiatal Sportköre olyan nagy vállalatokat előzött meg, mint pl. a 
Május I. Ruhagyár, az ELEGANT, a Minőségi Cipőgyár, holott ezeknek a csapatoknak - vál
lalatuk helyzeténél fogva - összehasonlíthatatlanul jobbak a tárgyi és anyagi felté
teleik.

Sportkörünk tagsága megszavazta az elnökségre előterjesztett vezetők kinevezését, 
amely kisebb változtatásokkal a régivel azonos.

Horváth Tiborné és Miklóssy Jánosné felszólalásukban a természetbarátok terveiről 
és legemlékezetesebb kirándulásairóI számoltak be.

o
Beszámoló az OSZK Sportkör Labdarugó szakosztályának

1980. évi tevékenységéről
/Elhangzott 1981. febr. 12-én, a Sportkör közgyűlésén/

I. Versenyek, eredmények

Vili., Testnevelési- és Sportfelügyelőség által szervezett versenyek:
- Józsefvárosi Kupa: csapatunk csoportjában a 3. helyen végzett, igy nem jutott be 

az őszi döntőkbe.
- II. o. kerületi bajnokság:

Elsősorban ezekre a mérkőzésekre összpontosítottunk, itt játszottunk a legerősebb 
összeállításban. A tavaszi jó szereplés /2. hely/ ösztönzőleg hatott a játékosokra, 
igy az őszi fordulót erősebb, egységesebb csapattal kezdhettük. Nem egy mérkőzésen 
két csapatra való játékossal álltunk ki, többször előfordult, hogy a két félidőt 
két friss csapattal játszottuk le. Szükség is volt erre, hisz a tavaszi eredmények 
után Ismertté váltunk, a csapatok ellenünk igyekeztek bizonyítani. A versenyfutást 
kimagaslóan jó gólaránnyal, több ponttal nyertük meg. Csapatunk igy idén az első 
osztályban szerepelhet.

- Közalkalmazottak Szakszervezete által szervezett verseny: A Szakszerv. "Olimpiai 
nap" elnevezésű versenyén csapatunkat kizárólag a Könyvtárunk dolgozóiból áIIitót—
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tűk össze. Itt sem vallottunk szégyent. Mérlegünk: 5 mérkőzésből 3 győzelem, I 
döntetlen, I vereség.

2. Tagdíjainkból és az OSZK Szakszervezetének támogatásából játékosainkat mezzel, nad
rággal láttuk el, néhányan tornacipőt is kaptak. Ebből fizettük ki a Sportfelügyelő
ségnek is a felemelt, nem kis összeget kitevő nevezési dijakat.

o
Bővebben Sportkörünkről

Négy év munkájára, eredményeire tekinthetünk vissza. Tegyük ezt kritikus szemmel, előbb
re visz bennünket, ha valós képet tartunk magunk elé. Lehet eredményeinket örömmel, 
büszkeséggel felmutatni, de nevén kell neveznünk hibáinkat. A helyes megítéléshez is
mernünk kell, hogy a Sportkör milyen igényeknek akar megfelelni, honnan indult, hová 
jutott.

EmIékezzünk...
Nem a nulláról indultunk, hanem valahonnan még lentebbről. A hárányt a bizalmatlanság, 
a hitetlenkedés, a megszokott passzivitás jelentette. Volt, aki mosolygott az ötleten, 
volt, aki gyors bukást jósolt. Némi tartózkodás mutatkozott vezetőink részéről is. 
/Fiatalságunk általános tétlensége gyakran szolgáltatott rossz tapasztalatokat ennek 
kialakulásához./ Ám van, aki közöttük is gyakran rúgta a labdát, járta /járja/ a hegye
ket... és segítettek. Elindultunk, kialakítottuk szervezetünket. Felmértük, vajon mi
lyen igények lehetnek egy ilyen nagy létszámú intézményben, ahol az emberek többsége 
ül, gépel, nem túl jó levegőben, zárt szobákban, raktárakban dolgozik. Szolid, mérték
tartó célokat tűztünk ki: segíteni kell azoknak, akik hétvégén kirándulni, erdőt jár
ni akarnak, azoknak, akik egy pingpongasztal mellett szeretnének erősebb testedzéssel 
frissíteni szervezetükön, és azoknak a fiataloknak, akik már korábban is össze-össze 
jártak - ha volt hol és kivel - focizni. Mit tehet érdekükben az intézmény, ill. most- 
már az erre hivatott szervezete?

Legkézenfekvőbbnek tűnt az aszta Iiteniszezők "feI futtatása’1. Úgy gondoltuk; ez 
itt van a házon belül, bárki bármikor - akár 10-20 percre - elszaladhat munka után a 
Díszterembe, ott kedvére játszhat. Vásároltunk uj asztalt, ütőket, labdákat. Kezdet
ben olyan nagy volt az érdeklődés, hogy egyes osztályvezetőknek bizony arra kellett 
figyelniük, nehogy a fiataljai munkaidőben is átjárjanak játszani. /De gyakran állt 
asztal mellé egy-egy este Havasi Zoltán és Óvári Sándor is./ Kialakult egy kis csoport, 
akik eljutottak arra a szintre, hogy erejüket más csapatokkal is összemérhették. 
Börzsönyi Judittal az élen sok szép eredményt értek el!
De a versenyzéssel, a játékkal együtt jár egy bizonyos szervezőmunka. Telefonálás, 
versenykiírások egyeztetése... azaz a Könyvtárunkban oly népszerűtlen társadalmi mun
ka. Kezdetben magam láttam el ezeket a feladatokat, míg meg nem kaptam a behívót. És 
utána volt, aki inkább a játékról is lemondott, csak ettől a munkától megmeneküljön!
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Börzsönyi Jud it "küzdött11 egyedül, mig el nem érkezett az államvizsga ideje, majd utá
na szakterületének megfelelő munkahelyen helyezkedett el'.

Most Weeber Tibor ott tart, ahol négy évvel ezelőtt mi. Kis csoportja hetente 
játszik a Díszteremben, de bizony a lehetőséget sokkal többen kihasználhatnák. Újra 
hangsúlyozom: bármilyen szinten játszik, találhat magának megfelelő társat. Ennyit te
hetünk az érdekükben.

A kirándulások szervezésénél sokszor elhangzott az a vád, hogy nem mindenki ér
tesült időben a pontos időpontokról. Most Horváth Tiborné és Freisinger Jenő munkájá
nak köszönhetően, előre egy évre szóló turaterv készül, és minden egyes útról az indu
lás előtti héten külön értesítést küldenek szét. A tervezéshez, turavezetéshez gyakor
latot kell szerezni, s ez magyarázza azt, hogy voltak kis létszámmal induló kirándulá
sok. Ha a természetbarátok nagyobb vállalkozókedvvel, önállósággal lépnének fel, ez 
is másképpen lenne. Ugyanakkor nem tartom sikertelenségnek, ha a kirándulásokon "csak” 
8-I0 fő vesz részt. Számokkal nem mérhető le ennek a tevékenységnek a haszna, de 
"megnyugtatásképpen” elárulhatom, hogy I980-ban közel I40 fő kirándult velünk, és a 
legfrissebb hir: az idei kétnapos ki rándulásra nem volt elég egy teljes turistaház 
lefoglalása /50 fő/. Nem szabad türelmetlenkedni, hisz biztató tény, hogy egy társa
ság - a "mag" - komolyan veszi a testkultúrának ezt a fajta szép és hasznos módját. 
Példájuk, lelkesedésük - remélem - állandó ösztönző erő marad továbbra is, megmozgat
ja a tétlenül maradottakat. Jelenleg sajnos, még úgy tűnik, hogy a kabitószercsempé- 
szet nagyobb előszeretettel készül "begyűrűzni" országunkba, mint az a mostani nagy 
/nemcsak/ nyugati divat, amelynek jelszava: Küzdj az infarktus ellen, kocogj, kirán
dulj, sportolj!

A szakosztály értékes felszereléssel rendelkezik. Sátrait, gumimatracait, háti
zsákjait, kajakját sokan kölcsönözték, és erre csak biztatni tudok mindenkit, hisz 
minden további vásárlásnak előfeltétele a megfelelő érdeklődés és igény.

A labdarugók szereplését részletesen bemutatja a taggyűlésen elhangzott beszámoló 
jegyzőkönyve. Hozzáfűzni csak egy-két gondolatot szeretnék. Célunk - ahogy erre már u- 
taltam korábban -, hogy megbízott felelőseink szervező munkájával, anyagi eszközeink
kel segítsünk azokon, akik rendszeresebb sportolással kívánják jó egészségüket meg
őrizni. Nem versenysportolókat toborzunk, hanem ilyen, rendszeres mozgást igénylő "ama
tőröket". Szakosztályunk kültagokkal való megerősítése talán nem szorul külön magya
rázatra. Hasonlóan cselekednek más intézmények is, hasonló a kórusunk példája is. Mind
annyiunk célja, hogy állandó és biztos lehetőséget biztosítsunk a munka melletti kultu- 
rálódásra ill. sportolásra. Ezek a nyitott kapuk várják a Könyvtárunkba újonnan belépő
ket, és a példa ösztönzőleg hat az itt lévőkre. Nem eredménytelenül, hisz szakosztályunk 
tagjai között I2 fiatal könyvtáros található. A kültagok pedig egyetemisták, jogászok, 
állatorvosok, matematikusok, akik Könyvtárunk jó hírét igy is öregbíthetik. Mérkőzése
inket Könyvtárunk feliratával emblémázott mezekben játszuk, s az igy reprezentált sze
replésünk, ha másra nem, hát arra jó, hogy kerületünkben egyre többen megtanulják két 
é-vel Írni alapítónk nevét...

Ez a csapat megnyerte a bajnokságot, ezzel a kerületben nem kis feltűnést keltett.
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Nem igy történt ez itt az OSZK-ban. Mikor az "EDZETT IFJÚSÁG" felirat lengett KISZ- 
szervezetünk zászlaján, csak-csak figyelt ránk valaki. Most az évvégi KISZ-beszámolón 
röviden, tömören már csak igy értékeltek bennünket: "Az OSZK Sportköre is nehézségek
kel küzd..."
Igen, a Sportkör sokszor nehézségekkel küzd, mert kevesen vannak, akik közösségi mun
kát vállalnak ügyintézésében. Sokan segíthetnének nekünk kézzelfogható munkával, de 
a nagyobb érdeklődés is megmutatná jótékony hatását. Erre csak egy példát szeretnék 
említeni. Korábban a Külker SC-ben sportoltam. A nem is olyan nagy létszámú és hoz
zánk hasonló amatőr sportolókat összetartó evezős szakosztály közgyűlésén természetes
nek éreztük, hogy közöttünk ül Melega Tibor jelenlegi külkereskedelmi miniszterhelyet
tes. Idejéből erre is futotta! Gyakori érdeklődése /vagy számonkérése/ bizony erősen 
ösztönözte mind a vezetőket, mind a sportolókat. /Igaz, az első mérkőzéseken nekünk is 
Havasi Zoltán volt a menedzserünk./

Ezzel az összefoglalással talán sikerült bemutani tevékenységünket. Úgy érzem, a 
Sportkörünk igazolta szükségességét, megmutatta életrevalóságát. További fejlődésé
hez közös jóakarat, még többek segítsége szükséges. Közös érdekünk, hogy eddigi próbál
kozásaink eredménnyel járjanak /pl. női kondicionáló torna, viziturázás fejlesztése/, 
igazolják és bátorítsák az újat akarókat. így léphetünk előbbre, tehetjük tevékenysé
günket még hasznosabbá.

Sopronyi János

A szerkesztőség hírei

Dr. Ferenczy Endréné, Kovács Ilona és dr. WIx Györgyné a jövőben nem tudnak részt ven
ni a szerkesztés munkájában. Amikor megköszönjük több évtizedes odaadó közreműködésü
ket, egyúttal kérjük őket*, hogy írásaikkal a jövőben is támogassák lapunkat.
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Az Országos Széchényi Könyvtár Vezetősége és Pártszervezete

mély fájdalommal tudatja, hogy

Hámori Béla
a könyvtár nyugalmazott főosztályvezetője és egykori párttitkára, 

a Munka Érdemrend ezüst és arany fokozatainak kitüntetettje

1981. május 8-án, 73 éves korában, befejezte tevékeny életét.

Hamvasztás utáni búcsúztatása május 23-án, szombaton 13 órakor lesz a Farkasréti temetőben.

EMLÉKÉT KEGYELETTEL MEGŐRIZZÜK.
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