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A könyvtár Vezetői Tanácsa október 8-án tartott ülésén első napirendi pontként az 
OSZK átszervezésének kérdésével foglalkozott. A tárgyalás alapját a "Javaslat az Orszá
gos Széchényi Könyvtár szervezetének módosítására" c. előterjesztés, valamin dr. Jóboru 
Magda főigazgató által szóban előadott, egy szükebb vezetői körben kialakított javasla
tok képezték. A Vezetői Tanács a könyvtár szervezetének ésszerű módosítása érdekében az 
alábbiak szerint foglalt állást:

1. / Három szak-főosztály és a Gazdasági Igazgatóság képezze a könyvtár fő szerveze
ti egységeit:

I. Gyűjteményi Főosztály;
II. Központi Szolgáltatások Főosztálya;

III. AllományvédeImi FőosztáIy.

Az I. főosztály a volt l-ll., a II. főosztály a volt III — IV. főosztályokból, a III. 
főosztály a volt Beruházási és Könyvtári üzemi Igazgatóságból alakul, figyelembe véve a
2.-3. pontok alatti részletezést.

2. / A Nemzetközi Csereszolgálat és a KMK Uj Könyvek szerkesztősége all. főosztály 
szervezetébe kerül.

3. / A kurrens és retrospektív könyv- és periodika-feldolgozás és rekatalogizál ás 
szervezeti elhelyezésének, Ml. elhatárolásának kérdései még további tárgyalást igényel
nek. Az érdekeltekből álló szakmai bizottság dolgozzon ki javaslatokat az intézetvezetés 
részére. (A bizottság résztvevői a főigazgatóhelyettesek, az illetékes főosztályvezetők, 
osztályvezetők, valamint helyetteseik.)

4. / A szükséges létszámok kI gazdái kodásává I az I. Gyűjteményi Főosztályon belül:
a kutatás irányítással foglalkozó csoportot,
a II. Központi Szolgáltatások Főosztályon belül: a fejlesztés tervezésével, 
szervezésével foglalkozó csoportot,
a III. Állományvédelmi Főosztályon belül: a kiadványok műszaki szerkesztésé
vel /kiadványelőkészitéssel/ foglalkozó csoportot kell létrehozni.
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A Vezetői Tanács tagjainak egy részé egyetértett azzal a szóbeli javaslattal, hogy 
a főigazgatóhelyettesek közötti munkamegosztás a jövőben úgy alakítandó, hogy mindkét 
főigazgatóhelyettes valamennyi területtel foglalkozzék: Zircz Péter főigazgatóhelyettes 
mint az operatív ügyek irányítója, dr. Havasi Zoltán főigazgatóhelyettes mint a tudomá
nyos munka irányítója. A vitában résztvevők másik része hangot adott azon meggyőződésé
nek, hogy az intézmény átszervezésével foglalkozó bizottság javaslatával ért egyet, hogy 
t.i. a Gyűjteményi Főosztály dr. Havasi Zoltán főigazgatóhelyettes felügyelete alá tar
tozzék.

5./ Az OSZK módosított szervezetéről szóló javaslatot az MM Könyvtári osztályának 
jóváhagyásra fel kell terjeszteni.

A Vezetői Tanács végül úgy döntött, hogy az uj szervezeti formát - a minisztériumi 
jóváhagyástól függően - minél előbb, lehetőleg még az év vége előtt életbe kell léptet
ni. Határozat született arra vonatkozólag is, hogy a változások figyelembevételével, az 
OSZK uj szervezeti és működési szabályzatát az MM Könyvtári osztályához jóváhagyásra még 
ezévben fel kell terjeszteni, továbbá egy év múlva az uj szervezeti forma működésének ta
pasztalatait az intézetvezetés vizsgálja meg.

A Vezetői Tanács második napirendi pontként dr. Németh Mária tud. titkár "Az OSZK 
egyes kiadványainak mikroformátumu megjelentetési lehetőségei" c. előterjesztését tár
gyalta meg, és a következő határozatokat hozta:

1. / Az OSZK egyes kiadványainak mikroformátumu kiadását Pentakta gépsoron I982— 
tői - egyelőre szerény méretekben - el kell kezdeni. E kiadói tevékenység nem befolyá
solhatja lényegesen a könyvtár állományvédelmi programját.

2. / Évente külön kiadványi tervet kell készíteni a mikroformátumu kiadványok meg
jelentetésére, első ízben 1982-re. /OSZK és KMK-kiadványokra egyaránt./

3. / A mikrofilmlapos kiadványok árának reális megállapításánál, valamint az olvasó
gépek telepítésének a haszná Itatás érdekében való tervszerű irányításánál az MM Könyvtá
ri osztályának segítségét igénybe kell venni.

4. / Kidolgozandó egy tervezet a mikrofilmlapos kiadványok nagyobb arányú előállítá
sának feltételeiről /létszám, gépi felszerelés, stb./.

dr. Németh Mária előterjesztésének részletes ismertetésére lapunk legközelebbi számában 
visszatérünk.
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Az OSZK külföldi vendégei, 1981. január-junius

Személycsere keretében

BuIgária: A szófiai Nemzeti Könyvtárból Anasztaszla Ljutóvá a nemzeti bibliográfia gépe- 
sitésérőI tájékozódott.
Csehszlovákia: A prágai Nemzeti Könyvtárból J. Kostková a budapesti Francia Intézet tevé
kenységét és a könyvtárakkal való együttműködését tanulmányozta, Z. Vajdóvá folytatta a 
KMK-ban az olvasáskutatás módszereinek korábban megkezdett tanulmányozását. A martini 
Matica Slovenska Könyvtárából V. Pisarcfk igazgató Botyánszky Mihály kíséretében könyvtár

vezetési és munkaszervezési kérdésekkel foglalkozott, a futószalag és az olvasószolgálat 
munkájával ismerkedett és megtekintette a vári építkezést. - A Matica Slovenska Irodalmi 
Múzeumából A. Hol Iá és F. Lasut befejezte szlovák vonatkozású régi kéziratok korábban meg
kezdett mikrofilmezését.
NDK: A berlini Deutsche StaatsbibIiothek-bol Johannes Bock és Peter Ólma reprográfiái ta
pasztalatcsere látogatáson voltak. A lipcsei Deutsche Bücherei-ből Horst Gebauer a szakka
talógus szerkezetét és használatát tanulmányozta.
Szovjetunió: A leningrádi Száltikov-Scsedrin Könyvtárból Irina Fjodorovna Grigorjeva együtt
működési kérdések megbeszélésére érkezett és állománygyarapítási ügyekben tájékozódott.

Jelentősebb külföldi látogatók és kutatók

Janurában az újvidéki egyetemről Csáki S. Piroska a 20. századi vajdasági könyvkiadás
ról, Dr. R. Prágák, a brnoi egyetem docense a cseh-magyar kulturális kapcsolatokról gyűj

tött anyagot, J. Th. Kirie, az USA Indiana Egyetem történésze a magyar-török kapcsolatok 
tárgykörében kutatott. Februárban fogadtuk Penavin Olgát, az újvidéki egyetem tanárát nyel
vészeti kutatásokra, a tokiói egyetemről Senga Toru kutató Kelet-Európa korai középkori 
történetével foglalkozott, Gerda Mraz történész Burgenlandból Haydn-kutatásokat folytatott. 
Márciusban M. Potemra kassai bibliográfus gyűjtött adatokat állományunkban, fogadtuk a bu
dapesti Román Nagykövetség tanácsosát, J. Chirát, aki a nemzeti könyvtárral ismerkedett,
Dr. J. Zessner-Spitzenberg, az Österreichische National bibiiothek főigazgatója meghívásunk
nak eleget téve együttműködési tárgya I ásókra érkezett, az ösztöndíjas Sato Noriko törté
nész Tokióból a magyar történelemmel kapcsolatos anyagokban búvárkodott, Halmos Endre, a 
kölni egyetem tanára a magyar zeneoktatás történetével foglalkozott, hosszabb ideig tartó 
szakmai gyakorlatát kezdte meg a szudáni Leyla A. Mohamed és az angol-magyar szótár revízi
ós munkáját végezte P. Sherwood, londoni egyetemi tanár. Áprilisban Indig Ottó nagyváradi 
irodalomtörténész városa színészetének múltját kutatta, J. Gergely Franciaországban élő 
zeneesztéta a Bartók-évforduIó kapcsán látogatott könyvtárunkba. Májusban Ch. Brewer new- 
-yorki zenetörténész ugyancsak Bartók munkásságával foglalkozott, N. Clavel, a lausanne-i 
Egyetemi Könyvtár igazgatója a Corvinákat tekintette meg, júniusban pedig M. Alexandru-t, 
a kolozsvári Levéltár igazgatóját fogadtuk, 17-20. századi, román vonatkozású dokumentumok 
kutatására.

Bemutattuk a nemzeti könyvtárat a Nemzetközi Előkészítő Intézet egy hallgatói csoport
jának, akik különböző fejlődő országokból érkeztek, továbbá a Finn Fotóművész Társaság, a 
kölni Könyvtárosképző Intézet, a prágai Nemzeti Könyvtár és a martini Matica Slovenská 
egy-egy csoportjának.
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

A hirlaptári szolgálati katalógus

A hírlapok katalogizálása a Nemzeti Könyvtárban egyidős a Hirlaptárra1. 1884. julius 
23-án indította a feldolgozó munkát Szinnyei József a Hirlaptár megalapítója. Az o 
kezdeményezésére egyesítették az Egyetemi Könyvtár, a MTA, a Nemzeti Kaszinó, az Er
délyi Muzeum és a Ráday Könyvtár hirlapanyagát a Széchényi Könyvtár addigi hirlapgyüj- 
teményével. Szinnyei József feladatai a mai hirlapfel dolgozás gondjaival voltak azono
sak: a meglévő anyagot kivánta rendezni és kiegészíteni, biztosítva a folyamatos gyűj
tést, és egyben a feltárt anyagról katalógust állított fel az olvasók használatára.
E katalógus a raktározásbóI indult ki: a könyvek gyűjteményéhez hasonlóan a Hirlaptár 
ekkor még tudományágak szerint csoportosította illetve raktározta anyagát. Egy-egy 
szakcsoporton, illetve tudományágon belül az anyagot betűrendbe állította fel, figye
lembe véve a hírlapok formátumát és nyelvi hovatartozását. A tár első katalógusának 
lapjai csak a legfontosabb adatokat tartalmazták: a tudományágaknak megfelelő szakjel
zetet, a focimét, az alcímet, az első szerkesztőket és az egymás után sorjázó évfolya
mok leírását. A bekövetkezett változásokat nem vetítették ki az un. bibliográfiai ol
dalra: az egyes évfolyamoknál jegyezték fel mechanikusan. Katalógusát Szinnyei évente 
nyilvánosan is közzétette: a Vasárnapi Újság, majd a Magyar Könyvszemle hasábjain.
1927. fordulópontot jelentett a nemzeti könyvtár raktározásában. Ekkor rendezték be az 
uj raktárhelységeket az akkoriban legkorszerűbbnek számító mozgatható vaspolcokkal.
Ezzel megszűnt a kiadványok addigi tudományszakonkénti csoportosítása, a könyvállomány
nál és a hírlapoknál is áttértek a numerus currens szerinti tárolásra.
Ez a változás természetszerűen maga után vonta az eddigi katalógusok átalakítását. 
Mindenekelőtt: megszűnt a szakjelzet, a helyét a numerus currensnek adta át, s némileg 
bővültek a katalóguslapokon szereplő adatok. Ezzel párhuzamosan dolgozták ki a katalo
gizálás szabályait, amelyeknek megfelelően a katalogusIapók részletesen tükrözték minden 
évfolyam állapotát és esetleges hiányait is. /az uj szabályzatnak megfelelően a kataló
gus több uj adatcsoportot is tükrözött, pl.: címváltozásokat, mellékleteket stb./
Az uj feldolgozás adatait felhasználva 1935-ben külön földrajzi, szerkesztői és szakka
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talógus munkálatai is megindultak. S végül ekkor vált el a belső használatra szánt un. 
szolgálati katalógustól a periodikumok rövidített leírását adó hirlaptári olvasói kata
lógus.
1945 után alapvető változás állt be a könyvtár életébe is: a nemzeti könyvtár nyilvá
nossá vált, ugrásszerűen megnőtt olvasóinak száma, s mindez a katalogizálási munka 
nagyüzemi átszervezését vonta maga után. A hír laptár 1950. január elsejével áttért a 
korszerű kardex nyiIvántartásra, s ennek bevezetésével megtörtént az első lépés a peri
odika katalogizálás teljes megújítása felé is. A könyvfeldolgozáshoz hasonlóan a hírlap- 
tár áttért anyagának teljes rekatalogizálására. Előnyomtatott szolgálati katalóguslapon 
a feldolgozó a címleírás elkészítésével párhuzamosan az adréma sokszorosítás céljára un. 
adréma-kisérőlapot is készített, amely a címleírás legfontosabb adatait tartalmazta. Ez 
a kísérőlap jelezte az olvasótermi használatra szánt katalogusIapók számát. Ezek alap
ján készült több színben az olvasótermi betűrendes, földrajzi, szerkesztői és szakkata
lógus, majd 1960-as évektől a közreadói katalógus is.
Mielőtt rátérnénk az uj periodika szolgálati katalógus ismertetésére összegeznünk kell 
azt a tényt, hogy munkatársaink eligazítását jelenleg három belső szolgálati katalógus 
látja el: a legkorábbi a Szinnyei József indította régi, - kézzel majd írógéppel irt - 
nagy lapos, un. "müncheni11 katalógus, amelyet egykor könyvalaku dobozokban, jelenleg pe
dig nagyalakú fiókokban helyeztek el.
Ezt követi az 1950-ben megindított szolgálati katalógus, amely a kardex nyilvántartás 
lapjainak méretéhez igazodva első oldalán a periodikum bibliográfiai adatait, túloldalán 
pedig az OSZK-ban meglévő állományt tükrözi. Ez a katalógus szintén fiókokban találha
tó.
Az uj szolgálati katalógus méretében formájában.és elhelyezésében is különbözik az eddi
giektől: könyvalaku, szétnyitható, egy-egy címre vonatkozó bibliográfiai és állományi 
oldalakat nylon tasakok tartják egybe, a tasakok tárolása pedig dobozokban történik.
Az uj szolgálati katalógust a várbeli költözés, a toronyraktárak, az anyag uj raktáro
zási módja tette szükségessé. Az uj raktározással összefüggő uj raktári jelzetek mellett 
természetesen szerepet játszott kialakításukban az a törekvés, hogy egyidejűleg a kor
szerű nemzetközi címleírásokhoz igazodjunk.
E célból 1977-ben munkaközösség alakult a könyvtár feldolgozó osztályán, amely az akkor 
már kidolgozás alatt álló nemzetközi periodika-címleírás szabvány szempontjait is figye
lembe véve alakította ki a magyar nemzeti könyvtár követelményeinek megfelelő uj cimle
írási és kataloguss3Brkesztési szabályzatát.
A katalogizáló osztály hirIapfeIdolgozó részlegénél 1978 áprilisában kezdődött meg a 
korszerű, sok részletében merőben uj címfelvételi munka. Elsőként a meglévő hatalmas 
címanyagból, a korábban rr^gíndu It jelenleg is élő címeket válogatták ki. E hosszuéletü 
lapok, folyóirátok mél tán lehetnek nemzeti büszkeségeink. /Orvosi Hetilap, indult 1857., 
Természettudományi Közlöny indult 1869., Magyar Könyvszemle, indult 1876. stb./ Feldol
gozásuk azonban a jelenlegi, korszerű szabvány követelményei alapján igencsak próbára 
teszi a katalogizáló szakmai tudását. Hiszen az uj szabvány szerint nem pusztán egyes 
címeket, hanem egész "cimcsaládokat" kell felgöngyölíteni: vissza kell nyúlni az ősi
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indulási számhoz, és onnan végig kell kisérni a cim egész bibliográfiai és állományi 
alakulását. /Esetleges melléklepok, mellékletek, társlapok sorsát, esetleges kiválását, 
továbbélését, pontosan kikutatva és jelezve az összefüggések időtartamát és milyenségét 
így az uj szolgálati katalógus segítségével a használó a cim egész bonyolult előéleté
vel is megismerkedhét.
Ez a nagyarányú és igényes feldolgozási - feltárási munkálatok együtt jár a rekatalogi
zált anyag állományának egybevonásávaI, kiegészítésével - és természetesen ujraszámozá- 
sával. A könyvtár birtokában lévő muzeális első, másod harmad stb. példányokból kifo
gástalan állapotú muzeális példányt alakítanak ki. S valamennyi sorozatot egyetlen rak
tári jelzettel látnak el. Az uj raktárakban három nagyságban helyezik el a periodiku- 
mokat: 1-25 centiméterig HA, 25-35 centiméterig HB, 35 - centimétertől nagyobb formátu
mú anyag HC raktári elhelyezést illetve jelzetet kap. Feldolgozási munkák eredményekép
pen a bevezetőben ismertetett két régi szolgálati katalógus állománya fokozatosan csök
ken, minden rekataIogizáláson átesett anyag régi katalogusIapja a "RÉKÁT” piros színű 
bélyegzővel és a régi raktári jelzet fölé rávezetett uj raktári jelezettel eredeti 
helyükre kerülnek vissza.

Milyen kérdésekre ad választ, az időszaki kiadványok milyen adatairól tájékoztat
az uj szolgálati katalógus?
Egyrészt az időszaki kiadványokat azonosító bibliográfiai adatokról, illetve azok vál
tozásairól, másrészt az egyes kiadványoknak az OSZK-ban megtalálható állományáról.
A bibliográfiai adatok 14 adatcsoportból állnak. Minden esetben szerepelő adat a focim, 
a megjelenési hely, az induIás-megszünés-szünetelés, az időszakosság és a méret rovatai 
bán, valamint a közreadó, vagy a kiadó, vagy a nyomda adatcsoportjai valamelyikében.
A kötelező adatokon kívül - amennyiben van erre vonatkozó közlés - a szolgálati kataló
gus feltünteti az időszaki kiadványok párhuzamos címét, azaz idegennyelvü focimét, al
címét és párhuzamos alcímét. A focim forrásának tekinthető helyein az egymástól eltérő 
focim cimváltozatként a "Megjegyzés" rovatba kerül.
A szerkesztőségi adatcsoport megkülönböztet főszerkesztőt, felelős szerkesztőt, a szer
kesztő bizottság elnökét, szerkesztőt, illetve sorozatszerkesztőt.
Az időszaki kiadványok kapcsolatait az egy időben élő kiadványokkal az "Összefüggések 
más címekkel" rovat tárja fel. Összefügytípusonként megjelöl társlapot, kiadásváltoza 
tót, főlap-melléklap kapcsolatot, és jelzi, hogy valamely sorozatcimen belül jelenik-e 
meg az adott periodika.
A címváltozáshoz kapcsolódó összefüggések a cim közvetlen összefüggéseit, vagyis köz
vetlen előzményt, előbbi címet, illetve folytatást, utóbbi címet tüntetnek fel.
A Megjegyzés rovatba kerül minden olyan adat vagy közlés, amely nem szerepel a címleí
rás meghatározott rovataiban, például a cimváltozatok, az állandó mellékletek címei, a 
kiadvány többéves mutatói repertóriumai, indexei, több ISSN szám esetén azok érvényes
ségi ideje, az egyes füzetek részcímes voltára vonatkozó közlés, vagy az OSZK állományé 
ból hiányzó összefüggő címekre való hivatkozás.
A bibliográfiai adatcsoportokon kívül minden címfelvétel tartalmazza a kiadvány raktár
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jelzetét, ISSN számát és szakszámait.
Milyen változásokra ad választ a katalógus?
A szolgálati katalógus az adatok változását folyamatosan vezeti. A kötelező adatcsopor
tokban a kiadvány első számától kezdődően, a többi rovatban az adat első megjelenésétől 
- a jelentkezés dátumával - nem csak a változást, de az adat hiányát is jelöli.
Milyen utalók segítik az adott cim megtalálását a focim pontos ismeretének hiányában?
A főcímre utaló készül a mellérendelt címekről, a cimváltozatokról, a sajtóhibával kö
zölt főcímről, a focim rövidítve közölt alakjáról, a személynévvel kezdődő főcímnél a 
családnévről, a focim helyesírási változatairól és váltakozó formájáról, a párhuzamos 
címekről. Utaló állhat a fontosabb állandó mellékletek címéről is. A sorozatcimről az 
utaló feltünteti a sorozaton belül megjelenő valamennyi főcímet.
Mit lehet megtudni az állományról a katalógus alapján?
Az OSZK állományában meglevő címek valamennyi példányáról - külön önálló lapokon - köté
szeti egységenként rögzíti a nyilvántartás az állományi adatokat és a példányok állapo
tát.
A szolgálati katalógus jelöli az egyes kötetegységek megjelenési évét /illetve egyes 
kiadványtípusoknál a tárgyévét is/, az évfolyam, vagy évfolyam értelemben használt kö
tetjelzést, a kötésmódra vonatkozó közlést, az évfolyamon belüli kötetjelzést, az egy
ségek első és utolsó füzetszámozását és - ha szükséges - a dátumát.
Ezen kívül, a számozási adatokhoz kapcsolva, rögzíti a kötetek egyéb tartozékait: az 
éves címlapok, tartalomjegyzékek és mutatók, valamint az egyes füzetekhez tartozó bo
rítók létét, a táblák, térképek és mellékletek számát, jelzi a supplementumokat és a 
küIönszámokat, a kötetek hiányait és csonkaságát.
Az állományi lap Megjegyzés rovatában - mindig a leirt kötettel azonos sorokban - az 
egyes adatokra vonatkozó megjegyzéseken kívül megtalálhatók az egyes füzetek részeiméi, 
fontos mellékletek, különszámok, kongresszusi anyagok címei.
Az uj szolgálati katalógus a Hirlaptár anyagának eddigi legteljesebb feltárását kezdte 
meg. Az előző szolgálati katalógusok időszakonként változó szempontok szerint szelek
tálták a feltüntetendő adatok körét, leírási szabályait. Az uj szolgálati katalógus a 
magyarországi időszaki kiadványokról - az adatok mennyiségét, pontosságát, a feltárás 
mélységét és egységességét tekintve - olyan értékű feltárás, amely fokozottabb védettsé
get igényel, ezért, használatát - kutatóknak és könyvtáros kollegáinknak is - belső mun
katárs közreműködésével biztosítjuk.

Lakatos Éva - Ákom Márta

00

179



Könyvtárunk vándorlásai

Miután a közelmúltban a vári költözködés belátható távolságba került, s ennek kap
csán könyvtárunk komoly korlátozásokat vezetett be, úgy döntöttünk, hogy rendszeres ki
állításainknak mintegy záró fejezeteként bemutatjuk, hogy az I802—i alapítás óta hány 
költözésen ment át már a könyvtár, vagy legalábbis annak állománya.

A könyvtár 180 éves története folyamán meglepően sok helyen megfordult, az adott 
kor történelmi - társadalmi helyzetének függvényeként, s ez a sok mozgás nem csupán 
technikai kérdés volt, hanem olykor létét meghatározó - esetleg veszél>eztető - mozza
nat. Szembeszökő példa erre a könyvek többszöri menekítése a napóleoni háborúk idején, 
vagy nem is olyan régen, a II. világháború végén.

Menet közben kellett rádöbbennem, hogy a könyvtár történetéből ennek az egyetlen 
szeletnek a bemutatásával is milyen nagy feladatra vállalkoztam. A mozgás-költözés meg
lehetősen mobil állapotában eltöltött első negyedszázad után a Nemzeti Muzeum épületében 
nyert véglegesnek tűnő helyet. E hely kinövése, kényszermegoldások és nagyvonalú /több
nyire elsikkadt/ tervek, s a jelenlegi - szintén zűrzavaros - állapot bemutatásakor el
sősorban az egyes korszakokat tárgyaló szakmunkákra támaszkodtam, annál is inkább, mert 
a könyvtár történetének kiváló ismerői helyett én állítottam össze a kiállítás-vázlatot, 
holott csak alapszinten /vagy még úgy sem/ voltam tisztában ezekkel a dolgokkal.

így előbb "átképeztem" magam OSZK-történésszé, majd e rövid stúdium után fogtam 
hozzá az anyag gyűjtéséhez. Ezért aztán nem fogható rá a kiállításra, hogy "könnyed ujj
gyakorlat", mert néha nyilvánvaló tényeket nem ismervén, dupla munkát kellett végezhem.

A kiállítás időrendben követi a néha zsúfolódó eseményeket, közben ki-kitérve a 
gyűjtemény állandó elhelyezéséért folytatott harcra is /helyszínek, tervek változása/.
Az anyagot szerkezetileg három részre csoportosítottam: négy tárló bemutatja a könyvtár 
alapításától 1846-ig tartó időszakot /Nagycenk, a pálos kolostor, egyetem, Nagyvárad 
stb./; a következő három tárló gyanús tömörséggel a következő évszázadot /mely közben 
látszólag nem volt mozgás, valójában az anyag veszedelmes gyorsasággal növekedett, al
bérletekbe szorult stb./; a kiállítás utolsó részében a könyvtár jövőjét igyekszem fel
villantani, részben ismert dokumentumok, részben uj, eredeti anyag segítségével. Tulaj
donképpen a könyvtár történetét valamennyire ismerők számára ez lehet az egyetlen uj, 
s talán érdekes anyag: a nyár elején a Várben készült fotók, hiszen nem mindenki járt 
ott az utóbbi időben, s igy némi képet lehet kapni az ott folyó munkálatokról. A képek 
meglehetősen félkész állapotot mutatnak.

A kiállítás összességében a rendelkezésre álló szűkös terjedelemben igyekszik a 
"történelmi mozgássorozatot" lehetőségeihez képest iIlusztrativan bemutatni; bár két- 
három hetenként az egész anyag szétzilálódik /olvasók és könyvtárosok ülnek, támaszkod
nak a tárlóknak/, igyekszik egységes képet adni a könyvtár vándorlásairól.

Sövény Zoltán
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Vogel Eric díszlettervei

Az Opera, a Nemzeti, a Vígszínház vagy a hajdani Népszínház műsora, szövegkönyvei és 
partitúrái, társulata, vagy az intézmények külső története többé-kevésbé ismert, forrá
sok alapján jól rekonstruálható, - nem így a színházi előadások rendezői stílusa, a 
színházi látvány mindenkori megformálása. Még ennyi sem mondható el a két viágháboru kö
zötti kisebb üzletszinházak nagy részéről, a könnyű műfaj, az operett, a revü, a varieté 
világáról: a műsor se, a korabeli szcenika sem ismert. Ezért hézagpótló az a tervegyüt
tes amelyet Vogel Eric adott el az OSZK Színháztörténeti Tárának.
Vogel Eric 1907-ben született Budapesten. Festészeti tanulmányait Fényes Adolf és Her
mán Lipót irányítása mellett az OMIKE festőiskolájában kezdte. Az Iparművészeti Főisko
lát Bécsben végezte, ahol tanulmányai mellett a Vita-filmgyárban és a Josefstaedter 
Theaterben gyakornokoskodott. Bécsi és franciaországi tanulmányút után 1927-ben kezdte 
színházi tervezői pályáját Budapesten.
Az 1920-as évek végétől több fővárosi színház számára dolgozott. 1927-ben a Fővárosi 
Operettszinházban Pán József tervező mellett indult. 1929-35 között a Fővárosi Operett- 
színház, a Pesti Színház, a Komédia Orfeum, a Terézköruti Színpad, a Royal Revü és a 
Bethlen téri Színpad; 1935-39 között a Fővárosi Operettszinház mellett a Városi Színház, 
a Kamara Színház, a Royal Színház, az Angol Park és a Márkus Parkszinház; 1939-40 kö
zött a Moulin Rouge; 1947-49 között ismét a Fővárosi Operettszinház és a Royal Varieté 
számára dolgozott. A színházak államosítása után, az 1950-es évek elején jelentősebb 
tervei a Fővárosi Víg színház előadásaihoz /I95I-54/, illetve a Blaha Lujza Színház pro
dukcióihoz kapcsolódtak. A könnyű műfaj területén a Vidám Színház /I950—I95I/, a Vidám 
Színpad /1951 — 1967/ és a Fővárosi Kis Színpad /I954-I968/ számára dolgozott. Vidéken az 
50-es évek közepén Békéscsabára szerződött. 1955-től részt vett a főváros első uj mun
káskerületi színházának a József Attila Színháznak a megalapításában, 1955-60 közt a 
színház több előadásának díszlet- és jelmeztervezésében. A 60-as évektől tervezői munkás
sága egyre inkább a keberé*esztrád területére korlátozódott, a Kamara Varieté, a Vidám 
Színpad, a Moulin Rouge, a Jégrevü és a TV produkcióihoz tervezett.
A tervező egész munkásságát, s a sok színház kapcsán a magyar színjátszás több mint fél 
évszázadát felölelő tervegyüttes színvonala változó. A 20-as évek végén induló fiatal 
művész a korszak külföldi díszlettervezői gyakorlatának javát közvetíti itthoni tervezé
seiben: a konstruktivizmus szabatosságát, a színpadi !,pars pro toto” elvét a nehézkes 
atelier-naturalizmussal szemben.
A 30-as évek kabaré és revüszinháza inak világát a berlini Seala Színpad és Moulin Rouge, 
a Moulin Variete számára készült tervek idézik. A 30-as 40-es évek könnyű, zenés műfajai
hoz, a Fővárosi Operett és a Royal Színház, a Royal Varieté produkcióihoz készült jelmez
tervek kitünően jelzik a korszak operettszinháza inak ízlésvilágát, színház és divat szo
ros kapcsolatát, az irodalmi színház és a könnyű műfaj divergáló eszköztárát. A jelmez
tervek legnagyobb része színészhez kötött, Bársony Rózsi, Peéry Piri, Gombaszögi Ella, 
Mezei Mária, Sennyei Vera, Kiss Manyi stb. egy-egy szerepes jelmezterve könnyed, karika-
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turisztikus színész-portrékat is ad. A felszabadulás előtti korszakhoz érdekesen kap
csolódik az 50-es évek szocialista realizmusa, az 1953-as Szibériai rapszódia, a békés
csabai Bánk bán és János vitéz, majd a József Attila Színház indulására jellemző monu- 
mentális-reprezentativ kiállítású előadások sora. Vogel igazi területe a könnyű műfaj, 
a revü, a verieté. Tervei a szórakoztatóipar nemzetközi eszköztárát idézik: feltűnőek, 
színesek, sokszor frivolak, e területen a hazai és nemzetközi közízlést tükrözik.
A tervegyüttes több mint 70 darab 20-as évek vége, 40-es évek eleje közötti díszletter
vet, jelentékeny mennyiségű 50-es évek elejéről származó tervet, viszonylag kevés 60-as, 
70-es évekből származó müvet, a jelmeztervek esetében is elsősorban a korábbi periódu
sokra koncentrált válogatást tartalmaz. Az államosítás előtti korszak anyaga számunkra 
a legértékesebb, - a korabeli tervek elkallódtak, csak véletlenszerűen bukkannak fel.

Be Iitska-SchoItz Hedvig

Obrazcü föl klóra cügan-kelderarej /'Szemel vények az üstfoltozó cigányok népkölté-
szetébőT/. Moszkva 1981, Nauka. 263 I.

Magyarországon nagyarányú cigányüldözés kezdődött a századfordulón a hírhedt dáno- 
si rémtett után. Dánoson egy üstfoltozó cigánykaraván éjszaka kirabolta a pusztai csár
dát és minden ott lévőt lemészárolt. A csendőrségi nyomozás elől az üstfoltozó cigány 
csoportok kimenekültek az országból, részben Nyugatra, részben Bukovinán keresztül Orosz
ország felé. Kirajzási területük központja DéImagyarország /Bánát/ volt, ahová néhány 
nemzedékkel korábban a Havasalföldről, román nyeIvterüIétről kerültek. Román elemekből 
alakították ki cigány nyelvű népi kultúrájukat: dalokat, meséket, hiedelmeket, népszo
kásokat; vallásuk is a román görögkeleti vallás volt. Magyarországi tartózkodásuk során 
magyar szavak is bekrültek nyelvükbe és magyar néprajzi elemek folklórjukba.

Ennek a cigány csoportnak a népi kultúrájából ad gazdag gyűjteményt a szóbanforgó 
kötet, könyvtárunk hungarica-áIlományának újabb szerzeménye. Kiadója, R. Sz. Demeter, 
a pedagógiai tudományok kandidátusa, aki az apjától hallott balladákat, dalokat és mesé
ket tette közzé cigány nyelvű eredetiben, párhuzamos orosz fordítással. Az apa, Demeter 
Isván /!/, állítólag a délmagyarországi Demecseren született 1879-ben /ilyen nevű déI — 
magyarországi - majugoszláviai vagy romániai - községről azonban nem tudunk/. Cigány, 
román és orosz mellett magyarul is jól beszélt, így érthető, hogy meséiben a hétfejü 
szörnyeteg "cigány" neve serkáno, a táltos ló Bárson névre hallgat, a vendéget o Del 
andasz tűt 'az Isten hozott' hagyományos "cigány" mondással köszöntik, a lószerszám 
/szerszámo/ bakfunto-ból /pakfont/ készül. Balladahősei között megtaláljuk Kőműves Kele
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mén román megfelelőjét, Manóié mestert, a balkáni Novák és Gruja rablóvezért, de sze
repel János és Györgyi nevű balladahős is, bár magyarban meglehetősen szokatlan szerep
ben: János az erdőben favágók gyermekeit süti meg nyárson és éteti meg szüleikkel, Györ
gyi pedig nem más, mint a ki sértetként visszatérő halott vőlegény közismert magyar nép
meséi alakja, aki azonban mérgében, mert az élők nem hajlandók befogadni, felakasztja 

magát.
Az elbeszélésekben megjelenik az obsitos katona közkedvelt magyar népmeséi alakja 

is, de kalandjai inkább emlékeztetnek Iidércnyomásos álomra, mint népmesére. A kiszol
gált katona hazaindul, de nem talál haza, mert az ut eltűnt. Megpillant egy magas hegyet, 
tetején fehéren világító házat. Odamegy, egy csizmadiát talál bent, lányostul. Megkéri 
a lány kezét, az öreg hozzáadja, s ekkor ő - a lány nélkül - tovább indul. Találkozik 
egy ismeretlen emberrel, aki reá vár. Követi, megszáll nála, másnap az ember ruhát cse
rél vele, és elviszi a templomba, otthagyja. A katona elsírja és elneveti magát. Erre 
a házigazda álöltözetben megjelenik, megkérdezi, hogy miért nevetett és sirt. - "Azért, 
mert megcsókoltam a feleségedet, és ő ellopta a pénzemet." Erre a házigazda megajándé
kozza, és ő ismét utrakel. Egy fán felakasztott meztelen nőt lát. Leakasztja. A nő bo
szorkány; elszedi minden pénzét, és megajándékozza egy bűvös zsákkal, amelybe az obsitos 
katona minden ellenségét be tudja fogni. Ezzel vége a mesének.

Az idézett példákból látható, hogy a hagyományos ciány gondd kozásmód és ízlésvilág 
gyökeresen különbözik környezetének kultúrájától. A cigány és nemcigány világot elvá
lasztó szakadék ismeretében jobban megértjük, miért olyan nehéz a cigánykérdés megoldá
sa.

A magyar hatás különösen erős azokban a cigány dalokban, amelyek nem az üstfoltozó, 
hanem a lókupec /lovári/ törzs anyagából származnak. A lókupec cigányok csoportja Erdély
ből kerültek a mai Magyarország területére a századfordulón. /Ma hazánkban azok a cigá
nyok, akik még tudnak cigányul, zömmel ebbe a csoportba tartoznak; ők a bőszoknyás, un. 
oláh cigányok/ Az egyes cigány csoportok kölcsönösen lenézik ugyan egymást, de állandó 
érintkezésben vannak, és a gazdag dal kinccsel rendelkező lókupec törzs dalait hazánkban 
is gyakran átveszik a többiek, még azok is, akik már nem tudnak cigányul. Kötetünkben 
a lókupec cigány dalokban Jóska nevű gazda szól Rendes nevű lovához, Timi svára tömlöcé- 
re emlékezik vissza a cigány. Néhány olyan darab is szerepel a kötetben, amely közvet
lenül Magyarországról származik: Hajdú András gyűjtötte az ötvenes években.

Vekerdi József
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Látogatás a Bibliofil Könyvkötő Munkaközösségben

A Bibliofil Könyvkötő Munkaközösség meghívására augusztus 19-én felkereste könyvtá
runka Kner Erzsébet, a nagyhírű nyomdász és könyv-művész család Chicagóban élő tagja. 
Látogatását még két évvel ezelőtti levelezésünk során ígérte meg, de akkor közbejött 
akadályok miatt európai utazása nem valósulhatott meg.

Most unokaöccse, dr. Ha imán György Guttenberg-dijas könyvművész társaságában keres
te fel a Restauráló Iaboratóriumot és a Hirlapállományvédelmi osztályt. Nyolcvannégy é- 
ves korát meghazudtoló fürgeséggel és érdeklődéssel hallgatta a könyvkötők és restaurá
lok beszámolóját s percek alatt meghitt közvetlenségü szakmai eszmecsere alakult ki. A 
Kner-nyomda alapítójának, Kner Izidornak leánya ma sem szakadt el szükebb szakterületé
től, a művészi könyvkötéstőI. Tudjuk róla, hogy az 1920-as években a lipcsei Akadémián, 
a modern tipográfia egyik legjelentősebb európai műhelyében betürajzot,. kalligráfiát és 
művészi könyvkötést tanult, majd hazatérve - rövid gyomai működés után - 1925-ben könyv
kötő műhelyt nyitott Budapesten. Működése meghatározó jelentőségű volt a két háború kö
zötti művészi könyvkötés területén. 1940 óta Chicagóban él, ahol könyvkötő műhelye van.
A négy fős műhelynek ma már csak adminisztratív ügyeit intézi, de hat évvel ezelőtt még 
aktív könyvkötőként működött. Nagy érdeklődéssel hallgatta a Bibliofil Könyvkötő Munka- 
közösség tevékenységéről szóló beszámolónkat s elmondotta, hogy a tengerentúl is ezekben 
az években ébredt fel az egyedi, művészi könyvkötés iránti érdeklődés. Számosán hobby- 
ból kezdtek el foglalkozni ezzel a szép mesterséggel. 5 maga Is vezet egy ilyen hobby- 
kört* amelynek tagjai közül például egy orvos-házaspár egészen magas művészi fokra 
jutott el. A házaspár levelezése csaknem az egész világot behálózza s ennek révén cse
rélnek tapasztalatot, anyagot, motívum-kincset.

Örültünk Kner Erzsébet megtisztelő látogatásának s csak azt sajnáltuk, hogy a nyá
ri szabadságok miatt oly kevesen lehettek jelen ezen a meghitt találkozáson. Jövőre 
lesz a Kner-nyomda alapításának 100 éves évfordulója s reméljük, hogy ebből az alkalom
ból Kner Erzsébetet újra körünkben üdvözölhetjük.

Somkuti Gábriel la

Kner & Anthony Bookbinders
407 South Dearbora Street 4* Rooml450 
Chicago. Illinois 60605 (312) WA 2 3870
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Az IFLA 47. közgyűléséről
/Lipcse, 1981./

Az IFLA 1976-ban elfogadott uj alapszabálya értelmében váltakozva tart közgyűlése
ket és konferenciákat. A két rendezvényt az különbözteti meg egymástól, hogy míg a kon
ferencián csak szakmai program szerepel a napirenden, a közgyűlésen a szövetség életé
vel, működésével, általános politikájával kapcsolatos kérdéseket is megvitatnak, s szűk 
ség szerint a tagok szavaztatásávaI döntenek. Közgyűlésekre a páratlan években kerül 
sor.

így tehát Lipcsében is kettős feladattal ülésezett a tagság. Egyrészt a kitűzött 
központi témát tárgyalta meg a plenáris ülésen, s egynémely szekcióban, másrészt a szö
vetség működését illető ügyekről tanácskozott.

Központi témaként a könyvtárügy országos intézményeinek és szakmai szervezeteinek 
szerepét és működését tűzték ki, különös tekintettel a nemzeti könyvtárügyek fejlesz
tésére és a nemzetközi kooperációra. Ezen belül foglalkoztak a könyvtári egyesületekkel 
országos könyvtári tanácsokkal és testületekkel, a könyvtártudományi és módszertani köz 
pontokkal, a könyvtárellátó szolgálatokkal, a könyvtártudományi kutatás szervezeteivel, 
mint a működés és fejlesztés meghatározó elemeivel. Természetes dolog, hogy másfelől az 
egyes szekciók, kerékasztalok s más szakmai egységek nem követték, nem követhették me
reven a központi tematikát, hanem a maguk által meghatározott középtávú program szerint 
tevékenykedtek.

A közgyűlés meghallgatta és jóváhagyólag elfogadta a főtitkár beszámolóját a szö
vetség tevékenységéről, valamint a Szakmai Bizottság elnökének, a pénztárosnak és a 
kiadványi felelősnek a jelentését. Hivatalos dokumentum rangjára emelte az 1981 — 1985—ös 
időszakra szóló középtávú szakmai programot, amely magába foglalja a szövetség tevékeny 
ségének fő irányait, az egyes szekciók és kerékasztalok legfontosabb tennivalóit. Sze
rény mértékben megemelte a fejlődő országokban működő intézményi tagok tagdiját. A 
legfelső vezető testületben a Végrehajtó Bizottságba újabb két évre beválasztotta 
Ludmilla Gvisianit /SZU/, s a végleg kiváló G. Pflug /NSZK/ helyére H. P. Geht /NSZK/ 
választotta, aki eddig a Szakmai Bizottság elnöke volt. A Szakmai Bizottság uj elnöke
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H. Avram /USA/ lett.
Az IFLA vezetősége külön konzultációt folytatott a szocialista országok delegációi

val arról, hogy miben és mi módon tudnának még intenzivebben közreműködni az IFLA nagy 
programjainak /UBC, UAP, Intermarc/ megvalósításában. A delegációk kifejezték kooperáci
ós készségüket, s arra kérték az IFLA illetékes szakmai egységeit, hogy rövid határidőn 
belül bocsássák rendeIkezésükre rövid- és középtávú terveiket, a lehető legkonkrétabb 
formában, hogy az egyes országok egyesületei, intézményei stb. nyilatkozhassanak afelől, 
mely munkálatokban kívánnak részt venni.

Az IFLA Végrehajtó Bizottságának általában nem az okoz gondot, hogy nem talál ven
déglátót közgyűlései és konferenciái számára, hanem inkább az, hogy a több meghívás kö
zül melyiket fogadja el, hogyan rangsoroljon közöttük. Ezért egy-egy közgyűlés vagy 
konferencia megrendezésének odaítélése egyúttal gesztus is. Most az NDK könyvtárügyi 
teljesítményeinek, a nemzetközi könyvtári kooperációban való tevékeny közreműködésének 
elismerését jelentette az, hogy éppen Lipcsében került sor a 47. közgyűlésre. Az NDK- 
beli kollégák mindent megtettek a közgyűlés sikeres lebonyolItása érdekében, 
méghozzá úgy, hogy a közismert német szervezőkészséget és alaposságot - mondjam ezt? - 
magyaros kel lemmel vegyitették, vagyis nemcsak olajozottá, hanem otthonossá is tették 
a több mint ezer résztvevő számára a Lipcsében eltöltött hetet.

Papp István

Szubjektív feljegyzések a kaposvári vándorgyűlésről

A háttér
A Magyar Könyvtárosok Egyesület tagjai még a tavasszal megkapták a kaposvári megyei 

könyvtár mint rendező szerv felhívását a 13. vándorgyűlésen való részvételre. A kikül
dött programiüzetből mindenki megismerhette a vándorgyűlés forgatókönyvét és annak alap
ján bárki el dönthette, részt vesz-e rajta vagy sem. A rendezők majdnem 700 visszaigazo
lást kaptak. Igaz ugyan, hogy a vándorgyűlés idejére néhányan meggondolták magukat, de 
még i:s 600 fölött volt a résztvevők száma. A szervező könyvtár módszertanos munkatársai 
tavasz óta - a rossz nyelvek szerint - mást sem csináltak, csak a vándorgyűlésre készül
tek. Szorgoskodásuk tökéletes eredményre vezetett, ami a megérkezést, a szállásfoglalást, 
étkeztetést és a programokról történő tájékoztatást illeti. A vendéglátók figyelmessége, 
kedvessége nehezen lesz felülmúlható.

A programok
Ami a szakmai programot illeti: a plenáris ülés azok számára mondott újat, akik nem 

tudtak részt venni a IV. Országos Könyvtárügyi Konferencián /és ilyenek igen sokan vol
tak/. A napilapokban és a központi szakfolyóiratokban megjelent tudósításokon kívül itt
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kaphattak először összefüggő áttekintést a konferenciáról és ajánlásairól. Sokan most 
hallottak először a könyvtárügy ötéves cselekvési és fejlesztési programjáról is. Az e- 
lőadások színvonala változó volt; a tárgyszerű közlésen túl sok függött az előadó sze
mélyiségétől, az előadás összefogottságától, hangvételétől. Igen szuggesztiv volt Vályi 
Gábor/'Országgyülési Könyvtár/ előadása; bár gyakran hangoztatott témáról, az együtt
működés fontosságáról beszélt, mégis sikerült felébresztenie a hallgatóságnak az ebéd 
után már kissé lankadó figyelmét. Molnár József/ MM Levéltári Osztály / a levéltárügy 
helyzetéről szóló előadása számunkra elsősorban azért volt érdekes, mert ez volt az el
ső átfogó ismertetés a könyvtárosok előtt eddig kevéssé ismert terület helyzetéről. A 
vándorgyűlés igazi szakmai programját általában nem a plenáris ülések, hanem a szekció
ülések jelentik. így volt ez Kaposvárott is, ahol 7 szekció előadásaiból lehetett vá
lasztani. Voltak, akik sorra járták az üléstermeket, és lehetőség szerint minden szekció 
előadásaiból meghallgattak valamit.
Az első napi plenáris ülés és a másnapi szekcióülések közé illeszkedett az u.n. "bará
ti találkozó". Ezek a találkozók sok mindenre jók lehetnek, csak arra nem, hogy való
ban barátiak legyenek. Ahogy az már lenni szokott, azok voltak együtt, akik eddig is 
ismerték egymást. Uj ismeretségek aligha születtek, kötetlen szakmai beszélgetések kia
lakulásának sem igen kedveztek a körülmények. Az sem volt tipikus, hogy a szakma nagyjai 
és középkáderei /értsd: fiatal könyvtárosok/ között különösebb ismerkedés jött volna 
létre vagy legalább is némi figyelem nyilvánul volna meg az előbbiek részéről az utóbbi
ak szakmai gondjai iránt.

A vándorgyűlés mint műfaj
A vándorgyűlések fontossága vitathatatlan. A társadalmi jelenlét és a társadalmi 

nyilvánosság tekintetében szükségesek, nélkülözhetetlenek. A könyvtárosnak jó tudnia, 
hogy évente egyszer együtt lehet sok száz kollégájával, hogy személyesen is láthatja a 
szakma kiválóságait/ ha azok történetesen részt is vesznek ezeken a találkozókon/. A 
vándorgyűlés akkor is adhat újat a "szürke" könyvtárosnak, ha szakmailag csak az általá
nosság szintjén marad. Éppen ezért viszont érdektelenné válik a jobban felkészült, a tá
jékozottabb kollégák számára. A hiba valószínűleg a vándorgyűlés műfajában van. Lénye
ge szerint akkor jó a vándorgyűlés, ha minél többen vannak együtt, de éppen ez nehezíti 
meg azt, hogy igazi szakmai fórummá váljék. A vándorgyűlések persze lehetnének rosszab
bak is - mondhatná valaki optimistán. De lehetnének talán jobbak is.
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Zenei könyvtári kongresszus Budapesten

Két évtizednyi várakozás és néhány évi előkészület után végre idén Budapest adott he
lyet a Zenei Könyvtárak, Archívumok és Dokumentációs Központok Nemzetközi Szövetsége 
/francia rövidítése alapján AIBM, angol rövidítése szerint TAML/ kongresszusának. Az 
1950-ben alakult eg/esület ugyanis már a hatvanas évek eleje óta több ízben kifejezés
re juttatta óhaját, hogy a Bartók és Kodály zenéje-zenepedagógiai munkássága révén vi
lághíressé vált országunkba szívesen jönne. A terv megvalósítása csak most sikerülhe
tett, és szeptember 6 - 13. között Pesten, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola nyúj
tott szállást e kongresszusnak.
Az irántunk megnyilvánuló érdeklődést a résztvevők szokatlanul nagy száma is mutatja.
Mig más években 130-170 között mozgott a létszám, most közel 250 vendég jött el. Mind
egyik világrész képviseltette magát, még az oly távoli országok is, mint Ausztrália és 
Japán is, 5-5 fővel, Afrikát pedig egy nigériai hölgy. A szomszédos és közeli országok
ból érkezett delegációk létszáma általában a tucat körül mozgott.
A munka a különböző - főként a könyvtár-típusok szerint kialakult - bizottságokban folyt. 
Magyar zenei könyvtárosok közel húsz éve vesznek részt egyes bizottságok munkájában, s 
beszámolóikat az eddigi kongresszusokon nagy érdeklődés kísérte. Mégis, a közművelődési 
könyvtárak első ülésén - melynek a FSZEK kibővítve megnyílott Zenei Gyűjteménye adott 
otthont - a hazai előadók szavait az érdeklődő kérdések hosszú sora követte. A hazai 
zenei gyűjtemények túlnyomó többsége közművelődési könyvtárakban működik, s ezek sokré
tű tájékoztató-nevelő tevékenységet fejtenek ki. A régebbi AIBM-kongresszusokon felve
tődött, nemzetközi összefogással készülő zeneirodalmi- és zenemü-aIapjegyzékek elkészí
tésében magyar munkatársak is közreműködtek. A tavalyi évvel kezdődően pedig - megelőz
ve a többi országot - az ISBD-szabványon alapuló leírással készülnek hanglemez-kataló
guscédulák a hazai közművelődési zeneműtárak részére. Ennek a leírási javaslatnak a meg
vitatását az AIBM katalogizálási bizottsága a jövő évi kongresszusára tűzte ki.
A tudományos szakkönyvtárak első ülését az OSZK Zeneműtárában tartotta, ahol a jelentős 
számú résztvevő az ilyen gyűjtemények értékes régi dokumentumainak publikálási és 
copyright-probIémáiróI beszé11.
Az AIBM által életre hivott nemzetközi bibliográfiai kiadványok: Zenei Forrsárepertórium 
/RISM/, kurrens zeneirodalmi tájékoztató /RI LM/ munkabizottságai a jelen helyzetről és 
a közeljövő feladatairól beszéltek. Uj bizottság született tavaly, amely a 19. századi 
zenei folyóiratok repertóriumát kezdte összeállítani /RlPMxix/.
A Katalogizálási Bizottságban szó volt meg a gépi feldolgozásról és az ISBD két uj 
szabványáról, a nyomtatott zenemüveket /PM/ és a régi könyveket /A/ tárgyaló kötetről. 
Általános megállapítás volt, hogy a /PM/ nem kellően veszi figyelembe a speciális zenei 
szempontokat, és máris felmerült az átdolgozás szükségessége. Javasolták, hogy inkább 
az AIBM által a hatvanas években kidolgozott "Code de la catalogage de la musique" köte
teit dolgozzák át, mert az megfelelőbb lenne a speciális igényeknek.
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A zeneoktatási intézmények könyvtárainak ülésén a hazai előadók a zeneszerző, az elő
adóművész és az oktatási könyvtárak közti kapcsolatról beszéltek.
Naponta ülésezett az AIBM keretében működő Zenei Információs Központ /MIC/, amely a kor
társ zenét ismerteti, terjeszti és népszerűsíti hangzó és nyomtatott formában.
A Hangarchívumok Nemzetközi Szövetsége /IASA/ a hetvenes évek elején vált ki az AlBM-bol, 
mivel sajátos igényei eltérnek a könyvtárakétól. De mindig az AlBM-mel egyidoben és azo
nos helyen tartja kongresszusát, s tagjai részben mindkét szervezetben működnek. /Ma
gyarországon, sajnálatos módon, csak a Magyar Rádió a tagja ennek a szervezetnek./
A hazai zenei életről, a Kodály nevével fémjelzett zenei oktatásról, a népzenekutatás 
módszereiről neves zenetudósok tartottak ismertető előadást, valamint a Bartók-kutatás
ról és az azt vezető Bartók-Archívűmről is.
A kongresszus ideje alatt a Pollack-téri épület dísztermében kiállítás ismertette a ha
zai zenei könyvtárak és gyűjtemények történetét, működését és szolgáltatásait. Mindezt 
képekben, szövegben és statisztikai adatok felsorolásával tette. A kiállítás legértéke
sebb részének minden bizonnyal a tárlókban elhelyezett eredeti dokumentumokat kell te
kintenünk, amelyek a budapesti és vidéki állami és egyházi gyűjtemények tulajdonából 
származnak. Legtöbbje első ízben került közszemlére. Ezek a magyar és nemzetközi zene- 
történet szempontjából jelentős, sőt unikális zenemüvek, mint pl. az Erkel-féle Himnusz, 
Berlioz Rákóczi-indulójának autográfja, de láthatók voltak népzenei lejegyzések Bartók 
és Kodály kezeirásávaI, vagy az 1711-ben, Bécsben megjelentetett Harmónia coelestis, 
Esterházy Pálnak nagyszabású kantáta-ciklusának egyik példánya /ebből 2 példány Magyar- 
országon, kettő pedig Bécsben található/.
A kongresszus egy szakmai kirándulást tett Kecskemétre a Kodály-Intézetbe,és két hang
versenyen ismerkedhetett a mai magyar zeneszerzők müveivel, illetőleg a magyar könyvtá
rak zenei kincseivel. Ez utóbbiban a Pray-kódex gregorián dallamaitól kezdve a Harmónia 
coelestis részletein át Joseph Haydn egyik vonósnégyeséig szólaltak meg kiváló előadók 
előadásában a remekművek.
A kongresszus megszervezését a vendégek általában nagy dicsérettel emlegették és a sima, 
gördülékeny ügyintézést, a különféle kérések gyors, készséges megoldását nemcsak szóban, 
hanem többen hazatértük után írásban is megköszönték. A maroknyi hazai zenei könyvtárosi 
gárdának az jelenti a legtöbbet, hogy hosszú, fáradságos munkájának megfelelő gyümölcse 
termett.

Vavrinecz Veronika
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Ösztöndíjas tanulmányúton Olaszországban II.

Információs szolgáltatások. A már említett "kódex-centríkusM szemlélet oka, vagy 
következménye, hogy a könyvtárak általában nem nyújtanak korszerű információs szolgálta
tásokat, és a számítógépek információs használata /gépi adattárak, on-line kapcsolatok/ 
nem a nagy könyvtá, akhoz kötődik. Mégis, a nemzeti bibliográfia számitógépes előállítá
sa mellett megteremtették annak sokszempontu on-line visszakeresési lehetőségét is.
Ennek alapjául a legfelső semmitoszék mellett működő számitógépes jogi információs rend
szer /Italgiure-FIND/ szolgált. Mivel a rendszer amúgy is tartalmazott on-line hozzáfé
résű bibliográfiai file-t /az olasz, illetve küIfökdi jogi szakirodaIomróI/, kézenfekvő 
volt kihasználni a lahatöséget, és az üzemszerűen működő /tehát 1975-től számított/ 
ANNAMARC formátumú teljes nemzeti bibliográfiai adattárat a rendszer egy újabb on-line 
file-jává tenni. A legfelső semmitoszék számítástechnikai központjának SPERRY UNIVAC 1106 
gépi rendszeréhez csatlakozó több mint 200 OLIVETTI videó-terminál egyike a római nemze
ti könyvtár katalógus-termében van, az on-line kapcsolatot naponta délelőtt 10 - 12 
óra között biztosítja. A visszakeresés /bármely jogi vagy bibliográfiai file-ról/ és a 
kiíratás /akár a terminálhoz csatolt iróegység, akár a gyorsnyomtató segítségével, maxi
málisan 50 tételig/ mindenki számára hozzáférhető, és jelenleg ingyenes. A felhasználó
tól mindössze kérdésének minél pontosabb megfogalmazását, és összesen öt statisztikai 
adat /nem, kor, foglalkozás stb./ megadását kérik. E statisztikai adatok összesítése 
eddig azt mutatja, hogy a felhasználók átlagos életkora 24 év, a szolgáltatást leginten
zivebben az egyetemi hallgatók veszik igénybe.

A könyvtárosok hangulata. E legutóbb említett statisztikai tény az olasz könyvtáro
sokat általában bizakodással tölti el, de mintha minden szemléleti problémájukat "gene
rációs kérdésnek" tekintenék: abban bíznak, hogy "a minisztériumban, de a könyvtárak ve
zetésében is van már néhány fiatal, akik uj szemléletet hoznak". Bíznak könyvtáros-egye
sületük aktivizálódásában, és bíznak abban, hogy az önállósult minisztérium /a kulturá
lis és környezeti javak minisztériuma/ több figyelmet - és pénzt - tud a könyvtárügyre 
fordítani, hiszen ez végre az ő minisztériumuk, a könyvtáraké, levéltáraké, múzeumoké, 
mig a korábbi "közös" minisztérium minden energiáját a közoktatás vitte el. A "bizako
dó" réteg egy jellegzetes képviselőjével a Biblioteca Casanatenseben találkoztam: miköz
ben a műemlék-jellegű könyvtár régi szakkatalógusának rendbehozásán dolgozik, és egyház
történeti müveket szakoz, az angol nyelvű könyvtárgépesitési szakirodalmat olvasgatja, 
az EUR0NET terveit, az AGRIS információs rendszerét tanulmányozza. Ennek a "bizakodó",
"uj szemléletű", korszerű könyvtári gondolkodást és könyvtári rendszert kívánó rétegnek 
néhány tagja ott dolgozik, ahol tehet is valamit ennek érdekében. Ez az intézmény a

Központi katalógusok és bibliográfiai információk intézete. Az intézet /Istituto 
centrale per il catalogo unico déllé biblioteche italiane e per le informazioni biblio- 
grafiche/ a római nemzeti könyvtár épületében, de attól függetlenül működő, önálló in
tézmény a Kulturális és Környezeti Javak Minisztériumának irányítása alatt. Jelenlegi 
formájában egy 1975 decemberében kelt rendelet hozta létre, feladatául téve az előd-ín-
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tézmény központi katalógus, illetve retrospektiv bibliográfiai tevékenységének folyta
tásán kívül az olasz könyvtárügy fejlődésének előmozdítását, különféle operatív, mód
szertani és koordinatív eszközökkel. Főbb feladatai /az intézet ismertetője alapján/:
- koordinálja a katalogizáló és dokumentáló tevékenységet, gondozza módszereinek egysé-

S
gesí+ését

- kiadja és terjeszti az Olasz Nemzeti Bibliográfiát valamint a Primo Catalogo 

CoIIettivöt
- bibliográfiai és lelőhely-informáciákat nyújt
- kapcsolatot tart az olasz és külföldi bibliográfiai intézményekkel és nemzetközi szer

vekkel
- valamennyi olasz könyvtár együttműködését szervezi a 19. sz. előtti teljes nemzeti 

nyomtatott és kéziratos könyvtári anyag retrospektiv feltárására irányuló adatgyűjtés

ben
A fentiek ellátása érdekében könytáros továbbképző tanfolyamokat szervez, katalogi

zálási szabályzatokat, kézikönyveket, tárgyszójegyzéket, szakozási táblázatokat /az 
olasz könyvtárak a Dewey-féle tizedes osztályozást használják/ ad ki. Kiadói tevékenysé
gébe tartozik az olasz nemzeti bibliográfia kiadása havi füzetek, éves kumulációk, cé
dula és ANNAMARC formátumú mágnesszalag formájában. Elkészítették és kiadták a nemzeti 
bibliográfia előd-sorozatának, a Bollettino déllé pubbIicazioni italiane teljes anyagá
nak /I886-I957/ automatikus kumulációját: az egyszerűsített feldolgozás az azonos müvek 
kiadásainak összevonása /és más, a kumulációknál szokásos összevonások és egységesítések/ 
nélkül, egyetlen szerzői betűrendbe sorolta a Bollettino tartalmát.

A Primo catalogo col lett ivó déllé biblioteche italiane hatalmas vállalkozásának 
meglehetősen az elején tartanak: az 1501 és 1957 közötti olasz és külföldi nyomtatvá
nyok közül az első nyolc kötet /A - Bal/ II, a kilencedik kötet már 22 olasz állami 
könyvtár állományában lévő könyvek leírását tartalmazza. A sorozat speciális köteteként 
jelent meg a Dante-kötet, erre az évre tervezik a Vergilius és a Biblia-kötet megjelen
tetését. Mikrofilm lapon adták ki az olasz nemzeti bibliográfia 1958 — 1975-ös szerzői, 
és 1963 - 1975-ös tárgyszó-indexét, valamint az állami könyvtárak közös katalógusát az 
1958 - 1973 között megjelent olasz monografikus müvekről. Nem kereskedelmi kiadványként 
/ár nélkül/ adják ki az intézet Notizie cimü közleményeit, az ISBD/NBM/ szövegét, de az 
érdeklődők rendelkezésére bocsátják a Journal of Library Autómat ionban 1973-ban megje
lent könyvtárgépesitési bibliográfiának a hivatkozott folyóiratok lelőhelyjegyzékével 
kiegészített kiadását is.

Az intézet tehát voltaképpen az olasz könyvtárügy központja, és az egységes könyv
tári rendszer kiépülésének /kiépítésének/ letéteményese; számos ehhez szükséges előfel
tétel megteremtésével mostanában kezdenek foglalkozni. így még csak kezdeményei vannak 
az olasz könyvtárakban található külföldi könyvek és folyóiratok központi katalógusa 
létrehozásának.

Mohor Jenő
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Gyakorlati tapasztalatok az Osztrák Nemzeti Könyvtárban

Ez év augusztusában a Művelődési Minisztériumtól kapott ösztöndíjjal egy hónapot töl
töttem Bécsben a Collegium Hungaricum vendégeként. A Híradó olvasóinak szánt beszámolóm
ban meg sem tudom kísérelni, hogy mindazt a sok élményt felelevenítsem, amelyben a 
négy hét alatt részem volt. Bécs bemutatása különben is meghaladná az erőimet és a lehe
tőségeket, viszont könyvtári tapasztalataimról szívesen szólok. A történeti áttekintést 
is mellőzöm ez esetben, hiszen az Osztrák Nemzeti Könyvtárral gazdag szakirodalom fog
lalkozik és valóban csak olyan apróságokat említek meg, amelyek a gyakorló könyvtáros
nak is magára vonják a figyelmét.

A 17-18. századi magyar irodalmi kapcsolatokat kutatva időm nagy részét az 
Österreichische NationaIbibIiothek Kézirattárában töltöttem. Sajnos ez a részleg csak 
rövidített nyitvatartássaI üzemelt, naponta 9-13 óráig, viszont senkinek nem jutott 
eszébe, hogy a zárást megelőző félórában bármilyen módon tudtára adja a kutatóknak az 
idő múlását. A kiszolgálás különben is példásnak mondható. Négy hét alatt kb. 80 kézira
tot használtam, valamennyi kérésemet tíz percen belül és tévedés nélkül teljesítették.
A teremfelügyelő és raktáros egy személyben látta el a 12 férőhelyes kutatótermet /min
dig tele volt!/ és a négy tudományos dolgozót. Ezért gyakran megtörtént, hogy a terem 
felügyelet nélkül maradt, de csak nagyon rövid időre. Ennek az is az oka, hogy egy ku
tató egyszerre csak egy kéziratot használhatott, viszont azonnal teljesítették az újabb 
kérést is. Megszívlelendő az a mód, ahogyan az osztrák kollégák a tár állományát védik, 
minden /!/ kézirat, ősnyomtatvány vastag karton kötést kapott, amelyet csak az eredeti 
kötés tanulmányozása céljából szabad eltávolítani. Aki látta már, hogyan préselődnek 
egymáshoz, sérülnek meg a pótolhatatlan 16-18. századi bőrkötések, az bizony irigyli 
ezt a gondosságot. Egészen kis dolog és azt hiszem nálunk is megvalósítható lenne egy 
másik állományvédelmi ötlet. Minden kutató kap egy átlátszó, színtelen műanyag fóliát, 
és a kéziratot csak azon keresztül olvashatja. A fóliát megnézve látszik igazán, milyen 
sok ujjnyomtól, zsirfolttól menekül így meg az eredeti' kézirat.

Rövidebb időt töltöttem a könyvtár általános olvasótermében, ahol 268 férőhelyet 
foglalhatnak el a törzsállomány és a folyóirattár olvasói. A Neue Hofburg épületében 
elhelyezett központi olvasószolgálat, katalógusok és kölcsönzés egyaránt könnyen át
tekinthető. Először persze a ruhatárral találkozik az olvasó, és itt megint van figye
lemre méltó. A ruhatáros mentesül a fárasztó emelgetéstől, gyaloglástól, magyarul a 
fizikai munkától. Egyetlen dolga: ül egy üvegkalitkában és kiadja a számozott kulcsokat. 
Azután minden olvasó megkeresi a számmal jelölt szekrényt, ahová kabátját, táskáját 
egyaránt el tudja helyezni. A kulcsot magánál tartja, távozáskor adja csak le. /A dolog 
egyetlen negatívuma: szórakozott és feledékeny olvasók bizonyára néha tartósan maguk
nál tartanak egy-egy kulcsot./

Az olvasóterem önkiszolgáló jellegű, a terem előtti folyosón adja le mindenki a ké
rőlapot, kapja meg a könyvet, s munkája végeztével ugyanitt adja vissza. Itt található 
az a másológép is, amelyen az olvasó saját maga, elkerülve a felesleges adminisztrációt
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és várakozást, elkészítheti a kívánt xeroxmásolatot. Nem tudom, mennyi az Osztrák Nem
zeti Könyvtárban az évenként "eltűnő" könyvek száma, de megnyugtatónak tűnt, hogy az 
említett folyosó ajtaján csak egyenként távozhatnak az olvasók, miközben a magukkal vitt 
jegyzetfüzetet, kézitáskát bemutatják.

Az olvasószolgálat előterében rendezett alkalmi tárlat anyagában örömmel bukkantam 
a Bartók Béla tiszteletére berendezett vitrinre. Külön érdekessége a kamara-jellegü 
anyagnak, hogy kiállították Bartóknak édesanyjához irt egyik levelét. A levél mottója - 
Bartók kézírásával - "Le a Habsburgokkal!"

Persze másutt is találkozhatunk magyar anyaggal. A könyvtár hatalmas dísztermében, 
amely Európa legnagyobb barokk könyvtárterme, a bizánci kultúrát bemutató roppant gaz
dag kiállítást nézhettem meg. A több mint 400 kéziratot és nyomtatványt tartalmazó 
anyagban, amelynek tudományos értékű katalógusát a több száz oldalas kiadványt a kéz
irattár vezetője, dr. Ottó Mazal állította össze, örömmel fedeztem fel néhány korvinát 
és azokat a köteteket, amelyek Sambucus /Zsámboky/ János kézjegyét őrzik. A kézirattár 
munkatársai 1985-re kifejezetten magyar vonatkozású kiállítás létrehozását tervezik, 
mondta a munka egyik szervezője, Németh István, a kézirattár tudományos munkatársa, a 
magyar-osztrák irodalomtörténeti vegyesbizottság tagja. Jó lenne, ha könyvtárunk ta
nulmányi kirándulása 1985-ben az Osztrák Nemzeti Könyvtár megismerését tűzné ki célul, 
beleértve a kiállítás megtekintését is. Ez mindkét részről elősegítené a hagyományosan 
jó kapcsolatok ápolását.

Németh S. Kata Iin

*•*****'£

Az intenzív nyelvtanfolyamokról

A tanfolyamok szervezése

Az intenzív nyelvtanfolyamokat a Művelődési Minisztérium Személyzeti Főosztálya1 
szervezi. A tafolyamok helye a Művelődési Minisztérium Vezetőképző és Továbbképző Inté
zete /Budapest, I. Hess András tér 4./. Intézményünk a szakvezetők javaslatai alapján 
állítja össze és ütemezi a káderutánpótlási és -képzési tervvel összhangban jelöléseit.
A tanfolyamokon való részvétel feltétele a sikeres felvételi vizsga, tehát azok pályáz
hatnak, akik az adott nyelvvel már foglalkoztak, és legalább olyan szinten tudják, mint 
azok, akik gimnáziumban négy évig tanulták. A felvételi követelmény tananyagban nincs 
meghatározott, a felmérésre a jelölteknek külön készülni nem kell. Az egységes tanulmá
nyi előrehaladás érdekében a csoportokat lehetőleg azonos tudásszintű hallgatókból ál-*- 
litják össze. így általában kimaradnak azok, akik a maximális pontszámhoz nagyon közeli, 
illetve akik ahhoz képest alacsony eredményt érnek el.
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A tanfolyamok négy szakaszból állnak, ezek: 
l-ll. szakasz kétszer öt hét tanulás
III. szakasz külföldi tanulmányút anyanyelvi környezetben. /2-4 hét/
IV. szakasz előkészítés vizsgára
A szakaszok között 4-5 hét szünet van. Az oktatás 12-14 fos csoportokban, szuggeszto- 
lógiai módszerrel folyik. Feltételezi, hogy a hallgatók rendeIkeznek már azokkal az 
alapvető készségekkel, amelyeket tovább kell fejleszteniük ős tökéletesíteniük, akti
vizálja a nyelvtani és lexikai tudást, fejleszti a beszédkészséget. Az intenzív nyelv- 
tanfolyamok igen nagy megterhelést jelentenek, a napi 4 órás intenzív foglalkozás folya
matos további tanulást igényel, ezért a hallgatók a tanfolyam idejére a munkavégzés alól 
felmentést kapnak. A tanfolyam tandíját a könyvtár, a külföldi ut költségeit a hallgatók 
és a könyvtár megosztva fizetik.

Az 1981/82-es tanévre II dolgozónkat vették fel az angol, német és orosz nyelvtan- 
folyamok csoportjaiba. A fel nem vett, illetve a tesztelésen meg nem jelent dolgozókat 
későbbi tanfolyamokra lehet jelölni.

Az intenzív nyelvtanfolyamok oktatási módszere

Szuggesztióról beszélünk, ha főleg a nem tudatos pszichikus tevékenységek alapján 
a személyiség bizonyos tartalékai aktivizálódnak. A szuggestopédia — a szuggesztológia 
gyakorlati alkalmazása a pedagógiában — Lozanov bolgár professzor nevéhez fűződik. Lo- 
zanov olyan pszichológiai, didaktikai és művészeti jellegű eljárásokat alakított ki és 
ötvözött össze, amelyek különleges állapotot idéznek elő az emberben, és amelyek folya
mán felszínre jönnek a tudatalatti pszichikai tartalékok.
Ezek a pszichológiai, didaktikai és művészeti jellegű eljárások a szuggesztopédia alap

jai .
A szuggesztopédíaí idegen nyelvi oktatás feladatainak megoldása egymással szerve

sen összefüggő eszközök rendszerének létrehozásával érhető el. Ezek közül a legfontosab

bak:
EIőze^tes_p_sz_i_cjno_l_Ó£ia_i_feI készjtés

Az oktató már a hallgatókkal való első találkozásakor a viselkedésével igazolja a 
képzés eredményébe vetett hitét. Biztosítani kell a munka jó megszervezését és a szug- 
gesztopédia meggyőző tiszteletét. Ezért már a tanfolyam első napján megismerteti a hall
gatókkal az oktatás szuggesztiv jellemzőit.
FoJ_yamatos__pszj_cho_I.Ó£ i a_ i _a_l_á_támasztá_s

Mind az oktatási folyamatban, mind azon kívül állandóan meg kell tartani a szug- 
gesztió követelményeit. Az oktatás szigorú és szertartásos szuggesztiv alapokra épül, 

áthatják a művészetből vett elemek.
Az oktatási folyamat jellemző szakaszai:
- kifejtés -- a tanár elhiteti a hallgatókkal, hogy a tananyag terjedelme bár nagy, 

mégis könnyen elsajátítható;
- aktiv szeánsz — a tanár könnyedén utal arra, hogy a tananyag már bevésődött;
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- a koncert szeánsz — kialakul a beállítódás a tananyag könnyed megjegyzésére és mindez 
a zenei élvezet átélésével együtt zajlik le:

- különféle feldolgozások, ellenőrző munkálatok — az oktatási eredményt reprezentálják.
A tananyag elsajátítása elvileg globálisan, az egyes elemek — a szókincs, a nyelv

tan és a nyelvi modellek — előzetes megjegyzése, "átrágása" nélkül megy végbe. A tanár 
észrevétlenüI ellenőrzi az egyes fonetikai, lexikai és nyelvtani elemek elsajátításának 
menetét és fokát. Rövídebb párbeszédek begyakorlásával kialakítható az a meggyőződés, 
hogy a feldolgozott tananyag alapján megvalósítható a nyelvi érintkezés. A módszerbe és 
a tanárba vetett bizalom alapján fokozatosan kialakul az érzelmi telítettség, amely egy
úttal erősiti a tanulás iránti óhajt is.
Ps_z i£ho I óg_i_a_i_ noteszt.

A pszichológiai és filológiai zárótesztekre az utolsó oktatási napon kerül sor. Ezt 
követi egy záró "színjáték”, amelyen a hallgatók demonstrálják a tananyag elsajátítását. 
Mindez rövid beszélgetéssel egészül ki, amelyen kitérnek az önképzés további módjára is, 
ami a szuggesztiv ösztönző elemek alkalmazására ad lehetőséget.

Ez a nyelvtanítás! módszer elsősorban a beszédkészséget fejleszti és kevésbé vizs
gacentrikus. Az eddigi eredmények szerint a különböző csoportokból igen kis számban tet
tek nyelvizsgát, viszont jelöltjeink szorgalmát, akarását dicséri, hogy akik sikeres 
vizsgát tettek, szinte kivétel nélkül az OSZK dolgozói voltak. Csoda, mint egyetlen más 
módszertől, ettől sem várható, a tanulást sok minden megkönnyítheti, de semmi sem pótol
hatja.

Juhász Lászlónéooooo
A Könyvtárkezelői tanfolyamról

Ez év őszén az Országos Széchényi Könyvtárban is megindult a könyvtárkezelői tanfo
lyam. Úgy érezzük, hogy nem érdektelen ezeken a hasábokon is megemlékezni és beszélgetni 
e tanfolyam céljáról és jelenlegi helyzetéről, hiszen könyvtárunknak kb. száz dolgozó
ját érinti, érintheti ennek a képzési formának a létrejötte.

A kérdésről Katsányi Sándorral, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ oktatási 
osztáIyának vezetőjévéI beszéIgetünk.
P.P.: Hosszú előkészítés után a Művelődési Minisztérium lehetővé tette, hogy a könyvtári 

hálózati központok könyvtárkezelői tanfolyamokat szervezzenek. Miért volt erre 
szükség?

K.S.: Könyvtárosképzésünk sokáig olyan kétszintes épületre hasonlított, ahol az emelet 
/az egyetemi képzés/ mellett volt egy magasföldszint: a középfokú szaktanfolyam.
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Azért, volt ez "magas”, mert követelményei megközelítették a korabeli főiskolákat, 
a hallgatóknak sok lépcsőn kellett feljutniuk, s azért volt "földszint”, mert 
mégsem adott főiskolai bizonyítványt. Ez az ellentmondás szűnt meg most ennek a 
képzési szintnek a kétfelé vágásával: kialakult a "földszint" - a könyvtártech
nológiai ismereteket tartalmazó könyvtárkezelői képzés és az iskolarendszerbe épí
tett főiskolai könyvtárosképzés, mint az "első emelet". Ugyanakkor ez a differen
ciáltabb képzés jobban megfelel a könyvtárak - különösen a fejlett munkamegosztá- 
su nagy könyvtárak - tényleges igényeinek is.

P.P.: Hány képesítés nélküli könyvtárost érintenek ezek a tanfolyamok, de kérdezhetném 
úgy: hányat kellene, hogy érintsenek?

K.S.: Remélem, hogy nem lehet kétféleképpen kérdezni és főként nem lehet kétféleképpen 
felelni: minden könyvtári dolgozónak, akinek a munkaköre ezt indokolja, tehát aki 
"érintett", egyben lehetősége is lesz a tanfolyamon való részvételre. Könyvtári 
életünk demokratizmusa is ezt követeli. A könyvtárkezelői tanfolyami képzésnek ép
pen az a nagy előnye más formákkal szemben, hogy rugalmasan alkalmazható, a könyv
tári szükségleteke maradéktalan kielégítésére. A lehetőség megvalósítása kizárólag 
a hálózati és koordinációs központokon múlik. Egyébként az érintettek köre ezres 
nagyságrendű; a szervező könyvtárakra váró feladat nagy, de reálisan megvalósít
ható.

P.P.: Mit vár a magyar könyvtárügy a tanfolyamot végzettektől?

K.S.: Azt, hogy a felsőoktatásban képesítést szerzett könyvtárosok irányításával a
könyvtári technológiát jól ismerő, azt önállóan és alkotóan alkalmazni képes könyv
tári szakemberek legyenek.

P.P.: És mit várhatnak a tanfolyamot végzettek a könyvtárügytől?

K.S.: Például a "Szakalkalmazott III." munkaköri kategóriába való besorolást, a
103/1980. KM utasítás szerint. Felhívnám a figyelmet arra, hogy minden tanfolyami 
ha IIqatót köte1ezően meg illet az a hivatalos Útmutató, mely a tanfolyamot végzők 
jogait és kötelességeit részletesen felsorolja. /Az OSZK-KMK kiadványa./

P.P.: A KMK-nak milyen szerepe van ezeknek a tanfolyamoknak a szervezésében, lebonyolí
tásában, gondozásában?

K.S.: Elsősorban a tartalmi és módszertani gondozás: taneszközök készítése, tanári kon
ferenciák szervezése, az írásbeli vizsga feladatlapjainak összeállítása stb.

P.P.: Mivel vagy elégedetlen?

K.S.: A tanfolyamok jelenlegi taneszköz-ellátottságával és néhány tanfolyam szinvonalá-. 

va I.

P.P.: Mivel vagy elégedett?

K.S.: A tanfolyamok részére készülő taneszközöd gazdagságával és néhány tanfolyam szín

vonalával .
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P.P.: Véleményed szerint meddig fognak tartani ezek a tanfolyamok Magyarországon?
Gondolod, hogy ezek ugyanúgy kumulnak, mint nagyhírű elődje, a KMK által indí
tott középfokú tanfolyam?

K.S.: Eléggé elterjedt az a téves nézet, mely a könyvtárkezelői tanfolyamokban a szak
képzetlen könyvtári dolgozók kényszer szülte gyorstalpaló tanfolyamát látja. Ez 
teljes félreértés. A tanfolyam nem a főiskolai vagy egyetemi képzést kívánja ide
iglenesen pótolni, hanem egy bizonyos munkakör teljes értékű betöltésére készít 
és jogosít fel. Ez a képzési forma minden fejlett könyvtárügy képzési rendszeré
ben megtalálható. Minthogy a könyvtárkezelői munkafeladatok a könyvtári munka 
differenciálódásával párhuzamosan nem csökkenni, hanem növekedni fognak, ilyen 
szintű képzésre a távoli jövőben is várhatóan szükség lesz.

Más kérdés, hogy a középfokú szakképzés megszűnése és a könyvtárkezelői képzés 
bevezetése közötti űrben ijesztően magasra szökött a szakképesítés nélküli könyv
tári dolgozók száma. Ez az oka a tanfolyamok mostani tömegének. Normális körülmé
nyek között - a nappali képzés megerősödése és a képzési adósságok ledolgozása 
után - a tanfolyam jellegű képzés nagyságrendjét tekintve szerényebb lesz majd, 
de létjogosultsága és fontos szerepe változatlan marad.

* *

Az eddig lezajlott különböző hálózati központok által szervezett könyvtárkezelői 
tanfolyamok vízsgatapasztaIatai azt mutatják, hogy a hallgatók nagy lelkesedéssel és 
tanulási készséggel vettek részt rajtuk, s a néhány helyen mutatkozó, és sokak által 
erősen bírált "alacsony színvonal" oka elsősorban abban keresendő, hogy a szervezők 
tapasztalatai nem voltak elegendőek egy ilyen tanfolyam tartalmi munkájának megfelelő 
színvonalra emeléséhez, pl. sok esetben nem vették figyelembe, hogy ha valaki jó szak
ember, még nem biztos, hogy ezt a tudást egy 60-70 fős hallagtóság előtt rendszeres idő
közönként közre is tudja adni. A KMK szakemberei ezért a jövőben még nagyobb hangsúlyt 
fektetnek a tanfolyamok színvonalának megfelelő szintű kiegyenlítésére, a tematika ará
nyainak jobb kialakítására, a vizsgáztatás következetlenségeinek megszüntetésére.

P. P.

x Időközben megjelent a tanfolyam hallgatói számára a KMK által kiadott ideiglenes jegy
zet, amely bár a közeli jövőben alapos átdolgozásra szorul /és kerül/, de igy is minden
képpen nagy segítséget jelent a hallgatóknak a felkészüléshez.

197



Koryo - európai szemmel

Ez a név nekünk, magyaroknak nem sokat mond. Ha azt mondom Korea - misztikus, isme
retlen világot. Mi a valóság? Három hetes körutam alatt erre kerestem választ Észak-Kore- 
ában.

Nem sokat tudtam az országról, csak száraz lexikon-adatokat. Ezekből a legfontosabb 
nem derült ki, milyen itt az élet, milyenek az emberek.

Phenjan repülőterén Kim Ir Sen hatalmas képe fogadott. Nagy vezérükről mindenütt 
hatalmas tisztelettel és szeretettel beszélnek, szobra minden városban, fényképe minden 
épületben megtalálható.

Phenjan modern világváros rendezett sugárutakka1, színes lakótelepekkel, parkokkal, 
szökőkutakkaI. A koreaiak, ahol csak tehetik, az épületekbe is becsempészik a természetet 
- a szállodánkban vízesés és állatkert is volt. Mindenütt nagy a tisztaság, az utcákon 
elvétve sem lehet eldobált papírokat, csikkeket látni.

Szerencsénkre éppen az államalapítás és az uj kenyér ünnepére, szeptember 9-re ér
keztünk meg. Részt vehettünk az ebből az alkalomból rendezett ünnepségsorozaton: 50 ezer 
kisiskolás gimnasztikái bemutatóján, s a Kim Ir Sen téren rendezett esti táncünnepségen.
A táncba a külföldi turistákat és a diplomáciai testületek tagjait is bevonták.

Az emberek ünnepi feIszabaduItságát, a béke örömét igazán csak a Hadtörténeti Múze
um megtekintése után érthettük meg. Koreát az elmúlt negyven év során előbb a japánok, 
majd az amerikaiak fosztották ki, az ország történelmi emlékeinek és kincseinek zöme máig 
sem került vissza. Visszavásárlásuknak az Amerikai Egyesült Államok politikai feltétele
ket szab: Észak- és Dél-Korea egyesítését. Az amerikai nyomást személyesen is érzékelhet
tük, amikor elvittek a 38. szélességi fokon elhelyezkedő határvárosba, Keszonba. Voltunk 
épületekben, amelyek egyik fele Észak-, a másik Dél-Koreához tartozik. Az amerikai Iégi — 
haderő naponként hajt végre felderítő berepüléseket.

Vendéglátóink elvittek Muhjan-sanba megtekinteni a IX. században épített templomok
ból álló komplexumot. A háború alatt ezek is súlyos sérüléseket szenvedtek, azóta az ere
deti tervek alapján helyreállították őket. Itt található az egyetlen női Buddha - férfi
ak állították fel a női nem tiszteletére. Koreában ma már állítólag teljesen kihalt a 
vallás - tény, hogy papokat sehol sem láttunk, még a templomok környékén sem.

A templom-komplexumtól alig néhány ki lométerre monumentális kiállítás látható azok
ból az ajándéktárgyakból, amiket Kim Ir Sen kapott más államok magasrangu vezetőitől. 
Körülbelül kétszáz teremben több mint huszonötezer tárgy van kiállítva az ablaktalan, 
egyetlen - tizenhat tonnás - kapuval rendelkező épületben.

Sok érdekes információt kaptunk az emberek hétköznapi életéről. Kezdjük azzal, hogy 
Koreában mindenki tanul. Kim Ir Sen Csúcsé elmélete szerint országában nem szabad különb
ségnek lenni az értelmiség és a munkásság között. Mindenki művelődik, rengeteg, p i henő- 
idejében is tanuló és olvasó emberrel találkoztunk. Koreában az oktatás tizenegy éves, ez
zel minden gyermek a mi érettséginknek megfelelő bizonyítványt kap. Iskolába csak az mehet, 
aki már az óvodában megtanult írni és olvasni. Kötelező nyelvként oktatják az oroszt és
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az angolt. A katonaidő letöltése után jelentkezhetnek főiskolára, annak elvégzése után 
egyetemre. Az oktatás és a tankönyvek ingyenesek, a többi kiadás 30 >6-át a szülők fize
tik. Nyári szünet nincs, egy-egy iskola egyszerre adja ki diákjainak a pihenőidőt. Ez 
éppen úgy egy hőnap, mint a dolgozok fizetett szabadsága - amit a gyerekekéhez igazíta
nak. Nagyon fontosnak tartják, hogy ezt az időt a család együtt töltse. A fiatalok ké
sőn házasodnak, hisz Koreában nincs válás! Azonnal elköltöznek a szülőktől a Fiatal Há
zasok Házába, majd egy éven belül lakáshoz juttatja az állam őket. A családokban az 
egy-két gyerek az általános. Szülés után a kismama hét hét fizetett szabadságot kap, le
járta után minden uj jövevényt bölcsödében helyeznek el, a mama pedig dolgozni megy.

Élelmezésük a mai napig is jegyrendszerrel történik. Fő táplálékuk a rizs, ebből 
készül kenyerük is. Minden talpalatnyi földet megművelnek, rizzsel vagy kukoricával vet
nek be. Az átlag kereset száz-százhusz von körül van, de az állami hozzájárulásokkal 
ezer /!/ vonra is tehető.

Utunk során nagyon kevés autóval találkoztunk. Mint kiderült, magánautó egyáltalán 
nincs, csak a diplomáciai testületek és az állam rendelkeznek személyautóval. A fő köz
lekedési eszköz a trolibusz, melyre mindig érkezési sorrendben várakoznak. Phenjanban 
több metróvonal is található, de nem csak a főváros rendelkezik metróhálózattal. A köz
lekedés nem drága, tíz csonba kerülnek a jegyek.

Természetesen engem különösen érdekeltek a könyvtári témák. Phenjanban most épül 
a Nemzeti Kim Ir Sen Könyvtár, mely az ország legnagyobb gyűjteménye lesz. Az utcákat 
járva sok helyen találkoztunk üzlet nagyságú olvasótermekkel, ahová egy-két órára bárki 
beülhet és ingyen használhatja a szabadpolcokon található könyveket és folyóiratokat.

Az ország természeti szépségét meg sem próbálom leírni, ahhoz költőnek, írónak 
kellene lenni. így is nehéz volt az élmények sokaságából kiválogatni azokat, amelyeket 
legjellemzőbbeknek találtam. Persze három hét kevés idő ahhoz, hogy megismerjük egy 
ország életét, de elegendő arra, hogy más szemmel nézzük és más füllel halljuk az onnan 
érkező híreket.

Borsányi Zsuzsanna
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Frissen doktorált: Pavercsik Ilona

Frissen doktorált kollégáink közül Pavercsik Ilona, a Színháztörténeti osztály munka
társa vár bemutatásra. Annyit tudunk, hogy disszertációja nyomdatörténeti témájú, de 
szeretnénk közelebbről is megismerkedni a dolgozattal.
- Disszertációm témája a lőcsei Brewer-nyomda története a XVII—XVIII. században. Ez a 
három generáción keresztül folyamatosan működő, egy polgárcsalád tulajdonában lévő mű
hely jelentős szerepet töltött be a magyar nyomdászattörténetben: a XVII. század végé
re a mai evangélikusok vezető nyomdájává vált, s éppen ezért sorvasztotta el a cenzúra 
a XVIII. század első felében.
- Az, hogy valaki egyetemista korában már eljegyezze magát egy ilyen speciális terület
tel, nem mindennapi esemény. Téged pedig a tudományos olvasóterem munkatársai sok éven 
át megfigyelhettek, ahogy még hallgató korodban szorgalmasan tanulmányoztad a régi ma
gyar nyomtatványokat. Hogyen kezdődött vonzódásod a nyomdászat-történethez, ki vagy kik 
indítottak el ezen a területen?
- A témát kétszer kaptem meg: először Tolnai Gábor professzor régi magyar irodalmi sze
mináriumán, nem sokkal utána az OSZK-ban Borsa Gedeontól, aki minden segítséget megadott 
a téma bibliográfiai és technikai, szükebb értelemben vett nyomdatörténeti feltárásá
hoz. Ebből a kettős indíttatásból született meg szakdolgozatom, amely még csak a nyomda 
1625-1664 közötti történetét dolgozta fel. A továbbdolgozást, az alaposabb kutatást a 
téma maga kényszeritette ki: jó témáról csak jól szabad írni. Ma már nem választanék 
olyan témát, amelynek a levéltári forrásanyaga túlnyomó részben külföldön van, hiszen 
most már nem finanszírozhatnám külföldi kutatóutjaimát a saját zsebemből, mint ahogy 
tettem. A kíváncsiság, a lelkiismeretesség vagy a tennivágyás azonban sok mindenbe be
leviszi az embert.
- Úgy tudom, disszertációd mérete /értem ezen a minden részletre kiterjedő alaposságot/, 
és nem utolsó sorban szakmai értékei nagy elismerést váltottak ki a hivatalos bírálók,
a vizsgáztatók körében is.
- Disszertációm terjedelme közel ötszáz lap: ezt csak azért mondom, mert így sem fért 
bele minden: igen tömören kellett fogalmaznom: ennek ellenére a dolgozat nyomda-monog-
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rafiának tekinthető. Olyan monográfiának, amely egyesíti magában a nyomdatörténeti ku
tatás, irodalomtörténeti, bibliográfiai feltárás/, és az uj módszert, amely sokszor 
százéves feltételezéseket dönt meg, s a levéltári adatok hiányát is pótolni tudja /az 
eredeti nyomdafelszerelés rekonstrukciójáról van szó/. Nagyon fontosnak érzem az ilyen 
témák több szempontú, történeti, irodalomtörténeti, művészettörténeti megközelítését, 
számomra csak így kerek egy nyomdatörténet. A felszerelés-rekonstrukció, vagy ahogy 
emlegetik, a betűtipuskutatás módszerét sikerült úgy elsajátítanom, hogy hozzá tudtam 
tenni valamit az impresszum nélküli, vagy töredékben fennmaradt nyomtatványok datálásá- 
hoz. A kutatásnak így közvetlen gyakorlati haszna van az OSZK részére is. A disszertáci
óm a bírálók részéről elismerésben részesült, felmerült, hogy lerövidítve, némi szerke
zeti változtatással adjam be kandidátusi értekezésnek.
- Reméljük, dolgozatod nem marad csupán a beavatottak kéziratos olvasmánya. Milyen pub
likációs terveid vannak?
- A publikáció terén bőven van pótolnivalóm: még csak két cikkem jelent meg, négy van 
sajtó alatt. Megvártam, amíg befejezem ezt a témát, s azóta publikálok részleteket belő
le: időben ez néhány év hallgatást jelentett, de a cikkek - merem remélni - színvonala
sabbak lettek. A vizsga után úgy éreztem magam, mint aki nagy tehertől szabadult meg, 
most már azt hiszem, könnyebben tudok produkálni, az eddigi kutatási tapasztalatokat 
más témánál is hasznosítani.
- Befejezettnek érezted-e ezt a témát illetve foglalkoztat-e a továbbfejlesztés gondola
ta?
- Szeretnék kimunkálni néhány olyan részletet, ami nem vagy csak igen röviden kerülhe
tett bele a dolgozatba. Ha alkalom adódik rá, kutatnám még a nyomda külföldi kapcsolata
it is. A fő hangsúly azonban már az uj témán van: a kassai nyomdászat és könyvkiadás 
története a XVII—XVIII. században. A XVII. századi anyagot már feldolgoztam, most állok 
egy /vagy több/ tanúImány megirása előtt. Ezen a témán még több évig fogok dolgozni, lé
vén a kassai jezsuiták XVIII. századi könyvnyomtatása, könyvkiadása igen kiterjedt, a 
korabeli művelődéstörténetben igen jelentős: a feladat nagyon nehéz, hiszen a téma szin
te teljesen feltáratlan.
- Néhány éve könyvtárunk Színháztörténeti Osztályán dolgozol. Hogy érzed itt magad, meg 
tudtad-e találni ennek a területnek és saját munkádnak a kapcsolatát?
- Ez a szakterület, azt hiszem, mindenki számára vonzó. Hogy nem ezen a területen kezd
tem valamilyen kutatómunkát végezni, ennek egy oka van: eddig inkább a XVII. századdal, 
iII. a XVIII. század elejével foglalkoztam, a magyar színészet hőskora pedig a XVIII. 
század legvégére, a XIX. század elejére esik, nem beszélve a színészet későbbi országos 
elterjedéséről. Teljesen uj korszakot kellett volna "megtanuInőm", az összes történeti, 
irodalomtörténeti., művészettörténeti vonatkozásával, hiszen a színháztörténet is elég 
komplex tudományterület. Ha az ember már négy-öt év kemény munkájával tapasztalatokat 
szerzett bizonyos kutatások terén, akkor nem lehet újra egy másik területen kezdeni. Az 
osztályon mostanában a pesti és a budai német színház történetével foglalkoztam.
- Köszönöm a beszélgetést és további munkádhoz sok sikert, türelmet, szívós, kitartó 
kutatókedvet kívánok.

Németh S. Katalin
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Beszélgetések fiatal diplomásokkal

A pártvezetőség ápr. 23— í ülésén határozatot hozott arról, hogy az 1981 őszén tar
tandó IV. ifjúsági parlament előkészítésének egyik mozzanataként a pártszervezet tagjai 
folytassanak egyéni beszélgetéseket mintegy ötven, 35 éven aluli diplomás munkatárssal.
A beszélgetésekre - melyeket az öt vezetőségi taggal együtt egy-egy nem-vezetőségi párt
tag /Gerő Zsoltné, Havasi Zoltán, Inotai István, Nagy Attila, Zircz Péter/ tartott - 
május és szeptember között került sor. A fiatal diplomásoktól - akik közül néhányan még 
az egyetem utolsó éveit végzik - munkájukkal és az OSZK-val kapcsolatos véleményükről, 
munkahelyi közérzetükről, a beilleszkedési folyamat nehézségeiről, a társadalmi tevékeny
ségről /általában és a sajátjukról/, szociális gondjaikról szerettünk volna hallani. A 
pártvezetőség október l-i ülésén tárgyalta meg és összegezte a tapasztalatokat, melyek 
a következőkben foglalhatók össze.
1. A beszélgetésekbe bevont fiatalok túlnyomó többsége szereti azt a munkát, amit végez, 
és beilleszkedésüket, közérzetüket jónak, de legalábbis megfelelőnek mondták. Néhány 
esetben tapasztalható volt, hogy a "hely" megtalálása túlzottan elnyúlik, 6-8 évig is el
tarthat. Azok, akik az un. könyvtári aprómunkát végzik, úgy érzik, munkájuk nem olyan 
elismert és megbecsült - elsősorban erkölcsileg - mint a látványosabb területeken dolgo
zóké /bár nem említették, mit tartanak látványosabbnak/. Akik a könyvtáron belül más 
munkaterületre szeretnének kerülni, szinte egyöntetűen az olvasószolgálati-tájékoztató 
munkát említették, mint áhított uj helyet. Ezt valószínűleg e szolgálat várbeli fejlesz
tési terveinek ismerete sugallja, de része lehet a választás egyoldalúságában annak is, 
hogy ezt a munkát mindenki ismeri /vagy úgy véli, hogy ismeri/, mig a többi osztály te
vékenységét nagyon kevéssé, ahogy ezt a legtöbb fiatal megfogalmazta. Ennek alapján a 
beszélgetések egyik fő tanulsága lett az, hogy meg kell teremteni a módját és rendszerét 
annak, hogy a könyvtárba kerülő pályakezdő diplomások az intézmény minden lényeges mun
kafolyamatát megismerjék, mielőtt végleges helyükre kerülnek. Ugyanakkor a már dolgozók 
számára is lehetőséget kell teremteni arra, hogy saját osztályukon kívül is - behatób
ban mint az OSZK-ismereti tanfolyam ezt biztosíthatja - megismerjék az OSZK-t /pl. a 
"cseregyerek"-akciók révén, ahogy az az OSZK-KMK között néhány esetben - sikeresen - 
történt már/. Ugyancsak megkönnyítené a beilleszkedési folyamatot, ha a KMK-ban alkal
mazott pályakép-megbeszéléseket az OSZK más egységeiben is rendszeresítenék.
2. A könyvtár egészéről nemigen tudtak véleményt mondani a fiatalok. Ez részben a kellő 
ismeretek hiányából fakad, részben abból, hogy bár többen töltenek be társadalmi funk
ciókat /KISZ-vezetőségi tag, KISZ-bizaImi, szakszervezeti főbizalmi és helyettes, több 
bizalmi van köztük/, a szükebb terület ismeretén, problémáival való foglalkozáson nem
igen terjed túl még az ő látókörük sem. A KISZ-szervezet hatása alig érzékelhető körük
ben; akik ismerik a programokat, azok jónak tartják, de nem tudják, miért nem érdekli
a fiatalok zömét. A szakszervezeti élet élénkebb; általában a szakszervezeti bizalmi 
utján értesülnek arról, ami érinti őket, és érzékelik az érdekvédelmet /bérek, jutalom/.
A pártszervezet működéséről keveset tudnak; úgy tűnt, hogy a Híradó erről szóló részeit
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alig olvassák, de lehet, hogy ezt kevés információnak tartják, közvetlenül viszont nem
igen érzékelik a tevékenységet.

A munkahelyi demokrácia egyik fontos elemét, a tájékoztatást sokan kevésnek és 
későinek tartják; a kérdések eldöntésébe általában nincs módjuk beleszólni. Sokan végez
nének a jelenleginél több társadalmi munkát.
3. Tanulási és kutatási ambíciók terén eléggé megoszlik a megkérdezett fiatal diplomások 
köre. Többen tanulnak nyelvet magánúton, sokan szeretnének valamilyen formában /lehető
leg intenzív nyelvtanfolyamon/ tanulni, főleg a fiatalabbak és akik még nem fejezték
be az egyetemet. A kutatómunka és az ehhez kapcsolódó ambíciók az egyetemet végzettekre 
és a történeti anyaggal dolgozókra /elsősorban a különgyüjteményekben/ jellemző, a főis
kolát végzettekre és a könyvtári "futószalagon11 ill. központi szolgáltatásokban dolgo
zókra kevésbé /a KMK-ban ez a napi munka része és tartozéka/. Egyre több fiatal szerzi 
meg a doktori címet és a kandidátusi fokozatot; a könyvtár egyik legnagyobb feladata, 
hogy számukra olyan feltételeket teremtsen meg és biztosítson a jövőben is, amelyek kö
zött minden képességüket kibontakoztathatják és megkapják azt az elismerést, amit megér
demelnek. Minden kutatómunkát végző fiatalra vonatkozik, hogy a beszélgetések nyomán 
újra felvetődött az ötlet valamiféle "fiatal kutatók klubjá"-nak a létrehozatalára. Eh
hez az érintettek közül többen felajánlották segítségüket. Néhányan a feladatok hiányá
ról panaszkodtak, és abbeli félelmükről, hogy mivel használatára alig van szükség, agyuk 
"begyöpösödik".
4. A megkérdezettek túlnyomó többsége a hasonló értelmiségi pályákon dolgozók /pedagó
gusok, népművelők/ és kortárs-kollégák fizetéséhez viszonyítva, megfelelőnek tartja bé
rét. Ezen a területen azonban a küIönygyüjteményekben még mindig lemaradás érzékelhető. 
Ez a viszonylagos megelégedettség természetesen nem jelenti azt, hogy a többségüknél 
fennálló lakásprobléma rendezésére is volna kilátásuk. Az általános tapasztalat az, hogy 
akinek megoldatlan a lakáshelyzete, az nemigen lát kiutat ebből a helyzetből. A párt- 
vezetőségi ülésen levont következtetés: a könyvtárnak ismét meg kellene próbálnia a la- 
káshoz-jutást valamilyen módon elősegíteni.

Kastaly Beatrix

A Magyar Tudományos Akadémián 1981. október 6-án zajlott le dr. Vásárhelyi Judit, a Régi 
Magyarországi Nyomtatványok Bibliográfiai Csoport munkatársa kandidátusi disszertációjá
nak - "Eszmei áramlatok és politika Szenei Molnár Albert életművében" - vitája. A bírá
lók és a bizottság részéről egyaránt teljes elismerésben részesült dolgozat alapján Vá
sárhelyi Juditnak egyhangúlag odaítélték a kandidátusi címet. Könyvtárunk legfiatalabb 
kandidátusának további sikeres tudományos munkálkodást kívánva szeretettel gratulálunk.

HN
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Miről irt a Híradó huszonöt evvel ezelőtt?

DRUSZÁNK

Egy szép koratavaszi reggelen - nem sokkal a napfogyatkozás után - nagy csomagot 
hozott egy kedves kézbesitőnéni. Azt mondta, hogy a JegyzetsokszorositóbóI küldik az 
OSZK-nak, gyorsan aláíratta a kézbesítőkönyvet és tovább robogott.

Mikor már a lépcsőházban járhatott, akkor eszméltünk rá, hogy talán nem is nekünk 
szól a csomag. Ha jegyzetek vannak benne, akkor a kötelespéldány csoporthoz kellett vol 
na vinni, ha valami egyéb küldemény, akkor Szana Elemért illeti.

KI kell bontani a csomagot, és asszerint továbbítani, hogy mi van benne.

Sokszorosított anyag volt, úgy kétszáz példányban. Címe: JEGYZŐKÖNYV AZ OSZK DOL
GOZÓINAK 1961. FEBR. 19-ÉN TARTOTT ÉRTEKEZLETÉRŐL.

Ejnye, hát ez a takarékosság? Már az értekezleti jegyzőkönyvet is sokszorosítják? 
és kétszáz példányt küldenek csak az Olvasószolgálatnak? Hallatlan!

Na, de ha már itt van, illik belenézni. S megdöbbenéssel olvastuk a következő szö
veget:

"Az OSZK főigazgatója beszámolójában kiemelte, hogy a dolgozók derekasan kivették 
a részüket a farsangi szezon munkájából. Fáradhatatlanul látogatták a zenés szórakozóhe 
lyeket, griI leket, bárokat, és behatóan tanulmányozták mind a népi zenekarok, mind a 
tánczene-együttesek munkáját. Különös figyelemmel kísérték a dal énekeseket, dizőzöket, 
s munkájukat építő bírálatban részesítették.
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Felhívta az OSZK főigazgatója a dolgozók figyelmét, hogy készüljenek fel szakmai
lag a nyári idényre, amely még nagyobb erőfeszítéseket követel. Az OSZK-nak ugyanis 
az üdülőhelyek szórakozóhelyeit is el lenőrizni kell. A kiszállásokhoz szükséges pénzt 
költségvetésben biztosították...

A főigazgatói beszámoló után éles vitára került sor Nyirettyű Zsiga és KaIipszó 
Róber, az OSZK két munkatársa között.

Kaiípszó: Az OSZK vezetősége bizonyos narodnyik tendenciáknak engedve túlzott támo
gatásban részesíti a népi zenekarokat, a sirvavigadás mételyének terjesztőit, a haladó, 
optimista táncdaIkuItúra rovására.

Nyirettyű: ElhálIgáss te sáksofonos, mert úgy sájonváglak, hogy házsárepüls a ked
ves mamádhoz..."

EZ BORZASZTÓ! Azonnal hagyják abba! - kiálltottunk föl. Micsoda rossz farsangi 
vicc ez? Visszaélés az OSZK szerény, de becsületes nevével! Ki tette ezt? El kell ko- 
boztatni a perfid kiadványt!

SAJNOS, HlABA! Mint az újságok is közölték, az OSZK-nak druszája született: az 
ORSZÁGOS SZŐRAKOZTATÓZENEI KÖZPONT. Az o jegyzőkönyvüket küldték tévedésből hozzánk.

Mit tehettünk? A csomagot feldúlt lélekkel továbbítottuk illetékes helyére.

CV. B.:

205



KÖNYVTARUNK
TIROL

A szakszervezeti bizalmiak testületé október 6-án megvitatta az OSZK szervezetének kor
szerűsítésére készült javaslatot a javaslat elkészítésére kiküldött bizottság vezetőjé
nek, Zircz Péter főigazgató-helyettesnek a tájékoztatója alapján. Az értekezlet a napi
rend második pontjaként megvitatta az ötnapos munkahét bevezetésére kidolgozott javasla
tokat, Fábry György igazgató és Hernády Dénes igazgatóhelyettes tájékoztatója alapján, 
s a korábban közzétett változatok közül az elsőt fogadta el. A javaslat a BKV véleményé
nek beérkezése és a Művelődési Minisztérium Könyvtári Osztályának jóváhagyása után emel
kedik határozattá.
A szakszervezeti bizottság a főbizalmiakkal kibővített ülésén október 16-án megvitatta 
és jóváhagyta az 1982. évi költségvetést, majd az ifjúsági parlament előkészítéséül meg
vizsgálta, hogy az előző ifjúsági parlament óta mit tett a szakszervezet a helyi ifjú
ságpolitikai célkitűzések megvalósításáért.

í ii

Nyugdíjas találkozó

1981. szeptember 25-én az OSZK Szakszervezeti Bizottsága nyugdíjas-találkozót ren
dezett. A kiküldött, közel kétszáz meghívóra 66 igenlő válasz érkezett, negyvenen külön
böző okokra hivatkozva kimentették magukat, a többiek nem válaszoltak. Az OSZK vezetősé
ge nevében dr. Jóboru Magda főigazgató köszöntötte a megjelenteket. Ezután a könyvtár 
kamarakórusa énekelt, Sárosi Attila munkatársunk szavalt, majd kamarakórusunk tagja, Han
tos Andrea tanárnő szólót énekelt. A műsor után terített asztalok mellett folyt a beszél
getés. Nyugdíjasaink láthatólag jól érezték magukat. Kérjük írják meg véleményüket!
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A pártszervezet szeptember 14-én megtartott tag
gyűlésén egyhangúlag elfogadta az alapszervezet és a 
pártcsoportok II. félévi munkatervét. A másik téma 
Juhász Jenő /Művelődési Minisztérium Könyvtárügyi osz
tályának vezetője/ beszámolója volt a IV. Országos 
KönyvtárügyI konferenciáról.

MSZMP OSZK alapszervezetének 1981. II. félévi munkaterve

Vezetőségi ülések:
augusztus: - 1981. II. félévi munkaterv

- I-II. főosztályi és KMK pártcsoportbizaImi beszámoltatása
- 1981/82. évi helyi politikai oktatás

szeptember: - fiatal diplomásokkal folytatott beszélgetések tanulságai

október: - a KMK és OSZK feladatai a szakterületi és regionális könyvtári
együttműködés terén

- pártelemzések /bér, tudományos kutatás, külföldi kiküldetések/ 
nyomán hozott határozatok végrehajtásának ellenőrzése

- minősítés helyzete, időszerű teendők

november: - a munkahelyi demokráciáról hozott 1979. évi határozatok végre
hajtásának ellenőrzése 

- a pártépités helyzete, további teendők

december: - 1981. évi beszámoló az alapszervezet munkájáról

január: - a szakszervezeti munka helyzete
- Gl és BEI pártcsoportbizalmijának beszámoltatása
- 1982. I. félévi munkaterv

Taggyűlések:

szeptember: - 1981. II. félévi munkaterv
- az OSZK szervezetének módosítására vonatkozó javaslat 
megvitatása

november: - az 1981. évi ifjúsági parlament
- a KMK és az OSZK feladatai a szakterületi és regionális 

könyvtári együttműködés terén

január: - 1981. évi beszámoló a pártszervezet munkájáról
- 1982. I. félévi munkaterv
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Szabad pártnapok:

szeptember/október: időszerű gazdaságpolitikai kérdések 
november/december: időszerű politikai kérdések.

A következő taggyűlés október 5-én zajlott le. A napirenden két téma szerepelt: 
az OSZK szervezetének módosítására készült javaslat megvitatása /előadó: Sonnevend Péter/ 
és az 1981/82-es pártoktatási szemináriumokról szóló tájékoztató /Urosevics Danilo/.

Kastaly Beatrix
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