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A Vezetői Tanács munkájából. - A VT október 19—I ülésén Juhász Lászlóné személyzeti 
osztályvezető "Káderutánpótlási-, képzési és továbbképzési terv 1981-1985” c. előterjesz
tését tárgyalta meg. A VT állásfoglalása szerint a valamennyi érdekelt figyelembevételé
vel készült, gondos és megalapozott terv alkalmas arra, hogy rendszeres, évenkénti átte
kintéssel és "karbantartással” a tervidőszakban az intézmény káderfejlesztésének alap
jául szolgáljon. Kiemelte a VT a minősítések szerepének fontosságát és hangsúlyozta, 
hogy a minősítések elkészítését szorgalmazni kell. Az idősebb nemzedék nyugdíjba mene
telét gondosan, egyéni megbeszélések utján kell előkészíteni. A nyugdíjba menők szaktu
dásával, munkájával a könyvtár a jövőben is számolni kíván. A fiatalabb nemzedéket ál
lami és társadalmi megbízásokkal kell előkészíteni arra, hogy alkalmassá váljék a rá 
váró feladatok megoldására. - A Vezetői Tanács a következő határozatokat hozta:
1/ A VT az előterjesztéssel és az abban kitűzött feladatok fokozatos megvalósításával 
egyetértett.
2/ Elemző tanulmányt kell készíteni a könyvtár személyi állományának szakmai, nyelvtudá
si, stb. összetételéről, különböző egyéb szempontok figyelembevételével /életkor, kulcs
szám, betöltött munkakör, stb./
3/ Készüljön kimutatás az ideiglenes alkalmazásokról /milyen területen, milyen célból, 
milyen távon dolgoznak, stb./

A VT október 26-i ülésén Juhász Lászlóné személyzeti osztályvezető előterjesztésében 

megtárgyalta a november 7-i jutalmazási javaslatokat és meghozta az ezzel kapcsolatos 

döntéseket. Megállapította a Vezetői Tanács: helyes volt a Szakszervezet kezdeményezése, 
hogy a jutalmazási összeg ne a beosztástól, a betöltött funkciótól, hanem az átlagosnál 
jobb és magasabb munkateljesítménytől függjön. Ugyancsak megállapítást nyert, hogy nem 

volt szerencsés a november 7-i és a rendkívüli /cél-/ jutalmak egyidejű kiosztása, ill. 

egyes szervezeti egységeknél ezek összevonása; a jövőben a kettőt el kell különíteni és 

a rendkívüli /cél/ jutalmakat minden esetben konkrét munkateljesítményhez kell kötni. A 

jövőben törekedni kell arra, hogy az érdemi könyvtárosi munkát végzők nagyobb anyagi 
elismerésben részesüljenek. A jutalmazási rendszer kérdésében kialakult vita során a VT
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a következő határozatokat hozta:
1/ A társadalmi szervek véleményét kikérve, készüljön Vezetői tanácsi előterjesztés arról, 
hogy milyen rendszerben és milyen elvek alapján kerüljön sor az 1983-as jutalmazásokra. 
Térjen ki az előterjesztés a március 21 — i és május l-i jutalmazási formára, vizsgálja meg 

az április 4-i jutalmazási alkalom bevezetésének lehetőségét, tegyen javaslatot a novem
ber 7-i és a decemberi évvégi jutalmazásokra fordítható összegek arányára, foglalkozzék 
a cél jutalmak és rendkívüli jutalmak rendszerével, értékelve az 1982-ben bevezetett de
centralizált jutalomkeretekkel kapcsolatos tapasztalatokat, vegye figyelembe az 1983. évi
- várhatóan csökkenő - jutalmazási lehetőségeket. /A Vezetői Tanácsban való megtárgya)ás- 
ra 1983. március első felében fog sor kerülni./
2/ A társadalmi szervezetek titkárainak bérkorrekciója és jutalmazása a jövőben - a szak
vezetők javaslatait figyelembe véve - főigazgatói hatáskörbe tartozik.
3/ A főosztályvezetők/igazgatók kapjanak minden esetben tájékoztatást arról, hogy beosz
tottaik milyen más - nem általuk kezdeményezett - jutalmazásban részesülnek.
4/ Megvizsgálandó - a jövőben ismeretessé váló pénzügyi rendelkezések függvényében - 

hogyan lehetne a tartós bérmegtakarításból származó összegeket bérkorrekcióra felhasznál
ni .

Dr. Ferenczy Endréné főosztályvezető tájékoztatta a VT-t arról, hogy a schallaburgi 
kiállítás egy része 1983 februárjától látható lesz a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállí
tás időtartamára az OSZK-tól kölcsönzött anyag kölcsönzési határidejét meghosszabbították.
- Dr. Havasi Zoltán főigazgatóhelyettes tájékoztatása szerint a Keresztury-páIyázatra 

két pályamű érkezett, a Tudományos és Közművelődési Bizottság mindkét pályázatot - eltérő 
arányban - jutalmazásra javasolta. - Zircz Péter főigazgatóheIyeites arról tájékoztatta a 
VT-t, hogy a Könyvért-tel az OSZK, 111. az OSZK-KMK aláírta a megállapodást.

Somkuti Gabriella

OO

A VT november 23-i ülésén Fábry György gazdasági igazgató tájékoztatást adott az uj költ
ségvetési rendre való áttéréssel kapcsolatos feladatokról. A VT határozata értelmében az 

1983. évi tervek az 1982. évi költségvetés alapján készüljenek, pontosításuk a rendeletek 

végrehajtási utasításának megjelenése után történjék. A szakfel adatrend alapja az OSZK 
ötéves /1981 — 1985/ feladatterve. Dr. Mólnár Ferenc főigazgató hangsúlyozta a Gazdasági 
igazgatóság és a szakvezetők együttműködésének szükségességét és fokozását, a szempontok 

egyeztetését a KMK-val. - A könyvtár dolgozói a vári raktárakban /I57 fő 936 munkaórában,
22 627 Ft értékben/ 3705 polcfolyómétert porta lanitótták társadalmi munkában. A vári rak
tárak portalanítását egy 3 tagú társaság folytatja vállalkozási szerződés keretében.

Zircz Péter főigazgatóhelyettes ismertette az 1982. évi beszámoló és az 1983. évi terv
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készítéséhez készült körleveleket. A beszámoló és a terv szerkezete az előző éviekével 
azonos. A terv súlyponti kérdései az OSZK ötéves feladattervének 1983. évi feladataiból 
adódnak. Dr. Mólnár Ferenc főigazgató emlékeztetett a november 15-i taggyűlés javaslatá
ra, miszerint minden osztály tárgyalja meg saját tervét, s a dolgozók ismerjék meg a vá
ri előkészületekkel kapcsolatos teendőiket. Az osztályértekezIetekre a főosztályi érte
kezletek előtt kerüljön sor. A dolgozók észrevételeit, javaslatait a főosztályvezetők 

összegezzék, készítsék el a főosztályi terveket, és főosztályi értekezletek vitassák meg. 
A főosztályi tervjavaslatokból összeállított intézeti tervet vitassa meg a VT.

óvári Sándor igazgató a IV. veszprémi nemzetközi restaurátor szemináriumon való rész
vételre 2 főt javasolt. A hozott határozat értelmében a könyvtár téríti a részvétel tel
jes költségét.

Dr. Molnár Ferenc főigazgató beszámolt Köpeczi Béla művelődési miniszter látogatásá
ról . Köpeczi Béla felhívta a figyelmet az OSZK és általában a könyvtári tevékenység kor
szerűsítésére. A könyvtárnak törekednie kell a tudományos munka lehetőségeinek jobb ki
használására. Az OSZK kisérje figyelemmel a külföldi magyar intézetek könyvállományának 
alakulását, folytassa nemzetközi kapcsolatait.

A VT november 30-i ülésén dr. Havasi Zoltán főigazgatóhelyettesnek "A könyvtári hunga- 
rika-kutatás helyzete, a munka továbbfejlesztésének feladatai11 c. előterjesztését vitatta 
meg. A hozzászólások után dr. Molnár Ferenc főigazgató rámutatott: pontosan meg kell ha
tározni a hungarológiai kutatás fogalmát, váljék az OSZK a hungarológiai kutatások át
tekintésének központjává; a hungarika-gyüjtést egyeztetni kell $ MTA-val, az Egyetemi 
Könyvtárral; a hungarika-gyüjtés koordinálója - az MM jóváhagyásával - az OSZK legyen; 
a felmerült kérdésekkel kapcsolatban pontosítani kell, hogy az OSZK-tói mit vár az MTA 

és az MM, valamint azt, hogy az OSZK mit tud magára vállalni; a megvitatott előterjesz
tést az MTA könyvtárával és más érdekelt könyvtárakkal egyeztetni kell; a Kutatásirányi- 
tási csoport a főosztályokon folyó tudományos munka koordinálója, szervezője legyen.
Az előterjesztés javaslatai az alábbiak szerint váltak elfogadottá:
1. Az 1983. évi munkaterv, valamint a további két év terveinek összeállításakor - az 

ötéves feladatterv célkitűzései jegyében - továbbra is kapjanak megkülönböztetett 
figyelmet a hungarika-kutatásba illő feladatok, kiemelten szerepeljen az időszaki 
kiadványok gyűjteménye hiánypótlásának és mikrofilmen történő kiegészítésének terv
szerűbbé tétele /a kutatási főirányba is illesztett sajtóbibliográfiai munkákkal és 

r ek ataIogizáIássa I összekapcsoI tan/.
2. Az ötéves feladatterv szerint 1983-ban esedékes a kutató-fejlesztő tevékenység érté

kelése, ezért ennek keretében felül kell vizsgálni a hungarika-kutatások ötéves prog
ramját, el kell végezni a szükséges módosításokat.

3. Ki kell dolgozni a hungarika-kutatásban érdekelt könyvtárakkal, intézményekkel és 

hungarológiai fórumokkal, kutatóhelyekkel történő együttműködés kialakításának ütem

tervét.
4. Tervtanulmány készítendő a hungarika tájékoztatást a hungarológiai kutatásokról is szó

ló tájékoztatássá fejlesztendő program folyamatos megvalósítására.
5. Kidolgozandó a kutatási főirányba vágó hungarika-kutatások következő ötéves

203



/1986-1990/ terve.
6. Elvégzendő az OSZK hungarika és hungarológiai programjának történeti elemzése. 

Tanulmány készítendő e tárgyban.
7. Tervezet készítendő a külföldi hungarika-kutatások kézikönyve /kalauza/ alapozási 

munkáira.

A Vezetői Tanács december 14-i ülésén Zircz Péter főigazgatóhelyettes előterjesztésér 

ben Az Országos Széchényi Könyvtár szervezeti és működési szabályzatát, Szente Ferenc
nek, az OSZK-KMK igazgatójának előterjesztésében Az Országos Széchényi Könyvtár Könyv
tártudományi és Módszertani Központ szervezeti és működési szabályzatát vitatta meg.

Dr. Molnár Ferenc főigazgató bevezetőjében hangsúlyozta, hogy az OSZK most tárgya
lásra kerülő szervezeti és működési szabályzata egy átmeneti helyzetet rögzít, ezért 
ideiglenes jellegű. Jelen formájában előreláthatóan a várba való beköltözés időpontjáig 
lesz érvényes.

A vita során számos észrevétel, III. helyesbítés hangzott el, ezeket nagyrészt hely
ben korrigálták. Az írásbeli észrevételeket, szövegjavaslatokat december végéig gyűjtik 
össze. Több észrevétel hangzott el az OSZK és az OSZK-KMK kapcsolódó pontjait, a két 
szervezeti szabályzat összehangolását, valamint a két intézmény feladatkörében még néhány 

területen fennálló párhuzamosságot Illetően. A továbbiakban - a minisztériummal való 
egyeztetés, valamint a saját belső kiegészítések után - a Szervezeti és működési szabály
zatot a társadalmi szervek elé kell terjeszteni megvitatásra 1983. január folyamán. 
Amennyiben a társadalmi szervek által javasolt módosítások nem lényegbevágóak, a Szerve
zeti és működési szabályzatot a VT-ben való ujratárgyaIás nélkül kell felterjeszteni a 

Művelődési Minisztériumba. 1983. második félévében már meg kell kezdeni az OSZK uj, vá
ri szervezetének kialakításával kapcsolatos előkészítő munkát.

Főigazgatói döntés értelmében, a megszűnt Várbizottság helyett, létre kell hozni a^ 
várba való felkészülés közös 0SZK-0SZK-KMK operatív bizottságát. Vezetője Zircz Péter 
főigazgatóhelyettes, tagjai Fábry György, Óvári Sándor, Szente Ferenc igazgatók, dr. 
Ferenczy Endréné és Fügédi Péterné főosztályvezetők. A bizottság szükség szerint ülé
sezzék.

A VT december 22-i ülésén meghallgatta dr. Havasi Zoltán főigazgatóhelyettes szóbeli 
beszámolóját a könyvtárban folyó tudományos kutatómunka helyzetéről, III. értékeléséről.

Határozatok:
1. / Az elhangzott beszámoló vázlatát, különös tekintettel az adatokra, írásban is kapják 

meg a VT tagjai, valamint az MM Könyvtári osztálya.
2. / A tudományos kutatómunka, Ml. az engedélyezett témára biztosított kutató-idő rend
szerében 1983-ban gyökeres változásra még nem kerül sor, de jobban figyelembe kell venni 
az alábbi' szempontokat:

a/ a vári felkészülés feladáfaités a tudományos kutatómunka kívánalmait lehetőség sze
rint össze kell egyeztetni; 

b/ az el lenőrzést meg kell szigorítani;
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c/ lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a kutatómunkát végző ne heti egy kutató
napot, hanem egy bizonyos, az osztálymunkával egyeztetett időpontban összevont ku
tatóidőt kaphasson;

d/ főosztályvezetőtől felfelé az illető döntési jogához tartozik, hogy heti egy kuta- 
tőnapot, vagy tömbösített kutatóidőt vesz igénybe;

3. / 1983-ban meg kell kezdeni a felkészülést a várban kiteljesedő nagyobb közművelődési 
feladatokra.
4. / Fejleszteni kell a tudományos kutatást szervező tevékenységet, felkészülve a koordi
nációs feladatok elvállalására is.
5. / Az I983-ra kutatóidőt igénylők jegyzékét a főosztályvezetők /igazgató/ - állásfog
lalásukat tartalmazó írásbeli tájékoztatással együtt - továbbítsák dr. Havasi Zoltán 

főigazgatóhelyetteshez 1983. január 20-ig. A végső döntést a főigazgató vezetésével ösz- 
szeülő külön értekezlet hozza meg.

A VT leszögezte azt az elvi állásfoglalást, hogy az egyéni kutatómunka engedélyezésé
nél, Ml. elbírálásánál mindig a könyvtár érdekeit szolgáló és a könyvtár egészét érin
tő kutató-fejlesztő tevékenység legyen a középpontban, vagyis az OSZK-tevékenység legyen 

a meghatározó.

Összeállították: Juhász Lászlóné és Somkuti Gabriella

A Könyvtártudományi és Módszertani Központban 1982. december 17-én összmunkatársi értekez
letet tartottak. Az értekezleten részt vett Juhász Jenő az MM Könyvtári Osztályának veze
tője, Somogyi Pál né az OSZK pártszervezetének titkárhelyettese, Susánszky Zoltánná az 

OSZK Szakszervezeti Bizottsága titkára, Ackermann János a Közalkalmazott Szakszervezet 
Budapesti Bizottságának képviselője. Szente Ferenc igazgató áttekintette a közelmúlt, 
azaz az április óta eltelt időszak eseményeit; ismertetett néhány fontos dokumentumot, 
amelyek befolyásolják a KMK jövendő profiljának kialakítását. A KMK funkciórendszere több 

tekintetben még tisztázatlan, a bizonytalan helyzet hatással van a dolgozók közérzetére 

is. Ez érezhető volt a hozzászólásokból is. A három órás munkaértekezlet végén a KMK kol
lektívája ígéretet kapott, hogy hamarosan megvitathatják a KMK és az OSZK uj szervezeti 
és működési szabályzatát, amely Írások remélhetőleg tisztáznak majd sok, ezúttal nyitva 

maradt kérdést.
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Pa 1yázati h í rdetmény

Az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatósága pályázatot hirdet az 1983. évi Keresz- 
tury-juta lomra. /Keresztury Dezsőnek az OSZK dolgozói javára tett adományáról szóló tájé
koztatás az OSZK-Hiradó 1978. évi 4. számának 62. lapján jelent meg./

Pályázhatnak a könyvtár állandó munkatársai a tudomány, elsősorban a társadalomtudo
mányok területén, munkaköri feladataikon kívül eső teljesítményükkel /könyv, tanulmány, 
fórrés közlés, bibliográfia/.

Pályázni egyéni alkotásokkal lehet, de kivételesen társszerzők, illetve szerzői együt
tesek müvei is benyújthatók.

A pályamunkák megkívánt terjedelme legalább három szerzői iv /kb. 68 gépelt oldal, 
egyenként 30 sorral, soronként 60 betűhellyel/. Az 1983. évi pályázaton 1980-1982-ben 
elkészült munkákkal lehet részt venni, függetlenül attól, hogy azok publikálásra kerül
tek vagy kerülnek.

A pályázatra beérkezett müvek Iektoráltatásáról a könyvtár Tudományos és Közművelődési 
Bizottsága gondoskodik. A főigazgató elnökletével működő bíráló bizottság a szakvélemé
nyek figyelembevételével jutalmazza a két legjobb munkát.

A két jutalom együttes összege 14.000 Ft, amely azonban a bíráló bizottság határoza
ta szerint növelhető vagy csökkenthető.

Pályázatként az elbírálandó mü kéziratának egy - névvel vagy jeligével jelzett - pél
dányát kell dr. Havasi Zoltán főigazgató-helyetteshez 1983. junius l-ig benyújtani.

A jeligével pályázók egy lezárt borítékban - amelynek külsején jeligéjüket feltünte
tik - adják meg nevüket. A bíráló bizottság a döntés meghozatala után csak a díjazottak 

borítékait nyitja fel.

Budapest, 1982. november Főigazgatóság

Beszélgetés Károlyi Ágnessel, a KMK főmunkatársával -
nyugdíjba vonulása ürügyén

- őszintén szólva képtelenségnek érzem, hogy nyugdíjba vonulásról beszélgessünk, 
emlékeket idézzünk, élettapasztalatokat összegezzünk Veled, akinek fiatalos lendü
lete, életszemlélete, mentalitása közismert...

- A nyugdíjba vonuló munkatárs "Pályám emlékezetéinek ezt a formáját, bármily megtiszte
lő is, elég problematikus műfajnak tartom. A visszatekintés időközönként persze nagyon 

fontos, de inkább csak a saját életvitel látja hasznát. Az életben, legalábbis a nőknél, 
az 55 éves kor feltétlenül határkő. A magunkfajta ilyenkor kirámolja az íróasztalát,
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látja, s többnyire megkérdőjelezi a sok erőfeszítést, még azt a néhány rendben lévő dol
got is... és próbálja kiválogatni a folytatásra érdemeset. Azt a kupacot, vagy dossziét, 
ami még rendezve, kiegészítve, feldolgozva a szakma hasznára válhat, s ő maga sem jár
hat különösebben rosszul vele. Nem érzek ellenszenvet a közhelyek iránt, amelyek az ilyen 

műfajnál törvényszerüek, de sajnos ahhoz, hogy az él étbőlcsességeket meggyőződéssel meg
felelő alakzatokba rendezzem, még nem vagyok elég öreg, vagy soha nem leszek elég bölcs. 
Ettől függetlenül jól esik beszélgetni a "muItamról".

- Ma már elválaszthatatlan a neved a gyermekkönyvtárak ügyétől. Hogyan kerültél erre 
a pályára?

- Erre azt mondhatnám: a széléről és véletlenül. Eredetileg magyar-francia-mütörténet 
szakos tanár voltam, s az ötvenes években pártonklvüll létemre is szakfelügyelő lettem.
Ez olyan terheléssel járt - két kisgyerek mellett - hogy megpróbáltam "elirányuI ni" más 
pályára. Az akkor alakult OPK /még M nélkül/ főigazgatója, Waldapfel Eszter, váratlanul 
a segítségemre sietett, átvett az intézményébe. A kollégák kedvesek voltak, mozgalmas 

élet, érdemes munka várt, végeztem a kiegészítő szakot az egyetemen ... híztam 10 kilót.
Az iskolai izgalmak után szinte szanatóriumban éreztem magam. Nem csengettek és főleg 

nem gyanakodtak rám. Az iskolában ugyanis mindig bemutató órákat kellett tartsak, s a 

melléknévi igenév tanításakor is az én világnézeti bizonytalanságaim után kutattak. Ezt 
nem volt könnyű elfelejteni. Később persze ez az idilli állapot egy reálisabb, összetet
tebb és természetesen egyáltalában nem szanatóriumi - sőt! - állapotra váltott, de ak
korra már én emberileg és szakmailag is kellőképpen megerősödtem.
A gyermekkönyvtárügy felfutó szakaszát akkor tehát én a "másik oldalról" néztem, őszin
te elismeréssel az úttörő kollégák iránt. Az OPK-ba jól el ha I látszott /hogy csak néhány 

akkor és általam ismert nevet említsek/ Sa Mai István, Bikácsiné, Kepes Ágnes, N. Rácz 
Aranka - ő később osztályvezetőm lett - és Vargha Balázs szava. Az együttműködés igénye 
azonban egyik részről sem volt erőteljes, inkább egy-egy udvarias gesztus, vagy játéko
san éles vita jelezte, hogy ugyanazt a földet próbáljuk felszántani. Azt akkor még nem 
vettük észre, hogy keresztben és kasul szántogatunk.

- De később Te is "erre az oldalra" kerültél.
- 1974-ben hivott Papp István a KMK-ba. Velem madarat lehetett volna fogatni! Azt hiszem, 
akkoriban tényleg jól értettem az iskolai könyvtárak ügyéhez. Ebből a témakörből doktorál
tam, olvasásszociológiai közelítéssel. Több külföldi tanulmányút tapasztalatait tudtam 
adaptálni. Az iskolai könyvtárak ügyéhez azonban több okból akkor nem szólhattam. Ennek 

csak 1977-ben jött el az ideje, ami kor is asztalomra került a gyermekkönyvtárügy.
- A gyermekkönyvtárakkal kapcsolatosan sokféle elképzelés létezik itthon is, hogy a 

külföldi nézeteket ne is említsük. Ezek gyakran egymásnak ellent is mondó nézetek. 
Hogyan vélekedsz ezekről, mi a Te felfogásod?

- Ami a gyermekkönyvtárügyet illeti, uj koncepcióra szerintem nem volt és nincs szükség. 
Elég távol vagyunk attól még ma is, hogy az okos, bár régi koncepciót megvalósítsuk. A
jó szakemberek lelkesedésének megtartására, a fiatal, hozzáértő szakember-utánpótlás biz
tosítására, a társadalom és a szakma támogatására /főleg pénzre/ és a két könyvtártípus 

együttműködésére van szükség. Ha ezt koncepciónak nevezzük, akkor ez az én koncepcióm.
A részletkérdések a munka során úgyis adják magukat - azokat persze jól kell megoldani.
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- Köztudottan igen jó kapcsolataid voltak a szakmán "belül" és "kívül" Is. Társadalmi 
megbízatásaid is ezt igazolják.

- Az ilyen jellegű módszertani munkához - amit én csináltam - elengedhetetlenek a kap
csolatok. Régen tagja vagyok a MKE-nek, ezen belül a gyermek- és Ifjúsági szekciónak ve
zetőségi tagja is, és a Magyar Pedagógiai Társaságnak. Ami egyhelyütt jól bevált, a si
ker reményében javasolhattam máshelyütt is. Persze, ezek a kapcsolatok igencsak időigénye 

sek és- mostanábai már érzem - a "státus" függvényei. Ez utóbbi felismerés alapján igye
keztem is még időben a megfelelő embereket, kollégáimat, barátaimat a megfelelő helyekre 

"beépíteni". Nekem, azt hiszem, valóban jó kapcsolataim voltak. Hogy mennyire mentesek 

voltak az "összeköttetés" jellegtől, azt akkor érzékeltem, mikor a nyugdíjazás közeled- 
tén szerettem volna magamnak találni egy un. négyórás vagy valami "nullakettes" elfoglalt 
ságot - sikertelenül...

- Akkor most: hogyan tovább?
- A saját jövőm nem aggaszt különösebben /ezt a könyvtárügy némely területéről viszont 
nem mondhatom el/. Kedvemrevaló munka végül is mindig akadt, ha nem éppen kedvemre való, 
akkor is elvégzem, ügy tűnik, az elmagányosodástól sem kell tartanom. Ez nem kevés, nem 

sok, de nekem éppen elég.

Riporter: Bartos Éva

Egy tévelygő Habsburg-aIattvaIó

Az 1981. évi Keresztury-pályázat egyik díjazott munkája Spiráné Lengyel Márta Egy 

tévelygő Habsburg-aIattvaló a 19. század derekán c. tanulmánya. Kérjük, mutatkozzék be 

az OSZK Híradó olvasóinak! Hol dolgozott korábban? Mióta dolgozik az Országos Széchényi 
Könyvtárban? Mi a könyvtári munkája?

- Azt hiszem, különösebben nem kell bemutatkoznom, hiszen már 1961 óta a könyvtár mun
katársa vagyok. Előzőleg az MTA Történettudományi Intézetének bibliográfiai osztályán 

dolgoztam. A könyvtárban első nagyobb munkám a retrospektív bibliográfiai osztályon ké
szül t Ma^er_könyvészeiM_9452j_960 / I -V . , Bp. 1965-1968/ szakszerkesztése volt. Ennek be
fejezte óta hasonló munkát végzek a Magyar könyvészet 1921-1944 cimü kiadványon, amelynek 

eddig két kötete látott napvilágot /VII., Bp. 1980; VI., Bp. 1981/.
- Ki az a tévelygő Habsburg-aIattvaló, akiről pályadij-nyertes munkáját irta? Mit 

tudunk életéről és tevékenységéről? Mi az érdekessége számunkra, magyarok számára?
- Munkám hőse egy 1814-ben Érsekujvárott született német tollforgató, aki egyszer 

Joseph Chowanetz, másszor Julián Chownitz néven lépett a nyilvánosság elé, egyszer a 

metternichi rendszer bírálójaként mutatkozott be, másszor Metternichtől kapott kegyelem
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kenyéren tengette napjait, egyszer élesen támadta Bachot, másszor megpróbálta elnyerni a 
nagyhatalmú belügyminiszter támogatását, egyszer egyházellenes kirohanásaival tűnt fel, 
másszor klerikális sajtótermékek publikálásával kereste kenyerét s mindezenközben 1848 

tavaszán megalapította a magyar forradalom legérdekesebb, legradikálisabb és legolvasot
tabb németnyelvű lapját, a pesti Die Oppositiont, amely a hazai német sajtóorgánumok kö
zül leginkább emlékeztetett a Márczius Tizenötödikére. Erről a lapról egyébként már külön 

is írtam könyvtárunk I978—i évkönyvébe.
- Hogyan jutott el ehhez a témához?
- Chownitz alakjához egy nagyobb téma kutatása során jutottam el. A voltaképpeni kér

dés, amely kutatói pályám kezdete óta mindennél inkább foglalkoztat /s amelyet röviden 

körvonalaztam is a könyvtár I960-? évkönyvében/, a negyvennyolcas osztrák forradalom esz
mei előkészítése. Ezt az előkészítő munkát az adott nehéz ausztriai viszonyok közepette 
elsősorban olyan sajtótermékek végezték el, amelyeket a metternichi rendszerrel elége
detlen szerzők kisebbrészt odahaza, nagyobbrészt emigrációban írtak s rendszerint a cenzú
ra kijátszásával - álnéven vagy névtelenül - külföldön adtak ki. Magam elé azt a felada
tot tűztem tehát, hogy felderítsem ezeknek a szerzőknek a kilétét, majd egyenként megvizs
gáljam az utat, amelyet megjártak, s igy alakítsak ki végül a lehetőségekhez mérten mi
nél kerekebb képet erről a szakirodalom által /az osztrák által is/ eddig meglehetősen 
mostohán kezelt gárdáról, amelynek a jelentősége nem mérhető ugyan - mondjuk - az egy
korú magyar liberális nemesi mozgaloméhoz, szerepe azonban nagyon hasonló volt emezéhez. 
Ennek a kutatói programnak megfelelően vázoltam fel először Franz Schuselka 1848 előtti 
pályafutását /Egy osztrák röpiratiró útja a negyvennyolcas forradalom fe>é l-ll. Száza
dok 1960-1961/, majd Anton Johann Grq#-Hoffinger életútját /Reformersors Metternich Auszt- 
r?ájában, Bp. Akadémiai Kiadó. 1969/, s ezt követően írtam meg Chownitz-élétrajzomat.
Három - eszmei kibontakozás, politikai koncepció és emberi tartás tekintetében - rend
kívül eltérő publicista alakját jártam tehát körül ezekben az írásokban, három olyan sze
mélyét azonban, akiknek a működése - igy vagy amúgy - egyaránt beletorkollott az 1848-hoz 

vezető folyamatba. S ha egymás mellé állítjuk ezeket a személyeket /meg a még ezután meg
vizsgál andókat/, akkor - úgy érzem - talán jobban meg fogjuk érteni, miért bizonyult a 

negyvennyolcas osztrák forradalom olyannyira sokszínű mozgalomnak s miért bővelkedett 
annyi belső ellentmondásban. Ez pedig számunkra, magyarok számára hitem szerint kiváltkép
pen tanulságos lehet, hiszen a magyar forradalom kirobbanásában is, de későbbi nehézségei
ben is köztudomásúan igen előkelő része volt annak, ami egyidejűleg Ausztriában történt.

- Olvasható lesz-e a tanulmány nyomtatásban is?
- Remélhetőleg igen. Szerepel az Akadémiai Kiadó kiadási tervében, s nyomdakész kézira

ta már a kiadónál van.
- További tervei?
- Azt hiszem, terveim maguktól adódnak a már elmondottakból: az eddigi vágányon halad

va tovább, szeretnék még néhány más hasonló portrét is megrajzolni s azután, ha erőm enge
di, kísérletet tenni a fentemlitett összegezés kidolgozására. Közben pedig szeretném tovább 

folytatni elöljáróban érintett bibIiográfusi tevékenységemet is - abban a meggyőződésben,
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hogy általa olyan alapozó mü megszületéséhez járulhatok hozzá, amelyet a jövőben senki 

sem nélkülözhet majd, aki komolyan el akar mélyedni Magyarország legujabbkori történe
tében .

/Riporter: Szente Péter/

MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

AZ OSZK VARI felkészülésének, felköltözésének 

és várbeli működésének feladatterve

A vári felkészülés és működés 

szakmai /könyvtári/ feladatterve

Az OSZK vári beköltözésének és működésének szakmai feltételeit összegező előterjesztés 
alapjaiban az elmúlt több, mint 20 év során e tárgyban készített tervezetekre épül.1"1"1 

Ezeknek szempontjai a további feladatok meghatározásánál sem hagyhatók figyelmen kívül, 

annál is kevésbé, mivel az előkészületekkel kapcsolatos eddig elvégzett munkák javarészét 

ezek határozták meg. így hátralévő feladaiaink mindenképpen csak a már eddig elvégzettekre 

alapozhatok; a funkciókra vagy a részfeIadatokra vonatkozó, teljesen uj koncepció kiala

kítására és megvalósítására már nincs reális lehetőség. Tehát a jelen feladatterv az ed

digi előkészítő munkákkal való kontinuitást tartja szem előtt.

Ugyanakkor ez a feladatterv az eddigi tervezetek összességéhez képest mégis redukáltabb, 

az alábbi indokok miatt:

- a különböző időpontban született tervezetek egyes kérdésekben egymástól eltérő fela

datokat is megjelöltek ill. azokat különböző hangsúllyal szerepeltették, az adott 

időszak pénzügyi-szemé Iyzeti lehetőségeitől és a könyvtárügy országos irányításának
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rpl „
követelményeitől függően . Ezért jelenleg uj feladatokat nem kívánunk meghatározni,
abból a meggondolásból kiindulva, hogy az uj épületben való működés - mai lehetőségeink 
mellett - nem jelentheti az alapfunkciók változtatását, hanem azoknak megfelelőbb kö
rülmények között történő, színvonalasabb ellátását kívánja meg;

- a régebbi tervekben szereplő "második nemzeti könyvtár alapítás" optimális célkitűzé
seihez képest - az erősen beszűkült, reális lehetőségeket figyelembe véve - célszerű
nek látszott csak a legfontosabb, az uj épületben való színvonalasabb működéshez elen
gedhetetlen feladatok számbavétele /a továbbiakra bízva a funkciórendszer esetleges 

későbbi kibővítésének megtervezését és megvalósítását/;
- a vári működés szakmai előkészítésének tennivalói között ezúttal csak a gyűjteménnyel 

- annak alakításával, őrzésével és szolgáltatásával - összefüggő munkálatok szerepel
nek. Mindez nem jelenti a nemzeti könyvtár másik nagy feladatkörének: az országos 

könyvtárügyi szolgáltatásoknak a mellőzését, csupán annak tudomásul vételét, hogy a 

korlátozott pénzügyi és személyzeti adottságok szükségessé teszik a feladatok rang
sorolását. így az uj épületben való működés megkezdése elsősorban a gyűj+eménnyeI kap
csolatos feladatok terén jelent uj helyzetet, amelynek megteremtése már a megnyitásnak 

is előfeltétele. /Többi feladatunk ellátásának fejlesztése az uj épülettől függetlenül 
jelentkező követelménynek tekinthető./

A fentiek alapján összeáIIirótt feladatterv az elvégzendő munkákat csak jelzésszerűen, 
részletes magyarázat nélkül, az előzmények ismeretére alapozottan vázolja. A munkák jel
legéből következően tudatosan szerepelnek egymás mellett különböző súlyú - elméleti és 

technikai - feladatok. A tervezet a folyamtosságra való utalás érdekében jelzi a már 
elvégzett munkákat is /"A"/, részletesebben utal a beköltözés ill. megnyitás előtt megol
dandó feladatokra /"B"/, amelyek közül felkiáltójellel hívja fel a figyelmet az elengedd 

hetetlen, minimális programra, végül feltünteti azokat a tennivalókat, amelyek már folya
matban vannak, vagy tervezettek, de megvalósításuk áthúzódik a megnyitás utáni időszakra 
/"C"/. Ugyanakkor hangsúlyozandó, hogy éppen a felkiáltójellel kiemelt feladatok tekinten
dők olyannak, amelyeket kizárólag a beköltözési időpont biztos ismeretében szabad megkez
deni vagy folytatni, mivel ellenkező esetben a folyamatos feladatoktól való felesleqes 
munkaero-eIvonást jelentenek
I. ÁIIományép?tési és archiváló feladatok

Bár a nemzeti könyvtárnak ez a feladata /a nemzeti gyűjtemény viszonylagosan teljes 

beszerzése és megőrzése/, mint elsődleges funkció, elhelyezéstől és épülettől függet
lenül ellátandó, mégis, az uj épületre való felkészülés szempontjából, főbb tennivalói 
külön kiemelést érdemelnek. Az elmúlt félévszázad folyamán ugyanis a könyvtár ezirányu, 
primér kötelezettségének éppen elhelyezési / és részben személyi ellátottsági/ nehéz
ségei miatt nem tudott maradéktalanul eleget tenni. így e nehézségek megszűnése egy- 
ben a retrospektív állományi hiányok intenzivebb pótlásának, valamint a gyűjtemény 
fokozottabb megőrzésének kötelezettségét is jelenti.



I. Gyűjtőköri gyűjtés

1.1 A könyvtár gyűjtőkörének újraszabályozása, a kurrens és retrospektív gyűjtemény- A 
szervezés segédleteként /1979/. F^-1 Ennek alapján

- a gyűjtésből kizárt dokumentumtípusok és -fajták jegyzékének összeállítása 
/I982/,

- az egyes gyüjteményrészek részletes gyűjtési szempontjainak szabályozása 
/1982-1983/.

1.2 Az egyes gyüjteményrészek közötti gyüjteményhatárok rendezése, az uj raktárakba 

történő tervszerű betelepítés, valamint a retrospektív állománykiegészítés és a 
forgalmazás megbízhatósága érdekében .
Elvégzett munkák: A

- a csoportos feldolgozásra kerülő törzsgyüjteményi anyag leválasztása 

/1960-től/
- a könyv- és periodika-gyűjtemény határainak korszerüsitése /1976-tól/
- az első kiadások gyűjteményének a törzsállományhoz való csatlakoztatása
- a zárolt kezelés indokoltságának felülvizsgálata
- a színháztörténeti gyűjtemény dokumentumtípustól független, tematikus gyűj

tőkörének kialakítása;
Elvégzendő munkák: B,C

- a mikrofilmek /elméletileg már kidolgozott/ gyűjtési rendszerének megvalósí
tása

- a régi un. "gyűjtő" anyagának a törzsállományhoz való csatlakoztatása
- az egyetlen példányos színházi és zenei tárgyú, hungaricum könyvek és idő

szaki kiadványok gyűjtőhelyének rendezése.

1.3 A retrospektív /főként másolatban történő/ állománykiegészitéssel egybekapcsolt 
hungarika-kutatás tervszerűbb folytatása. Ez a tevékenység az 1963-as előterjesz
tésben már kiemelten szerepel, a 60-as évek közepétől szervezett keretek között 
folyt. Eredményei eddig elsősorban a régi könyvek /I6—I8.sz./, a térképek és kar- A 

tográfia-történeti Iratok, a színházi vonatkozású dokumentumok és - kisebb mérték
ben - az időszaki kiadványok területén jelentősek. A modern könyvek /I9.sz.-tól/ 
hiányainak feltérképezése folyamatban van. A hungaricum-kéziratok kutatása ugyan
csak folyik, de a más intézményekkel szükséges koordinálás még megoldatlan. Lég- B,C 

sürgetőbb az időszaki kiadványok hiánypótlásának tervszerűbbé tétele, amely leg
eredményesebben a bibliográfiai /és rekatalogizálási/ munkával összekapcsoItan 

oldható meg /1983-tól/.

2. Rendezés

2.1 A vári toronyraktárak végleges betelepítési tervének elkészítése: a törzsgyüjte- A 

mény és a különgyüjtemények 1973-ban már kidolgozott betelepítési tervének szük
séges módosításával /I982/.
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2.2 Egyes állományrészek selejtezése /részben a gyűjtőköri szabályok módosulása kö- A 

vetkeztében/, annak érdekében, hogy az uj raktárakba felesleges és rendezetlen 

anyag ne kerüljön:
- a jegyzetek és tankönyvek többespéldányainak revízióval 

egybekötött selejtezése /I982/
- a megőrzési kötelezettségében átruházott szabvány- és szabadaIomgyüjtemény 

visszamehőleges selejtezése /198I/
- a térképtári többespéldányok és csonka müvek selejtezése /I982/.

2.3 Rendezetlen /vagy ömlesztett/ állományrészek rendezése:
- a csoportos feldolgozásu nyomtatványok szakrendezési restanciájának fel- A 

számolása /kb. 60.000 db, elkészüI 1982-ben/
- az operaházi kottagyüjtemény rendezése és nyilvántartásba vétele /1982-1983/ B
- a Nemzeti Színház irattári és az Operaház színházi gyűjteményének rendezé- B 

se /1982-1983/
- a gyászjelentés-gyűjtemény rendezése /kb. 500.000 db, 1982-1983/ B
- az állománygyarapítási tartalékraktár revíziója és rendezése /I982/ A
- a régi külföldi periodika-gyűjtemény még ládázott anyagának rendezése, B!

a gyűjtőköri lég idegen címek kiiktatása /nyilvántartási szinten elkészül 
1983-ban; az anyag kiemelése és rendezése csak a vári periodika-raktárak 
átvétele utánra tervezhető/

- az állománygyarapítási periodika-tartalékraktár feldolgozása, fölöspéldá- B,C 
nyalnak leadása /folyamatos munka, de 1984-ig nem fejezhető be/

- a régi un. "gyűjtő" anyagának rendezése, a törzsállománnyal való egybeve- C 
tése /csak a Várban kezdhető el/.

3. Állományvédelem

3.1 Részletes állományvédelmi felmérés és terv kidolgozása valamennyi gyüjteményrész- C 

ben /köttetési, restaurálási, mikrofilmezési igény/
3.2 A vári raktározás állományvédelmi kritériumainak és szállítási követelményeinek B! 

/Telelift-szabályzat/ kidolgozása, valamennyi dokumentumtípusra vonatkozóan /I983/
3.3 A teljes gyűjtemény portalanítása a végleges betelepítéssel egybekapcsolva B!
3.4 A folyamatos állományvédelmi köttetés keretében /főként külső kötészeti kapacitás-

— C 8 D
sál/ évente 17.000 db köttetése. A vári működés kezdetétől a forgalomba ke- A,B,C 
rülő rongált anyag folyamatos helyi javításának megszervezése

3.5 Különgyüjteményi dokumentumok restaurálása, keretezése, kiállítási célra nemes A,B,C 

másolatok készíttetése, az eddigi éves mennyiségben /a mennyiség növelése a 

Restauráló Laboratórium kapacitásának függvénye/
3.6 Az állományvédelmi mikrofilmezés keretében

- az 1952-ig terjedő hirlap-mikrofilmezési program befejezése után az C
1953-1980 évkör magyarországi hírlapjainak mikrofilmezése
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- a különgyüj+eményi dokumentumok mikrofel vétel ének folytatása, az I. hírlap- C 
mikrofiImezésí program befejezése után, a 3.1 pontban szereplő terv alapján

- a könyvgyűjtemény mikrofilmezésének megkezdése, esetenkénti elbírálással C 
/állapot, használtsági fok, ritkaság alapján/

- a primér értékű fölyiratok egy példányos sorainak ill. köteteinek mikrofiche
felvétele, a rekatalógizálássa I párhuzamosan B,C

3.7 A rongált hirlapanyag üzemszerű laminálásának megkezdése ^ B,C

4. Állomány-nyi Ivántartás, ál lományel lenörzés

4.1 Az állomány-nyilvántartási szám és a raktári jelzet egybekapcsolásának megoldása; A 

a könyv- és periodika-gyűjteményi jelzetrendszer azonos felépítési elvének kiala
kítása /1976-tól/

4.2 A teljes gyűjtemény állományeIIenörzése - az első vári felkészülési tervezet A
alapján - I965-I968-ban lezajlott.
Újabb teljeskörü áIlományeIIenőrzésre - a jelenlegi elhelyezést figyelembe véve C 

- csak a beköltözést követően kerülhet sor /"fölyamatos leltározás" formájában, 
a szolgáltatások szüneteltetése nélkül/
A költöztetéssel egybekötve tervezhető a törzsgyüjtemény jeIzetreviziója. B!

4.3 Részleges állományellenőrzés a beköltözés előtt B
- valamennyi olvasótermi kézikönyvtár anyagában
- a tankönyv, jegyzet gyűjteményben
- a Zárolt Kiadványok Tára gyűjteményében
- a Régi Nyomtatványok Tárában

II. Dokumentum- és információszolgáltatás

Ez a feladatkör jelenti az uj épületben működő nemzeti könyvtár - volumenében és mi
nőségében egyaránt megnövekedett - kötelezettségeinek legszembetűnőbb, eredményeiben 

vagy hiányosságaiban leginkább mérhető csoportját. A gyűjteményre épülő szolgáltatá
si funkció terveit /beleértve annak feltárását, mint a szolgáltatások alapkövetel
ményét is/ azonban jelen körülmények között mégis csak a legszükségesebb minimumra 

kell korlátozni és a valós lehetőségekkel számolva lemondani egyes optimálisabb meg
oldási módokról. A feltárási formák /katalógusok/ 1983-84-re megvalósítható célkitű
zései erőink és pénzügyi lehetőségeink függvényében tervezhetők. Ugyanakkor a szol
gáltatások jellegének meghatározása a korábbi tervezetekhez képest bizonyos szemlé
letbeli változásra épül; a korábban erőteljesen hangsúlyozott szakkönyvtári /magyar 
irodalom- és történettudományi/ funkciókat tágabban értelmezve: magyar művelődés
történeti ill. hungarológiai szakkönyvtári funkciók szerepelnek a tervben.

5. Kata Iógusrekonstrukció, katalógus-dupIikálás

5.1 Az OSZK teljes katalógusrendszerének /szabályzatokra épülő/ kidolgozása, az
1963-as tervtanulmány és az azóta elvégzett részmunkák alapján. Az eddigi tapasz
talatok szerint azonban célszerűnek látszik a feladat két szakaszra bontása
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a. / a vári működés megkezdésekor létrehozható kataIógusrendszer tartalmi, B!
kapcsolódási, formai kérdései /1980-1983/

b. / a gépesítés perspektívájában kialakítandó távlati kataIógusrendszer terve C
5.2 A könyvek katalógusrendszerének korszerüsitése és egységesítése keretében

- a szolgálati betűrendes katalógus rekonstrukcója /I967-I976/ A
- a rekonstrukció eredményeinek átvezetése az olvasói betűrendes katalógus- A

bán /1977-1981/
- a könyvek szakkatalógus rekonstrukciójának befejezése /I982/ A
- a sorozati katalógus-rekonstrukció átszerkesztést kívánó címanyagának B!

rekataIogizáIása /1983-1984/
5.3 A vári olvasószolgálat központi katalógusterében felállításra kerülő kataló

gusok és az azokkal kapcsolatos feladatok:
a. könyvek olvasói betűrendes katalógusa / jelenleg adrémázott/.

A teljes katalógus mikrolapra történő lefényképezése, jelenlegi állapoté- B
bán /1983-1984/. A Várban a katalógustér férőhelyétől függően vagy a jelen
legi cédulakatalógus használ tatása és az uj gyarapodás COM katalógusban 

való feltárása /folyamatos kumuI ál ássa I/, vagy a jelenlegi katalógusról 
készült mikrolap-szériák használ tatása, és az uj gyarapodásból cédulaka
talógus szerkesztése;

b. könyvek szakkatalógusa A
Cédulaformában, duplikál ás nélkül

c. könyvek müncheni rendszerű katalógusa B!
A teljes katalógus xerox-másoltatása szolgálati célra, az eredeti kata
lógus használata az olvasói szinten /I984/.

d. könyvek sorozati katalógusa
Ld. az 5.2 pontban jelzett kiegészitő-rekatalógizálást B!

e. könyvek kiadói katalógusa /1976-tól/ A,B,C
f. tankönyvek és jegyzetek katalógusai

Az időhatárok rendezése, a sokszorosított tankönyv-bibliográfiákban B!
publikált címanyag selejtezése /I983/

g. időszaki kiadványok olvasói katalógusai /cim szerinti, szak, szerkesztői, A,B,C 

közreadói, megjelenési hely szerinti/
A periodika-rekatalógizálássál párhuzamosan épülő uj katalógusok mellett 
/ld. 6.2/ a régi katalógusok folyamatos megszüntetése

h. csoportos feldőlgozásu anyag közreadói katalógusa B!
A jelenlegi szolgálati mutató-katalógus névformáinak egységesítése 

után a teljes katalógus duplikálása /I983—I984/
5.4 A különgyüjtemények katalógusai jelenlegi formájukban, duplikálás nélkül A

- - C13Ufelhasználhatok olvasói és szolgálati célra egyaránt
5.5 Az olvasótermi szabadpolcos kézikönyvtárak munkálataira vonatkozóan ld. 8.1
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6. Fe1doIgozómunka

6.1 A könyvgyűjtemény retrospektív feltárási munkái közül
- a sorozati katalógushoz szükséges rekata1ogizáIás /vö.5.2/ B
- egyes müncheni szakok rekatalógizálása /pl. Diszmü/, amelyek valamennyi C

katalógusból hiányoznak /1985-tól/

- a mikrofilmek címleírásainak szerepeltetése a katalógusokban /1982-től/ B!
6.2 A periodika-gyűjtemény rekataIogizálásának folytatása, egybekötve a retros- A,B,C 

pektiv sajtóbibliográfia és az állománykiegészités munkájával /vö.I.3/
6.3 A különgyüjtemények retrospektív feltárási restanciái:

- a kézirattári fond-feldolgozás A,B,C
- az Operaház zenei és színházi anyagának feldolgozása /vö. 2.3/ B
- a Nemzeti Színház irattárának feldolgozása /vö. 2.3/ B,C
- a színházi fényképgyüjtemény feldolgozásának befejezése A,B,C
- a régi "gyűjtő” anyagának feldolgozása /vö. 2.3/ C
Ezeknek befejezése 111. részben megkezdése is csak a vári beköltözés utánra 

tervezhető
6.4 A különgyüjteményi katalógusok céduIasokszorositási restanciájának felszámo- A,B! 

lása; a folyamatos céduIaelőáIIitás biztosítása /előfeltétele az 1980-tól 
igényelt U-BIX céduIasokszorositó/

6.5 Egyes gyűjteményrészek publikált katalógusainak összeállítása B,C
és megjelentetése /1983-tól folyamatosan/

7. Olvasószolgálat? /JokumentumszoIgái tatás?/ rendszer
7.1 A központi olvasószolgálat működésének tervezete, az olvasókategóriák meg- A

határozása, a kiszolgálási rendszer a lapéi vei /1981/
7.2 A részletes használati szabályzat elkészítése. A Központi Könyvkiadóállomás B!

munkájának szabályzata. A központi és különgyüjteményi olvasószolgálati 
tevékenység összehangolása /I984/

7.3 A raktári kiszolgálási és őrnyiIvántartási rendszer
- alapjainak kialakítása /1981-ig/ A
- erre épülő vári szabályzatának kidolgozása /I984/ B!
- a Telelift-"menetrend" kidolgozása /I983/ B!

7.4 A kölcsönzési szabályzat szigorított átdolgozása /a dolgozók munkaköri B
és egyéni kölcsönzéseire vonatkozóan/ /I983/

7.5 A Könyvtártudományi Szakkönyvtár használati és kölcsönzési rendszerének B!
újraszabályozása; a törzsgyüjtemény és a szakkönyvtár szolgáltatásaiban
a kapcsolat kialakítása /I984/

7.6 A gyűjtemény megőrzési és szolgáltatási kötelezettségeinek párhuzamos A,B,C

biztosítása érdekében a használati többespéldányok visszamenőleges,
folyamatos beszerzése /1964-ben megkezdett munka/

7.7 A gyorsmásolási lehetőségek javítása /az olvasói térben elhelyezett, B!
legalább 2 uj gyorsmásoló üzembe állításával/
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7.8 A mikrofilm-használat lehetőségeinek növelése /a 3.6 pontban jelzett álló- B!
mányvédelemmel összhangban/, uj, korszerűbb leolvasókészülékek üzembe helye
zésével1"1^"1 . A már elkészített hirlapmikrofiírnek állapotának, olvashatósá

gának stb. el lenőrzése

C17D8. Olvasótermi szabadpolcos kézi könyvtárak
8.1 A központi olvasószolgálat 4 szabadpolcos kézikönyvtárának /összesen kb. A

75.000 kötet/ koncepcióját, gyűjtőkörét az 1963-ban kialakított és 1979-ben 

átdolgozott tervezet határozza meg. Az ennek alapján végzett beszerzés ered
ményeként eddig szakrendben felállított kézikönyvtári anyag: kb. 60.000 kö
tet /könyv és folyóirat/. Ebből 1964-1969 között és 1981-től köttetésre
került: kb. 30.000 kötet. Elkészült valamennyi olvasóterem ideiglenes 
szak- és betűrendes nyilvántartása.

A megnyitásig elvégzendő feladatok: D!
- a külföldi kiadványok kiemelése a törzsgyüjteményből /kb. 10.000 kötet/
- a folyamatosan megjelenő magyar anyagból a kézikönyvtárak további gyara

pítása /évente kb. 2500 kötet/
- a köttetés folytatása /kb. 6000 kötet/; a teljes állomány tisztítása és 

helyszíni "kisjavítása"
- a kézikönyvtári példányok helyrajzi és leltári nyilvántartásba vétele 

/iII. a régi nyilvántartások korrekciója/
- az 1982-ben kidolgozott jeIzetrendszer alapján a teljes állomány adjusz

tálása /jelzetelés, címkézés, esetleg mágneses jelzőcsík behelyezése?/
- valamennyi kézikönyvtár anyagáról adréma-1evonatok készítése /kb. 400.000 

cédula/, a cédulákból betű- és szakrendes katalógusok szerkesztése
A fenti feladatok elvégzésének előfeltételei:
- a kézikönyvtárak végleges rendezésére alkalmas, berendezett térség 

időben /I983/ történő biztosítása
- a megnyitás biztos időpontjának ismerete /a felesleges állománykivonás és 

munkaerő-lekötés elkerülése érdekében/.
Amennyiben a feltételek biztosítottak, akkor - a köttetés és javítás technikai 
munkáját nem számítva - kb. 15 fő 2 évi munkája szükséges a megnyitáshozr t q 1
/1983-1984/

8.2 A különgyüjteményi olvasótermek kézikönyvtárai a jelenlegi segéd- ill. A
kézi könyvtárakból alakítandók ki. Jelenlegi jelzetrendszerük adott. Kötte-
tésük folyamatos volt. A külföldi müvek duplikálására /munkahelyi és olva
sótermi használatra/ nincs lehetőség.

9. Tájékoztató munka

9.1 A tájékoztató munka profiljának kidolgozása /a 7.sz. jegyzet szerint B!
értelmezve/. Az egyes tájékoztatási szintek és azok ellátási rendszerének 

kialakítása /könyvtárhasználat; országos könyvtári szolgáltatásokra vonat-
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kozó; passzív tájékoztatási formák; szétsugárzó, aktív tájékoztatási formák; 
gyorsinformáció C?3; bibliográfiai tevékenység/ /1982-1983/

9.2 A szakreferensi rendszer kialakítása a sajátos nemzeti könyvtári funkciókhoz B! 
igazodva. Kezdeti formájában már a jelen körülmények között Is kiépíthető, de
- a külföldi gyarapítás visszaesése, a feltárási formák fejlesztésének irre
alitása és az olvasószolgálati korlátozás mellett - a teljes rendszer működé
se formális lenne.

9.3 A tájékoztató munka OSZK-n belüli koordinálása /központi olvasószolgálat B!
- küIöngyüjtemények - zárolt kiadványok tára - könyvtártudományi szakkönyv
tár között/ /I983/

9.4 Az egyes gyüjteményrészek tájékoztató-apparátusának továbbfejlesztése A,B,C
/éIetrajzi adatgyűjtemény, ikonográfiái katalógusok, intézménytörténeti 
katalógusok stb./

10. Közművelődési feladatok, könyvtárpropaganda

10.1 Az uj épületben megvalósítandó kezdeti és távlati közművelődési program B!
kidolgozása /kiállítások, rendezvények stb./ /I983/

10.2 Az állandó kiállítások forgatókönyvének összeálIitása, a kiállítások meg- B!
rendezése:
- írás- és könyvtörténeti kiállítás
- Corvina-kiállítás C?3 vagy az OSZK gyűjteményeinek értékei
- az OSZK története kiállítás
- az OSZK kiadványai kiállítás

10.3 Az uj OSZK-ismertető /magyar, német, angol, francia, orosz nyelven/ B!
kéziratának, képanyagának összeállítása, nyomdai előállítása /I983—I984/

10.4 Az OSZK történetének tudományos feldolgozása /a megjelent I. kötet A,C
folytatásaként

III. Általános kérdések
C19DII. Költöztetés ill. a költöztetés előkészítése

ll.l A törzsgyüjtemény költöztetése, a Raktári Osztály közreműködésével
Jelenleg a Várban elhelyezett állomány mennyisége: A
- kb. 650.000 kötet könyv és folyóirat
- kb. 250.000 db csoportos feldolgozásu kiadvány
- kb. 45.000 kötet szabadpolcos kézikönyvanyag
- kisebb mennyiségű, ideiglenesen behelyezett gyüjteményrészek: 

színháztörténeti anyag, kotta és hanglemez, kataszteri térképek,
KMK szakkönyvtár-rész, zárolt kiadványok másodpéldányai, a "gyűjtő” 

anyagának egy része, OSZK kiadványtár.
A végleges beköltözés előtt a teljes, ideiglenes helyére telepített B!
anyag átköltöztetése /előfeltétele valamennyi raktári tér átvétele/.
A költözés megtervezése I hónap, végrehajtása: I év
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11.2 A törzsgyüjtemény katalógushálózatának átköltöztetése /megtervezés, B
feliratozás, kötegelés, elhelyezés/ 8 fő számára 6 hónap

11.3 A különgyüjtemények állományának és apparátusának költöztetése a B
törzsállománnyal párhuzamosan végezhető.

12. Létszám-, munkaerő-kérdés^^

12.1 A felkészülési időszak terve létszámnöveléssel nem számol; A
megoldást a könyvtár valamennyi feladatának rangsorolásávaI és ennek 
megfelelő munkaerő-átcsoportositássa I lehet biztosítani.

12.2 A vári olvasószolgálat /központi + különgyüjteményi/ - a nagyobb térség B
és nagyobb olvasóforgalom következtében - elsősorban a technikai, admi
nisztratív és ellenőrző személyzet létszámának növelését teszi szükséges

em
sé . Ezeknek betanítására a megnyitást megelőző 2 hónap elegendő,
annál is inkább, mivel csak a végleges helyszíni és működési ismeretek 
alapján oldható meg.

12.3 Az olvasószolgálati- és tájékoztató munka tartalmi feladatainak ellátá- B,C
sához az OSZK állományának és sajátos könyvtári munkamenetének alapos 

ismeretével rendelkezőket kell átcsoportosítani. Ezirányu ismereteik bő
vítése ideiglenes, belső áthelyezésekkel, külön megbízásos feladatokkal
stb. már kezdetét vette. A felkészítés "minimál is" programja: a megnyi
táskor szükséges olvasó- és tájékoztatószolgálati tevékenység zökkenő- 
mentes ellátása; minden további bővítés és jobbítás csak a helyszíni 
működés során, az igények és adottságok ismeretében tervezhető.

Dr. Ferenczy Endréné s.k. 
főosztáIyvezető

Jegyzetek

[|] A felkészülés feladataival összefüggő leglényegesebb, figyelembe vett dokumentumok:
Nemzeti könyvtárunk a Várban /1960/
Az Országos Széchényi könyvtár funkcióinak rendszere /I962/ CMiniszterhelyettesi 

értekezleten megtárgyalt anyagJ
Az uj nemzeti könyvtár működése /I963/ [miniszterhelyettes számára összeállított 

tervezet, valamint a Könyvtári Osztály ezzel kapcsolatos állásfoglalásai]
Az OSZK vári működésével kapcsolatos tervtanulmányok /1963-1964/:

gyűjteményi határkérdések rendezése; a nemzeti könyvtár katalógusrendszere; 
az olvasótermi kézikönyvtárak rendszere; az olvasó- és tájékoztatószolgálat 
működése; raktározás és állományvédelem; művészeti alkotások és kiállítások
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Az OSZK 1967-1969. évi feladatterve /I967/ Ca vári felkészülés 3 éves programja, 
a Gazdasági Bizottság határozata alapján 1970-es megnyitásra tervezve!]

A szakirodalmi információ feladatai /I975/ Ca nemzeti könyvtár uj funkcióinak 
meghatározása az uj épületben!]

Az OSZK Budavári Palotába költöztetésének intézkedési terve /I975/ Caz 1980. 
január l-i megnyitásra tervezve:

A vári beköltözéshez szükséges előkészületi munkákról /I980/
A vári olvasótermi kézikönyvtárak eddigi munkálatainak és további terveinek váz

lata /I980/
A nemzeti könyvtár olvasó- és tájékoztatószolgálatának tervezete /I98I/

C2j Az 1963-as tervezet három feladatkört, azonos súllyal jelöl meg: nemzeti könyvarchi- 
vum, nyilvános szolgálat, központi könyvtárügyi feladatok. E hárommal kapcsolatban a 

vári felkészüléssel összefüggésben funkcióbővitést tervez a következő területeken: 
a nemzeti bibliográfiai rendszer fejlesztése, szakkönyvtári feladatok vállalása, a 
tárolókönyvtár kialakítása.
Az 1967-1969-es felkészülési feladatterv ismét három, de más jellegű feladatot kezel 
kiemelten: olvasótermi kézikönyvtárak szervezése, katalógusok rekonstrukciója, állo- 
mányrevizió.
Az I973-ös intézkedési tervünk összeállításában viszont még konkrétabb, gyakorlati 
szempontokat érvényesítettünk a felkészülésben: állományvédelem, állományköltöztetés, 
olvasótermi kézikönyvtárak, ügyrendek és szabályzatok összeállítása, az egyes rész
legek költöztetésének ütemezése.

C3: Az egyes feladatok felelősei külön nincsenek feltüntetve; a terv végrehajtásának 
egészéért az I. főosztály felelős, kivéve: az állományvédelmi /köttetés, mikrofil
mezés/ és technikai /gépi felszerelés/ feltételeket, valamint a terv realizálásának 
alapkövetelményét, az épület elkészültét.

C4: Az elmúlt 20 év során már többszöri munkaerő-átcsoportositásra és feladatkiemelésre, 
majd befagyasztásra került sor a vári felkészülés keretében.

C5H Az 1967-1969-es feladattervben szerepel, ennek alapján 1969-ben készült el elsőiz- 
ben a Szabályzat, majd 1979-ben - a gyüjteményhatárok változása, valamint a gyűjtési 
határok pontosítása érdekében - módosításra került /Az Orsz. Széchényi Könyvtár gyűj
tőköri szabályzata. 1979./

C6: Alapelveit a gyüjteményhatárok rendezésére vonatkozó tervtanulmány határozta meg 

/I964/.

C7U Az időszaki kiadványok területén a tervszerű hungaríka-kutatást és feltárást - utó
lag megállapítva - sajnálatosan visszavetette a Hirlaptár 1971-ben történt decent
ralizálása. A komplex feladat újrakezdésének előfeltétele a periodikum-fel tárásnak 

a futószalag Üzemszerű, mechanikus rendszeréből való kiemelése és az ezzel foglal
kozó önálló szervezeti egység létrehozása.
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C8U Az 1975-ös intézkedési tervben szereplő 160.000 kötet állományi + 20.000 kötet kézi- 
könyvtári kötési restancia teljes felszámolása nem tervezhető, mivel a terv akkor a 
111. főosztály keretében 20 fős több let-létszámmá I létrehozandó belső üzemet fel

tételezett.

Z9l Az I967-69-es feladattervben előirányzott munka.

CIO 3 A szakkönyvtári funkciók elsőizben az 1963-as előterjesztésben szerepelnek, akkor 
még a magyar irodalom- és történettudomány mellett a magyar nyelvtudományra is ki
terjesztve. /A Minisztérium akkori állásfoglalása negatív volt./ E funkciók bővebb 

kifejtése az 1975-ös tervezetben található.
A tervekből mindeddig csak a kurrens magyar irodalomtudományi bibliográfia realizá
lódott; a történet- és nyelvtudomány területén mind a partner-intézmények igénye, 
mind a megvalósítás lehetősége kérdésessé vált /pl. a történettudomány területén a 

könyvtári feltárás önmagában, levéltári és múzeumi anyag nélkül, nem elégséges/. 
Ugyanakkor 1963 óta megkezdődtek vagy megvalósultak olyan vállalkozások, amelyek 

természetszerű lég következtek a nemzeti könyvtár - korábban ki nem mondott - hunga
rológiai szakkönyvtár jellegéből. /Pl. RMNY, Magyar könyvészet 1921-1944, Magyar 
szépirodalom idegen nyelven, Külföldi magyar nyelvű hírlapok és folyóiratok, kur
rens hungarika-bíbIiográfIák stb./ Ezért a vári dokumentum- és információszolgálta
tás tervezésében ez az utóbbi szemlélet érvényesül.

OP A jelenlegi objektív lehetőségeket figyelembe véve az integrált, automatizált fel
dolgozás keretében legfeljebb unit-card cédulaszolgáltatás és a külföldi könyvek 
hagyományos feldolgozása tervezhető a vári beköltözésig. Ezért veszélyes lenne, ha 
- már ekkorra a teljesen uj rendszerű visszakeresési formákkal számolva - a vári 
felkészülésben mellőznénk a hagyományos katalógusokkal kapcsolatos feladatokat.

Ü23 Kívánatos lenne az egész katalógus teljességének cédula-revíziója, de ezt már az 

1980-as tervben sem vehettük számításba, mivel 40 fő 2 éves munkáját jelentené.

03D A különgyüjtemények munkamenete és vári elhelyezése elkerülhetővé teszi a katalógu
sok duplíkálását. Kivételt jelent a Kézirattár levelestári katalógusa, amelynek má
solási munkái már 1980-ben megkezdődtek és 1983-ban befejezhetők.

CI4□ A végrehajthatatlan katalógus-rekonstrukció helyett 1976-ban megkezdett rekatalogi- 
zálás az élő címek visszamenőleges bibliográfiai és állományi feltárásával a vári 
beköltözés előtt befejezhető. Ezt követi a tervek szerint 1920-tól kezdődően az in
kurrens anyag feldolgozása /vö. még 7.sz. jegyzet/.

Cl5] Pl. kéziratos térképek, színházi müsorkönyvtár, Bártfai gyűjtemény, antikva gyűjte
mény, újkori latin kéziratok, latin kódexek katalógusai.

CI6□ Részletezve Id. az 1981-ben az MM-hez felterjesztett gépigények között.

Cl7] A feladatokat az 1980-as vezetői tanácsi előterjesztés részletezi, itt csak a megnyi
tásig még elvégzendő munkák szerepelnek.
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C183 Az egyes részfeladatok munkaerő-szükség letét III. munkaidő-ütemezését Id. az I. 
főosztály 1975. évi vári felkészülési tervében.

Cl93 Az egyes részlegek költöztetésének ütemezésére vonatkozóan Id. az 1975-ös felkészü
lési tervet; az időpontok megfelelő módosításává I máig is érvényes.

C20D Az 1963-ban, a miniszterhelyettes számára készített előterjesztésben a könyvtár 

/a KMK nélkül számított/ 251 fős személyi állományához - a vári felkészüléshez és 
működéshez /már a várgondnoksági teendők ellátása nélkül/ - 169 fő létszámfejlesz
tést kért. Tervezett összlétszám ekkor: 420 fő.
Az 1980-as előterjesztésben a 474 fős /ugyancsak a KMK nélkül számított/ létszám
hoz kért fejlesztés: 120 fő. Tervezett összlétszám: 594 fő.

C21□ Feladatonként és munkabérenként történő részletezését az 1980-ban összeállított ter
vezet tartalmazza.

A vári felkészülés és fel költözés intézkedési terve

A tervezet abból indul ki, hogy az ÁTB határozata szerint az épület 1983. december 
31-éré elkészül. Függetlenül attól, hogy az építkezés befejezése után az átvételi és 

hiánypótlási eljárás miatt a felköltözés 1984. január l-én esetleg nem indulhat meg, a 
tervben felsorolt feladatokat a megjelölt határidőkre el kell végezni. Kivételt jelent 
a költözködés tényleges lebonyolítása, amire természetesen csak a végleges birtokbavé
tel után kerülhet sor.

Mindenekelőtt döntést kell kérni a főhatóságtól mindazokban a kérdésekben, amelyeket 
a könyvtár az utóbbi években a minisztérium elé terjesztett, de amelyekben a minisztérium 

mindezideig határozatot nem hozott. Ezekben a kérdésekben a felkészülés végrehajtása ér
dekében ma már haladéktalan, egyértelmű döntések szükségesek. Ezek a kérdések a követ
kezők:
1. / A könyvtár 1981. márciusában felterjesztette vári igényeit. Ez a felterjesztés tartal
mazza a létszám, a szakmai beruházás és az üzemelés többlet költségeit, valamint a fel-
köItözés í köItségeket.
2. / A könyvtár már korábban - 1982. áprilisában - kérte, hogy a VII. szinten lévő olvasóte
reket azORGTECHNIK lebontása után teljesen befejezett, felszerelt és berendezett állapot
ban és zárhatóan> az épület átadását legalább egy évvel megelőzően birtokba vehesse, a 

vári szabadpolcos állomány rendezése, jelzetelése és felállítása céljából.
3. / Sürgősen kellene dönteni a felállítandó Várgondnokság kérdésében, amiről egyébként az 

ÁTB határozata is intézkedik.
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4. / Különböző megbeszélések során a Beruházási Vállalat "szükséges megtakarítás" címén 

a jóváhagyott beruházási programtól és az elfogadott költségvetésektől eltérően olyan 
tételek elhagyását Is kívánta, amelyek nélkül a könyvtár nem tudja funkcióit megfelelően 

teljesíteni. Pl. az olvasószolgálati Ipari tv-berendezések az olvasói számjelző táb
lák felszerelése, a zeneműtár elektroakusztikai berendezése stb. Ezekben a kérdésekben
a minisztérium hivatalos állásfoglalását nem ismerjük; mindig csak általános utalás tör
tént a szükséges megtakarItásokra. Minthogy ezek funkcionális kérdések, a végleges dön
tések meghozatala előtt el kell érni a könyvtár meghallgatását és álláspontjának figye
lembe vételét.
5. / A vári képzőművészeti alkotások tárgyában a könyvtár legutóbb 1982. áprilisában in
tézett felterjesztést a minisztériumhoz. Ezzel egyidejűleg kérte a főbejárat hiányzó 

kovácsolt vas kapujának rekonstruálását is.
6. / Döntést kell elérni a Palotában elhelyezett többi intézményt is érintő étkeztetési 
kérdésben.
7. / Sürgetni kell az illetékes szerveknél a könyvtár megnyitása után várható megnöveke
dett közlekedési igények kielégítésének időben való megoldását.

I I.

1. / Javaslatot kell készíteni a Várban el nem helyezhető részlegek telephelyének meghatá
rozására.
2. / A vári épületben való elhelyezkedés véglegesítése és az ehhez szükséges tárgyi felté
telek biztosítása céljából nélkülözhetetlen a beköltözéskor érvényes, a Minisztérium ál
tal jóváhagyott szervezeti szabályzat.
3. / Egyedenként számba kell venni és meg kell jelölni a várban is felhasználható berende
zési tárgyakat /irodai bútorok, katalógusszekrények és egyéb szakmai felszerelési tárgyak, 
kegyeleti és stílbútorok, irodagépek, műhelyek gépi és egyéb felszerelési tárgyai/. Az 

egyes helyiségek végleges berendezése ennek a felmérésnek a figyelembe vételével, az 1/4. 
pontban megjelölt probléma tisztázása után lesz megállapítható.
4. / Az épület és az állomány őrzése és biztonsága érdekében a következő intézkedéseket 
kel I tenni:

a/ A fegyveres őrség parancsnokságával együtt pontosan meg kell határozni a fegyveres 
őrség feladatkörét /létszám, az ellenőrzés módja, ellenőrzési pontok, külső és bel
ső körjárat, tartózkodási hely/.

b/ A már elfogadott belső közlekedési terv figyelembe vételével ki keli dolgozni az 

épület zárási rendszerét és a kulcsok kezelésének módját, 
c/ A biztonsági berendezések működésének, illetve működtetésének leírása és az idevo

natkozó szabályzatok kidolgozása /automatikus tűzjelzők, betörésjelző, ipari tv- 
felszerelések, hangos bemondó/. Ide tartozik az épület naponkénti valamint vész
helyzetben való kiürítésének szabályozása.

d/ Áramtalanitás; a különböző szakaszokban elhelyezett áramtalanitó berendezések ke
zelésének szabályozása, 

e/ a portaszolgálat szabályozása.
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f/ A liftek használatának szabályozása /liftkulcsok, a liftkezelés munkarendje/, 
g/ A tűzrendészeti és a munkavédelmi szabályzat kidolgozása, 
h/ A könyvtári alkalmazottak számára igazolvány rendszeresítése

5. / Ruhatárak; ki kell dolgozni a ruhatárak használatának rendjét.
6. / A Várgondnokság és a könyvtár feladatainak elkülönítése a karbantartási kérdések 

tekintetében; ennek megtörténte után meg kell szervezni a könyvtárra háruló karbantartási 
feladatok végzését /Telelift, könyvtári célgépek, egyéb épületgépészeti felszerelések/.
7. / Takarítás; az épület takarításának megszervezése, a szemét és egyéb hulladék elszál
lításáról történő gondoskodás.
8. / A szociális helyiségek felhasználási tervének elkészítése.
9. / A gépkocsi közlekedés szabályozása, az épületbe történő szállítás megoldása. Parko
lás, gépkocsik tárolása.
10. / A büfék üzemeltetése; az üzemeltető vállalat kiválasztása, a szükséges szerződés meg
kötése.
11. / A szállítás megtervezése és megszervezése. Az egyes részlegek költözési ütemtervének 

meghatározása, az 1975. évi intézkedési tervben már részletezett határidőknek az uj hely
zetnek megfelelő módosításával, valamint az igazgatási részlegek, a Gazdasági Igazgató
ság, a KMK és a könyvtári üzemek átköltöztetésére vonatkozó kiegészítésével.
12. / Az épület használatának, a belső közlekedésnek és a különböző szabályzatoknak a dol
gozókkal való megismertetése.
13. / Ki kell dolgozni a megnyitó ünnepségek előkészítésének és lebonyolitásának tervét.

óvári Sándor s.k.

*

Lapzárta után érkezett

Január 14-én, pénteken megtörtént a Várban az Országos Restaurátor Laboratórium helyi
ségeinek műszaki átadása. A laboratórium költözése megkezdődött. Munkatársai előre
láthatóan februárban már odafönt folytatják munkájukat. Az átadásról, a költözésről és 

a laboratórium tevékenységéről következő számunkban részletesebben is beszámolunk.
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TÁJÉKOZÓDÁS

Glóbus-kiállításon Becsben

A Becsben székelő Nemzetközi Glóbus- és Müszertudományi CoronelIi Társaság /Inter
nationale Coronelli GeselIschaft für Globen und Instrumentenkunde/ 1982. október 4 -no
vember 4 között glóbustörténeti kiállítást rendezett, amelynek megnyitásán, minthogy 

az anyaggyűjtésben az OSZK Térképtára is segítséget nyújtott, a rendezőség szives meg
hívása folytán jelen lehettem.

Ennek történetéhez tartozik, hogy a Társaság eredetileg a kerek száz éven keresztül 
/1850—1950/ működött prágai "Jan Fel ki” /később Jan Fel ki & Sohn/ glóbuskészitő cég mű
ködéséről, amely e téren a legjelentősebb volt az egész Osztrák-Magyar Monarchiában, óhaj
tott megemlékezni. A kiállítás előkészületei során azzal a kérdéssel keresték meg az 
OSZK-t, fel találhatók-e ma is még Magyarországon Felki gyártotta glóbusok.

Szerencsére az OSZK még 1961-ben egy kérdőív segítségével számba vette az iskolákban, 
múzeumokban, könyvtárakban őrzött 1914 előtt készült glóbusokat. Ennek alapján nem volt 
nehéz összeállítanunk a Fel ki-glóbusok összesen 4 föld- és 4 éggömb és 2 planetári

um - a naprendszer mozgását szemléltető készüIék/jegyzékét.
A bejelentésünk nagy visszhangra talált a rendezőségnél. Kiderült ugyanis, hogy az 

egész mai Ausztriában nem tudtak már egyetlen, a Fel kJ cég által készített éggömböt sem 

"felhajtani". Arra kértek, küldjünk az egyikről fényképet a kiállításuk számára, hogy 

legalább ilyen formában mutathassák be a cég effajta termékét is.
Hogy az újabb kérésnek is eleget tehessünk, levelezés utján megérdeklődtük, vajon meg

vannak-e ma is az 1961-ben bejelentett éggömbök. A válaszokból kiderült, hogy a 20 év 

alatt a budapesti József Attila gimnázium példányának sajnos, nyoma veszett Minthogy a 

többi három éggömb vidéki iskolák birtokában van, a legkönnyebben elérhetőre, a győri 
Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumnál őrzött példányra esett a választás. A Gimnázium igaz
gatója a legnagyobb készséggel járult hozzá a fényképezéshez. A Nagy Zoltán és Járday 

György által készített felvételekből 7 db-ot meg is küldtünk a Társaságnak.
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A kiállítás megrendezésével a Társaság nemcsak a Felki cégről óhajtott megemlékezni, 
hanem az illetékes intézmények, kutatók és műgyűjtők figyelmét is fel akarta hívni a 

XIX. század második felének és a XX. század elejének glóbusaira, valamint az őket elő
állító cégek tevékenységére. Eddig ugyanis - kevés kivétellel - inkább csak a XVI—XVIII. 
század glóbusaival és készítőikkel foglalkoztak. Pedig ma már az előbbiek is becses kul
túrtörténeti emlékek és némelyikük - amint láttuk - ritkaságszámba is megy.

Időközben a rendezőség - talán azért, mert nem gyűlt össze elegendő Fel ki-glóbus - 
a kiállítás témáját kibővítette az Ausztriában fellelhető hasonló korú bécsi és németor
szági glóbuskészitők müveinek bemutatásával. így kapta a kiállítás a "Glóbusok dédapá
ink idejéből - Jan Felki és kortársai" /Globen aus Urgrossvaters Zeit - Jan Felki und 

se iné Zeitgenossen/ hangzatos címet.
A bécsi Österreiehische Nationa1bibIiothek nagyolvasójának előcsarnokában felállított 

- és vele közösen megrendezett - kiállításon 5 tárlóban 62 főid- és 1 domborföIdgömböt,
I ég-, I hold- és I Mars-gömböt, I telluriumot és I planetáriumot, valamint I indukciós, 
azaz ürglóbust /fekete gömb, amelyen csak az egyenlítő és a kezdőmeridián van megadva, 
hogy a diákok maguk vihessék fel rá krétával a kívánt rajzot/ mutattak be. Egy táblára 
a glóbuskészités szemléltetése végett az egyik földgömbről lefejtett szegmenseket montí
rozták. Természetesen nem hiányzott a győri éggömb fényképe sem. A terem falán részletes 
magyarázó szövegek ismertették az anyagot, a tárlókban pedig mindegyik tárgy mellett egy- 
egy kártyán a főbb adatok, a gyártó cég neve, a készítés ideje, valamint jelenlegi tulaj
donosának neve volt feltüntetve. /58 db van magántulajdonban, tizet az ÖsterreIehische 
NationaIbibIiothek, ötöt a bécsi Technisches Museum, egyet pedig az Osztrák Tudományos 
Akadémia bocsátott a kiállítás rendeIkezésére/. Végül annak az illusztrálására, hogy a 
Fel ki cég mennyire igyekezett lépést tartani a földrajzi ismeretek fejlődéséveI és a 

felfedezések eredményei alapján földgömbjeinek rajzát állandóan kiegészíteni, javítani, 
négy különböző időben készült földgömb azonos részletéről /a "sötét földrész", azaz 

Afrika/ mutattak be kinagyított fényképet.
A kiállításról részletes katalógus készült, amely a Coronelli Társaság folyóiratának, 

a Globusfreundnak 30. számát képezi. Ebben a kiállításhoz kapcsolódóan két tanulmány is 

olvasható. Az első - Heide Wohlschláger és Johannes Dörflinger müve - áttekinti az Auszt
riában elterjedt monarchiabeli és németországi glóbuskészitő cégek tevékenységét. Leg
bővebben a már többször említett Fel ki céggel foglalkozik. Minthogy ennek volt legszéle
sebb piaca, valamint sokat szállított Magyarországra is, érdemes róla nekünk is megemlé
kezni .

A céget Jan Fel ki /1817—1887/ alapította, aki 1850 körül átvette Vaclav Merklas-nak, 
a jeles prágai kartográfusnak, rézmetszőnek és térképszerkesztőnek a glóbuskészitő fel
szerelését, miután utóbbit Lőcsére hívták meg gimnáziumi tanárnak. Eleinte 2.5, 3.5 és 

4.5 hüvelyk átmérőjű /6.5, 9 és 12 cm/ földgömböket készített, de 1855-ben már 6, 8 és 

12 hüvelykesekkel /I6, 21 és 32 cm/ kibővítette a választékát. Idővel 4.5, 6, 8 és 12 

hüvelyk átmérőjű éggömböket, továbbá holdgömböket, telluriumokat és planetáriumokat is 

állított elő. Termékei nemcsak a soknyelvű Monarchiában, hanem fél Európában Is elter
jedtek, ezért a különböző piacok számára nemcsak német, hanem cseh, magyar, lengyel,
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romén, orosz, francia, angol, holland, svéd, olasz, bolgár, dán, spanyol, horvát, szerb 

és szlovén nyelvű kiadásokban láttak napvilágot a múlt század végén földgömbjeinek alap
típusai. A magyar nyelvűek szerzője az atlaszáról közismert Gönczy Pál volt. A glóbusok 

nyomtatásához Fel ki Prágában saját rézmetsző, il). lithográf üzemet is felállított. A 
cégre - amely 1870-től a Prága melletti Rostokban /Roztok/ működött - jellemző, hogy 

legvirágzóbb éveiben a 40 alkalmazottat számláló üzem évi termelése a 15.000 db-t is 

elérte. Az első világháború azonban a cég működését derékba törte; 1950-ig még fennál
lott, de akkor végleg bezárt.

A tanulmány végül a XIX-XX. században Bécsben működött gIóbuskészitő cégeket, vala
mint azokat a németországiakat is felsorolja, amelyek termékei Ausztriába is eljutottak 

és ott ma is feltalálhatok.
A másik tanulmányt Rudolf Schmidt, a Coronelli Társaság elnöke írta a glóbuskészités 

egykori technológiájáról, amely szinte a legkorábbi, a XVI. század eleji glóbusok eseté
ben is ugyanaz volt, mint a XIX -ben. A gömb magját két félből állították össze, amely 

fém-, vagy cserépformába préselt, néhány mm vastag papirmaséból állt. Ezt gipszréteggel 
vonták be, amit gondosan IecsrszoItak. Erre ragasztották az általában 12 papIrszegmensre 
nyomott rajzot, végül az egészet fírni sszel vonták be. A rajzot kezdetben fába, majd réz
be metszették, de a XIX. század elejétől általában kőnyomatot használtak e célra. Ez le
hetővé tette, hogy magát a rajzot, valamint a feliratokat külön-külön lapról nyomják, 
így különböző nyelvű kiadásokhoz is lehetett ugyanazt a rajzot alkalmazni. Ez az eljá
rás különösen előnyös volt a Fel ki cég szempontjából, hiszen az a Monarchia soknyelvű 

népeinek iskolái számára egyaránt termelt. Újabban a glóbuskészités technológiája is 
változott; áttértek a műanyag használatára.

Rövid bécsi tartózkodásom alatt a gIóbuskészités múltjára vonatkozó ismereteimet más 

utón is gyarapithattam. Az Österreichische NationaIbibliothek őrzi ugyanis a világ má
sodik legnagyobb glóbusgyuuteményét /137 db/. Közöttük a XVI. század közepéről való, 
valamint unikumszámba menő példányok is vannak. Jelentős részük Róbert Haardt, a Coro
nelli Társaság megalapítója gIóbus-muzeumábóI származik, amelyet 1954-ben egyesítettek 
a könyvtár anyagával. Ma a gyűjtemény a közönség által Is rendszeresen megtekinthető, 
állandó kiállítást képez.

Rudolf Schmidtnek, a Coronelli Társaság elnökének ugyancsak nem jelentéktelen, kb.
70 glóbusból álló magángyűjteményét személyes meghívás alapján szintén módomban volt 
tanulmányozni. Ebben is láthattam néhány értékes glóbust, többek között XVII. századi
akat is.

A kiállítás láttán felmerült bennem a gondolat, nem lenne-e érdemes nálunk is - más 

intézményekkel karöltve - egy időszaki kiállításon bemutatni a hazánkban fellelhető tör
ténelmi vagy technikai szempontból értékes vagy érdekes glóbusokat, részletesen ismer

tetve mind a glóbuskészités technológiáját, mind a glóbusok használatát.

Dr. Patay Pál né
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01asz-magyar müve Iődéstörténeti konferencia
/I982. november 4-6./

A Fondazione Giorgio Cini /Giorgio Cini Alapítvány/ patinás épülete Velencében, az 

IsoIa San Giorgion a Szent György szigeten található. A szigetet már feltehetően a római 
időkben lakhatták, ám igazi jelentőségre a középkori kereszténységgel tett szert. Innen 
indult magyarországi útjára Gél lért püspök, ide hozták István első vértanú és Szent Luca 
földi maradványait, többszörösen elpusztult gótikus kezdemények után itt emelt máig fenn
maradt, impozáns reneszánsz bazilikát /benne többek között Carpaccio és Tintoretto fest
ményei/ a XVI. században Palladio, aki a nagyszerű kolostorudvart és a refektoriumot is 

tervezte, hogy utóbb barokk mesterek fejlesszék tovább azt az épületegyüttest, amely 
jelenleg a Fondazione Giorgio Cininek, a velencei tudományos és műszaki élet e valóságos 

fellegvárának otthont ad.

Van itt navigációs központ, számos ipari tanintézet a fiatalok számára, s vannak ava
tott szakemberei a humanióráknak, akik mintegy másfél évtizede növekvő érdeklődéssel for
dulnak az olasz-magyar műveltségi kapcsolatok története felé.

Bátorította őket nyilvánvalóan az 1967-es nagy nyitás, az Olasz Nyelv és Irodalom Nem
zetközi Társaságának Budapesten és Velencében megrendezett VI. konferenciája, /az ülés
szak anyagát 1968-ban hatalmas tomusban adta ki II Romanticismo címmel az Akadémia Kia
dó/, a diszelnökségben pedig többek között helyet foglalt az olasz és a magyar művelődés
ügyi miniszter, /Luigi Gui és I Iku Pál/, valamint a Magyar UNESC0-B1zottság helyettes el-' 
nöke, Jóboru Magda is. Az elnökségben jelen volt a két ország tudósainak számos képvise
lője, igy Umberto Bosco, Vittore Branca /a Fondazione Cini a lelnöke, a mostani konferen
cia házigazdája/, Walter Binni, Kardos Tibor, Koltay-Kastner Jenő, Köpeczi Béla, /az I982— 
es ülésszak magyar szervezője/, Natalino Sapegno; az előadók között pedig Northrop Fry, 
Szauder József, Rába György, Kardos Tibor és mások. S büszkén mutathatták be a szerkesz
tők a konferencia megnyitóján, Akadémiánk nagytermében, a tiz évszázad olasz-magyar mű
velődési kapcsolatait tárgyaló, itthon megjelent Italia ed Ungheria cimü kötetet.

Újabban e tárgykörben három évenként tart a Magyar Tudományos Akadémia és a Fondazione 

Giorgio Cini, hol Velencében, hol Budapesten - utóbb rendre kötetekben megörökített - 

konferenciát. így került sor 1970-ben a Venezia e Ungheria nel Rinascimento - Velence és 

Magyarország a reneszánsz korában /Olschki, Firenze, 1973/ cimü velencei konferenciára, 
a Rapporti veneto-ungheresi all'epoca dél Rinascimento - Velencel-magya r kapcsolatok a re
neszánsz idején tárgyú 1973-as budapesti ülésszakra, /Akadémiai Kiadó, 1975/, a Venezia 

e Ungheria nel contesto dél Barocco Europeo ~ Velence és Magyarország az európai barokk
összefüggésében témát tárgyaló 1976-os velencei konferenciára, /Firenze, Olschki, 1979/, 
majd a Budapesten 1979-ben tartott Venezia, Italia, Ungheria fra arcadia e illuminismo - 

Velence, Olaszország és Magyarország az árkádja és a felvilágosodás korszaka között tárgy

körű ülésszakra, /Akadémiai Kiadó, 1982 /.
Minden eddigi eredmény tehát olvasható. A krónikásnak csupán a legutóbb, Velencében
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megrendezett konferenciáról van rövid beszámolnivalója. Az ülésszak tárgyköre Popolo, 
nazione e storia nella cultura italiana e ungherese tra la rivoluzione francese e la
"primavera dei popoli11 71789-1850/ /Nép, nemzet és történelem az olasz és a magyar kul
túrában a francia forradalomtól a ftnépek tavaszáig11/. Mint mindig, ezúttal is az eddig 

ismeretlen módon megvilágított kérdések keltették a legnagyobb érdeklődést.
így A preromantika problémája, /Sárközy Péter/; Nemzeti múlt és klasszicizmus Ber

zsenyi Dániel költészetében, /Giampiero Cavaglia/; Nép és nemzet Adam Mickiewicz emig- 
rációs írásaiban, /Jan Slaski/; Népi ség és történelmi románticizmus Közép-Kelet Európában, 
/Sziklay László/; s a sor még folytatható. /Magam Azilum és politikai-erkölcsi elkötele
zettség a magyar költészetben 1795-1848 között címmel tartottam előadást./

A témák heterogenitása egy dologra mindenképpen rámutat. Arra, amit az ülésszakon igy 

fogalmaztak meg: itaI iánistának ma az számit, kivált a külföldiek közül, /túl az olasz 

műveltség hivatásos kutatóin/, aki hazája műveltségét úgy képes az egyetemes európai kul
túrában látni, hogy a kutatások során mind hangsúlyosabbá váló olasz hatásokra is fény 

derű I jön.
Ez volt a legfőbb tanulság, amelyet elsősorban nem deklaráltunk, hanem többféle módon, 

kötetlen beszélgetésekben, vitákban fogalmaztunk meg, és nem is mindig az ülésteremben, 
hanem olykor az Alapítvány vendégháza, a Foresteria pompás ebédlőjében, halijában beszél
getve, máskor egy-egy többnyire éjszakára maradó velencei sétán, vagy éppen motorcsónakon 
átkelve lakhelyünktől, a Doge-paIotához közel eső Hotel Monacotól, a számunkra immár 
örökre emlékezetesnek maradó Isola San Giorgio felé.

Melczer Tibor

Nemzetközi szeminárium a könyvtári állomány védelméről

A lipcsei Deutsche Büchereiben 1980-ban tartott első, hasonló szeminárium után 1982. 
november 15-18 között a Státni Knihovna hívta meg Prágába a szocialista országok nemze
ti könyvtári restauráló műhelyeinek vezetőit. A háromnapos találkozó témája - a restaurá
lás mellett - a megelőző állományvédelem volt. A könyvtári dokumentumok közül ezen a sze
mináriumon a hírlapok védelme került a figyelem előterébe.

A szemináriumon öt ország /Csehszlovákia, az NDK, Lengyelország, Bulgária, Magyaror
szág/ nemzeti könyvtári restauráló műhelyeinek vezető munkatársai valamint Csehszlovákia 

más könyvtári és levéltári műhelyeinek restaurátorai, vegyészeti és az OSZK Mikrofilmtá
rának osztályvezetője, Tremkó Györgyné vett részt. A szovjet és a kubai restaurátorok, 
sajnos, nem érkeztek meg.

Az elhangzott referátumokban a cseh és a bolgár műhely vezetője az egész állományvé
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delmi tevékenységről, a lengyel kolléga elsősorban a fertőt Ienitési módszerekről, a 

Deutsche Bücherei műhelyének vezetője a hírlapok papíranyaga pusztulásának meggátolására 
kidolgozott és alkalmazott eljárásukróI, én pedig az OSZK-ban folyó hír lapál 1omány-védeI- 

mi tevékenységről beszéltem. Tremkó Györgyné mint a megelőző állományvédelem egyik fon
tos eszközét, az OSZK-ban folyó állományvédelmi mikrofiImezési munka módszereit ismertet
te.

A Státni Knihovna restaurátorai bemutatták műhelyüket és két szabadalmaztatott res
taurálási III. konzerválási eljárásukat. Az egyik az un. hideg laminálási módszer, amely
nek során az erősítendő papírra nem hővel olvasztanak fóliát, hanem a japánpapirt bevonó 

ragasztó oldószerével oldják és rögzítik a japánpapirt a dokumentumon. A másik szabadalom 

a XVII-XVIII. századi kötések bőrének a természetes öregedés, a keletkező savak, a bőrben 

benne lévő vas-ionok, a légszennyeződés és a mikroorganizmusok hatására bekövetkező pusz
tulását van hivatva megállítani és a későbbi hasonló támadásokkal szemben el lenál lobbá 
tenni őket.

A Cseh Nemzeti Könyvtár és restauráló műhelye a régi hírlapokkal kapcsolatos tömege
sebb állományvédelem terén még semmit sem tudott tenni, ezért nagy elismeréssel és ér
deklődéssel fogadták mindkettőnk információit. A műhely vezetője előadásában említést 
tett egy gépi könyvtisztitó és fértőtIenitési eljárás kidolgozásáról és a hozzá szükséges 
hordozható készülék prototípusának hamarosan várható elkészültéről. Ez számunkra is igen 
érdekes újdonságnak ígérkezik. Ugyancsak cseh lehetőség ill. példa lehet a penészes 

könyvtári anyagok gamma-sugarakkal való fertőtlenítése. A néprajzi és más bútorokra már al
kalmazott eljárást most dolgozzák ki papírra, bőrre, pergamenre is a közép-csehországi 
fertőtlenítő központban. Néhány - számunkra beszerzési problémát jelentő - anyag beszer
zése talán könnyebbé válik a csehszlovákiai lehetőségek megismerésével /jóminőségü, növé
nyi cserzésü könyvkötőbőrök, rongypapír, poIiviniI-acetát ragasztó/.

A többi referátumból számomra a legérdekesebb információkat a bolgár nemzeti könyvtár 
restauráló műhelyének vezetője nyújtotta. Tekintélyes és jó összetételű létszámmal - 
húsz restaurátor, három vegyész, három biológus - működnek, és igy lehetőségük van arra, 
hogy az átlagosnál többet foglalkozzanak a megelőző állományvédelemmel és a fertőtlenítés 
kérdéseivel. Jelentős kezdeményezésük volt egy raktári vizsgálat, amelynek során a raktá
rak különböző szintjeiről, azonosan elhelyezkedő polcokról összesen ötezer kötetet vizs
gáltak meg különböző szempontok szerint /pl. a kötés állapota, a savtartalom mértéke, a 

papírok összetétele és állapota, a penésztől, rovartól károsodott kötetek gyakorisága/. 
Ezenkívül a raktárnak minden szintjén egy éven át folyamatosan mérték és regisztrálták 

a levegő relatív nedvesség-tartalmát és hőmérsékletét. A két vizsgálatból nyert együttes 

kép szabta meg további teendőiket a ki imátizáció, a fénytől és a levegőszennyeződéstől 
való védelem területén. A legértékesebb dokumentumokról másolatokat készítenek és használ
tatnak.

A konferencia ajánlásának megtárgyalása során a legtöbb kérdés és javaslat a szocialis
ta országok közötti kutatási együttműködésre vonatkozott, mivel a tervezett tájékoztatás 

az előadó /G.Sz.Rozskova, Lenin Könyvtár/ távol léte miatt nem történhetett meg. Értesül
tünk arról, hogy az együttműködésre eddig jelentkezett szovjet-magyar-NDK nemzeti könyv-
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tárak mellett a cseh és a bolgár nemzeti könyvtár is belépett. Bár a körülmények nemigen 

teszik most lehetővé, többen /levéltári restaurátorok is/ hangsúlyozták, hogy igen nagy 
szükség volna egy, a szocialista országok által közösen kiadott könyvtári-1 évé I tári res
taurálási szaktólyoiratra, amelynek hiányában kialakulhat az a helyzet, hogy a publikáci
ók révén gyakran jobban ismerjük egy távolabbi ország restaurátori munkáját mint a szom
széda inkét.

Kastaly Beatrix

Miről irt a Híradó 25 évvel ezelőtt...?

HÉTFŐI CSÚCSFORGALOM 

/Jámbor utópia/

A tudományos olvasóterem elé hamarosan erős vaskorlátokat kell szerelni hétfőn délelőt
tönként. Az érdeklődők végeláthatatlan áradatát fehérkesztyűs, egyenruhás gyakornokIányok 

fogják irányítani, mint önkéntes közlekedési rendőrök. Valószínűleg sorszámokat, helyje
gyeket fogunk kibocsátani, hogy némileg enyhítsük az elkerülhetetlen torlódást.

Ezeket a szigorú intézkedéseket az teszi szükségessé, hogy könyvtárunk dolgozói egyre 

szenvedélyesebben érdeklődnek az UJ SZERZEMÉNYEK HETENKÉNTI KIÁLLÍTÁSA iránt.
Ez nem is csoda. Igaz ugyan, hogy a magyar újdonságokat elég lassan nyomja föl az eme

letre a ,fnagy futószalag”, s így kiállításunk nem versenyezhet frisseségben a Muzeum- 
körut kirakataival, de az uj külföldi hungarika-szerzemények szemléje minden héten megér
demli a figyelmet. Érthető, hogy mindenki meg akarja nézni, kézbe akarja venni az uj köny
veket, mielőtt eltűnnének szem elől a raktár homályában.

S mi, olvasószolgálatiak nem is ijedünk meg a tumultustól.



Ha kétszer-háromszor annyian tolonganának is hétfőn tizenegy órakor az ajtó előtt, mi 
akkor is megrendeznénk ezt a kiállítást. CSAK AZÉRT IS! - Re...Ferenc

ooooooo
HÁRY JÁNOS A BÜFÉBEN

Sürü füst gomolygott a büfében, amikor beléptem. A füst forrása egy nyugdíjas formájú 

férfi. Harsány hangja és délceg tartása elárulta, hogy lehetett valaha köze a katonaság
hoz. Feketéjét szörpöIgetve, cigarettájából egyet-egyet szippantva meséIgetett egy vékony
ka egyetemi hallgatónak.

"Hát tudja öcsém, NAGYON PONTOS HELY ÁM EZ ITT, fél ki lene után egyetlen dolgozó a ka
pun se be, se ki.”

A diák tüsszentéssel nyugtázta a kijelentést, de Háry már folytatá is a jólértesüItség 

öröméve I.
"Tegnap meg azt beszélték itt, hogy volt mostanában valamiféle gyűlésük, aztán ANNYIAN 

KÉRTEK SZÓT, HOGY ESTI FÉLNYOLCKOR ALIG LEHETETT A NÉPET KISÖPÖRNI!"
"Ne mondja már bátyám!" - csodálkozott a diák, de a tüsszentés be léfojtotta a szót.
"NO DE MEGYEK MÁR! - szólt, letéve csészéjét - NEM ISZOM ITT TÖBB DUPLÁT, MERT MÉREG

ERŐS EZ A FEKETE". S a diák kirobbanó tüsszentésétől csak úgy visszhangzott a folyosó.

{ernjunsT/
( ( c c te

etet

Ucime sa slovensky

Szeptember óta heti négy órában az OSZK tiz dolgozója tanulja reggelenként a KISZ 

klubban "legközelebbi rokon nyelvünket", a szlovákot. Jóllehet a nyelvtudósok til
takoznának e jelző ellen, s a nyelvek genezisének ismeretében ezt teljes joggal tehe
tik, nekünk azonban alkalomról alkalomra mindinkább tudomásul kell vennünk, hogy az 
ezeréves együttélés nemcsak a népzenében vezetett a két nép rokonságához, nemcsak a tár- 

sadalomtörténetben eredményezett százszázalékos átfedéseket, hanem a kultúra leg
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alapvetőbb hordozóján, a nyelven is rajta hagyta kitörüI hetet Ien nyomait. A hangsúlyozás 
módjának azonossága, az igazi rokon nyelveknél sokszorosan nagyobb számú szókészleti 
egyezés, a szófüzés, a jelentés-kapcsolódások csak laikusnak meg lepő egymáshoz-hajazása 

magáért beszél.
A "nyelvrokonság" önmagában azonban nagyon kevés embert lelkesít a nyelvtanulásra.

Ehhez sokkal inkább idő, hely, pénz és főképpen tanár kell. Mindezek biztosításában a leg
messzebbmenő segítséget kaptuk az intézményvezetéstől, elsősorban Zircz Péter főigazgató
helyettestől, aki nagymértékben inspirálója is volt a tanfolyam szervezésének. Tananyagot 
és tanárt a Csehszlovák Kultúra adott "ingyen és bérmentve", példázva, hogy a két nép kap
csolatának igazi építésére mindig készen áll.

Néhány szót a résztvevőkről, magunkról. Tizen 7 osztályról verbuválódtunk. Nyelvtanulá
si indítékainkban sok a közös elem. Legtöbbünknek a munkájához, területe szakirodaImának 
teljesebb megismeréséhez feltétlen szüksége van legalább alapfokú szlovák nyelvi ismere
tekre, s e racionális meggondolást sokunknál támogatta a testvér szlovákiai intézmények
kel való sokéves együttműködés során kialakult munkatársi, baráti kapcsolatok emocionális 

indítása is. Csaknem mindnyájan a munkahelyi vezetők teljes egyetértésével kezdtük a ta
nulást. Volt olyan osztályvezető, Borsa Gedeon, aki nemcsak engedélyezte a részben munka
időben folyó tanfolyam látogatását, hanem maga is többeket biztatott a jelentkezésre, s 
a szervezésben is segített.

Eltelt az első félév s ez alatt az idő alatt - az ilyen tanfolyamoknál általában ta
pasztalható gyakorlattal szemben - nem volt lemorzsolódás! Ebben viszont a fő érdem taná
runké, Káfer Istváné, aki a két nép, a két rokon kultúra iránti azonos szeretettel tölti 
a tudást fejünkbe, hosszú pedagógusi pálya tapasztalatait hasznosítva, nem lankadó lelke
sedéssé I.

Az első félév után, a további munka előtt reméljük, hogy a két évre tervezett tanfolya
mon valóban többünknek sikerül jól használható nyelvtudásra szert tennie. Az ehhez szük
séges lehetőség megteremtését pedig itt köszönjük meg mindenkinek, aki ehhez hozzájárult.

A tanfolyam résztvevői
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KÖNYVTARUNK 
í I ÉTÉRŐL

A pártszervezet hírei

Az alapszervezet december 13-án tartotta 1982. évi 
beszámoló taggyűlését. A pártcsoportok véleményét is ma
gában foglaló vezetőségi beszámolót Somogyi Pál né titkár
helyettes ismertette.

A beszámoló a következő főbb témákat érintette: a párt
munka jellege, körülhatárolása; a szakmai és politikai 
munka aránya és kapcsolata; miként, milyen módon valósít
juk meg elképzeléseinket, hogyan tudunk a demokratikus 

lehetőségekkel élni /elegendő-e a fórumok által nyújtott lehetőség, és tudunk-e élni ve
le/, adott-e könyvtárunkban a demokratikus légkör? Az alapszervezet munkájában az 1982-es 

év eredményei és nehézségei a könyvtárban bekövetkezett személyi és szakmai eseményeket, 
változásokat tükrözik, velük összefüggésben jelentkeztek. A felmerült nehéz gazdasági és 

politikai kérdésekre sem a pártcsoportok, sem a pártszervezet egésze nem tudott kellőkép
pen, időben reagálni; általában a tagság korábbinál nagyobb passzivitása volt jellemző.
A társadalmi szervezetek működésében megmaradtak az előző évi tendenciák: a szakszerveze
ti aktivahálózat, az érdekvédelmi és a szociális helyzet javítására irányuIó munka erősö
dött. Ugyanakkor lanyha maradt a szakmai kérdések iránti érdeklődés, a megvitatásukra 

való készség. A KISZ-munka a régi keretek között folyt. 1983-ban a KISZ-aIapszervezet uj 
titkárt fog választani, őt és az uj vezetőséget az eddiginél jobban kell a pártszervezet
nek segítenie. Az 1982-ben tartott szabad pártnapok - az előadótól és a témától függően — 

általában jól sikerültek, de a tömegkommunikációs eszközökből áradó információk, néze
tek hatására a párttagokban és párton kívüliekben megfogalmazódó kérdések, vélemények 

felvetésére, megbeszélésére ezeken a fórumokon nemigen van mód. A pártoktatási körökbe 

jelentkezett kb. 100 fő biztató létszám, sajnos a későbbiek során a látogatók száma és 

aktivitása csökken.
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Több hozzászóló kifejezte azt a véleményét, hogy az ország bel- és külpolitikai, gaz
dasági, kulturális életében számos olyan esemény van, olyan vélemények fogalmazódnak meg, 
olyan viták zajlanak, amelyeket a tagság nem ismer eléggé. Javasolták, hogy a pártcsopor
tok összejövetelein és a taggyűléseken foglalkozzék a tagság ezekkel a témákkal; találjuk 

meg a módját a közös vélemény kialakításának, a jobb tájékoztatásnak.
A határozati javaslathoz tett kiegészítések és módosító indítványok figyelembevételé

vel a taggyűlés határozatokat hozott.

Gerő Zsoltné, a taggyűlés elnöke bejelentette, hogy Milhoffer Alajos elvtárs november 
7 alkalmából a Munka Érdemrend ezüst fokozata kitüntetést kapta. Vadász Ferencné, Rakovsz- 
ky Istvánná, Orbán Emőke, Nagy Attila és Nagy Zoltán elvtársak kiemelkedő pártmunkájukért 
könyvutalványt, Pócsi Arpádné és Nyakó István 25 éves párttagságuk alkalmából emléklapot 
kaptak.

A taggyűlés végül Borsányi Zsuzsannát felvette a párt tagjai közé.

Kastaly Beatrix

HATÁROZATOK

1. Az alapszervezet aktivitását növelni kell:
- kellő előkészítés után rendszeresebben kell taggyűléseket tartani}
- a vezetőség és a pártcsoportok között legyen kétoldalú információ-áramlás, a párt

csoportok az újonnan kialakított hatásköri listát töltsék meg tartalommal. A na
gyobb intézményi egységek vezetői és pártcsoportjai folyamatos konzultatív kapcsola
tot tartsanak fenn a szervezetí- és személyzeti kérdések döntéseIőkészitő folyamatában;

- határozott lépéseket kell tenni - a tagsággal való konzultálás után - az aktivitás, 
a fegyelem erősítésére.

2. A pártoktatásban differenciált lehetőségeket kell biztosítani, hogy minden réteg és 

érdeklődési kör be tudjon kapcsolódni e munkába. Törekedni kell a propagandista gárda 

megerősitésére, áIIandósitására.

3. Az aktuális kül- és belpolitikai kérdéseket a pártszervezet egésze vagy kisebb egysé
gei /csoportok/ rendszeresen vitassák meg, ezek lényegéről folyamatosan tájékoztassák 

a tagságot, ugyanakkor a felsőbb pártszerveket is, hogy az alapszervezet közvélemény
formáló, politikai vélekedéseket alakító szerepe egyre hatékonyabbá válhasson. A párt
csoportok rendszeresen tűzzenek napirendre aktuális politikai kérdéseket, váljanak az 

intézményrész politikai életének szervezőivé, s ebbe vonják be a tömegszervezeti akti
vistákat is.
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4. A káderfejlesztési tervet vitassa meg a taggyűlés és 1983. I. negyedévben készüljön 

el az erre alapozott politikai továbbképzési terv. Az elkészült káderfejlesztési ter
vet ütemesen - a Várra való felkészülés jegyében kellő dinamizmussal kell kivitelezni, 
amihez a vezetőség továbbra is adja meg a szükséges támogatást.

5. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása után a szakszervezet a jövőben szentel
jen nagyobb figyelmet a szakmai kérdéseknek - lehetőséget biztosítva szélesebb dolgo
zói köröknek a problémák megismerésére és a véleményalkotásra. A taggyűlés 1983 első 
felében hallgasson meg tájékoztatót a szakszervezet működéséről.

6. A jelentősen átalakuló KISZ-vezetőség segítésére az eddiginél többet kell tenni a ve
zetőség szintjén, de a pártcsoportok is érezzék magukénak területük ifjúsági kérdéseit. 
A KISZ- és pártvezetőség együttműködése váljon szorosabbá; a pártvezetőség minden szük
séges esetben építsen a KISZ véleményére.

7. A jövőben is figyelemmel kell kisérni a tagfelvételre alkalmas munkatársak fejlődését.

8. A párttagság a politikai munka minden eszközével, aktív részvétellel segítse elő a Vár
ra való felkészülést.

9. Az intézményi munka korszerűsítésének és javításának érdekében rendkívül fontos a 

kommunista vezetők együttműködési készségének, cselekvési egységének erősítése, és 
annak biztosítása, hogy még szorosabb együttműködés alakuljon ki a párton kívüli veze
tőkké I .

A szakszervezet a nyugdíjasokért

Évek óta kialakult, szerintem kedves szokás, hogy az 

OSZK HIRADŐ-t megküldjük nyugdíjas kollégáinknak, így
* mintegy 180 volt munkatársunk folyamatosan tájékozódhat 

munkánkról, könyvtári életünkről, örömeinkről és gondja
inkról. Szívesen ápolnánk "aktívabb" kapcsolatot is, mint 
ahogy 1981-ben is jól sikerült, hangulatos nyugdíjas ta
lálkozót rendeztünk, de sajnos ebben az évben "prózai"

okokból nem tudtuk ezt megismételni, reméljük viszont, hogy az elkövetkező években ismét 
sor kerülhet rá.

Nyugdíjasaink közül 1982-ben 130 szakszervezeti jogfenntartó volt, tizen vettek részt 
szakszervezeti üdültetésben, húszán részesültek szociális segélyben. Vannak nehéz körül
mények között, magányosan élő nyugdíjasaink. Az ő támogatásukra, - a bizalmi testület kez
deményezésére - az év folyamán társadalmi munkát szerveztünk.

Nem könnyen találtuk meg a lehetőséget /számos ötletünk a pénzügyi szabályok akadályai
ba ütközött/, végül is egyetlen megoldás kínálkozott: a vári raktártakaritás. Köszönet il
leti az I. főosztály vezetőjét, a raktári osztály vezetőjét és a raktáros kollégák^, hogy 

ezt lehetővé tették, megszervezték és sikeresen lebonyolították. Október végétől a vári
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raktárban a könyvtár 158 dolgozója, 15 napon keresztül - 936 munkaóra alatt, 4035 raktári 
polcfolyóméternyi könyvet porta lanitott. /Sokak számára ez volt az első találkozás leendő 

"második otthonunk" ma még poros labirintusával./ Nagyon fontos, hasznos munkát végeztünk 

és ily módon 22.647 forintot kerestünk.
Előzőleg felmértük nyugdíjasaink helyzetét. A tavasz óta folyó akcióban bizalmijaink 

nagyon lelkiismeretes munkát végeztek. Az ő tájékoztatásuk alapján állította össze a TT
nyugdíjas-felelőse a nyugdíjasok teljes névsorát, beleértve azokat is, akik már nem fizet
nek szakszervezeti tagdíjat. Amikor már tudtuk, hogy kb. milyen összeg áll rendelkezésünk
re, a TT-elnök, a nyugdíjas-felelős, az SZB gazdasági felelőse és a főbizalmiak részvéte
lével egy alkalmi bizottság vitatta meg a segély elosztását.

A társadalmi munkából befolyt összegből 34 nyugdíjasunkat tudtuk karácsonyra megaján
dékozni. Közülük sokan telefonon vagy levélben mondtak köszönetét a megemlékezésért. Egyi
kük így irt: "A váratlanul érkezett kellemes meglepetés nagy örömet okozott nekem. Nagyon 

boldog vagyok, hogy a szakszervezet gondolt rám! Kellemes ünnepetetés szerencsés, boldog 

uj évet kívánok."
A jövőben is szeretnénk folytatni ezt a jó ügyet szolgáló kezdeményezést; meggyőződé

sem, hogy részvételben nem lesz hiány, és reméljük, hogy a könyvtár szakmai és gazdasági 
vezetése is a segítségünkre lesz.

SZAKSZERVEZETI BEUTALÓK

1983-ra

Karácsonyi Rózsa

1. / jan. 7-20. PÉCS, Mecsek, házaspár /2 gyermekjegy külön is igényelhető/ 1260.-
2. / febr. 2-15. B.lel le /G. Vittorio/ hp. /2 gyj. igényelhető/ 2 x I hetesre is bont

ható, két önálló felnőtt is igénybe veheti.
3. / márc. 10-23. B.boglár /Fémmunkás üdülő/ 2+2, GYES-es, 1624. -
4. / ápr. 7-20. Siófok /Bányász Üdülő/ hp. + 2 gyj. igényelhető, 1008.-

/2 x I hetesre bontható/
5. / ápr.28- máj. II. Bakonybél, hp. 2 gyj. /külön is igényelhető/ 1260.-
6. / máj. 24-juni 8. Szilvásvárad, hp. 2 gyj. /külön is igényelhető/ 1260.-

7. / juni 17-30. Leányfalu, 2+1, családos, 2.072.-
8. / juli 8-juli 19. GYŐR, /Közl.Főisk. Kollégiuma/ 2+3, családos, 2112.-

9. / aug. 11-24. B.lel le, /Nárcisz/ 2+1, családos, 1344.-
10. / aug. 7-13. /I hét/ Velence, /Expressz Motel/ 2 + 2,családos 1.232.-

11. / aug. 4-10. /I hét/ SZOT üdülőhajó, Bp. szóló, 315.-

12. / aug. 18-31. DEBRECEN /Kohász/ I + I, 1.022.-
13. / szept. 22-28. SIÓFOK /I hét/ I felnőtt, /I gyj. külön is igényelhető/ 252.-
14. / szept. 16-29. SIÓFOK /Csepel/ hp. /2 felnőtt is igénybe veheti/

| gyj. külön ig., 2 x I hetesre is bontható, 1.344.-
15. / nov. 2-15. SOPRON /Vegyész/ hp., 1.680.-
16. / nov. 3-16. HAJDÚSZOBOSZLÓ /Hortobágy/ gyógyüdülő, szóló, 630.-



GYERMEKBEUTALŐK

Fiuk részére:

1. / juni 23-juIi 6. RÖJTÖKMUZSAJ, 308.- I fő
2. / ” ff 11 M n M I fo

Lányok részére:

I./ juni 13-22. /I0 nap/ KŐSZEG, 220.- I fő
2 / ii ii ii ii ii ii | fo

Rövidítések: 
hp. = házaspár 
gyj. = gyerekjegy

Jelentkezés: a 335-33l-es telefonon Losonci Andrásnénál. Jelentkezési határidő: 1983. 
április 15-e /Az I. féIévre-*beIeértendő a nyári főszezon**szóló igényeket kérném szé
pen eddig a dátumig./

Azokat az elő- és utószezonra kapott házaspári beutalókat, melykhez külön gyermekje
gyek igényelhetők, nyugdíjas nagyszülők is igénybe vehetik az unokákkal.

Kedves Kollégák,

a fenti listán az 1983. évre szóló szakszervezeti beutalóinkat láthatják. Első olva
sásra talán kevésnek hihetjük, mivel a sorszámok alapján mindössze 16 alkalomra kaptunk 
lehetőséget. Ezt azonban a néhány évre érvényben lévő elv szerint a személyek számára 

lebontva kell értelmezni, tehát az un. házaspári beutaló már két "pontot" jelent, egy 

2+2 családos beutaló /2 felnőtt és 2 gyermek/ pedig négyet!
Családos beutalóból ennyit még talán sohasem sikerült szerenünk: a főidényre öt család 

részére biztosíthatunk szakszervezeti kedvezményes üdülést. A főidény junius l-től szep
tember l-ig tart.

Az elő- és utószezonra szóló házaspári jegyeket bizonyos esetben két, egymástól függet
len felnőtt is igénybe veheti /erről időben kérnénk értesítést/, s amint ez némely beuta
ló leírása mellett olvasható - szükség szerint kétszer 7 naposra is bontható. Ilyen eset
ben a fölösleges 7 napra feltétlenül kell "felhasználó partnert" szerezni. Az elő- és 

utó idényre érvényes beutalókat gyermekekkel együtt is fel lehet használni, ilyenkor kü
lön kell igényelni a gyermekjegyeket, mindig csak annyit, amennyi a listán fel van tün
tetve. Ezekben az időszakokban nyugdíjas nagyszülők is elmehetnek üdülni unokáikkal.

A főidényi beutalók csak gyermekekkel együtt vehetők igénybe!
Néhány térítési tudnivaló: a nagycsaládos beutaltaknak harmadik, vagy ennél több gyer

mek után nem kell térítést fizetniök. 14 évesnél idősebb gyermek részére kiegészítő jegyet 

kell váltani. A beutalójegyet csak szakszervezeti tagok vehetik igénybe. A munkaviszony
ban nem álló családtag részére 300 Ft-os kiegészítő szelvény szükséges. Ez vonatkozik ar



ra a nyugdíjasra is, aki nem tartotta fenn szakszervezeti tagságát, a BM és a HM, vala
mint más fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira, az ipari és mezőgazdasági ter
melőszövetkezet tagjára. Az egyik házastársnak feltétlenül szakszervezeti tagnak kell 

lennie.
Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a jelentkezési határidőt szíveskedjenek figyelem

mel kisérni és betartani.

Losonci Andrásné

A színházi közönségszervezésről

Az I980/8l-es színházi évaddal ismét megindult az OSZK-ban a közönségszervezés.
Egy szükkörü felmérés alapján tizenegy színházat választottunk ki. Közülük később ki

maradt az Operett /a gyakori müsorváItoztatás és a csekélyszámu jegyjuttatás miatt/, a 
Józsefvárosi Színház /amelynek látogatására akkor sem mutatkozott jelentősebb igény mig 

a Várszínház kamaraszínháza volt, önállósulásával pedig ez a mérsékelt érdeklődés is 

megszűnt/ és /I983 januárjával/ a Katona József Színház /amely szintén nem tudja biztosí
tani a megfelelő számú jegyet a csoportos szervezésnek/.

A Könyvtárnak adott jegyek mennyiségét az egyes színházak népszerűségi foka és a szer
vezéssel megbízott munkatársukkal kialakított kapcsolat együttesen befolyásolja. A Thália, 
a Radnóti Színpad és a Vigadó mindig minden jegyigényt kielégít, a Vig-Pesti és a Madách- 
Madách Kamara általában a kérések 80-85 í-át teljesiti, a Nemzeti-Várszinház azonban csak 

a rendelések 40 í-át biztosítja. /Pl. a tőlük 1983 januárjára kért 139 db jegyből csak 

42 db-ot kaptunk./ A kollégák részéről nagy a közöny az Ődry Színpad, a Reflektor Szín
pad és a Fővárosi Tanács Dolgozóinak Klubja műsorai iránt, melyeket a Víg és a Madách 

Színház szervez "másodéIIásbanM. A máshol szokásos jegykapcsolást az OSZK-ban nem vezet
tük be, de jó lenne, ha ez a tartózkodás a mi érdekünkben némileg enyhülne, egyrészt, mert 
a szervezők a saját színházuk jegyeivel méltányolják a segítséget, másrészt, mert ezeknek 

az előadásoknak a nagy része eléri az általános színvonalat.
Az első, MbemeIegitő" évad után tavaly hat hónap alatt /szeptember, február, május és 

junius kimaradt/ 1354 db jegyet kaptunk 49.347 Ft értékben. Az 1982/83-as évadban szeptem
berben 195 db, októberben 222 db, novemberben 246 db, decemberben 252 db, összesen 915 db 

jegy jutott 35.185 Ft értékben. Januárra az általunk igényelt 320 db jegyből 191 db érke
zett be, a kéréseknek közel 60 í-a.

A könyvtáron belül igyekszünk arra törekedni, hogy minden osztály körülbelül azonos 

arányban részesedjen a jegyekből.

Galaba Irén
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