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A KÖNYVTÁR 1983. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Az 1983-as év feladatait a vári fel költözés előkészítésének és a folyamatos munkák 

szinten tartásának, ill. szerény mértékű fejlesztésének kettős követelménye határozta meg. 

Mindkét területen jó eredményekről számolhatunk be, egyes tervpontokban azonban - részben 

a külső fel tétel rendszer romlása következtében - nem sikerült a kitűzött célt elérni.

A Budavári Palota F-épületének építési munkái 1983-ban felgyorsuItak, s ennek eredmé

nyeképpen a kivitelező vállalat által készre jelentett épület műszaki átadása december 22- 

én megkezdődhetett. E kétségkívül jelentős tény rögzítése mellett meg kell állapítanunk, 

hogy az épület csak a következő évben, jelentős munkálatok nyomán válik beköltözhetővé, s 

a berendezést és üzemelést illető számos függő kérdésben az év végéig még nem történtek 

meg a szükséges döntések. Az építkezéssel kapcsolatban a könyvtár álláspontját és a még 

megoldásra váró problémákat az intézet vezetősége 1983 szeptemberében terjedelmes dokumen

tumban foglalta össze és terjesztette fel a művelődési minisztériumba. Az építkezéssel 

kapcsolatban fontos eredmény, hogy elkészültek a Központi Restauráló Laboratórium helyisé* 

gei és berendezése, s február 16-án megtörtént az üzembehelyezés. Megkezdődtek a Telelift 

szerelési munkálatai is, amely azonban részben a felügyelet, részben az állomány védelme 

szempontjából újabb problémák forrásává lett. A teljes állomány költöztetési terve - a 

tennivalók pontos ütemezésével - az év végén elkészült.

A vári felkészülés szakmai feladatainak 1983-ra tervezett részét - az adott felté

telektől függő mértékben - sikerrel teljesítettük. Vonatkozik ez mindenekelőtt a vári ol

vasótermi kézikönyvtárak állományának kialakítására, amelynek munkálatai jól haladtak, ki

véve azt a részét, amely a vári szint átvételétől függött. Mivel ez utóbbi nem történt meg, 

a felállítással kapcsolatos munkák a beköltözés utánra maradtak. Megkezdődött a vári meg- 

nyitásra tervezett kiállítás és kiadványok előkészítése és elfogadást nyert a könyvtár 

vári működésének közművelődési programja. Történtek lépések az uj vári szervezet kialakí

tása érdekében is.

Gyüjteményszervező tevékenységünket a nehéz gazdasági körülmények ellenére is sikerült 

szinten.tartani. Vonatkozik ez a külföldi állománygyarapítás volumenére is, amelynek szinten
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tartását a devizális nehézségeket áthidaló egyéb beszerzési források - fokozott idő- 

és eroráforditást igénylő - felkutatása tette lehetővé.

Más területen azonban az általános gazdasági nehézségek fékező hatását nem sikerült 

kivédeni. A katalóguscédula-sokszorosítás évek óta húzódó problémájának megoldására kért 

gépi berendezéseket nem kaphattuk meg, s ez súlyos kihatással van katalógusaink továbbépí

tésére. Az állományvédelem terén általában sikerült a tervezetet teljesítenünk, de a nyers

anyag- és alkatrészhiány, valamint a géppark elöregedése itt is éreztette hatását. Kivé

telt képez a gyorsmásoló kapacitás, amely a művelődési minisztériumtól kapott két Rex- 

-Rotary és egy Lumoprint gyorsmásoló beállításával nagymértékben emelte e szolgáltatásunk 

színvonalát és gyorsaságát.

Komoly nehézséggel kellett szembenéznünk, amikor a törzsállomány muzeális gyűjtemé

nyének nagyarányú károsodását fedeztük fel 1983 májusában. A több mint 7.000 kötetes könyv

lopás - a tettes azonnali letartóztatása és az eltulajdonított könyvek mintegy felének 

visszakerülése, valamint 682 kötetnek azóta történt pótlása mellett is - rendkívüli veszte

séget jelent. Az ezzel összefüggésben végzett munkák /több raktárrész mintegy 350.000 kötet
nyi állományának ellenőrzése stb./ rendkívüli megterhelést jelentettek.

A központi szolgáltatások területén a munka mennyiségi növekedése, és a romló felté

telrendszer ellenére a feladatok határidőre való teljesítése, a feldolgozások és a doku
mentumforgalmazás mennyiségének növelése, a minőség szinten tartása volt a jellemző. Jelen

tős állomásához ért a külföldi folyóiratok retrospektív lelőhelyjegyzékének kiadása: a 

több mint egy évtizede folyó nagyszabású bibliográfia elsőként megjelenő köteteit vehet

tük kézbe 1983-ban. A fejlesztési munkák eredményeképpen előrehaladtak a Nemzeti Periodi

ka Adatbázis/NPA/munkálatai. Az NPA céljaira újabb munkahellyel bővítettük a tulajdonunk

ban lévő intelligens terminált. Az MNB rendszerének fejlesztési üteme - a számi tógépes 

partnerek kapacitáshiánya miatt - lelassult, az itt felszabaduló energiákat az átfutási idő 

csökkentésére és a feldolgozások mennyFségének jelentős növelésére tudtuk felhasználni.

A kutatásszervezés sokágú munkájából ki kell emelnünk a könyvtárközi együttműködésre 

alapozott Hungarika Információ előkészítő munkáit, valamint a kutatási főirányba vágó hun- 

garika kutatások következő ötéves tervének /1986-1990/ kidolgozását. Megalakult és meg

tartotta első ülését a könyvtár Tudományos Tanácsa.

Ki adványi tevékenységünk tengelyében továbbra is a nemzeti Irodalom termésének re

gisztrálása és a könyvtár egyes állományrészeinek katalógusokban való feltárása állt.

Számos bibliográfiai kiadványunk közül e helyen csak kettőt emelünk ki: megjelent a Régi 

magyarországi nyomtatványok /RMNY/ 2. kötete /1601 — 1635/ és kiadásra készen áll az OSZK 

kéziratos térképeinek katalógusa.

Olvasó- és kutató szolgálatunk az 1981-ben bevezetett korlátozások óta szükkörü, de 

intenzitásában, kisugárzó hatásában mind az egyéni kutatók, mind a tömegkommunikációs szer

vek révén kulturális közéletünknek mégis számottevő részét képezi. Közönségkapcsolatainkat 

erősítette a Babits-centenárium tiszteletére rendezett Babits Mihály-emlékkiállitás.

Gazdálkodásunkra egyrészt az uj gazdálkodási rendre való áttérés és a szigorú takaré

kosság, másrészt a szakmai feladatok vonalán is a gazdálkodási szemlélet kialakulása volt
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jellemző. Utóbbira példa a Könyvért Vállalattal közösen megnyitott könyvesbolt a fölös

példányok értékesitésére és az OSZK Könyvtárrendezö Vállalati Gazdasági Munkaközösségé

nek mega IakuIása.

Nemzetközi kapcsolatainkban eleget tettünk vállalt kötelezettségeinknek és eredménye

sen folytattuk a hungarika kutatást. A kiutazások száma valamelyest csökkent.

Személyzeti politikánk elsősorban arra irányult, hogy a vári fel költözés időszakára 

szakmailag jól képzett, aktív munkatársi gárda álljon a könyvtár rendelkezésére. Sajnos 

az évek óta megnyugodni látszó személyi fluktuáció 1983-ban újra erősödött, s ebben egyként 

szerepet játszottak a végleges, mint a különböző okokból származó ideiglenes eltávozások 

/pl. tanulmányi céllal/. A szokásosnál többen mentek nyugdíjba is, köztük nem egy vezető 

beosztású munkatárs.

Áttekintve az 1983-as évet, megállapíthatjuk, hogy fejlődésünknek olyan szakaszát 

zártuk, amely a jelek szerint a várba való költözés előtti utolsó év lesz. Mint ilyen, 
még magán viselte a rossz elhelyezési körülményekből adódó valamennyi nehézséget, ugyanak

kor magába foglalta a vári felkészülési munkák egy jelentős hányadát is. Nem csekély fela

datot végzett el a könyvtár dolgozóinak közössége, amikor ez évi munkáját sikerrel befe
jezte.

Somkuti Gábriel Ia

A VEZETŐI TANÁCS MUNKÁJÁRÓL

1984. január 31-én a Vezetői Tanács dr. Mólnár Ferenc főigazgató elnökletével 

dr. Somkuti Gabriella, az Igazgatási osztály vezetőjének előterjesztésében az OSZK 1983. 

évi beszámoló jelentését, dr. Havasi Zoltán főigazgatóhelyettes előterjesztésében az OSZK 

1984. évi munkatervét tárgyalta meg. A két előterjesztést a Vezetői Tanács - kisebb módo

sításokkal - jóváhagyta.

Február 22-én a Vezetői Tanácsban az 1984. évi bérkorrekció megvitatására és jóvá

hagyására került sor, Juhász Lászlónénak, a Személyzeti osztály vezetőjének előterjesz

tésében.

sg
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KITÜNTETÉS

A nemzetközi nőnap alkalmából a művelődési miniszter Jávor Petemének és Haydené Kis 

Zsuzsannának a Kiváló Munkáért kitüntető jelvényt adományozta.

Mindkettőjüknek szívből gratulálunk!

MEGALAKULT AZ OSZK TUDOMÁNYOS TANÁCSA

Könyvtárunk kutató-fejlesztési tevékenysége 1983 őszétől egy újabb fórum segítségével 

kapcsolódik a hazai tudományos közélethez: szeptember 29-én ugyanis megtartotta első ülését 
az OSZK Tudományos Tanácsa. A tanács megalakítása része annak az évek óta tartó folyamat

nak, melynek célja a könyvtár eredményeinek országos elismertetése, a más kutatóhelyekkel 

való együttműködés kialakítása és a hazai, elsősorban társadalomtudományi kutatáspolitika 

tervező és szervező munkájában az OSZK-nak a közgyűjteményi rendszerben elfoglalt helyét 
megillető szerep biztosítása.

Ennek jegyében kérte fel a hazai tudományos élet jeles képviselőit dr. Molnár Ferenc 

főigazgató mint elnök a tanácsban való részvételre és készítette elő dr. Havasi Zoltán fő

igazgatóhelyettes, a tanács titkára az ülés napirendjét. A tanács tagjai a hazai tudomá

nyos intézményrendszer egészét átfogják a Magyar Tudományos Akadémiától és annak intézetei

től kezdve a közgyűjteményeken át az egyetemekig.

A reprezentatív testület első találkozásakor az OSZK főigazgatója köszöntötte a meg

alakuló tanács tagjait és kérte támogatásukat a könyvtár feladatainak a megoldásához. Majd 

a Tanács titkára ismertette a könyvtár tevékenységének fő irányait, az 1981-85-ös terv

időszak feladattervének a célkitűzéseit, a gyűjtemény alapfeladatait és működésének fel

tételeit.

A könyvtár kutatási-fejlesztési - mindenekelőtt hungarika-programját bemutató előter

jesztés komoly érdeklődés mellett hangzott el, amit a hozzászólások sora is mutatott. A 

könyvtár magas szintű bibiiográfiái tevékenysége, a kutatómunka presztízsének a könyvtáron 

belüli növelésére tett erőfeszítések egyöntetű elismerést keltettek. Emellett számos javas

lat hangzott el sürgetve a forráskiadás és a textológiai munkálatokba való fokozottabb be

kapcsolódás, a külföldi nyelvemlékek megszerzésére további lépések megtételét vagy az audio

vizuális dokumentumok regisztrációjában való részvételt. Kívánatosnak tartották a felszó

lalók az intézményközi együttműködés további fokozását és ezzel összhangban az OSZK tudo

mányos műhely jellegének a további erősítését felkészült szakkutatók bevonásával. Az elvi
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jelentőségű 'állásfoglalások mellett konkrét tennivalók, igy pl. a Budapesti Történeti Mú

zeummal kiállítási együttműködési tervek is körvonalazódtak.

A testület fennállásának rövid ideje már alkalmat ad a későbbi működését illető biz

tató jelek felismerésére, ami természetesen a könyvtárunkban mindenkor folyó kutató-fej

lesztő tevékenységnek is a függvénye. A tanács feladatát, az OSZK tudományos életének és 

tevékenységének az előmozdítását természetesen egy kiterjedtebb testületi rendszerrel 

összehangoltan tudja csak betölteni és valóra váltani: a már működő ”Kultúrái is és tör

ténelmi emlékeink...” c. kutatási főirány Koordináló Tanácsával, az ez évben megalakult 

OKT kutatáspolitikai szakbizottsága és a tervezett OSZK Baráti Körével együtt.

Veszprémy László

Az Országos Széchényi Könyvtár Tudományos Tanácsa

el nők: Mólnár Ferenc

titkár: Havasi Zoltán

Agárdi Péter Mezey László

Benkő Lóránd Pach Zsigmond Pál

Béri ász Jenő Pándi Pál

Dán Róbert Pár is György

Dörnyei József Rottler Ferenc

Fülep Ferenc Sándor György
Glatz Ferenc Szente Ferenc

Gosztonyi János Székely György
Jovanovics Miklós Tolnai Gábor

Juhász Jenő Ujfalussy József

Keresztury Dezső Varga János
Keserű Bál int Varjas Béla
Király István Vi1langó 1stván
Kiss Kálmán Voigt ViImos
Klaniczay Tibor Zircz Péter
Kormos Sándor

He Hs He
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MENNYI?... MI MENNYI?...

Az 1984. évi béremelést a könyvtár februárban bonyolította le. Az előkészítést alapos 

bérelemzés előzte meg a főbizalmiak bevonásával. Az elemzés összegzése adta azokat az 

irányelveket, amelyeket megvitatott, módosított, végül jóváhagyott a társadalmi szervek 

és az intézmény vezetősége. Bizonyos pontjai az irányelveknek évről-évre ismétlődnek, 

ezek nem maradtak el most sem /a kötelező béremelés nem zárja ki. a differenciált bérkor

rekció lehetőségét; a munkavégzéssel össze nem függő szociális szempontok önmagukban nem 

érvényesíthetők, de kívánatos a kis keresetű dolgozók - elsősorban a pályakezdő fiatalok - 

bérének és a távollevő dolgozók bérének folyamatos emelése/. A differenciálással ez év

ben elsősorban a teljesítmények minőségi és mennyiségi színvonalát; a vezető beosztásban 

dolgozók esetében az eredményességet, a felelősség mértékét és az önállóságot; a különö

sen rossz munkafeltételek, kedvezőtlen munkakörülmények között végzett munkát; a kvali

fikált "derékhad" intézményünkhöz való tartós kötődését kívánta elismerni a könyvtár. Kü

lön keretet /5550 forintot/ biztosítottunk a Raktári osztály dolgozóinak kiemelt bérren

dezésére, és a meglevő összeget a szakszervezeti bizottság javaslatára létszámarányosan 

osztottuk szét,

A számitásmódok közötti eltérés:

Főigazgatóság

I. főosztály

II. főosztáIy

III. főosztály 
Gazdasági Igazgatóság

A felosztás 

bérarányosán 
7,68 

37,93 

26,50 

15,62 

12,27

százalékaránya

Iétszámarányosan 

6,35 

39,14 

25,82 

16,60 

12,09

Nem kis feladatot jelentett a szakvezetőknek és partnereiknek a rendelkezésre álló összeg 

igazságos szétosztása, hiszen a 4 íf-os bérfejlesztésnek a kötelező béremelések után ma

radt részével kellett gazdálkodni a már említett lfmindenre kiterjedő" szempontok szerint.

A bérkorrekció eredménye: OSZK KMK

Főosztály
1. II. III. Gl Főig. összesen

Se kötelező béremelést 
nem kapott, se bérkorrek
cióban nem részesült 42 32 8 4 9 95 fő 16 fő

Kötelező béremelést kapott 14 16 8 5 2 45 fő 9 fő

Kötelező béremelést nem 
kapott, de bérkorrekcióban 
részesült 101 56 40 33 15 245 fő 23 fő

Kötelező béremelésben és 
bérkorrekcióban ís részesült 23 II 16 1 2 53 fő 4 fő
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A béremelésekre 1984. január I. hatállyal került sor. A javaslatokat a könyvtár vezetősé- 

ge február 21-én hagyta jóvá, és a Gazdasági Igazgatóság Bér- és Munkaügyi Osztályának 

köszönhető, hogy a béremelésekről szóló értesítést március l-én a szakvezetők átadhatták 

a dolgozóknak, március 2-án pedig a kézhezkapott fizetést sokan töprengve számolgathatták: 

mennyivel is emelkedett az alapbérem, a nyelvpótlékom, plusz ezeknek a januárra eső része, 

levonva a hány százalékot is?

Bárcsak jövőre valamivel többel számolhatnánk!

Juhász Lászlóné

OSZK TUDOMÁNYOS DOLGOZÓI 1984-.BEN

Tudományos tanácsadó

dr. Fried István dr. Vi

dr. Karsay Orsolya V. dr.

dr. Vekerdi József

Tudományos főmunkatárs

V. dr. Ecsedy Judit 

dr. Fallenbüchl Zoltán 

dr. Kelecsényi Gábor

dr. Komjáthy Miklósné dr. Domonkos Katalin 

dr. Koroknai Akosné dr. Nemeskéri Erika 

dr. Kovács Ilona 

dr. Melczer Tibor

Tudományos munkatárs

dr. Batári Gyula
Belitska-Scholtz Hedvig

Beöthyné Kozocsa Ildikó

Béri ász Piroska

Botka Ferencné Lakatos Éva

dr. Csapody Miklós

Fejes Józsefné

zkelety András 

Windisch Éva

dr. Németh S. Katalin

Soltész Zoltánná dr. Juhász Erzsébet

dr. Somkuti Gabriella

Tóth Sándorné dr. Pajor in Klára

P. dr. Vásárhelyi Judit

dr. Wojtilla Gyuláné dr. Salgó Ágnes

dr. Friedrich Ildikó 

dr. Fülep Katalin 

dr. Heltai János 

dr. IIlyés Katalin 

Karácsonyi Rózsa 

Kastaly Beatrix 

dr. Kondor Imréné
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Mi^lóssy János 

Mohor Jenő 

Murány i Róbert Árpád 

Nagy László 

dr. Nagy Zsoltné 

dr. Patay Pál né 

dr. Pavercsik Ilona 

dr. Pl Ihál Katalin 

Schneller Károly 

Sípos Márta 

Somogyi Pál né 

Sonnevend Péter

Tudományos segédmunkatárs

Barda Beáta 

dr. Kunszt Zoltánná 

Maurer Zsuzsa 
Mikó Lajosné 

Németh László

Tudományos gyakornok

Bakó Dorottya 

Bánfi Szilvia 

Bánosi György

dr. Szabó András 

Szabó Géza 

dr. Szente Péter 

Szí Ivássy Zoltánná 

Szinai Tivadarné 

Szollosy Éva 

dr. Szűcs Jenőné 

dr. Tremkó Györgyné 

Vajda Gábor 

dr. Velenczei Katalin 

dr. Wittek Lászlóné 

Zarnóczkíné dr. Héjjas 

Zöldi Péter 

Zsembery Anna

Sövény Zoltán 

Török Sára 

Vavrinecz Veronika 

Veiich Sándorné 

Veöreös Enikő 

dr. Veszprémy László

Bögöly József 

dr. Rúgási Gyula 

Varga Katalin

$ $ $

Eszter
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KIADVÁNYAINK

A KPKK RETROSPEKTÍV KIADVÁNYA

A közelmúltban jelent meg az OSZK kiadásában a "Külföldi időszaki kiadványok /KIK/ a 

magyar könyvtárakban a 17. századtól 1970-ig” c. retrospektív lelőhelyjegyzék 5. és ki
egészítő köteteJ A kiadvány a Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa /KFKK/ osztályon 

készült Szilvássy Zoltánné osztályvezető irányításával, akinek a Könyvtári figyelő 

28/1982/6. számában megjelent cikkéből az érdeklődők részletesen tájékozódhatnak a szóban 

forgó kiadvány főbb jellemzőit és elvi-elméleti kérdéseit illetően.

A lelőhelyjegyzék a Retrospektív csoport munkájaként készült. Ez alkalomból felkeres

tük Csillag Lászlóné osztályvezetőhelyettest, hogy beszélgessünk vele a kiadás körülményei
2

ről, a kötetek tartalmáról.

Milyen előzményei voltak a KIK munkálatainak?

Az előzmények elsorolásában talán ne menjünk vissza egészen az 1920-as évekig, az 

Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ által elindított központi címjegyzékek mél 

tatásáig. Fennállásunk mai formáját tekintve egy majdnem huszonöt éves szakaszról kell 

csak beszámolnunk, ami a 183/1960-as rendelet megjelenésével vette kezdetét. Ez a rende

let a központi fölyóiratkatalógus létrehozója lett, mert előírta a könyvtáraknak a kül

földi folyóiratállományuk egyszeri visszamenőleges bejelentését és kurrens beszerzéseik 

évenkénti bejelentési kötelezettségét. De előírta az OSZK-nak is a központi folyóirat

katalógus felállítását, tájékoztató szolgálat létesítését, kurrens lelőhelyjegyzékek meg

jelentetését nyomtatott formában.

1. Külföídi időszaki kiadványok (KIK) a magyar könyvtárakban a 17. századtól 1970-ig : 
Retrospektív lelőhelyjegyzék / LSzerk. Csillag Lászlóné] ; [közread, az Országos 
Széchényi Könyvtár Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa]. - Bp. - 1982 - .5. köt., 
L - N. -fö43jp. Kiég. köt. [552jp.

2. A lelőhelyjegyzékről ismertetés fog megjelenni a Könyvtáros (1984) 3.-ban és egy cikk a 
Könyvtári figyelő (1984)4. számában.
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A rendelet megjelenése utáni első tíz évben mennyiségileg nagyjából összegyűlt a köz

ponti katalógus címanyaga és a második tiz év küszöbén elkezdődött a minőségi munka. Az 

addig egybegyült és katalógusokba felállított folyóiratbejelentéseket a továbbiakban tu

datosan kiegészítettük a kimaradt gyűjtemények anyagával /pl. egyházi gyűjtemények, múze

umok/ és a katalógus gyűjtőkörét kiterjesztve, időszaki kaidvány katalógussá fejlesztet

tük azt.

E célból 1971-ben felméréseket készítettünk a könyvek központi katalógusa és a folyó

iratkatalógus tartalmi átfedéseiről és megterveztük, hogyan tudnánk kiszűrni a könyvkata

lógusból a benne található időszaki kiadványokat. Felméréseink eredménye alapján az 

197I — 1973—as években több ezer adatot másoltunk ki a könyvkatalógusokból és beépítettük 

a KFKK általános és szláv sorozatába. Ezek csak a legfontosabb mozzanatai voltak a terv

szerű anyaggyűjtésnek. A kiadványra irányuló lényeges feladatok megoldása ezután követ

kezett: a szerkesztési szabályzatok kidolgozása és a kiadványban szerepeltetendő könyv

tárak körének megállapítása. Ez utóbbit nemcsak elméleti síkon kellett meghatároznunk, ha

nem sok tárgyalás utján az érdekelt könyvtárakkal is tisztáznunk. Az évek során több kön- 

cepció született mind a szerkesztés módjára, mind a résztvevő könyvtárak számára nézve. 

Megjegyzendő, hogy 1969-ben már az egyik szerkesztési elképzelés szerint próbafüzet is 

megjelent, de érnie kellett még a feltételeknek, mig végül is 1974 márciusában, a mai 

alapokon elindult a jelenlegi kiadvány próba-szerkesztése, Szilvássy Zoltánná vezetésével 

összeállított szerkesztési szabályzat - és egyéb segédletek - alapján. Utolsó, fontos ál

lomása volt a retrospektív kiadvánnyal kapcsolatos döntéseknek az 1978 májusi kollégium, 

ahol a Vezetői Tanács határozatot hozott a részletekben történő megjelentetésre. A 8 kötet

re tervezett tartalmi beosztás is akkor született és jelenleg is azok szerint a határoza

tok szerint dolgozunk.

Miért nem az abc első betűjével - azaz az első kötettel - kezdték meg a kiadást?

A periodika-műfaj jellegzetes kifejezés használatában az £ és* j) betűs kifejezések 

igen nagy gyakorisággal fordulnak elő. Központi katalógusunk általános sorozata 208 fiók

ban helyezkedik el és ebből 50 fiókot az a és b betűkkel kezdődő címek töltenek meg.

Nem lehetett a vállalkozást egy ilyen aránytalanul nagy anyagrésszel kezdeni. Ráadásul 

ezek a kiadványok típusukat tekintve rendkívül nehezek: az acta ... Abhandlungen ..., 

annales ..., Archív ... kifejezések a gyakorlott könyvtárosnak már sugallják, hogy fel

dolgozásra milyen nehéz tipusu kiadványok rejlenek mögöttük. Ezért "politikusabb" volt 

egy közömbös, nem ennyire egysíkú, "akadémikus1' anyagot tartalmazó betű-tartománnyal kez

deni a megjelentetést - illetve elkezdeni a szerkesztésbe való betanulásunkat.

Miért volt szükség most kiegészítő kötet megjelentetésére?

A részletekben való megjelenés teszi szükségessé a kiegészítő kötetet. A végleges 

L - N kötetben közölt adatok csak korlátozottan lennének használhatók a kiegészítő kötet 

nélkül, mely a kiadványnak ma még hiányzó köteteit pótolja. Magyarán szólva: mindaz, amit 

az L-M-N betűs címekkel kezdődő kiadványokról közölni akarunk, szükségessé teszi, hogy az
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abc más betűs elmeire is utalásokat tegyünk. Amikor majd sorra megjelennek a végleges 

kötetek, a jelen kiegészítő kötetben lévő címanyag azokba bele fog épülni. Ami jelenleg a 

kiegészítő kötetben szerepel, pl. a H - K betűkből, azt máris beletesszük a most épülő 

végleges H - K kötetbe /ez fog legközelebb megjelenni/. Ennek megjelenésekor felkérjük 

majd a felhasználókat, hogy a kiegészítő kötetükből emeljék ki a H-l-J-K betűs címeket. A 

kiemelt 84 lap helyett viszont adunk más 80-100 lapot, az abc egyéb betűihez, hogy a hasz

nálat lehetőségét ismét kiterjesszük a további végleges kötetek megjelenéséig. A kiegészí

tő kötet tehát egy tékának tekintendő, melynek tartalma a kötetek megjelenésekor rész

legesen kicserélődik.

Ez a fent vázolt csere-bere egyben azt is magyarázza, hogy mi értelme volt a szabad

lapos megjelenési formának. Az eredeti elképzelés magasabb technikai színvonalon valósí

totta volna meg a kötetek tágithatóságát - de meg kellett alkudnunk a lehetőségekkel és 

végeredményképpen triplex lemezből készült, egész vásznas, dokucsavarraI összefogott té

kánk is alkalmas lesz arra, hogy a végleges kötetekhez megjelenő szükségszerű kiegészíté

seket is pótlólag magukba zárják.

Hallhatnánk valamit a feldolgozás és a kiadás nehézségeiről?

Akár a feldolgozás, akár a kiadás nehézségeiről tanulmányokat lehetne írni. Röviden 

érintve az alapvető problémákat: a feldolgozás nehézségei a követelmény természetéből 

adódnak: 100 és 100 helyről verbuválódott címleírás alapján kell bibliográfiai igényű 

lelőhelyjegyzéket készítenünk. Márpedig, nagy elődünk és pályatársunk, Kosa Győző is meg

írta leiró katalógusa előszavában: ... "mily kevéssé I el késitő munka bibliográfiát bibli

ográfiák alapján szerkeszteni" /Kosa Győző: A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyv

tárának folyóiratállománya. Bp. Tankönyvkiadó, 1963./. Szerkesztőségünk katalóguscédulák

ból és segédkönyvekből, raktári háttér nélkül kénytelen dolgozni. Ami raktári hátterünk 

a partner könyvtárak raktárai és ebből adódik a munka másik nagy nehézsége. A KFKK Ret

rospektív csoportjának 7 státusos és 5 részfoglalkozású nyugdíjas munkatársa csak akkor 

tudja eredményes végkifejletre vinni a munkát, ha velük együtt dolgoznak a folyóiratot őr

ző könyvtárak is. Ez az együttműködés tudvalevőleg oly módon valósul meg, hogy a KFKK-ban 

lévő adatok alapján előzetes kiadványokat szerkesztünk. Mindegyik előzetes kiadványban 

kb. 200 tömbösített címleírás található a hozzátartozó állományadatokkal. Ezeket a fel

dolgozásokat kiküldjük a lelőhely-könyvtáraknak. Az előzetes kiadványokkal az a feladatuk, 

hogy ellenőrizzék az abban leírtakat és kijavítva, esetleg kiegészítve egy bizonyos kitű

zött határidőre küldjék nekünk vissza. Egy-egy alkalommal 100 és 200 közötti könyvtárhoz 

fordulunk adat-visszaigazolásért - természetesen különböző mennyiségű feladatot adva nekik. 

Ez a nagy szám már maga mutatja, hogy ennyi nmunkatárssaI" elég nehéz lehet állandó és 

gördülékeny munkakapcsolatot fenntartani - nem is szólva arról, hogy milyen nehéz azután 

a munkatársaktól visszakapott anyagokat szintetizálni és kiigazításaikat értékelve a ki

advány részére végleges leírásokat alkotni.
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Hány cim kerül körülbelül feldolgozásra a kötetben?

36-38 ezer cim feldolgozásával szoktunk tervezni, de ettől 1-2 ezres eltérés is adód

hat. Ez az eltérés pedig nem számolási elnagyolás eredménye lesz, hanem a több évre el

húzódó feldolgozási folyamat alatt a partner-könyvtáraknál bekövetkező változásokból is 

adódhatik. Vagy esetleg éppen az elsőként megjelent kötetek után keletkező felhasználói 

visszhangok eredményeképpen kell majd szigorúbb kikötéseket alkalmaznunk a feldolgozandó 

állományok mennyisége tekintetében. Mondjuk bebizonyosodik, hogy még az unikális periodiku- 

moknál sem szabad egy-két évnyi állományt lelőhelyjegyzékünk számára megszerkeszteni - 

hacsak nem sajtótörténeti különlegesség az. Mert a könyvtárak a mindenütt szorongató rak-I 

tárhelyzet miatt ezektől a szórt állományoktól úgyis kénytelenk lesznek előbb-utóbb meg

válni. Ilyen józan belátások tehát még csökkenthetik a feldolgozandó tételek számát.

Elsősorban kik részére készülnek a KIK kötetei, milyen igényeket fognak kielégíteni?

Kiadványunk mindazoknak a használatára készül, akiknek szakirodalmi szükségleteit 

külföldi publikációk felhasználásával kell kielégíteni. A könyvtárak tájékoztató szolgá

lata, a könyvtárközi kölcsönzés és a magán kutató is használni tudja majd kiadványunkat. 

Ezen kívül, mivel országos áttekintést nyújt az egyes kiadványok hazai fellelhetőségéről, 

többféle szakmai, hálózati vagy regionális együttműködésnek is fontos segédeszköze lehet. 

és mindenképpen használható lesz és kényelmet nyújt a könyvtárosoknak - gyarapítóknak, 

feldolgozóknak is -, hogy saját polcukon, segédkönyvként tarthatják és használhatják a 

központi folyóiratkatalógus kincsesházát.

Ki végzi a terjesztés munkáját?

A kiadvány megjelenéséről körlevélben értesítettük azt a - mintegy 800 - könyv

tárat, melyekkel a KFKK állandó kapcsolatban van. Ettől a tájékoztatástól függetlenül az 

Állami Könyvértékesitő Vállalat Könyvtárellátó főosztálya a saját terjesztési csatornáin 

át reklámozta és terjesztette a kiadványt. A Könyvtárosok boltjában folyamatosan beszerez

hető jelenleg is, de egyébként az el nem kelt készleteket az OSZK Kiadványtára őrzi és vár

juk a következő kötetek megjelenésekor felmerülő újabb igényeket. Mert - szerintünk - min

den újabb kötet megjelenésekor lesznek olyanok, akik először értesülnek a kiadvány létéről 

és pótlólag akarják megvenni az előző köteteket is. Ezért a most megjelent /és minden to

vábbi megjelenő/ kötet kurrenciája megmarad mindaddig, amíg a teljes mü kompletté nem 

válik.

Mi teszi lehetővé, hogy a külföldiek is könnyedén használni tudják a kiadványt?

Kiadványunk szerkesztésében és anyagfeltáró módszereiben hasonlít a nemzetközi lelő

helyjegyzékek legjobb egyedeihez. Tárgyalásmódja történeti jellegű és ezért könnyén át

tekinthető, bőséges utalózása révén gyorsan megtalálhatóvá teszi a tömbösített szerkesztés 

sekben összevont folyóirat "élettörténetek" egy-egy szakaszát, a keresett címet.
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Leírásainkban lehetőleg kevés magyarázó szöveget alkalmaztunk és amennnyiben mégis 

magyarázgattunk, úgy kötött szövegekkel éltünk és az azonos tartalmú megjegyzéseinket lehe- 

tőjeg azonos formában fogalmaztuk meg. A kiadvány tartalma és szerkezete megismertetésé

re angol és orosz használati utasítást, a magyar megjegyzések megértésére pedig melléklet

ként a használt kifejezések szógyűjteményét megadtuk négy idegen nyelven is /angol, fran

cia, német, orosz/.

Érkezett-e már valamilyen visszajelzés a megjelent kötettel kapcsolatban?

A közvetlen baráti és könyvtáron belüli véleményektől eltekintve, sajnos még nem hal

lottunk kívülről jövő bírálatot vagy elismerést. Pedig - őszintén szólva - azt reméltük, 

hogy kicsit felpezsdülnek a kedélyek és ha foglalkozik a közvélemény a kiadvánnyal, akkor 

várható, hogy újra jótékony lendületet kap a munka.

Végül hallani szeretnénk még valamit a kiadvánnyal kapcsolatos további munkálatokról!

További munkánkban uj dolgok nem várnak ránk, csak lankadatlan buzgalommal kell ez

után is belerágnunk magunkat a kásahegybe. A feladat elvégzésének gyorsasága és sikere 

nemcsak tőlünk függ - amint már fentebb is beszéltünk róla - hanem az együttműködő könyv
táraktól is. Szóval további munkálatainkban is nagy fokú szívósságra és elszántságra van 

szükségünk, hogy az ügy értelmét szem előtt tartva, állandóan ösztönözzük és késztessük 
mind magunkat, mind a könyvtárakat a kiadvány sikeres elkészítésére.

Riporter: Batári Gyula

SIKERES KÖNYV
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KÖNYVTÁROS PÁLYÁK

j EPERJESSY JÁNOS

Valaki újra elment közülünk. Egyetlen, aki 43 éven keresztül dolgozott a Széchényi 

Könyvtárban. Goriupp Alisz 1919-ben már itt találta öt, mert egy évvel korábban, 1918-ban 

kezdte el könyvtári munkáját. Déván /Hunyad megyében/, majd Kolozsváron szerzett diplomá

jával került ide és innen ment nyugállományba 1961-ben. Végtelen szerénységét ismerve 

hogyan állítsunk Neki megérdemelt, maradandó emléket? Két millió katalóguscédulát osztott 
be - egyedül. Kék munkaköpenyében mindig itt volt közöttünk, soha nem hiányzott, soha sen

ki türelmetlennek, békétlennek nem látta. Olvasóknak, munkatársaknak készségesen segített. 

Egyéni sorsáról, életgondjairól nem panaszkodott. Bölcs ember volt. Sem szembe, még kevés

bé a háta mögött, rossz véleményt senkiről nem mondott. Pontosan jött, pontosan távozott 

és olyan pontosan dolgozott, hogy utána hibát találni nem lehetett. Páratlan volt a fegyel 

me . Az olvasók müncheni rendszerű, később az adréma-üzemben előállított cédulákból álló 

betűrendes katalógusát építette, szerkesztette az akkor előirt szabályok szerint olyan oda 

adással, ahogy a nemzet szellemi kincsesházát, múltját, jelenét és jövőjét szolgálni kell 

- vagy kellene mindnyájunknak. Nyugodt, derűs embersége kiáltó ellentétben állt a mai min

dég siető életstílussal. Szerette a természetet, szerette az embereket. Erről tanúskodnak 

költeményei is. Szívesen járt hangversenyekre, szakértő kísérője volt zenetanár felesége. 

Szabadságát rendszerint utazással töltötte. Olasz- és franciaországi élményei jelentették 

számára az igazi örömet, kikapcsolódást. A francia kultúra iránti vonzódása Illyés Gyula 

hatására utal, akit rajongásig szeretett és tisztelt.

Az írástudók felelőssége volt az ő erkölcsi törvénye is. Az a magatartásforma, melyet 

ő képviselt, ma már - sajnos - ritka. Mégis hinni és bízni tanít példája, mert gazdag az 

az intézmény, amely múltjában ilyen értékeket tudhat magáénak.

A búcsú néma csendje legyen a legmélyebb tiszteletadás Eperjesy Jánosnak.

Nagy Károlyné 

dr. Létay Ida
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KÖVENDI DÉNES KÖSZÖNTÉSE

Kövendi Dénes /akinek már édasapja is az OSZK-ból ment gyugdijba/ 1968-ban került intéz

ményünkhöz. 1972 óta szereszti a Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom c. folyóiratot, 

amely rövid, lényegretöro referátumaival a külföldi sajtó legjavával ismerteti meg a ma

gyar könyvtárosokat. "Hivatalos1' nyugdijbavonuIásakor sem vált meg tölünk: e sorok írása

kor a könyvtártudományi szakkönyvtár Várban kialakítandó kézikönyvtári gyűjteményét válo

gatja össze. A KDSZ "melléktermékeként" született tárgyszójegyzék jelenlegi formája ugyan

csak az ö keze nyomát viseli magán. /A KDSZ szerkesztését Hegyközi Ilona vette át./

A KMK-ban régi hagyomány, lapunkban viszont rendhagyó, hogy egy nyugdíjba vonuló kol

légát versben, verssel köszöntenek. Az Ady költészetével intenziven foglalkozó Kövendi 

Dénes tiszteletére Sz. Nagy Lajos kollegánk által irt háromrészes verset adjuk közre. Re

méljük, a szöveg utalásai nem túlságosan "belterjesek."

/A szerk./

I .
K.K. /Kétnyelvű Kövendi-köszöntő/

B.B. /bilingvis búcsúztató/

Azt mondják, fel is ut, le is ut. 

Sors bona, nihil aliud.

Megyek nyugdíjba örömest: 

alea iacta est,

hadd jöjjön más is a placcra, 

sic itur ad astra.

Napi munkám végleg megtanita: 

extra Hungáriám non est vita,

öreg púnk

hic et nunc

igy kántálok tehát:

"Körösfői kertek alatt 

agricola terram arat.

Elvisz oda engem a Siótour, 

gaudeamus igitur!1'
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11.

Séta ülő-helyem körül

LédANOLI-nak Hegy közén

Ez itt a Signum, látod-e?

Sz.N.L. hordja mélán, későn.

Amott a nyögő polcsoron 

Biblosból áll egy nagy torony,

Rajt Journal of Documentation.

Bibliotyekar - a mi lapunk!

Benne fejlettek a könyvtárok.

Másutt mind szomorú, repedt.

Asszonyom, széttépjek neked 

Egy Buch und BibIiothek-számot?

Ez itt a Library Review,

Papp Pista vagy a Mándy dúlta*

Emitt francia kódjelek:

Bulletin-t majd Miklós néz veled - 

Jer a Proceedings lATUL-ba.

S ez itt a KÉP, a példaKÉP,

Vigyázd, hódol ást vajh nem vár-e.

Szűz mosolya határtalan,

Am jó, ha kéznyujtásra van 

A Studii

si Cercetari de

Documentare.

Ez pedig itt a KDSZ,

Perjodikák fekete üszke.

Fölötte most uj szél fütyöl, 

Fázzál tőle, forrj a dühtől,

Vagy referálni mindenkit fűzz be.
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KÖVENDIák üdvözlete

KMK-ba menjen ez a félig—siró,

Félig-vidór ének.

KÖVENDIák küldi referátumok közt

Az ös Institut minden miss- s misterének.

Az ös Institut átszerveztetett 

Gyönyörűn azóta.

Csak minket nem falt föl változás, idő: 

KDSZ-nél maradt a régi eszme, nóta.

Angius ködökkel megült rezümék 

Vágnak a szivembe.

Szöveg és szöveg, s én csak keresek: 

Istenem, mintha valami lenne benne.

Hogy él a könyvtárügy, mondják szüntelen, 

S hogy higyjük: haladhat.

S mig játszadoznak bennünk bús mosolyok, 

GERŐVEL s hittel megyünk a falaknak.

és mégis-mégis: kárhozott lapunkat 

lm, most sokan áldják.

És mégis-mégis, bár ritkán sikerül,

Szép fejtegetni más nyelvek talányát.

És mégis-mégis, magam is kész vagyok 

ünnep-kocsit tolni.

De, jó társaim, szeretném már végre 

Áldott nedűinket sorra megkóstolni.
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Ezúton is szeretnénk olvasóink, kollégáink figyelmét felhívni két, ez év elején megkapott 

körlevélre, illetve azok tartalmának fontosságára.

PÁLYÁZAT KUTATÓ IDŐRE AZ OSZK TÖRTÉNETI KUTATÁSOK TERÜLETÉN

Az OSZK történeti kutatások előmozdítására pályázatot hirdetünk meg az intézmény dol

gozói számára. A jelentkezést az 1867-1918, illetve az 1919-1946 közötti időszak már fo

lyamatban levő kutatásaihoz kapcsolódóan a javasolt - az OSZK vagy egyes gyüjteményrészek 

állományelemzése, az OSZK sajtóvisszhangja az egyes korszakokban - vagy egyéb témákban vár

juk. Az odaítélt kutatóido maximum heti I nap. Jelentkezés Írásban vagy személyesen a 

Kutatásszervezési csoportnál 1984. február 26-ig.

dr. Molnár Ferenc s.k. 

főigazgató

Értesüléseink szerint lapzártáig már befutott néhány jelentkezés, de bízunk abban, hogy 

aki csak a Híradó elolvasása után kapott kedvet, annak is jut még téma, s esetleg kutató- 

idő is...

★ ★ ★

Örömmel adjuk közre mi is a Kutatásszervezési csoport és az Igazgatási osztály felhívását 

a könyvtár múltjára vonatkozó dokumentumok gyűjtésére.

felhívás a könyvtár múltjára vonatkozó dokumentumok gyűjtésére

A Széchényi Könyvtár a jövőben fokozott gondot fordít a könyvtár múltját dokumentáló 

tárgyi és irattári emlékek begyűjtésére és azok megőrzésére. Különös fontossága van e törek

vésnek napjainkban, amikor napirenden van a könyvtár 1868-1946 közötti korszaka történe



tének megírása. Mivel a vári költözéssel kapcsolatban az egyes osztályokon és csoportokban, 

valamint munkatársaink esetleg több évtizedes múltra tekintő személyes anyagában való

színűleg selejtezésre kerül sor, ezért kérjük, hogy az esetlegesen felbukkanó tárgyi, 

irattári és/ egyéb jellegű dokumentumok történeti értékét kellő gonddal mérlegeljék és 

selejtezésük előtt tájékoztassák a könyvtár Igazgatási osztályát vagy a Kutatásszervezési 

csoportot.

★ ★ ★

Olvasóink bizonyára ismerik a régi tréfát a mutatványos kikiáltóról: 11 Itt látható Napóleon 

kalapja, amelyet átlőttek a watferloo-i csatában! A kalap rég elveszett, de a luk ma is lát

ható!1’ A lukakat már látjuk, de reméljük, hogy a kalapok sem vesztek még végleg el, és a 

megkerült "kalapokról” örömmel közlünk beszámolókat mindig időszerű rovatunk lapjain. Hogy 

múltúnk megőrzésének egy eredményéről már most beszámolhassunk, megkérdeztük Nagy Zoltánt, 

a Mikrofilmtár osztályvezetőjét a fényképezési akció helyzetéről.

Az 1983 évben született elhatározás nyomán főigazgatói körlevél adta tudtul az OSZK min

den osztálya, részlege vezetőinek, hogy a vári épületünkbe történő fel költözés előtt fo

tózás utján kívánjuk megörökíteni a jelenlegi épületeinkben folyó munkát, munkatársainkat, 

életünk mindennapos mozdulatait. A több szakaszban és több hónapon át folyó munka elvég

zését a Mikrofilmtár fényképész szakgárdája vállalja, az előkészítést az Igazgatási Osz

tállyal közösen végeztük, az egész akciót az OSZK Ifjúsági Bizottsága támogatásával indí
tottuk el .

Az elmúlt év során végigjárva különböző épületeinkben lévő munkahelyeinket, több mint 500 

felvételt készítettünk fekete-fehér filmre, erről az év végéig elkészítettük a nagyításo

kat is, egyenlőre I3xl8-as képméretben s egy példányban. További két sorozatot készítünk 

még, ebből egyet levlap méretben, két sorozatot átadunk az Igazgatási Osztál ynak, egy a 

Mikrofilmtár fotóarchívumában marad. Színes negatív és diafelvétel sorozatokat is készí

tünk, az un. Aponyi teremről még a szétszerelési munkálatok előtt készítettünk színes kép

sorokat. Ezt folytatjuk a többi muzeális és esztétikai szempontból érdekes épületrészeken 

és termeinkben a jelen hónapokban. Még az első félév végéig egy-egy jellemző könyvtári 

munkahelyről és tevékenységről 8 mm-es mozgófiIm-fel vételeket is készítünk. Felkészülve 

a vári épületünkben 1985 áprilisában történő ünnepélyes megnyitóra, valamint az ott szé

lesebb körben is kibontakozó tájékoztató és közművelődési munkára, küIöngyüjteményeink 

legjelesebb darabjairól, kódexekről, ősnyomtatványokról, régi és ritka könyvekről, zenei 

kéziratokról, színházi diszIetrajzokról, grafikai alkotásokról, gazdag plakátgyüjteményünk- 

ről, színes diaképsorozatokat és levelezőlap nagyságú színes fotósorozatokat készítünk 

a most következő hónapokban.
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BSBi
ÓNUNK

VÁRI KRÓNIKA

Január

A Gazdasági Igazgatóság tárgyalásokat folytat a vári büfé leendő üzemeltetője és a köl

töztetést végző vállalat kijelölése érdekében. Az OSZK felkérésére, az MM Könyvtári Osz

tály segítségével a Képző- és Iparművészeti Lektorátus szakbizottságot küld ki az "F" 

épületben lehetséges és/vagy kívánatos képzőművészeti alkotások programjának kialakítá

sára .
Január 12-től egyes szakhatóságok /I. kér. Tanács ill. tűzoltóság/ megkezdik az ”FM épület 

műszaki átadás-átvételi eljárásához kapcsolódó tevékenységüket.

XXX

Az egész időszakban ismétlődő tárgyalások folynak illetékes rendőri szakemberekkel az "F" 

épület biztonságtechnikai felszerelésének tökéletesítése tárgyában.

Február

A Budapesti Pártbizottságon ismét találkoznak a kivitelező, a beruházó és az OSZK képvi

selői, jelen van Vi Mangó István MM főosztályvezetője is.Határozat születik arról, hogy a 

három érdekelt intézmény párttitkárainak aláírásával ellátott együttműködési program 

szülessék a kivitelezés eredményes befejezése és a költözés előkészítése érdekében. A 

végül "intézkedési terv"-nek nevezett program február 20-ra elkészült.

Közben megérkezett a meghívó a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésén való részvétel

re február 29-re.

Szanyi József, a Kommunális Beruházási Vállalat igazgatója február 16-án tájékoztatásként 

megküldi könyvtárunk főigazgatójának azt a jelentést, amely 7-i állapot szerint összefog

lalja az "F" épület befejező munkáinak állását, "munkanemenkénti bontásban" /kőműves, szo- 

bafestő-mázoló, kőfaragó, üveges, viz, fűtés, ki ima stb./.

A beruházóval egyetértésben február második felében a könyvtár összes szervezeti egységé

20



nek képviselői helyszíni bejáráson igyekeznek u n. hiányjegyzéket összeálIitani leendő 

helyiségeik állapotáról. Egyidejűleg a szakszervezet munkavédelmi felelőse a Közal

kalmazottak Szakszervezetének szakértőivel tanulmányozzák az uj épületet s megfogalmaz

zák problémáikat /lépcsőfel járati fogózkodó hiánya, a magasan elhelyezett ablakok nyitási 

nehézsége stb./.
16-án a Vári operatív bizottság ülésén megvitatják a létszámfejlesztés elosztásához ké

szített, részletes számításokat tartalmazó igényeket /engedélyezett fejlesztés: 100 fő; 

igények: olvasó- és tájékoztató szolgálat - 48, gazdasági igazgatósági feladatok, bele

értve a Telelift üzemeltetését-karbantartását - 75, a leendő közművelődési csoport - 

3-5 fő/. A Vezetői Tanács határozata értelmében az elosztási tervet a Gazdasági Igazgató

ságnak kell - az érdekeltek bevonásával - elkészítenie.

A Gazdasági Igazgatóság folytatja a beruházó illetékeseivel az MFM épület majdani üzemel

tetéséről kezdett tárgyalásokat.
A Telelift cég müncheni képviselője felkeresi a könyvtárat, s a kivitelezéssel kapcsola

tos problémák vázolásán kívül megismétli azt a tanácsot, hogy a könyvtár mielőbb állít

son be legalább két szerelőt, hogy a majdani karbantartáshoz már a kivitelezés folyamán 

megfelelő felkészültségre tegyenek szert.
A Közalkalmazottak Szakszervezete Központi Vezetősége plénumán megvitatják a közművelődés 

helyzetéről készített elemzést. Felszólal Nagy Zoltán ov., az elnökség tagja, s beszámol 

a vári építkezés állásáról, a könyvtár berendezési-fel szerelési gondjairól.

A könyvtár vezetősége 27-28-án kialakítja - szakértők részvételével lefolytatott hely

színi szemle nyomán - álláspontját a műszaki átadási eljárás befejezésével kapcsolatban.

A beruházó 28—i távirata március 20-ra módosítja a műszaki átadás-átvételi eljárás be

fejezésének időpontját.

A FŐSPED szállítási vállalat alapos számítások és helyszinrajzok nyomán benyújtja előzetes 

árajánlatát a gyűjtemény költöztetéséről.

/összeáll. Sonnevend Péter/

INTÉZKEDÉSI TERV

/a kivitelezés eredményes befejezése és a költöztetés előkészítése érdekében/

Kormányunk Gazdasági Bizottsága 25 évvel ezelőtt hozott 10.327/1959. számú határozata 

értelmében a Magyar Népköztársaság nemzeti könyvtárát, az Országos Széchényi Könyvtárat a 

Budavári Palota f,F,f épületében kell elhelyezni.

Megbeszélésünket - a Budapesti P.B. kezdeményezésére - közel egy milliárd forint ér

tékű, roppant szerteágazó, tervezők, műszaki vezetők, szakmunkások, az igazgatás területén 

dolgozó szakemberek százai által két és fél évtizeden át végzett munka közeli befejezése 

tette időszerűvé és egyben szükségessé. Megítélésünk szerint ugyanis a hivatkozott kor
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mányhatározat teljesítése a hazai közvélemény egészének figyelmére tarthat számot, 

hiszen kultúrpolitikai jelentőségét tekintve a nemzet uj színházának létesítéséhez fog
ható.

Pártszervezeteink elsőrendű politikai feladata, hogy most, a munka finisében tuda

tosítsuk az érintett dolgozókkal: generációk sorát fogja szolgálni az uj könyvtár, ehhez 

kell mérni az igényességet önmagunkkal, valamint partnereinkkel szemben.

Az Országos Széchenyi Könyvtár az uj létesítmény megnyitását 1985. április 4-re ter

vezi: az átköltözés végrehajtására részletes programot készített. Eszerint a költözés 

megkezdésétől az üzemszerű működés megkezdéséig 9 hónap szükséges. A létesítményben tehát 

az üzemelés összes feltételét legkésőbb ez év júniusára biztosítani kell: az állomány- 

védelem érdekében a költözés megkezdésének feltétele a teljes tervezett üzemállapot el

érése.

E program megvalósításához szükséges teendők közül különösen fontosak a következők:

1. A műszaki átadás-átvétel gondos, szakszerű lebonyolítása. A KOMMUBER válla I ja, hogy 

hiányjegyzéket a teljesség igényével állítja össze, mert különben üzemelési zavarok 

és ráadásul súlyos pénzügyi-elszámolási problémák jelentkeznek.

2. Az üzempróbák megtartására és sikeres lefolytatására KOMMUBER -KÖZÉV ütemtervet ké-í 

szít, melynek teljesítését KÖZÉV vállalja.

3. Az épület biztonsági berendezésének szerelése, eredeti terv szerint /vezetékezés, hur

kok kiépítése/ megtörtént. A biztonsági igények változása miatt módosított terv ké

szül, amelyet KOMMUBER 1984. március 15.-ig megküld a BM illetékes szerveinek felül

vizsgálatra, illetve jóváhagyásra. A további kivitelezési munkát KOMMUBER leállítot

ta. KÖZÉV a biztonsági rendszer kiépítésének folytatását csak jóváhagyott tervdoku

mentáció alapján tudja végezni. A feladat pontos ismeretében tud nyilatkozni a kapcso

lódó épitési munkák megvalósításának lehetőségéről, mivel ez tudomása szerint már elf 

készült munkákat is érint.

Az itt vázolt probléma rendkívül sürgős megoldást igényel, ezért a pártszervezetek 

képviselői a Budapesti Pártbizottság segítségét kérik a jóváhagyási eljárás meggyor- 

sitására.

4. KÖZÉV kérésére KOMMUBER vállalja, hogy az előirányzott könyvtári polcokat - időre tör

ténő beszerelése érdekében - 1984. április 30-ig KÖZÉV rendelkezésére bocsátja.

5. KOMMUBER közvetlen lebonyolításában készülő TELELIFT berendezés üzempróbákkal együtt 

1984. junius 30-ig készül el. Ezt követő két héten belül KÖZÉV a pályák burkolati ele

meit - amennyiben erre a szerelés és próbák miatt korábban nem lesz lehetőség - fel
szerel i.

KÖZÉV vállalja, hogy a toronyraktárakban a TELELIFT szerelése érdekében szükséges 

nyílás áthelyezéseket és a porvédő falak bontását 1984. március l-ig elvégzi.

6. Megállapodtunk, hogy egyes munkákat - bronzfelirátok szerelése, függönyözés, értéke

sebb felszerelési tárgyak - KÖZÉV a költözés időszakában fogja felszerelni. Ezek körét 

és befejezési időpontjait OSZK és KÖZÉV később határozza meg.

7. Az OSZK költözéséhez szükséges útvonalakat /Oroszlános udvari főbejárathoz, valamint
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a Csikós udvari gazdasági bejárathoz az Angol aknát is beleértve/ KÖZÉV 1984. már

cius 31-re felszabadítja, és KOMMUBER 1984. junius 30-ig a szállító jármüvek közle

kedésére azokat alkalmassá teszi.

8. Köszönettel vesszük KOMMUBER nyilatkozatát, mely szerint az OSZK és más vári létesít

mények dolgozói számára a KOMMUBER székházában mintegy 100 fő egyidejű étkezésére al

kalmas helyiséget biztosit.

Megállapodtunk abban, hogy felkérjük vállalataink illetékes szakembereit a fentiek 

teljesítésére és a felmerülő további feladatok elvégzésére.

Egyidejűleg elhatároztuk, hogy pártszervezetünk képviselői március hó folyamán ismét 

találkoznak, amikor a jelenleg rögzített feladatok teljesítésének helyzetét felmérik, kü
lönösen a műszaki átadás-átvétel tapasztalatait fogják értékelni.

Pártszervezeteink folyamatosan figyelemmel kisérik a munkák haladását, tájékoztatják egy

mást a felmerülő váratlan problémákról és minden segítséget megadnak a gazdasági vezetők

nek az átköltözés zavartalanságának biztosítására.

Budapest, 1984. február 17.

Óvári Sándor s.k. Kreiter Gábor s.k. Sudár István s.k.
párttitkár h. PB.titkár párttitkár
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LEENDŐ OTTHONUNK 1984. JANUÁRJÁBAN





MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

ÚJABB RITKASÁGOK A TÉRKÉPTÁRBAN

Az 1983. évet két nem mindennapos darab beszerzésével sikerült zárni. Az egyik egy 

falitérkép a XVII. század végéről, a másik egy kombinált föld- és éggömb a századforduló

ról .
A Térképtár fő feladatainak egyike a hungarika-térképek gyűjtése. Ehhez nyújtott je

lentős segítséget a Gyarapítási osztály, amikor megszerezte számunkra a híres XVII. szá

zadi velencei térkép- és gIobuszkészitőnek, Coronellinek egy pompás, viszonylag nagy mé

retarányú, Magyarországot is magában foglaló, falitérképnek felszerelt müvét.

Marco Vicenzo CoronelIi /I950-I7I8/ minorita rendfőnök, a XVII. század végén az ak

kor még számottevő politikai és tengeri hatalmat képviselő Velencei Köztársaságnak volt a 

"cosmographus"-a. Mint térkép-, de különösen mint globuszkészitő fejtett ki jelentős te

vékenységet és lett korának híres tudósa. Uj szerzeményünk is egyik, a maga idejében ki

váló alkotása. Cime: MCorso dél Danubio da Vienna sin' a Nicopoli e paesi adiacenti”, mé

retaránya kb. 1:557 000. 6 csatlakozó lapból lett falitérképnek összeállítva, amelyek ere

detileg az általa szerkesztett, Velencében 1690-ben kiadott "Atlante Veneto...M c. atlasz 

27-32. lapját képezték. E térkép azonban napvilágot látott egy másik MCorso Geographico 

Universale...” c. 1692-1694 között ugyancsak Velencében kiadott atlaszban is /I16-121. 

lap/.

A 132x109 cm nagyságú, utólag színezett, rézmetszetes térkép a cime szerint a Dunának 

Bécs és Nikápoly /ma Nikopol, Bulgária/ közötti szakaszát és az azt környező területeket 

ábrázolja. A valóságban magában foglalja az egész Magyarországot /Erdéllyel és Horvátor

szággal/ és a Balkán-félsziget ÉNy-i részét, azaz azt a területet, amelyet a térkép kia

dásakor javában folyó török felszabadító háború érintett, iII. amelyre közvetlen kihatás

sal volt. Ennek adja a viszonylag részletes topográfiáját, amelyen belül különösen a víz

rajza aprólékos. Részletessége azonban nyugatról kelet felé egyre csökken. Az ábrázolás 

módja kora szokásának megfelelő: a domborzatot pl. halmokkal jelöli, a települések közül 

a nagyobbakat épületek sematikus rajzával. A várak hangsúlyozottan ki vannak emelve /alap

rajzos, sok esetben valósághű ábrázolással - pl. Székesfehérvár/ és mellettük fel van 

tüntetve az el- és visszafoglalásuk éve, ami a maga idejében a térképnek különös aktuali-
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fást biztosított. A várak és jelentősebb helységek neve több nyelven is olvasható. A kü

lönben is tetszetős térképet még az egyes országok, tartományok címerei, valamint a bal 

alsó sarkában lévő, a kor stílusának megfelelő - török hadi trófeákat feltüntető - dí

szes kartus teszi színesebbé.
CoronelIi sohasem fordult meg Magyarországon. Térképe tehát nem saját felmérés ered

ménye, hanem korábbiak adatainak felhasználásával készült. Alapjában véve ez is - akár

csak minden más Magyarországot ábrázoló XVI-XVII - századi térkép - Lazarus müvén alapszik. 

Részleteit vizsgálva azonban felismerhetjük, hogy sokat vett át Zsámboky /Sambucus/ János 

1579. évi lapjáról, de felhasználta a flandriai születésű Mercator munkáit is. A hely

színi ismeretek hiányában a térkép természetesen nem ment számos hibától, különösen ami a 

hegyek ábrázolását illeti. Feltűnő azonban, hogy a Duna folyását számos kortársánál sok

kal kevésbé torzan tünteti fel.
Coronelli e térképének egy ugyancsak falitérkép példánya már eddig is birtokunkban 

volt, mégpedig "Ex Bibi. F. Széchényi11, ez azonban sajnos szinezetlen és csonka. Az uj 

szerzeményünk révén tehát a Tár hungarika sorozata egy igen értékes darabbal gyarapodott.

A glóbuszok - föld- és éggömbök - nem képezik a Térképtár legjelentősebb gyűjteményét. 

Gyarapodás sincs belőlük nagyobb mértékben. Most azonban sikerült egy, ha nem is unikum, 

mindenesetre nem mindennapos darab birtokába jutnunk a Bizományi Áruházból. Uj szerzemé

nyünk egy 22 cm átmérőjű, kettényitható földgömb, amelynek belsejében egy 16 cm átmérő

jű éggömb foglal helyet. Feliratuk a következő: ffFöldgömb a legújabb felfedezések nyomán. 

Magyarul szerkesztette Gönczy Pál a m. kir. közoktatási minister megrendeléséből. Kiadta 

Felki J. és fia.” A belső éggömbé meg: "Éggömb. Tervezte és kiadja J. Felki Prágában. Ma

gyarra fordította Gönczy Pál."
Az 1867. évi kiegyezést követően a magyar oktatásügy terén jelentős reformok következ

tek be. A földrajz oktatásában elengedhetetlenné vált a korszerű, magyar nyelvű szemlél

tető eszközök /térképek, glóbuszok/ alkalmazása. A fennálló nagyfokú hiány felszámolásában 

tevékeny részt vállalt Gönczy Pál, nemcsak az irányítás terén, mint miniszteri tanácsos, 

később államtitkár, henem mint ilyenek szerkesztője is. Glóbuszok gyártásával azonban eb

ben az időben Magyarországon nem foglalkoztak. A szükségletet - akárcsak szinte az egész 

Osztrák-Magyar Monarchiában - az 1850-től Prágában /később Jan Fel ki és fia/ cég látta 

el, amely a glóbuszait a soknyelvű monarchia nemzetiségei igényeinek megfelelően számos 

nyelven állította elő. A magyar piac, a magyar iskolák számára Gönczy szerkesztésében ké

szültek azok. Bár annak idején nagyszámban láttak napvilágot, ma már alig néhány darab 

található belőlük közgyűjteményekben és iskolákban. Uj szerzeményünk pedig a kétféle 

glóbusz kombinációja révén valódi ritkaságnak tekinthető. Bár tudjuk, hogy mind Felki, 

mind néhány más cég is készített hasonló kombinált glóbuszokat, hazánkban párját nem is

merjük. Ausztriában is csak egyetlen hasonló Felki glóbuszt tartanak nyilván.

A glóbuszunk egyszerű faállványra szerelt vas tengelyen fogjál helyet. A talp alján 

irányrózsa, az állatőv és naptár látható. A földgömb a Ferrotól számított nuIImeridián- 

tól valamivel keletre két félgömbre nyitható szét. Szétnyitva le is emelhető a tengelyről 

és két, a belsejéből kifordítható kampó segítségével egy rúdra, ill. iskolai tábla felső
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peremére akasztható, ami által mindkét fele egyszerre is látható. Ilyen helyzetben tehát 

átmenetet alkot az igazi glóbusz és a plani-globusz között.

Az éggömbön a csillagok fényerejük alapján 5 nagyságrend szerint vannak jelölve. Fel 

vannak tüntetve a csillagképek és azok határai is. Mind ezek, mind a fényesebb csillagok 

magyar neve is ki van Írva, sót a jelentősebbek szám-, ill. betűjele is.

A készítés éve nincs a glóbuszon feltüntetve. Mivel azonban a Teleki Sámuel által 

1388-ban felfedezett Rudolf-tó és az 1897-ben építés alá vett Transzszibériai vasút sze

repel a földgömbön, viszont az 1903-ban önállósult Panama még Kolumbia részének van fel

tüntetve, a századfordulóra keltezhetjük. Példányunk tehát Gönczy glóbuszának posthumus 

/megh. 1892/ javított kiadása.

Dr. Patay Pál né

GAZDASÁGI MUNKAKÖZÖSSÉG AZ OSZK-BAN

1983. májusában társasági szerződést kötött intézményünk nyolc munkatársa. Heten közülük 

a Raktári Osztály dolgozói, a nyolcadik gépkocsivezető a Gazdasági Igazgatóságon. A szer

ződést a kerületi tanács júliusban jóváhagyta. Ezzel létrejött könyvtárunkban az első vál

lalati gazdasági munkaközösség, az OSZK Könyvtárrendező VGMK. Tagjai az ügyek vitelével 

Szente Pétert bízták meg. Vele beszélgetünk most.

Kinek jutott eszébe, hogy gazdasági munkaközösséget kellene szervezni?

- Az ötlet Zircz Péteré volt. Előzménye: a Raktári Osztályon már korábban is előfordult, 

hogy néhány, egymással nem csak kollegiális, hanem baráti kapcsolatban is lévő ember 

vállalta - félig-meddig "feketén” - magánszemélyek vagy intézmények könyvtárának költözte

tését. 1982 végén, vagy 1983 elején - már nem emlékszem pontosan - még az OSZK Híradó 

munkatársaként kezembe került egy vezetői tanácsi előterjesztés, amely a Tárolókönyvtár 

Törökbálintra költöztetésének kérdésével foglalkozott. Az előterjesztés legfőbb konk

lúziója számomra az volt, hogy egy ilyen költözködés legfőbb problémája nem maga a szál

lítás, hanem a dokumentumok be- és kicsomagolása, ill. az uj helyükön eredeti jelzetrend

jükben történő felállítása. Ennek viszonylag rövid idő alatt történő végrehajtásához a 

Tárolókönyvtár munkatársai kevesen lettek volna. Megkerestem Zírcz Pétert és felajánlottam 

neki, hogy "fusiban" megcsináljuk, csak az a kérdés, hogyan lehetne ezt legalizálni.

Neki jutott eszébe az, hogy alakítsunk vállalati gazdasági munkaközösséget. A törökbálin

ti költöztetés, mint üzlet elég nagynak tűnt ahhoz, hogy a vgmk-szervezés akkor is megér

je, ha ez az első munkánk egyúttal az utolsó is lenne.

28



Hogyan fogadta az OSZK vezetősége ezt a tervet?

- Többen fenntartással fogadták, de végül a könyvtár jogtanácsosa által fogalmazott tár

sasági szerződést dr. Molnár Ferenc főigazgató jóváhagyta.

Milyen megbízásokat vállalhat a gazdasági munkaközösség?

- Elsősorban könyvtárköItöztetésre alakultunk, de más, az illetékes hatóság által jóvá

hagyott - társasági szerződésünk 2. pontjában felsorolt - munkákra is vállalkozhatunk. 

Könyvtári állományok takaritására, rendezésére, rendjüknek kialakítására. Általában könyv

tári tevékenységet kiegészítő technikai munkákra, könyvtári állománygondozási és állomány

mozgatási tevékenységek ellátására. Minden feladatra külön vállalkozási szerződést kötünk.

Azt olvasom a társasági szerződésben, hogy a munkaközösség elsődleges célja az OSZK- 

nál felmerülő, a vgmk tevékenységi körébe tartozó szolgáltatások folyamatos biztosítása. 

Mit ad ezért "cserébe" az intézmény?
- A vállalati gazdasági munkaközösség, mint ujtipusu gazdasági szervezet lényege az, hogy 

elsősorban a saját vállalat számára végez munkát, a vállalat eszközeivel. Emellett - ha a 

társasági szerződés nem tartalmaz ezzel ellentétes kikötést - általában végezhet munkát 

más megbízók számára is, de ez nem csorbíthatja a vállalat prioritását. A vállalat termé

szetesen a más megbízók számára végzett munkához is biztosítja a munkaeszközöket, de ilyen 

esetekben a vállalkozási szerződés megkötéséhez a vállalat előzetes hozzájárulása szüksé

ges, s a munkaeszközök biztosítása térítés ellenében történik. /Megjegyzem, hogy a szerző

déskötéshez történő előzetes hozzájárulás bizonyos mértékig az intézményt is köti: gondos

kodni fog az eszközökről./ Ezeket a részleteket egyébként a munkaközösség és az intézmény 

által kötött Együttműködési megállapodás tartalmazza. A Gazdasági Igazgatóság éppen most 

készít elő egy külön megállapodást, amely a gépkocsi használat kérdéseit hivatott végleg 

rendezni.

Mikor végezheti szolgáltatásait a munkaközösség?

- Értelemszerűen csak munkaidőn kívül.

Hogyan jött létre a munkaközösség anyagi alapja, "induló tőkéje"?

- Megalakulásunkkor mindenki befizetett 500 forint un. vagyoni hozzájárulást. Ez fedezte 

a megalakulás költségeit és első bevételünkig a működésűnkkel kapcsolatos egyéb költsé

geket /nyomtatványok, postaköltség stb./.

Vagyis minden tag azonos összeggel szállt be. Milyen arányban részesülnek a bevétel

ből, a jövedelemből?

- A munkaórák számával mért munkavégzés arányában.

S milyen költségei vannak a munkaközösségnek?

- A különböző, részben már említett rezsiköltségeken kívül a baleseti járulék és az adók.

Hogyan fogadták a közvetlen munkatársak a gmk megalakulását? Hogyan alakult meg a 

gmk? Toborzás utján? Várható-e, hogy mások is belépnek? Kik léphetnek be? Hány tagja le

het a gmk-nak?

- Azt hiszem, kollégáink többsége "nekünk szurkol" és szeretné, ha sikerülne, amit elkezd

tünk. A megalkuláshoz nem "toboroztuk" a tagokat. Munkaközösségünk - már említettem - egy 

meglehetősen szűk munkahelyi kollektívából jött létre: szinte magától adódott a nyolc ala

pitó tag, s valamivel később az az öt ember, akinek a belépése most van folyamatban. Az
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erre vonatkozó rendelet egyébként 30 főben maximálja a gmk-k létszámát, de mi nem szeret- 

nánk sokkal többen lenni, mint amennyien máris vagyunk. Ennek két oka van. Az egyik: azt 

a tevékenységet, amit mi végzünk, ennyien tudjuk szervezetten, hatékonyan és gazdaságosan 

végezni. A másik: nálunk nincs külön személy, aki csak az adminisztratív munkákat végez

né. Gyakorlatilag egyedül intézek mindent a szerződéskötéstől a számlázásig, az SZTK-ügy- 

intézéstol az előlegfizetésig.

Ha - mondjuk - háromszor ennyien lennénk, ezekre a munkákra külön ember kellene, ami a 

rezsiköltségeinket növelné. Ez csak akkor érné meg, ha folyamatosan lennének megrendelé

seink. Itt szeretném egyébként kifejezni köszönetemet a Gazdasági Igazgatóság munkatársai

nak, akik mindig rendkívül készségesen álltak rendelkezésre, ha a segítségüket kértem. Ők 

tanítottak meg árajánlatot készíteni, szerződéstervezetet fogalmazni, számlázni, egyál

talán: a gazdasági ügyvitel számos tudnivalójára.

Az OSZK dolgozói eddig csak folyosói pletykákból hallottak a gmk megalakulásának 

terveiről. A várható megbízók, más könyvtárak és intézmények hogyan szereztek tudomást 

arról, hogy a nemzeti könyvtárban megalakult egy ilyen munkaközösség? Az OSZK igénybe 
vette-e már szolgáltatásaikat? Más megbízók jelentkeztek-e?

- Nem reklámozzuk magunkat. A Könyvtárosban megjelent a megalakulásunkról egy híradás - 

hangsúlyozom: nem hirdetés -, de azóta ez a riport lesz az első ilyen értelemben vett 

nyilvános információ rólunk. Vállalati gazdasági munkaközösségként alakultunk meg, s re

mélem, hogy az OSZK is számol velünk az intézmény előtt álló költözködésben. Azt, hogy 

számíthat ránk, nemrég bevégzett munkánkkal is szerettük volna igazolni: sürgősen ki kel

lett üríteni a Rosenberg házaspár utcai pinceraktár negyedrészét, hogy a felszabaduló 

speciális hír lapálIványokat a Budavári Palotában rendelkezésre lehessen bocsájtani. Véle

ményem szerint egy vállalati gmk sikeres működésének az "anyaintézménnyel” való hatékony 

és korrekt együttműködés az alapvető feltétele. El kell mondanom, hogy a Gazdasági Igazga

tóság eddigi tapasztalataink szerint az Együttműködési szerződésben megfogalmazottakon 

túlmenően is minden tekintetben segítőkész partner. Csak rajtunk áll, hogy ezt saját 

korrektségünkkel viszonozzuk. Az említetten kívül egyébként eddig két munkánk volt, mind

kettőt külső megrendelő számára végeztük. Az egyik a Könnyűipari Műszaki Főiskola, a má

sik a Számítástechnikai Koordinációs Intézet könyvtárának költöztetése. A főiskola figyel

mét a KMK-ban dolgozó kollégánk, Fogarassy Miklós, az intézetét odakerült kolléganőnk, 

Farkas Ágnes hívta fel ránk. Végül mindkét fél által már aláirt, érvényes szerződés van az 

eddigi három munkánk együttes nagyságát több mint háromszorosan meghaladó feladat, a Táro

lókönyvtár Törökbálintra költöztetésének elvégzésére. Reméljük, hogy mire e sorok napvilá

got látnak, már azon fogunk dolgozni.

Hogyan dönt ügyeiben a gmk?

- Az a kérdés súlyától függ. Elég nagy a képviselő felelőssége: önállóan tárgyal a meg

bízókkal, ő ad árajánlatot, ő köt szerződést. A gmk taggyűlése határoz például a bevételek 

felhasználásának kérdésében vagy személyi ügyekben. Ismét csak a kérdések súlyának függ

vényében elegendő a szavazattöbbség, vagy szükséges az egyhangú szavazás. A taggyűlésen 

számol be a képviselő is az általa végzett munkáról, s ha a tagok nincsenek vele megelé

gedve, visszahívhatják és más képviselőt választhatnak a helyébe. De két taggyűlés között
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is bármelyik tag tájékoztatást kérhet a képviselőtől a folyó ügyekről, s taggyűlést is 

hívhat össze. Én messzemenően demokratikusnak érzem a döntési mechanizmus elveit, s igyek

szünk ennek megfelelően élni is velük.

Ki lehet-e lépni a gmk-ból?

- Egy hónap felmondási idővel.

Ki lehet-e zárni valakit a tagok közül?

- Igen - a társasági szerződés megszegése vagy a társaság céljának veszélyeztetése esetén.

Remélem, erre nem kerül sor, sőt, a gmk tagjainak összeforrott kollektívája jó ha

tással lehet egész munkahelyi környezetére. Sok sikert kívánok a munkához!

Bor Kálmán

"... ÁLLATA ŐRZENI NÉGY ALABÁRDOST ..."

/Szemelvények a vári - toronyraktári - ügyelet dokumentumaiból/

A vári operatív bizottság - a továbbiakban: VOB/ 1983. március 23-i ülésének jegy
zőkönyvéből :

MA II.és a III. főosztály vezetője - a KISZ bevonásával - jelöljön ki összesen 20-25 y 

olyan munkatársat, akik szükség esetén a vári ügyelet megerősítésére beoszthatok /külö
nös tekintettel a Tel elift-szerelésre/."

Az április 20-i VOB ülés emlékeztetőjéből:

"A március 23-i ülés határozata szerinti 20-25 - vári munkákra, illetve ügyeletre be
osztható - munkatárs kijelölését két héten belül meg kell tenni.11

Az ügy következő Írásos dokumentuma Ferenczy Endréné 1983. augusztus 18-án kelt fel- 

jegyzése Zircz Péter foigazgatóhelyetteshez, amelyben kéri, hogy: Ma felügyeleti munkára 

készenlétben tartott brigádból egyelőre 10 fő augusztus 22-től kerüljön beálIitásra."

Részlet Mohor Jenőnek a VOB vezetője számára a vári raktárak ügyeleti szolgálatával 

kapcsolatos problémákról szóló, 1983. október 19-én kelt jelentéséből:

"Az eredeti elképzelés szerint tehát lett volna 20-25 kijelölt munkatárs, akik szükség 

esetén, változó létszámban beoszthatok a vári ügyeletre, a beosztást nyilván a raktári 

osztály végezte volna... elegendő idő állt volna rendelkezésre, hogy a kijelölt munkatál— 

sakat majdani feladatukról, az ott várható körülményekről valaki felvilágosítsa, esetleg 

egy vár látogatás során helyismeretet biztosítson a majdan "bevetendő" munkatársaknak... 

Mivel a kijelölés nem történt meg, maradt az egyes szervezeti egységek vezetőinek dönté

sén alapuló esetenkénti kijelölés, a II. III. főo. és a Gl munkatársai közül, napi két-
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két /szükség esetén behívható +1/ fővel, akik kilétéről a raktári osztály csak megérke

zésükkor szerez tudomást /miként arról is, ha valamilyen oknál fogva a két fő - mint pl. 

okt. 18-án/ nem jelenik meg.”

Ennek a jelentésnek azért kellett elkészülnie, mert:

”Az SZB titkárához az OSZK két munkatársa külön-külön, de többé-kevésbé egybehangzó tar

talmú írást juttatott el, amelyben:

a/ az ügyelet alatt előfordult kellemetlenségeket és a vári állapotok nehézségeit pana

szolják;
b/ az ügyeleti szolgálat szükségességét kérdőjelezik meg.”

További részletek a jelentésből:

”...megái lapíthattam, hogy a két írásban szereplő körülmények /és további, meg sem emlí

tett anomáliák... leírása megfelel a valóságnak. Megjegyzendő, hogy a raktári osztály 

vári szolgálatra beosztott munkatársai nagyjából egy évtizede dolgoznak ezen anomáliák 

között...; a leírtak egy része... -természetesen- keserű gondolatokat szül a véletlenül, 

egy alkalomra odarendelt, saját munkája végzésében igy megakadályozott munkatársakban...

A raktári osztály helyettes vezetője és a vári raktári csoport vezetője szerint a napi 

két fős ügyeleti segítség szükséges, és - általában - elégséges.”

A jelentés alapján készített javaslatok, valamint az illetékes szakmai és mozgalmi 

vezetők megbeszélései nyomán megjelent a 2344/1983. számú főigazgatói intézkedés a vári 

/toronyraktár i/ügyel ette I kapcsolatban, mely szerint:

"Hosszabb távra előre ki kell jelölni az ügyeletbe bevonandókat, az ügyeletbe állítás 

sorrendjét. A KISZ és a Szakszervezet közreműködésével lehetővé kell tenni az önkéntes 

jelentkezést is. Az érintett szervezeti egységek részvételi aránya: II. főosztály - 6 

nap, III. főosztály ill. Gazdasági Igazgatóság - 4-4 nap.”

/Az intézkedés megjelenése után Sonnevend Péter, a VOB vezetője megbeszélést folytatott a 

KMK igazgatóját helyettesítő Bereczky Lászlóval, és kérte, hogy az ügyelet ellátásában a 

KMK is vegyen részt, esetenként 3 napot vállalva. Másnap - telefonon - a KMK létszámará-' 

nyára hivatkozva 2 nap ügyelet ellátását vállalta./

A főigazgatói intézkedés szerint:

”Az ügyeletben résztvevőket kellően tájékoztatni kell a feladatokról, a körűIményekről és 

a vári épületben való mozgás lehetőségeiről.”

Erre szolgál a Raktári Osztály - sokak számára már bizonyára ismerős - tájékoztatója

Kedves Kollégánk!

Könyvtárunk leendő uj otthonának, a Budavári Palota F-épülétének építkezése befejező sza

kaszába érkezett. A két belső udvarba beépített, egyenként tizenegy szintes vasbeton 

toronyraktárak átvétele és törzsgyüjteményi állománnyal történő betelepítése egy évtized

del ezelőtt a fojtogató helyhiány megoldását jelentette intézményünk számára. Most ezek 

területén is munkák folynak. Jelenleg a teleliftpálya és az egyszemélyes raktári felvonó
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aknájának kialakítása valamint a klimatikus érzékelők szerelése zajlik. Elemi kötelessé

günk az érintett raktárakban elhelyezett, jelentékeny részben archivál is állomány bizton

ságáról gondoskodni. Ehhez kérjük segítségét.
A feladat: ügyelet azokon a toronyraktári szinteken - az eddig tapasztalatok szerint 

általában egyidejűleg kettőn, hármon -, ahol éppen munkák folynak. Már eddig is számos 

kollégánk vállalta ezt a feladatot, s jelentős problémák általában nem adódtak. Néhány 

kisebb kellemetlenség azonban arra utal, hogy hibát követtünk el, amikor nem tájékoztat

tuk kellő időben előre az ügyeletben résztvevőket a vári körűIményekről.

Mindenekelőtt arról, hogy az épületben hideg van, a levegő a raktárakban nem, vagy 

csak alig temperált, s az építkezés pora-szemete kivédhetetlenül jelen van a tornyokban 

is.Célszerű eleve erre számítva öltözni. A Raktári Osztály dolgozói kérésre vattabéléses 

rövid munkakabátot, un. pufajkát adnak, s egy-két alkalommal teát is főznek a nap folya

mán. Számítani kell arra is, hogy időről időre áramszünet lép fel, amit néha gyorsan el

hárítanak, máskor azonban hosszabb ideig is eltart. Miután a raktárakban természetes fény 

nincs, a vészvilágítást pedig még nem szerelték fel, ezekre gondolva több akkumulátoros 

lámpát tartunk odafönn. Előfordul, hogy a munkások nem jelennek meg, s esetleg órák teli

nek el, mire kiderül, hogy aznap fognak-e dolgozni a raktárak területén egyáltalán. Ez 

ellen sajnos védtelenek vagyunk: minden kísérletünk, hogy az építésvezetőség előre jelez

ze, mikor, hol, hány ember fog dolgozni, kudarcot vallott. Végül jelezzük, hogy a higi
éniai feltételek sem a legoptimálisabbak: egyetlen mellékhelyiség és mosdó áll rendelkező

re elég nagy távolságra, az épület negyedik szintjén. Ennek kulcsa ugyancsak a raktárosok

nál van.
Befejezésül néhány apróság. Az ügyelet a Budavári Palotában reggel 6 óra 30 perctől 

délután 16 óra 30 percig tart. Arra kérjük az ügyeletet teljesítő Kollégákat, a szolgálat 

kezdetén az északi toronyraktár 7. szintjén jelentkezzenek Szita Gábornál, a Raktári Osz

tály vári csoportvezetőjénél vagy Vári Zoltán raktárosnál, ők hivatottak a további tájé

koztatás megadására, vagy bármiféle probléma esetén az intézkedésre. Felhívjuk a dohányo

sok figyelmét, hogy tűzrendészeti okok miatt dohányozni kizárólag az erre a célra kijelölt 

helyeken lehet. Végül jelezzük, hogy a közelben bevásárlási vagy ebédelési lehetőség nem

igen van, tízóraihoz a Munkásmozgalmi Muzeum büféjében lehet jutni.

Közlekedési lehetőségek /Id.még a mellékelt térképvázlatot/:

1/ 16-os autóbusszal a Moszkva tér vagy az Engels tér - Clark Adám tér felől a Disz térig. 

2/ Gyalog a Krisztina tér felől a lépcsőkön és a Palota utón át a Disz téren keresztül.

3/ Gyalog a Szarvas tér felől a Budapesti Történeti Múzeumon keresztül.

4/ Gyalog a Clark Adám tér felől a Várhegy Duna felőli oldalán a Nemzeti Galérián keresz

tül .

Szeretettel várjuk és előre köszönjük segítségét

a Raktári Osztály
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MJÉKOZÓMS

KÖNYVTÁRI SZABVÁNYOK 1983-1984

A Fejlesztési csoport /melynek feladatkörébe tartozik a könyvtárban folyó szabványo

sítási munkálatok koordinálása, a könyvtárügyi és számítástechnikai szabványok és egyéb 

normatív dokumentumok nyilvántartása/ összeállításában közöljük az elmúlt évben elkészült, 

illetve idén várható magyar könyvtári szabványok jegyzékét.
Szabvány-ügyekben a Fejlesztési csoportból Gerő Péter /336-323/ ad felvilágosítást, 

/szerk./

AZ I983-BAN JÓVÁHAGYOTT, ILL. MEGJELENT MAGYAR KÖNYVTÁRI SZABVÁNYOK JEGYZÉKE

MSZ I93/I-83 

MSZ 376-82

MSZ 3410-83 

MSZ 3423/1-83

MSZ 3424/6-83 

MSZ 3440/I-83 

MSZ 3440/3-83 

MSZ 16526-83 

MSZ 16540-82

MSZ 16544-82

Mágnesszalagos bibliográfiai adatcsere formátuma. A rekordok szerkezete

Könyvtárak és szakirodalmi tájékoztatási intézmények dokumentumainak 

mikrofilmjei

Országnevek kódjai /revízió/

A lei ró katalógusok tételeinek szerkesztése.

Általános előírások

Bibliográfiai leírás. Disszertációkés szakdolgozatok 

A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Fogalom meghatározások 

A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Testületek nevei 

52 Csillagászat. Geodézia

621.0 A gépészet elmélete. Magtechnika. 621.1 Hőerőgépek általában. Gőz 

fejlesztése, elosztása és hasznosítása. Gőzgépek, gőzkazánok.

621.22 Vízenergia, vizerő

621.4 Hőerőgépek /a gőzgépek kivételével/ 621.5 Légnyomásos energia előál

lítása /gépek és szerszámok/. Háttértechnika és hűtőberendezések.
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621.6 Folyadékok és gázok mozgatása, tárolása. Elosztó berendezések és 

elosztási módszerek

MSZ 16597-82 687 Ruházati ipar. Szépségápolási cikkek. 688 Díszítési cikkek.

Díszműáruk. Játékszerek. 689 Barkácsolás. Műszaki amatőr munkák

AZ I984-BEN VÁRHATÓAN ELKÉSZÜLŐ /MEGJELENŐ/ MAGYAR KÖNYVTÁRI SZABVÁNYOK JEGYZÉKE

MSZ 3423/2-84 

MSZ 3424/4-84 

MSZ 3424/5-84 

MSZ 3424/ -84 

MSZ 3424/ -84 

MSZ 16504-77 

MSZ 16525-77 

MSZ 16590-77

A lei ró katalógusok tételeinek szerkesztése. Könyvek 

Bibliográfiai leírás. Szabványok 

Bibliográfiai leírás. Kutatási jelentések 

Bibliográfiai leírás. Zenemüvek, kották 

Bibliográfiai leírás. Cikkek

30 Szociológia általában. 31 Statisztika. 32 Politika. Allamtan /revízió/ 

51 Matematika /revízió/

69 Építőipar. Építőanyagok. Építkezési munkák /revízió/

OSZK- SOK ÁZSIÁBAN

"EGY SZEGÉNY, ÁRVA MAGYAR, PÉNZ ÉS TAPS NÉLKÜL..." 

DARJEELENGI ZARÁNDOKLAT KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR SÍRJÁNÁL

India hatalmas ország, tele csodás látnivalókkal, de van egy hely, a nagy hegyek lá

bánál, ahova minden magyart a szive húz: Darjeeling. Egy külföldinek erről a városnévről 

rögtön a felejthetetlen zamatu és illatú tea jut eszébe, nekünk a fenti, Széchenyi István

tól származó idézetben szereplő M...szegény, árva magyar, pénz és taps nélkül, de elszánt, 

kitartó hazafiságtól lelkesítve - Körösi Csorna Sándor bölcsőjét kereste a magyarnak és 

végre összeroskadt fáradalmai alatt. Távol a hazától alussza örök álmát, de él minden jobb 

magyarnak lel kében."

Másfél napi vonatozás illetve repülés után végre megérkeztünk a Himalája keleti vonu

latának lábához, s innen már csupán 3 órás autóutat kellett megtennünk, hogy elérhessünk 

Darjeelingba.
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A hegy és a síkság találkozása, az un. Terai-vidék, aminek egy részét a múlt század

ban még gyilkos mocsarak borították, s az erre jövő utazók bizony nagyon igyekeztek, hogy 

még az éj beállta előtt átjussanak. Napnyugtával feltámadt a gyilkos szunyoghad, s aki 

itt mai ári ás fertőzést kapott, életével fizetett. Körösi Csorna Sándor is áthaladt ezen a 

vidéken, s bizony kénytelen volt a mocsarak közt éjszakázni. Nagyon valószínű tehát, hogy 

halálát is az itt szerzett fertőzés okozta.

A síkságnak a hegyekkel közvetlenül érintkező része igazi trópusi, erdős vidék. A 

hatalmas fákról erős liánok csüngnek, az ember legszívesebben hintázna egyet rajtuk. Min

denütt szinte áthatolhatatlan aljnövényzet, helyenként mesés szépségű virágok, no és páf

rányok tömege. A nagy ragadozók területe ez: párduc, tigris, leopárd és sok egyéb állat él 

az erdők mélyén. Az utak mentén a vadveszélyt fekete párducos tábla jelzi.

A hegyek közé rendkívül kanyargós szerpentin vezet föl. Az ut egyik oldalán, a völ

gyek felé nézve, csodálatos kilátás tárul az utazó szeme elé, amint a tengerszintről egyre 

magasabbra ér fel. A szerpentin a hegybe van vágva, s így másik oldala iszonyú meredek, s 

a magasból helyenként vízesések zuhannak alá. Kicsiny településeken mentünk át, apró há

zikóik előtt kedves, mosolygós emberek kinálgatták árujukat, finom foszlós kalácsokat, ci

pókat, zöldségfélét, cukorkát és sok egyéb apró cikket. Az ut itt olyan keskeny, hogy a 

kocsiból, illetve a szintén itt közlekedő kicsi keskenynyomtávu vonatból ki sem kell száll

ni, az ablakon kinyúlva is be lehet adni a pénzt az üzletbe.

Mire felértünk Darjeeling már teljesen besötétedett. 2134 m magasra jutottunk, a hő

mérséklet 25 fokkal lett alacsonyabb, mint a síkságon.

Másnap reggel egészen korán felmentünk az egyik hegy tetejére, ami csupán néhány per

ces utat jelentett. Szerencsénkre eloszlottak a felhők, és igy teljes szépségében csodál

hattuk meg a Himálaja hófödte csúcsait. A Kanchenjunga, a második legmagasabb csúcs
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/8597 m/, tündöklő, fehér ragyogásában maga volt a béke és a tökéletes szépség. A fő hegy

vonulat tőlünk légvonalban 224 km-nyire volt, de a hegyek nagysága miatt ez a távolság 

kisebbnek látszott. Alattunk zöldeRő hegyek 2000 m körüli kis buckái sorakoztak, s a lá

tóhatár végén a fenséges hegyvonulat.

Mosolygós tibeti asszonyok jöttek velünk szemben, ‘homlokukra erősített batyuban cipel

ték hátukon kicsiny gyermekeiket. Az egyik alsoob teraszon megkezdődött a mindennapi mun

ka a tibeti menekültek kis manufakturális üzemében. Szőtteseket, ezüst ékszereket készí

tenek, felhasználva a hegyekben lelhető féldrágaköveket. Ezeket és sok egyéb cikket árul

nak kis üzletükben. Telepszerűen élnek, délben az üzemben dolgozók közösen étkeznek, de az 

adagjuk annyira kevés, hogy én bizony el szégyelltem magam. Ennek ellenére nagyon vidámak, 

kedvesek, mosolygósak. Türelmesen viselik sorsukat, mint ahogy a többi itt lakó is, pe

dig mindennapi életük igen nehéz.

A lankás hegyoldalakon teaültetvények húzódnak. Ma Indiában uton-utfélen úgy isszák 

a teát, mintha valami ősi hagyományuk lenne. Pedig az első ültetvényt egy angol orvos, 

1839-től darjeelingi főbiztos telepíttette 1841-ben. Ez a férfi, dr. Campbell, Körösi 

Csorna Sándor barátja volt, s a magyar tudós betegségének hűséges krónikása. Város akkoi— 

tájt még nem létezett itt, csak egy kis angol őrállomás. S csak néhány évtized múlva 

lett egyre nagyobb, beépítve a teraszokat. Az angolok később nyaralóhellyé fejlesztették 

ki. Természetesen sokat barangoltunk a városban, ami állandó hegymászást jelentett, hiszen 
meredek hegyoldalra épült. Az utcák kanyargósak és keskenyek. A legalsó szinten van az 

igazi piac, legfel ül pedig egy mesés kilátást nyújtó terecske, apró régiségüzletekkel, 

ahol régi és újabb réz és bronzedényeket, ezüst ékszereket, szőtteseket és fafaragásokat 

lehet vásárolni. Van itt egy aprócska istálló is, kicsi hegyi lovakat lehet bérelni, igy 

gyermekeink a világ legszebb sétányán, gyönyörködve a 8000 méteres csúcsokban lovagolhat

tak a felhőkből hol kibújva, hol meg ismét beléjük burkolózva.

A hegy túlsó oldalán, ami a teaültetvényes völgyekre nyílik, s igy innen a nagy csú

csok nem láthatók, terül el az egykori angol katonai temető. Körösi Csorna Sándor sírköve 

már messziről látszik, fölülről kell leereszkedni a teraszokra, s közel a lenti úthoz áll 

a régi, sárgás szinü oszlop. Újabban 3 oldalról betonfallal vették körül, hogy igy óvják 

az időjárástól. A sir nemzeti müemIéknek minősüI, és gondosan ápolják. Magyarországról 

virágot nem hozhattunk, igy egy kis nemzeti szinü szalagot kötöttünk a sir korlátjára, a 

szalag másik darabja "otthon”, Delhiben volt a gyerekek ágya felett, emlékeztetőül, 

hogy az idegenben hova is tartoznak. A síron sok emléktáblát helyeztek el, megvannak a 

régiek is, a fent idézett Széchenyi sorokkal az Akadémiáé is. Bizony könnyes szemmel áll

tunk a sírnál.

A hegyoldalon kicsit lejjebb kanyarog az ut, ami egyébként Lhasszába vezet. Errefelé 

ment volna tovább Körösi Csorna Sándor is. Néhány évvel ezelőtt az utat szélesítették, s a 

mellette levő sírokat, a sírköveket átrakták. Ezért sokan lehetségesnek tartják, hogy a 

magyar tudós hamvait nem emelték ki, hanem csak a sírkövét vitték feljebb. Ha ez igy van, 

akkor jelenleg az ut alatt nyugszik, s ezen az utón, az egykori karavánok vonalán akart el

jutni Ti“betbe, hogy megtalálja a magyarok őseit.

Az idén ünnepeljük Körösi Csorna Sándor születésének 200. évfordulóját.
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Széchenyi István, fiától, Bélától 1858-ban egy fényképet kapott a nagy magyar vándor 

sírjáról. A díszes keretre Széchenyi vésette rá a fent idézett szöveget, ami jelenleg a 

sirkövön is szerepel. A képen, ami egyébként a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának tu

lajdonában van, a felirat tovább folytatódik. Hadd álljon itt utolsó mondata:

"vegyetek példát hazánk nagyjai és gazdagjai egy árva fi un és legyetek hü magyarok 

tettel, nem puszta szóval, áldozati készséggel és nem olcsó fitogtatássaI.M

W.Salgó Ágnes

E«y 
szegény 

árva magyar, 
pénz és taps nélkül

de elszánt kitartó hazifiságtói lelkesítve; 
— Körösi Csorna Sándor — 
bölcsőjét kereste a magyarnak, 

és végre összemskartt fáradalmai aiatL 
Távol a hazától alussza örök álmát, 

de él minden jobb magyarnak lelkében. 
Nem magas helyzet, 

nem kincs a nemzetek védőre, 
hanem törhetetlen honszeietet. 

zarándok] önmegtagadás és vas akarat. 
Vegyetek példát hazánk nagyjai és gmfagM 

egy árva fiún, 
és legyetek hü magyarok 

tettel és non puszta szóval 
áldozati készséggel és nem olcsó fitogtatással! 

(SZÉCHENYI ISTVÁN)
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KISZ-SZERVEZET HÍREI

Az Országos Széchényi Könyvtár KISZ alapszervezete 1984. 

február 23-án beszámoló és vezetöségváIasztó taggyűlést 

tartott. A taggyűlésen vendégünk volt dr. Havasi Zoltán 

főigazgató helyettes, Fábry György gazdasági igazgató, 

Sonnevend Péter főosztályvezető, Juhász Lászlóné személy

zeti osztályvezető. A pártszervezet képviseletében Kastaly 
Beatrix pártösszekötő, Milhoffer Alajos a szakszervezet 

képviselőjeként vett részt. A Vili. kerületi KISZ Bizott

ságot Szoloszka István összekötő képviselte.

A KISZ bizalmiak beszámolója után Szelesi Rózsa KISZ- 
titkár megtartotta az 1983. évi beszámolót.

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KISZ ALAPSZERVEZETÉNEK

1983. ÉVI BESZÁMOLÓJA

SZERVEZETI ÉLETÜNK

Az 1983/84-es mozgalmi évben 45 fő volt alapszervezetünk. A vezetőség a régi felállí

tásban I uj taggal, uj titkárral az élen végezte munkáját. A Vili. Kér. KISZ Bizottság uj 

instruktort jelölt ki részünkre, Szoloszka István személyében. Ebben az évben is jó volt 

az összhang a párttal és szakszervezettel, a Kér. KISZ Bizottsággal pedig az előzőekhez 

képest javolt kapcsolatunk.

A pártszervezet részéről Kastaly Bea nyújtott konkrét segítséget /bulgáriai tanulmány

út, Gyarmathy Lívia filmrendezővel az "Együttélés” c. filmről vitakör szervezése/. Az if

júságot érintő témákat tárgyaló pártvezetőségi ülésekre, valamint taggyűlésekre rendsze

resen meghívták Szelesi Rózsát. Márciusban párttaggyüIésen a KISZ titkár ismertette a KISZ
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1983. évi akcióprogramját, májusban pártvezetőségi ülésen az uj vezetőség számolt be ter

veiről, 1984. februárban pedig szintén pártvezetoségi értekezleten beszámoltunk az 1983- 

ban végzett munkáról és ismertettük az 1984. évi akcióprogram tervezetét.

A szakszervezet jelentős anyagi támogatást nyújtott a kirándulás, valamint az OSZK- 

bál megszervezésében. A szervezeti és működési szabályzat ügyrendi részében a KISZ jogo

sítványait is átdolgozták a legújabb rendelkezések és jogszabályok alapján. Javaslatokat 

tettünk az OSZK közművelődési programjához, 1984. évi munkatervéhez, valamint az IB munká

jában is részt vett Szelesi Rózsa beszámolóival /klubélet, az Ifjúsági PárIamenten /1981. 

nov. 30./ hozott intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról, ill. a 

folyamatban lévő ügyek állásáról/. Lehetőségünk volt bepillantani "Az OSZK uj épületével, 

vári költözésével összefüggő teendők" c. helyzetkép vázlatba és ehhez írásban megtettük 

észrevételeinket.

A Vili. Kér. KISZ Bizottság által kirendelt instruktorunk Szoloszka István aktivi

tása révén jó kapcsolat alakult ki a Gondolat Könyvkiadó KISZ alapszervezetével, pl. 

rendszeresen meghívtuk egymást rendezvényeinkre, Szelesi Rózsa pedig rendszeres kapcso

latot tart Labányi Ágnessel a Gondolat Könyvkiadó KISZ titkárával. Uj KISZ titkárunkat már 

márciusban meghívta a Kér. KISZ Bizottság Tatára a Mező Imre KISZ iskolára 10 napos tit

kárképző tanfolyamra. Áprilisban megalakult az Értelmiségi Fiatalok Tanácsa, ennek tagja 

lett alapszervezetünk is. Ennek keretében Szelesi Rózsa november 9-13-ig Tatán, az ér

telmiségi KISZ-vezetők tanfolyamán, 1984. februárban pedig a bizottsági titkárok és appa

rátus tagok felkészítőjén vett részt Gárdonyban. A Kér. KISZ Bizottság megküldte a Lékai 

János KISZ Iskola programját, ahol a KISZ vezetők klubjának vitakörein vezetőségi tagjaink 

rendszeresen részt vettek. Reméljük, hogy ez a jó kapcsolat a következő akcióévben is meg
marad .

A fiatalok ebben az évben nagyobb létszámban jelentek meg a taggyűléseken, ami talán 

annak is köszönhető, hogy névre szóló meghívókat küldtünk a tagoknak a napirend feltünte
tésével .

Taggyűléseink főbb témái:

- Bulgáriai tanulmányi kirándulás

- Kambodzsai gyermekváros

- Érdekvédelem /munkahelyi demokrácia, továbbtanulás, szabadság-rendelet, tájékoztató a 

lakásrendelet módosításáról, mi nősítés, jutalmazás, bérkorrekció, kitüntetések/

- Nyelvtanfolyamokra és egyetemi előkészítőre való jelentkezés

- 1983-ban hogyan valósult meg a fiatalok szempontjából a káderutánpótIási terv /Előadó: 

Juhász Lászlóné/

- Uj KISZ tagok felvétele

- Beszámoló a KISZ építés és párttaggá nevelés c. vitakörről /Lékai KISZ Iskola/ Előadó: 

Borsányi Zsuzsanna
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AGITÁCIŐS ÉS PROPAGANDA MUNKA

Részt vettünk a szabad pártnapon, melynek témája az időszerű ideológiai, kultúrpoliti

kai kérdések volt, Agárdi Péter előadásában.

A Gondolat Könyvkiadó KISZ szervezete meghívott minket politikai vitakörére, melynek 

témája az iraki-iráni helyzet problematikája, előadó: Soós Levente.

Alapszervezetünk októberben vitakört szervezett az időszerű külpolitikai kérdésekről, 

előadó: Kovács Lajos.

AZ OSZK KISZ SZERVEZETÉNEK 1983/84-es POLITIKAI INTÉZKEDÉSI TERVE

Fiataljaink az intézmény pártszervezete által meghirdetett szemináriumokra szép szám

mal jelentkeztek:

- Aktuális kulturális kérdések: 4 fő

- Nyugati magyarság: 8 fő

- Vári előkészületek: 25 fő

A Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetemre

- 3 éves szakosított tagozat - filozófia I fő

- Speciális továbbképző tanfolyam - filmesztétika I fő

Jónéhányan résztveőznek:

- Állami oktatásban 6 fő

- Szakszervezeti oktatásban 5 fő

- Munkahelyi oktatásban 5 fő

ÉRDEKVÉDELEM

Az érdekvédelmi hálózatot továbbra is akti van működtetjük, az ezzel kapcsolatos mun

káról rendszeresen tárgyaltunk vezetőségi üléseken és taggyűléseken is. A főosztályi és 

osztályszintű érdekvédelmi felelősöket rendszeresen tájékoztatjuk. Az I. II. III. Főosz

tály és Gazdasági Igazgatóság érdekvédelmi felelősei mellett 1983. novembertől önálló cso

portként működnek a Főigazgatóság KISZ tagjai, bizalmijuk és egyben érdekvédelmi felelősük 

Borsányi Zsuzsanna.

KULTURÁLIS MUNKA

Apri I i s

- Forrás kör, Sinka István estje "György vezér a tüzeknek suttog11

- Budapest-Zirc-Bodajk-Pápa 2 napos autóbusz kirándulás
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- Óvári Sándor és Farkas László diavetitéses előadása a Várról

- A Muzeum kertben Széchényi Ferenc szobránál megemlékezés és koszorúzás

Május

~ Az |982-es sehaIlaburgi tanulmányi kirándulásról vetítés 

-Az 1983. évi bulgáriai tanulmányi kiránduI ás meghirdetése

Junius-augusztus

- A bulgáriai tanulmányi kirándulás szervezése

- Szabad pártnap - Agárdi Péter: Időszerű ideológiai, kultúrpolitikai kérdések

- Gondolat Könyvkiadó KISZ szervezeténél politikai vitakör 

Soós Levente: Az iraki-iráni helyzet problematikája

Szeptember

- Bulgáriai tanulmányi kirándulás 

Október

- Vitakör - Kovács Lajos: Időszerű külpolitikai kérdések

- Forrás kör - "Szólásért való ének11 A Dunatáj és a diaszpóra 
magyar irodalmáról - Torday Ferenc előadóművész estje

November

- Fájszi Károly eszperantó gyűjteményének megtekintése

- KISZ-vezetők klubjában /Lékai KISZ iskola/

"KISZ építés - párttaggá nevelés" c. vitakör

December

- Beszélgetés Gyarmathy Lívia filmrendezővel az "Együttélés" c. uj filmjéről 

1984. január

- BuJgáriai tanulmányút élménybeszámolója és filmvetítése 

február

- Cseh Gusztáv kolozsvári grafikusművész "Hatvan .főember" c. rézkarc 

sorozata kiállitásának megnyitása

- Farsangi bál

Folyamatos programjaink

- KISZ taggyűlések és vezetőségi ülések

- Egyetemi előkészítő tanfolyamok

- Nyelvtanfolyamok

- Az OSZK Híradó Ifjúsági rovatának rendszeres tájékoztatást adunk a KISZ életről

- Folyóirat és hírlap körözés

- KISZ-en kívüli fiatalok bevonása programjainkba
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Társadalmi és sport munka

Külön társadalmi munkát nem szerveztünk ebben az évben, pénzt gyűjtöttünk az OSZK 

kiskeresetű nyugdíjasainak segítésére, valamint a kambodzsai gyermekváros építésére.

Fiataljaink részt vehetnek intézményünk jól működő Természetjáró Szakosztály 

Vili. Kér. KISZ Bizottság által szervezett túrákon.
A Rosenberg hp. utcai KISZ csoport külön is szervezett kirándulást, Bulgáriába pedig 

az intézményi tanulmányi kirándulást szervezte a KISZ.
Fiataljaink közül sokan rendszeresen járnak kondicionáló tornára az Apáczai Csere 

János Gimnázium és Szemere utcai Általános Iskola tornatermébe.

KISZ-vezetőség

A hozzászólások után az alapszervezet egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

Ezek után az 1983. mozgalmi évben kiemelkedő munkát végzetteket jutalmazta meg a KISZ 

vezetőség:

Bíró Pétert /KKK/ a farsangi totó elkészítéséért,

Burány Tamást /Kutatásszervezési Csop./ az alapszervezet állandó plakátkészitője és a far

sangi bál meghívójának tervezéséért,

Hargitai Pétert /Kutatásszervezési Csop./ a farsangi bál szervezésében nyújtott segítsé

géért,

Dr. Kenyéri Katalint /KMK Hálózatfejlesztési, koordinációs és szakfelügyeleti oszt./ a

KISZ jogosítványainak kidolgozásáért,

Kis Gábort /MikrofiImtár/ a III. Főosztály KISZ csoportjának kirándulását szervezte meg, 

Dr. Szente Pétert /Raktári Osztály/ a történelem előkészítő vezetéséért.

A jutaImazottaknak gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk!

A taggyűlés második napirendi pontja az uj KISZ-titkár és vezetőség választása. A 

titkos szavazással történt választás eredménye a következő lett:

KISZ titkár: Szel esi Rózsa /MikrofiImtár/

Vezetőségi tagok: Csúcs Dal ma /Repertórium Szerkesztősége/

Borsányi Zsuzsanna /Személyzeti Oszt./

Papp Andrásné /Mikrofilmtár/

Pusztai Istvánná /Mikrofilmtár/

Harmadik napirendi pontként az uj titkár ismertette az 1984. évi akcióprogramot
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AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KISZ ALAPSZERVEZETÉNEK

1984-ES AKCIÓPROGRAMJA

SZERVEZETI ÉLET

Taggyűléseket továbbra is 2 havonta tartunk. Vezetőségi megbeszéléseket szükség sze

rint, de legalább 2 hetenként. A bizalmiak tájékoztatják a tagságot az időszerű feladatok

ról.
Tovább szeretnénk növelni a taggyűlések színvonalát, ezzel kívánjuk elérni tagságunk 

aktívabb részvételét a taggyűléseken. Részt veszünk a társadalmi, gazdasági és kulturális 

életünk időszerű fel adatainak megvitatásában.
Minden KISZ tagnak előre kell lépni a hatékony, minőségi munkavégzés terén. Élen kell 

járni a munkafegyelem megszilárdításában.
A vári felköltözés munkáiban a fiatalok hatékonyabban szeretnének részt venni. A gya

korlati feladatokban társadalmi munkával is részt kívánunk venni.

Nem csak gazdasági, hanem társadalmi szempontból is fontos, hogy a pályakezdő fiata

lok képzettségüknek, tudásuknak megfelelő munkakörben dolgozzanak, minél előbb beilleszked

jenek az adott környezetbe. Ennek érdekében továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani 

az újonnan érkezőkre. A csoportbizalmiak patronálják a pályakezdő fiatalokat, segítsék be

illeszkedésüket mind szakmai, mind mozgalmi tekintetben.

Ebben az évben is több közös munkát szervezünk a szakszervezettel.

Nagyobb aktivitással próbálunk bekapcsolódni a Vili. Kér. KISZ Bizottság munkájába.

AG1TÁCIŐS ÉS PROPAGANDA MUNKA

Vitaköröket szervezünk meghívott előadókkal az időszerű belpolitikai, gazdaságpoliti

kai kérdésekről. Aktivan részt veszünk a szabad pártnapokon.

A KISZ Vili. kér. Bizottsága az 1984. mozgalmi év során a következő napirendi pontok 

kötelező megtárgyalását írja elő a kerületi szervezetek számára:

- Az 1984. évi választások lebonyolításának tapasztalatai a KISZ KB 1983. szept. 20—i hatá

rozata szellemében

- A pártépitő, párttagajánló tevékenység értékelése /A tapasztalatokról 1984. jun. 30-ig 

Írásban kell tájékoztatni a KISZ Vili. kér. Bizottságát/.

Törekedni kell arra, hogy a politikai képzés valamely formájában valamennyi KISZ 

tagunk részt vegyen.

Tagfelvételi tevékenység

- A vári fel költözés miatt nagyobb fluktuáció várható intézményünknél, ezért a Személyzeti 

Osztály segítségét várjuk az újonnan belépő KISZ korosztályú fiatalok tájékoztatásáról.

- Különösen nagy gondot kell fordítani a pályakezdőkre, a megtartás tekintetében pedig a 

GYES-en lévő kismamákra, a katonai szolgálatukat töltő és leszerelő katonákra.
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Párttagajánlási munka

- Több figyelmet kell fordítani a szervezetben dolgozó fiatal párttagok Munkájára, kívá

natos, hogy minél aktívabban vegyenek részt a mozgalmi munkában. A párttagajánlási te

vékenységnél előnyben kell részesíteni a munkában élenjáró fiatalokat.

- Szeretnénk, ha még szorosabb kapcsolat alakulna ki a pártszervezettel. Mivel 1983-ban 

fiataljaink közül nem kerültek a párttagok sorába, szeretnénk ha 1984-ben az általunk 

felterjesztett 2 főből legalább az egyik felvételt nyerne.

Kapcsolattartás

- Ebben az akcióévben fel szeretnénk venni a kapcsolatot a Gyermek és Ifjúságvédelmi In

tézet egyik nevelőotthonával /Bp. XI. Aga u. 1-3/. Könyvekkel, folyóiratokkal szeret

nénk őket segíteni, erről a nevelőotthon vezetőjével, Dr. Németh Ilonával már beszél

gettünk.

- Az Állami Energetikai és Energiabiztonsági Felügyelet KISZ alapszervezetével, melynek 

titkára Szoloszka István, instruktorunk, egyeztettük akeióprogramjainkat. 1983-tól in

dult a közös munka a Gondolat Könyvkiadó KISZ alapszervezetével, melynek titkára Labá- 

nyi Ágnes.

ÉRDEKVÉDELEM

Az érdekvédelmi hálózatot továbbra is aktivan működtetjük. A főosztályi és osztály

szintű érdekvédelmi felelősöket rendszeresen tájékoztatjuk.

Az l.f I Nj I I I . Főosztály és Gazdasági Igazgatóság érdekvédelmi felelősei mellett 1983. 

nov.-től önálló csoportként működnek a Főigazgatóság KISZ tagjai, bizalmijuk és egyben ér

dekvédelmi felelősük Borsányi Zsuzsa.

KULTURÁLIS MUNKA

A fiatalok életében, mozgalmi munkában, nevelési céljaink megvalósitásában egyaránt 

növekszik a szabadidő jelentősége. Közművelődési céljaink elérésében sokkal nagyobb mér

tékben kell támaszkodni ifjúsági klubunkra.

A Várban, jobb körülmények között aktívabb klubéletet élhetnek majd a fiatalok. En

nek érdekében I főt szeretnénk beiskolázni a klubvezető képző tanfolyamra a színvonalasabb 

klubélet érdekében.

Ifjúsági klubunk 1984, évi programja

- Farsangi bál /I985. február/, számítva a szakszervezet anyagi támogatására

- Egyetemi előkészítő tanfolyamok

- Tervezzük az angol, szlovák és latin nyelvtanfolyamok folytatását, valamint kellő számú 

érdeklődő esetén az orosz nyelvtanfolyam beindítását
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- A Forrás kör uj előadásaiból néhányat intézményünknél is bemutatunk

- Gero Péter a Fejlesztési csoport munkatársa 6 évig Moszkvában dolgozott az NTMIK kereté

ben, élményeiről, munkájáról beszámolót tartana
- Hogyan valósult meg 1984-ben a fiatalok szempontjából a káderutánpótlási terv, valamint 

hogyan változott 1984-ben az OSZK személyi állománya a vári költözésre való tekintettel 

/fluktuáció, belső pályázat/ - Juhász Lászlóné szem. oszt.vez.

- Beszélgetés a vári felköltözésről a VOB tagjaival /esetleges előzetes vári látogatás/

- Az OSZK Híradó Ifjúsági rovatában rendszeres tájékoztatást adunk a KISZ életről

- Tovább folytatjuk a folyóirat és hírlap körözést

- Az egyes csoportok önálló kirándulásokat szerveznek - pl. egy napos családi kiránduláso

kat /Esztergom, Visegrád, Szentendre/ az OSZK-ban működő Természetjáró szakosztállyal 
együttműködve

- Tagjainkat ösztönözzük a szakmai pályázatokon való részvételre /Alkotó Ifjúság mozgalom, 

Keresztury pályázat, MKE/

- A KISZ-en kívüli fiatalokat az eddiginél még több akciónkba, rendezvényünkbe vonjuk be

Az OSZK KISZ szervezetének 1984-es politikai intézkedési terve

- A ZKT munkatársa, Németh László szívesen vezetne politikai vitaköröket különböző témák

ban pl. frz antiszemitizmus Magyarországon, külpolitikai viszonyok a külföldi sajtó szem

szögéből, magyar nemzettudat

- Külső előadó meghívásával vitakör a külpolitikai kérdésekről

Továbbképzés

- febr. 2-4 a KISZ titkár részt vett Gárdonyban a bizottsági titkárok és apparátus tagok 
felkészítőjén

- febr. 13-18 a Lékai János KISZ iskolán szervezett propagandista tanfolyamon ágit.prop. 
titkárunk Csúcs Dalma vesz részt

- fiataljaink az intézmény pártszervezete által meghirdetett szemináriumokon részt vesznek

Rendezvények

- Részt veszünk a központilag szervezett politikai rendezvényeken

- március FIN programok

- április Hazánk felszabadulásának 39. évfordulója tiszteletére koszorúzás a Mező

Imre úti temető Szovjet Hősi emlékművénél 

Ifjúsági nagygyűlés és műsor a Gél lért hegyen

- május Felvonulás és majális az Ifjúsági Parkban

KerüIeti küIdöttgyüI és

TÁRSADALMI ÉS SPORT MUNKA

Az 1984-es akcióévben a vári költözést kiemelt feladatnak tekinti a KISZ szervezet, 

a költözés egyes programjaink módosulását is jelentheti.
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A Vili. kér. KISZ Bizottság által szervezett "Nyílt túrákra" mozgósítjuk kirándulni 

szerető fiataljainkat.

A Főigazgatóság KISZ csoportja vállalta, hogy kellő számú érdeklődő esetén szívesen 

szerveznünk sakk-klubot.

Fiataljaink közül sokan rendszeresen járnak kondicionáló tornára az Apáczai Csere Já

nos Gimnázium és Szemere utcai Általános Iskola tornatermébe.

KISZ-vezetőség

Negyedik napirendi pont volt, hogy a kerületi küldöttgyűlésre az alapszervezetnek 

egy képviselőt kellett választania. Az alapszervezet nyílt szavazással egyhangúlag Szelesi 

Rózsa KISZ-titkárt választotta meg.

Az uj vezetőség minden KISZ tagnak további eredményes jó munkát kíván!

Összeállította: Borsányi Zsuzsanna
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könyvtarunk
1 LETÉRŐI

A PÁRTSZERVEZET HÍREI

Az OSZK MSZMP alapszervezete február 13-án taggyűlést

tartott. A taggyűlés napirendjén

- az OSZK és az OSZK-KMK 1983. évi beszámolója és 1984. 

évi terve /dr. Havasi Zoltánéin. Szente Ferenc elő

terjesztésében/ ;

- a párta lapszervezet 1984. I. félévi taggyűléseinek 

terve és

- a vári építkezés aktuális helyzetéről szóló tájékoz
tató szerepelt.

MSZMP OSZK-ALAPSZERVEZET 1984. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

Vezetőség

jan.: - az első félévi munkaterv összeállítása

- az 1983. évi kádertevékenység értékelése

- Havasi Zoltán főigazgató-h. beszámoltatása az uj kutatásszervezési feladatokról 

febr.:- az első félévi munkaterv megbeszélése a pártcsoportbizalm iákká I

- a KISZ szervezet beszámoló-taggyűlésének előkészítése 

márc.:- tagfelvétel

- vári előkészületek

- G.l. pártcsoportbizalmi beszámoltatása

- az 1984. évi tagdijbesorol ás 

ápr.: - Szente Ferenc a KMK munkájáról

- a pártoktatás tapasztalatai

máj.: - a várral kapcsolatos személyzeti problémák

- a szakszervezeti élet kérdései 

jun.: - a II. félévi munkaterv megbeszélése
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Taggyűlés

Jan.: - rendkívüli taggyűlés

- vári tájékoztatás

febr.:- Az első félévi munkaterv megvitatása /felelős: Óvári Sándor/

- Az intézményi munkaterv és beszámoló ismertetése /Havasi Zoltán és Szente Ferenc, 

felelős: Óvári Sándor/

ápr.: - Beszámoló és vita a vári felkészülés aktuális kérdéseiről /költözködés, szervezet, 

szociális kérdések /felelős: Sonnevend Péter/

- tagfelvétel /felelős: Vajda Gábor/

- tájékoztató a tagdijbesorolásról

máj.: - Az értelmiség helyzete szocialista társadalmunkban - ideológiai taggyűlés meghí

vott előadóval /felelős: Gerő Zsoltné/

szept.: - Az ifjúság az OSZK-ban - különös tekintettel a fiatal fizikai dolgozók helyzeté

re /felelős: Kastaly Bea/

- Tagfelvétel /felelős: Vajda Gábor/

Pártnap

- Aktuális gazdaságpolitikai kérdések

- Időszerű külpolitikai kérdések

/Kastaly Beatrix híradása/

A SZAKSZERVEZET HÍREI

SZAKSZERVEZETI CSOPORT TAGGYŰLÉSEK

Megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy a könyvtárban folya

matossá válik az év végi csoport taggyűlések szervezése. In

tenzitásban, formában természetesen különbség mutatkozik az 

egyes osztályok között; voltak olyan osztályok, ahol 1983 

végén, illetve 1984 januárjában időhiány és a kollégák tá

volléte miatt nem tudták a taggyűlést megszervezni, voltak 

olyan osztályok, ahol a bizalmik úgy ítélték, hogy egész 

évben közvetlen kapcsolatban vannak a csoport tagjaival és 

-igy nem szükséges külön beszámolót tartani. Ezeken az osztályokon is megkérdezték viszont, 

hogy a kollégáknak van-e valamilyen kérdésük, problémájuk, amit a szakszervezet meg tud 

oldani vagy közvetíthet a könyvtár vezetőinek.
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A legtöbb osztályon azonban a tavalyihoz hasonlóan - a jegyzőkönyvek tanúsága szerint

- komoly megbeszéléseket tartottak. A bizalmik részletes évi beszámolója után került sor 

a kérdésekre, a problémák megbeszélésére. A jelenlévő főbizalmik, SZB-tagok és szakmai 

vezetők számos kérdésre azonnal tudtak válaszolni.

A hozzászólások közös jellemzője a felelősségérzet, az információ iránti igény, a 

könyvtár gondjaiban - nevezetesen a vári költözéssel kapcsolatos munkákban-vaIó részvé

teli szándék. A jegyzőkönyvekből kiemeltünk és egy-egy gondolatkörbe csoportosítottunk 

néhány problémát, mellőzve természetesen azokat, amelyek időközben megoIdódtak, vagy a 

jövőben is csak egyszerűen gyakorlati ügyintézést kívánnak.

Általános kérdések, melyeknek megoldása túlnő a könyvtár keretein és a szakszervezet 

országos támogatását igényli:

- a 40 órás munkahét bevezetésének lehetősége, sürgetése;

- a vasúti kedvezménynek a családtagokra vonatkozó megszüntetését sérelmesnek tartják, 

kérik továbbítani ezt a Közalkalmazottak Szakszervezetének /Budapesti Bizottság/;

- az évi bérfejlesztési keret /A%/ és a jutalmazási keret /\%/ nagyon alacsony, különösen 

az áremelések hátterében, nincs megtartó ereje a könyvtári területen;

- a szociális juttatások szintje igen alacsony /kevés a beutaló, alacsony a segélykeret 

és az egyes segélyek összege, alacsony az étkezési hozzájárulás - 3.30 Ft/.

A könyvtáron belüli, általános érvényű bér- és jutalmazási kérdések:

- több csoportban kifogásolták, hogy osztályvezetőktől fölfelé sem a bérezésnél, sem a 

jutalmazásnál nincs differenciálás, mig általában ezt elvárják;

- a könyvtár munkabérei számos kategóriában elmaradnak az országos átlagtól, ami fluktuá

ciót okoz és uj munkaerők alkalmazásánál csökkenti a vonzerőnket;

- megoszlottak a vélemények a pontrendszerü jutalmazásról, volt ahol jónak tartották, 

volt ahol nem, a KMK-ban a jutalmazási pontrendszer további finomítását tartják szüksé

gesnek.

- /Itt említjük meg, hogy az egyik csoportban felvetették, hogy szívesen tájékozódnának a 

könyvtár "pénzgazdálkodásáról11. Jó ötletnek tartjuk!/
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A jelenlegi munkakörülményekkel kapcsolatos észrevételek:

- általános panasz a szükséges technikai eszközök hiánya, ill. elavult szintje /1936-os 

adréma gépek, reprográfiai és állományvédelmi gépek/;

- több csoportban kifogásolták a Gl tuIbürokratikus és lassú ügyintézését. Tavaly is fel

merültek ilyen kifogások, a helyzet azóta még romlott, ami az anyagbeszerzés, ellátás 

és javítás kérdéseit illeti. Különösen problematikus a már működő vári részlegekben a 

hibáéi hárítás.

Ezekkel a témákkal feltétlenül részletesen kell foglalkozni, mert véleményünk sze

rint ez a színvonal a könyvtár vári működtetését megkérdőjelezi.

Szinte minden csoportban foglalkoztak a vári felköltözéssel kapcsolatos szakmai és 

szociális kérdésekkel, az uj élet és munka körülményekkel.

- Milyen munka- és egészségvédelmi intézkedések történnek a várban mesterséges fény és 

szellőzés mellett dolgozók érdekében?

- Biztosítva lesz-e a közétkeztetés, vásárlási lehetőség, jobb közlekedés?

A várral kapcsolatban a kollégák jóval több és konkrét információt várnak az intéz

ményvezetéstől és a szakszervezettől egyaránt. Elvárják, hogy az SZB határozottabb maga

tartást tanúsítson.

A jegyzőkönyvekből nyert összkép alapján jónak mondhatjuk a szakszervezet és a szak

mai vezetés közötti kapcsolatot, a bizalmik és a főbizalmik együttműködését, de több kér

dést tettek fel az SZB munkájára vonatkozóan. A tagság nem látja elég világosan az SZB mű

ködésének eredményeit, ill. nem ismeri az SZB működésének területeit. Ennek az is oka, 

hogy túl szerények voltunk, az elmúlt évben ritkán jelentkeztünk az OSZK HÍRADÓ hasábjain 

és ritkábban jelent meg a Kis híradó is. A jövőben törekedni fogunk arra, hogy az aktuális 

híreket, információkat frissen közöljük és rendszeresen tájékoztassunk az SZB munkájáról. 

Élőbbé kell tenni a tagság és az SZB kapcsolatát, ami jórészt a tagságon és a bizalmikon 

is múlik.

E kissé hosszúra nyúlt összefoglalóban említett és a csoportgyüléseken elhangzott va

lamennyi kérdésről bővebben fogunk beszélni a bizalmi testület következő ülésén.

Karácsony Rózsa - Nagy Zoltán

OSZK-BÁL, 1984

... Nyolcat üt az óra és mégis elég kevesen ácsorgunk a Díszteremben. A program szerint 

"20-05 óráig" tartó mulatságon vehetünk részt. A tavalyi bálhoz képest néhány ujitás is 

szerepel, főként a video-disco. Két képernyőn át vizuális élményt is kaphatunk. Fél tízig
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AZ OSZK H1RADÓ I9e3. ÉVI XXVI. ÉVFOLYAMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE

Együttműködés

Együttműködési szerződés. /A Művelődési Minisztérium Kulturális Létesítmények és Informá
ciós Szolgálata és az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tára között./ 1-2. sz. 
26. I.

Emlékülések, konferenciák

Kovács Ilona: Magyar-amerikai konferencia az OSZK részvételével. 7-12. sz. 140-141. I. 

Somkuti Gabriella: Gombocz István emlékülés. 7-12. sz. 139. I.

Fölöspéldány Központ

Gyulai Árpád: A Fölöspéldány Központ tevékenységéről. 5-6. sz. 96-101. I.

Frissen doktoráltak

Csapó Edit /Riportén Orbán Éva./ 5-6. sz. I16-117.1.

Gazdasági kérdések

Fábry György: Program a szerződéses munkák árbevételéből képzett részesedési alap 1983. 
évi felhasználására vonatkozóan. 3-4. sz. 80. |.

Felhasználási terv az 1983. évben ifjúságpolitikai célokra fordítható pénzösszegekről for
rások szerinti megoszlásban. 3-4. sz. 73. I.

Jutalmazások, kitüntetések

3-4. sz. 50-51. I. ; 5-6. sz. 95. I. ; 7-12. sz. 127-128. I.

Keresztury pályázat

Az 1983. évi Keresztury jutalom odaítélése. 7-12. sz. 128-129. I.

Pályázati hirdetmény. 7-12. sz. 129. I.

Kéziratok az OSZK-ban

Bor Kálmán: Horvát nyelvemléket találtak az OSZK-ban. 1-2.sz. 32-35. I.

Vizkelety András: Mi van a kódexben? 1-2. sz. 36-37. I.

Kiadványi munka, kiadványok ismertetése

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ kiadványai 1982-ben. /Összeáll. Rácz Ágnes./
1-2. sz. 28-30. I.

Mikrofilmek címjegyzéke: Színes grafikai plakátok. I. Mikrofonná /összeáll. Nagy Zoltán... 
/Ism. Szente Péter./ 1-2. sz. 31-32. I.

Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1980. /Ism. Tóth András./ 3-4. sz. 55-57. I.

Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai 1982-ben. /összeáll. Szente Péter./ 1-2. s^. 
27-28. I.

Uj kiadványunkról. Beszélgetés a Nemzetközi Csereszolgálat munkatársaival. /Riporter: 
Németh S. Katalin./ 3-4. sz. 58-60. I.

A Közalkalmazottak Szakszervezetének könyvtári alapszervezete 

Beszámolok

= /összeáll. Karácsonyi Rózsa, Jenei Ildikó./ 7-12. sz. 159-160. I.



Horváth Tiborné: Beszámoló az 1982. évi szakszervezeti kulturális és sportéletről 3-4 
sz. 86. I.

Jenei Ildikó: A Társadalombiztosítási Tanács 1982. évi munkájáról. 3-4. sz. 84. I.

Karácsonyi Rózsa: Szakszervezeti bizalmi testületi ülésről. 3-4. sz. 79. I.

Rosta Lajosné: Az SZB munkavédelmi felügyelőjének 1982. évi munkájáról. 3-4. sz. 85. I.

Susánszky Zoltánná: Az OSZK Szakszervezeti Bizottságának 1982. évi munkájáról. 3-4 sz 
81-84. I.

KuItúráiis munka, rendezvények, kiállítások

Bánfi Szilvia: Látogatóban Fajszi Károly eszperantó magángyűjteményében. 3-4. sz. 61-62. I. 

Borsányi Zsuzsanna: Látogatóban Fajszi Károlynál. 7-12. sz. 139-140. I.

Gyimes Ferenc: Az OSZK-ban szerepelt a kassai "Csermely" kórus. 3-4. sz. 88-89. I.

Karsay Orsolya: Babits Mihály emlékkiállítás. 7-12. sz. 138. I.

Kecskeméty István: Az OSZK énekkarának Liszt-Kodály hangversenye. 5-6. sz. I18-119. I. 

Kelecsényi Gábor: Bál után... 1-2. sz. 42-43. I.

Maróti Ádám: Fiatalok beszélgetése az Együttélés c. filmről. 7-12. sz. 153-155. I.

Párkai né Eckhardt Mária: Az OSZK énekkarának 1983. évi tervei. 3-4. sz. 86-88. I.

Vavrinecz Veronika, Párkai né Eckhardt Mária: Az OSZK énekkarának 1983-ban végzett munkájá
ról. 7-12. sz. 161. I.

Jelentősebb szerzeményeink

Kézirattár. /Összeáll. V. Windisch Éva./ 1-2. sz. 22-24. I.; 7-12. sz. 130-131. I.

Régi Nyomtatványok Tára /Összeáll. Soltész Zoltánné./ 1-2. sz. 24-25. I. ; 7-12. sz. 
131-133. I.

Színháztörténeti Tár. /Összeáll. Belitska-Schpltz Hedvig./ 7-12. sz. 133. I.

A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség könyvtári a lapszervezete

Emlékeztető az IB 1983. február 25. üléséről. /Összeáll. Zírcz Péter, Inotai István./
1-2. sz. 41.1.

A KISZ élet hírei. /Összeáll. Borsányi Zsuzsanna./ 1-2. sz. 39-40. I.

Az OSZK KISZ alapszervezetének 1983-as akcióprogramja. 3-4. sz. 70-73. I.

A Magyar Szocialista Munkáspárt könyvtári alapszervezete

MSZMP alapszervezet 1983. évi munkaterve. 1-2 ót 43-44. I.

Nemzetközi kapcsolataink

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ külföldi vendégei. /Összeáll. Uzsoki Andrea./ 
1982. juIius-december: 1-2. sz. 9-10. I.

Az Országos Széchényi Könyvtár külföldi vendégei. /Összeáll. Görgeyné Kovács Katalin,
Révay Rita./ 1982. juIius-december: 1-2. sz. 5-9. I. ; 1983. január-december: 7-12. sz. 
123-125. I.

OSZK Híradó, szerkesztőségi hirek

Bor Kálmán: Szerkesztőségi közlemény. 7-12. sz. 169. I.

II.



Kovács József: Ahogy elkezdődött. Visszeemlkezes az OSZK Híradó előzményeire és indulásá
ra. 3-4. sz. 67-69. I.

OSZK munkatársai külföldön

Beszélgetés SziIvássy ZoltánnévaI Laoszról. /Riporter: Bor Kálmán./ 5-6. sz. I11-115. |. 

Salgó Ágnes, W.: Delhi szikrázó fényben. I. 5-6. sz. 108-110. I.

Az OSZK-ról sajtóban, rádióban

168 óra 1983. október 15. /Közread.: Bor Kálmán./ 7-12. sz. 134-137. I.

Kovács Zoltán: Elképzelések a Vár közlekedéséről. Részletek. Budapest 1982. 12. sz
2-5. I. 3-4. sz. 63-64. I.

Sajtótájékoztató a könyvtárakról. A Magyar Rádió belpolitikai rovatának 143. sajtótájékoz
tatója. /Közread. Bor Kálmán./ 5-6. sz. 104-108. I.

Restaurálás, restaurátorok

Kastaly Beatrix: Először kaptak bizonyítványt könyvrestaurátorok. 5-6. sz. 101-103. I.
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valami krimiszerü műsor megy, néha oda-odapiIIant a társaság: punkok, karate, fojtogatás, 

autós hajsza - s mindez színesben.

... gyűlik a társaság! Hó de sokan vagyunk! A tavalyi bállal ellentétben inkább a fiatal 

korosztály jött. Vajon érdemes lenne-e kér ingot, tangót stb. is játszani az idősebbek ked

véért? jönnének-e többen?

... Kezdődik a tánc. Sok discós is jött, néhány perc múlva tele van a parkett, óriási hang

erővel szól a zene, beszélgetni alig lehet. Néhányan süketnéma-jelekkel érintkeznek egy

mássá I .

... Talán az OSZK-bálnak kellene betölteni - részben - az "ismerkedési" funkciót? Ren

geteg ember dolgozik a könyvtárban akit nem ismerünk. Néhány csinosabb fiú vagy lány érke

zésekor egymást kérdezgetik a táncolok: Mki ez? Discós? Családtag? Ismerős? Micsoda?! Itt 

dolgozik? Tényleg, mintha láttam volna az XYZ osztályon... Uj dolgozó? Mi?! Tiz éve itt 

van?!

... kevés alkalom van az "össz-OSZK-s" ismerkedésre. KISZ, kirándulás... De a KISZ korha

tára kötött, a többi megmozdulásra legtöbbször ugyanazok az emberek jönnek el! A Díszterem 

előtt ugyan beszélgető csoportok is ülnek, de itt is főleg az egy osztályon dolgozók vanr 

nak együtt. A teremben sok szép nő ül, "a la petrezselyem"... Fiuk! Mi lesz?! Nem baj 

hogy nem ismered! Felkérni, gyorsan!

...A disco-számok hosszúak kb. 10 percesek, de csak egy rock and roll! Pedig sokan sze

retik. Én is.

... A szünetben rajzfilm megy a képernyőn, nem is rossz. Tombola, szellemi totó... lehet 

pihenni. A főnyeremény torta /és nem fehér egér/, apropó, miért nincs szépségki rá Iy-vagy 

királynő-választás? Kellene még néhány jópofa ötlet. Lepényevés? Zálogosdi? Nem baj, 

jövő februárig gondolkozzunk ezen.

... Jó a hangulat, majd szétrugjuk a Dísztermet! Elterjed a hir, hogy vendégünk a P. Box, 

Vikidál, sőt Deák Bili Gyula! És a hir igaz!

... A discósfiuk fantasztikus figurákat tudnak, sokan lopva figyelik őket, igyekeznek el

tanulni. Én is. Mindenki belelendül, végre táncolnak a "petrezselymek" is! Mindenki jól ér
zi magát, és ez a fontos!

... Hajnal van, indulok haza. Még sokan maradnak. Vajon hányán tartanak ki ötig? Azt hi

szem ehhez valóban "géppuskaláb" szükséges...

... Akik nem jöttek el, hétfőn megkérdezték: milyen volt az OSZK-bál az idén? Az egyhangú 

válasz: nagyon jó. Senki sem bánta meg hogy eljött!

Maróti Adám
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