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A Vezetői Tanács 1984. január 31 — i ülésén dr. Havasi Zoltán foigazgatóhelyettes elő
terjesztésében az OSZK 1984. évi munkatervét és dr. Somkúti Gabriella osztályvezető előter
jesztésében az OSZK 1983. évi beszámoló jelentését vitatta meg. A VT az előterjesztéseket
- kisebb módosításokkal - elfogadta. A végleges változatok azóta már hivatalosan is kiadás-a kerültek.
Március 22-én együttes ülést tartott a Vezetői Tanács és a Tudományos Bizottság a
Művelődési Minisztérium Könyvtári osztálya és a Tudományszervezési és Informatikai Intézet
képviselőinek részvételével.
Először a felsőoktatási és egyéb kutatóhelyek távlati fejlesztési tervének kidolgozá
sával foglalkozó munkacsoport által készített "Javaslat az egyetemi-főiskolai és közgyűjte
ményi kutatóbázis távlati fejlesztési koncepciójára11 c. dokumentum került tárgyalásra,
amelyet* az OSZK a Tudományszervezési és Informatikai Intézet kérésére tűzött az OSZK VT
és TB együttes ülésének napirendjére. A vita során számos hozzászólás hangzott el, amelyek
többek között a közgyűjteményekben folyó kutatások hátrányos helyzetével, a hiányos fel
tételrendszerrel, a kutatási eredmények közzétételének megoldatlanságával és a könyvtárak,
de elsősorban az OSZK-hoz kapcsolódó Magyar Nemzeti Bibliográfiai rendszer számítástechni
kai problémáival foglalkoztak. A hozzászólások ugyanakkor hangsúlyozták annak Jelentőségét,
hogy a Tudományszervezési és Informatikai Intézet olyan összefoglalást készített, amelyben
©|ső ízben szerepel nek megfelelő súllyal a közgyűjteményi kutatások, nem hallgatva el a
feltételrendszer hiányosságait sem.
A hozott határozatnak megfelelően az OSZK írásban eljuttatta a Tudományszervezési és
Informatikai Intézetnek a könyvtárnak az értekezleten elhangzottakra alapozott hivatalos
állásfoglalását.
Az értekezlet ezután dr. Veszprémy László "Az OSZK középtávú kutatási tervkoncepciója
1986-199Qft
rozatok:

c. előterjesztését tárgyalta meg. A számos hozzászólást követően hozott hatá

•I.
2.

A két testület a koncepciót alapjaiban elfogadta.
A tervkoncepciót a hozzászólásoknak megfelelően át kell dolgozni,
III. kiegészíteni.

3.

Az uj fogalmazás terjedjen ki nagy vonalakban a kutatások
alapfeltételeire is.

4.

A tervkoncepciót fel kell terjeszteni az MM-nek és az
MTA-nak.

Március-április folyamán rendszeresek voltak a VT szoros naprend nélküli, a folyó
ügyeket tárgyaló megbeszélései.
összeállította: Somkutl Gabriella

SZSlifiiLYÍ HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK
/I984. Január l.-áprlllfe 16./
UJ dolgozóink:
Adám Ágnes

szakáik.I1.

Restaur.laboratórium

Balázsné Sárvári Éva

Ugyvit.dolg.11.

Katalogizáló o.

Berke Barnabásné

osztályvezető h.

KFKK

Boór Zoltánná

ügyintéző III.

Gazdaság 1 1gazgatóság

Bögöly József

szakalk^lV.

Olvasószolg. ás táj. o.

Ecsedl Viktória

szakaik.1.

x/

Gyarapítási o.

Dr. Frledrlch Ildikó

szakik.1.

x/

01vasószolg. ás táj.o.

Futó Ágnes

ügy 1ntéző III. x/

Repertórium szerk.

Halasi Adrienné

ügyv1t.do1g.1.

KMK szakkönyvtár

Horváth Mlklósné

szakmunkás 1.

MlkrofIImtár

Kovács Imréné

szakaik.11.

KFKK

Molnár Istvánná

Ugyvit.dolg.11.

Morvái Gábor

szakmunkás 11.

Műszaki és fenntartási o.
f»
fi

Novák Józsefné

Ugyvit.dolg.11.

Igazgatási osztály

Pelczéder Zoltánná

bétán.munkás 11.

Műszaki és fenntartási o.

Poprády Géza

főosztályvezető h.

III. főosztály

Dr. Rónai Tamás

főmunkatárs

KMK Módszetanl, kutatási
továbbképzési osztály
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Schmldt Gyula

szakmunkás I.

Műszaki és fenntartási o.

Szabó Ernő

szakaik.IV.

Könyvek Közp. Katal.

Szabó Ferenc

szakaik.III.

KMK Módszertani, kutatási és
továbbképzési osztály

Vlgh Lajosné

főmunkatárs

Könyvek Közp. Katal.

Megjegyzés; Az uj, 24/1983./XII.17./ ABMH számú rendelkezés megjelenése után, 1984. Január
I. napjától felvett dolgozókat már az említett rendelkezés szerinti munkakörök
be kellett besorolni, ennek felel meg a feltütetett

besorolás.

A rendelkezés kézhezvétele előtt véglegesített dolgozók okmánya még a korábbI
rendelkezés szerinti besorolást tünteti fel /a fentebb felsoroltak közül a x/
Jellel megjelölt besorlások tehát még régi rendszerűek!/
A következőkben feltüntetett münkakörl elnevezések mind régebbi rendszerűek:
Eltávoztak a könyvtártól:
Nyűgé*! Jazással:
Dr. Kövendl Dénes főmunkatárs I.
Dr. Splra Györgyné főmunkatárs I.
Áthelyezéssel:
Barkóét! András szakaik.I.

/Európa Könyvkiadó/

Dr. Herboly Mlklósné szakaik.II. /Tárnok utcai Alt. Iskola/
Dr. Kovács Mlhályné ügyvlt.alk.I. /Magyar Nemzeti Muzeum/
Péterffy Judit szakaik.l.

/ELTE Egyetemi Könyvtár/

Uzsokl Mária Andrea szakaik.I. /Eötvös József Gimnázium/
Munkaviszony megszűnt:
Körmendi Mlklósné betanított munkás I.

(

Kukoréily Endre szakaik.lII.
Rlba István

szakik.III.

Sehultelsz Gyula szakaik.I.
Szénást Lászlóné szakaik.III.,csop.vez.
Felmondott:.
Pohl Zsuzsanna szakmunkásul.
Pusztai Ervin

szatonunkás I.

Kérésére 50 Jt-os elfog!.határozott Idejű részfoglalkozásúvá átminősítve:
Lehóczky Viktória

szakaik.I.
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Átsorolások:
Ungváry Rudolf

főmunkatárs I•

Víz Judit

szakmunkás I.

Csoportvezetői megblzatások:
Bődás Éva

szaka I k. I I.

Csúcs Dalma

szakaIk. I.

Osztályvezetői megbízatás, változatlan besorolással:
Murányi Róbert főmunkatárs I. saját kérésére felmentést kapott a Zeneműtár vezefésóre
vonatkozó megbízatása alól, helyette Vavrinecz Veronika főmunkatárs I. a Zeneműtár meg
bízott vezetője.
Ugyancsak változatlan besorolásban Németh László szakik.l. kapott a Zárolt Kiadványok Tá
ra vezetésére - Somogyi Pál né osztályvezető visszatéréséig - megbízatást.
UJ szolgálati beosztás:
Lázár Istvánná szakalk.il. Katalogizáló a perlodíka-feldolg. részleg
Főkönyvtárosi címet kaptak a következő, szakaik.I. besorolású dolgunk:
Csepregi Klára
Ür. Frledrich Ildikó
Hajnal Jánosné
Maurer Zsuzsa
Németh Gábriel la
Dr. Rozgonyi Tamásné

KITÜNTETÉSEK
Az Elnöki Tanács hazánk felszabadulásának
39. évfordulója alkalmából Zircz Péter
főigazgató-helyettesnek a Munka Érdemrend
arany fokozatát adományozta.
A kitüntetéshez szívből gratulálunk.
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Apri1 is 4. aI kaiméból

Szocialista Kultúráért kitüntető jelvényt kapott
Sípos Márta
Kiváló Munkáért kitüntető jelvényt kapott
Csúcs Dalma
Jónás Lászlóné
Kurecz Antal né
Miniszteri Dicésretben részesült
Béres Deák Lászlóné
DebreczenI KároIyné
Papp Andrásné

A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságától
Kiváló Ifjúsági Vezető érmet
Inótái István
Dicsérő Oklevelet

az OSZK KISZ alapszervezete

kapott.
A Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnöksége Május I. alkalmából Mencsik Pál elvtársnak
eredményes szakszervezeti munkájáért a lfSzakszervezetI Munkáért1' jelvény ezüst fokozatát
adományozta.
A kitüntetéshez gratulálunk és további eredményes munkát klvánuck.

A KIEMELKEDŐ TÁRSADALMI MUNKÁJUKÉRT JUTALMAT KAPTAK:
Dr. Susánszky Zoltánná

IIly Lászlóné

Bor Kálmán

Ma lek Magdolna

Dr. Elekes Péter

Bán Kata 11n

Horváth TI borné

Borsányl Zsuzsanna

Dr. IIlyés KatalIn

Járdái György

Relsenleltner Lajosné

Mihály Józsefné

Rosta Lajosné

Dr. Velenczel Katalin

Dívány Iné Várad I Zsuzsanna
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TÖRZSGARDA
10 ÉVES

/!. FOKOZAT/

Bencze Lajosné

Murányi Róbert

Borissza Ödönig

Perlaki Horváth Lászlóné

Boros Lajosné

Ravasz Erzsébet

Horváthné Payer Berta

Rétháti János

Kapósi Istvánná

Rosta Lajosné

Kamondi Antal

Savanyó Rezsoné

Kürt iné Kiss Éva

Sípos Márta

Lorfnczné Juhász Márta

Színál Tivadarné

Mihály Jőzsefné

Szilágyi Péter

Morvái Zsuzsanna
20 ÉVES /II. FOKOZAT/
Bagóczkyné Száraz Erzsébet

Kis Elemérné

Csilleg Lászlóné

Németh Jánosné

Glosz Andrásné

Patay Lászlóné

Hajós Csabáné

Szűcs Jenoné

25 ÉVES /III. FOKOZAT/
Fodor András /KMK/

Szí Ivássy Zoltánná

Gero Zsoltné /KMK/

A KIVÁLÓ VÉRADÓ kitüntetés
Arany fokozatát

Varga Lajosné

Ezüst• fokozatát

Kis Gábor
Holczmüller József
Bel eznai László

Bronz fokozatát

Kökössy Gábriel la
Ma lek Magdolna
Papp Andrásné
Samkó Ferencné

kapta.

Valamennyi kitüntetett, jutalmazott munkatársunknak gratulálunk!
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bírósági

hír

1984. április 6-án, a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, Máz iné Dr. Szepesi
Erzsébet büntetotanácsa előtt megkezdődött Balogh Lóránt és bűntársa, Gábor Ernő bűn
ügyének tárgyalása.
Balogh Lóránt OSZK dolgozó, állásából 1983. májusa óta fel van függesztve és
előzetes letartóztatásban van.
Az ügyészség Balogh Lórántot jelentős értékre, Üzletszerűen elkövetett lopás
sal vádolja.
A személyi adatfelvetel és a vádirat Ismertetése után sor került a bizonyítási
eljárásra. Balogh Lóránt a terhére rótt büncselekmiényt tagadja. A bizonyítási eljárás
tanuklhalIgatásokkal folytatódott.
A bűntárs, a szabadlábon védekező Gábor Ernő kihallgatására nem került sor, ő
a következő tárgyalásra van Idézve, mivel a bíróság a bizonyítási eljárás folytatását
rendelte el és a tárgyalást Junlus 26.-ra elnapolta.
/A bünügy további részleteiről, a tárgyalás folytatásáról tájékoztatni fogjuk olvasóinkat./

§
I

+ HÍREK + HÍREK + HÍREK + HÍREK + HÍREK + HÍREK + HÍREK + HÍREK + HÍREK +
Tervei szerint a Magyar Posta i985-ben emlékblokkot ad ki az Országos Széchényi Könyvtár
uj épületének megnyitásáról.

Újabb magyar vonatkozású kiállítás készül Ausztriában: ezúttal I. Ferenc József uralkodása
/1848-1916/ első szakaszának korát idézik majd fel a rendezők.

+ HÍREK + HÍREK + HÍREK + HÍREK + HÍREK + HÍREK + HÍREK + HÍREK + HÍREK +
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AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KIADVÁNYAI

1983
Magyar nemzeti bibliográfia. Könyvek bibliográfiája / Országos Széchényi Könyvtár ;
fel. szerk. Sípos Márta. - 38. évf. 1-24.fűz. (1983. jan. l.-dec. 15.). - Bp.

OSZK,

1983. - XLVI, 1384 p. ; 29 cm
ISSN 0133-6843
Magyar nemzeti bibliográfia. Könyvek bibliográfiája / Országos Széchényi Könyvtár ;
fel. szerk. Sípos Márta. - 1982, éves index. - Bp.

OSZK, 1983. - 476 p. ; 29 cm

ISSN 0133-6843
Magyar nemzeti bibliográfia. Zenemüvek bibliográfiája / Országos Széchényi Könyvtár ;
fel. szerk. Vavrínecz Veronika. - 14. évf. 1-4. fűz. (1983. jan. l5.-szept. 15.). Bp.

OSZK, 1983. - 181 p. ; 29 cm

Éves mutató a 4. füzethez fűzve.
ISSN 0133-5782
Magyar nemzeti bibliográfia. Időszaki kiadványok repertóriuma

társadalomtudományok,

természettudományok / Országos Széchényi Könyvtár ; fel. szerk. Sándor Ernő. - 38. évf.
1-12. fűz. (1983. jan.-dec.). - Bp.

OSZK, 1983. - 825 p. ; 29 cm

ISSN 0133-6894
Magyar nemzeti bibliográfia. Időszaki kiadványok repertóriuma

társadalomtudományok,

természettudományok / Országos Széchényi Könyvtár ; fel. szerk. Sándor Ernő. - 1981, index
- Bp.

OSZK, 1983. - IX, 185 p. ; 29 cm

ISSN 0133-6894
Külföldi magyar nyelvű kiadványok

külföldön magyar nyelven megjelent könyvek és folyó

iratcikkek válogatott bibliográfiája / Országos Széchényi Könyvtár ; fel. szerk. Orvos
Mária. - 12. évf. 1-4. fűz. (1983. jan./márc.-okt./dec.). - Bp.
29 cm
ISSN 0133-333X
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OSZK, I983. - 338 p.

Hungarika irodalmi szemle

külföldön, idegen nyelven megjelent, magyar vonatkozású köny

vek és folyóiratcikkek válogatott bibliográfiája / Országos Széchényi Könyviár
szerk. Szerb Judit. - 13. évf. 1-4. fűz. (1983. jan./márc.-okt./dec.). - Bp.

fel.
OSZK,

1983. - 334 p. ; 29 cm
ISSN 01 33-75013
Külföldi társadalomtudományi kézikönyvek
nyi Könyvtár

országos gyarapodási jegyzék / Országos Széché

fel. szerk. Kondor Imréné. - 1983, I. - Bp.

OSZK, 1983. - X. 2929-3137.

p. ; 29 cm
ISSN 0133-5839
OSZK híradó

az Országos Széchényi Könyvtár MSZMP aIapszervezefének, S/aks/ervezeti Bi-

zotfságának és KISZ a Iapszervezetének lapja / fel. szerk. Bor Kálmán. - 26. évf. I/2—7/12.
sz. (1983). - Bp.

OSZK, 1983. - 169 p. ; 29 cm

ISSN 0324-2064
Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve / fel. szerk. Németh Mária. - 1980. - Bp.
OSZK, 1982. - 609 p. ; 24 cm
Címe a kötet gerincén: Az OSZK évkönyve
ISSN 0524-8868
A magyar irodalom és Irodalomtudomány bibliográfiája / Országos Széchényi Könyvtár
foszerk. Pajkossy György ; szerk. Németh S. Katalin. - 1979. - Bp.

OSZK, 1983. -

503 p. ; 24 cm
ISSN 0134-1464
Magyar könyvészet

a Magyarországon megjelent könyvek szakosított címjegyzéke / Orszá

gos Széchényi Könyvtár ; fel. szerk. Szűcs Jenoné. - 1980, 1/2. kötet. - Bp.

OSZK,

1982. - LXIX, 1031 p. ; 29 cm
ISSN 0133-3496
Magyar nemzeti bibliográfia. Időszaki kiadványok bibliográfiája / Országos Széchényi
Könyvtár ; fel. szerk. Nagy Zsolfné. - 1981. - Bp.

OSZK, 1983. - XIII, 291 p. ; 29 cm

ISSN 0231-4592
Külföldi időszaki "kiadványok (KIK) a magyar könyvtárakban 17. századtól 1970-ig

retros

pektív lelőhelyjegyzék / Országos Széchényi Könyvtár ; szerk. Csillag Lászlóné. - 5. kö
tet. - Bp.

OSZK, 1982. - 643 p. ; 29 cm

Tartalma: L-N.
ISBN 963-200-019-6
ISBN 963-200-018-8 összkiadás
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Külföldi időszaki kiadványok

KIK

a magyar könyvtárakban 17. századtól I970-Ig :

retropektlv lelőhelyjegyzék / Országos Széchényi Könyvtár ; szerk. Csillag Lászlóné. Kiegészítő kötet. - Bp.

OSZK, 1982. - 552 p. ; 29 cm

ISBN 963-200-017-X
ISBN 963-200-018-8 összkiadás
összeállította: Csúcs Dalma

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT KIADVÁNYAI

198J
ARATÓ Antal
Mlbé

kerül?

Költségvetési kalkulációk és módszertani megjegyzések közművelődési és

Iskolai könyvtárak állománygyarapítására az "UJ Könyvek” clmü állománygyarapítási tanács
adó 1982. évi kínálata alapján / Cszerk. Arató Antal]. - Bp.

OSZK-KMK, 1983. - 62 p.

ISBN 963 201 181 3
BÁCSKAI István
Az olvasási szokások változásai Bácsalmáson : Többlépcsős vizsgálat fiatalok körében /
Bácskai István, Gereben Ferenc, Nagy Attila ; Cszerk. Gereben Ferenc]. - Bp. : OSZK-KMK,
1983. - 76 p.
ISBN 963 201 160 0
BENKŐ Zsuzsanna
Gyermek- és Ifjúsági irodalom : 1976-1980 / Ca kötetet összeáll, és szerk. Benkő Zsuzsan
na]. - Bp.

NPI, 1983. - 233 p. - (Könyvtári kis tükör : Ajánló könyvjegyzék,

ISSN 0138 9920)
ISBN 963 201 150 3 (KMK)
ISBN 963 563 007 7 (NPI)
BORSA Gedeon
Gyakorlati tudnivalók a régi nyomtatványokról / Borsa Gedeon. - Bp.

ELTE

OSZK-KMK,

1983- . - (Segédlet a könyvtárosképzéshez)
I., Az Írófelület sajátosságai és azok leírása, kollaclonálás. - 1983. - 26 p.
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DEMETER Gyula
Könyvtárak világítása / Demeter Gyula, Faragó György, Hazlna Sándor. - Bp. : OSZK-KMK,
1982. - 246 p.
ISBN 963 201 149 X
Használói Igányek - tájékozódási szokások : Válogatás egy tanfolyam záródolgozataiból /
Cvál. és szerk. Sz. Nagy Lajos] ; Ca kötet szerzői Adám Antalné et al.]. - Bp.

NPI,

1983. - 144 p.
ISBN 963 201 151 I (KMK)
ISBN 963 563 008 5 (NPI)
Időszerű nemzetközi kérdések : Ajánló bibliográfia / Cszerk. és a bevezetőt irta Pelejtel
Tibor] ; CAz ... összeállítás Barlcné Kocsis Éva és FUlekl Jánosné ... közreműködésével
készült]. - Bp. : OSZK-KMK, 1983. - 95 p.
ISBN 963 201 168 6
ISBD/A : A régi könyvek nemzetközt szabványos bibliográfiai leírása

j

cszerk. Varga Ildi

kó] ; -Cford. Galamb Györgyné]. - Bp. : OSZK-KMK, 1983. - 97 p.
ISBN 963 201 156 2
ISBD/PM : A nyomtatott kotta nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása / Cford. és
szerk. Varga Ildikó] ; Czenei tanácsadó Vavrlnecz Veronika ]. - Bp. : OSZK-KMK, 1983. 77 p.
ISBN 963 201 157 0
ISBD/S : Az időszaki kiadványok nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása / Cford.
Nagy Zsoltné] ; Cszerk. Varga Ildikó]. - Bp.

OSZK-KMK, 1983. - 90 p.

ISBN 963 201 167 8
KAMARÁS István

(

Reading cholce In Manchester and Miskolc / István Kamarás, Bryan Luckham. - Bp.
National Széchényi Library, 1983. - 86 p.
ISBN 963 201 164 3
Könyvtárhasználat, könyvtárkép : Tanulmánygyűjtemény / Cszerk. Kamarás István]. - Bp.
NPI, 1982. - 118 p.
ISBN 963 201 144 9 (KMK)
ISBN 963 563 023 9 (NPI)
Könyvtári kalauz

Közhasznú tudnivalók országos és regionális könyvtárakról / Cfel.

szerk. Pelejtei Tibor] ; Cközrem. Mérő Éva és Moór Márta]. - 2. jav. kiad. - Bp.
OSZK-KMK, 1983. - 43 p.
Könyvtárosok a fiatal olvasókról és a nem olvasó fiatalokról / cszerk. Károlyi Ágnes]. Bp.

OSZK-KMK : MKE, 1983. - 157 p.

ISBN 963 201 180 5
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PÓTZYNÉ KERESZTES I Kata Iin
Alapelvek a rendszeres testmozgásra nevelés feladataihoz / clrta Pótzyné Keresztesi
Katalin]. - Bp. : OSZK-KMK, 1982. - 31 p. - (Az altalános művelődési központ munkájának
szervezeti és tartalmi kérdései

Módszertani füzetek, ISSN 0230-3817 ; 4.)

ISBN 963 201 153 8
A római katolikus egyház latin szertartásu liturgikus müvei egységesített elmeinek jegy
zéke / Cford. és a függeléket összeáll. Galamb Györgyné] ; cszerk. Varga Ildikó]. Bp. OSZK-KMK, 1983. - 78 p.
ISBN 963 201 162 7
SCHLANGER László
A tezauruszépités számitógépes segítése / Sclanger László. - Bp.

NPI, 1983. - 220 p.

ISBN 963 201 1120 (KMK)
ISBN 963 562 852 8 (NPI)
Subject departments in publIc llbrarles / Ccomp. by Gábor Mándy]. - Bp.

FSZEK

OSZKfKMK, 1983. - 202 p.
ISBN 963*581 091 I
VARJAS Béla
Paleográfiai útmutató 15-17. századi magyar nyelvű kéziratok olvasásához / Varjas Béla.
Bp. : ELTE : OSZK-KMK, 1982. - 12 föl. - (Segédlet a könyvtárosképzéshez)
Világirodalom : 1945-1980 / Ca kötetet összeáll, és szerk. Lakatos András et al.]. Bp.

NPI, 1982. - 310 p. - (Könyvtári kis tükör : Ajánló könyvjegyzék, ISSN 0138-9920)

ISBN 963 201 138 4 (KMK)
ISBN 963 562 940 0 (NPI)

Időszaki kiadványok
Események - évfordulók. - 1984. - Bp.

NPI, 1983. - 29 cm

ISSN 0572-7235
Eseménynaptár. - 1983. I. SZ.-I983. 4. sz. - Bp.

NPI, 1983. - 29 cm

ISSN 0521-3967
Hungárián library and Information Science abstraets. - Vol. 12. I. no. (I983)—voI. 12.
2. no. (1983). - Bp.

OSZK-KMK, 1983. - 29 cm

ISSN 0046-8304
Könyvtári és dokumentációs szakirodalom : Referáló lap. - 15. évf. I. sz. (1983) — 15. évf
4. sz. (1983). - Bp.
ISSN 0454-3491
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NPI, 1983. - 29 cm

Könyvtári és Informatikai központi gyarapodási Jegyzék. - 1983. I. SZ.-I983. 4. sz. Bp. : OSZK-KMK, 1983. - 29 cm
ISSN 0236-5200
Könyvtári figyelő. - 29. évf. I. sz. (I983)-29. évf. 6. sz. (1983). - Bp. : NPI, 1983.
24 cm
ISSN 0023-3773
Könyvtári hírlevél. - 1983. I.-I983. 5. - Bp.

OSZK-KMK, 1983. - 29 cm

A magyar könyvtárak bibliográfiai tervei. - 1983. - Bp. : OSZK-KMK, 1983. - 54 p.
A magyar könyvtári szakirodalom bibliográfiája. - 1983. I. SZ.-I984. 4. sz. - Bp.
OSZK-KMK, 1983. - 29 cm
ISSN 0I33-736X
Szakszervezeti könyvtárak működési adatai : Munkahelyek könyvtári ellátása. - 1982. Bp. : OSZK-KMK, 1983. - 47 p.
ISSN QI34-I88X
Településeink könyvtári ellátása : A tanácsi és szakszervezeti könyvtárak statisztikai
adatai. - 1982. - Bp.

OSZK-KMK, 1983. - 60 p.

ISSN 0134-1448
UJ könyvek. - 1983. I. SZ.-I983. 32. sz. - Bp. : Könyvért, 1983. - 20 cm
ISSN 0049-5069
Vengerskafi llteratura po bibilotekovedenlű I Informatika : ReferatlvnyJ íurnal. 12. god I. no. (I983)-I2. god 2. no. (1983). - Bp.

OSZK-KMK, 1983. - 29 cm

ISSN 0133-7319
összeállította: Rácz Ágnes

RÓLUNK ÍRTÁK

• • »

A Magyar Könyvészet 1982 clmü hatalmas összeállítás a napokban Jelent meg az Országos
Széchényi Könyvtár, Illetve a felelős szerkesztő, Sípos Márta és munkatársai Jóvoltából.
A majd ezer oldalas összeállítás az 1982. november 30-ig beérkezett müvek pontos címleírá
sát tartalmazza az ETO-adta szigorú csoportosításban. A mü mintaszerű gyorsasággal Jelent
meg, s ez talán egy kicsit az uj nyomdatechnikának is köszönhető. Jó lenne, ha a Jövőben
Is hasonló átfutási Idővel Jelennének meg az Időszaki kiadványok repertóriuma éves mutatói
és más, könyvtári bibliográfiák Is. Tudjuk, hogy ennek elsősorban anyagi okai vannak, ami
kitűnik a nemzeti könyvtár másik, most megjelent kiadványának, az Évkönyvnek a beszámo
lójából Is. A legfrissebb Évkönyv címlapján még az I98l-es évszám olvasható, tehát a kö
tet annak az évnek az eseményeit regisztrálja a korábbiaknál megszokott alapossággal. A kiad
ványban közzétett tanúImányok sorában olvashatunk - többek között - a kassal nyomdászat
történetéről, egy XVIII. századi hazai tudóstársaságról és egy velük kortárs, elfeledett
költőnőről, UJfalvy Krisztináról. A kötetben egyébként tizenhat tanulmány kapott helyet
a hivatalos rovatok mellett. Jó lenne, ha még az Idén megjelenne az 1982-es és 1983-as év
eseményeit rögzítő összeállítás Is, főként azért, hogy a könyvtár uj otthonában - szép
magyar kffejezéssel élve - restancia nélkül kezdhesse meg kiadói tevékenységét
/gazda/
/Magyar Nemzet, 1984. április 22./

Időközben megjelent a Magyar Könyveszet 1981 c. kötete Is.
/A szerk./

LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT ...
Április utolsó hetében szállította az Egyetemi Nyomda könyvtárunknak a Horthy-korszak ret
rospektív nemzeti bibliográfiájának legújabb kötetét. A Magyar könyvészet 1921-1944 c. ki
adványsorozat I. kötete az Általános müvek. Filozófia. Vallás fejezeteket tartalmazza. Az
előzetes felmérések szerint ez lesz a nyolc kötetre tervezett bibliográfia legterjedelme
sebb kötete. Az A/4 méretű 840 lapos munka a korszakban megjelent hazai könyveket mintegy
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140 -tartalmi csoportba rendszerezi, angol, német, orosz nyelvű előszóval és a korábban
megjelent kötetekhez hasonlóan tárgymutatóval és részletes tartalomjegyzékkel. A szerkesz
tőség munkatársai jelenleg a 2. kötet kéziratának.befejező munkálatain dolgoznak. A ki
adásra soron következő kötet Társadalom. Politika. Gazdaság fej

.ekei tartalmazó kézira

ta május végén kerül az Egyetemi Nyomdába. A további kötetek nyomdai előkészítése a kiad
ványterv szerint halad. A szaklektorok véleménye szerint a bibliográfia /az eddig megjelent
és a kiadás előtt álló kötetek összessége/ Magyarország, III. a magyar társadalom két vi
lágháború közötti életének ér fékes forrása lesz.

HÁZON BELÜL OLCSÓBBAN?
/Az OSZK kiadványairól/
Köztudott, hogy az Országos Széchényi Könyvtár hosszú ideje igen jelentős kiadói tevékeny
séget folytat, kiadványai eljutnak számos hazai és külföldi könyvtárba, tudományos inté
zetbe, de magánosokhoz és könyvgyüjtőkhöz is. Némelyik kötet általános érdeklődésre is
számot tarthat, ilyenek például a Berlász Jenő által megirt nAz OSZK története 1802-1867M,
az "OSZK Évkönyve", a "Magyar Könyvészet". E müveket bizonyára többen vásárolnák meg
könyvtárunk dolgozói közül Is, ha az árukat nem tartanák kissé magasnak.
Úgy véljük messzemenően jogos intézményünk munkatársainak olyirányu igénye, hogy az
említett Jeles kiadványokhoz bizonyos kedvezménnyel juthassanak hozzá. Annál is inkább,
mivel a Jelenlegi gazdasági irányelveknek megfelelően, ezeknek az ez Ideig dotált kiadvár
nyoknak fokozatosan rentábilisakká kell válniok, vagyis az áruk emelkedik. Ezért helyes
volna, ha az OSZK érdeklődő alkalmazottai olcsóbban juthatnának a saját munkahelyük állal
kiadott müvekhez. Az engedménynek legalább hasonló mértékűnek kel Iné lenni, mint amennyit
a terjesztő kap. Ilyen és hasonló kedvezmény juttatása már számos hazai intézményben bevelt
szokás.
Természetesen az itt említett kedvezményeket ki kellene terjeszteni a KMK kiadványok
ra is.
Javasoljuk, hogy könyvtárunk illetékesei ezt a többekben megfogalmazódott javaslatot
tegyék megfontolás tárgyává és szeretnénk, ha a közeljövőben kedvező döntést hoznánk.
B. Gy.
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MUNKATÁRSAINKRÓL

FRISSEN DOKTORÁLTAK ...
Veszprémy Lászlóval beszélgetett Burány Tamás
Ml volt a doktori disszertációd témája és miért ezt választottad?
Doktori disszertációm témája a Pray-kódex szövegtörténete volt, bár ennek megírása
után látom csak, hogy mennyire a kérdés megoldásához vezető ut elején állok még. A Praykódex-szel még egyetemi éveim alatt barátkoztam meg, ez vezetett az IrástörténetI kérdések
tanulmányozásához.
A Pray-kódexről eddig már hatalmas Irodalom született, nem utolsó sorban annak köszön
hetően, hogy ebben található a Halotti beszéd. Természetes}

hogy nem foglalkozhattam a

kódex-szel kapcsolatos valamennyi kérdéssel, csak a legjelentősebbekre koncentráltam: így
a kódex fő részelt másoló "kezek" elkülönítésére, néhány lényeges bejegyzés /mint a ké
pen látható Szt. Egyed sequent\s/ értéke lésére, a sacramentarIum maius sanctoraléjának és
kalendáriumának az elemzésére.
Értekezésed elkésiitését kik segítették?
Eddigi kutatásaim módszertani megalapozásához természetesen egyetemi tanáraimtól kap
tam a legtöbbet, Mezey Lászlótól, Borzsák Istvántól és Gerics Józseftől. így nekik köszön
hetem a bevezetést az aprólékos, de annál tanulságosabb filológiai munkába, az antikvitás
és a koraközépkori hagyományok továbbélését szem előtt tartó szemléletet. Nekik személy
szerint még nagyon sokkal tartozom.
Az OSZK mennyiben segítette munkádat?
Különösen nagy szerencse ért, amikor - két éve - az egyetem elvégzése után közvet
lenül, még júniusban a könyvtárba kerülhet^. Az Itt található gazdag szakirodalom nagy
ban meggyorsította az előrehaladásomat a téma kidolgozásában, a kódex kéziratához való
közelségem pedig érzelmileg jelent Igen sokat számomra. Sajnálom azokat a történelem sza
kos egyetemistákat, akik nem itt kezdik a pályájukat!
Beosztásom a könyvtár Kutatásszervezési csoportjába kétségkívül távol esik a kutatási
területemtől, ám a könyvtárakban folyó kutatásoknak a középkort érintő kutatási program
jainak gondozása nagyban kárpótol, sőt a kutatói munkámban is hasznosítható ismeretekhez
juttat.
Honnan tudunk meg bővebbet kutatásaidról?
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Eddigi kutatásaim eredménye egy cikk a Magyar Könyvszemle ez évi első számában, és
egy összefoglaló jellegű tanulmány egy későbbi OSZK Évkönyvben.
A te eddigi tudományos munkádnak milyen haszna van?
Úgy vélem, hogy a korai magyar kódex emlékek alapos elemzése még sok uj felfedezéssel
fog szolgálni - gondoljunk csak a Mária-siralomma I kapcsolatos kutatásra -, és ezek sorá
ban a Pray-kódex problémáinak tisztázása a későbbi kutatási feladatokhoz is sok tanulság
gal szolgálhat. Dolgozatom eredményei nem egy ponton módosították a korábbi szakirodalom
megállapításait a kódex paleográfiai elemzésének és magyarországi utjának, a XI. századi
magyar-délnémet liturgikus kapcsolatoknak a kérdésében.
Mik a további terveid?
A jövőben is tovább szeretnék foglalkozni a kódex-szel, természetesen további kézira
tos anyagot is bevonva vizsgálódásaimba. A XI-XII. századi magyar művelődéstörténet jobb
megértése céljából pedig a korábbi nyugat-európai Irodalmi hagyományok, történeti és egy
háztörténeti fejlődést szeretném pontosabban megismerni.
Milyen elismerésben részesültél munkádért a doktori címen kívül?
A kollégák őszinte érdeklődése volt a legnagyobb elismerés, amit egy szerény mértékű
fizetéskorrekcló tett még emlékezetesebbé.
Gratulálunk, és további sikereket kívánunk munkádhoz!
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BATÁRI GYULA KAPTA AZ EZ ÉVI ZSÁMBOKI JÁNOS EMLÉKÉRMET
Borsos Miklós szép plakettjét, valamint a díszes - és természetesen latin nyelvű oklevelet a Magyar Orvostörténelmi Társaság március 22-én rendezett ünnepi tudományos ülé
sén dr. Batári Gyulának, könyvtárunk /és lapunk/ munkatársának adták át.
- Az első két kérdés önként adódik: miért kaptad ezt a kitüntetést, és miért Zsámbokiról
nevezték el?
- A sokoldalú Zsámbokí Jánost a magyar orvostörténet Írás "atyjának" is tekintik, az e
téren végzett Irodalmi vagy egyéb munkálkodás elismerésére alapította - Jó egy évtizede a Társaság a Zsámboki emlékérmet. Ami engem Illet, úgy gondolom, hogy egyrészt eddigi
irodalmi munkásságom /mintegy száz publikációm jelent meg e tárgykörben/, másrészt a Tár
saságban kifejtett tevékenységem elismeréséül kaptam az emlékérmet.
- Mit Jelent a Társaságban kifejtett tevékenységed?
- Előadások tartását és a Társaság szervezeti életében való aktív részvételt. 1970
óta vagyok tagja az Orvostörténelmi Társaságnak, Jelenleg a Tudománytörténeti Szakosz
tály ügyvezető alelnöke és az. egész társaság vezetőségének tagja vagyok.
- Hogyan kezdődött? Miképpen kerültél közel az orvostörténethez?
- Mondhatnám úgy Is, hogy véletlenül. Mint sajtótörténet! Írások szerzője kaptam felkérést
egy a régi orvosi folyóiratokról szóló cikk megírására. Indulásomkor Igen sok segítséget
kaptam Tardy Lajos akkori kollégámtól. Közel kerülni pedig - általános, művelődéstörténe
ti érdeklődéssel - nem volt nehéz az orvostudomány történetéhez sem, hiszen a dolgok ma
Is összefüggnek egymással, és a 18-19. században ezek az összefüggések még nyilvánvalób
bak voltak. Nem önigazolásként mondom, csak az érdekesség kedvéért: a tudománytörténeti
szakosztálynak régész, nyelvész tagjai Is vannak. De hiszen orvos volt Bugát Pál és Toldy
Ferenc Is. Orvos volt Sándorfi József Is, Csokonai barátja, versek szerzője, lapszerkesztő
/a Magyar Hírmondónak volt társszerkesztője/ és lapkiadó /Orvosi és Gazdasági Tudósítások
elmen az első magyar nyelvű orvosi lapot adta ki/ valamint színházszervező /Nagyváradon/,
vármegyei főorvos - és táblabiró. Éppen az ő személyén keresztül érthető meg igazán, hogy
nem lehet egyes részleteket kiragadni, egy korszakot, egy jelenséget vagy egy személyt
csak a maga egészében, sok összetevőjű egységében szabad vizsgálni.

Sándorfival foglalkoz

va olvastam először VályI Klára nevét, róla a múlt évben Veszprémben, a nőknek a régi ma
gyar tudományos életben betöltött szerepéről rendezett konferencia alkalmából Írtam. A
verselő, Csokonaival verses leveleket váltó szülésznő a 18. század végén voltaképpen a
közismert Hugonnai Vilma /az első magyar orvosnő/ és társnői előtipusát Jelenti, kor- és
pályatársaitól /Molnár Borbála, Ujfalvy Krisztina - érdekes véletlen, hogy vele is egy
OSZK-munkatárs, Somkuti Gabriella foglalkozik/ éppen abban tér el, hogy míg a többiek csa
ládban élnek, Vályi Klára mint szülésznő, keresőként eltartja magát és önálló nőként ék
- Gyakran kerül szóba az irodalom. Eredetileg irodalomtörténész vagy ugy-e?
- Elsősorban könyvtárosnak tartom magamat. Érdeklődésem alapvetően a sajtótörténet, és
ezzel kapcsolatban minden előkerül: olvasássaxjológla, irodalom- és agrártörténet,
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technikatörténet és a könyvtárak története - végül is szinte az egész művelődéstörténet.
Főleg a I8H9. századi témákkal foglalkozom, de - éppen egy könyvem kapcsán - a Jelenig i
Is eljutottam /írók könyvek közt/, és a hungarIka-kutatásokkal /külföldi magyar sajtó, a
külföldi magyar társaságok, a szomszédos országok magyarságának művelődése/ sem lehet egy
időhatárnál megállni; érdekes volt pl. végig követni az erdélyi szakfolyóiratok történetét
a második világháborúig.
- Ilyen szerteágazó tevékenységet mennyire lehet tervszerűen folytatni?
- Terveim persze vannak, és az Ígéreteimet be szoktam tartani. Egyébként viszont egyik
téma gyakran hozza a másikat; már emlitettem, hogy pl. Sándorfl kapcsán jutottam el Vályi
Klárához. Az írók könyvek közt összeállításához pedig Kőhalmi Bélától kaptam az indítta
tást: amikor az egyetemen beszélt a Könyvek könyvéről, akkor támadt az ötletem, hogy én
ennek megcsinálom a folytatását...
- Terveidről hallhatnánk bővebben Is?
- Kőhalmi Bélánál maradva: most lektorálom a KőhaIml-blbllográfiát, és Így Ismét közelebb
kerültem személyéhez* Nekem is van mit megírnom róla, néhány levelét Is őrzöm. Szeretném
az írók könyvek közt folytatását megcsinálni és tovább foglalkozni a külföldi magyarok
múlt századi egyesületeivel, könyvtáraival és sajtótermékeivel. Most készült el a magyar
orvostörténet sajtójának feldolgozása és a Múzsák kiadónak leadtam egy válogatást A könyv
a magyar művelődés szolgálatában címmel. Könyvtáros szakmai szempontból Is érdekes a korai
sajtóreferálás, hiszen végül is az Információellátás, az információkeresés történetéhez
-tartozó témám a sajtóreferálás kezdeteinek feltárása. Az orvosi /e témáról már publikál
tam/ mellett a műszaki és az agrár területen is volt referáló tevékenység már a Mindenes
Gyűjteményben és a Magyar Kurírban Is. De ebből a szempontból Is figyelmet érdemelnek a
Magyarország területén megjelent idegen nyelvű lapok, a Nova Posonlensla, a Zeltschrlft
für Natúr- und Heilkunde In Ungarn stb. Ezek említése viszont ismét a hungaríkumokhoz, a
hungarika tárgyú kutatásokhoz vezet, amikről már beszéltünk.
- Könyveid mellett mintegy 300 cikked jelent meg különböző szakfolyóiratokban, évente átlagósan 8 komolyabb tanulmányt publikálsz - hogyan győzöd mindezt kutatónap nélkül?
- 1972-től 1983 márciusáig volt kutatónapom. Akkor - hogy a könyvtár erőit a vári fel
készülésre koncentrálhassa -csökkent a kutatóidővel rendelkezők száma. Rendelkezésemre
állnak az esték, a hétvégek és az elmúlt évtizedben összegyűjtött és még fel nem hasz
nált cédula-anyag.
- További sikeres kutatómunkát, ehhez elegendő időt kívánok, és gratulálok /gondolom az
OSZK Híradó olvasói nevében is tehetem/ kitüntetésedhez.
Riporter: Mohor Jenő
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MÉRNÖKÖK A KÖNYVTÁRBAN
/Riporter: Borsányi Zsuzsanna/
A Kutatásszervezési Csoport munkatársa 1982 decemberétől Burány Tamás. Könyvtárban és
kőnytárosok között ritkán megtalálható végzettséggel rendelkezik.
- 1976-ban szereztem diplomát a Könnyűipari Műszaki Főiskolán. Okleveles nyomdaipari üzemmérnök vagyok.
- Miután a könyvtár is termel kiadványokat, gondolom sok munkád van. De ml tartozik elsősorban a feladataid köze?
- A legfontosabb a központi kiadványok, és így az OSZK Évkönyv műszaki szerkesztése, mely
Igen sok egyeztetést kivan, főleg az Illusztrációk tekintetében. Nehéz sokszorosításra
alkalmas eredetit kapni a szerzőktől. A leadott eredetiket jórészt retusálni kell, újra
rajzolni, számos esetben uj eredetit készíteni. Ebben nagy segítségemre van a Mikrofilm
tár. Technikai adottságuktól függően minden kérésemet próbálják a lehető legjobban telje
síteni .
Készülünk a vári költözésre, a vári megnyitásra számos uj nyomtatvánnyal kívánunk
megjelenni.
Minden nem Időszaki kiadvány kiadói engedély kérése hozzám tartozik, ISBN számai a könyv
tárnak, mint kiadónak nálam taláhatók, Iváras kiadványaink árazását /az érdekeltekkel
egyeztetve/ Is én végzem.
Minden nyomdai ügyintézésben hozzám fordulónak segítségére vagyok.
Rövid Ideig a Kiadványtár kezelését Is én láttam el, ami hasznos volt abból a szempontból,
hogy egy helyen összegyűjtve megtaláltam és megismerhettem a könyvtár kiadványait, le tud
tam mérni, hogy hol tartunk.
- Aki az OSZK Híradó utóbbi számált a kezébe vette, érzékelhette a nagy változást, amit
szintén neked köszönhetünk. Több és szebb illusztráció van, melyek a témához is szorosan
kapcsolódnak. A Híradó technikai szerkesztését is te látod el sok más kiadvány mellett.
Hogyan látod a könyvtári kiadványok

fejlődésének útját?

A könyvtárosok a nyomdai feladatokat csak munka közben tanulják meg. Szinte minden kiad
vány más-más felépítésű, kinézésű. Feltétlenül szükségesnek tartom egy műszaki szerkesztő
ség létrehozását, ahof a könyvtár Kiadványait egységes szempontok szerint gondoznák. Ezzel
az osztályok válláról jelentős terhet vennénk le.
Ez a csoport 2-3 főből állna, olyanokból, akik vagy nyomdaipari szakközépiskolát vé
geztek, vagy nyomdaipari szakmával rendelkeznek, és egy tipográfiai ismeretekkel rendelke
ző gép Írónő Is hasznos lenne.
Jelenleg az egyes osztályok ragaszkodnak ahhoz, hogy kiadványukat saját maguk gépeljék,
gépeltessék, mert csak így látják kiadványuk elkészültének biztosítását. A szükséges tech
nikai felszerelések is az osztályokon találhatók meg. A szerkesztőség létrehozása lehetővé
Tenné a felszerelés, s
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a gépelés központosítását;

A jövő pedig az IBM képernyős szövegfeldolgozó rendszer, melyet az UNESCO segítségé
vel próbálunk beszerezni. A bebiIlentyüzött szöveget és utasításokat mágneskártyán tárol
ja. A megadott paraméterek szerinti sorszél ességben tömbösen /előre-, középre-, hátrazár
va/, tükörméretnek megfelelően oldalakra tördelve írja ki a szöveget. Négy fajta betűtí
pusából kettő nyomdai betű.
Természetesen ez maga után vonja a Sokszorosító üzem fejlesztését is. Sajnos nagyon
sok olyan könyvtárat tudnék felsorolni, amely komolyabb sokszorosító technikával rendelke
zik, mint az Országos Széchényi Könyvtár. Én azt hiszem, ez mindnyájunk fájó pontja. A
sokszorosító fejlesztése szükségszerű a műszaki szerkesztőség létrehozásával a megnöveke
dett követelmények miatt.

Jelenlegi technikájával sem mennyIségI, sem minőségi Igények

nek nem tud maradéktalanul megfelelni.
Egyre több kiadványt kívánunk megjelentetni, de külső nyomda Igénybevételére kevés a pén
zünk. Mennyiségi felfutás csak a géppark és létszám bővítésével képzelhető el szerintem.
Ezzel egyenesarányban a helyiségek számát Is növelni kell. A mennyiséget, minőséget, ter
melékenységet növelni gépek beszerzése nélkül lehetetlennek tartom. /Amennyi rejtett tar
talékot sikerül évről-évre felszínre hozni, annál Jobban használódnak el a Jelenlegi be
rendezések/
A Sokszorosító üzemmel a kapcsolatom Igen Jó. A jelenleg szokatlan kívánságaimnak
örülnek még akkor Is, amikor az többletmunkát Jelent, mivel ez a napi munkájukba egy kis
szint visz. ők Is szeretjének szebb és Igényesebb nyomtatványokat és kiadványokat kiadni
a kezükből. Érzem, hogy a jó szándékomról meg vannak győződve, mivel amikor kérek valamit,
újat, szokatlant, sohasem azt válaszolják, hogy ezt nem tudják megcsinálni, hanem azt,
hogy ezt miképpen csináljuk, hogy az elkészíthető legyen.
A problémák megoldásához pénz Is kell. A fejlesztés terén optimista vagyok, bár tu
dom, hogy nem megy máról holnapra.
- Köszönöm a beszélgetést.

Már egy éve dolgozik könyvtárunknál Gyulai Gergely Almos, ő a vári mérnök.

- Milyen végzettséged van?
- A Kandó Kálmán V11lamosipárI Főiskola Erősáramú Kar Villamosgépek és készülékek szakát
végeztem el, 1971-ben lettem üzemmérnök.
- Hogyan jutott eszedbe, hogy könyvtárban helyezkedj el?
- A technikai, műszaki fejlődés, valamint ezek alkalmazása a legkülönbözőbb területeken
műszaki szakemberek foglalkoztatását teszi szükségessé. Ez alól a könyvtárak sem kivételek.
A műszaki érdeklődésem mellett érdekelt az irodalom, a történelem Is, igy aztán örömmel
ragadtam meg a lehetőséget, hogy könyvtárban dolgozhassak.
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“ Milyenek a technikai, műszaki adottságok a Várban?
- Az épület adottsága, szerkezete bizonyos fokig megkötötte a lehetőségeket és kompromlszszumra kényszerItette a tervezőket. Egy meglevő épületbe sokkal nehezebb egy technológiai
folyamatot kidolgozni, mint egy technológiai folyamathoz uj épületet tervezni.
3
y
Bizonyára sokan tudják, hogy a vári épületünk 249 000 lm , 45 000 m alapterületű, ebből
2

2

az állományi raktárak 14 500 m , a munkahelyek 15 000 m -t tesznek ki, az olvasói helyek
száma megközelíti a 700-at.
Az eddigiekhez képest a legalapvetőbb változást a könyvek szállítása, a TELELIFT
üzembe állítása jelenti. Az épület egészét behálózó, 1200 m hosszú sínszerkezeten 100
kocsi futhat egyenként max. 8 kg súlyú szállítmányával 56 állomás között, megkönnyítve az
olvasőszolgálatosok, raktárosok munkáját, megrövidíti a könyvek olvasókhoz történő Jutá
sát. A kocsik oldalán levő számskálán lehet beállítani a kívánt állomás kódját, s azok
automatikusan, a legrövidebb utat választva érnek el a megjelölt helyre.
A Jövőt a könyvtárban Is a számítógép Jelenti. A Jelenleg működő terminálokon kívül
a vári épületben helyet biztosítottak a későbbiekben beszerzésre kerülő számítógépnek Is.
Remélem, hogy az anyagi lehetőségek megengedik, hogy a könyvtár elképzeléseinek megfelelő
szintű technikai berendezéseket kapjon a Zeneműtár Is.
Az épület világításának tervezése során az általános világítást úgy tervezték meg,
hogy az minden Igényt kielégítsen, emellett azonban egyes olvasói helyeken helyi világítá
si lehetőségről Is gondoskodtak, természetesen ez a munkahelyekre Is vonatkozik.
Az épület adottsága szükségessé tette, hogy a fűtési rendszeren kívül az egyes épület
részeket klíma-rendszerrel /automatikusan szabályozott hőmérséklet és páratartalom/ lássák
el. Az olvasói terek légcseréjét szellőztető berendezések végzik. Ezeknek a működését az
épület első szintjén levő nagyméretű gépházakban elhelyezett gépsorok biztosítják.
Nagyon fontos a könyvtár állományának védelme. Az utóbbi időkben történt események
hatására a már korábban kiépített biztonsági rendszert az újabb Igényeknek és Iehetőségeké
nek figyelembevételével kiegészítették.
Ahhoz, hogy az Intézmény a továbbiakban Is maradéktalanul el tudja látni feladatát, szük
ség van a műszaki gárda bővítésére, hiszen a gépek, műszaki felszerelések működését - tei—
mészetesen ez a telelIftre fokozottan érvényes -, szinte a nap 24 órájára kell biztosítani
- Köztudomású, hogy nem könnyű eligazodni a várban és ez az !,Fn épületre Is vonatkozik.
Milyen segítséget fog a könyvtáros és az olvasó kapni a tájékozódáshoz?
- Az olvasók, könyvtár látogatók egyrészt szóban, másrészt az egyes szinteken elhelyezett
Információs táblák segítségével tájékozódnak.
A könyvtári dolgozók számára már több vetített, képes tájékoztató előadást tartottak, a
könnyebb megismerést segítik elő a már bevezetett vár látogatások Is. Ezek a vár látogatá
sok és előadások a jövőben Is folytatódnak, és így

remélhető, hogy a felköltözés Idejére

a munkatársak már otthonosan fognak mozogni ebben a valóban hatalmas és bonyolult épület
ben.
- Köszönöm a beszélgetést.

76

műemlékek és régiségek az oszk-ban
Az elmúlt évtizedekben figyelmünket teljes egészében a vári felkészülés kötötte le.
Most eljött a pillanat, amikor nemcsak helyünk, hanem közvetlen környezetünk is megváltó-'
zik. Aggódva kérdezzük, mi lesz a sorsa egy-egy szivünkhöz nőtt kedves, régi tárgynak, múl
tat idéző szakmai emléknek, mindennapi életünk kísérőinek és eszközeinek. Lehetséges, hogy
néhány hónap múlva a költözés gondjai szemétkosárba hullajtják, pincemélyre kárhoztatják
Őket? Vagy kisorsolják a sok-sok lomtalanítási, lecserélés!, megújítási akcióból kimentett,
gondos kezektől óvott maradék emléket is? Megsemmisülésükkel vagy szétszóródásukkal észre
vétlenül tűnik el egy korszak életünkből, pedig ez a korszak a nemzeti múlt és saját éle
tünk része volt.
Ezt a felelősséget érezték át azok, akik megkezdték a könyvtár csaknem 200 éves múlt
jával kapcsolatos emlékek feltárását és mentését.
A Mikrofilmtár dolgozói és az MTI munkatársai több száz felvételen örökítették meg
kollégáink arcát, a nevezetesebb berendezési tárgyakat, szoba- és raktárbei sokét, épülete
ket.
A vári otthonunkat tervezők pedig felkutatták a müemlék-jellegü bútorokat és festmé
nyeket. Vegyük számba itt röviden, mit menthetünk ál uj munkahelyünkre.
Műemlékvédelmi

körsétánkat az Apponyi-teremben kezdjük. A szekrénysor a nagy műemlék-

asztal, két bőr karosszék, négy bőr támlásszék, két könyv lépcső, két rézcsillár, 14 nagyobb
olajfestmény és két kisebb festmény alkotja a terem együttesét. Jó lenne, ha nem bontanák
meg, mert ez igy együtt nagyon szép!
A Kézirattár kincsei közé tartozik 2 műemlék íróasztal, melyek közül az egyik Apponyié
volt. Egy - I. Ferenc magyar királyt mintázó - mellszobor állványon, egy kisebb müemlékasztal székekkel és 2 nagyméretű faragott kerek mübutorasztal egészíti ki a képet. A falakat
boritó gyönyörű címereket - sajnos - itt kell hagynunk* A fal közepén Széchényi Ferenc ké
pe látható, kezében a könyvtárat megalapító okirattal. A kép 1824

körül készült. Ne nagy-

juk itt a Halász Gábor emléktáblát sem. A tudományos olvasóteremben a Todoreszku-gyüjtemény faragott szekrénysora és a velencei csillár /ami szintén Todoreszku Gyula ajándéka/
érdemel említést. A nagy olvasóteremben müemIékjeIIegü ingaóra függ a falon. Szeretnénk
hallani hangját fenn a Várban is...
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A Színháztörténeti Tárban remek összképet ad a "Hóman Bál i nt^hagyaték". Ezek a bútorok
Hóman BuIin\ elnöki szobájából származnak. Koromfekete az íróasztal, a két nagy karosszék,
a hat szók, a könyvespolcok /utóbbiak fémverettel, díszítéssel/ és két Iratszekrény. A pol
cok nagyon jó elosztásuak, szépek, praktikusak. Ezt az együttest sem lenne szabad megbon
tani! Ide tartoznak a régi színészek ritkaságszámba menő arcképei is.
Sonnevend Péter szobájában reneszánsz stílusban készült Iratszekrény látható, mely
Benczúr Gyuláné hagyatéka 1925-ből. A szobában kolóniái stílbútor is található, mely nem
műemlék ugyan, de szép: egy íróasztal, egy kerek asztal és két szekrény.
A Bibliográfiai Osztályon levő egyik Iratszekrény Kossuth Lajos dolgozószobájából
származik. Javításra szorul.
A Zeneműtárban használatos zongora állítólag Liszt Ferencé volt. A falakat a zenemű
vészet nagy alakjainak arcképei díszítik.
A Plakáttárban egy intarziás, moreszk díszítésű, 2 ajtós szekrény látható, mely báró
Révay Ferenc adománya a később megemlített Korán-tartóval együtt. A Térképtárban található
három olajfestmény, amelyek Lipszky Jánost, Körösi Csorna Sándort, Karacs Ferencet ábrázol
ják és Ney Sándor ezredes portréja.
Havasi Zoltán szobájában három, könyvtártörténeti értékű portré látható /Horváth Istvárv
Jankovich Miklós, Mailáth Béla/, Zircz Péter szobájában pedig szép Mátyás-ki rá Iy-dombormü
van, márványból. Ez a Szépművészeti Múzeumban őrzött egykorú eredeti dombormű másolata!
A Feldolgozó osztályon, a sorozati katalógus folyosóján OSZK-történetI ritkaságra
bukkantunk,Egy volt altiszti szekrény hátoldalára az 1920-as évekig felírták nevüket az
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1. Hóman Bálint karosszéke a Színháztörténeti osztályon
2. Lámpa az Apponyi teremben
3. Révay Ferenc kétajtós moreszk szekrénye a Plakát- és Kísnyomtatványtárban
4. Régi német szekrény a II, főosztályon

78

OSZK dolgozói. Ha rajtam múlna, a szekrény hátlapját kivétetném, és az előcsarnokban he
lyezném el, hogy felújítsunk egy jó hagyományt.
Itt kel hagynunk a díszterem tükreit és a csillárt, valamint a Könyvtárközi Kölcsönzés
velencei tükreit.
A régiségek számbavétele abban a reményben történt, hogy a könyvtár vezetősége a bel
ső építésszel közösen felelősséggel döntsön sorsukról és mindnyájunk kívánságára találjon
helyet számukra a mahagóni és márvány-borításu uj környezetben is. Nemes burkolat és müemlék-butor nemhogy nem zárja ki, hanem kölcsönösen kiegészíti és megszépíti egymást. Az egy
hangúság, az egységes, stílustalan bútorzat ma már az irodaházaknak sem feltétlen Jellemző
je! Nemzeti könyvtárunk pedig nem csak munkahely, hanem a magyar kultúra otthona is. Örök
lött, szép tárgyaink változatossá tennék vári környezetünket, közelségükkel oldanák az áttelepülés szorongását, s az emlékek idézésével a folytonosság érzését sugároznák. Ezért
nem lehet utolsó szempont a környezet-alaki fásban a hagyományőrző ember érzésvilága.
A múlt folytonosságát, jelenhez és jövőhöz kapcsolódását lenne hivatva segíteni egy
OSZK történeti muzeum-szoba Is. A szakmai, tárgyi emlékek megmentésének ötletét a nemzeti
történelem oki evőies- és iratanyagát őrző Magyar Országos Levéltárban már meglévő muzeumszoba adta, melyet a könyvtárosok által jól Ismert és nagyra becsült Bogdán István, az
ottani könyvtár vezetője hivott életre. /A kis szoba a levéltár és a levéltárosok minden
napjaira vonatkozó tárgyakat őrzi./ Nemcsak példáját, hanem gyűjtési módszerét is követtük,
mert az év elején kibocsátott körlevél nem talált visszhangra^ Ezért közvetlenül az osz
tályokhoz fordultunk, ill. minden osztályon egy-egy külön megbízotthoz, aki segít munka
társunknak a helybeli szakmai emlékek felkutatásában, összeírásában. /Még nem jutottunk el
minden osztályra, de május folyamán valószínűleg sikerül befejezni a gyűjtést./ Az azonnal
elszállítható tárgyaknak dr. Kovács Ilona biztosit helyet, a később

szállítandó nagyobb

bútorokra "VK" /vári kiállítás/ jelzés kerül. Ezeket - úgy tervezzük - egyszerre fogják a
kijelölt helyre vinni.
Elképzelésünk szerint az anyagból egy könyvtártörténeti állandó nyilvános kiállítás
nyílna /1985-nél későbbi Időpontban/, ahol bemutatnánk a könyvtárosok egykori környezetét
és munkaeszközeit is. A kiállítási tárgyak körét folyamatosan bővitenénk az egyébként kiselejtezésre ítélt, ill.az egy-egy kiállítási időszakra kölcsönkérhető darabokkal.
Néhány eredményről máris beszámolhatunk. Rábukkantunk két egykor a nagyolvasóban
használt székre, kutató- és tisztviselői asztalra, Révay Ferenc Korán-tartójára, régi
írógépekre, asztali lámpákra,

nyomólemezekre, adréma lemez tükörkeretre, könyvtartókra,

munkanaplóra, fényképekre, apró használati tár9/a^ra> melyek kollégáink ragaszkodása és jó
történeti érzéke folytán - szerencsénkre - megőrződlek. Itt mondunk köszönetét mindazoknak,
akik eddig munkánkat segítették, s egyúttal felhívjuk az OSZK dolgozóit, hogy kapcsolódja
nak bele gyűjtőmunkánkba, mert lehetőleg teljes áttekintést szeretnénk kapni értékeinkről!
Ha osztályukon bármilyen régiséget, vagy szakmai emléket találnak, kérjük, értesítsék er
ről dr. Kovács Ilonát /134-000/215/, dr. Fülep Katalint /I34-400/I4 v. 35 mell./, vagy
Marót! Adámot /318-776/.
Fülep Katalin és Maróti Adám
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OTTHON UN Ka

VÁRI KRÓNIKA
Március
Megbeszélésre kerül sor az MM gazdasági vezetői és az OSZK Illetékes vezetői közt a Buda
vári Palota ”F" épülete befejezésének és átvételének, valamint az OSZK ezzel kapcsolatos
beköltözésl és működési feltételeinek kérdéseiről. Az MM Terv- és Közgazdasági főosztálya
szerint a műszaki átadás befejezésének március 20-ra módosított határideje reális. Az OSZK
kéri annak tudomásulvételét,

hogy amennyiben az átadás tervezett befejezésekor az épület

ben még Jelentős építési-szerelési munka folyik, úgy a könyvtár a birtokbavételt

/őrzés,

Üzemelés/ nem vállalhatja. Döntés született arról, hogy a könyvtár megrendelheti és fel
szereltetheti az eredetileg tervezett olvasószolgálati számkijelző berendezést. A zárt
láncú Ipari tv, az elektroakusztikai berendezés, az Irodai bútorok, az egyéb gépi berende
zések /gyorsmásolók stb./ dolgában csak minimális fedezet áll rendelkezésre, a későbbi
években kell a fokozatos klalakitást-beszerzést megvalósítani. Számos további fontos kér
dés /üzemeltetés, költöztetés, létszám, biztonság stb./ Is napirendre kerül.
A könyvtár vezetősége - mintegy félév elteltével - Ismét összefoglalót készít Rátkal
Ferenc miniszterhelyettes számára az OSZK uj épületének és felkészülésének helyzetéről,
problémáiról /a műszaki átadás kérdéses megalapozottsága, fel szerelési,berendezési gondok/,
kérve az MM vezetőinek támogatását.
19- én felkeresi épülő uj otthonunkat a Budapesti Pártbizottság számos munkatársa Pusztai
Ferenc titkár vezetésével, a következő napon pedig Rátkal ml niszterhelyettes, valamint a
Központi Bizottság kulturális osztályának munkatársai Agárdi Péter alosztályvezető vezeté
sével . A vendégek támogatásukról biztosítják a könyvtárat, s kifejezik reményüket, hogy
az OSZK az uj feltételek közt még nagyobb szerephez jut a magyar tudományosságban és
művelődésben.
20- án sor került a beruházó és kivitelező korábbi megállapodása értelmében a műszaki át
adás-átvételi eljárás befejezésére. Az itt felvett jegyzőkönyv nyilatkozataiból néhány
idézet:
- GANZ-MAVAG Felvonógyár: "a hátralevő felvonók MEO-átadása március 30-íg megtörténik. Az
eddig átadott felvonóknál az ismételt ÉM1 átadást le kell folytatni.”
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I. kér. Tanács Műszaki Osztálya: "A végleges használatbavétel megkéréséig a következő
hiányokat kérjük pótolni: a gépi lég nem szellőztetett helyiségek ablakainak nyithatósá
ga, a hiányzó lépcsőkorlátok pótlása..."
- I. kér. KÖJÁL: "a használatbavételig gondoskodni kell a szükséges helyeken a világító
testek cseréjéhez ... a megfelelő biztonságos emelőszerkezetekről; a kötelespéldány át
vevő helyiségét a szállítási ... útvonaltól légtérlleg el kell választani..."
- KÖZTI: "az elkészült munkák általában a jóváhagyott és az építési hatóság által engedéylyezett terveknek megfelelően készültek el; a minőséggel kapcsolatos kifogásokat tervező
az építési naplóban folyamatosan rögzítette; az átadás-átvételi eljárás során tett ész
revételeink végrehajtásának ellenőrzését beruházó képviselőitől várjuk; az üzembehelye
zés Időpontjáig a munkák terv szerinti műszaki és minőségi elvégeztetésére beruházó In
tézkedni szíveskedjék.."
- Állami Fejlesztési Bank: "az épület rendeltetésszerű használatra alkalmasságát a hiány
jegyzék Ismerete nélkül megállapítani lehetetlen..."
- OSZK: "a létesítmény készültsége folytán a rendeltetésszerű használatra Jelenleg nem al
kalmas; kéri közölni, mely Időpontra biztosítható a használatra alkalmas, beköltözhető
állapot, a hatóságok /köztük a BRFK/ elfogadó nyilatkozata, a gépészeti berendezések
rendeltetésszerű működése, az átadási tervdokumentáció."
I—
- Középül etépI+o Vállalat: Mdokumen+áclóban és a szerződésben szereplő munkák hiánypótlá
si határideje: 1984. május 30.; az Ismert pótmunkák és a hatóságok által elrendelt pót
munkák határideje: 1984. Junius 30.; a beruházó által összeállítás alatt lévő tételes
hiányjegyzékkel kapcsolatban ... észrevételezési jogunkat fenntartjuk."
- Kommunális Beruházási Vállalat: na létesítményt a mai napon átveszi, ennek feltétele a
72 órás üzempróba sikeres befejezése; tudomásul veszi a felajánlott hiánypótlási III.
pótmunka határidőket; a létesítményt a mai napon a hiánypótlások, a pótmunkák és a pró
baüzemelések elvégzése céljából a generál kivi telezőnek!visszaadja.M
Az F épület vagyonvédelme, biztonsági rendszere továbbfejlesztése érdekében közös megbe
szélést folytatnak a BRFK, a polgári fegyveres őrség, a könyvtár, a beruházó és a tervező,
kivitelező képviselői. A szükséges munkák fedezetét a beruházó kérni fogja az MM-től.
/Áprilisban a könyvtár Is megkapja a budavári palotakomplexumban tevékenykedő pólgárl
fegyveres őrség parancsnokának a Központi Múzeumi Igazgatósághoz Intézett Jelentését,
amelyben a romló körülmények ellensúlyozására hathatós felsőbb intézkedéseket kér./
Az OSZK vári operatív bizottsága ismételten foglalkozik a vári létszáméi ősztáé kérdésével
/határozat: a kapott 100 fős fejlesztésből 48 fő a szakmai létszám - olvasó- és tájékoz
tató szolgálat -, 52 fő a Gazdasági igazgatóság számára szükséges létszám egy része; a
létszámfejlesztést haladéktalanul meg kell kezdeni, ütemterv alapján; a Gl részletes, pon
tos számításokon alapuló indoklást készit a további, az üzemeléshez elengedhetetlen lét
számigényéről , s ugyancsak külön Indoklással kell kérni az uj közművelődési feladatok
ellátásához szükséges minimális létszámot/; egyezteti a jelenlegi szervezetnek megfelelő
helyiség-elosztási javaslatokat; tájékoztatást hallgat meg a költöztetésre és a vári üze
meltetésre vonatkozó szerződéskötések állapotáról.
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A könyvtár a vári épület betelepítési tervét - jóváhagyásra - felterjeszti az MM-nek.
Az OSZK Szakszervezeti Bizottságának kezdeményezésére II-én fórumot szerveznek a bizalmi
testület és az osztályvezetői kar részvételével: Dr. Havasi Zoltán főigazgató-helyettes az
intézmény legfontosabb teendőiről, Sonnevend Péter, a Vári operatív bizottság vezetője pe
dig a vári helyzetről számol be és válaszol a felmerülő kérdésekre. Megfogalmazódik az a
szándék, hogy a közvetlen tájékoztatás érdekében kellő időben célszerű lesz megismételni
a fórumot.
A MAFILM dokumentációs részlege a Széchényi Könyvtár költözéséről kb. 30-40 perces filmet
tervez, a jelenlegi helyzet rögzítésére máris megkezdik a felvételeket a vári épületben
/az OSZK részéről kijelölt szakértők: Dr. Ferenczy Endréné, óvári Sándor és Sonnevend
Péter/.
A beruházó elkészíti közel 40 oldalas hiány- és pótmunka-jegyzékét /mintegy 17 millió FI
értékben/, ennek példányát a könyvtár május elején kapja meg.
/összeállította: Sonnevend Péter/

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVIÁR VÁRI ÉPÜLETÉNEK
BETELEPÍTÉSI TERVE
/a szervezeti egységek elhelyezése/
A betelepítési terv az egyes szervezeti egységek elhelyezését határozza meg; nem fog
lalkozik az egyes állományrészek, a nem könyvtár-szakmai üzemek és az egyes dolgozók el
helyezésével. Ez utóbbit /a szobabeosztást/ - a költöztetési részlettervek kidolgozhatósága érdekében - az egyes szervezeti egységek a közeljövőben készítik el.
Az alábbiakban a helyiségszámozás A budavári palotában épülő uj nemzeti könyvtár.
Alaprajzok c. 1981-ben közreadott füzet Jelöléseit követi.
1/2. szint
Munkahelyek nincsenek; a mikrofilm-raktárak - értelemszerűen - a Mikrofilmtár, az adrémaraktár és a vagyonvédelmi raktár a Gyűjteményi főosztály kezelésében van.
I, szint
Állandó munkahelyek nincsenek; az időszakosan üzemelő cédulasokszorositó a Gyűjteményi fő
osztályhoz tartozik.
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II. szint
A teljes északi szárny /204-2I3.sz./ a fotólabor /Mikrofilm o./, a déli /2I7-223.sz./ pedig
a sokszorosító és kötészet felköltöző részének elhelyezésére szolgál.
Ili, szint
300-304.sz. Kötelespéldányszolgálat ♦ 311.sz. ISBN-ISSN iroda
313-314.sz. Bibliográfiai és könyvforgalmi főosztály vezető és helyettese
3I5-3I6.SZ.

Külföldi folyóiratok központi katalógusa

317-320.sz. Könyvek központi katalógusa
321-324.sz. Könyvtárközi kölcsönzési osztály
325-326.sz. Állományvédelmi főosztályvezető és helyettesé
327-330.sz. Restauráló laboratórium
IV. szint
411, 413.sz.

Külföldi folyóiratok központi katalógusa /NPA-IKARR-ISDS/

414-419/a.sz.

Gyarapitási osztáIy

420-426.sz.

Katalogizáló osztály ♦ 445-451.sz. Hirlapfeldolgozás

427.s*.

Szakozó osztály

428-430.sz.

Bibliográfiai osztály /MNB szerkesztőség/

431-433.sz.

Repertórium szerkesztőség ♦ 437.sz. Hungarika csoport

435-436.sz.

Retrospektív bibliográfiai szérkesztőség

438-441.sz.

KMK Hálózatfejlesztési, szakfelügyeleti és koordinációs o.

442-444.sz.

KMK Szervezési és propaganda osztály

406-409.sz.

Plakát- és ki snyomtatványtár

V. szint
502-503.sz. Plakát- és kisnyomtatványtár
509-513.sz. Igazgatási osztály, Nemzetközi kapcsolatok csoportja, főigazgató-helyettes
titkársága
514.sz.

Főigazgató-helyettes

515.sz.

Személyzeti osztály

516.sz.

Tanácsterem

517.sz.

Főigazgató

518.sz.

Főigazgató és helyettese titkársága

5I9.SZ.

Főigazgató-helyettes

520-52l.sz. Gazdasági igazgató és titkársága
522-533.sz. Gazdasági igazgatóság, belső ellenőr, rendész
534-536.sz. KMK igazgató, titkárság, 0KT titkárság
537-539.sz. KMK Gyűjteményfejlesztési és bibliográfiai tanácsadó o.
VI. szint
602-604, 607.sz. Térképtár
608-609.sz.
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Társadalmi szervek, szakszervezeti könyvtár

öl 0-61 I .sz.

Tejlesztési csoport

6 I 2-6 I4.sz .

Kutatásszervezési csoport, közművelődési csoport

f • I6-626.

SzInháztörténeti tár és Zeneműtár

sz .

671-63I.sz .

Régi nyomtatványok tára és Régi magyarországi nyomtatványok bibliográfiai
szerkesztősége

635-634.sz.

Gyűjteményi főosztály vezető és titkársága

633-638.sz. + 648-652.sz. Kézirattár
639-647.sz.

KMK Módszertani, kutatási és továbbkézési osztály

VII. szint
A szint - Jóformán teljes egészében - a könyvtár nyilvános olvasói tere, a munkaszobák
ennek megfelelően az olvasó- és tájékoztató szolgálat helyiségei, az alábbiak kivételével:

720.sz.

Mikrofilm osztály munkaállomása

722-724.sz. Zárolt kiadványok tára
729-734.sz. Raktári osztály
VII. galéria szint
Innen nyílik a 828.sz. a Bibliográfiai osztályhoz tartozik /adatrögzítők, terminálok/
Vili, szint
801.sz. és az olvasói tér a Könyvtártudományi szakkönyvtáré
836.sz. KMK tanterem

Vasamap. 1934. április Ü2.

MiiöarN’omzpt

(Ilatájjidőzavarban

Költözés előtt a Széchényi Könyvtár
1984. február 23.: Azt hittem, rosszul hallok, amikor a közalkalmazottak szakszerveze
tének központi vezetőségi ülésén az elnökség egyik tagja, Nagy Zoltán felszólalásában a
következőket mondotta: a Széchényi Könyvtár uj otthona nincs még olyan állapotban, hogy
meg lehetne kezdeni műszaki átadását. A Jelenlevők többsége ugyancsak ámuldozva fogadta a
bejelentést, hiszen lassan már egy esztendeje érkeznek innen ís, onnan is a biztató hírek,
melyek szerint a Budavári palota ^szárnyának negyedévszázados múltra visszatekintő helyreállítása és átépítése a végső szakaszba lépett, a már megszámlál hatatlanszor módosított
határidőt nem kell tovább tologatni. Az elmúlt hetekben pedig arról értesülhettünk, hogy
megkezdődött s február 29-éve| be is fejeződik az épület műszaki átvétele.
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Február 29.: Az átadás várva várt,

ünnepélyes pillanata elmaradt. Hogy miért? Feb

ruár utolsó napján ennek néztünk utána a helyszínen Nagy Zoltánnal, az Országos Széchényi
Könyvtár mikrofiImtárának vezetőjével, aki ezúttal az Intézmény szakszervezeti bizottsági
nak érdekvédelmi felelőseként alkot véleményt.
- Az intézmény vezetőivel hetek óta járjuk a körülbelül ötszáz helyiséget magában fog
laló épületet s arra a megállapításra jutottunk, hogy a szóbeli és a fotókkal illusztrált
Írásos beszámolók a valóságosnál kedvezőbb képet festenek - mondja, amikor az Oroszlános
udvar felőli bejáraton belépünk a nemzeti könyvtár jövendő fellegvárába.

EGYRE LEJJEBB
A műmárvánnyal borított előtér látszólag megcáfolja szavát. CsiIlog-viI lóg minden osz
lop, minden lépcső, minden szeglet. Az olvasó-, az előadó- és a kiál Iitótermek láttán szin
tén felcsillan a remény: nem lehet túl nagy az elmaradás. Ha eltüntetik az imítt-amott csufoskodó állványokat és újakkal pótolják az ajtófeliratok hiányos rézbetüit, akkor már csak
a régebben leragasztott szőnyegpadlót kell alaposan megtisztítani a munkálatok során rára
kódott piszoktól, s a helyükre kerülhetnek a bútorok. Nem tudunk minden környező helyiségbe
bejutni, de a mellettünk elhaladó munkások megnyugtatnak bennünket; ezek a termek is pont
olyanok, mint a szomszédosak.
Indulunk hát lefelé. A főbejáraton át ugyanis egyenest az ötödik szintre érünk. Innen
nem Is látszik, hogy az épület lenyúlik a föld alá. Azt, hogy a Várnak ez a szárnya függő
legesen két részre tagolódik, csak a Dózsa-szobor felől nézve lehet észrevenni, Olvasó
tereket nem terveztek az alsóbb, bástyafallal övezett, ezért csak mesterséges fénnyel meg
világítható és csupán szellőzőberendezéssel levegőztethető emeletekre. A könyvfár munkatár
sainak csaknem kétharmada fog itt dolgozószobát kapni. Minél lejjebb kerülünk, annál hűvö
sebb lesz s egyre biztosabbá válik, hogy valóban korai még átadásról beszélni. Négyzetméte
reken hiányzik a vakolat, az aIjazatbeton, nincs korlát a lépcsők mentén, csupasz vezeté
kek lógnak ki a falból, huzalok futnak keresztüI-kasuI az üresen tátongó helyiségeken, a
légkondicionáló müanyagcsöve csonkán függ alá, tehetetlenül mozdul egyet-egyet, ha a padló
és a mennyezet folytonosságát megszakító lyukakon ki-be járó légáramlat a közelében halad
el. A mesteremberek rögtönzött fényforrások mellett munkálkodnak, gomolyog a por, néhol
térdig ér a törmelék, máshol óriás tócsákon kell átevlekéini...
- A könyvtárat nem lehet félkész állapotban, szintenként átadni, mint például a szál
lodákat - próbálja túl kiabál ni a munka zaját kísérőm. - Ahhoz, hogy a nemzeti kincsek ép
ségben maradjanak és a könyvtárosok egészsége se károsodjon, a pincétől a padlásig minden
nek tökéletesnek kell tennie.
- A két, tizenegy szintre osztott raktártorony viszont már jóval korábban elkészült.
Nagy segítség volt ez nekünk, mert a főváros tizenhét ponján található nyomorúságos tároló
helyiségekből ide telepíthettük az állomány egy részét. Biztonságosnak látszott ez a meg
oldás. A gyakorlatban persze elkerülhetetlen volt, hogy az épitiwzés idején a toronyraktá
rakba ne hatoljon be a nedvesség, a piszok, de ennek nyomait társadalmi munkában végzett
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nagyi akarifásokkal eltüntettük a könyvekről. A munkálatok mostani szakaszában azonban Is
me! számolhatunk azzal, hogy por és cement kerül a raktárakba. Nem fejeződött még be a
telel ifi szerelése sem, amely a raktáraktól az olvasótermekig fogja szállítani a köteteket,
néhol több mint egy kilométeres szakaszon.

KÓDEXEK PORBAN
Vajon milyen sors várna a páratlan kódexekre, ősnyomtatványokra, ha Ilyen körülmények
között hozzálátna a könyvtár a hurcol kodáshoz? - vetődik fel bennem a kérdés. Közben a
restaurátormühelyhez érkezünk. A könyvtárnak ez a részlege már egy esztendővel ezelőtt el
foglalhatta várbeli termeit. Odabenn mégsem folyik lázas munka, az építők ugyanis most
"járatják” a szellőzőrendszert, amely pillanatok alatt elárasztotta a szobákat a csövekben
több éve felgyülemlett szennyeződéssel. Bár mindahányan köhécselünk s alig látjuk egymást
a porfelhőktől, ezekben, a gépekkel és asztalokkal berendezett, növényekkel díszített
helyiségekben könnyebben indul meg a Jövőt idéző beszélgetés.
A régóta ismert tény, hogy a Várban egyszerre hétszáz olvasót tudnak majd fogadni
/csaknem ötször annyit, mint a Muzeum körúton/ az örömön kívül gondot is okoz:
- A munkatársak számát is növelnünk kellene - mondja Nagy Zoltán. - Előbb százötven uj
státust kértünk, majd százharmincra csökkentettük az Igényünket. Ehelyett összesen száz
álláshelyet Ígérnek.
,

- Az eredeti elképzelés szerint vadonatúj bútorokkal és gépekkel költöztünk volna föl

a Várba - vált témát kísérőm. - Erre hozzávetőleg harmlncöt-miIIió forintot szántak a
beruházási tervezetben. Ezt egy 1974-ben született megállapodás értelmében törölték a költ
ségvetésből, mondván, hogy a berendezési tárgyak és a műszaki felszerelés árát a- Művelő
dési Minisztériumnak kell fedeznie. Legújabban olyan híreket hallunk, hogy a tervbe vett
összegnek csak az egytizedét tudják erre a célra fordítani. Emiatt csupán az olvasók ál
tal látogatott termeket lehet újonnan berendezni, a munkaszobákba szedett-vedett bútorok,
selejtezésre Ítélt technikai eszközök kerülnek. A xerox-gépekért az üzemeltetők már nem
vállalnak garanciát, a katalóguscédulákat 1936-ban gyártott másoló- és nyomógéppel sokszo
rosítjuk, az állományvédelmi feladatnak számitó mikrofilmezést a második világháború előtti
felvevővel végezzük... Nincs színes fotók nagyítására alkalmas felszerelésünk, ezért kény
telenek vagyunk a kiadóvállalatok és a közművelődési intézmények munkatársainak megengedni,
hogy ők fényképezzék ki a kódexekből a kívánt részeket, holott a nem megfelelő fényhatások
szabad szemmel nem észlelhető, lassú folyamatot indítanak el, melynek során károsodnak a
kincset érő kötetek... A hatmillió dokumentumot számláló állomány feltárása, nyilvántartás
sa számítógépet, a gyűjtemény biztonságos védelme zártláncú televiziórendszert igényelne...
Azt is joggal követelhetnék a nemzeti könyvtártól a látogatók, hogy a mikrofilmek olvasha
tók, a hanglemezek pedig hallhatók legyenek. Ám a mikrofiImleolvasó készülékek öregek,
csak a műszaki tehetséggel megáldott munkatársaknak köszönhetően működnek, a zeneműtár
pedig még elavult berendezéssel sem dicsekedhet: egyetlen, két fülhallgatóval ellátott le
mezjátszója van,.,
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"A Művelődési Minisztérium mindent megtesz annak érdekében, hogy a könyvtár az alap
feladatainak ellátásához elengedhetetlenül szükséges gépeket feltétlenül és idejében meg
kapja” - Idézem emlékezetembe a minisztérium közgyűjteményi főosztálya vezetőjének,

i

Villangó Istvánnak a már említett szakszervezeti tanácskozáson elhangzott reménykeltő sza
vait.
- A szakirányítás mindaddig nem járul hozzá a költözködés megkezdéséhez - tette hozzá
a művelődési tárca képviselője -, amíg a kivitelezők nem teremtenek olyan feltételeket,
amelyek a fel szál II tandó állomány védelmét, s a könyvtárosok megfelelő munkakörülményeit
nem biztosítják. Ha évtizedekig tudtunk várni a Budavári Palota F-szárnyának elkészültére,
akkor ez a néhány hetes késés már Igazán nem számit...
E gondolatban felelevenített szavakkal búcsúztunk a félkész épületrésztől. Ismét a
büszkéi kedésre méltó emelteken, a makulátlan tisztaságú folyosókon jártunk. Ide már a dlgi
tál Is órákat Is fölszerelték. A szerkezetek

pontosan működnek. Igaz, csak az órák és a

percek változását mutatják, de nem hagyják feledni, hogy a napok is peregnek. A nemzeti
könyvtár fellegvárát 1985. április 4-én kell megnyitni. A szakemberek szerint a költözkö
dés * ha feszített tempóban végzik - kilenc hónapot vesz igénybe.
.Április 5.: - Mi történt az elmúlt öt héten? - kerestük föl kérdésünkkel Havasi Zol*
tánt, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgató-helyettesét. A beszélgetésen, melynek szín
helyéül a nemzeti bibliotéka Muzeum körüti ,!társbérlete" szolgált, óvári Sándor, az intéz
mény építési ügyekkel megbízott vezetője Is jelen volt. Tőle kaptuk a választ:
- Mindennap történik valami. Ezekben a pillanatokba például fontos szakaszához ér
kezett az építkezés: ma adnak át két olvasói liftet és két olyan személyzeti felvonót,
amely a toronyraktárak egyes szintjei között fogja szállítani a könyvtárosokat.

HIBALISTA
- Február végén március 20-ára halasztották a műszaki átadást. Mire Jutottak azon a
i
keddi napon?
- Akkor fejeződött be a műszaki átvétel. A megállapodások értelmében május 30-ig kell
elvégezni a hátralevő munkákat és Junius végére kértük a hibák kijavítását.
- Milyen hiányosságok akadtak; milyen hibákat észleltek?
- Az alsó szinteken még szerelési munkákkal is adósak maradtak a kivitelezők, s a
könyvszállító és a biztonsági berendezés sem készült el... A hibalista pedig huszonöt ol
dalas jegyzék.
- Az Önök véleménye szerint jogos a építőipar kérte háromhónapos haladék?
- Ezt nem tudhatjuk, mert nincs mihez viszonyítanunk. Az elmúlt harminc évben nem
folyt Magyarországon ekkora építkezés. A Várba előttünk fölköltözött intézmények a Buda
pesti Történeti Muzeum, a Munkásmozgalmi Muzeum és a Nemzeti Galéria épülete együttvéve
is kisebb és kevésbé gépesített, mint a mi könyvtárunk jövendő székháza.
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- Ha tartják magukat az 1985, április 4-i megnyitóhoz, akkor az építkezés junius vé
gére ígért végleges befejezése után pontosan annyi idejük marad a könyvtár Várba telepí
tésére, amennyit eredetileg igényeltek. Rossz tapasztalataik, melyek szerint a határidők
módosításának évtizedek óta se vége, se hossza, nem késztették-e Önöket arra, hogy a mos
tani kilenchónaposnál rövidebb költözködési tervet dolgozzanak ki?
- Bízunk benne, hogy a kivitelező vállalat júliusban készen adja át nekünk a "tere
pet”. A költözködést egyébként az állomány biztonsága érdekében nem tudnánk az elgondoltnál gyorsabban végrehajtani.
Mátraházi Zsuzsa

BARKÁCS

kifogas

A könyoek se jobbak ...
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

A LENGYELI KASTÉLYTÓL A BUDAVÁRI PALOTÁIG
KÖLTÖZIK AZ APPONYI-KÖNYVTÁR
Kereken hatvan évvel ezelőtt, 1924. szeptember 15-én irta alá Apponyi Sándor azt az
ajándékozási okiratot, amellyel az akkor már európai hirü Hungarica-könyvtárát a Magyar
Nemzeti Muzeum szervezetéhez tartozó Országos Széchényi Könyvtárnak ajándékozta. Az ado
mányt méltató nyilatkozatok a "legnagyobb magyar bibiiofiInekM nevezték Apponyi Sándort,
aki a nemzeti könyvtár olyan feladatát vállalta magára, amelyet maga az intézmény ilyen
szinten soha nem tudott volna megoldani. A "Bibliotheca Hungarica ApponyianaM ugyanis
1800 előtti, külföldön megjelent és Így többnyire csak ott megszerezhelo magyar vonatkozá
sú, vagy magyar szerzőktől származó idegen nyelvű müveket foglal magában. Ilyen jellegű
müvek felkutatásához a nemzeti könyvtárnak Apponyi Sándorhoz hasonlóan képzett, sokoldalú
nyelvtudású szakembereket kellett volna évtizedekig külföldön foglalkoztatni, még hozzá
olyan, szinte korlátlan vásárlási lehetőséggel, amilyet a hatalmas Apponyi-birtok bizto
sított. A nemzeti könyvtár a két feltétel közül egyiket sem tudta volna megvalósítani.
Ezért jelentett kimagasló gyarapodást az Apponyi-hagyaték s különösen annak mintegy 4.000
müvet felölelő Hungarica-könyv- és metszetgyüjteménye.
A könyvritkaságoknak és könyvművészeti kincseknek ezt az együttesét Apponyi Sándor kedvező családi indíttatásoktól és körülményektől ösztönözve - mintegy hat évtized alatt
hozta létre. 1844. január 19-én Párizsban született, ahol nagyatyja, Apponyi Antal nagy
követként, apja, Apponyi Rudolf pedig követségi titkárként teljesített szolgálatot. A
családi tradíció őt Is a diplomáciai pályára irányította: mint követségi titkár előbb Lon
donban, majd 1871-1874 között Párizsban teljesített szolgálatot. Apja halála /1876/ után,
32 éves korában azonban szakított a diplomáciai pályával, visszavonult lengyeli birtokára,
hogy szisztematikusan gyarapithassa és tudományosan feltárhassa Hungarica-gyüjteményét.
Nemcsak a gyűjtést, a feldolgozást

páratlan Igényességgel végezte. Azért lett az 1925-

ben magyar és német nyelven kiadott Hungarica-katalógusa nemcsak Európa-szerte idézett bib
liográfiai szakkönyv, hanem értékes történeti forrásmunka is.
A 400-500 éves könyvek többsége megviselt állapotban maradt fenn. Apponyi Sándor vi
szont csak kifogástalan állapotú, hiánytalan példányokat vásárolt meg s a kötetlen nyomtat

92

ványokat aranyozott, pompás kötésekkel védte. Szinte egyedülálló példát mutatott ezzel a
rmigyarországi könyvgyüjtésben.
Az Apponyl-hagyatékért a nemzeti könyvtár sok kötelezettséget is vállalt magára. Az
1925-ben törvénybe Iktatott ajándékozási okirat ugyanis kötelező feltételként irta elő,
hogy a Hungarica-könyvtár ”örök időkre minden más gyűjteménytől elkülönített, külön gyüj*
teményként, értékéhez méltó keretben /a könyvek zárt szekrényekben és tárlókban.../” nyer
jen elhelyezést. E kötelezettség megvalósításához engedte át Apponyi Sándor özvegye,
Esterházy Alexandra, a lengyel! kastély könyvtártermének berendezését.
Az elmondottakból logikusan következik, hogy a gyűjteményt az uj vári könyvtárépület
ben is az eredeti elhelyezést biztositó szekrénysorokban kell őrizni. A vári "Apponyiterem” méretei és nyílászárói azonban eltérnek a jelenlegi tereméitől. Ezért felújítás és
átalakítás céljából ki kellett üríteni a szekrényeket, hogy Honfi Imre és Molnár László i
iparművészek a munkát időre elvégezhessék.
Minthogy a maximális helyhiány miatt a bennük tárolt ősnyomtatványok és hungarlkák ideig
lenes elhelyezésére sem állt más helyiség rendelkezésre, a szekrények elszállítására csak
három részletben kerülhetett sor. Pontos ütemterv szerint történt meg mindhárom alkalommal
az anyag kiemelése, a szekrénysor szétszedése, elszállítása, a felszabadult helyen az*
ideiglenes Dexion-Salgó könyvállványok felállítása, valamint a könyvek visszahelyezése..
Elég sok problémát okozott a könyvek elhelyezése abban a teremben, ahol az osztály folya-,
matosan bonyolította az újabb vételeket és a kutatók kéréseinek teljesítését. Egyszerűbb
lett volna a kötetek tárolása egymásra helyezett ládákban, ezt a megoldást azonban azért
nem választottuk, mert a rendelkezésre álló Időben régóta esedékes, fontos feladatokat
kívántunk elvégezni. Ezek a következők voltak: előre elkészített naplók alapján állomány
revíziót tartottunk az ősnyomtatvány- és a hungarIca-gyüjteményben, pozitív eredménnyel;
porszívóztuk és porta lanitottuk a mintegy 5000 könyvritkaságot; tékába helyeztük, vagy
"különböző eredetű alapanyagok” felhasználásával készült saját "előállítású” dobozokkal
védtük leféltettebb kincseinket, mintegy 2500 kötetet; kiemeltük az 1950-es években az
RMK III. gyűjteménybe átsorolt Apponyl-példányokat és átszámozva őket, visszahelyeztük az
Apponyi-gyűjteménybe. 500 példány áthelyezése történt meg.
A két gyűjtemény áthelyezéséhez és a terem elfogadható kialakításához a Gazdasági I
Igazgatóság munkatársai teremtették meg az előfeltételeket. A szekrényből való ki- és
visszarakodáshoz a Raktári Osztály munkatársai nyújtottak segítséget. Ezúton mondunk kö
szönetét valamennyi üknek. így az osztály tagjai a helyszűke, portalanítás, dobozolás miatt
már "csupán” háromszor-négyszer emelték fel, rámolták tovább az olykor "kézben kényelmesen
hordozható", de többnyire 5-20 kg súlyú köteteket.
Az osztály tagjai lelkesedéssel és kitartással vettek részt "mindenfajta" munkálat
ban s kitűnő könyvkötői adottságokkal tűntek ki, illetve dobozolási szakértelemre tettek
szert. Az állományátrendezést követő szerény házi ünnepség keretében pedig "a régi könyvek
gondozói munkacsoport" tiszteletbeli tagjává választották Zsigmondy Árpádnét, aki Z. Héjjas Eszterrel együtt élen járt a védődobozok készítéséhez szükséges nyersanyagok előterem
tésében.
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Jogynl remélhetjük az elmondottak után, hogy az Apponyl-könyvtár kimagasló értékelt
Könyvtárunk uj épületének megnyitásakor a felújított szép teremkönyvtári berendezésben
mu fal haljuk be.
Soltész Zoltánná
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1. Apponyl Sándor portréja
2. Az Apponyl terem a N#.izetl Muzeum épületében
3. Szállítják a szétszedett bútort ...
4. ... összeszerelés alatt az uj helyén a Várban

KURRENS SAJTÓBIBLIOGRÁFIAI MUNKÁNKRÓL
kérdeztük Nagy Zsoltnét, a Repertórium szerkesztőség osz
tói yvezetőjét, egy szervezeti változás nyomán. Az eredeti
leg riportnak készülő anyagból olyan összefüggő személyes
beszámoló lett, aminek közreadását kár lett volna kérdé
seinkkel szétszabdalni.
/a szerk./

A Magyarországon megjelenő időszaki kiadványok bibliográfiai regisztrálását mindig
is lényeges feladatának érezte az OSZK, ennek ellenére ez ügyben a felszabadulás után
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csupán az 1945-1954 között megjelent kiadványokról jelent meg komoly szakmai Igényű bibli
ográfia , egyébként a magyarországi sajtó felmérése esetleges, rendszertelen vállalkozások
formájában történt: 1958-ban, 1960-ban és 1965-ben csak Jegyzéket tudott kiadni az OSZK a
tárgyévben megjelent periodikákról.
1972-tól kezdve közvetlen tapasztalataim alapján tudom, hogy milyen erSfesztéseket
tett a könyvtár a régóta hiányolt sajtóblbllográfla megjelentetése érdekében. A Hírlapfeldolgozó osztályon egy munkatárs gyűjtötte és Irta le a bibliográfia számára az Idősza
ki kiadványokat. Cédulakatalógus formáig Jutott el a munka az 1972-ben megjelent Időszaki
kiadványokról, hiszen nemcsak munkaerőgondok voltak az osztályon, hanem a megfelelő elmé
leti megalapozottság is hiányzott. Nem volt az Időszaki kiadványok leírásának olyan szab
ványa

vagy szabályzata, ami megfelelt volna mind a nemzeti bibliográfiai követelmények♦

nek, mind a nemzetközi szabványosítási törekvéseknek. Ekkor ugyanis már megjelent a köny
vek bibliográfiai leírását szabályozó nemzetközi szabványtervezet /ISBD/M/ és folytak ez
ügyben a hazai szabványosítási munkák. Egyelőre a könyvek bibliográfiai leírásának szabvá
nyáról volt szó, de az alapelveket és a szerkezetet a többi dokumentumtípus bibliográfiai
leírására vonatkozóan is érvényesnek kellett tekinteni.
197 6—tő I kezdve több kedvező körülmény szerencsés egybeesése, III. egymásutánja lehe
tővé tette a sajtóbibliográfiai munkák komoly megindulását az osztályon. Ebben az évben
jelent meg az 1SBD/S első szabványkiadása angolul, majd egy év múlva franciául. E nemzet
közi szabványjavaslatot tanulmányozva úgy gondoltuk, megkíséreljük Mo-on először az ISBD/S
alkalmazását. A kezdeti lépéseket az osztályvezető és a főosztályvezető irányításával tet
tük meg 1976-ban.
A bibliográfiai leírások elkészítésén kívül és sorrendben azt megelőzően komoly gon
dot okozott a gyűjtőkör kérdése. A bibliográfiai feldolgozás a folyóiratokon és hírlapokon

ö volt, aKl a feldolgozási küszöb és a feldolgozási szintek megállapítása érdekében több
ezer időszaki kiadványt nézett át és rendszerezett, különös tekintettel a csoportos idő
szaki kiadványokra /ez a dokumentumtípus 1976-ban került az Aprónyomtatványtárból a fo
gy üjteményhez/ . Sok segítséget kaptunk tőle a feldolgozásra vonatkozóan Is, házi szabály
zatunk elkészülését számos közös - számunkra rendkívüli hasznos és tanulságos - szakmai
megbeszélés előzte meg.
A bibliográfiai tevékenységet elkezdő csoport tagjainak bizonyos szemléletbeli vál
tozáson Is át kellett esniük, hiszen eddig mindnyájan feldolgozók voltunk, nem "vérbeii
bibllográfusM-ként néztük a dokumentumokat.
Nem szeretnék most a munka nehézségeiről, problémáiról szólni. Azt hiszem, nagyon Is tu
datában voltunk annak, hogy tevékenységünk hiánypótló és hasznos lesz, s ez lelkessé tett
kívül kiterjedt /és azóta Is ezt a gyakorlatot követjük/ az évkönyvekre és az egyéb peri
odikusan megjelenő kiadványokra is /értesítők, címtárak, beszámolók, műsorfüzetek, szak
bibliográfiák stb./. Mivel gyűjtőkör tekintetében semmi tapasztalatunk nem volt, Ferenczy
Endréné főosztályvezető gyakorlati segítsége nélkül nem tudtuk volna elkezdeni a munkát.

♦ Dezsényi Béla - Fábry Zoltán - Fejér Judit: A magyar sajtó bibliográfiája. 1945-1954.
Bp. 1956.
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bennünket. Leendő kiadványunkat pedig gyermeki kíváncsisággal vártuk, hiszen addigi mun
kánk eredményeképpen cédulák, katalógusok, a raktári állományban újabb feldolgozott köte
tek jöttek létre, sohasem egy általunk előállított kiadvány.
Amikor első kötetünket nyomdába adtuk, már megéreztünk valamit a bibliográfiai és a szer
kesztőségi munka ritmusából.
1978 elején jelent meg az 1976-os tárgyévü kötetünk első része. A szakma értől és ki
válóságai, valamint a használók köréből már ez évben többen reagáltak munkánkra. Az első
véleményezők hangsúlyozták, hogy az uj kiadványt a magyar nemzeti bibliográfiai rendszer
részének tekintik, sőt volt olyan vélemény Is, mely szerint kiadványunk elmének megválasz
tásánál Is hasznos lett volna erre gondolni.
Főosztályvezetőnkkel egyeztetve úgy döntöttünk, hogy mivel a bibliográfiához 5 éves kumu
lációkat, III. összesített mutatókat terveztünk, az első 5 évet feldolgozó kötetek elmét,
szerkezetét és feldolgozási módszerét nem változtatjuk meg. Maradt tehát a cim: Kurrens
Időszaki kiadványok.
Szakmai kapcsolatunk már az első években kialakult a Bibliográfiai osztállyal, a Ma
gyar ISSN Irodával, az ISDS-IKARR csoporttal és a Kötelespéldány Szolgálattal. A munkánk
során-felmerülő problémákat - a már említett főosztályvezetői Irányításon kívül - ezekkel
az osztályokkal kellett megbeszélni, III. a megoldásokat egyeztetni.
A Bibliográfiai osztállyal közösen 1978-ban egy gépi feldolgozási kísérletet Is végeztünk,
50 időszaki kiadványt dólgoztunk fel az MNB gépi rendszerében. A közös munkát pozitív ered
ményűnek ítéltük, de a sajtóbibliográfia gépi feldolgozására szervezési és anyagi okok
miatt azóta sem kerülhetett sor.
Az első 5 évet feldolgozó köteteink megjelenése után ismét szóba került a kiadvány
címe. Miután FügedI Péterné - a kurrens nemzeti bibliográfiák kérdéseiben légi Iletékesebb
- azt Javasolta, sőt nemcsak célszerűnek, de lényegesnek Is tartotta, hogy a sajtóbibliogr
ráfiénak címében Is fejeződjék ki a nemzeti bibliográfiai rendszerhez való tartozása, az
I98l-es tárgyévü kötetünket már Magyar nemzeti bibliográfia. Időszaki kiadványok bibliog
ráfiája címen Jelentettük meg.

,

1982-ben a Feldolgozó osztályról a Repertórium szerkesztőségéhez kerültem, de tovább
ra Is kapcsolatban maradtam a sajtóblbliográfIával és elláttam a szerkesztői teendőket. Az
elmúlt kSt évben az együttműködés folyamatosnak és problémamentesnek látszott, csupán a
munka ütemezésében éreztük bizonytalannak a helyzetet.
Az OSZK vezetősége úgy döntött, hogy ez év Január l-től a kurrens sajtóbibliográfiai
munkák tartozzanak all. főosztályhoz - mindenféle kurrens nemzeti bibliográfiai tevékeny
ség összehangolása érdekében. Ezzel egy időben a hajdani sajtóbibiIográfiái csoportból 2
munkatárs áthelyezése a Repertórium szerkesztőséghez megtörtént.
A munka irányítása továbbra is az én feladatom, munkatársaim: Csúcs Dalma és Lakner Kálmán
ná. A Jövőben is szükségünk van a más munkakörben főfoglalkozású Dömötör Lajosné eddigi saj
tóblbl iográf Iái munkájára, valamint továbbra is igényt tartunk és nagyon számítunk Kocsy
Lászlóné közreműködésére.
Nagy Zsoltné
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TÁJÉKOZÓDÁS

Lidérces álmom volt.
Kezembe nyomta a posta az egyéni előfizetők uj telefonkönyvét. Uj, gazdaságos mód
szerrel készült, ami által az eddigi három kötet helyett csak egyetlen vékonyka kötetre
van szükség. A rövidítés - közölték velem álmomban - azáltal sikerült, hogy az előfizetők
betűrendes névsorát elhagyták, hiszen mindig ez okozta a legtöbb problémát. Most egysze
rűen a földrajzi hosszúság és szélesség örök érvényű rendje szerint felsorolják az utcákat,
azokon belül l-tol kezdve katonás rendben a házszámokat, s minden háznál közllk a házban
található telefonok .hívószámait. Aki fel akar valakit hívni, feltehetőleg tudja - vagy
mástól megtudakolja - a lakcímét, s akkár már csak a házban lévő telefonök közül kell
kltotóznl, hogy melyik lehet az övé. Kis gyakorlattal 4-5 hívás után céltérhet az ember;
ha nem, állítson össze barátairól regiszteres noteszban egy maszek telefonkönyvet.
Ennek az uj módszernek óriási előnyei vannak - magyarázták álmomban. Tizedannyi pa
pír, tizedannyi nyomdafesték, egy harmadnyi kötési munka stb. kell hozzá. Minden kevesebb,
tehát hamarább készül.
Felébredtem.
Bejöttem a könyvtárba.
Kezembe nyomták az uj telefonkönyvet. Szervezeti felépítés szerint, a betűrendes
névjegyzék ki hagyásává I
Lidérces álmom lett.
Még nem ébredtem fel.
Kelecsényl Gábor
134-400/69
Ez az a szám, ahová
a központ "autómat!kusan" kapcsol, ha
valakit nem mellék
állomás, hanem név
szerint keresnek.
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KISZ SZERVEZET HÍREI

FELHASZNÁLÁSI

TERV

az 1984/85. akcióévben Ifjúságpolitikai célokra fordítható
pénzeszközökről források szerinti megoszlásban
A költségvetési előirányzat terhére
1. A klub rendezvények /műsoros, ismeretterjesztő
előadások stb./ előadóinak díjazása
2. FiIm-bérlet
3. Nyelvtanfolyamok vezetőinek díjazása

9.000

Ft

2.000

Ft

II.000

Ft

8.000

Ft

3.000

Ft

33.000

Ft

4. Fotószakkör nagyi tógépeihez alkatrészek, egyéb
fotócikkek beszerzése, fotopályázat díjazása
5. A fiatal kutatók xerox igényének támogatása
össz esen:
A részesedési alap terhére:
1.

OSZK Énekkar támogatása

40.000 Ft

2. Tömegsport akciók /csoport kirándulások,
uszoda-bérletek, kondicionáló torna/
3. Épületbucsuztató farsangi

bál /ballagás/
Összesen:

10.000 Ft
10.000 Ft
60.000 Ft
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Kérelem az OSZK dolgozóihoz a veszélyeztetett
fiatalok támogatása ügyében
... A KISZ 8. kerületi bizottsága 1984. febr.8-án határozatot fogadott el, amelyben
a veszélyeztetett fiatalok érdekében teendő feladatokat körvonalazta.
Megállapítja: A gyermek- és Ifjúságvédelmi tevékenység a társadalmi nevelőmunka szerves
része. Szélesebb értelemben ez a tevékenység olyan pedagógiai, egészségügyi, szociális
tennivalóknak az összessége, amelyek a veszélyeztetett gyermekek nevelését, eltartását,
munkába állítását, érdekvédelmi és egészségügyi gondozását lehetővé teszi.”
"Veszélyeztetett az a gyerek, vagy fiatal, akinek tartását, gondozását, nevelését,
oktatását, Illetve testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését valamely tényező károsan
- tartósan és egyoldalúan * befolyásolja vagy akadályozza."
"A veszélyeztetett helyzet megszüntetése érdekében a gyámhatóságok kb. 60 ezer védőóvő Intézkedést foganatosítottak, 1983-ban 4500-nál több gyereket vettek fel állami gon
dozásba... Kormegoszlásuk: 3 éven aluli 9 %9 óvodás korú 14 %9 6-13 év közötti 50 %9 14
éven felüli 27 Jf..."
." A védő-óvó Intézkedések... eredményessége a 10 í-ot alig haladja meg..."
"Szükséges, hogy az állami szervek mellett különböző társadalmi szervezetek Is egy
mást segítve, hatékonyan részt vállaljanak a feladatból. A munkahelyi KISZ-szervezetek ké->
szltsenek feladattervet a veszélyeztetett fiatalok, a velük foglalkozó Intézmények segíté
sére a segítség konkrét lehetőségére... Saját akcióprogramjukat egészítsék ki az Intézke
dési tervben megfogalmazottakkal."
Kedves OSZK dolgozóki Az Ifjúságvédelem egy adott területén konkrét segítséget kérünk
tőletek!
Kapcsolatba léptünk a Gyermekvédelmi Intézet egyik nevelőotthonával /Bp.ll.ker. Aga u.
1-3./. A nevelőotthon vezetője, dr. Németh Ilona közlése szerint könyvekkel, folyóiratok
kal kellene ellátni őket. Lehetőség szerint a kidobásra ítélt könyveket, kiadványokat, új
ságokat stb. kel lene összegyűjteni! Tankönyv, Ismeretterjesztő mü, Ifjúsági Irodalom, me
sekönyv Jöhet szóba elsősorban. Tudjuk, mennyire "felkapott" téma mostanába a "maradék"
könyvek sorsa, tudjuk hogy ezek Jő része az "OSZK-antIkváríumba" megy. Mégis! Ha ezen fér
IUI Is akadna fölösleg, akkor gondoljunk a nevelőotthoni gyerekekre!
Sokan azt mondhatják most: "ez nem a ml dolgunk, gondoskodjon számukra könyvekről az ál
lam stb." Azt hiszem, ha tízszer annyi könyv lenne a nevelőotthon könyvtárában az Is ke
vés lenne! A veszélyeztetett gyerek ugyanis csak Innen szerezhet műveltséget, csak így
hidalhatja át a közte és a "kinti" gyerekek közti neveltetésbeli különbségeket!
Ne hagyjuk tehát veszendőbe menni a még használható nyomtatványokat! A Kötelespél
dány osztály esetleg biztosíthatna utóválogatási jogot, a Fölöspéldány, az NCS Is tehetne
/talán/ valamit ez ügyben. A többi osztályon Is akadhat szekrények aljában, polcok tetején
kallódó könyv, újság, melyet Időnként lazán a szemétbe dobnak... A pincéket Is át lehetne
fésülni néha, és nem minden eredmény nélkül.
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Kedves OSZK dolgozók, ne akkor sopánkodjunk, ha csöveseket, galerikat látunk ődöngeni a
pesti utcákon! Most itt a lehetőség, hogy a magunk területén tegyünk valamit ez. ellen!
Ha valóban sikerülne összegyűjteni némi anyagot, gondoskodunk a gyors elszállításról,
nem fog "helyet foglalni”.
Segítségeteket előre köszöni - a témát melegen tartja - nemsokára érdeklődni fog:
Maróti Ádám
és a Rosenberg hp. utcai
KISZ-csoport tagjai

Lehet húsz dekával több1
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könyvtarunk

t I ETRRÖI
SZAKSZERVEZET HÍREI

A bizalmi testület március 26-án meghallgatta és elfogadta
dr. Susánszky Zoltánná titkári beszámolóját ás megköszönve
eddigi munkáját, tudomásul vette a lemondását. Susánszky Zol
tánná lemondását szakmai munkájával, egyet tömi -tanulmányaival
és megromlott egészségi állapotával

indokolta. A Közalkalma-

zotiak Szakszervezete Budapesti Bizottságának a képviselője
is megköszönte Susánszkyné szakszervezeti munkáját és átnyuj
tolta neki a BB ajándékát.
A bizalmi testület következő üléséig, amikor feltehető
en sor kerül az uj tifkár megválasztására, a titkárt Milhoffer Alajos és Karácsonyi Rózsa
he Iyet tesifik.
Egyhangúlag elfogadta a bizalmi
részesedési alap 1983. évi
évi

testület a szerződéses munkák árbevételéből képzett

felhasználásáról

szóló beszámolót, de nem fogadta el az 1984.

felhasználásra lett javallatot. A bizalmi testület következő ülésén az SZB uj javasla

tot fog előterjeszteni.

Az OSZK HÍRADÓ hasábjain a beszámolót kibővítve adjuk közre. A bizalmi

testület ülé-

sén időhiány miatt nem került sót a számvizsgáló bizoltsági beszámolóra, -tájékoz t a fása I
itt közöljük.

BESZÁMOLÓ A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG

1983, évi munkájáról

1983-ban a Szakszervezeti Bizottság 10 alkalommal, a Bizalmi Testület 3 alkalommal
ülésezett, megvitatta és döntött a dolgozókat érintő néhány tontos kérdésben.
Már az előző év decemberében elkezdődött az 1983. évi bérkorrekció előkészítése. A
Személyzeti osztály elkészítette az intézmény bérhelyzetét elemző kimutatást, amelyet
először a Bérbizotfság vitatott meg, majd javaslatot tett a bérfejlesztés irányelveire.
Kisebb korrekciók után az SZB, a Vezetői Tanács ezt jóváhagyta és a bizalmi testület is
elfogadta. A bérkorrekció Így - a lehetőségeken belül - rendben megtörtént.
Hasonló módon készültek és kerültek jóváhagyásra az 1*983. évi jutalmazási irányelvek
Is. Ez ebben az évben különös körültekintést igényelt, mivel a már megszokott év végi ál
talános jutalmazás rendje megváltozott. A Személyzeti osztály igen körültekintő, minden
jutalmazási formára kiterjedő előkészítő anyaga nagy segítség volt. Az először alkalmazott
un. "pontrendszer" némi zavart, bizonytalanságot okozott az évi első jutalmazáskor, de
másodszorra már ,frutint,f szereztek az osztályvezetők és a bizalmiak is. Végül is ezt a
rendszert sikeresnek Ítélhetjük és további finomítással úgy gondoljuk alkalmazni kell,
mert, ha nem is oldottuk meg maradéktalanul a differenciálást, közelítettünk ehhez.

Elkészült és a bizalmi testület elfogadta a munkahelyi demokrácia fórumait, valamint
a társadalmi szervek jogosultságait magában foglaló, a továbbiakban

haszonnal forgatható

útmutatót, amely a könyvtár szervezeti és működési szabályzatának melléklete lesz. Tovább
ra is tervezet formájában áll rendelkezésre a szakszervezeti alapszervezet szervezeti és
működési szabályzata, véglegesítése a legközelebbi feladatok egyike.
A vari helyzetképet tartalmazó, a Művelődési Minisztérium részére készült összeállí
tást az SZB megtárgyalta és hozzászólásait, állásfoglalását továbbította a főigazgatóhoz.
Elemző összesítés készült az 1982. évet záró bizalmi csoportértekezletek jegyzőköny
veiből. Ezt nyilvánosságra hoztuk, de miután a felvetődött problémák megoldásához a könyv
tár vezetőségének a segítsége, intézkedése szükséges, eljuttattuk a főigazgatóhoz. Ennek
eredményeként rendezte meg a könyvtár és az SZB közösen azt a fórumot, amelyen a könyvtár
és a KMK szervezeti és működési szabályzatát beszéltük meg. Sajnos elmaradt az a tervezett
fórum, amelyen a Gazdasági igazgatóság munkáját, a Gazdasági igazgatóság és a könyvtár kü
lönböző szervezeti egységeinek a kapcsolatát kívántuk megvitatni. Úgy gondoljuk, erre még
sort kel I keríteni.
1983-ban sok gondot okozott az OSZK Híradó szerkesztése és megjelentetése. Az elma
radt 7-12. szám - részben az uj szerkesztőbizottság gondozásában - 1984 elején jelent meg.
Az elmúlt évben a szakszervezeti hírek nem tükrözték az SZB munkáját és kevéssé szolgálták
a tagság tájékoztatását.
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A Kis Híradó -Mzszer jelent meg az év folyamán, így az aktuális kérdésekről tájékoztattuk a munkatársakat.

Az év során a szakszervezeti tisztségviselők, elsősorban a bizalmiak számára három
előadásból álló továbbképzést szerveztünk, "A bizalmiak Jogai és kötelességei" címmel. Az
előadó dr. Tóth Ferenc a Közalkalmazottak Szakszervezete munkatársa volt. A színvonalas és
hasznos előadásokon a részvétel megfelelő volt, de sajnos a remélt és kívánatos eszmecsere
nem alakult úgy, ahogy azt gondoltuk.
Az I983/84-es oktatási év megszervezése némi késéssel ugyan, a társadalmi szervekkel
közösen, megtörtént.
Az angol és szlovák nyelvtanfolyam az évben Is sikeresen folyt és az SZB Ifjúsági
felelősének kezdeményezésére és szervezésében beindult a latin nyelvtanfolyam.
Az Ifjúsági felelősei készítette "A fiatalok publikációs lehetőségei" c. elemzést és
Javaslatot, amelyet a Vezetői Tanács megvitatott.
A szakszervezet, a főosztályok és az osztályok tisztségviselői aktívan részt vettek a
nemzeti ünnepek méltó megünneplésében.
A kultúrál Is munka terén beszámolhatunk az énekkar változatlan lelkes, odaadó munká
járól, sikeres szerepléseiről. A színházi előadásokra és a hangversenyekre a közönségszerrvezés folyamatos volt, a nem teljes siker nem a közönségszervezőkön múlt.
A szakszervezeti könyvtár állománya 5 858 mü, a beiratkozott olvasók száma 169 fő,
az évben kölcsönzött kötetek száma 2 740 db. volt. A széplaki családos üdülőben 54, a Rosenberg hp. utcában 260 mü van letétben.
A bélyegszakkör 49 taggal működött az elmúlt évben. 1983-ban ünnepelte megafakuTasán
nak 20. évfordulóját. Ez alkalomból november II—én összejövetelt tartottunk, amelyen az
alapító tagok bélyeg ajándékcsomagot kaptak. Gyűjtőink szép albumok bemutatásával tették
ünnepélyesebbé a megemlékezést.
70 nyugdíjas részvételével, sikeres, jóhangulatu műsoros nyugdijastalálkozót szervez
tünk és megtartottuk a szokásos Télapó ünnepséget Is, amelyen 300 gyermek vett részt,
akiket megajándékoztunk.
A sportkör szakosztályai közül lényegében csak a természetjáró szakosztály müködfk.
A 17 túrán 83-an vettek részt, 209 km utat jártak be.
A bérelt tornateremben havonta kb. 10 munkatársunk tornázik.
A Társadalombiztosítási Tanács minden hónapban ülésezett, öt alkalommal meghívták a
főbizalmiakat is, segítségükkel döntöttek a nőnapi támogatás, a SZOT beutalók, a széplaki
családos üdültetés, a beiskolázási segélyek, a hat napos Pozsony-Bécs hajóút és a nyugdí
jasok év végi támogatási összegének elosztásáról.
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Az év folyamán 119 üdülői beutalót adtunk ki:
SZOT beutaló családos

5

házaspárI

9

szóló

13 /ebből I Al-Duna hajóút/

gyermek

4

Müv.Min.üdü- családos
Io

13

B.széplak

25

Zlrc

családos
családos

/ebből I Pozsony-Bécs hajóút/
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Nyugdíjasaink életkörülményeinek, helyzetének feltérképezésére 196 kérdőívet küldtünk
ki tavasszal. 136 választ kaptunk. A felmérés során Igen sok volt munkatársunk Jelentke
zett, akikről eddig szinte semmit nem tudtunk. 31 nyugdíjasunk helyzetét ítéltük olyannak,
ahol feltétlen segítségre volt szükség.
Nyugdíjba készülő kollégáink 37 esetben kértek és kaptak segítséget, felvilágosítást.
A munkásellátási felelősök a szükséges üdülői stb. leltározásokon túl a változatlanul
problémás .ebédelés 1 lehetőségen próbáltak több-kevesebb sikerrel segíteni.
Az $ZB 1983 évi gazdálkodása lényegesen eltér a költségvetésben tervezettektől. A
tagdíj besorol ások alapján 155 100.- Ft

bevételt terveztünk. Terven felül kaptunk a Közal

kalmazott Szakszervezet Központi Vezetőségétől 20 000 Ft -ot, a Budapesti Bizottságtól
15 OOO.-Ft-ot a kórus kiadásainak a fedezésére. Ugyancsak terven felül került sor a nyug
díjasok támogatására szervezett gyűjtésre, mely - noha önmagában lényeges eredményhez nem
vezetett - módosította az egyéb

bevételek összegét. A nyugdíjasok támogatásának síkere

érdekében a szakszervezeti testületek Javaslatára, a részesedési alap terhére, a könyvtár
20 000 Ft—ot átutalt az SZB számára.
Kiadásaink sem a tervezettek szerint alakultak. Már az év elején, be nem tervezetten,
támogatást nyújtottunk az OSZK-bál lebonyolításához. Ez a tervezett felhasználásokat mind
nagyságrendjében, mind összetételében némileg módosította.
12 fő részesült szülési segélyben, 4 800.-Ft,
temetési segélyben, 6 400.-Ft
segélyt 51 fő kapott 62 300.-Ft

/tervszám: 25 fő, 10 000.-Ft /, 8 fő

értékben /terv: 15 fő 12 000.-Ft/. Rendkívüli szociális
értékben /terv: 48 750.-Ft /, ebből nagycsaládos, egye

dülálló 14 fő /10 700.-Ft/, nyugdíjas 36 fő /46 100.-Ft / NyugdlJastalálkozóra, búcsúz
tatókra további II 680.-Ft—ot költöttünk. /Megjegyzésként: Vállalati segélyben 52 fő
részesült 53 OOO.-Ft

értékben, ebből: nagycsaládos és egyedülálló 37 fő 33 700.-Ft/

Ismeretterjesztésre, oktatásra a tervezett 3 700.-Ft helyett 3 3l4.-Ft-ot költöttünk.
Kulturális felhasználásaink viszont - részben

a már említett ok miatt - a tervezett

33 500.-Ft-tal szemben 46 328.-Ft—ot tettek ki.
Az 1983. évi össz-fel használás a tervezetthez képest végül I08,9ytros,' míg a bevé
tel 123,51-os

volt.

A könyvtár vezetőségével, a pártszervezettel és a KISZ-szervezettel at elrfiult évbén
Is jó és zökkenőmentes volt az együttműködésünk. A Közalkalmazottak Szakszervezete Budapes
ti Bizottságának a munkatársai Is, ha hozzájuk fordultunk, mindig a segítségünkre voltak.
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BESZÁMOLÓ A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG 1983. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
Az SZVB feladata az alapszerv gazdasági-pénzügyi munkájának folyamatos ellenőrzése,
ezért beszámolómban röviden szeretném Önöket tájékoztatni az alapszerv 1983. évi gazdál
kodásáról, pénzügyi helyzetéről, a kitűzött mozgalmi feladatok teljesítéséről.
Az alapszerv a tervezett 155 eFt bevétellel szemben 171 eFt tényleges bevétellel és
55 eFt támogatássáI gazdálkodott. Az összes kiadás a tervezett 156 eFt helyett 205 eFt
volt. A forgóalap 1983.XII.31-én 104.342 forint volt, ebből még 15 eFt a kórus támogatásá
ra szolgál, az éves forgóalap gyarapodásunk 6 eFt.
A tagdíjbevétel 143 eFt volt, ez a tervnek megfelelően alakult. Egyéb bevétel rovaton
13 eFt-ot terveztünk, itt 15 eFt-tal több bevételünk volt, ennek jelentős része a dolgozók
önkéntes befizetése a nyugdíjasok támogatására.
Alapszervünk a Közalkalmazottak Szakszervezeti Központjától 35 eFt támogatást kapott a kó
rus fenntartásához, Intézményünktől 20 eFt-ot a részesedési alapból.
Az,1983. évi költségvetés megfelelt a mozgalmi célkitűzéseknek, mivel döntő mértékben
tagságunk szociális támogatását, kulturális Igényeinek kielégítését Irányozta elő. Ezen
kivül# tartalmazott kisebb összegeket sport és egyéb célokra.
A felhasználás Jelentős mértékben eltért a tervezettől, és a következőképpen alakult.
- szociális célra: segélyere, nyugdíjasok támogatására 104 eFt
- kulturális célra:

75

- sport célra

"

0,5 "

- egyéb célra: főként ügyvitelre

26

összesen:

"

205,5 eFt

A szociális célú kifizetés 18$—kaI haladta meg a tervezetet, aminek pénzügyi fedeze
tét a korábban említett források biztosították. A résztvevők ezzel lehetőséget adtak az
alapszerv nyugdíjasainak szélesebb körű támogatására.
A sport rovaton a felhasználás 3 500 Ft-tal kevesebb volt mint a tervezett.
A kulturális kiadások a tervezettnek(megfelelően alakultak.
Az alapszervezet szervezettsége 94,48)6.

Ennek egyik oka a fluktuáció. A bizalmiakat

Itt kérem hogy vizsgálják meg, a környezetükbe tartozók közül kik azok a dolgozók akik nem
szakszervezeti tagok és az okokat Is tárják fel, hogy az SZB ezzel a problémával tudjon
foglalkozni.
A tagdíjfizetés I00)6-os, elmaradás gyakorlatilag nincs.
Az SZVB munkájáról, ellenőrzéseiről.
- a bizottság a munkáját éves munkaterv alapján végzi, a bizottsági tagok a feladatokat egymás között igyekeznek megosztani, de az elmúlt évben munkatorlódások miatt
ez nem sikerült;
- az SZVB elsősorban az alapszerv pénzügy 1-gazdasági munkáját vizsgálta és a hiányos
ságok pótlására felhívta a figyelmet;
- megállapítást nyert, hogy a bizalmiak közül vannak akik a szakszervezeti bélyegek
kel késedelmesen számosak el, kérem számoljanak el Időben;
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- az SZB és SZVB között jó az együttműködés, ugyanez mondható a TT-vel való kapcsolat
ról is;
-az SZVB céljellegű vizsgálatokat is végzett:
- a KST ügyintézést rendben találta,
- énekkarunk a támogatást a célnak megfelelően használta fe|.
- a szakszervezet szervezésében bonyolított üdültetés elszámoltatása rendben volt.
Kérem beszámolóm elfogadását. Megköszönöm a Testület bizalmát, és kérem a tisztség alóli
felmentésemet.
1978. óta látom el ezt a funkciót a tagság bizalmából, aminek igyekeztem megfelelni. Az
utóbbi időben megnövekedett elfoglaltságom miatt egyre nagyobb erőfeszítéssel tudtam a
feladatot teljesíteni.

Melléklet a SZVB beszámolóhoz
Az 1983. évi gazdálkodási tfrérlegi/e Ft-ban/
megjegyzés

Bevétel

terv

tény

eltérés

Tagdíj

142

143

1

35

35

28

15

20

20

155

226

71

Szoclál1s

88

104

16

ebből 13/m a dolgozók befizetése

Kultúrál Is

37

75

38

ebből 35/m a kórus támo
gatása

Közp.tám.
Egyéb

13

Intézm.tám.
összesen

Költségvetésben nem sze
replő támogatás
!!

t»

II

Felhasználás

3,5

0,5

Sport

4

Egyéb

27

26

1

156

205,5

49,5

összesen

A tervezett bevétel és fel használás egyensúlyban volt.
A tényleges megtakarítás /2I eFt - 15 eFt ez a kórus támogatása/
6 eFt volt.
A forgóalap 1983. XII. 31-1 egyenlege: 104.342 Ft

Budapest, 1984. március 23.
Relsenleltner Lajosné sk.
SZVB elnök
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K 1 m u t a t á s
a szerződéses munkák árbevételéből képzett részesedést alap
1983. évi fél használásáról;

Tervszám

Tényszám

Maradvány

150 000

71 786

78 214

10 000

170

9 830

Ft
f»

3. Külföldi tanulmányút

100 000

13 559

86 441

tf

4. Jutalmazás

120 700

113 931

6 769

tf

1. Családos üdülés
2. Tanfolyam, tandíj

- 2558/82.OSZK szabályzat
alapján

III 400

- étkezési hozzájárulás
/6 fillér/

2 531

5. OSZK Énekkar

6 000

^ 6 000

tf

6. Reprezentáció

5 000

5 000

tt

7. SZB támogatása

50 000

46 600

3 400

tf

44 000

38 672

5 328

tf

284 718

200 982

Ft

- segéjy

20 000

- tanulmányút

26 600

8. Ifjúságpolitikai célok
támogatása
- fQtópályázat díjazása

-

- tömegsport akciók

672

- tanulmányút

38 000

-

összesen:

485 700

Budapest, 1984. március h<5

Jubl leüt)
25 éves szakszervezeti tagságuk alkalmából a Közalkalmazottak Szakszervezete emléklapját
kapták:
Benkő Zsuzsanna, Fazekas Andrásné, Fpdor András, Hegyi Andrásné, Kucska Lászlóné, Ml hál ka
Valérné, Miklóssy János, ReIsenIeItner Lajosné, Susánszky Zoltánná, Urbán László és a nyugdíjasok közUI:
Boldizsár Emil, Entz Judit, Farkas László, Galamb Györgyné, Karczagl Alajosné, Molnár
János, Tölgyesi Lászlóné, Ventura Eduárdné
összeálII tóttáí Gero Zsoltné
Karácsony! Rózsa
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HANGVERSENTKÓRUS LETT AZ OSZK ÉNEKKARA
Könyvtárunk énekkarának idei tavasza igen mozgalmas. Nemrég ért véget a X. Pécsi
Kamarakorusfésztivál /április 4-7/, amelyet ezúttal rendeztek meg először nemzetközi
fesztiváI kéri 1 országos helyett. Énekkar unk számára igen nagy megtiszteltetés, hogy Immár
negyedszer vehetett részt e kétévenként ismétlődő rangos, magas színvonalú, jó hangulatú
fesztiválom. Nem volt könnyű dolog helyt állnunk a jobbnál-Jobb hazai és külföldi kórusok
között, de úgy érezzük, végül

is nem vallottunk szégyent. A négy napos rendezvénysorozaton

tizenkét magyar és egy-egy belga, cseh, német és olasz énekkar lépett föl, s nem hiányzott

a közös éneklés sem.
Alig pihentük ki a pécsi szereplés Izgalmait, máris újabb erőpróba várt ránk: ápri
lis 26-án került sor arra a koncertre, melyen szakértő zsűri előtt számot kellett adnunk a
kórus több éves fejlődéséről, jelenlegi szakmai színvonaláról. A Kórusok Országos Tanácsa
és a Népművelési Intézet szervezésében régóta működik az amatőr énekkarok országos minő
sítési rendszere. Jelenleg hat kategóriában /fériikarok, női és leánykarok, vegyeskarok,
egyetemi, ifjúsági énekkarok és kamarakórusok/ hat különböző fokozatot lehet elérni /bronz,
ezüst, arany, fesztivál, hangversenykórus és kiemelt hangversenykórus/. A minősítő hang
versenyre általában 20 perces műsorral kell felkészülni, de a két legmagasabb fokozatra
pályázóknak legalább egy fél hangversenymüsort kell - önálló szervezésű koncerten - elő
adniuk.
Mi az OSZK Dísztermében, e kitűnő akusztikájú, számunkra az otthonosság légkörét su
gárzó, szép teremben vállaltuk a minősítő koncert megrendezését, melyre az illetékesek má
sik résztvevőként az Almássy-téri Szabadidő Központ Kodály Zoltán Leánykarát jelölték ki.
Az öt tagú zsűri elnöke Nagy Olivér zeneszerző, nyugalmazott zeneművészeti főiskolai ta
nár volt, tagjai pedig a Budapesti Kórusok Tanácsának tisztségviselői, maguk Is Ismert
karnagyok, szakemberek. Műsorunkat úgy állítottuk össze, hogy az tükrözze a kórus Jártassá
gát különböző stiluskörökben, ugyanakkor mutassa be az együttes Jellegzetes arculatát is.
így angol reneszánsz kórusdaloktól mai magyar zenéig, drámai hangulatú daraboktól tréfás
népdalfeldolgozásig sokféle muzsika szerepelt programunkon; olyan különlegességek Is, mint
Adler Györgynek, a jeles győri, majd pest-budaí zenésznek, Erkel Ferenc apósának /I789—
1867/ "Liberá"-ja, melynek kéziratát könyvtárunk őrzi, vagy a fiatal Mohay Miklós !fNárcisz”
cimü kórusa, mely együttesünk részére készült. Hazai zeneművészetünk klasszikusait Liszt,
Bartók, Bárdos darabjai képviselték.
Micsoda örömöt jelentett számunkra, amikor a zsűri arra érdemesített bennünket, hogy
a vegyeskari kategóriában a hangversenykórus fokozatot adományozza az együttesnek! Nagy
Olivér professzor ur, aki megalakulása, 1970 óta figyelemmel kiséri a kórus munkáját,
azzal indokolta ezt a döntést, hogy együttesünk állandó, biztos fejlődést mutat /ezt tük
rözi az is, hogy valamennyi eddigi minősítése során sikerült eggyel magasabb fokozatot el
érnie, mint amit előzőleg már megszerzett/, s ha még nem is került bele a magyar kórusok
nak abba a különleges elit csapatába, amely nemzetközi versenyekről Is dijakkal tér haza,
a derékhadnak azonban legjobbjai közé tartozik.
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A zsűri egyöntetűen dicsérté a műsor összeállítását és a kórusból sugárzó őszinte
zeneszeretetet, ami az amatőr muzsikálás varázsát adja. Részletesen elemezte az egyes da
rabok előadásának erényeit és fogyatékosságait; tanácsokat adott arra nézve, hogyan lehel
ne fejleszteni a kórushangzás kiegyensuIyozottságát és szépségét, a felszabadult, de túl
zott szélsőségektől mentes éneklésmódot.
Kórusunk nagyon is tisztában van vele, hogy mire kötelez a hangversenykórus fokozat,
s szeretné bizonyítani, hogy megérdemli a bizalmat. Erre még a soron következő hónapokban
is bőven lesz lehetőségünk. Mindenekelőtt két külföldi vendégszereplés jelent majd komoly
feladatot /és természefesen örömöt is/. Május 5-ét és 6-át Kassán töltjük, ahol az 1983ban nálunk vendégeskedett CSEMADOK Csermely Kórus látogatását viszonozva, egy területi kó
rusverseny díszvendégeiként lépünk fel a Kassai Filharmónia hangversenytermében. Junlus
27-től julius 4-l-ig pedig Finnország karéi iái részében fogunk koncerteket adni egy imátrai
kórus meghívására. Nagy köszönettel tartozunk mind az OSZK-nak, mind a Közalkalmazottak
Szakszervezetének, mert az ő támogatásuk tette lehetővé, hogy elfogadhassuk a meghívást.
Finn barátaink 1985 folyamán viszonozzák a látogatást.
Kedves kollégáinknak még a Finnországba való elutazás előtt alkalmuk lesz hallani az
OSZK Énekkarát. Junius első felében ugyanis fellépünk egy könyvtáros találkozón, melyet a
Szovjet Tudomány és Kultúra Házának könyvtárosai rendeznek az OSZK, a Szabó Ervin és a
Gorkij Könyvtár munkatársai részére; előreláthatólag a Közalkalmazottak Szakszervezete is
igényt tart egy hangversenyünkre, tervezett kulturális napjai alkalmából. Reméljük, addig
ra végleges alakjában tudjuk bemutatni a női kar uj egyenruháját is, mely most készült el,
s már csak a díszítő népi hímzésen dolgozunk.
Tizennégy éve működik az OSZK Énekkara: életében mindig voltak sikeres és kevésbé
eredményes, eleven pezsgésü és stagnáló időszakok. Most úgy érezzük, nagyon sok szép le
hetőség előtt állunk, s ez nemcsak a finn úttal záruló 1983/84-es évadra vonatkozik. Úgy
látszik, a hazai kórusmozgalom és a szakszervezeti mozgalom is egyre inkább számit fellé
péseinkre. Terveink között egy most technikai okokból elhalasztott kóruscsere is szerepel
a Tártul Egyetem /Szovjet-Észtország/ Énekkarával. Igen örülnénk, ha Könyvtárunk munka
társai közül minél többen kedvet kapnának a közös énekléshez, és szeptembertől kezdve
csatlakoznának kórusunkhoz. Nincsenek különleges követelményeink a hangi adottságokat vagy
a zenei előképzettséget illetően - azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy az uj kórustagok
őszintén szeressék a zenét, vállalkozzanak a rendszeres, kitartó munkára és be tudjanak
illeszkedni együttesünk Igazán baráti szellemű közösségébe.
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