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SZÁMVETÉS AZ ELMÚLT ÉVRŐL

A könyvtár történetének egyik legjelentősebb, ugyanakkor nehéz és sok gondot adó évét 
zártuk 1984-ben. Ez volt az utolsó esztendő, melyet az Országos Széchényi Könyvtár még a 

Magyar Nemzeti Múzeummal közösen használt épületben fejezett be, abban a történelmi jelen
tőségű épületben, ahová 1846-ban költözött, s amelyhez működésének 138 éve fűzi. ! 984. 
december 22-én zárt be a könyvtár nyilvános szolgálata, s eltávozott az utolsó olvasó is 

abból az olvasóteremből, amely 1866 óta fogadta látogatóit, sajnálatos módon egyre szűkö
sebb körülmények között, egyre kevesebb kényelmet biztosítva számukra.

Ugyanakkor a most zárult év volt közvetlen előkészítője a könyvtár történetében kor
szakváltást jelentő 1985-ös esztendőnek, amely a Budavári Palota F épületében való megnyi
tás éve. Az 1959-es kormányhatározat nyomán most válik végre valósággá, hogy a Nemzeti 
Könyvtár önálló épületében folytathatja működését, kiteljesitve és - amennyiben erre vala
mennyi feltétel biztosítva lesz - egy magasabb, korszerűbb szintre emelve szolgáltatásait.

E nem könnyű időszakban következett be változás a könyvtár vezetésében: dr. Molnár 
Ferenc főigazgató 1984. december 15-én nyugalomba vonult, de a könyvtár vezetésében gya
korlatilag már február 23-tól nem vett részt. E naptól kezdve a könyvtárat dr. Havasi 
Zoltán főigazgatóhelyettes vezette, junius 16-tól már mint megbízott főigazgató. Dr. Mol
nár Ferenc főigazgató működésének rövid ideje alatt is sokat tett a vári építkezések meg
gyorsítása, a könyvtár mielőbbi fel költözése érdekében. A nemzeti tudományosság és közmű
velődés iránti lelkes ügyszeretete, mely egész pályáját végigkísérte, megmutatkozott a 

nemzeti könyvtár iránti elkötelezettségében is. Zircz Péter főigazgatóhelyettes 1984. juli 
us l-én vonult nyugalomba, miután a könyvtár munkájából gyakorlatilag már 1983. szeptembe

rében kivált. Személyében a magyar könyvtárügynek egyik legkiválóbb ismerője és szervezője 

vált ki időnek előtte az aktív munkából. Az Országos Széchényi Könyvtárban különösen a köz 

ponti szolgáltatások és a számítástechnikai munkálatok fejlesztése, operatív irányítása 

terén tett sokat.
Változás állt be a III. sz. Állományvédelmi főosztály vezetésében is. Az év végén 

nyugállományba vonuló Óvári Sándor Igazgató-foosztá1yvezető helyett 1984. szeptember I-ér



Poprády Géza, az addigi főosztályvezető-helyettes vette át a főosztály vezetését. Óvári 
Sándor személyében tevékeny és ügyszerető vezető távozott, aki 21 éves Széchényi Könyvtá
ri működése alatt előbb a raktározás, majd az állományvédelem szervezése és irányítása, 
később a vári feledatok el látása terén szerzett érdemeket.

Fájdalmas vesztesége az évnek Vajda Gábor főosztályvezetőhelyettes elhunyta. All. 

főosztály tevékenyséégnek minden lényeges vonulata - legyen sző a szolid szakmai színvo
nal továbbviteléről, a számítástechnikával összefüggő korszerüsitésről, vagy akár a szegé-

f
nyes fel tétéI rendszer következtében szinte egyedül befolyásolható erőforrás, a munkatár
si gárda formálásáról - az ő munkásságához kapcsolódott.

A vári épületben való működési feltételek biztosításáért való küzdelem jelentette a 

könyvtár számára az elmúlt év legfőbb nehézségeit. Az épület 1983. december 22—i műszaki 
átadása korántsem jelentette az építési-szerelési munkák befejezését, ezek ugyanis hiány- 
pótlási és hibajavítási munkák keretében még az év jelentős részében tovább folytatódtak.
A könyvtár részéről való birtokbavétel csak a III. negyedben kezdődhetett és számos, még 

az év végéig sem megoldott problémát tárt fel. Ennek kövelkeztében a költözés csak a ter
vezettnél három hónappal később, 1984. október 3-án vehette kezdetét, ekkor is számos kény
szerű kompromisszummal, amelyre az 1985. áprilisig hátralevő idő fogyása szorította a 

könyvtárat. A költözésre igy rendeIkezésre álló hat hónap 1984-re jutó 50 százalékában tör
tént a törzsállomány megközelitőlég időarányos részének váron belüli áttelepítése, III. a 

várba való felköltöztetése, emellett lezajlott vagy megkezdődött mindhárom szakmai főosz
tály több szervezeti egységének költözése.

Az állomány- és munkahely-költöztetés gyakorlatilag a korábban tervezett sorrendtől 
és ütemtől nagyrészt eltérően valósult meg, mivel az épület kivitelezési állapotát nem le
hetett figyelmen kívül hagyni. A végzett munka ennek ellenére eredményesnek mondható, a 

vezetők és beosztottak egyértelmű áldozatkészségének, tenni akarásának köszönhetően.
Mind a felkészülési, mind a költözés munkák zöme a Gyűjteményi főosztályon összpon

tosult. A főosztályon már az évi munka tervezése is eleve számtalan bizonytalansági té
nyezőre és feltételezésre alapozódott: a vári felkészülés kiemelt tervfeladatai mellett 
az épület átvételének, az ottani munkavégzéshez szükséges helyiségek teljes befejezésé
nek feltétele szerepelt, míg a kurrens munkák tervszámait a költözés kezdeti időpontja 

tette bizonytalanná. Mindennek ellenére az éves teljesítmény értékelése azt bizonyítja, 
hogy szinte valamennyi, feltételesen kitűzött feladatot sikerült maradéktalanul végrehaj
tani, sőt, az előre nem tervezhető, váratlanul jelentkezett feladatok elvégzésében sincs 

lemaradás.

A kurrens könyvtári munkák mind mennyiségi, mind tartalmi színvonala többségében az 

előző év teljesítményét és az 1984-es terv célkitűzését nemcsak elérte, de meg is haladta. 
Valamennyi dokumentumtípus gyarapítására és feltárására a tervszámnál nagyobb mértékben 

került sor és emellett a retrospektív feldolgozó munkák /rekatalogizálás, publikálandó 

gyüjteményrészi katalógusok stb./ sem szorultak háttérbe. Egyedül az olvasóforgalom és 

ennek keretében a dokumentumszolgáltatás mennyisége csökkent, ami az állományköltöztetés 

fokozatos, a 2. félévtől kezdett előkészítésével és ezért egyes állományrészek forgalmazá
sának leállításával állt összhangban /a hirlapforgaImazás julius l-től, a teljes gyűjtemény
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belső forgalmazása novembertől leállt/. Ugyanezen oknál fogva váltak időigényesebbé a 

kurrens munkák is.
A vári működés ugyancsak elsősorban a Gyűjteményi Főosztály munkájában jelent vál

tozást, így ennek előkészítése és szakmai feltételeinek kialakítása a sokrétű munka teljes 

terhével erre a területre nehezedett. Ugyanezen okbői a főosztályra hárult számtalan egyéb, 
nem a szakmai munkával összefüggő, hanem az épület és a könyvtár munkájának egészéhez kap
csolódó feladat is /a fokozatos épületátvétel és az ehhez igazodó tervezés nehézségei: 
az építési és hiánypótlási munkák során a folyamatos vári ügyelet, amely kezdetben össz- 
könyvtári, majd augusztustól kizárólag az I. főosztályra nehezedő követelmény volt; a 

Telelift próbaüzemek végrehajtása stb./. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az előkészítő 
munkák és a költözés megkezdése mellett a dokumentum- és információszolgáltatás kétmüsza- 
kos rendszerét egészen év végéig sikerült fenntartani. A vári működéshez engedélyezett lét
számfejlesztés ebben az évben még nem könnyítést, henm többletterhet jelentett: az uj mun
katársak betanítása /a különböző osztályokon való "forgatással", valamint házi tanfolyam
mal/ a kurrens és a vári feladatoktól vont el munkaerőket.

Mindennek ellenére a főosztály sikerrel hajtotta végre valamennyi feladatát. A gyűj
teményszervezéssel kapcsolatos munkák közül - mint újonnan jelentkezőt - kiemeljük a Soros
ai ap i tvánnya I kapcsolatos országos feladatot, amelynek keretében az OSZK végezte a könyv
tári terület egy része külföldi rendeléseinek irányítását és összehangolását. Jelentős 

feladat volt és 1984-ben már igen sok munkát adott az 1985 őszére tervezett "Könyv és 

könyvtár a középkori Magyarországon" c. kiállítás előkészítése.
A Bibliográfiai és Könyvforgalmi főosztály 1984. évi munkájának tervezésekor abból 

indult ki, hogy munkájára fokozott mértékben lesz szükség az országos könyvtári szolgál
tatások iránt megnyilvánuló igények növekedése, illetve a megjelenő kiadványtermés bővü
lése folytán: bekövetkezik tevékenységük irányítási oldalának, közelebbről jogszabályi 
alapjának erősödése /uj kötelespéldány, illetve központi katalógusjogszabáIy/; a közpon
ti könyvtári szolgáltatások sürgetett fejlesztéséhez legalább minimális eszköz- és lét
számfejlesztést kapnak.

Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy csak az első feltevés vált be: növekedett 
mind a dokumentumforgalmi, mind pedig a feldolgozó-bibliográfiai munkák volumene, az ed

digieknél több kötelespéldányt fogadtunk és osztottunk el, növekedett a nemzetközi kiad- 
ványcseretevékenység, tovább emelkedett a könyvtárközi kérések és teljesítések száma és 

magasabb szintet ért el a fölöspéldányok hasznosítása. Jelentős esemény, hogy májusban meg
kezdte működését a törökbálinti Tároló Könyvtár. A főosztály eredményesen látta el a nem

zeti bibliográfiai számbavétel feladatait. A Magyar Nemzeti Bibliográfia rendszerébe tar

tozó kurrens kiadványok folyamatosan megjelentek, miközben a feldolgozás teljesitményszá- 
mai több vonatkozásban is növekedtek. A közzétételre szánt kiadványok közül említésre mél
tó a külföldi folyóiratok lelőhelyjegyzéke kiegészítő kötetének megjelenése és a kurrens 

magyar sajtóbibliográfia ötéves összesített mutatókötetének nyomdakész kézirata.

Külön kiemelést érdemelnek a számitógépes technika hasznositsásához kapcsolódó szel
lemi-fejlesztő és gyakorlati munkálatok: az MNB Könyvek bibliográfiája mágnesszalag beme
netű fényszedési technológiájának megvalósítása, a TS-5I/S intelligens terminál maximális
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leterhelése, az ISDS mágnesszalagok gyakorlati hasznosítása származék mágnesszalagok igény 
szerinti előállítására, a Nemzeti Periodika Adatbázis létrehozásával kapcsolatos rendszer- 
fejlesztési, technológiai-technikai és szabályozási munkálatok stb.

Mindezen eredmények szorosan kapcsolódnak a nemzetközi információs rendszerekkel való 

együttműködésünkhöz. Szakembereink ez évben aktívan közreműködtek a KGST-NTMIK és ennek 

alrendszere, az IKARR, valamint az ISDS munkálataiban. Különösen nagyfontosságu volt az 

OSZK és az ISDS Nemzetközi Központja /Párizs/ között létrejött munkaszerződés, amely mi
nisztériumi jóváhagyással 1984-ben lépett érvénybe.

Az állományvédelmi főosztály munkáját ez évben is nehéz körülmények között végezte: 
a várban működő Restauráló Laboratórium tevékenységét az építkezéssel összefüggő munkák 

gátolták, majd az év utolsó negyedében meg kellett oldani - részleges átszervezéssel - a 
várba költöző részlegek és a lennmaradó részlegek szétválasztását, majd költöztetését, az 

uj kapcsolatrendszer kialakítását. /Részben 1985-re áthúzódó feladatok*/ Mindamellett a 

főosztály sikerrel végezte el a reá háruló állományvédelmi feladatokat, lemaradás csak a 

müncheni katalógus másolásánál mutatkozik. Az állományvédelmi mikrofilmezés teljesítménye 

- a vári előkészületi munkákból következően - csökkent. Számottevő volt a tervező-fejlesz
tő tevékenység: elkészült a főosztály technikai felszereltségének javítására kidolgozott 
javaslat, amely magában foglalja a Hirlapállományvédelmi osztály kutató-fejlesztő tevékeny 
ségének fejlesztéséhez szükséges feltételek kialakítását is. A Mikrofilmtár munkájában 
minőségi fejlődést jelent a színes technika - egyelőre félüzemi jellegű - beindítása. 
Kiemelkedő jelentőségű az országos állományvédelmi program témájában az OKT számára készí
tett második előterjesztés, amelynek jóváhagyása után már meg is kezdődött annak megvalósi 
tása. Szólnunk kell még a Sokszorosító üzemről, amely éves tervét túlteljesítette, annak 
ellenére, hogy gyakran küzdött a nyersanyagellátás gondjaival.

A Kutatásszervezési csoport még nem tudta - objektív okok miatt - kutatásszervezési 
munkáját az intézményen túlra is kiterjeszteni, eredményesebb volt a könyvtáron belüli te
vékenysége, kapcsolatrendszerének bővülése. Különösen hatékonyan működött közre az OSZK- 
történeti kutatások fellendítésében és a hungariká-kutatások, iII. a Hungarika Információ 

alapozó munkáiban. Elkészült a könyvtár középtávú /I986—I990/ kutatási tervének koncepció
ja is.

Kiadványi tevékenységünkben egyre nagyobb az ellentmondás a kiadásra váró kéziratok 

és a rendelkezésre álló nyomdai költségek, ill. saját sokszorosítási kapacitásunk között. 
1984-ben sikerült közreadnunk a Magyar Könyvészet 1921-1944 ciklusbibliográfia újabb köte
tét /Általános müvek. Filozófia. Vallás/ és az 1981. évi OSZK-évkönyvet.

A Fejlesztési csoport sikeresen működött közre mind az OSZK, mind a hazai könyvtárak 

számítástechnikai munkájának tervezésében és fejlesztésében. Különösen kiemelkedő volt 
tevékenységük a természetes nyelvű osztályozási rendszer kidolgozásában.

A Személyzeti osztályt ebben az évben rendkívüli munkák egész sora késztette nagyobb 

erőkifejtésre: közel 100 uj státushely betöltésének, ill. adminisztrációjának feladata, az 

uj besorolási rendelet és az idegen nyelvtudás anyagi elismeréséről szóló utasítás végre
hajtása stb.
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Nemzetközi kapcsolatainkban eleget tettünk valamennyi szerződésben vállalt kötele
zettségünknek mind a fogadások, mind a kiutazások és konferenciákon való részvételek tekin
tetében. Kiemelkedő eseménye volt az évnek a Moszkvában tartott 6. szovjet-magyar könyvtár- 
ügyi szeminárium, amelyen ismertettük a könyvtár uj vári olvasó- és tájékoztató-szolgálati 
rendszerének koncepcióját.

Végigtekintve az elmúlt éven, elmondhatjuk, hogy a nagy erőfeszítések, rendkívüli ál
dozatvállalások jellemezték ezt az időszakot. Munkánknak mégsem ez volt a nehezebbik ré
sze: sokkal nehezebb volt az az idegőrlő, energiákat reménytelenül fölemésztő közdelem, 
amelyet a vári működési feltételek biztosításáért, ugyanakkor egy korszerűbb könyvtári 
üzem megteremtéséért vívtunk. Elképzeléseinket erősen behatárolták a korlátozott lehető
ségek, ugyanakkor fájdalmasan kellett tapasztalnunk, hogy a mi erőfeszítéseinktől függet
lenül működő külső erők ebben a nehéz helyzetben sok esetben nem lenditői, inkább fékezői 
voltak könyvtárteremtő munkánknak.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK 1984-BEN

Az Országos Széchényi Könyvtárban 1983. március l-én megalakult a főigazgató közvet
len irányítása alatt álló Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja. Feladata - csak néhány szóban 
felvázolva - a következő nagy könyvtárak nemzetközi kapcsolatainak operatív lebonyolítá
sa: Országos Széchényi Könyvtár, Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszer
tani Központja, Állami Gorkij Könyvtár, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Eötvös Károly Me
gyei Könyvtár /Veszprém/, valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Ezen kívül a Művelő
dési Minisztérium kérésére egyes vendégeik számára könyvtár látogatási programokat állit 
össze a KMK-val közösen.

1984-ben külföldre több mint száz kiutazásra /szocialista országokba: 87, tőkés or
szágokba: 27 alkalommal/ került sor. Közel száz vendéget fogadlunk / szocialista országból 
67 főt, tőkés országból 15 főt/, nem számítva közéjük a csoporiosan érkező érdeklődőket. 
Ilyen volt például az immár rendszeresnek mondható szovjet könyvtáros csoport látogatása.

A szovjet utazási iroda, az INTOURIST rendezésében immár második alkalommal keresték fel 
könyvtárunkat, ezúttal Vilniusból, a Litván Nemzeti Könyvtárból. Az NSZK-ból és Svédország
ból három csoport tekintette meg könyvtárunkat: Mainz-ból és Boras-ból egyetemisták, Stock
holmból pedig a Svád Tudományos Könyvtárosok Egyesületének 38 tagja.

Valamennyi kiutazónk és látogatónk ismertetésére, felsorolására - hely hiányában - 

itt nem kerülhet sor, de talán a lényegesebbnek Ítéltekre kitérhetek.
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A szocialista országokkal kötött államközi egyezmények, és egyes nemzeti könyvtárak
kal kötött intézményközi megállapodások lehetővé teszik szakembereink közvetlen devizamen
tes csereutjait, az un. szeméiycserés utakat. /Ez közel 600 nap kiutazást, ill. 600 nap 

vendégfogadást jelent évente, az összes társintézményt tekintve./ Ezen kívül a szocialista 

országok együttműködése keretében mindig más-más tagországban szakértői tanácskozások meg
rendezésére kerül sor. /Pl. 1984-ben Bulgáriában kettő, Csehszlovákiában három, Jugoszlávi
ában egy, Lengyelországban egy, az NDK-ban egy, a Szovjetunióban három volt./ Tőkés orszá
gokba ösztöndíjjal vagy konferenciára szóló meghívással utaztak munkatársaink.

Vendégeink nagy számban érdeklődő, értő /és a költözésből eredő problémákat megértő/ 
szakemberek voltak. Elsőként, januárban Nikolaj Semenovic Kartasov elvtárs, a moszkvai Ál
lami Lenin Könyvtár igazgatója látogatott hozzánk. "Tevékenységét régóta ismerik a magyar 
szakemberek - például már 1963-ban fordítás készült kandidátusi disszertációjából az 

OSZK-KMK-ban. N.S. Kartasov 1957-től húsz éven át vezette a Szovjetunió Tudományos Akadé
miája szibériai részlegének sokmilliós novoszibirszki könyvtárát, azóta pedig a mintegy 

3500 dolgozót foglalkoztató Lenin Könyvtár igazgatója" - olvashatjuk Sonnevend Péter inter-
• -u /!/

jujaban
Másik kiemelkedő vendégünk az NDK-ból, Berlinből érkezett, Prof. Dr. Friedhilde Krause, 

a Deutsche StaatsbibIiothek főigazgatója. "A Széchényi Könyvtárral való együttműködés min
dig is nagyon érdekelt ... valóban nagyon érdekel a magyar történelem, s az irodalmat is 

ismerem egy kissé, másrészt pedig mivel tagja vagyok a szocialista országok nemzeti könyv
tárai igazgatói testületének, ennek irányítása során mindig kapcsolatba kerültem a magyar
kollégákkal. Úgy gondolom, hogy egy együttműködés nagyban függ a személyes ismeretségek-

/2/tői, sőt a személyes barátságtól" - olvashatjuk szavait az OSZK Híradóban
Lengyelországból Wanda Piusinska és Stanislaw Dobrzanski, a varsói Nemzeti Könyvtár 

főigazgató-helyettesei, vaIamint Csehszlovákiából Dr. Dusán Katuscak, a martini Matica 

Slovenska igazgatóhelyettese látogatásai is értékes tapasztalatcserére adtak lehetőséget.
Tőkés országokból érkező vendégeink többsége több hónapos ösztöndíjas tanulmányútra 

érkeztek Magyarországra, és számukra a Művelődési Minisztérium kérésére programokat állí
tottunk össze. Paul Filotas a kanadai Carleton Egyetem magyar származású könyvtárosa három 

hónapra érkezett a magyar könyvtárügy tanulmányozására. Kristin Schwamm, aki magyarul is 

kitünően beszél, az NSZK-ból hat hónapra a 18. századi irodalom tanulmányozására, Johann 

Herczog szintén az NSZK-ból 10 hónapra, aki még 1985. julius végéig Zeneműtárunkban fogja 

kutatni Gregor Joseph Werner oratóriurnait.

Svájcból Sandra Schniederlin /könyvkötő szakmunkás/ három hónapot töltött az OSZK res
tauráló műhelyeiben. 1982-ben szintén nálunk volt ipari tanulóként, 1984-ben pdig sikeres 

szakvizsgája után restauráló gyakorlatokat folytatott.

1985-ben, könyvtárunk uj épületében, uj, megfelelő körülmények között várhatjuk majd 

az érdeklődőket. Csoportunk - immár három főre kibővült létszámmal - sok optimizmussal 

tekint e feladat elé. Reméljük, hogy minden vendégünk - visszatérve tőlünk - kellemes
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emlékekről, hasznos tapasztalatcserékről fog majd otthon beszámolni. Köszönjük a vezető
inktől és munkatársainktól kapott eddigi sok segítséget és kérjük további szives támogatá
sukat a jövőben is, hogy ennek a célkitűzésnek megfelelhessünk.

Révay Rita

Könyvtáros 1984. 4.sz. 218-221. p.

121 OSZK Híradó 1984. 9-10.sz. 207-210. p.

AZ OSZK TUDOMÁNYOS DOLGOZÓI 1985-BEN

Tudományos tanácsadók

dr. Fried István, az irodalomtudományok kandidátusa
dr. Karsay Orsolya, a nyelvtudományok kandidátusa
P. dr. Vásárhelyi Judit, az irodalomtudományok kandidátusa
Dr. Vekerdi József, a nyelvtudományok doktora
V. dr. Windisch Éva, a történelemtudományok kandidátusa

Tudományos főmunkatársak

V. dr. Ecsedy Judit 
dr. Fülég KataIin
dr. Komjáthy Miklósné dr. Domonkos Katalin 

dr. Koroknai Akosné dr. Nemeskéri Erika 

dr. Kovács Ilona 

dr. Melczer Tibor

dr. Németh S. Katalin
dr. Pavercsik Ilona

Soltész Zoltánné dr. Juhász Erzsébet
dr. Somkuti Gabriella
Tóth Sándorné dr. Pajor in Klára

dr. Wojtilla Gyuláné dr. Salgó Ágnes

Tudományos munkatársak

dr. Batári Gyula
Be Iitska-SchoItz Hedvig

dr. Bellágh Rózsa

Beöthyné Kozocsa Ildikó 

Berke Barnabásné 

Béri ász Piroska
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Bódis Mária
Borsányi Ferenc
Botka Ferencné Lakatos Éva
dr. Csapody Miklós
Fejes József né
dr. Friedrich Ildikó
dr. Heltai János
dr. IIlyés Katalin
Karácsonyi Rózsa
Kastaly Beatrix
dr. Kondor Imréné
Kovács Béláné Lévay Edit
dr. Maurer Zsuzsa
dr. Miklóssy János
Mohor Jenő
Murányi Róbert Árpád
Nagy László
dr. Nagy Zsoltné
dr. Patay Pál né
dr. Plihál Katalin

SchnelIer Károly
Sípos Márta
Somogyi PáI né
Sonnevend Péter
dr. Szabó András
Szabó Géza
dr. Szente Péter
Szí Ivássy Zoltánné
Szinai Tivadarné
Szollősy Éva
dr. Szűcs Jenőné
dr. Tremkó Györgyné
Ungváry Rudolf
Vavrinecz Veronika
dr. Velenczei Katalin
dr. Wittek Lászlóné
Zarnóczkyné dr. Héjjas Eszter
Zöldi Péter
Zsembery Anna
Zsigmondy Árpádné

Tudományos segédmunkatársak Tudományos gyakornokok

Gerő Péter Bakó Dorottya
hly Lászlóné Bánfi Szí 1via
dr. Kunszt Zoltánné Bánosi György
Mikó Lajosné Bögöly József
Polyánszkyné Szentmi hályi Andrea Jakabos Enikő
dr. Rúgási Gyula Lovász Irén
Sándor Ernő Maczika Béla
Varga Kata 1in Pap Ágnes
Veiich Sándorné Parragi Márta
Veöreös Enikő Póti Csilla
Záhony Éva Rajnai Edit

Somorjai Olga

Szilágyi Ágnes
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SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK
(1985. február 28-ig)

UJ DOLGOZÓINK

Ábrahám Gyöngyike ügyviteli II. KKK; Ádám Petemé szakaik. IV. MNB Szerkesztőség; Ákos 

Pálné szakaik. IV. MNB Szerkesztőség; Bállá Máté szakaik. IV. Szakozó Oszt.; dr. Balogh 

Judit szakaik. IV. Olvasószolgálat; Balogh Mária Eszter szakaik. IV. Olvasószolgálat; 
Bálint István szakaik. IV. Szakozó Oszt.; Barna Ágota szakaik IV. Olvasószolgálat;
Benkócs László szakmunkás I. Gl MFO; Biró Ferenc szakaik. IV. KMK; Bódis Mária főmunkatárs 

Színháztörténeti Tár; Dékány Éva szakaik. IV. Katalogizáló Oszt.; Dobos Ágnes szakaik. IV. 
Katalogizáló Oszt.; Éger Veronika szakaik. IV. Olvasószolgálat; Fi Iipszki Éva ügyint. I .. 
KMK; Gacek József né bm II. Gl MFO; Hanieh Emi I né bm II. Z re; HelI Magdolna ügyviteli II. 
Kézikönyvtári Csoport; Hol Iósi Edit szakaik. IV. MNB Szerkesztőség; I lesik József szak
munkás I. Gl MFO; Isaák Anna szakaik. IV. Térképtár; Jakabos Enikő szakaik. IV. Katalogi
záló Oszt.; Juhász Emese bm I I. Gl MFO; Juhász Erika szakaik. IV. Olvasószolgálat; Józsa 

Márta szakaik. IV. Repertórium Szerkesztőség; Karács Imre ügyviteli II. Raktári Oszt.; 
Kertész Gyula főmunkatárs Retrospektív Bibliográfia Szerkesztőség; Kis Klára ügyviteli 
II. KMK; Kiss Ferenc ügy int. III. Gl MFO; KIuták István ügy int. II. Biztonsági Oszt.;
Komár Júlia ügyviteli II. Gyarapítási Oszt.; Komlóssy Rónáid bm I. Gl MFO; Kovács Béláné 
Lévai Edit szakaik. IV. Gyarapítási Oszt.; Köcse Erzsébet szakaik. II. Raktári Oszt.; 
Ladányi Anna szakaik. IV. Repertórium Szerkesztőség; Lovász Irén szakaik. IV. Olvasószol
gálat; Lukácsy Tibor szakmunkás I. Sokszorosító; Mészöly Magda szakaik. IV. KKK; Miklós 

Tibor szakmunkás I. Gl MFO; Mocsonoky Tamás bm I. Gl MFO; ifj. Németh Béla bm II. Gl MFO; 
NobiIis Kornél ügyviteli II. Színháztörténeti Tár; Pap Ágnes szakaik. IV. Olvasószolgálat; 
Papp Zsuzsanna szakaik. II. Katalogizáló Oszt.; Parraqi Márta szakaik. IV. kézikönyvtári 
csoport; Patócs József csoportvezető Postázó; Pintér Béláné ügyint. II. Gl MFO; 
Polyánszkyné Szentmi hály Andrea szakaik. IV. Nemzetközi Csere; Póti Csilla szakaik. IV. 
Olvasószolgálat; Pulay Éva szakaik. IV. KKK; Rajnai Edit szakaik. IV. Olvasószolgálat; 
Ravasz Levente bm I. Gl MFO; Sánta La.jós bm I. Térképtár; Sánta Mária szakaik. II. Mik- 
rofilmtár; Szegvári Ágnes ügyviteli I. Plakát és Kisnyomtatványtár; Szénási Pálné bm II .
Gl MFO; Szilágyi Ágnes szakaik. IV. Olvasószolgálat; Tornasovszky István ügyviteli II. 
Raktári Oszt.; Tóth Cecília szakaik. IV. Olvasószolgálat; Tóth Erzsébet szakaik. IV. 
Könyvtárközi Kölcsönzés; Ujváry Gábor szakaik. IV. Fölöspéldány Központ; üveges Gábor 

szakmunkás I. Mikrofilmtár; Varasdi Károly ügyviteli II. Raktári Oszt.; Vekerdi Judit 

szakaik. IV. Nemezetközi Csere; Waigand Orsolya szakaik. II. Restauráló Laboratórium; 

Zibrányi József bm I. Gl MFO; Zsibrita AttiIa bm I. Plakát- és Kisnyomtatványtár;
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ELTÁVOZTÁK a könyvtártól

Nyugdíjazással:
Bereczky Lászlóné főmunkatárs; Bor Kálmán osztályvezetőhelyettes; Dénesné Sinkovicz 

Lenke főmunkatárs; Dr. Fallenbüchl Zoltán főmunkatárs; Kamondi Antal szakaik. I./IV./; 

Kovács Lajosné bm I.; Óvári Sándor igazgató; Rajka Ágnes szakaik. IV.; Dr. Simon Miklósné 

szaka Ik. I./IV./; Szőke József né bm I.;

Áthelyezéssel
Báli Judit szakaik. II. 46. sz. Önál ló Szakmunkásképző Otthon; Bán Katalin szakaik. I ./IV./ 
Vörösmarty M. Művelődési Ház és Könyvtár, Székesfehérvár; Galaba Irén szakaik. II. ÉDOSZ 

Központi Könyvtár; Havas KataIin szakaik. I. /IV./ Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár;
Hollósi Edit szakaik. IV. Medicor; Dr. Jáky Lászlóné szakaik. II. SOTE; LyubIyanovics 

Katalin szakaik. IV. Fazekas M. Fővárosi Gyakorló Alt. Isk. és Gimnázium; Perlik Pál né 

ügyintéző I. /IV./ Kertészeti Egyetem; Sövény Zoltán szakaik. I. /IV./ Tardos Község 
Közös Tanács; Szabóné Takács Julianna szakaik. I. /IV./ Zsámbéki Tanárképző Főiskola; 
Szilágyi Péter szakaik. II. Lapkiadó Váll.; Törpényi Lajos szakmunkás I. Magyar-Koreai 
Barátság TSZ;

Munkaviszony megszűnt
Bacsa István szakmunkás I.; Bácskai Istvánná szakaik. I. /IV./; Búza Ágnes szakaik. IV;
Kun Lászlóné bm I1 . ; Mólnár Istvánná ügy int. III.; Morvái Gábor szakmunkás I.; Sági Gábor 
bm I.; Serf András bm I.; Ternák Dániel szakaik. I. /IV./; Tomasovszky István ügyviteli 
iI.; Dr. Vajda Tádéné szakaIk. II.; dr. Veszprémy László szakaIk. I ./1V./;

Elhalálozás
Vajda Gábor főosztályvezető-helyettes

ÁTSOROLÁSOK

Bánáti Istvánná szakaik. IV., Baranyai Ágnes szakaik. II., Pojjákné dr. Vásárhelyi Judit 
főmunkatárs, Nógrádi Péter szakaik. IV., Novák_ József né szakaik. II., Papp Zsuzsanna /NCS/ 
szakaIk. II.

.OSZTALYVEZETŐHELYETTESI MEGBÍZÁS 

Lovászné Vona Katalin /Gyarapítási Osztály/
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CSOPORTVEZETŐI MEGBÍZÁS

Kaibinger Károlyné /Gyarapítási Osztály/, Papp Andrásné /MikrofiImtár/, Vei?eh Sándorné 

/0Ivasószo1gáIat/
Dr. Kunszt Zoltánnét — tartós külföldi tartózkodása miatt — a könyvtár vezetősége a 
csoportvezetői beosztásbóI feImentette.

UJ SZOLGALATI BEOSZTÁS

Both Magdolna Színháztörténeti Tár, Homor Ferenc Kötelespéldány Szolgálat, Kökössy_ Gáb
riel la Gyarapítási Osztály, Lány iné Hajdú Lívia I. főosztály osztálykereten kívül,
Maurer Zsuzsanna Kézirattár, Nikodémuszné Nagy Mária Zeneműtár, 'Polyánszkyné Szentmihály? 

Andrea Főigazgatóság Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja, Szilágyi Ágnes Gyarapítási Osz
tály, Takács Ferenc HirIapkötészet, Tímár Julianna Kötelespéldány Szolgálat.

A nyugállományba vonuló óvári Sándor igazgató helyett a III. főosztály irányítását 
Poprády Géza főosztályvezető vette át.

cí

Epj
STEREO
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KIADVÁNYAINK

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ÉS 

MÓDSZERTANI KÖZPONT KIADVÁNYAI 1984

Az állomány másfajta elrendezése a közművelődési könyvtárban : Uj megoldások : Tömörít- 
vény / CösszeálI.D Patrícia Ainley és Barry Totterdell. - Bp. : FSZEK : OSZK-KMK, 1984. -
61 p.

Eredeti cím: Alternative arrangement : New approach to public library stock 
ISBN 963 581 130 6

BERECZKY László
Magyar történelem, világtörténelem : 1945-1980 / L... összeáll, és szerk. Bereczky 

Lászlói). - Bp. : Múzsák, 1984. - 227 p. - (Könyvtári kis tükör : Ajánló könyvjegyzék, ISSN 

0138-9920)
ISBN 963 201 172 4 (KMK). ISBN 963 563 139 I (MKK)

DÁN Krisztina
Könyvtárhasználatra való felkészítés a középfokú iskolákban : Továbbképző tanfolyam se

gédanyaga : Bibliográfia / (összeáll. Dán Krisztina). - Bp. : OSZK-KMK, 1984. - 18 p.

FULÖP Géza

Ember és információ / Fülöp Géza. - 2. átdolg. kiad. - Bp. : Múzsák, d|984□. - 148 p. 
Bibliogr.: p. 144-145. - Az I. kiadása 1973-ban Bukarestben, a Kriterion Kvk. gondozásá

ban jelent meg
ISBN 963 201 163 5 (KMK). ISBN 963 563 138 3 (MKK)

GYIMES Ferenc
Idegen nyelvű zenei könyvek a közművelődési könyvtárakban : Ajánló jegyzék / Lösszeáll. 

és annotálta Gyimes Ferenci ; Laz anyaggyűjtésben részt vett G. Forrai Magda ..., Szalai 
Ágnes ...:. - Bp. : OSZK-KMK, 1984. - 610 p.

ISBN 963 201 161 9
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HAVASI Zoltán
Könyvtári kutatás és fejlesztés / Havasi Zoltán. - Bp. : OSZK-KMK : OKT, 1983. - 24 p. 
ISBN 963 7773 00 2 (OKT). ISBN 963 201 170 8 (KMK)

Hazánk felszabadulása : Módszertani segédanyag / szerk. Arató Antal. - Bp. : OSZK-KMK, 
1984. - 4 db 

Közös tokban

Az irodalom- és könyvtárhasználat oktatása a felsőoktatásban : Bibliográfia / összeáll, 
az OSZK-KMK Szakkönyvtára. - Bp. : OSZK-KMK, 1984. - 20 p.

KELECSÉNYI Istvánná
Technika : 1945-1982 / [összeáll. Kelecsényi Istvánná] ; [az anyaggyűjtésben közreműkö

dött Kiss Imre] ; [szerk. Szilágyi Tibor]. - Bp. : Múzsák, 1984. - 219 p. - (Könyvtári 

kis tükör : Ajánló jegyzék, ISSN 0134-1898)
ISBN 963 201 155 4 (KMK). ISBN 963 563 041 7 (MKK)

KONTÁR Jenőné
Alapelvek az általános művelődési központok működésének oktatástechnológiai kérdéseihez / 

[Írták Kontár Jenőné, CeIlersZsuzsa, Tóth Dezső] ; [Szerk. Almássy György]. - Bp. : 
OSZK-KMK, 1984. - 31 p. - (Az általános művelődési központok munkájának szervezeti és tar
talmi kérdései : Módszertani füzetek, ISSN 0230-3817 ; 5.)

ISBN 963 201 184 8

Könyv- és könyvtárhasználati játékok, vetélkedők forgatókönyvei : Példatár foglalkozás
vezetőknek / [szerk. Szurmay Ernő] ; [vál. ... Orosz Józsefné és Pelejtei Tibor]. - 3. 
jav., bőv. kiad. - Bp. : [OSZK-KMK] ; Szolnok : VFMK, 1984. - 241 p.

ISBN 963 201 176 7

Könyvértékesitő Vállalat. Könyvtárellátó főosztály
Könyvtári ügyviteli nyomtatványok és felszerelési cikkek : Katalógus, 1984 / [összeáll. 

Orbán Éva]. - Bp. : Könyvért : OSZK-KMK, 1984. - [30] t. : ili.
Szabadlapos kiadvány. - Cime a vérzőn: Nyomtatványkatalógus : Könyvtári ügyviteli nyom

tatványok és felszerelési cikkek

Könyvtár és társadalmi környezete. - Bp. : Múzsák, I984—

ISBN 963 563 123 5
I. tkot.:, Esettanulmányok / Cszerk. Kamarás István] ; CAlbert József et al. Írásai:. - 

1984. - 109 p.
ISBN 963 201 175 9 (KMK). ISBN 963 563 122 7 (MKK)
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A könyvtár kezelése / C írták Tóth Gyula et al.Il ; Cszerk. Katsányi Sándor]. -2. kiad. - 

CBp.D : CMúzsák], 1984. - 291 p. : ill.
A Könyvtárkezelői ismeretek (Bp. : NPI, 1981) c. ideiglenes tanfolyami jegyzet átdolgo

zott és javított kiadása
ISBN 963 201 174 0 (KMK). ISBN 963 563 143 X (MKK)

KÖRTÉS Júlia
A Nagyvilág repertóriuma : 1971-1980 / CösszeálI. Körtés Júlia]. - Bp. : OSZK-KMK,

1984. - V, 468 p.
ISBN 963 201 169 4

A közönségkapcsolatokról / vál. és szerk. Pelejtei Tibor ; C... közrem. Kovács Lászlóné 
és Mérő Éva]. - Bp. : OSZK-KMK, 1984. - 117 p. - (Nemzetközi szakirodalmi szemle,
ISSN 0236-8919)
Bibiiogr.: p. IIl-l16.

ISBN 963 201 179 I

ORBÁN Éva
Példatár a könyvek katalogizálásához / CösszeálI. Orbán Éva és Varga Ildikó]. - Bp. : 

0SZK-KMK, 1984. - 107 p.
ISBN 963 201 171 6

SPILLER, Dávid
Szemelvények a könyvszelekció elvi és gyakorlati kérdéseiről / CDavid SpiIler ... müvéből 

vál. és ford. Sz. Kiss Csaba]. - Bp. : 0SZK-KMK, 1984. - 38 p.
Eredeti cim: Book selection : An introduction to principles and practice 
ISBN 963 201 171 6

A személyek neve mint a katalógusok besorolási adata az egyes nemezetek gyakorlatában / 
Ca magyar kiadás bevezetését irta Fügédi Péterné] ; C... szerk. Varga Ildikó]. - Bp. : 
0SZK-KMK, 1984. - 219 p.

Készült az IFLA gondozásában 1977-ben megjelent Names of persons: national usage fór 

entry in catalogues, és az 1980-ban megjelent Supplement to Names of persons c. kiadvá
nyok alapján

ISBN 963 201 191 0

UR0SEVICS Danilo
Könyvtárosok iskolai és szakvégzettsége : Tájékoztatás a különböző könyvtártípusokban, 

könyvtári munkakörben dolgozók iskolai végzettségéről és a könyvtári szakképzettségéről / 
Cirta Urosevics Danilo]. - Bp. : 0SZK-KMK, 1984. - 56 p.
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VAJDA Kornél
Felszabadulás : Ajánló bibliográfia hazánk felszabadulásának 40. évfordulójára / szerk. 

és összeáll. ... Vajda Kornél . - Bp. : OSZK-KMK, 1984. - 159 p.

ISBN 963 201 193 7

Zsidai József
A könyvtárközi együttműködés elvi alapjai / Zsidai József. - Bp. : OSZK-KMK ; Mis- 

kolc : NME KK, 1984. - 106 p. - (A Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának kiadvá
nyai., ISSN 0544-425X ; 22.)

ISBN 963 01 5144 8

Időszaki kiadványok

Hungárián library and information Science abstracts. - Vol. 13. (1984). - Bp. : OSZK-KMK, 
1984. - 2 sz. ; 29 cm 

ISSN 0046-8304

Könyvtár és művelődés. - 1984. - Bp. OSZK-KMK, 1984. - 4 sz. ; 29 cm

Könyvtári és dokumentációs szakirodalom : Referáló lap. - 16. évf. (1984). - Bp.
Múzsák, 1984. - 4 sz. ; 29 cm 

ISSN 0454-3491

Könyvtári és informatikai központi gyarapodási jegyzék. - 1984. - Bp. : OSZK-KMK, 1984 

. - 4 sz. ; 29 cm 

ISSN 0236-5200

Könyvtári figyelő. - 30.évf. (1984). - Bp. : Múzsák, 1984. - 6 sz. ; 24 cm

Könyvtári hírlevél. - 1984. - Bp. : OSZK-KMK, 1984. - 3 sz. ; 29 cm

A magyar könyvtárak bibliográfiai tervei. - 1984. - Bp. : OSZK-KMK, 1984. - 46 p.

A magyar könyvtári szakirodalom bibliográfiája. - 1984. - Bp. : OSZK-KMK, 1984. - 
4 sz. ; 29 cm 

ISSN 0I33-736X

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének évkönyve / Cszerk. Kovács Dezsőn. - 1982. - Bp. 
Múzsák, 1984. - 105 p. ; 24 cm
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Szakszervezeti könyvtárak működési adatai : Munkahelyek könyvtári ellátása. - 1983. - 

Bp. : OSZK-KMK, 1984. - 47 p.

ISSN OI34-I88X

Településeink könyvtári ellátása : A tanácsi és szakszervezeti könyvtárak statisztikai 

adatai. - 1983. - Bp. : OSZK-KMK, 1984. - 60 p.

ISSN 0134-1448

Uj könyvek. - 1984. - Bp. : Könyvért, 1984. - 31 sz. ; 20 cm + Negyedéves és éves kumu

láció

ISSN 0049-5069

Vengerskaa literatura po bibIiotekovedeniíi i informatike : Referativnyj zurnal. - 13. 

god (1984). - Bp. : OSZK-KMK, 1984. - 2 sz. ; 29 cm 

ISSN 0133-7319

KULTORSZOMJ
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OSZK MÚLT A JÖVŐ KÜSZÖBÉN

Uj korszak küszöbén minden erőfeszítés az uj feltételek, az előttünk ál lő periódus meg
alapozására irányul. Ez az a pillanat azonban, amely nemcsak a jövővel, henem a múlttal 
is szembesít minket. Az üresen tátongó szobák, a megüresedett polcok egy korszak emlé
keit őrzik, egy olyan korszakét, amelynek szemtanúi közül már sokan nincsenek közöttünk és 

eljön az idő, amikor már szemtanuk helyett csak megemlékezők próbálják feleleveníteni a 
"múzeumi1’ évtizedeket.

Az emlékek átmentése, a korszak feldolgozása a ma felelőssége. Ezért vált szükséges
sé egy OSZK múzeumi gyűjtemény megalapozására és az OSZK történetét feldolgozó munkaközös
ség felelevenítése az OSZK történeti kutatások felgyorsítása.

Béri ász Jenő közismert és kitűnő feldolgozását követően, amely az OSZK történetét 
1802-1867-ig összegezte, szükségessé vált a munka folytatása. Két felkészült kutatónk vet
te át a stafétabotot és az 1868-tól 1917-ig terjedő periódus feldolgozását dr. Somkuti 
Gabriella végzi, az 1946-ig terjedő korszakot pedig dr. Haraszthy Gyula. Az idő sürget, a 

feltárandó anyag óriási. így született meg a gondolat: ujitsuk fel az egyszer már évtize
dekkel ezelőtt megkezdett munkaközösségi formát. Források feltárására, statisztikai fel
mérésekre fiatal és tapasztalt munkatársaink bevonására került sor 1984-ben. Egy fiatal 
kutatónk pályázat alapján nyert kutatónapot az OSZK történeti forrás-feItárásra, másokat 
díjazás ellenében bíztunk meg adatgyűjtéssel. 1984-ben a korabeli sajtó feldolgozása és az 

OSZK gyarapodási jegyzékeinek statisztikai elemzése folyt. Ez utóbbi terén a teljes Horthy 

korszak elkészült, s folyamatban van az I. világháborút megelőző korszak felmérése is.
1983-84 folyamán az OSZK történetére vonatkozóan önálló kutatóinkkal 6 résztanulmányt 

készítettünk el, amely a szintézis számára értékes alapozó munkát jelent.
A költözés közeledte felhívta figyelmünket arra, hogy az Írásos források számbavé

tele mellett az elmúlt korszakot reprezentáló tárgyi dokumentumok megmentése is elengedhe
tetlen. Mulasztás lenne azokat veszni hagyni. A megelőző években többször és több formában 
felvetettük már ennek szükségességét.

Ebből az igyekezetből született meg a felhívás, amelyet az Igazgatási osztállyal kö
zösen bocsátottunk ki, s amelyhez később az OSZK Híradó is csatlakozott. Kértük a tárgyi
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emlékek összegyűjtését. A felhívás eredményeként dr. Fülep Katalin személyében akadt egy 

fáradhata+lan vállalkozó, aki a sokféle korábbi kezdeményezést összefogta, a begyült tár
gyakat azonosította, listába vette és a Kutatásszervezési csoportnál letétbe helyezte. 
Reméljük, hogy az OSZK múzeumi gyűjtemény megalapozását továbbra is szívügyének tekinti, 
s megszervezésében oroszlánrészt vállal majd. Bízunk benne, hogy egyszer lesz alkalom a 

begyült tárgyak /bútorok, feliratok, lámpák, metszetek, nyomtatványok, Írógépek, írószer- 
számok stb./ kiállítására. A kiállítás felállításánál az OSZK történetével foglalkozó ku
tatóink szakértelmére, segítségére számítunk. Bizonyára az osztályok irattárában és jelen
leg is használt tárgyai között számos olyan emlék és dokumentum kerül még elő, amely ké
sőbbi áttekintés esetén a kiállítás tartamára, teljessé teheti a jelenlegi kollekciót.

Reméljük, ha már alapvető gondjaink megoldódtak, a költözés és megnyitás terhei meg
szűntek, megtaláljuk a megoldást ennek az értékes anyagnak méltó kiegészítésére és elhe
lyezésére, s a múlt élő hagyománnyá válhat nemcsak szellemében, hanem tárgyi emlékeiben is 

a Budavári Palotában.

Kovács Ilona

- Ez az írógép vajon kié lehetett?
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TÁJÉKOZÓDÁS

A SZÓRVÁNYMAGYARSÁG HELYZETÉT KUTATÓK 
TUDOMÁNYOS TALÁLKOZÓJA 

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR RÉSZVÉTELÉVEL

1984 augusztusában a Magyarok Világszövetsége, a Magyar Tudományos Akadémia, a Tör
ténettudományi Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár rendezésében négynapos konferen
cia zajlott az Olympia Szállóban, amely a nyugati magyarság, más szóval szórványmagyarság, 
múltjának és mai helyzetének számos problémájával foglalkozott. A konferencián közel 30 

előadás hangzott el, amelyek között olyan kiemelkedő kutatók szerepeltek, mint Puskás 

Júlia, Kovács L. Márton /Kanada/, Bisztray György /Kanada/, Nagy Kázmér, Kriza Ildikó, 
Voigt Vilmos, Komjáthy Aladár /Kanada/, Dreisiger Nándor /Kanada/.

A konferencia előadásai három nagy téma köré csoportosultak:
- statisztikai források egységesítésének problémái az etnikum vizsgálatában, amely 

a kutatás demográfiai szempontjait, vizsgálati módszereit, eredményeit és 

problémáit vette számba
- a szórványmagyarság identitástudatának mai problémái, amely a magyarságtudat meg

nyilvánulási formáit és jellegzetességeit analizálta
- a szórványmagyarság intézményeinek és közösségének kutatása, amely a szórványma

gyarság egyházaival, sajtójával, könyvtáraival, folklórjával foglalkozott.

A téma hazai és külföldi kutatói a négynapos találkozó és vita során alkotó légkörben 

folytatták az eszmecserét.
A konferencia ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy a külföldi hungarika doku

mentumok gyűjtése, regisztrálása és feltárása a kutatás nélkülözhetetlen bázisa, amelynek 

legjelentősebb intézménye az Országos Széchényi Könyvtár.

Kovács Ilona
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HOGYAN IS HÍVJÁK KÖNYVTÁRUNKAT?

Nagyon szomorú lennék, ha igy: Országos Széchényi Könyvtár Magyar Nemzeti Könyvtár.
Nem vagyok híve a túlzott központozásnak, de ez a megjelölés központozás nélkül egyszerűen 

értelmetlenség. Mint amikor portási nívón fogalmazzák meg a "Vigyázz! Autó" kiírást igy: 
"Vigyázz autó!" Persze központozással sem jutnánk sokkal többre: Országos Széchényi Könyv
tár, Magyar Nemzeti Könyvtár. Ugyanis a központozás nem világosítana fel afelől, hogy alá
vagy mellérendelésről van-e szó. Mellérendeléssel: Országos Széchényi Könyvtár, Magyar 
Nemezeti Könyvtár. Alárendeléssel pedig: a Magyar Nemzeti Könyvtárban egy kisebb részleg, 
az Országos Széchényi Könyvtár. Mint például: Az Országos Széchényi Könyvtár Regüly Antal 
MüemIékkönyvtára. Vagy: Az Országos Széchényi Könyvtárban külön gyűjteményként kezelt 
Apponyi Könyvtár. Központozás nélkül az egész fura kiírás még leginkább azt a megoldást 
sejteti, amikor egy intézmény részletesebben körülírja önmagát, hirdetések analógiájára:

Kisgödör Vendéglő 

Fi nőm Fa Iátok
És esetleg Rejtő Jenővel még aláírhatjuk:

Kitűnő Széklábak 

Vagy stiIszerübben:
Liftjeink nem működnek

Egy biztos: a kiírást igy értelmetlennek érezzük. Az Unesco erre vonatkozó ajánlásai 
egyébként hangsúlyozzák, hogy nem a kiírás adja meg egy könyvtárnak a nemzeti könyvtár jel
legét, s e célból rögtön példákká I is szolgál: a moszkvai Állami Lenin Könyvtár, a washing
toni Library of Congress és a londoni British Library. Ilyen nemzeti könyvtár a mi könyv
tárunk is: Országos Széchényi Könyvtár. Hogy az olvasók ebből nem tudhatják, hogy nemzeti 
könyvtár vagyunk? Ez a kérdés meglehetősen mellékes mindaddig, amíg rádióriporterek akad
nak, akik könyvtárunk névadójának Széchenyi Istvánt tartják. Hogy mi lesz a külföldiekkel?
Ne gondoljuk magunkat világnyelvnek. Külföldi partnereink már tudják, hogy mi ezzel a névvel 
vagyunk a nemzeti könyvtár. Ne zavarjuk őket újabb ötletekkel. Pár esztendeje érkezett be 

könyvtárunkba egy nagy Garibaldi-bibliográfia a lelőhelyek feltüntetésével. Abban hol mint 
Magyar Nemzeti Muzeum, hol mint Országos Széchényi Könyvtár, hol mint mind a kettő külön 

tételként szerepelünk. Kerüljön mellé most harmadikként a Magyar Nemzeti Könyvtár is?
Különben is, ha precízek akarunk lenni, úgysem elégedhetnénk meg a "nemzeti könyvtár" 

egyszerű megemlítésével. Tételenként fel kellene sorolni funkcióinkat, mert ugyancsak az 

Unesco állásfoglalása szerint hiába nevezi magát nemzeti könyvtárnak egy olyan intézmény, 
amely nem lát el bizonyos nemzeti könyvtári feladatokat.

Amikor fél évszázaddal ezelőtt Pannonhalmán megalakult az olasz gimnázium, Dantéról 

szerették volna elnevezni. Országunk akkori olaszbarátsága közbeszólt, és Ciano-gimnázium 

lett az intézmény neve. A jó bencés atyáknak ebbe bele kellett törődniük, de azért a főbejá
rat fölé elhelyeztek egy szellemes zsoltár idézetet: Dante te illis coll igent... Ennél az
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első szó az "adni” jelentésű latin "doM ige participiurna: Adsz nekik és ók összegyűjtik... 

Szellemes ötlet, finom tiltakozás__Netán ilyen - kevéssé szellemes - tiltakozás akar len

ni újólag az Országos Széchényi Könyvtárral szemben a Magyar Nemzeti Könyvtár külön hang

súlyozása? De hiszen a könyvtár ezt a régebben többször felmerült ötletet mindannyiszor 

el is vetette, és demokratikusan döntött a régi elnevezés mellett. Amin igazán nincs mit 

szégyelnünk: Országos Széchényi /csak az ég szerelmére, ne "szécsenyi"/ Könyvtár.

Kelecsényi Gábor

rólunk írták...

Könyvtárépítési tervek ismertetése a Szabó Ervin Körben

Dicséret illeti a Magyar Könyvtárosok 
Szabó Ervin Körét, mert az utolsó hóna
pok klubnapjain változatos, általános ér
dekű —1 és sokszor elvi kérdéseket fel
vető — tárgyakról tártott előadásokat és 
megbeszéléseket. Ezek során június 18-án 
Vince Pál, az építési szakbizottság mér
nök tagja ismertetett három, egymástól 
teljesen különböző típusú könyvtárépítési 
tervet és bemutatta a részletes tervrajzo
kat is.

A szekszárdi megyei könyvtár két-, 
illptve a raktárrészeken háromemeletes 
lesz. Az épület korszerű és mégis jól be
illeszkedik a,'régi városképbe. Legna
gyobb .helyisége a kölcsönzőterepi, sok 
könyv elhelyezését biztosító, kétszintben 
elhelyezett szabadpolcokkal. A barátságos 
környezet, az egyes részek célszerű el
osztása olvasónak, könyvtárosnak egy
aránt kellemes, nyugodt munkafeltétele
ket biztosít.

A Liszt Ferenc térén épülő OTP lakó
ház földszintje új, régen nélkülözött szín
foltot hoz fővárosunk életébe, Modem, 
minden igényt kielégítő gyermekkönyvtár 
készül itt, szabadpolcos kölcsönzővel,

gyermek- és ifjúsági olvasóval. Az utóbbi 
egyúttal vetítőberendezéssel ellátott elő
adóterem.

A jelenlevőknek mindkét terv nagyon 
megnyerte teszését. Különösen azt talál
ták örvendetesnek, hogy átalakítás, átépí
tés helyett eredetileg is könyvtári célra 
tervezett könyvtárak épülnek.

. A bemutatott harmadik tervet már nem 
fogadta egyöntetű helyeslés. A Vár egyik 
részének az Országos Széchényi Könyvtár 
céljára történő átalakítása egész sereg 
nehéz, költséges megoldást követel, mint 
•például a levegőkondícionálást stb. A leg
fontosabb feladatot, katasztrofális hely
hiánnyal küzdő nemzeti könyvtárunk el
helyezését ugyan biztosítja legalább fél 
évszázadra, de a 4—5 méter széles, leg
feljebb kiállítási célra használható; folyo
sók, az olvasótermek korlátozott széles
sége, a túlzott reprezentatív jelleggel járó 
magas üzemeltetési költségek súlyos te
hertételt jelentenek. A terv egyelőre csak' 
előterv, még nincs, részletesen kidolgozva, 
mert a Széchényi Könyvtár elhelyezésé
ről a minisztertanács még nem mondta ki 
a végső szót.

Könyvtáros, 1958. 9. sz. 586. 1.

21



• • • i te

TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS 
SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 
KISZ ALAPSZERVEZETÉNEK 
MUN KÁJÁRÓL

1985. február 14-én, csütörtökön a várban, a VII. szinti KISZ klubban tag
gyűlést tartottunk, melynek napirendje:

Elnöki megnyitó
I. A KISZ-vezetoségnek az elmúlt mozgalmi évi munkájának értékelése

a/ Bizahniak _be_sz_ámoIój£:
Borsányi Zsuzsanna - Főigazgatóság
Csúcs Dal ma - l.-ll. Főosztály
Mázul a Kárólyné - III. Főosztály
Léces Melinda - KMK

b/ Szel esi Rózsa értékelése az elmúlt mozgalmi évről
II. Választás

a/ Megerősítették tisztségében a KISZ-titkárt és a vezetőség három tagját 
b/ Uj vezetőségi tagot választottak Zádoczky Irén személyében 

Az OSZK KISZ-vezetőségének tagjai az 1985-ös akcióévben:
KISZ titkár Szelesi Rózsa /MikrofiImtár/
Szervezőtitkár Csúcs Dal ma /Repertórium Szerk./
Agitációs és prop. felelős Borsányi Zsuzsanna /Személyzeti/

Gazdasági felelős Papp Andrásné /Mikrofilmtár/
Kulturfelelős Zádoczky Irén /Gyarapítási Oszt./

KISZ csoport bizalmiak az 1985-ös akcióévben:

I. Főosztály
II. Főosztály
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Frank Ágnes /Olvasószolgálat/ 
Csúcs Dal ma /Repertórium Szerk./



III. Főosztály 

Főigazgatóság 

Gazdasági igazgatóság

Mázul a Károlyné /MikrofiI mtár/ 
Borsányi Zsuzsanna /Személyzeti/ 
Rákóczy Csabáné /Bér- és Munkaügyi/

III. Az 1985-ös mozgalmi évre szóló akcióprogram ismertetése és elfogadása a tagság
részéről

IV. Uj párttag ajánlása: Papp Andrásné személyében

J EGYZŐKÖNYV

Készült a Budavári Palota "F" épületének előadótermében, az Országos Széchényi Könyvtár 
KISZ-vezetőségválasztó taggyűléséről, 1985. február 14-én.

Az elnöklő Borsányi Zsuzsa a taggyűlést 15.16 órakor megnyitja. Elfogadásra javasoja a 
napirendet, amely:

1. A bizalmiak beszámolója az elmuit mozgalmi évről
2. A titkár " " " " "
3. Az uj vezetőség megválasztása
4. Az 1985-ös akcióprogram megvitatása és elfogadása
5. Papp Andrásné párrtayajánlása

A tagság a napirendet egyhangú szavazássá; elfogadja.

Csúcs Dalma bizalmi beszámolójában az I. Főosztály KISZ-csoportjának munkáját értékelve 

megállapítja, hogy 14 fős csoportjának valamennyi tagja meg kívánja újítani KISZ-tagságát.
A taggyűléseken való megjelenés aránya általában 50 í-os volt, ezt részben az magyarázza, 
hogy többen tanulmányaik miatt nem tudtak a taggyűléseken részt venni. Utalt az elmuit 
évi - nagy vihart kiváltó - szociometriái felmérés kísérletének sikertelenségére, ugyan
akkor előadja, hogy mivel ő az év folyamán más főosztályra került, uj bizalmit kellene 

csoportjának választania. A főosztályon belüli érdekvédelmi munkát jónak tartja. Átmeneti 
jelleggel egyúttal a II. Főosztály bizalmi teendőit is ellátja. Összességében tekintve cso

portja munkáját jónak értékeli.

Mazula Károlyné bizalmi a III. Főosztály KISZ-csoportjának értékeIésekor különös súllyal 
emeli ki, hogy csoportja tagjai tevékenyen részt vettek a közösségi megmozdulásokon /Ko
szorúzás a Munkásmozgalmi Pantheonnál, Május l.-i felvonulás, a Parlament előtti békenaggyü- 
lésen való résztvétel, az Ifjúsági Parlament előkészítése, stb./. Sajnálatos tényként em
líti az őrségi kirándulás meghiúsulását, viszont eredményesnek véli a "Forrás kör” előké-
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szitésében, megszervezésében való működésűket. Utal arra, hogy a vári feIköltözésseI KISZ- 
csoportjuk kettészakadt, jelenleg a legfontosabb feladatnak tartja a kettévált tagság kö
zötti összeköttetés zavartalan fenntartását.

Borsányi Zsuzsa, a Főigazgatóság bizalmija, beszámolójában utal a csoporton belüli nagy 

fluktuációra, mivel az elmúlt évben 6 fő távozott el tőlük. Csoportjának egy tagja a Szak- 
szervezeti Bizottságban, kettő pedig az OSZK Híradó szerkesztésében tevékenykedik. 
Megemlíti, hogy a jól sikerült farsangi bált csoportja szervezte.
Társadalmi munkában vállalták a szakszervezeti könyvtár vári feIköltöztetését, ezt majdnem 

teljesen teljesítették is eddig. Szintén részt vettek a békenaggyüIésen. Megoldatlan fela
datként említi meg az érdekvédelmi munka egy részét, mivel csoportjában II. Főosztálybe
li fiatalok is vannak, ezek érdekvédelmi felelőse eltávozott az intézménytől, így ezek ér

dekvédelme a mai napig megoldatlan.

Dr. Léces Melinda a KMK bizalmija, a filmbérletek kihasználásának előnyeiről beszél, megem
líti, hogy csoportja részt vett a könyvtára I api tó Széchényi Ferenc szobrának koszorúzásá
ban.
Igazgatójukkal, a fiatalok szakmai terveit, a jövőre vonatkozó lehetőségeket az év folya
mán megbeszélték. Az Ifjúsági Parlamenten való kérdések felvetésének összehangolására cso- 
portgyülést tartottak.

Szel esi Rózsa KISZ-titkár beszámolója következeik.
A beszámoló jegyzőkönyvbe vételét mellőzöm, mivel ezt a tagság sokszorosított formában, 
még a taggyűlés előtt megkapta. A beszámoló egy példányát I. számú mellékletként a jegy
zőkönyvhöz csatolom.

A titkár beszámolója után Szoloszka István, a Vili. kér. KISZ Bizottság részéről kijelölt 

instruktor kér szót. Javasolja, hogy akik a mai vezetőségválasztó gyűlésen nem jelentek 

meg, szóbeli, esetleg Írásbeli figyelmeztetésben részesüljenek. Ettől függetlenül alapszer
vezetünk működését igen jónak értékeli, amit az elmúlt évben kapott Központi Bizottság 

Dicsérő Oklevél is bizonyít. A dicsérő oklevél kitüntetés rangját az is bizonyítja, hogy 

350 kerületi alapszerv közül mindössze 70-en kapták ezt meg. A KBDO egyben feltétele a Vö
rös Zászlónak és a Kiváló KISZ-alapszervezet cim elnyerésének is, amire - megjegyzése sze
rint - további munkánktól függően, de sikerrel számíthatunk.

Borsányi Zsuzsa szavazásra teszi fel a titkár beszámolóját, a beszámolót a tagság egyhan

gúan el fogadja.

Következő napirendi pontként sor kerül az uj vezetőség megválasztására.

Közben - napirenden kívül - Pusztai Istvánná vezetőségi tagot köszönti az elnökség, abból 
az alkalomból, hogy nevezett tisztéről - családi ok miatt - leköszön. A tagság ajándékait 
Szelesi Rózsa és Borsányi Zsuzsa adja át.
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A taggyűlés a napirendnek megfelelően folytatódik. A tagság egyhangúan bizalmat szavaz a 

régi vezetőségnek, ugyanakkor a Pusztai Istvánné távozásával megürült vezetőségi helyre, 
szintén egyhangú szavazással, Zádóczky Irént megválasztja. Zádóczky Irén megköszöni a tag
ság bizalmát.

A napirend következő pontjának megfelelően sor kerül az 1985. év akció-programjának elfoga
dására. A tagság az akcióprogramot egyhangú szavazással elfogadja. Az elfogadott akcióprog
ramot II. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolom.

Utolsó napirendi pontként Papp Andrásné pártajánlása következik. Elnök ismerteti nevezett 
főbb életrajzi adatait, mozgalmi múltját, egyben kijelenti, hogy Papp Andrásné a KlSZ-szer- 
vezetet kívánja egyik ajánlójának. Felkéri a tagságot, szavazzon a kérdésről. A tagság 

Papp Andrásnét egy tartózkodással, a pártba való felvételre javasolja.

Borsányi Zsuzsa a vezetőségválasztó taggyűlést 16.22 órakor berekeszti.

AZ OSZK KISZ-ALAPSZERVEZETÉNEK 1984-ES BESZÁMOLÓJA

SZERVEZETI ÉLETÜNK

Az 1984/85-ös mozgalmi évben alapszervezetünk létszáma 49 fő volt. Az 5 fős vezetőség 

a régi felállásban végezte munkáját. A Vili. kér. KISZ Bizottság által kijelölt instruk
torunk továbbra is Szoloszka István volt. Ebben az évben is jó volt az összhang a párttal, 
a szakszervezettel és a Vili. kér. KISZ Bizottsággal.

A pártszervezet részéről idén is Kastaly Beatrix foglalkozott az ifjúsági ügyekkel.
Az ifjúságot érintő témákat tárgyaló pártvezetőségi ülésekre valamint taggyűlésekre rend
szeresen meghívták a KISZ-titkárt. A KISZ-vezetőséget rendszeresen beszámoltatták végzett 

munkájukról.
A szakszervezet és a KISZ egyetértésben kezeli az ifjúságpolitikai pénzeszközöket. A 

szakszervezet uj ifjúsági felelőst választott, a KISZ szervezet által javasolt Gerő Pétert. 
A szakszervezet jogosítványai tágabbak, mint a KISZ szervezetnek. A munkahelyi demokráci
ával, szociálpolitikával kapcsolatos kérdésekben érdemben ők tudnak intézkedni. /Étkezés, 
közlekedés, műszakpótlék, munkaidő kedvezmény stb./ Ezért is fontos számunkra a szakszerve
zettel való jó kapcsolat, mert az intézményben dolgozó közel 300 fiatal érdekeit érdemben 

ők képviselhetik.
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A Vili, kér. KISZ Bizottság által kirendelt instruktorunk Szoloszka István révén jó
kapcsolat alakult ki a Gondolat Könyvkiadó KISZ-aIapszervezetével, pl. rendszeresen meg
hívjuk egymást rendezvényeinkre, Szelesi Rózsa pedig rendszeres kapcsolatot tart Labányi
Ágnessel, a Gondolat Könyvkiadó KISZ-titkárávaI.

A VIII. kér. KISZ Bizottság által szervezett politikai képzésben való részvételünk
- 1984. február 2-4-ig, Bizottsági titkárok és apparátus tagok felkészítő tábora Gárdony

ban / I fő /
- február 13-18-ig, Lékai KISZ Iskola agitációs és propaganda tanfolyam / I fő /
- junius 15-17-ig, Közalkalmazott Szakszervezeti Ifjúsági Napok Csillebércen / 3 fő /
- szeptember 5-9-ig, FMKT vezetők, érdekvédelmi felelősök éves felkészítő tábora / Ifjúmun

kás titkárok tábora / Balatonszemesen / I fő /
- szeptember 17-19-ig, Intézetek és kutató-fejlesztő vállalatok KISZ titkárainak országos 

tanácskozása Salgóbányán / I fő /
- november I9—20—ig, Értelmiségi KISZ vezetők tanácskozása Tatán / I fő /
- A Vili. kér. KISZ Bizottság megküldte a Lékai János KISZ Iskola programját, ahol a KISZ 

vezetők klubjának vitakörein rendszeresen 2 fő vett részt. Reméljük, hogy ehhez hasonló 
jó kapcsolat a következő akcióévben az I. kér. KISZ Bizottsággal is kialakul.

Taggyűlések
- az 1984-es évben a KISZ-titkár kísérletet tett egy szociometriái felmérésre, de a fia

talok úgy döntöttek, hogy ezt nem kérdőív, hanem taggyűlés keretében, szóban kell meg
beszélni. Ezt a témát az aktív részvételű áprilisi taggyűlésünkön tárgyaltuk.

- Másik taggyűlési témánk a pártépi tő és párttagajánló tevékenység értékelése - ez viszont 
a költözéssel együttjáró többletfeladatok miatt elmaradt.

- Az előző akcióévben sikeres volt a ”Hogyan valósult meg 1983-ban a káderutánpótlási terv 

a fiatalok szempontjából, valamint hogyan változott 1983-ban az OSZK személyi állománya 

a vári költözésre való tekintettel" - Juhász Lászlóné Személyzeti osztályvezető előadá
sában, ezért erre az évre is terveztünk egy taggyűlést ebben a témában, ami 1985-re hú
zódik át.

- Az aktívabb részvétel érdekében továbbra is névre szóló meghívókat küldünk a tagoknak a 

taggyűlésekről és a különböző rendezvényekről.

AGITACIŐS ÉS PROPAGANDA MUNKA

Politikai rendezvényeken való részvétel
- Részt vettünk a Forradalmi Ifjúsági Napok programjain

- Április 4. alkalmából alapszervezetünket a KISZ Központi Bizottsága dicsérő oklevéllel 

jutalmazta, I nótái István Kiváló Ifjúsági Vezető érem kitüntetést, Csúcs Dal ma Kiváló 

munkáért kitüntetést, Papp Andrásné Miniszteri Dicséretet kapott. Társadalmi munkájukért 
Elekes Péter, Borsányi Zsuzsanna, Járday György kapott jutalmat.

- Április 28-án Széchényi Ferenc szobrának koszorúzása a KMK KISZ csoportja szervezésében
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- Május 5-én a kerületi küldöttgyűlésen I fő vett részt
- Jelen voltunk a Józsefvárosi Ősz 1984. évi rendezvényein,
- Az októberi Béke Naggyülésen a Parlament előtt,
- a november 7-i koszorúzáson.

A kerület határozatait megvitattuk, és bevettük akcióprogramunkba a

- veszélyeztetett fiatalok és a
- fiatal nők helyzete témában való vizsgálódást. A veszélyeztetett fiatalokról Maróti Ádám 

irt cikket az OSZK Híradóba, és a Rosenberg hp. utcai KISZ csoport a Gyermek és Ifjúság
védelmi Intézet egyik nevelőotthonával /Bp. XI. Aga u. 1-3./ felvette a kapcsolatot. 
Könyvekkel, folyóiratokkal szeretnénk Őket segíteni, erről a nevelőotthon vezetőjével, Dr 
Németh Ilonával már beszélgettünk. A fiatal nők helyzetéről az OSZK-ban pedig Borsányi 
Zsuzsanna végzett kutatást.

Ifjúsági Parlament
Az Ifjúsági Parlamentet november 28-án tartottuk. Az intézményben dolgozó közel 300 

fiatalból 49 fő KISZ tag. Az intézmény vezetősége alaposan felkészült az Ifjúsági Parlament 
re, annak ellenére, hogy ebben az évben az IB gyakorlatilag nem működött, mindenki határidő 
re kézhez kapta az Írásos dokumentumokat. Az OSZK Híradóban a parlamenttel kapcsolatos tud
nivalókról a KISZ-titkár irt, a Kis Híradóban külön megjelent a meghívó, valamint személy
re szólóan is megkapták a meghívót a fiatalok. Ez a fórum arra hivatott, hogy az ifjúság
gal kapcsolatos problémákat vesse fel az intézmény vezetőségénél, ennek ellenére a fiatalok 

nem éltek kellőképpen ezzel a lehetőséggel. "Az OSZK ifjúságpolitikai intézkedési terve az 

1985-től a következő Ifjúsági Parlamentig terjedő időszakra" cimü dokumentum az OSZK Híra
dó 1984. 11-12. számában jelent meg, igy minden dolgozónk számára ismertté vált.

Az OSZK KISZ szervezetének 1984/85-ös politikai intézkedési terve

A Vili. kér. KISZ Bizottságon 1983. áprilisában alakult meg az Értelmiségi Fiatalok 

Tanácsa, ennek tagja lett alapszervezetünk is.
A Vili. kerületi KISZ Bizottságtól kapott politikai intézkedési tervhez kapcsolódva 

számos rendezvényen vettünk ill. veszünk részt, ezek közül kettőt emelnék ki, amely KISZ- 
tagságunk összetételéhez leginkább kapcsolódik:
- 1984. november 19-20. Tata - Értelmiségi fiatalok tanácskozása /részt vett I fő/
- 1985. április 19-21. Humán értelmiségieket foglalkoztató KISZ szervezetek tanácskozása. 

/Mindkettő a Mező Imre KISZ Iskola szervezésében./

ÉRDEKVÉDELEM

Az intézményben az érdekvédelmi hálózat működik. Az érdekvédelmi felelősök számát 
növelni kellene, hogy hatásosabban működjön az érdekképviselet. Jó lenne, ha osztályonként 
lenne egy-egy felelős, mert akkor tudna érdemben hozzászólni a fiatalok munkájának értéke

léséhez .
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Jelenleg az I. Főosztályon
II. Főosztályon 

III. FőosztáIyon 

Főgazgatőságon

I nótái István 

Csúcs Dal ma

Gazdasági Igazgatóságon
KM K-bán

Szel esi Rózsa 

Borsányi Zsuzsanna 

Rákóczy Csabáné 

Léces MeIinda
az érdekvédelmi felelős.

A III. Főosztályon az a gyakorlat, hogy osztályonként van egy-egy érdekvédelmi fele
lős, igy a fiatalok érdekképviseletét hatásosabban tudják képviselni. Ezt a munkamódszert 
javasoljuk a többi főosztály felé is.

KULTURÁLIS MUNKA

- Tovább folytatódtak az egyetemi előkészítő tanfolyamok, valamint
- a nyelvtanfolyamok.
- Az OSZK KISZ alapszervezete megtette észrevételeit a !,Javaslat egyetemi-főiskolai és 

közgyűjteményi kutatóbázis távlati fejlesztési köncepciójára" cimü tanulmányhoz
- Fiatal kutatók xerox igényeinek anyagi támogatása
- Az OSZK Híradó Ifjúsági rovatában rendszeres tájékoztatást adunk a KISZ életről, pl. 

a továbbképzésekről, a KISZ táborokról rendszeres tájékoztatást adunk.
- Folyóirat és hírlap körözés
- 1984. januárban az 1983. évi bulgáriai tanulmányút élménybeszámolója és filmvetítése
- februárban Cseh Gusztáv kolozsvári grafikusművész "Hatvan főember" címmel rézkarc sorozaT 

ta kiállításának megnyitása
- Sikeres farsangi bál
- Ebben az évben a Forrás Körnek egy előadása volt "Szárszó 43" címmel
- Az OSZK Énekkar finnországi utjának támogatása
- Terveztünk őrségi kirándulást szeptemberben, ami a vári költözés miatt elmaradt.

TÁRSADALMI ÉS SPORT MUNKA

Ebben az évben külön társadalmi munkát nem terveztünk, mivel a vári feIköltözésre 

próbáltuk erőinket összpontosítani. Felajánlottuk, hogy a Várban szombat-vasárnaponként 
ügyeletet tartanánk, a költözés finisében, a könyvtár megnyitása előtti időben ez a felaján

lásunk reálizálódhat.
- Néhány KISZ-tagunk vállalta a szakszervezeti könyvtár költöztetését a Várba
- Fiataljaink közül sokan rendszeresen járnak kondicionáló tornára az Apáczai Csere János 

Gimnázium és Szemere u. Általános Iskola tornatermébe.
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Az 1984/85-ös ifjúságpolitikai pénzeszközök felhasználási tervében kondicionáló 

torna támogatására, uszodabérietek vásárlására, csoportkirándulások szervezésére szavaz
tunk meg összeget.

Budapest, 1985. február 12.

KI SZ-vezetöség

AZ OSZK KISZ ALAPSZERVEZETÉNEK 
1985-ÖS AKCIÚPROGR A MJA

Taggyűléseket továbbra is kéthavonta tartunk. Vezetőségi megbeszéléseket szükség 

szerint, de legalább kéthetenként. A bizalmiak tájékoztatják a tagságot az időszerű fela
datokról .

Tovább szeretnénk növelni a taggyűlések színvonalát, ezzel kívánjuk elérni tagságunk 
aktívabb részvételét a taggyűléseken. Részt vészük a társadalmi, gazdasági és kulturális 
életünk időszerű feladatainak megvitatásában.

Az Ifjúsági Parlament intézkedési tervének megvalósítása során megkülönböztetett fi
gyelmet szentelünk annak, hogy a pályakezdő fiatalok képzettségüknek, tudásuknak megfelelő 

munkakörben dolgozzanak, minél előbb beilleszkedjenek az adott környezetbe. A csoportbi
zalmiak patronálják a pályakezdő fiatalokat, segítsék beilleszkedésüket mind szakmai, mind 

mozgaImi tekintetben.
Ebben az évben is több közös munkát tervezünk a szakszervezettel.
Nagy érdeklődéssel és aktivitással próbálunk bekapcsolódni az I. kér. KISZ Bizottság 

munkájába.

AGITÁCIŐS ÉS PROPAGANDA MUNKA

1985. szeptemberétől vitaköröket szervezünk meghívott előadókkal időszerű belpolitikai, 
gazdaságpolitikai kérdésekről. Külső előadó meghívásával vitakört szervezünk külpolitikai 
kérdésekről. Aktivan részt veszünk a szabad pártnapokon.

Politikai rendezvényeken való részvétel
- az eddigiekhez hasonlóan fiataljaink jelentkezhetnek a pártszervezet által szervezett
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szemí.náriumokra. Törekedni kell arira, hogy a politikai képzés valamely formájában vala
mennyi KISZ tagunk részt vegyen.

- Március 15. - ifjúsági naggyülés és műsor a Muzeum-kertben
21. - koszorúzás a Kun Béla téren
28-30. - Tavaszi fesztivál rendezvénysorozata

- ApriI is 4. - Hazánk felszabadulásának 40. évfordulója - Felvonulás a Dózsa György utón
- Április 19-21. - Humán értelmiségieket foglalkoztató KISZ szervezetek tanácskozása /Mező

Imre KISZ Iskola, Tata/ Továbbra is szeretnénk részt venni a KISZ Bu
dapesti Bizottsága Értelmiségi Fiatalok Tanácsa munkájában.

- Május I. - FelvonuIás és majáIis
- November 7. - A Nagy Októberi Szocialista Forradalom ünnepe

Az I. kér. KISZ Bizottság által kiadott rendezvényterv és politikai képzés 

terv alapján kiegészítjük akcióprogramunkat.
TagfeIvéteIi tevékenység

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

GYES-en levő kismamákra, a katonai szolgálatukat töltő és leszerelő katonákra. A Személy
zeti osztály segítségére továbbra is számítunk az újonnan belépő fiatalok beszervezésénél. 
Párttagajánlási munka

Párttagajánlási tevékenységünknél előnyben részesítjük a munkában élenjáró fiatalo
kat. Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a 20-25 éves aktivan dolgozó KISZ fiatalok 

munkájára.

ÉRDEKVÉDELEM

Az érdekvédelmi hálózatot továbbra is aktivan működtetjük, az ezze 

káról rendszeresen tárgyalunk vezetőségi üléseken és taggüléseken is. A 

tályszintü érdekvédelmi felelősöket rendszeresen tájékoztatjuk. 
ÉrdekvédeImi felel ősök

- I nótái István
- Csúcs Dal ma
- Szel esi Rózsa
- Borsányi Zsuzsanna
- Rákóczy Csabáné
- Léces Melinda

I. Főosztály

II. Főosztály
III. Főosztály 

Főigazgatóság 

Gazdasági 1gazgatóság 

KMK

kapcsolatos mun- 
főosztályi és osz-

kulturAlis MUNKA

A fiatalok életében, mozgalmi munkában egyaránt növekszik a szabadidő jelentősége.
A Várban jobb körülmények között aktívabb klubéletet élhetnek majd a fiatalok. Közmüvelő-
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dési céljaink elérésében sokkal nagyobb mértékben kell támaszkodni az ifjúsági klubunkra.
Ennek megszervezése kulturfelelősünk, Zádoczky Irén feladata lesz.
Ifjúsági klubunk 1985. évi programja
- Épületbucsuztató farsangi bál a Pollack Mihály téri díszteremben /1985. február 22./
- Tovább folytatjuk az egyetemi előkészítő, valamint
- a nyelvtanfolyamokat.
- A Forrás kör uj előadásaiból néhányat Intézményünknél is bemutatnak
- Hogyan valósult meg 1984-ben a káderutánpótlási terv a fiatalok szempontjából, valamint 

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

- Juhász Lászlóné, a Személyzeti osztály vezetőjének előadása az 1985. áprilisi taggyű
lés keretében.

- Az OSZK Híradó Ifjúsági rovatában rendszeres tájékoztatást adunk a KISZ életről
- Az egyes KISZ csoportok önálló kirándulásokat szerveznek - pl. egy napos családi kirán

dulásokat /Esztergom, Visegrád, Szentendre/ az OSZK-ban működő Természetjáró szakkörrel 
együttműködve

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

- Filmklub szervezése a vári KISZ-klubban
- A fotoszakkör újjá szervezése
- A KISZ-en kívüli fiatalokat az eddiginél még több akciónkba, rendezvényünkbe vonjuk be.

TÁRSADALMI ÉS SPORT MUNKA

Az 1985-ös akcióév első felében kiemelt feladatnak tartjuk a vári költözést. A köl
tözés miatt programjaink egyes pontjai módosulhatnak az akcióév első felében.

A könyvtár megnyitása körüli ünnepség-sorozaton fiataljaink látják el majd a rende
zői feladatokat.

Nagyon sok csoport látogat el majd könyvtárunkba, melynek könyvtárismertetőt és könyv
tár bemutatást tartanak KISZ-eseink.

Fiataljaink közül sokan rendszeresen járnak kondicionáló tornára az Apáczai Csere 
János Gimnázium és a Szemere u. Általános Iskola tornatermébe.

Budapest, 1985. február 12.

KISZ-vezetőség
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KÖNYVTARUNK 
íIETÍRÖI

Az OSZK MSZMP alapszervezete január 7-én tartotta el
ső 1985. évi taggyűlését, melyen résztvett Jelinek István
ná, az I. kerületi Pártbizottság munkatársa, alapszerveze
tünk uj instruktora is.
A taggyűlésnek két napirendi pontja volt:
- az MSZMP XIII. Kongresszusára kiadott irányelvek vitája
- a következő öt évre uj alapszervezeti vezetőség válasz

tása.
A jelölőbizottság elnöke által előterjesztett jelölteken 

kívül a taggyűlés két további javaslatot tett vezetőségi 
tagokra, akik szintén felkerültek a jelölőlistára. A titkos szavazás eredményeképpen az 

alapszervezet titkárává Somogyi Pálnét, a vezetőség tagjaivá Sonnevend Pétert, Maczika 

Bélát, dr. Aratő Antalt és Kastaly Beatrixot választotta a taggyűlés. A funkciókat a ve
zetőség a következőképpen osztotta el: szervezőtitkár /titkárhelyettes/ Maczika Béla, agi- 
tációs és propaganda felelős dr. Arató Antal, szakszervezeti felelős Sonnevend Péter, if
júsági felelős Kastaly Beatrix.

Kastaly Beatrix

32



A MSZMP OSZK-ALAPSZERVEZETENEK 1985. ÉVI MUNKATERVE

Vezetőségi ülések

ápriIis:
- az 1985. évi ideológiai továbbképzés előkészítése;
- az 1985. évi munkatervvel kapcsolatos megbeszélések - pártcsoportbizaImikkaI kibővített 

ülése;
- a múlt évi határozatok áttekintése; 
május:
- a kongresszusi határozatokról;
- beszélgetés az uj KISZ-vezetőséggeI;
- munkabizottság alakítása /beszélgetéssorozat munkás fiatalokkal/;
- pártépitési terv készítése; 
j u n i u s:
- a KMK és a II. főosztály pártcsoportjának beszámoltatása; 
j u l i u s:
- a tagfelvétel előkészítése;
- beszámoló a szakszervezeti munkáról, az SZB párttagjaival kibővített ülés; 
augusztus:
- a hatásköri listáról;
- a pártoktatási év előkészítése; 
szeptember:
- a taggyűlés előkészítése /pártfegyelem/;
- megbeszélés a munkabizottsággal; 

október:
-az I. és III. főosztály pártcsoportjának beszámoltatása;
- tagfelvétel előkészítése;
- Poprádi Géza főosztályvezető beszámolója; 
november:
- taggyűlési előkészületek;
- a Közp. Igazg. pártcsoportjának beszámoltatása;
Tervbe nem vehető feladatok: kinevezések, jutalmazás, stb.

Taggyűlések

január:
- az uj vezetőség megválasztása;

- a kongresszusi alapelvek vitája;

rendkívüli taggyűlés - áremelések;
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március:
- az OSZK 1984, évi munkájáról beszámoló és az 1985. évi munkaterv ismertetése;
- tájékoztató a tagdíjfizetés rendjéről;
- tagfelvétel;

tájékoztató az 1985. évi tanács- és képviselőválasztásról; 
május:
- a XIII. kongresszus határozatai;
- az 1985. évi munkaterv megbeszélése;
- az uj KISZ vezetőség programjáról;
- a pártcsoportokkaI kapcsolatos jóváhagyások; 
szeptember:
- az alapszervezet hatásköri listájának áttekintése;
- vári működésűnk /Ferenczy Endréné, Fábri György/;
- az 1985/86. évi pártoktatás indítása;
- tagfelvétel; 
október:
- tájékoztató a szakszervezeti munkáról;
- munkabizottság beszámolója /beszélgetéssorozat munkás fiatalokkal, a fizikai dolgozók 

körülményei, közéletben való részvételük/;
- a pártfegyelemről; 
december:
- beszámoló taggyűlés;
- tagfelvétel;

Szabad pártnapok: ismerkedés vári intézményekkel 
aktuáIis ideoIógiai kérdések
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A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCS (TT) 1984. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Ismét mögöttünk egy év, higgyük, hogy ez volt a legne
hezebb. Az otthoncserére készülődés, majd a költözés jócs
kán megnehezítette a TT munkáját. Érzésünk szerint így is 

sikerült maximálisan eleget tenni feladatainknak, nyomon 

követni a tagság gondjait és lehetőségeinkhez képest segí
teni .

Köztudott, hogy nemcsak a TT tagjainak lelkiismeretes 

munkáján, lendületén múlik, miről számohatunk be, milyen 

a múlt év mérlege. A segélyezéshez, támogatáshoz és az üdül
tetéshez pénz kell, minél több. Szerencsére nemcsak az előre 

látható kerettel gazdálkodtunk. Az intézmény részesedési alapjának felosztásakor mind a 

javaslattevő munkabizottság, mind a bizalmi testület magáévá tette a szociális kérdések
kel foglalkozó TT gondjait, igy komoly pénzösszegekhez jutottunk.

Hosszú évek óta vártunk arra, hogy a költségvetésben biztosított ebédhozzájárulást 
felemeljék. Az év második felétől az 5.- forintos napi összeg a részesedési alapból kie
gészítve valósult meg. Reméljük, lesz folytatása is!

Mennyi pénzzel gazdálkodhattunk?

Segélyezésre - támogatásra: szakszervezeti alap
munkáltatói keret 
részesedési alap

ossz.
/A kötelező segélyek Cszülés, elhalálozás: e kereten felül
Nőnapi támogatásra betervezett
Üdültetésre fordítható: részesedési alap

szaksz. hozzájár.

41.600.-Ft 
33.000.-Ft 
50.000.-Ft

124.600.-Ft 
biztosítottak./

10.000.-Ft 

200.000.-Ft 
3.200.-Ft

203.200.-Ft
Rendkívüli szociális segélyt adtunk 105 alkalommal. Közülük 43 nagycsaládos vagy 1-2 

gyermekét egyedül nevelő, 12 egyedülálló, 9 nyugdíjas. Egy segély összege átlagosan 884 Ft 
volt.
Az immár hagyománnyá váló év végi nyugdíjas támogatás alkalmával 36 volt kollégánk kapott 

összesen 38.500 Ft-ot.
Kedves sorokkal köszönték meg többen, hogy gondoltunk rájuk.
"A két ropogós Bartók ugyancsak felvidított, a legjobbkor jött1' - irta egyikük.

A Nemzetközi Nőnap tiszteletére 13 munkatársunk kapott 800 Ft-os támogatást.
Üdülési hozzájárulást adtunk 4-szer, összesen 3.200 Ft-ot.
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üdültetési lehetőségeink körét egy LeányfaIun bérelt kis házzal bővitettük. Továbbra is 

béreltük a balatonszéplaki nyaralót. A két bérleményben összesen 32 családnak tudtunk 

10 napos pihenést - kikapcsolódást biztosítani.
Az OSZK számára kijelölt 18 db családos - házaspári - szóló és 4 db gyermek beutalóból 2 

felnőtt és 2 gyermek beutalónak nem akadt gazdája. Az év folyamán üdültetési felelősünk 

szerzett még 18 beutalót, közte 3 "Pozsony - Bécs" és I szanatóriumi volt.
A SZOT beutalók mérlege tehát: 8 családos, II házaspári, 15 szóló és 2 gyermek. Összesen: 
36 db.
Ezekből nyugdíjasainknak 6 db-ot juttattunk.
A Művelődési Minisztérium önköltséges üdülőiben, Balatoniéi lén és Sopronban 7 családos,
4 házaspár és I egyedülálló dolgozónk üdült.
A zirci kutatószobákat 47 család vette igénybe /II6 felnőtt és 45 gyermek/.
Összes üdültetési lehetőségünket figyelembe véve 1984-ben 127 beutalásunk volt: 94 csalá
dos, 15 házaspári, 16 szóló és 2 gyermek.
Energiánkból és pénzügyi forrásainkból ennyire tellett, ha nem is lehetünk túlságosan elé
gedettek, biztató jel, hogy üdülési vagy segéIykéreImet ritkán kellett elutasítanunk.

Jenei IIdikó 
a TT einőké

BÁLI BESZÁMOLÓ HELYETT

A "bucsubál" búcsúja 

Irta: Porta

Megérkeztünk, fájó szívvel - könnyünk nem a hótól, 

böjtidőben köszönünk el - a szeretett "ó"-tól. 
Simogasd meg a kezeddel - tapaszd rá az ujjad, 

pár hét múlva mindenki megy - megszokni az újat! 
Oroszlános várudvaron elkészült az "F" ház 

méretében nagyobb mint, a híres Sind-Sing fegyház! 

Az ut, amely odavezet bakancsot is szaggat, 
magassarku "Ni-nó" cipők jövendője aggaszt! 

Oroszlántól nem kell félni, szelídek szegények, 
télen-nyáron, esti csendben - kandúrok zenélnek.
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Lévén ott sok macskabrigád - lányok és legények, 
kötelesbe kerülnek majd - szerelmes regények.
Aki szerencsésen eljut - a kettes portára, 
gyűjtsön erőt - ott kezdődik megpróbáltatása: 
mert ha nem működnek liftek - lehet mászni gyalog, 
ki nem bírja szívvel-lábba I, fal mellett andalog.
A szinteket összeköti csodás márvány lépcső,
Aki kétszer végigsétál - működhet a légcső!
No - de nem folytatom tovább az "uj" dicséretét, 
végezetül hadd hirdessem - jövőnk Ígéretét:
Ki most innen, bucsuzásként bátran jövőbe néz, 
utravalónk az uj házhoz: Minden kezdet nehéz.
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