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SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK
1987. január - február

Eltávoztak a könyvtártól

Áthelyezéssel

Fehérné Koltai Zsuzsanna szakaik. IV. AGROINFORM; Kulin Imréné szakaik. II. Néprajzi Mú
zeum, Víz Judit szakm. li. Szépművészeti Muzeum

Munkaviszony megszűnt
Kreisz Jakabné bm. I l Perényi Károly ügyviteli II.; Szabó Géza szakaik. IV. Szabó József 
gkv.

U.j dolgozóink

Barkó Gábor csv. Rest. Tanműhely; Boris Ilona fm. Gl; Dr. Enyedi Zoltán tud. fm. MKCS; 
Simon Imola ov. Rest. Tanműhely; Dr. Szabados Györgyné szakaik. II. Hirlap-állományvédelmi 
Oszt.; Szabó István szakaik. IV. Fölöspéldány Kp.; Szick Károly bm. I. Igazgatási oszt.

Szervezési Koordinációs Munkabizottság /SZKM/ alakult az Országos Széchényi Könyvtárban 

I986. októberében. A következőkben közüljük Berke Barnabásné főosztályvezető-helyettesnek, 
az SZKM vezetőjének összeállítását a bizottság megalakulásáról, a tervekről, a feladatod 
ról és az elmúlt hónapok munkájáról.
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Országos Széchényi Könyvtár 
főigazgató 

Szám: 2367/1986

FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS

Az OSZK gyüjteményfejlesztési, feltárási, adatbázisépitési és szolgáltatási munkafo

lyamatainak számítógépre történő előkészítése, a különféle szakmai meggondolni valók elv- 
szerü mérlegelése és a szempontok összehangolása érdekében "Szervezési koordinációs munka
bizottságot" hozok létre. A munkabizottság vezetője Berke Barnabásné főosztályvezető-he

lyettes; tagjai: Szűcs Jenőné, Szilvássy Zoltánná, Sípos Márta, Baczoni Tamásné, Szinai 
Tivadarné, Győri Erzsébet, Nagy Zsoltné, Gajtkó Éva, Dippold Péter, valamint számitógépes 
szakértőként Lukáts Iván és Földes Tamás. Kérem az igazgatóságok, főosztályok és osztályok 
vezetőit valamint a társadalmi szervek tisztségviselőit, hogy a munkabizottság tagjait mun
kájukban segítsék.

Budapest, 1986. október 16.
Juhász Gyula

Az alakuló ülésen a bizottság vezetője előterjesztette a bizottság feladatait, hatáskörét 
és működési rendjét összefoglaló tervezetét, amit a tagok - módosító és kiegészítő javas
lataikat beépítve - elfogadtak.

x

A SZERVEZÉSI KOORDINÁCIÓS MUNKABIZOTTSÁG (SZKM) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az 1986. október 16-án kelt 2367.sz. főigazgatói utasítás értelmében az OSZK-ban "Szerve
zési Koordinációs Munkabizottság" a továbbiakban: SZKM alakult.

I. Az SZKM feladatai

1.1 Tekintse át az OSZK eddigi és mindenkori számitógépes fejlesztéseit.

1.2 A soronlévő fejlesztési terveket megtárgyalva segítse elő, hogy a részterületeken 

beinduló fejlesztések végső soron integrált számitógépes könyvtári rendszer megvaló

sítását eredményezzék.

1.3 Tegyen javaslatot a lépcsőzetesen beinduló és összekapcsolható fejlesztések fontos

sági sorrendjére, elsősorban a "kivitelezhetőségi" szempontok figyelembevételével 
/szakmai-szellemi, munkaerő és eszköz feltételek, ill. adottságok/.

1.4 Igyekezzen átlátni és megfogalmazni a részterületeken elindított számitógépes fej

lesztések hatását a kapcsolódó munkaterületekre egy korszerűbb munkaszervezet kiala

kítása érdekében.
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2. Az SZKM hatásköre

2.1 Az SZKM véleményező, javaslattevő és tájékoztató hatáskörrel dolgozik, munkájáról 
az intézményvezetést rendszeresen tájékoztatja. A tényleges fejlesztési feladatok 

megoldásáért az egyes területek szakmai vezetése felelős.

2.2 Az SZKM-nek véleményezési joga és kötelezettsége van az OSZK egyes szervezeti egy
ségei által az intézményvezetéshez benyújtott számi tógépes eszközbeszerzési, lízin
gelési, szoftverbeszerzési iII. -fejlesztési igényeiket illetően.

2.3 Az SZKM javasolhatja külső szakértők felkérését, megbízások kiadását.

2.4 Az SZKM javasolhatja belső és külső számitógépes oktatási programok megvalósítását.

2.5 Az SZKM az OSZK szervezeti hierarchiájától függetlenül működő szakértői bizottság,
ezért javaslatai csak intézményvezetői döntések alapján kerülhetnek az egyes szer

vezeti egységek feladatai közé. A döntések nyomán az intézményvezetés utasítja az 

illetékes szakmai vezetőket.

3. Az SZKM működési rendje

3.1 Az SZKM tagságát a főigazgató jelöli ki, illetve menti fel.

Az SZKM vezetője: Berke Barnabásné Bibliográfiai és Könyvforgalmi foo.
tagjai: Baczoni Tamásné

Szinai Ti vadamé Gyűjteményi foo.

Gajtkó Éva
Nagy Zsoltné
Sípos Márta
Szilvássy Zoltánná

Bibliográfiai és Könyvforgalmi foo.

Mándi Gábor Állományvédelmi foo.

Győri Erzsébet KMK

Szűcs Jenoné Fejlesztési csop.

Dippold Péter Magyarságkutató csop.

Földes Tamás Számi tógépes szakértők, rendszer-

Lukáts Iván szervezők

3.3 A bizottság ülésein minimum 8 tagnak kell részt vennie.

3.4 A résztémák megbeszéléseire összehívott üléseken a résztvevők száma bővülhet, Illet

ve szűkülhet a bizottsági tagok illetve a bizottság vezetőjének javaslatára.

3.5 Az SZKM vezetőjének feladatai:

3.5.1 Gondoskodik az SZKM rendszeres /de minimum félévenkénti/ összehívásáról, tájékozta
tásáról, szakmai anyagpkkal való el látásáról..Az ülést az SZKM bármelyik tagjának 

kérésére összehívja.
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3.5.2 Rendszeres időközönként beszámol az intézetvezetésnek az SZKM tevékenységéről, ja
vaslatairól .

3.5.3 Gondoskodik a főosztályvezetők és a gazdasági Igazgató rendszeres tájékoztatásáról.

3.6 Az SZKM tagok feladatai:

3.6.1 Az SZKM tagok teljes létszámban részt vesznek az intézmény egészét érintő fejlesz
tési témákat tárgyaló üléseken. Helyettesről csak tartós betegállomány vagy egyéb 

akadályoztatás esetén lehet gondoskodni az intézményvezetés jóváhagyásával.

3.6.2 A bizottság tagjai a bizottság nevében nem nyilatkozhatnak.

Budapest, 1986. október 27.

Összeállította: Berke Barnabásné Jóváhagyta: Juhász Gyula

főigazgató

A bizottság megalakulása óta rendszeresen megtartja az üléseket, megtárgyalva a leg
aktuálisabb fejlesztési kérdéseket, pl.: OSZK katalóguscédulák előállítása az MNB számi tó
gépes rendszerének megvalósításához árajánlatkérés kidolgozása a CLSI céghez, a számító
gépes fejlesztések megkezdéséhez szükséges előzetes adatfelmérés megindítása stb.

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRNAK
AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI ALAPHOZ: OTKA-HOZ BENYÚJTOTT PÁLYÁZATA 

Bevezetés

1986 januárjában az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság és a Magyar Tudományos Akadé

mia előterjesztést nyújtott be a Tudománypolitikai Bizottsághoz "A tudományos kutatás és 

a műszaki fejlesztés infrastruktúrájának fejlesztését szolgáló elgondolásokról és a VII. 

ötéves tervidőszakban végrehajtandó feladatokról11 címmel. Az előterjesztés megállapításai 

között az alábbiakat olvashatjuk:
MA tudományos kutatás és műszaki fejlesztés infrastruktura-jellegü feltételrendszere 

egy sor közös, ugyanakkor több sajátosan csak a kutatás, illetve csak a fejlesztés feltéte

lét jelentő elemet tartalmaz. Valamennyi elem közös vonása, hogy a kutató-fejlesztő intéz
mények ezeket közhasznú szolgáltatásként vehetik igénybe, így nincs szükség ezek minden 

egyes kutató-fejlesztő helyen történő kiépítésére, ami a források ésszerű kihasználását 
biztosítja, de egyidejűleg lehetővé teszi a nagy értékű eszközök kihasználásának a témavál
tásokhoz kapcsolódó gyors és rugalmas alkalmazását." "Rendkívül elmaradtunk a kutatás-fej

lesztés korszerű 1nformációs rendszerének kiépítésében. ... Nem kielégítő színvonalú a kor
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szerű Információs rendszer alapját, elsődleges forrását képező hagyományos /könyvtár stb./ 

információs szolgálat sem.n
Az előterjesztés javaslati részében az első helyen a következők szerepelnek:
"Mindezek alapján a K+F infrastruktúra - központi forrásokból támogatott - fejlesztésének 
súlypontjául javasoljuk:
- a korszerű elektronikus Információs kapcsolatrendszer kiépítésének gyorsítását és az 

alapját képező elsődleges forrásbázis, a hagyományos /könyvtári/ rendszer fejlesztését;
ti

Az előterjesztés elfogadását követően szakértői bizottságok dolgozták ki "A kutatás-fej
lesztési információs infrastruktúra rendszer /IIF/ megvalósítási tervéM-t, majd kidolgoz

ták azt a pályázati tervet, amely biztosítani látszik a források /I50 millió forint az 
informatikai Infrastruktúra céljaira/ megfelelő elosztását, és a vállalt feladatok fele
lős teljesítését. A pályázati felhívás 1986. november 20-án jelent meg az Akadémiai Köz- 
lönyvben, az alábbiak szerint:

Az Országos Tudományos Kutatási Alap Bizottsága a tudományos kutatás infrastrukturájá- 
nak korszerűsítése érdekében pályázatot hirdet

tudományos kutatás informatikai
infrastruktúrájának fejlesztésére.

Ennek keretében támogatás adható
- a kutatás és fejlesztés informatikai hálózatához kapcsolódó munkaállomások,
- a professzionális személyi számítógépekre épülő lokális hálózatok,
- a megamini számítógép bázisú lokális hálózatok létesítésének,
- a tudományos kutatást támogató informatikai szolgáltatások fejlesztésére. Erre a célra

a VII. ötéves tervben /1986-1990/ országosan és előreláthatólag 150 millió forint áll ren
delkezésre az OTKA-ból, melynek mintegy egyharmada - a tervek szerint - konvertibilis 
devizafedezettel rendelkezik. A fenti összeget az egyes tárcák a saját beruházási kereteik
kel bővíthetik a felügyeletük alá tartozó intézményeknek juttatott OTKA támogatás esetén.

A pályázat célja
A pályázat támogatást kíván nyújtani a pályázó kutatóhelyek számára a tudományos kuta

tás és műszaki fejlesztés országos informatikai infrastruktúrájába történő bekapcsolódás

ra és az informatikai szolgáltatások fejlesztésére, ill. igénybevételére. Az informatikai 

infrastruktúra a Magyar Posta nyilvános adatátviteli szolgáltatásaira épül.
Az infrastrukturába való bekapcsolódásra a kutatóhelyek pályázhatnak már meglévő munka- 

állomásaikkal /professzionális személyi számítógépeikkel/ és kérhetik ilyen munkaállomások, 

valamint munkaállomásokat összefogó lokális hálózatok létesítésének támogatását is. Az inf- 

rastuktura hálózatába bekapcsol^ munkaállomások birtokában a kutatóhelyek lehetnek egyszerű 
igénybevevői az Informatikai szolgáltatásoknak, de vállalkozhatnak saját szolgáltatásra, 
ill. ilyen szolgáltatás fejleszrésére is, különös tekintettel a szakirodalmi információs 

szolgáltatásokra.
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A pályázatokkal szemben támasztott követelmények
Pályázatot kutató-fejlesztőtevékenységet folytató intézmények /kutatóintézetek, fel

sőoktatási intézmények, jelentős K+F tevékenységgel rendelkező egyéb szervezetek/ nyújt
hatnak be. Az elbírálás során azonos értékű pályamunkák közül előnyben részesülnek azok a 
pályázatok, amelyeket több K+F intézmény együttesen nyújt be.

Munkaállomások, lokális hálózatok létrehozására, Ml. az infrastruktúrába való bekap
csolódásra irányuló pályázatok esetében

1. a pályázóknak rendelkezniük kell a bekapcsolni kívánt eszközökkel, ill. a telepítésre 

tervezett eszközök fogadókészségével /épület, környezet, üzemeltető szakember állomány 
stb./;

2. A pályázóknak kötelezettséget kell vállalniuk a létesítendő munkaállomásoknak az infor
matikai hálózatba történő mielőbbi bekapcsolására, vállalva az ezzel járó postai költ
ségeket és a fenntartás, valamint az igénybe vett szolgáltatások költségeit;

3. a pályázatoknak részletesen elemezniük kell a munkaállomások tervezett alkalmazását;
4. a pályázatoknak ismertetniük kell az informatikai infrastruktúra hálózatához kapcsolha

tó már meglévő eszközeiket, és ismertetniük kell az egyéb /nem OTKA/ források felhaszná
lásával tervezett olyan eszközbeszerzési elgondolásaikat, melyek az informatikai háló
zathoz kapcsolódó munkaállomásokként, vagy lokális hálózati berendezésekként fognak‘a 

pályázók tervei szerint működni;
5. a pályázatoknak be kell mutatniuk, hogy a pályázók milyen K+F informatikai szolgáltatá

sok közreadását tervezik a hálózathoz kapcsolódó munkaállomásaikon keresztül.

Szolgáltatás-fejlesztési célú pályázatok esetében
1. a pályázóknak magas szintű ismeretekkel és tapasztalatokkal kell rendelkezniük infor

matikai szolgáltatások tervezésében, fejlesztésében és megvalósításában;
2. a pályázóknak rendelkezniük kell a munkaállomásokról hálózaton keresztül igénybe vehe

tő szolgáltatások fejlesztésének fázisában szükséges kísérleti eszköz-háttérrel és a 
postai hálózathoz való megfelelő szintű hozzáférés lehetőségével;

3. a pályázóknak kötelezettséget kell vállalniuk a szolgáltatás-fejlesztést követő szol
gáltatási tevékenység ellátására; rendelkezniük kell az ehhez szükséges szakembergárdá
val és eszközparkkal;

4. a pályázóknak jelezniük kell, hogy az igényelt OTKA támogatás mellett milyen további 

ráfordítási forrásokat szándékoznak a tervezett szolgáltatások fejlesztésére fordítani;

5. a pályázatoknak ki kell térniük a megvalósítás és a majdani szolgáltatás valamennyi 

műszaki, gazdasági, szervezeti és szervezési részletére, a szolgáltatások tervezett 

költségeire és a várható alkalmazói kör ismertetésére. A társadalomtudományi kutató

helyekről érkező pályázatok előnyben részesülnek a döntés során.

A pályázat keretében elnyert OTKA támogatás építő beruházásra és közüzemi fejlesztésre 

nem használható fel.*
A munkaállomások, ill. lokális hálózatok létesítése nem járhat létszámnöveléssel.
A pályázatok beadása a csatolt pályázati űrlapok kitöltésével és az űrlapokhoz kapcso-
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lódó részletes szöveges mellékletek elkészítésével történik a fentebb ismertetett követel
ményeknek megfelelően.

A pályázatokat 5 példányban az OTKA Irodához /Budapest, Münnich Ferenc u. 7. 1051/ 
kell megküldeni 1986. december 31-ig.

A pályázatokat szakértői bizottságok véleményezik.

Láng István s. k. 

OTKA Bizottság elnöke

El Skészül etek

A tényleges pályázati felhívást megelőzően dr. Rózsa György, az MTA Könyvtára főigazga
tója, a Társadalomtudományi Információs Munkabizottság elnöke a TIM 1986. márc. I9—i ülé
sén ismertette az OTKA tervekkel és lehetőségekkel kapcsolatos tudnivalókat, s azokat az 
előnyökat, amelyekben a közös pályázati anyagot benyújtó intézmények részesülhetnek. Meg

állapodás született, hogy a TIM-hez tartozó könyvtárak közül a pályázni kívánók "elő-pá- 
lyázati terveket11 dolgoznak ki, ezeket egy szakértő bizottság egyezteti, majd segít a kö
zös pályázati anyag összeállításában.

Az OSZK munkatársai, Szűcs Jenóné a Fejlesztési Csoport vezetője és Berke Barnabásné a 
Bibliográfiai és Könyvforgalmi Főosztály helyettes vezetője bekapcsolódtak az OTKA szakér
tői bizottságok munkájába, részt vettek a TIM üléseken, elkészítették az elő-pályázati 
tervet, megszerezték a szükséges információkat a tényleges pályázat kidolgozásához.

Az OSZK pályázati anyaga

Az OSZK pályázat összeállítására 1986 decemberében került sor az OSZK felső vezetésének. 
Juhász Gyula főigazgatónak, Szente Ferenc főigazgató helyettesnek az Irányításával, és az 
OSZK KMK munkatársi gárdájához csatlakozó Lukáts Iván bekapcsolódásával. A végleges anya
got Szűcs Jenőné és Berke Barnabásné készítették el, az alábbiak szerint.

pályázat

a tudományos kutatás és műszaki fejlesztés informatikai hálózatához való kapcsolódásra és 
szolgáltatás-fejlesztési munkára

A pályázó neve: ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

A pályázat célja:

Az Országos Széchényi Könyvtár /OSZK/ a tudományos kutatás informatikai infrastrukturá- 

.Iának fejlesztésére meghirdetett pályázaton részt kíván venni azzal a céllal, hogy az ál
tala már kifejlesztett és a jövőben kifejlesztendő dokumentációs adatbázisok számi tógépes 

hálózatban történő közvetlen szolgáltatása megvalósulhasson. Az OSZK adatbázisépitő- és
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szolgáltató tevékenységével segíteni kívánja a magyarországi K+F eredményességét, a kuta
tási összegek célirányos felhasználását, a kutató társadalom igényeinek megfelelő releváns 

adat- és primér dokumentum-szolgáltatást.

A pályázatban kitűzött célok megvalósításával az OSZK egyrészt közvetlenül, másrészt 
közvetve hatást gyakorol az egész magyar könyvtári feldolgozó és szolgáltató rendszerre - 
az információs infrastruktura egyik meghatározó elemére -, mégpedig az egységes és közös 

feldolgozások, valamint a magasszintü szolgáltatások irányába.

A tervezett célkitűzéseket a pályázó intézménynek más pályázó intézményekkel /pl. az 

MTA Könyvtárával/ közösen kialakított szakirodalmi információs hálózat keretében célszerű 
megvalósitania.

Tartalom:

1. sz. Pályázati űrlap és melléklete

2. sz. Pályázati űrlap és melléklete

Függelékek:

1. sz. A tudományos kutatás Informatikai Infrastruktúra Rendszerhez való kapcsolódás háló
zati rajza

2. sz. Az OSZK megamini számítógép bázisú lokális hálózatának rajza
3. sz. Az OSZK adatbázisok és szolgáltatások sémája, 1987-90
4. sz. Az OSZK dokumentációs adatbázisai és a szolgáltatások jellemzői, 1987-90.

Budapest, 1986. december 29.
Juhász Gyula 

főigazgató, akadémikus

294I/86/OSZK 
MELLÉKLET
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR PALYAZATA A TUDOMÁNYOS KUTATÁS ÉS MŰSZAKI FEJLESZTÉS
INFORMATIKAI INFRASTRUKTURAJANAK SZOLGALTATAS-FEJLESZTÉSI MUNKAIRA

Az Országos Széchényi Könyvtár részt vesz az MM-MTA kezdeményezte szakirodalmi tájékoztatá

si rendszert előkészítő közös programban. E közös program célkitűzése lnterdiszciplinárls 
szakirodalmi információs hálózat kiépítése és működtetése. E közös programban a számítás

technika egyfelől a legkorszerűbb alapkutatási információs szolgáltatások eszköze, másfelől 

szervező erő. A közös program a számitástechnikai eszközök és módszerek kompatibiIitására 

épül, kombinálja a központosított feldolgozást /jelentős volumenű adatbázisok üzemelteté

sét/ a munkamegosztáson alapuló legszélesebb körű helyi hozzáférhetőséggel /és korlátozott 
lokális feldolgozással/: nagytömegű információ központosítását kevés helyen és a potenciáli
san korlátlan kapcsolódást. Az MM-MTA közös program összehangolása kompatibilitási szem
pontból kiférjed az oktatási elektronizációs programra, továbbá a MÉM /AGROINFORM-STAGEK/
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és az Eü.Min. /Orvosi Inf. Központ/ szakirodalmi fejlesztési programjára. A MM-MTA közös 
program fokozatosan irányozza elő a hálózat kiépítését, az első fázisban a következők va
lósulnának meg.

A hálózat alapeszköze egy nagy IBM gép az MTA SZTAKI-ban. Ehhez csatlakozik három 
megamini VAX /vagy IBM/ középgép. A középgépekből egy-egy darab az Országos Széchényi 
Könyvtárba kerül nemzeti könyvtári szolgáltatásokra, mint amilyenek a külföldi könyvek és 
folyóiratok központi katalógusai és az MTA Könyvtárába, mint az ország legjelentősebb 
interdiszciplináris szakirodalmi bázisának központjába és interdiszciplináris számitógé
pes információt szolgáltató helyére. A harmadik gépet a társadalomtudományi információ 
fejlesztésére az Országos Pedagógiai Könyvtár működtetné együttműködésben a nagy társa
dalomtudományi könyvtárakkal /I. országos feladatkörű társadalomtudományi könyvtárak 
közös pályázata/. E három középgéphez kapcsolódik mintegy 50 IBM PC. Ez a mikrogépes 

hálózat alkalmas mind a közvetítésre, mind pedig korlátozott lokális feldolgozásra.

A fentiekben leirt számitógépes hálózat egy-egy, a primer szakirodalmat gyorsan hozzá
férhetővé tevő telefax-ál lomás egészíti ki az Országos Széchényi Könyvtárban és az MTA 
Könyvtárában.

Mivel a tudományos szakirodalom legnagyobb bázisai és egyben szolgáltatói a könyvtárak 
- mint említésre került -, célszerű ezek gépi rendszereit szorosabban összekapcsolni. 
Erre lehetőséget ad VAX tipusu gépek esetén a DECNET hálózat. Egy ilyen könyvtári háló
zat magja a következő lehetne:

MTA OPK és
0^7K

Könyvtár hálózata társult könyvtárak

Az Országos Széchényi Könyvtár központi helyét az üzemeltetni kívánt országos hatáskörű 

adatbázisok Indokolják.

E hálózati maghoz csatlakozhatnának más könyvtárak, illetve intézmények, egyelőre pro
fesszionális mikrogépekkel, a tervezett vonalkapcsolt, illetve csomagkapcsolt hálózaton 
keresztül, az adatforgalom által Igényeit átviteli sebességgel /300, ill. 2400 bit/sec/, 
és a megfelelő hálózati csatoló eszközökkel /X20 bis, ill. X25/. /V.ö. I.sz. Függelék./
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1. sz. pályázati űrlap
a tudományos kutatás és műszaki fejlesztés informatikai infrastruktúra hálózatához kapcso
lódó munkaállomások és lokális munkaállomás-hálózatok létesítésének OTKA forrásból törté
nő támogatására

1. A pályázó intézmény neve, cime és főhatósága:

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 
Budapest, I.

Budavári Palota F. épület 
18 2 7

Művelődési Minisztérium
2. A pályázó Intézmény által OTKA forrás felhasználásával tervezett telepítések:

megami ni-bázisú lokális hálózat 18 munkaállomással 
/részletezését a Melléklet 4. pontjában/ 
a felhasználni kívánt támogatás: 49,500.000.- Ft

3. A munkaállomások és lokális hálózatok tervezeti telepítési helye:
Országos Széchényi Könyvtár /a elmét lv az I. pontban/
- gépterem, i1I.
- a lokális hálózatba kapcsolt professzionális személyi számítógépek az egyes 

feladatok egymástól szervezetileg és helyileg eltérő munkaállomásaihoz rendelve
4. A lekötött postai vonalak tervezett száma és végpontjuk helye:

- csomagkapcsolt hálózathoz 2 db X 25-ös csatolóval /tervezett/
- vonalkapcsolt adathálózati vonalak:

— 1 db aszinkron /300 bit/sec/ /létező/
— 1 db szinkron /2400 bit/sec/ /létező/

- bérelt vonalak:
— I db az SZKI-hoz /létező/
— I db az MTA Könyvtárához /tervezett/
— I db az Országos Pedagógiai Könyvtárhoz /tervezett/

5. Melléklet:
Az Országos Széchényi Könyvtár feladat-vállalása, szolgáltatásai, 1987-1988

Budapest, 1986. december 29.
Juhász Gyula 

főigazgató, akadémikus
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l.sz. pályázat
melléklet I/I

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

FELADAT VALLALASA,'SZOLGÁLTATÁSAI, 1987-1988

1. Feladatok

Az OSZK a tudományos kutatás informatikai infrastruktúra hálózatához való kapcsolódásá

nak első szakaszában /I987-1988/ a hagyományos szakirodalmi és központi könyvtári In

formációs szolgáltatásait kívánja fokozatosan on-line számitógépes szolgáltatásokká is 
alakítani. Ennek keretében kialakítandó

- egy megamini számítógép bázisú lokális hálózat, amelynek

- munkaállomásai professzionális személyi számítógépek lokális hálózatai.
Ezen eszközökre alapozva:

- folytatódik az OSZK meglévő adatbázisainak építése:
- uj adatbázisok kifejlesztése kezdődik a Magyarságtudományi Kutatócsoport, III. az 

OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ együttműködésével;
- megkezdődik a külföldi adatbázisok lekérdezése az OSZK szakirodalmi információs 

tevékenységének és a központi szolgáltatások fejlesztésének ellátásához.
/Az adatbázisok jellemző adatait I. a 4. sz. Függelékben/.

2. Szó 1gáItatások, feIhasznáIók
Az OSZK számitógépes rendszer kiépítésének első szakaszában a hagyományos szolgáltatá
si formák a lokális hálózatban működtetett adatbázisok - belső felhasználók számára - 
közvetIen 1ekérdezhetőségéveI bővüInek.

3. Az OTKA forrás támogatásával beszerzendő eszközök
- Megamini számítógép és kiegészítői

VAX 780 vagy IBM 4361 /vagy azzal kompatibilis/ számítógép
/KFKI ár kb./ 35,000.000,- Ft

- 800 Mbyte - 1 Gbyte lemez /diszk/ kb. 30.0002 1,500.000,- dFt
- 6 db IBM AT /vagy azzal kompatibilis/ professzionális személyi számítógép /amelyből 

4 db bővített jelkészlettel és speciális karakterkészletű nyomtatóval rendelkezik/, 

tárkapacitás: 2x20 Mbyte Winchester
- a személyi számítógépekhez csatolva további 12 Intelligens munkaállomás,

- hálózati szoftver 13,000.000,- Ft

49,500.000,- Ft

4. Az OTKA forrásból beszerzett eszközök alkalmazásai

Megamini számitógép:
- az Informatikai Infrastruktúra Rendszer hálózatához való csatlakozás;
- az OSZK bérelt számítógépen üzemeltetett adatbázisainak áttelepítése 

/v.ö. 4. sz. Függelék 1-3, III. 4. pont/;
- adatszolgáltatás az informatikai infrastruktúra hálózatba kapcsolódó munkaállomá 

sok/felhasználók számára.
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Lokális hálózatok:
- magyarságtudományi információ /v.ö. 4.sz. Függelék 4-5.pont/?
- könyvtártudományi információ /v.ö. 4.sz. Függelék 6-7. pont/;

- külföldi folyóiratok feldolgozása /v.ö. 4.sz. Függelék 2. pont/;
- külföldi könyvek feldolgozása /v.ö. 4.sz. Függelék 9. pont/;
- hazai időszaki kiadványok feldolgozása /v.ö. 4.sz. Függelék 10.pont/;
- Külföldi adatbázisok lekérdezése szakirodalmi információ-szolgáltatáshoz, belső 

feldolgozáshoz adat/rekord letöltéssel /v.ö. 4.sz. Függelék II. pont/.

5. Az egyéb forrásból származó, 111, azok felhasználásából tervezett ráfordítások /OSZK
költségvetés, MM támogatás/

- Számítógépterem kialakítás kb. I,000.000,-*Ft
- Hálózati csatlakozás kiépítése, üzemeltetése, kb. 1,000.000 - 500.000,- Ft

- Az OSZK meglévő adatbázisainak üzemeltetése bérelt szá

mítógépen, szolgáltatások előálIitása kb. 6,000.000,- Ft
- Létszám biztosítás - évente kb. 10,000.000,- Ft
- Az OSZK adatbázisok kisegítő adatállományainak építéséhez

2 db IBM AT tipusu lokális hálózat beszerzése kb. 4,000.000,- Ft
- Az OSZK saját tulajdonú számitógépes eszközparkja:

— TS 51/S intelligens terminál, 4 munkahellyel,
195 karakter megjelenítésére alkalmas 
FACIT 4552 printerrel

— FACIT 4420 display ♦ FACIT 4552 printer 
— könyvtári karakterkészlettel rendelkező /I63 karakter/ 

sornyomtató lánc: IBM 1416 nALA print chain"
— Commodore PC 20 professzionális személyi számítógép 

Epson FX105 nyomtatóval.
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2. sz. pályázati űrlap
a tudományos kutatás és műszaki fejlesztés informatikai infrastruktúrájának szolgáltatás
fej lesztési munkálra

1. A pályázó intézmény neve, cirne é§ főhatósága:
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 

Budapest, I.
Budavári Palota F. épület 
18 2 7

Művelődési Minisztérium
2. A szolgáltatás-fejlesztési munka ráfordításainak céljaira megpályázott OTKA forrás:

- a szakirodalmi információs rendszer közös felhasználására /azonos tipusu
megamini gépek hálózatában/ dokumentációs célú adatbázlskezelo és kommunikáci

ós szoftver forrásnyelvi változatának
— beszerzése max. 7,000.000 dFt
— adaptálása kb, 10,000.000 Ft

- az OSZK számára eszközbeszerzés kbf 250.000 dFt
Tervezett egyéb ráfordítási források:

- OSZK költségvetés
- MM támogatás

/Részletezését I. a Melléklet 5. pontjában/
A szolgáltatás-fejlesztési munka vállalt határideje:

1990
4. Melléklet:

Az Országos Széchényi Könyvtár feladat-vállalása, szolgáltatásai, 1987-1990

Budapest, 1986. december 29.
Juhász Gyula 

főigazgató, akadémikus
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2.sz. pályázat
melléklet l/l

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
FELADAT VALLALASA, SZOLGÁLTATÁSAI, 1988-1990

1. Feladatok

Kialakítandó a megamini számítógép bázisú lokális hálózat az OSZK-ban és megvalósítan

dó a központi gép postai hálózatba csatolása DECnet hálózaton keresztül az IIF többi 
megamini gépével /pl. MTA Könyvtára/ és az IIF hálózatba tartozó munkaállomásokkal.

Az adatbázisok integrált rendszerbe szervezése, a professzionális személyi számítógépe

ken kialakított adatbázisok és az addig külső nagyszámítógépeken üzemeltetett adatbázi
sok /MNB, NPA/ adatállományainak az IIF rendszer követelményeinek megfelelő szintű szol
gáltatása a megaminl gép bázisú hálózaton keresztül.

Az OSZK és az MTA Könyvtára között tervezett osztott adatbázis építés megkezdése, a 
lelőhely-adatbázisok adatállományainak átadása és átvétele.

A kiépítés célja:
- az infrastruktúra hálózatba való kapcsolódással a hazai és külföldi dokumentumokról 

információk szolgáltatása az 1IF végfelhesználók számára;
- a tudományos kutatóhelyek közvetlen információ ellátása az adatbázis-hálózaton keresz

tül /akadémiai hálózat/;
- a kapcsolódó hazai szak- és nagy közművelődési könyvtárak információ ellátása a könyv

tári információs rendszerben;
- külföldi információs intézmények számára információ-szolgáltatás a hazai dokumentumok 

bibliográfiai adatairól.

2. Szolgáltatások és jellemzőik
Szó IgáItatásformák:
- közvetlen lekérdezés az IIF Rendszer résztvevői számára /az OSZK adatbázisok íll. 

a külföldi és/vagy optikai lemezes adatbázisok használatával/;
- nagyobb adatállományok fogadása, iI1. átadása a közös katalogizálás keretében 

/MTA Könyvtára - OSZK között/;
- az IIF Rendszer hálózatába tartozó munkaállomások könyvtárközi kölcsönzési kéréseinek 

bonyolítása az elektronikus postázáson keresztül;

- háttérdokumentum-szolgáItatás telefax utján;

- részleges fájl-átvitel /átadás/ adatbázis építők számára;

- kiadványok iil. jegyzékek;

- adatállományok szolgáltatása mágneses hordozón.
/Az egyes adatállományokhoz tervezett egyedi szolgáltatásformákat I. a 4. sz. Függe
lékben/
A hálózati szolgáltatások jellemzőit I. az I. sz. Függelékben.

A hálózati szolgáltatás az IlF Rendszer által előirt szervezeti/gazdasági keretekben,
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idoosztással működik. A szakirodalmi információs rendszerek felhasználói számára a 

szolgáltatás önköltséges.

3. Alkalmazói kör
- az IIF Rendszer felhasználói, munkaállomásai;
- egyéb kutatóhelyek, elsősorban felsőoktatási intézmények és országos szakkönyvtárak;
- regionális feladatokat el látó megyei és központi könyvtárak;

- kormányszintű vezetői irányi tói információs rendszerek /v.ö. 4. sz. Függelék 2.
4-6 pont/;

- külföldi nemzeti könyvtárak és információs intézmények.

4. Az OTKA forrás támogatásával beszerzendő

- a szakirodalmi információs rendszerek számára közös felhasználású dokumentációs célú 
adatbáziskezelo és kommunikációs szoftver forrásnye 
DOBIS/LIBIS, vagy DEC alapú CDS/ISIS/

adaptálás
- az OSZK számára:

Telefax ál lomás:
Optikai lemez leolvasó-fej:

váItozata /pl. BASIS,

max. 7,000.000 dFt
kb. 10,000.000 Ft

kb. 200.000 dFt
kb. 50.000 dFt

5. Az egyéb forrásokból származó, 111, azok felhasználásából tervezett ráfordítások /OSZK
költségvetés, MM támogatás/

Az I. sz. pályázatban megjelölteken felül évente mintegy 20,000.000 Ft
fejlesztés az alábbi célokra:

- a bérelt számítógépeken üzemeltetett OSZK adatbázisok saját megamini gépre telepítése, 

hálózati szolgáltatásra alkalmas módon;
- a szolgáltatások üzemelési, kapcsolattartási, módszertani feladatainak ellátására a 

szervezeti keretek, létszámok biztosítása;

- üzemelési költségek /fenntartás, karbantartás, postázás stb./ biztosítása/.
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A Tudományos Kutatás Informatikai Infrasrtuktura Rendszerhez való

kapcsolódás hálózati rajza
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Függelék 4/1

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
DOKUMENTÁCIÓS ADATBÁZISAI ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK JELLEMZŐI, 1987-1990

I/ MAGYAR NEMZET! BIBLIOGRÁFIA /MNB/
, Ál lapot: üzemelő, 1976-

Tartalom: a Magyarországon 1976 óta megjelent könyvek és uj indulásu Időszaki kiadva-.

nyok bibliográfiai és tematikus adatai 
Méret: alaptárolás: 200.000 tétel,

éves gyarapodás: 15-20.000 tétel.
Forrás: OSZK feldolgozás

üzemeltetés: bérelt számítógép: Siemens 7536
/Számítástechnikai Kutató Intézet és Innovációs Központ - SZKI/

Szolgáltatás:
2. szakasz: - közvetlen elérés az informatikai hálózatba kapcsolt 

munkaállomások számára,
- szelektív adatszolgáltatás hajlékony mágneslemezen, 

/jelenleg/: - kiadvány/ok/,
- katalóguscédula.

2/ NEMZETI PERIODIKA ADATBÁZIS /NPA/
Ál lapot: üzemelő, 1986-

Tartalom: a Magyarországra 1981 óta érkező kurrens külföldi időszaki kiadványok bibli
ográfiai, tematikus és lelőhely-adatai

Méret: alaptárolás: 22.000 időszaki kiadvány bibliográfiai tétele; 1000 bejelentő

intézmény adatai; 500.000 bejelentés /állományi adat/, 
éves gyarapodás: kb. 1000 cim; 80.000 bejelentés.

Forrás: OSZK feldolgozás + ISDS rekord átvétel
üzemeltetés: bérelt számítógép: IBM 4361

/KSH Számítóközpont; Infologlc vgm/
Szolgáltatás:

2.szakasz: - közvetlen elérés az informatikai hálózatba kapcsolt munkaállomá

sok számára,

- szelektív adatszolgáltatás hajlékony mágneslemezen,

/jelenleg/:- kiadvány/ok/,

- könyvtári jegyzék.

3/ ISDS ADATBÁZIS
Ál lapot: üzemelő, 1983-

Tartalom: Az ISDS'/International Serials Data System/ Nemzetközi Központjához /Párizs/ 

bejelentett magyarországi kiadványok adataiért mágnesszalagos bibliográfiai 
adatcserében érkező adatállomány /I79 országban megjelenő időszaki kiadványok 
regisztrációs adatai/
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Méret: alaptárolás: 305.000 tétel, 
éves * gyarapodás: 30-40.000 tétel.

Forrás: ISDS Nemzetközi Központ /éves update/
üzemeltetés: bérelt számi tógép: IBM 4261

/KSH Számi tóközpont; Infologic vgm/
Szolgáltatás:

2. szaksz: - közvetlen elérés az Informatikai hálózatba kapcsolt munkaállomá
sok számára,

/jelenleg/:- szelektív jegyzék,

- szelektív mágnesszalagszolgáltatás.

4/ HUNGARIKA INFORMÁCIÓ /Hl/

Allapot: üzemelő, 1985-
Tartalom: a hazai és külföldi magyarságra vonatkozó közlemények bibliográfiai, temati

kus és referátum adatai 
Méret: alaptárolás: 3150 tétel,

éves gyarapodás: 2500 tétel
Forrás: OSZK feldolgozás + az [. szakasztól: Magyarságtudományi Kutatócsoport feldol

gozásai
üzemeltetés: bérelt számítógép: Floppymat SP személyi számítógép 

/OrszággyüI ési Könyvtár/
Szolgáltatás:

1. szakasz: - lokális hálózatban közvetlen elérés a belső felhasználók számá
ra,

2. szakasz: - közvetlen elérés az informatikai hálózatba kapcsolt munkaállomá

sok számára,
/jelenleg/: - kiadvány.

5/ HUNGARIKA NÉVKATASZTER /HN/
AlIapót: tervezett

Tartalom: külföldi magyar személyek és testületek adatai 

Méret: alaptárolás /hagyományos/: 20.000 tétel,
éves gyarapodás: 1000 tétel.

Forrás: OSZK + Magyarságtudományi Kutatócsoport feldolgozásai

üzemeltetés: 0TKA forrásból támogatott IBM AT /a 4. feladattal közösen/

Szolgáltatás:

1. szakasz: - jegyzék, kiadvány,
- lokális hálózatban közvetlen elérés a belső felhasználók szá- 

má ra,
2. szakasz: - közvetlen elérés az informatikai hálózatba kapcsolt munkaállomá

sok számára.
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6/ könyvtártudományi információ /ki/
Allapot: tervezett

Tartalom: a hazai és külföldi könyvtártudományi szakirodalom bibliográfiai és temati
kus adatai

Méret: 6000 tétel/év
Forrás: OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ ♦ LISA /külföldi adatbázis/

adatbázis lekérdezés utján 

üzemeltetés: OTKA forrásból támogatott IBM AT 

Szolgáltatás:
1. szakasz: - szelektív jegyzék,

- kiadvány,
- lokális hálózatban közvetlen elérés a belső felhasználók szá

mára,
2. szakasz: - közvetlen elérés az informatikai hálózatba kapcsolt munkaállo

mások számára.

7/ INFORMATIKAI KADERNYILVANTARTAS /IK/
Allapot: tervezett

Tartalom: a hazai könyvtári és információs szakemberek adatai 
Méret: kb. 10.000 tétel
Forrás: .OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ
üzemeltetés: OTKA forrásból támogatott IBM AT /a 6. feladattal közösen/
Szolgáltatás:

1. szakasz: - jegyzék,
- lokális hálózatban közvetlen elérés a belső felhasználók szá

mára,
2. szakasz: - közvetlen elérés az Informatikai hálózatba kapcsolt munkaállo

mások számára.

8/ KÖNYVTARAK NYILVANTARTASA
Állapot: tervezett

Tartalom: a magyarországi könyvtárak kódnyilvántartása; a központi katalógusokba je

lentő magyar könyvtárak név, cim és szolgáltatás adatai 

Méret: r alaptárolás 1000 tétel ♦ 4000 kód 

Forrás: OSZK feldolgozás ♦ NPA adatok letöltése

üzemeltetés: OTKA forrásból támogatott IBM AT 

Szolgáltatás:
1. szakasz: - jegyzék,

- lokális hálózatban közvetlen elérés a belső felhasználók számá

ra,
2. szakasz: - közvetlen elérés az informatikai hálózatba kapcsolt munkaállomá

sok számára.
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9/ OSZK KÜLFÖLDI KÖNYVEK ADATBÁZISA /KKA/
A 1 lapot: tervezett

Tartalom: külföldi könyvek bibliográfiai és tematikus adatai az OSZK katalógusok és 
a külföldi könyvek központi katalógusa /lelohelynyiIvántartása/ számára 

Méret: 6-8.000 tétel/év

Forrás: OSZK feldolgozás; 2. szakaszban: MTA Könyvtártól adatátvétel
üzemeltetés: OTKA forrásból támogatott IBM AT

Szolgáltatás:

2. szaksz: - katalóguscédula,
- jegyzék,

- lokális hálózatban közvetlen elérés a belső felhasználók számára. 

10/ MAGYAR IDŐSZAKI KIADVÁNYOK ADATBÁZISA

Allapot: tervezett
Tartalom: a magyarországi időszaki kiadványok bibliográfiai és tematikus adatai a 

magyar nemzeti bibliográfia rendszere számára 
Méret: alaptárolás /hagyományos/: 8.000 tétel,

éves gyarapodás: 500-1000 tétel 
Forrás: OSZK feldolgozás + MNB adatok letöltése
üzemeltetés: OTKA forrásból támogatott IBM AT 
Szolgáltatás:

2. szakasz: - kiadvány/ok/,
- katalóguscédula,

- lokális hálózatban közvetlen elérés a belső felhasználók 
számára.

11/ KÜLFÖLDI SZAKIRODALMI ÉS BIBLIOGRÁFIÁI ADATBÁZISOK LEKÉRDEZÉSE/LETÖLTÉSE
Cél: a központi katalógusok éitése; a könyvtárközi kölcsönzési szolgáltatások színvona

lának emelése; szakirodalmi szolgáltatások ellátása 
Felhasználandó adatbázisok: BLAISE; LC MARC; 1SDS; CCN; LISA; MISZ0N; IKARR;

INTER1NF0RMKULTURA
üzemeltetés: OTKA forrásból támogatott IBM AT

Szolgáltatás: jegyzék, ill. saját adatbázisba adaptálva a megfelelő szolgáltatás.

12/. KISEGÍTŐ adatAllomAnyok

Az OSZK adatbázisok építését segítő un. segédállományok létrehozása: ISBN/ISSN nyil

vántartás; kötélespéldány-érkeztetés; besorolási adatok állománya /az alapadatbázisok 

adatait redukáló un. authorlty file-ok/; tematikus nyilvántartás adatai /tárgyszavak, 
tezaurusz, osztályozási Jelzet/.
Forrás: OSZK feldolgozás, >
üzemeltetés: OSZK költségvetésből, ill. MM támogatásból beszerzett IBM AT-k.

A pályázat eredményeiről az OSZK Híradó egy későbbi számában számolunk be.
/Összeállította: Berke Barnabásné/
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

JELSZAVUNK: A SZOLGÁLAT

Alig múlt egy éve, hogy az OSZK Híradó 85/5-6. számában cikk jelent meg a KMK Szak- 

könyvtáráról "A könyvtárosok uj otthona a Vili. szint" címmel. A felkérésnek - ti. hogy 
irassék újabb híradás a Könyvtártudományi Szakkönyvtárról - mégis örömmel teszünk eleget, 
a legjobb értelemben vett propaganda céljára használva fel ezt az alkalmat. Talán nem mi
nősül szerénytelenségnek a "legjobb értelemben vett propaganda" kifejezés, hisz ezzel (azt 
szeretnénk elérni, hogy kollégáink nagyobb hasznára lehessünk állományunkkal és szolgálta
tásainkkal .

Tágas olvasótermünkben a jelenleginél jóval több olvasó kiszolgálására lenne lehetősé
günk - s nemcsak auhelybőve" miatt: a megnövekedett szabadpolcos térben közvetlenül hozzá
férhetők a magyar könyvtártudományi monográfiák legfigyeiemreméltöbbjaI és a külföldi szak
könyvek bőséges választéka. Ez áll szabadpolcos folyóiratállományunkra is: a fővárosi és 
vidéki könyvtártudomány és informatika legfrissebb külföldi közleményei is megtalálhatók a 
folyóirat-poIcokon.

Könyvtáros kollégáink legidőszerűbb - szakmai és magánjellegű - problémáinak megoldá
sában is segíthetünk. Ösztöndíjas tanúImányutakra készülve hasznos forrás lehet az utije- 
lentések gyűjteménye, amely előbbi könyvtártudományi tanulmányutak tapasztalatait foglalja 
magába. S hogy a meglátogatott - és meglátogatni szándékozott - intézmények önmagukról mit 
tartottak fontosnak elmondani-leirni, arról a könyvtárismertetőkből álló különgyüjteményünk 
segítségével lehet tájékozódni. Az utazás előtti nyelvtudás-felfrissítéshez nyelvkönyvek

kel, hang- és videokazettákkal szolgálhatunk.
Az itthoni gondok megoldásában, reméljük, sokaknak segítségére van.a mindennapi friss 

Expressz újság, s aki tájékozódni-művelődni jön, annak is rendelkezésére állnak a legszín

vonalasabb irodalmi és tudományos-ismeretterjesztő folyóiratok.

Nyitvatartási időnkkel még jobban alkalmazkodtunk olvasóink igényeihez: kívánságukra 
csütörtök délelőtt is nyitva tartunk, tehát: minden nap 9-19^-ig, kivétel hétfő, amikor 
13-19^ és szombat, mikor 9-13^ a nyitvatartási idő.

A Szakkönyvtár minden munkatársa szeretettel várja régi és - remélhetőleg nagyszámú - 
uj olvasói ti

Dányi Éva
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Sokszorosító üzemünkben egy Kódex 2000 típu
sú szövegszerkesztő berendezés könnyíti meg a 
leírási feladatokat. Az eredménye a hagyomá
nyos gépeléssel szemben a sokkal tetszetősebb 
forma. Kezelése nem igényel számítástechni
kai ismereteket. (A gép kezelését tanfolyamon 
megismertük, de az összes lehetőség készség
szintű alkalmazásához kb. féléves gyakorlat 
szükséges.)

A Kódex 2000 géphez a Robotron S 6011- 
es írógép csatlakozik. A szövegszerkesztő ke
zelője a megszokott 
írógép-billentyűzeten 
írhatja le a szöveget, 
vezérelheti a szerkesz
tési műveleteket. Az 
írógép valamennyi ere
deti funkciója megma
rad. Lényeges különb
ség, hogy a begépelt 
szöveget nem rögtön a 
papíron, hanem a kép
ernyőn láthatjuk, azon 
a hibák javítása és az egyéb korrektúra elvé
gezhető, majd utasítással kinyomtatjuk az író
gépen. A rendszerhez mágneslemezes háttér- 
tároló csatlakozik, tehát az egyszer leírt szö
veg tárolható, később is felhasználható. (A 
memóriában egyszerre kb. 22 oldalnyi kézirat 
dolgozható fel, lemezenként kb. 250 oldalt 
tárolhatunk.) Az anyag utólag korrektúrázható 
(szöveg beszúrható, törölhető, átszerkeszthe
tő) és újra kiíratható*. Ezáltal az oldalmontí- 
rozási és retusálási munka csökkenthető.

A szöveg létrehozását és változtatását 
egész sor parancs segíti. A szöveget a képer
nyőn minden irányban mozgathatjuk. (A képer
nyőn 25 sor és soronként 80 karakter fér el.) 
A szöveg bármely egységét átmásolhatjuk, 
mozgathatjuk, vagy törölhetjük.

A szöveget a kezelő általában néhány egy
szerűbb utasítással kezdi - formázza az ol
dalt -, amellyel a sorhosszúságot, a sorma
gasságot, az oldal hosszúságát, a bekezdés 
nagyságát, a fej- és láblécet stb. határozza 
meg. Azok a szavak amelyek a soron túlnyúl
nak, automatikusan a következő sorba kerül
nek. Beiktathatok kötőjelek oly módon, hogy 
ha az elválasztandó szó a sor végére esik, az 
addig láthatalan kötőjel a sor végén megjele
nik. A gép szolgáltatása a későbbiekben bővít
hető a magyar nyelv elválasztását nagyrészt 
ismerő programmal.

A szöveget, vagy a különálló sorokat kö
zépre, balra, jobbra állíthatjuk és a sorvéget 
ütköztethetjük (sorkizárhatjuk). Hagyományos

és decimális tabulátorok bármikor behelyezhe
tek vagy törölhetők. A felhasználó tetszőlege
sen ritkíthatja a sorokat.

A cserélhető margarétatárcsás írógép biz
tosítja a magas igényű írásképet. Az írógép
hez többfajta betűtárcsa is lesz, ami még 
tetszetősebb külalakot eredményezhet. Lénye
ges a gép félkövér (dupla nyomtatási) kiemelé
si lehetősége.

További lehetőségek is vannak a gép hasz
nálatakor. Keresés: adott karaktersort a gép

megkeres. Végrehajt
hatunk a szövegben 
helyettesítést is úgy, 
hogy a szövegben egy 
karaktersorozatot min
den előfordulási helyen 
egy másik karakter
sorral részben vagy 
egészben helyettesí
tünk. A formázási 
utasításokat el lehet 
tüntetni (és vissza

állítani) a képernyőről. Lapállapotot, az L/tasí- 
tási rendszert, a hiba okát, a billentyűzet ki
osztását bármikor meg lehet jeleníteni a kép
ernyőn. Alsó- felső index van, mely távolsá
ga tetszés szerint változtatható az alapsorhoz 
képest. Automatikus oldalszámozási lehetőség 
van, az oldalszámot fejben és lábban nemcsak 
középre, hanem jobbra-balra, is lehet tenni. 
Automatikus élőfej és oldalszámozás együtt is 
lehet. A parancs szerinti sormennyiséget - pl. 
az ábra helyét - kihagyja. Az új oldalra kerü
lő cím áttördelés esetén is új oldalra esik. 
Mozaik (memória) beadási lehetőséggel a mun
ka gyorsítható, külön figyelmet érdemel, hogy 
a mozaikban utasítás is szerepelhet. A sorma
gasság szabadon változtatható, az egyes sor
távolságot (4,5 mm) a berendezés 24 egységre 
bontja. A margó állításával az ábra mellé is 
tördelhetjük a szöveget. Függőleges tabulátor 
visszafuttatás is van, ami által több hasábos 
szedés is lehetséges.

Kapacitásunk függvényében lehetőség van 
arra, hogy egyes kiadványokat ne a szerkesztő 
gépeltessen le, hanem az nálunk, a sokszoro
sítóban készüljön a szerkesztői igények figye
lembevételével. Korrektúrára, ellenőrzésre az 
anyagot visszaküldjük.

A gép tudásának bizonyítására ez a cikk a 
szövegszerkesztő berendezésen készült. A be
rendezés iránt érdeklődőket a Sokszorosító 
üzem nevében szívesen látja:

Burány Tamás

Szövegszerkesztő 
a Sokszorosító 

üzemben
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KIADVÁNYAINK

A MAGYAR KÖNYVÉSZET 1921-1944 KÖTETEIRŐL, ÖRVENDEZVE

Múlt nélkül alápincézetlen a Ház. Nyirkos, átmeneti. Mai gondolkodásunk egyre nyilván
valóbban Igényli a régmúlt, s egyre torz!tásmentesebben a közelmúlt felidézését. Ha a tükör 
a teljes, a valós képet mutatja, akkor - bár legyen elszomorító, jobb esetben fel hangoló 
amit mutat - segíti a megismerést, magunk "folyamatábrájának1' felrajzolását. Felbecsülhe
tetlen értéket mondanék ösztönösen a nagy korpusz sorjázó köteteire nézve, ha nem lenné
nek alapszavaink is elkoptatva. Szűkítsük hát a megfogalmazást, hogy a tartalom kikezdhe
tetlen legyen. Nélkülözhetetlen eszköz mindazok kezében, akik a Horthy-korszakkal foglal
koznak - akár hivatásszerűen, akár mert a mát valósan akarják érteni, megértetni. Ily mó
don is sokan leszünk. /Az óhatatlanul szubjektív hangot egy példával tárgyIasitóm: nekem 
idestova húsz éve vizsgálódási terepem egy "kis-közepes" kiadó, "a Cserépfalvi", s most, 
a sorjázó köteteket betűről-betűre végigpásztázva, még mindig találok uj adatot, pontosí
tást. Nem beszélve arról, milyen uj fénytörést kap az ismert anyag a teljes környezet át
látása révén./

1980-ban látott napvilágot a sorozat időben első tagja, a Magyar irodalom kötet. Kelecsényi 
Gábor tartalmas recenziója /Magyar Könyvszemle, 1981. 3. 247-249. I./ igy summázhatott: 

"Régvárt adósságot törlesztett a nemzeti könyvtár - és igazán nemes, időtálló valutában." 

Most, 1987 elején annak örvendhetek, hogy az "adósságállomány" jelentősen csökken, immár 

öt vaskos kötetet használhatunk. Nagyon időtálló öt kötetet.

A második a nyelvészeti., világirodalmi kötet volt, s ezt követték - most már ETO-rendet 

tartva - az általános müvek, filozófia, vallás, társadalomtudományok két nagy tömbje: a 

társadalom - politika - gazdaság és /legújabban/ a jog - közigazgatás - népjólét - peda
gógia - néprajz. Az öt kötet együtt jó 3 ezer oldal. Szeretném ivszámban mondani, hisz a 
tömör szedés okán* az oldalszám nem eléggé érzékelteti a méreteket, azonban a nyomda ezt 
nem tüntette fel. A .nyomdáról még szólni kell, de előbb folytassuk a nemzeti könyvtáron 

belül a köszönetmondást.
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A Retrospektív Bibliográfiai Szerkesztőség - élén /több évtizedig/ a XX. századi magyar 
nemzeti bibliográfiai munkálatok egyik legnagyobb alakjával, Komjáthy Miklósnéval - min
dig pár fős csapat volt: szerény a szó, hogy szüntelenül erőn felül kellett teljesíteniük. 

Összeszámoltam: az öt kötet közel tiz éves megjelenési munkálataiban mindösszesen tizen- 

ketten vettek részt:
- szerkesztette Komjáthy MIklósné, a legújabb kötetet utódjával, Kertész Gyulával közö

sen,

- a tartalmi csoportosítást végezte S. Lengyel Márta, a legujabbat Tőkés LászIónéval 

közösen,
- készítette Froemel Károlyné, Kiss Dénesné, Simon Jánosné /VII, VI. és 1./, Szente 

Péter /VII. és VI./, Magyar Míklósné /I. és II./, Morvái Zsuzsanna /II. és III./,
Kiss Csabáné /III./ és Vágó Magdolna /11./. Köszönet mindőjüknek.

Érezhető a folymatosság is, a lassú őrségváltás is. így helyes. Váltás történt a nyomdai 

munkában is, az évtizedes partner, az Egyetemi Nyomda helyét a Franklin vette át. Lehe
letnyivel halványabb a betüanyag, egy árnyalattal kevéséb tiszta a tükör - szerencsére 
magas igényhez mérten, igy még mindig örvendetesnek ítélhető a minőség.
Két tárgyi kötet /Természet- és alkalmazott tudományok illetőleg művészetek, földrajz, 
történelem/,*valamint a nagyon-nagyon várt összesített mutató két kötete készül a műhely

ben. A számítások szerint a 90-es évek elejére teljessé válik e tudománytörténetileg jer 
lentős vállalkozás.
Kívánjunk hozzá Komjáthy Miklósnénak, Kertész Gyulának s munkatársaiknak kellő kitartást, 
könyvtárunknak a megjelentetéshez szükséges /súlyos/ milliókat. Gazdag termés aszusodjon.

Sonnevend Péter
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KÖNWTAECINK 
ELETÉRŐI

ÚJ NYUGDÍJASUNK: HORVÁTH TIBORNÉ CSIGÁS ÉVA

1987 elején a Szakszervezeti Bizottságba több uj tagot kellett kooptálni, köztük 
Horváth Tiborné helyére is kulturális és sportfelelőst, mert ö nyugdíjba ment. Ez elég •meg
lepő volt, mert ki tudja rendezvényeinket "Csiga" nélkül elképzelni.
S itt mindjárt megkérdezem: minek nevezzelek? Számomra - és azt hiszem, mindannyiunk számá
ra Te - "Csiga" vagy. Közel húsz évi ismeretség után, egy hivatalos iratban láttam a lány
nevedet, ami nyilvánvalóan ennek a "becenévnek" az eredete.
Mióta kisér/t/ ez a név?

- Iskoláskorom óta. Az osztálytársaim ragasztották rám és bizony, először sírva mentem 
haza, de az édesanyám megvigasztalt. Varró Jutkával együtt jártam iskolába és a könyvtár
ban o terjesztette el.

Mióta dolgozol az OSZK-ban?

- 1963. április 10. óta. A hiNaptárban kezdtem és egy év után kerültem a katalogizáló 

osztályra, ahol ma is dolgozom. Katalógusszerkesztő vagyok, szeretem ezt a munkát és mindig 

nagyon szívesen csináltam.

Milyen kitüntetéseket kaptál?

- Először 1974-ben kaptam Miniszteri Dicséretet, 1980-ban Kiváló Dolgozó lettem. 1982-ben 

társadalmi munkámért Szakszervezeti Dicsérő oklevélben részesültem és 1986-ban Szocialis

ta Kultúráért kitüntetést kaptam.

Mióta végzel társadalmi munkát?

- Társadalmi munkám a külföldi, könyvtári kirándulásokkal kezdődött. Egy osztályon dolgoz
tam Pusztai Mártával, aki ezeket az utakat szervezte és neki segítettem, pénzt szedni stb. 
Az 1975-ös szakszervezeti választásokon SZB-tagnak választottak, kulturális felelős lettem. 
Azóta rendezem a Mikulás-ünnepségeket és a nyugdíjas-találkozókat.
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1978-ban alakult meg a könyvtárban a sportkör, három szakosztállyal, melyek közül a ter
mészetjárókat vezetem. A tavaszi és az őszi idényben kéthetenként szervezzük a túrákat.

Számos külföldi utón is voltál azóta.

- Igen, később Is részt vettem a könyvtár támogatásával szervezett utakon, voltam Erdély
ben, a cseh-lengyel-ukrajnai utón, a jugoszláviai-burgenlandi kiránduláson és a Schalla- 
burgi-melki utón.

Ha jól emlékszem, tavaly Görögországban jártál. JÓT érezted magad?

- A görögországi utazással régi vágyam teljesült, mindig vonzódtam az ókorhoz. Felejthe
tetlen élmény volt.

A beszélgetésünkben keveredik a múlt idő és a jelen, de ez természetes, mert sokan csak 
ezekből a sorokból tudják meg, hogy nyugdíjas lettél, hiszen továbbra Is bejársz dolgozni 
és változatlanul intézed a bélyegszakkör ügyeit.

- A kirándulásokon Is részt fogok gyakran venni, valamint a túrák szervezésében segítségé
re leszek Kis Gábornak, aki ezt a feladatot elvállalta.

Az SZB-ben utódod - báíszakértőnk; Szilágyi József /Samu/ lett, aki szintén nagyon számit 
a tanácsaidra, segítségedre.
Mégy egy kérdés, van szabad időd? és akkor mit csinálsz?

- Nem sok időm van, a lányom Agárdon orvos, két unokám van, Andris három éves, Melinda 
másfél, - gyakran megyek hozzájuk, mindig nagyon várnak és számítanak rám.

Riporter: Karácsonyi Rózsa

BESZÁMOLÓ A SZAKSZERVEZETI KÖNyVTÁR MŰKÖDÉSÉRŐL

Már közel tiz éve, hogy újból folyamatosan működik az OSZK-ban szakszervezeti könyvtár a 
dolgozók részére. Bizonyára sokan emlékeznek még a Pollack Mihály téri "márvány terem"-ben 

milyen szűkös körülmények között voltunk kénytelenek kölcsönözni, és tárolni az akkor is 

évről-évre gyarapodó állományt.
Most a vári épületben a Vili. szinten a KMK Szakkönyvtárával közösen kapott helyet a szak- 

szervezeti könyvtár, tapasztalataim szerint itt is szívesen keresnek meg a kollegák, régi

ek és újak egyaránt.
Az állomány egyre gyarapszik, igyekszünk kielégíteni a különböző igényeket. Folyamatosan 

vásároljuk az újonnan megjelenő szépirodalmi jellegű müvek mellett, a nagyon hasznos úti
könyveket, szakácskönyveket és rnás ismeretterjesztő köteteket is. Nagy az érdeklődés az 
idegennyelvü kiadványok iránt, melyek beszerzésével segítjük nyelvtanuló munkatársainkat. 
Gyarapodunk a kötelespéldányokból Is, részben ennek köszönhetően sok szép gyermek- és if-
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jusági könyvvel állunk olvasóink rendelkezésére. A mintegy hatezer kötet túlnyomó részét 
szabadpolcon helyeztük el, sajnos már itt is helyhiánnyal küzdünk, de a raktárban őrzött 
kötetekről is tudjuk tájékoztatni olvasóinkat.
Az OSZK dolgozóinak mintegy harmada rendszeres látogatónk, okét és újabb érdeklődőket Is 
sze retette I várunk.
Nyitvatartási idő: kedd és csütörtök 11^ - 14.30^

Ezen kívül a KMK Szakkönyvtár munkatársai is szívesen állnak rendelkezésre a szakkönyv
tár nyitvatartási idejében.

Csákvári Elekné 
SZB könyvtáros
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AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KISZ-ALAPSZERVEZETÉNEK 
1986. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Az 1986/87-es mozgalmi év fordulópontnak ígérkezett az ifjúsági mozgalom életében. I98é. 
május 23-25-én volt a KISZ XI. kongresszusa, amelytől a mozgalmi élet megújulását várta a 
közvélemény. A KB határozata - mivel a túlságosan központosított vezetés nem kívánatos a 
mozgalmi életben sem - nem tűzött ki konkrét feladatokat az alapszervezetek elé, hanem a 
határozat szerint a helyi problémákhoz, feladatokhoz, és főként a tetterőhöz kell méretez
ni a továbbiakban is egy-egy év akcióprogramját.
Ebben az évben még egy határozat született, mely az ifjúsági mozgalmat közelről érinti: 
a SZOT 1986. október 15-én "A Szakszervezetek Országos Tanácsának határozata a szakszerve-, 
zetl Ifjúsági munka továbbfejlesztésének feladatai ró I" cimmel kiadta döntését, miszerint
- "a szakszervezetek XXV. kongresszusán válasszák meg az Országos Ifjúsági Tanácsot11, 

valamint
- na kongresszust követően egy éven belül hozzák létre munkahelyi szinten az Ifjúsági 
Tanácsokat, Illetve a szervezeti egységeken belül az Ifjúsági Tagozatokat /I987. március 
31-lg/11. Ebben a témában 1987. februárjában tervezünk egy KISZ-taggyülést, melyre meghív
juk dr. Illyés Katalin SZB-titkárt és Szilágyi József szakszervezeti Ifjúsági felelőst. A 

Szakszervezet Ifjúsági Tagozata szervezeti és működési szabályzatának kidolgozásában a 

KISZ-vezetőség aktívan részt vesz.

SZERVEZETI ÉLETÜNK

Az 1986/87-es mozgalmi év kezdetén KISZ-alapszervezetünk létszáma 40 fő volt, most 28-an 

vagyunk. Ebből 7 férfi, 21 nő. Párttagjaink száma 5.
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A létszám megoszlása:

30 év felett 
25-29 év között 
20-24 év között 
20 év alatt

1986. febr. 
18 
10 

7 
5

1987. jan. 
15 

5 

5 
3

KlSZ-tagjaink tagságának időtartama:

1986. febr. 1987. jan.
20 év felett 3 4
10-19 év között 19 13
5-9 év között 12 7
5 év alatt 6 4

A legmagasabb állami iskolai végzettség szerint:
1986. febr. 1987. jan.

8 általános- + szakmunkásképző - 2
érettségizett 21 14
főiskolát végzett 10 9
egyetemet végzett 9 3

Az 5 fős vezetőségben egy személyi változás történt: Papp Andrásné leköszönése után Dányí 
Éva töltötte be a gazdasági felelősi tisztet.

Ebben a mozgalmi évben taggyűléseink napirendjén a következő témák szerepeltek:
1. az 1986. évi akcióprogram és a KISZ XI. kongresszus programjának megbeszélése
2. következő taggyűlésünkön tájékoztató hangzott volna el a kerületi munkabizottságok mun

kájáról a Kerületi Értelmiségi Fiatalok Tanácsának vezetője, a Kulturális Munkabizott
ság vezetője és instruktorunk, Szilas Ádám részvételével, de meghivottaink nem tudtak 

eljönni, azért a taggyűlés programja módosult: tájékoztatást kaptunk a kerületi küldött 
gyűlésen és a titkári értekezleten hallottakról, majd Borsányi Zsuzsa instruktor! munká 

járói számolt be: kapcsolattartásásról a Budapesti Történeti Muzeum, a Magyar Nemzeti 

Galéria és az Uj Magyar Központi Levéltár KISZ-vezetőivei.
3. megvitattuk a KISZ-kongresszus határozatait, majd filmvetítés következett: Magyar Jó

zsef: A mi családunk, melynek kapcsán elbeszélgettünk az igényes emberi kapcsolatokról, 

barátságról, szerelemről, családról.
4. szeptemberi KISZ-taggyülésünk elmaradt, mert témája: az OSZK káderutánpótlási terve 

1986-90 még nem készült el.
A KISZ-vezetőség tagjai két továbbképzésen Is részt vettek ebben a hónapban:
- a Közalkalmazott Fiatalok II. Országos Találkozója /Csillebérc/
- a KISZ I. kerületi Bizottsága dolgozói vezetőképző tábora /Balatonvtlágos/.
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5. az októberben tervezett Ifjúsági Fórum elmaradt, mivel megszervezésével megbízottak:
- az IB-titkár posztja a mai napig sincs betöltve. Több fórumon, több alkalommal 

javasoltuk Csúcs Dalmát ennek a funkciónak a betöltésére. Az IB működtetése az Igaz
gatási osztály hatáskörébe tartozik.

- Szeles! Rózsa, az alapszervezeti titkár is távol volt egyetemi tanulmányai és a 
szovjetuniói tanulmányi kiránduláson való részvétele miatt.

- Kastaly Beatrix, a párt megbízott képviselője külföldön tartózkodott.
6. következő taggyűlésünkön aktuális kérdések szerepeltek
7. 1986. évi beszámoló és vezetőségválasztás
8. a következő akcióév első taggyűlésének témája: a megalakuló Szakszervezeti Ifjúsági 

Tagozat, és a szakszervezet ifjúsági munkájának fejlesztése. Meghívott vendégek: dr. 
Illyés Katalin SZB-titkár és Szilágyi József szakszervezeti ifjúsági felelős, Nagy 
Zoltán, a SZOT Ifjúsági Tanácsának titkára.

Az Intézményi pártszervezet részéről az idén is Kastaly Beatrix foglalkozott az ifjúsági 
ügyekkel. A március 24-1 párttaggyülésen Szelesi Rózsa ismertette a KISZ I986/87—i akció- 
programját. Junius 16-án a KISZ-titkár beszámolt a KISZ-kongresszus határozatairól a 
párttagság előtt.

A szakszervezetteI való együttműködésünket pozitívan értékelhetjük. 1986-ban két sikeres 
tanulmányi utat szerveztek /Ausztria és Szovjetunió/, amelyeken fiataljaink is részt vet
tek. Költségeihez az Ifjúságpolitikai Alapból mi is hozzájárultunk. A jövőben, az Ifjú
sági Tagozat megalakulásával munkánk még szorosabban összefonódik. Szilágyi József, a 
szakszervezet ifjúsági felelőse rendszeresen részt vett KISZ-vezetőségi értekezleteinken, 
a két továbbképző táborban /Csillebérc és Balatonvilágos/ is együttműködési készségéről 

tett tanúbizonyságot.

A kerületi KISZ Bizottság fórumot szervezett az OSZK-ban Hámori Csabával, aki megismerke
dett a kerületi értelmiségi KISZ-vezetőkkéI, julius 3-án pedig Bartók István, a budapesti 

KISZ Bizottság titkára látogatott el az OSZK-ba.

Az I. kerületi KISZ Bizottság által szervezett politikai képzésben való részvételünk:

- május 26-junius I: kezdő ágit. prop. titkári tábor Balatonszemesen: 2 fő

- szeptember 5-7: Közalkalmazott Fiatalok II. Országos Találkozója, Csillebérc: 4 fő

- szeptember 12-14: az I. kerületi KISZ Bizottság dolgozói vezetőképző tábora, Balaton

vi lágos: 4 fő
- szeptember 18-21: klubvezetői tanfolyam, Tata: I fő

- szeptember-október: 6 hetes titkári tábor, Tata: l fő.

31



AG1TÁCIŐS ÉS PROPAGANDAMUNKA

- márciusban részt vettünk a Forradalmi Ifjúsági Napok programjain
- március 22-23-án részt vettünk a Budavári Fesztiválon
- április 2-án dr. Elekes Péter Aranykoszorus KISZ-jelvényt kapott a több évig társadalmi 

munkában vezetett történelem-előkészítőért és más társadalmi munkáiért
- április 18-19-én Szelesi Rózsa részt vett a kerületi küldöttgyűlésen, mely a kongresszus 

eIőkészitéséveI fog I a I kozott
- felvonulás és majális május l-én. Ez alkalomból dekorációt és színes kendőket készítet

tünk
- augusztus 26-án 20 fős bolgár csoportot fogadtunk a Szocialista Országos Fővárosai XIII. 

Ifjúsági Találkozója keretében. 29-én részt vettünk a találkozó záró gálaestjén a Víg
színházban

- november 6: NOSZF ünnepség és koszorúzás. November 7-e alkalmából az I. kerületi KISZ 
Bizottság Csúcs Dal mának Aranykoszorus KISZ-jelvényt adományozott, alapszervezetünk mun
káját pedig Dicsérő Oklevéllel jutalmazta.

TAGFELVÉTELI TEVÉKENYSÉG

Ebben az évben több aktív fiatal jött az intézményhez, akik remélhetőleg az 1987/88-as 
akcióévtől ‘'kiöregedő" KISZ-tagjainkát pótolják.

PÁRTTAGAJÁNLÁSI MUNKA

KISZ-tagjaInk közül ebben az akcióévben hárman jelentkeztek, hogy szeretnének a párt tag
jainak sorába lépni: dr. Szénási Péterné /Személyzeti osztály/, Dömötör Judit /Bér- és 
Munkaügyi osztály/ és Szalai László /Biztonsági osztály/. Elégedettek vagyunk munkájukkal, 

ezért vállaljuk, hogy egyik ajánlójuk a KISZ-alapszervezet lesz.

ÉRDEKVÉDELEM

A KISZ - tagjainak számáról függetlenül - felelősséggel tartozik az intézmény minden 35 

év alatti dolgozója érdekeinek védelméért, képviseletéért. Ezért reméljük, hogy KISZ-ér- * 

dekvédelmi felelőseink munkáját nagyban megkönnyíti majd a Szakszervezet Ifjúsági Tagoza

tának létrejötte, nagyobb súlyt adva a képviseleti munkának.

KULTURÁLIS MUNKA

- Folytatva hagyományainkat ebben az évben is megszerveztük a történelem egyetemi előké

szítő tanfolyamot /vezetői: Bánosi György, Csúcs Dalma/
- A Rigó utcai kihelyezett nyelvtanfolyamoktól függetlenül folytatjuk helyi tanfolyamun

kat angol nyelvből.
A kezdő csoport tanára Borsán/i Ferenc, a haladóé Balogh Judit.
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- Az OSZK Híradó ifjúsági rovatában rendszeresen tájékoztatást adunk a KISZ-szervezet éle
téről , rendezvényeiről /beszámoló, akcióprogram, KISZ-táborok, stb./

- A hagyományos fölyóirat-körözést ebben az évben is folytattuk.
- Március 8-án sikeres nőnapi bált rendeztünk.

- Rendszeresen filmvetítéseket tartottunk a VII. szinti előadóteremben /április: Carmen, 
május: Dót és a kenguru, julius: A mi családunk, szeptember: Jézus Krisztus Szupersztár, 
október: Szerencsés Dániel, november: Az istenek a fejükre estek, december: Hóbortos 
népség I./

- Megnéztük a Magyar Nemzeti Galéria "Lélek és forma" cimü kiállítását. Az OSZK tárainak 
gyűjteményét bemutató sorozatunk keretében megtekintettük az "Ötszáz év szép könyvei" 
cimü kiállítást, novemberben pedig a Borsos Miklós könyvillusztrációit bemutató tárla
tot. Februári programunk lesz a "Művészi könyvkötések régen és ma" cimü kiállítás meg- 
tekintése.

- December 5-én Mikulás-estet rendeztünk felnőtteknek.
- Tovább folytattuk az együttműködést a Szovjet Kultúra és Tudomány Házával.
- Továbbra is rendelkezünk némi anyagi alappal arra, hogy fiatal kutatók xerox-igényeit 

támogassuk.
- Az énekkar tevékenységét anyagilag támogatjuk.
- Április 25-27-én megvalósult régi tervünk, az őrségi kirándulás.
- Május 24-én a gyermeknap alkalmából vetítést és hangulatos, közös játékot rendeztünk az 

OSZK-ban dolgozó szülők gyerekeinek. Szintén a gyermeknaphoz kapcsolódóan a május 31-t 
uttörőavatás alatt és után ügyeletet tartottunk, hogy az intézményünket meglátogatni 
szándékozó gyerekeket és szüleiket méltón fogadhassuk.

TÁRSADALMI MUNKÁNK ÉS SPORTTEVÉKENYSÉGÜNK

- Májusban megkezdtük a Nyul-udvar megtisztítását. Ez a munkánk folyamatos, a 87/88-as ak-^ 
dóévben is folytatni szeretnénk. Júniusban még egy szombatunkat erre a munkára áldoztuk.

- A szakszervezet felméri az OSZK nyugdíjas dolgozóinak helyzetét. Különböző igények merül
tek fel az idősek részéről, Így pl. fát vágtak és hordtak föl, ill. ablakot tisztítottak 
fiataljaink.

- KISZ-tagjaink közül többen vezetnek csoportokat és mutatják be az épület és a gyűjtemény 

érdekességeit.
- Fiuk és lányok egyaránt jártak az Apáczai Csere János Gimnáziumba lazító mozgásra. Az 

1986/87-es ifjúságpolitikai pénzeszközök felhasználási tervében kondicionáló torna támo

gatására, uszodabérietek vásárlására, csoport-kirándulások szervezésére szavaztunk meg 

összeget. Erre a célra szeretnénk a következő akcióévben is péizt biztosítani — össze

hangolva munkánkat a Szakszervezet Ifjúsági Tagozatával.

Budapest, 1987. január 30.
Az OSZK KI >Z-vezetősége
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ESEMÉNYNAPTÁR 
I986-1987.

/melléklet a beszámolóhoz/

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

8, - Nőnapi bál /Borsányl Zsuzsanna/
11. - Krületi titkári értekezlet /Szeles! Rózsa/
12. - Hámori Csaba látogatása az OSZK-ban

13. - KISZ-taggyülés /SSelesI - Borsányt/
/Az 1986. évi akcióprogram és a kongresszusi anyag megbeszélése/ 

- Filmvetítés /Szigorúan ellenőrzött vonatok/
/Csúcs Dalma, Zádoczky Irén/

15. - részvétel a Disz téri ünnepségen /5 fő/
17. - Pártvezetőségi ülés: a KISZ helyzete, ifjuásgpolItikai állásfog

lalás

21. - Koszorúzás /Borsányl Zsuzsanna/
22-23. - Részvétéi a Budavári Fesztiválon, segítség a propagandában 

/Szelesi, Borsányi/
24. - Párttaggyülés: felmérés a fiatal fizikai dolgozók körében 

/Kastaly Beatrix/
Ifjúságpolitikai állásfoglalás /Kastaly/
KISZ-akcióprogram ismertetése /Szelesi/

4. - ünnepségek, koszorúzás /Borsányi/
15. - Kerületi titkári értekezlet /Szeles!/
17. - Filmvetítés /Carmen/ /Zádoczky, Kiss Gábor/

18-19. - Kerületi küldöttgyűlés /Szelesi/
25-27. - őrségi kirándulás /Mazula Károlyné, Zádoczky/

I. - Felvonulás, majális /Borsányi/
10. - Társadalmi munka
15. - Szovjet csoport fogadása
24. - Filmvetítés a gyermeknap alkalmából /Dót és a kenguru/ /Zádoczky/ 

Papirhajtogatás /Tüske Emil/

20. - Kerületi titkári értekezlet /Szeles!/

23-25. - XI. KISZ-kongresszus
26.-jun. j. Kezdő ágit. prop. titkári tábor Balatonszemesen /Kondor 

Anita, Dömötör Judit/
29. - KISZ-taggyülés /Szeles!, Borsányl/

Meghívottak: Dorogi Sándor, a kerületi ÉFT vezetője
Budainé Simon Mária, a kerületi Kulturális Munka

nem tudtak bizottság vezetője
eljönni Szilas Adám, instruktor
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J UN I US

JULIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

SZEPTEMBER-

OKTÓBER

Tájékoztató a kerületi küldöttgyűlésen és titkári értekezleten 
hallottakról, kapcsolattartás a vári KISZ-vezetőkkel: Borsányi Zs. 
instruktori munkája

31. - Gyermeknap a Várban - uttöróavatás

2. - A nemzetközi ex libris ki ál Iitás megnyitója
3. - Könyvtárosok napja a Szovjet Kultúra és Tudomány Házában

14. - Társadalmi munka

16. - Párttaggyülés: a KISZ-kongresszus határozatainak megbeszélése
/Szel esi/

19. - Beszélgetés OSZK-dolgozóval

a vári épület megnyitójáról készült videofelvétel levetitése

- Kerületi titkári értekezlet /Szeles!/
13. - SZB-ülés. Téma: a Szakszervezet Ifjúsági Tagozatának létrehozása
17. - KISZ-taggyülés /Szelesi, Borsányi/

Filmvetítés /A mi családunk/ /Zádoczky, Kiss/
Beszélgetés az igényes emberi kapcsolatokról - a KISZ-kongressiusi 
határozattal összhangban

30. - Tárlátogatás - "Lélek és forma", MNG /Borsányi/

26. - 20 fos bolgár csoport fogadása a Szocialista Országok Fővárosai 
XIII. Ifjúsági Találkozója alkalmából

28. - Tárlátogatás: "Ötszáz év szép könyvei" című kiállítás megtekintése
/Borsányi/

29. - A SZOFIT záró gálaestje a Vígszínházban

5-7. - Közalkalmazott Ifjúsági Napok, Csillebérc 6 fő részvételével
- KISZ-taggyülésünk az OSZK ötéves káderutánpótlási tervéről elmaradt 

12-14. - KISZ-titkári tábor, Balatonvilágos, 4 fő
18-21. - Klubvezetői tanfolyam, Tata /Kútvölgyi Eszter/

25. - Filmvetítés /Jézus Krisztus szupersztár/ /Zádoczky, Kiss/

29. - Kerületi tikári értekezlet /Szelesi/
- Nyelvtanfolyamok megszervezése és beindítása a pártszervezettel 

közösen
- Egyetemi előkészítő megszervezése és beindítása /Csúcs D./

■OKTÓBER: 6 hetes titkári tábor, Tata /Borsányi/

3-1I. - Tanulmányút Örményországba és Grúziába
7. - Szabad pártnap: Aktuális külpolitikai kérdések. Előadó: Alaksza 

Tamás
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NOVEMBER

DECEMBER

1987.

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

Budapest,

- Kerületi titkári értekezlet /Szeles!/

- Ifjúsági Fórum - elmaradt /IB-titkár, Kastaly, Szelesi/
27. - Apparátusi értekezlet /Szeles!/
30. - Filmvetítés /Szerencsés Dániel/ /Zádoczky, Kiss/

Vajda János előadása 1956-ról

3. - Kitüntetés-átadó ünnepség /Csúcs, Szelesi/
3. - Müvelodésszoclológiai szeminárium

5. - NOSZF ünnepség az OSZK-ban
6. - Koszorúzás /Szelesi/

13. - Tárlátogatás: Borsos Miklós kiál Iitásának megtekintése /Borsányi/
14. - Társadalmi munka: ablaktisztítás nyugdíjas OSZK-dolgozónál

/Szeles!/

18. - Emlékülés a Szovjet Kultúra és Tudomány Házában Lomonoszov 
születésének 275. évfordulója alkalmából 

20. - KISZ-taggyülés: aktuális kérdések /Szelesi, Borsányi/
24. - Apparátusi értekezlet /Szelesi/
26. - Lali Roszeda: Szerelmeink c. színmüvének bemutatója a Szovjet 

Kultúra és Tudomány Házában

I. - Párttaggyülés: Huszár Tibor előadása: Értelmiségkutatásunk Idő
szerű kérdései

5. - Mikulás-est felnőtteknek /Kun László, Kútvölgyi Eszter, Kovács 
Éva/

8. - Müvelodésszoclológiai szeminárium: A mai magyar társadalom ér

tékrendje
II. - Filmvetítés /Hóbortos népség I./ /Zádoczky, Kiss/
15. - A nMüvészi könyvkötések régen és ma" című kiál 11tás megnyitója 
17. - Kerületi tikári értekezlet /Szelesi/

14. - Kerületi titkári értekezlet /Szelesi/

5. - Tárlátogatás /"Művészi könyvkötések régen és ma" cimü kiállítás 

megtekintése /Borsányi/

11. - Kerületi tikári értekezlet /Szelesi/

19. - Filmvetítés /Zádoczky, Kiss/

12. - KISZ-Taggyülés: 1986. évi beszámoló és vezetőségválasztás

1987. január 30.
Az OSZK KISZ-vezetősége
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AKCIÓPROGRAM 
AZ 1987/88-AS AKCIÓÉVRE

MA fiatalok értelmes, hasznos és tudatos cselekvése - megnyerésük legjobb eszköze."

Ez a mondat a KISZ XI. kongresszusának jegyzőkönyvében található. Azt hiszem nyugodtan 
választhatjuk jelmondatunknak is.

Szervezeti életünk
Olyan politikai programot kell formálnunk, amely teret ad a mindnyájunk számára hasznos 
kezdeményezéseknek.
Erősítenünk kell a KISZ politikai jellegét, befolyását a fiatalok körében.
Javítanunk keli tudatformáló munkánkat. Magasabb, de nem formális követelményekre van 
szükségünk. Készítsük fel és ösztönözzük a KISZ tagokat öntevékenységre, közéleti szerep

lésre.
Minden az ifjúságot érintő kérdésben foglaljunk állást, ne csak a döntések végrehajtásában, 
de előkészítésében és meghozatalában is aktivan vegyünk részt. Ezzel tomegbefolyásunk is 
növelhető. Politikai megújulásunk feltételének tartjuk a nagyobb nyilvánosságot, a demok
ratikusabb KISZ-t. /Infő-klub, nyitott taggyűlések./ 1
Minden KISZ tagnak törekednie kell a hatékony minőségi munkavégzésre, élen kell járnia a 
munkafegyelem megszilárditásában.
Nagy figyelmet kell fordítani az intézménybe újonnan belépő fiatalokra.
Ebben a munkában főleg a csoportbizalmiakra hárul nagy feladat. Segítsék beilleszkedésüket 
a munkahelyi közösségbe, a munkahelyi politikai életbe.
Taggyűléseket kéthavonta tartunk, vezetőségi üléseket szükség szerint, de legalább kéthe
tente.

Agitációs és propagandamunka
A jelenlegi gazdasági és politikai helyzetben nagyobb arányú létszámnövekedésre nem szá
míthatunk. Arra viszont ügyelnünk kell, hogy az arra érdemes fiatalok ne sikkadjanak el. 
Különösen nagy gondot kell fordítanunk a gyesen lévő kismamákra és a katonai szolgálatukat 

teljesítőkre.
Csatlakozunk a pártszervezet politikai programjaihoz. Amennyiben lesz rá lehetőség önálló 

politikai előadásokat is szervezünk.

Párttagajánló tevékenységünk
Több figyelmet kell fordítanunk fiataljaink párttaggá nevelésére. Szorosabb kapcsolatot 

kívánunk kialakítani a pártcsoportokkal.
Párttagajánlási tevékenységünkben előnyben részesítjük a munkában élenjáró fiatalokat és 

a mozgalmi munkában aktívan részt vevőket.
Jelöléseinket jobban meg kellt fontolnunk, elkerülendő az esetleges visszalépéseket.
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Érdekvédelem
Az érdekvédelmi hálózatot továbbra is aktívan próbáljuk működtetni, szeretnénk elérni, 
hogy a fiatalok bátran forduljanak problémáikkal a csoportblzalmiakhoz, az érdekvédelmi 
felelősökhöz.

I. Főosztály
II. Főosztály
III. Főosztály 

Főigazgatóság 
Gazdasági Igazgatóság 
KMK
MKCS

Papp Zsuzsanna 
Ábrahám Gyöngyike 
Szel esi Rózsa 

Borsányt Zsuzsanna 

Dömötör Judit 
Dányi Éva 
Kondor Anita

Kultúrál is munka

Szeretnénk tovább erősíteni kapcsolatunkat a Szovjet Tudomány és Kultúra Házával, kihasz
nálni az általuk nyújtott színes programlehetőségeket.
Ez évben megpróbálunk kapcsolatot kiépíteni a Magyar FiImtudományi Intézet és Fi hírarchívum
mal, mellyel egy magasabb szintű filmklubot szeretnénk létrehozni. /A feltételeket jelen
leg még nem ismerjük./
Folytatjuk az egyetemi előkészítő- ill. a nyelvtanfolyamokat.

Társadalmi munka
Folytatjuk a Nyul-kert rendbetételét. Hosszutávu célunk az, hogy itt sportolási lehetősé

get biztosítsunk az intézmény dolgozói számára. /Asztali tenisz, tekepálya, tollaslabda 
megoldható lenne./
Jobban be kell kapcsolódnunk a Nyugdíjas Bizottság munkájába, ha nem Is rendszeres, de al

kalmi segítségnyújtással.

ESEMÉNYNAPTÁR 
1987/88-as akcióév

Március

8. - Nőnapi bál /Szilágyi József/
12. - Beszámoló taggyűlés - vezetőség választás /Szeles! - Borsányi/

15. - Koszorúzás a Disz-téren /Borsányi - 5 fő/
16. - Pártvezetőségi ülés - társadalmi jutalmazás /Szelesi-Borsányi/ 

21-22. - Budavári Fesztivál
25. - Titkári értekezlet /Borsányi/
27. - Bizalmi Testületi ülés, a SZÍT megalakulása 
30. - Szervező titkárok értekezlete /Abrehám/
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ÁprlI Is
2. - ünnepség /Borsányí-Kondor/

- Infó-klúb /Szente F.-Borsányí/
3. - Koszorúzás a gellérthegyi emlékműnél /Borsányí/

3-5. - "Szocializmus a 80-as években" c. elméleti konferencia Tatán
/Sze1esI-Borsányi/

9. - Taggyűlés - akcióprogram

- párttagajánlás /Borsányl-Kondor/
- Eszperantó kiállítás megtekintése /Abrahám-Kondor/
- Filmvetités /Zádoczky/

- Társadalmi munka - Nyúl-kert /Kondor/

Május

1. - Felvonulás - dekoráció /Abrahám-BorsányI-Kondor/
7. - Infó-klub /Szente F.-Borsányí/

28.- Könyvtárosok napja a SZKTH-ban
30. - Gyereknap /Kondor-Papp Zs.-Kun László/

- Filmvetités /Zádoczky/
- Jársadalm! munka - Nyúl-kert /Kondor-Abrahám/
- Párttaggyülés - tagfelvételi ajánlás /Borsányí/

Junlus*
4. - Infó-klub /Szente F.-Borsányí/

- Társadalmi munka - Nyúl-kert /Kondor-Abrahám/
5-7. - Kirándulás - Miskolc-Tapolca, Aggtelek, Szilvásvárad - 

/Kondor-Borsányi-Abrahám/

- Titkári /Borsányí/

Július
- Társadalmi munka - Nyúl-kert /Kondor-Abrahám/
- Titkári értekezlet /Borsányí/

- Filmvetités /Zádoczky Irén/

Augusztus - Taggyűlés /Kondor-Borsányi/ - Beszélgetés a SZÍT elnökével

- Kirándulási fotók levetitése /Kun l./

- ünnepség

Szeptember
- Névadó ünnepség /Abrahám-Kondor-SZIT/

- Titkári értekezlet /Borsányí/
- Társadalmi munka - Nyúl-kert /Kondor-Abrahám/
- Filmvetités /Zádoczky/
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Október
- Taggyűlés /Kondor-Borsányí/
- Titkári /Borsányi/
- Filmvetítés /Zádoczky/

November

- Koszorúzás /Borsányi-Kondor/
- Filmvetítés /Zádoczky/
- Titkári /Borsányi/

December

- Mikulás-est /Kondor-Ábrahám/
- Tilmvetltés /Zádoczky/
- Titkári /Borsányi/

Január
- Taggyűlés - beszámoló

- akcióprogram /Kondor-Borsány1/
- Titkári /Borsányi/
- Filmvetítés /Zádoczky/

Február
- Filmvetítés /Zádoczky/
- Koszorúzás /Borsányi/
- Titkári /Borsányi/

Március
- Nőnapi bál /SZIT-Kondor/
- Titkári /Borsányi/
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SZERKESZTŐSÉGI ROVAT

A KÖNYVTÁROS ARCKÉPE

A címlapunkon látható kép Giuseppe Arcimboldo /1530-1593/ manierista olasz festő, mér
nök álarc- és jelmeztervező alkotása.

Az itáliai festő miután elhagyta szülőföldjét, a német hercegek majd császárok szolgá
latába szegődött. Legtöbb képét a különcségeiről ismert II. Rudolf császár és magyar ki
rály részére készítette, akinek később portréját is megfestette, a maga sajátos modorá
ban:: az arc egyes részeit virág, gyümölcs és zöldség formából kialakítva megkapó hasonló
sággal. Az udvari festői tevékenység mellett Arcimboldo a császár kuriózum- és ritkaság- 
gyűjteményének őrzője és gondozója is volt. Elismerésben sem volt hiánya, ugyanis biro
dalmi gróffá nevezték ki. Halála előtt néhány évvel tért vissza szülővárosába Milánóba, 
ám kapcsolata ekkor sem szűnt meg a császárral,, számos alkotását küldte a prágai udvarba. 
Sikereit mi sem jellemzi jobban mint a működését követő utánzási hullám.

Talán legismertebbek a négy évszakot jelképező allegorikus képei, amelyeket egy-egy 
évszak legjellemzőbb jegyeiből szerkesztette össze, például a nyarat nagyobbrészt gabona
kalászokból, gyümölcsökből és nyár egyéb termékeiből - a festmény a bécsi Kunst-historisches 
Museum-ban I átható.

Az emberi foglalkozásokat ábrázoló, szintén allegorikus arcképeket a mestérségek kora
beli jellegzetes eszközeiből szerkesztette össze. Például az egyik legismertebb képe a 
I'Agricultoré /amelyet ma egy francia agrár folyóirat emblémájául használ/ földművelő szer
számokból. Úgy gondolom, méltán elégedettek lehetünk, hogy a jeles mester a könyvtáros /II 
Bibiiotecario/ arcképét már a XVII. században feldolgozásra méltónak találta. Az teszi kü
lönösen érdekessé a képet, hogy az akkori könyvtárosi "mesterség" néhány jellegzetes kellé
kének rajzából komponálta meg szellemes módon, mégpedig nagy és kis formátumú könyvekből, 
könyvjelzőkből, polctakaró függönyből valamint könyvporolóból. Arcimboldónak ez a könyvtá
rosok számára igen becses képe 1566-ban Prágában készült és a harmincéves háború folyamán 
került Svédországba. Ma a skoklosteri Wrangel kastélyban látható más becses műkincsekkel 

együtt, aki véletlen odakerül, ne mulassza el megtekinteni.

Batári Gyula
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