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"óvári Miklós az I. kerületben

óvári Miklós, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja a Központ? Bi
zottságának tagja, a Központi Bizottság titkára csütörtökön a főváros I. kerületébe láto
gatott. A kerületi pártbizottságon Fehér Józsefné első titkár és Zágon Bertalan tanácselnök 
tájékoztatta a vendéget a városrész politikai, gazdasági és társadalmi életéről, a párt- 
szervezetek tevékenységéről.

A KB titkára ezután a Városépítési Tudományos és Tervező Intézetbe látogatott Kálnoki 
Kis Sándor igazgató az intézet feladatait ismertetve elmondta tevékenységükben arra törek
szenek, hogy a jól összehangolt tervezői és tudományos munka eredményei minél inkább teret 
nyerjenek a városépítés, illetve a területfejlesztés gyakorlatában. A látogatás a Magyar 
Nemzeti Galériában folytatódott óvári Miklós - Bereczky Loránd főigazgató kíséretében - 
megtekintette a Kassák Lajos emlék kiállítást.

óvári Miklós délután az Országos Széchényi Könyvtárba látogatott el. Juhász Gyula fői
gazgató ismertette a közgyűjtemény tevékenységét, a tudományos és kulturális életben be
töltött szerepét. A KB titkára tájékozódott az ott dolgozók élet- és munkakörülményeiről 
is, majd vendéglátóinak kalauzolásával megtekintette a könyvtár épületét, az uj korszerű 
olvasótermeket, s megismerkedett a különgyüjtemények és a dokumentumtárak ritkaságaival.

A látogatás programjának befejezéseként Óvári Miklós tájékoztatást adott a körzeti 
pártáiapszervezetek titkárainak, vezetőségi tagjainak és a pártcsoportbizaImiaknak idősze
rű politikai kérdésekről.

Népszava, 1987. máj. 22. /MTI/"

"Országos információs háJózat létesül

Az Országos Tudományos Kutatási Alap /OTKA/ bizottságának határozata alapján az idén or
szágos kutatási információs hálózat kiépítését kezdik meg. Egységes számi tógépes rendszer
be kapcsolják a szakkönyvtárakat, s az ott tárolt információt munkahelyükre kérhetik a leg
jelentősebb kutatóintézetek és felsőoktatási intézetek. A hálózat létrehozására 1990-ig 
200 millió forintot költenek.

A VII. ötéves terv végéig a természet- és társadalomtudományi területeken dolgozó ezer 
tudományos kutató munkahelyére telepítenek személyi számítógépeket.

A szakcikkek és egyéb információk továbbítására 23 könyvtárat tesznek alkalmassá. A szá
mitógépes adattároló és -továbbító rendszer megteremtésére az MTA könyvtára és az Országos 
Széchényi Könyvtár kapja a legnagyobb támogatást. Az Akadémia könyvtárában lesz az orszá
gos központ, s ezt később bekapcsolják a Philadelphiában működő Nemzetközi Tudományos In
formációs Központ hálózatába.

Népszabadság. 1987. máj. 21. /MTI/"
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Műszakpótlék rendelet módosítása

Az Országos Széchényi Könyvtár 1565/1986. sz. alatt kiadott munkaügyi szabályzatának 2. sz. 
mellékletét képező 1520/1985. sz. főigazgatói utasítást /továbbiakban: U./ - amely a 
Könyvtárnál történő műszakpótlék-fizetést szabályozza - a következők szerint módosítom:

|./ Az U. I./ pontja a következő utolsó bekezdéssel egészül ki:

Az l/a. alatti intézkedés szempontjából /hétfőtől-péntekig 14 és 22 óra közötti időben 
végzett munka utáni müszakpótIékfizetés/ nem tekinthető délutáni műszakban teljesített 
munkaidőnek az "átfedési idő1’, vagyis az az idő, amely az első műszakban dolgozók mun
kaidejéből a délutáni órákra húzódik át, kivéve ha annak befejezése a váltótárs munka
kezdésével esik egybe. /Tehát pl. ha az első műszakban dolgozó napi munkaideje délután 
17 óráig tart, a délutáni váltótársé pedig 14 órakor kezdődik, akkor a 14-22 óra közöt
ti időből műszakpótlék a 14-17 óra közötti időre nem fizethető/.

2./ Az U. I. számú mellékletének D. pontjából /a Gazdasági Igazgatóságnál műszakpótlékra 
jogosító munkakörök felsorolása/:

a. az utolsó tétel /"takarító’1/ törlendő.
b. A felsorolás negyedik tétele /"liftkezelő"/ mellé a következő, zárójeles kiegészítés 

irandó:
/"a gyorsIiftkezelök kivételével"/.

A módosítás 1987. juníus l-én lép hatályba.
Fentieket a hivatkozott főigazgatói utasításnak megfelelően elő kell jegyezni.

Budapest, 1987. április

Juhász Gyula dr. Illyés Katalin
akadémikus, főigazgató SZB titkár

Tájékoztató
a Szakszervezet Bizalmi Testületé számára a költségvetésben engedélyezett béralapfelhasz
nálásra való visszatérés eredményeiről.

Mint ismeretes az Országos Széchényi Könyvtár béralap felhasználása az elmúlt év során, 
az eredetileg engedélyezettet több, mint 1,8 millió Ft-tal haladta meg. Annak érdekében, 
hogy ilyen helyzet ne ál Ihasson elő, a Könyvtárban számos intézkedés megtételére került 
sor.
Ilyen volt a helyettesítési jutalmak eddigi rendszerének felfüggesztése, a kötött bérkeret- 
gazdálkodásra való rátérés, valamint a felhasználható bérkeretet meghaladó bérköltség csök
kentése, a határozott idejű /szerződéses/ alkalmazások visszafogása utján.
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Mindezen intézkedések alapján, a decembertől áprilisig terjedő öt hőnap adatait figyelembe 
véve elmondható, hogy a bérgazdálkodás egyensúlyát közelítőleg sikerült helyreállítani. A 
fenti időszakra részarányosán engedélyezett béralap 22.007.716.- Ft volt, ebből munkabérre 
és pótlékokra 21.215.109.- Ft-ot költött az OSZK, mig jutalmazásra /április 4. alkalmából/ 
176.795.- Ft-ot fordítottunk.
így az elmúlt időszakban 615.812.- Ft jelentkezett megtakarításként.

Az összeg értékelésekor a következőket kell figyelembe venni:
1. Ez a megtakarítás képezi a lehetséges jutalmazás alapját.
2. A fenti összeg tartalmazza azt a keretet, melyet az első három hónapban /állami 

intézkedések kapcsán/ bérfejlesztésre felhasználni nem lehetett.
3. A jövőben keletkező megtakarítások nagyságrendje - a várható átszervezések folytán 

- legalábbis nem növekszik.
4. A műszakpótlék - rendeletek megszabta - fizetési rendjének helyreállítása csak 

junius l-től várható.

Mindezeket értékelve azt kell megállapítani, hogy az eddig megtett intézkedések alkalmasak 
voltak a béralap egyensúlyának helyreállítására, de nem téveszthető szem elől, hogy annak 
megszilárdítása a továbbiakban /az OSZK átszervezésétől, a minisztériumi felülvizsgálattal 
kapcsolatos intézkedési terv végrehajtásától nem függetlenül/ megalapozott gazdálkodási 
döntések és előírások meghozatalát követeli meg.

Budapest, 1987. május 15.
dr. Várkonyi Júlia

Könyvtáros-nap a Szovjet Kultúra és Tudomány Házában

1987. május 25-én a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, az Országos Széchényi Könyvtár, a Fő
városi Szabó Ervin Könyvtár, az Állami Gorkij Könyvtár és a Szovjet Kultúra és Tudomány 
Háza rendezésében könyvtárosok napja volt az SzKTH-ban.

Rosztovcev Vlagyiszlav Mihajlovics /a Szovjetunió Állami Tudományos-Műszaki Könyvtá
ra/ "A szovjet könyvtárak a peresztrojka időszakában" címmel tartott előadást. Ezt Szűcs 
Jenőné ”Az együttműködés uj formái a könyvtárügyben" c. előadása követte. A következő elő
adó Gerő Péter volt a FSZEK-ból. ő a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár gépesítési elképzelései
ről tájékoztatott. Ezután Dr. Komáromi Sándor, az Állami Gorkij Könyvtárból bemutatta az 
ÁGK és a Moszkvai Össz-szövetségi Idegen nyelvű Irodalmi Könyvtár közös kiadásában megje
lent Zalka Máté bibliográfiát. Az előadások után RaviI Buharajev tatár költő, műfordító 
drámaíróval találkoztunk. 5 saját verseit és magyar költők verseinek fordítását adta elő.

A színvonalas rendezvényt Beregszászi Olga és Ujlaky Károly Jelek c. zenés pódiumjáté
ka zárta.

Zádoczky Irén
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

Sokszorosítási nehézségeink

Ahhoz, hogy a nyomdatermék elkészüljön, nem elég pusztán a jó kézirat. Szükséges még az 
elkészítéshez szakember, gép és anyag egyaránt.

Az Országos Széchényi Könyvtár a kiadványi tervében évről évre nagyobb igényeket je
lez. A létszámot viszont nemhogy fejleszteni nem tudtuk, hanem a megüresedett státuszt 
ősszel már nem engedték betölteni, szerződéses segédmunkást sem alkalmazhattunk 4 hónapig 
- ez természetesen a termelés csökkenéséhez vezetett.

A gépeink elavultak, lestrapáltak, nem egy közülük leiródott. Minőségünk az utóbbi
időben jelentősen romlott. A legégetőbb ezen a téren az Agfa lemezeiőhivó gép, aminek a
cseréjét 3 éve kérjük. Jelenleg a gép rossz állapota miatt - ha van hozzá anyag - fél év

**•

alatt akkora a többlet selejtünk mennyiségének értéke, mint egy uj gép ára.
Anyagellátásunkról. A kereskedelmi vállalat ez évi import lemez- és fotóanyag-igényIé- 

sünkre csak őszre fog anyagot adni. /Anyaguk jelenleg nekik sincs./ Eddig a tavalyi meg
rendelésre késve beérkező anyagokból éltünk. Jelenleg minden nyomólemezünket külső válla
latoknál készíttetjük. Ehhez megrendelés, utánjárás, lemezek elhozatala, számlaigazolás 
stb. szükséges. Minden kiadványnál ez többletmunkát igényel. Hosszabb idő alatt készül el 
a nyomólemez kint a vállalási határidők és a többletmunka miatt. Határidőket Így nem le
het tartani.

A Papíripari Vállalat import alapanyag hiányra hivatkozva, május hónapról 5 tonna pa
pírral maradt adós. A tartalékunkat teljesen feléltük. Júliusban ebből csak 2 tonnát szállí
tanak le. Alii. negyedévre kb. fele mennyiségű papír szállítását vállalták /ebből semmi 
nem érkezett meg júliusban/, de nem minden minőséget szállítanak. így a ragasztókötéssel 
készítendő A/4-es alakú könyvekhez nem lesz anyagunk /Magyar Könyvészet, MNB Időszaki 
kiadványok bibliográfiája stb./.
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Ilyen helyzetben azokat a kiadványainkat vettük előbbre, amelyeknek a papírja megvolt. 
Egyeseket gyengébb minőségű papírra nyomtattunk. A kötészeti munka óraszáma a nem megfele
lő papír miatt megnőtt. Minőségünk a rossz lemezek és a papír miatt romlott. Uj üzemünk 
felépülésével - és ha kapunk megfelelő gépet akkor majd hazai lemezeket használunk fel. 
Azért optimistán reméljük, hogy idővel az anyagellátásunk javulni fog, elhasznált gépein
ket lecserélhetjük.

Az uj üzemünkbe való átköltözés kényszeridőpontban történik, ott még egy ideig nem 
tudunk termelni. Augusztus hótól beérkező munkákat csak jóval később tudjuk elkezdeni, ha 
az uj épület készen lesz. Minden munkatársunktól megértést és a nehéz időkben támogatást 
kérünk.

¥ BT
A lemezhívó gép 1987. szeptemberében megérkezett.

KIÁLLÍTÁS VENDÉGSÉGBEN

Január végén személyesen kereste fel a Nemzetközi és Közművelődési Osztályt Beniczky 
Péterné a Videoton "József Attila” Művelődési Ház Könyvtárának vezetője, hogy a "Borsos 
Miklós könyvi IIusztrációi" kiállítás anyagából Székesfehérvárott rendezendő kiállítás lehe
tősége felől érdeklődjék. Korábban látta könyvtárunkban a kiállítást és ez adta az öt
letet, hogy az ünnepi Könyvhét kapcsán könyvtárukban is bemutatásra kerüljön az anyag na
gyobb része.
Az elképzelést lehetségesnek tartottuk, de mindenekelőtt a művész hozzájárulására és az 
OSZK főigazgatójának engedélyére volt szükség. Ezek gyors beszerzése után telefonon meg
állapodtunk, hogy egy vidéki utunk során - útban hazafelé - megtekintjük a helyszínt. 
Március elején került sor az első szemlére. A könyvtárnak - egyéb kulturális és sportléte
sítmények mellett - otthont adó épület igen érdekes alkotás. Minket egy kis Pompidou 
Központra emlékeztetett. A szemle során nagy vonalakban megbeszéltük a tennivalókat és el
terveztük magát a kiállítást is. A legfontosabb feladat a megfelelő installáció biztosí
tása és a nyomdai munkák színvonalas és olcsó kivitelezésére vállalkozó felkutatása volt. 
Azt is tisztáztuk, hogy a rendezésre minket — IlIy Lászlónét és jelen sorok íróját - szán
dékoznak felkérni. Ehhez azonban újabb engedélyt kellett kérni, mivel ez munkaidőt igénybe 
vevő tevékenység. Juhász Gyula főigazgató ezt az engedélyt is megadta.
Az újabb szemlére május elején utaztunk Székesfehérvárra. Ekkor már sikerült mindent vég
legesíteni és megbeszéltük a további menetrendet is, bekapcsolva a kivitelezésben közre
működő műszaki kollégákat. A színházterem és a könyvtár előtti szabad területek egybekap
csolásával egy részben körbejárható, jó heIykihasználásu és mutatós kiállítási teret ter
veztünk. Ezt 30 darab különböző hosszúságú, lábakra erősített és fehérre festett fa leiem
ből fogják felépíteni, mire legközelebb a tényleges rendezésre lejövünk. Ezen a közel 60 
méter hosszú felületen a budapesti kiállítás anyagának kb. a háromnegyed része lesz el-
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helyezhető. Az eredeti illusztrált könyvek bemutatására magában a könyvtárban kerül majd 
sor. Nagy, fából készült és fehérre festett kubusokon lesznek kiállítva, hogy az érdeklő
dők kézbe is vehessék őket. Egy helyi nyomdában elkészültek a budapesti kiállítás katalógu
sának, plakátjának és meghívójának áttervezett változataiból az igen szépen kivitelezett 
mintapéldányok is. Nyugodtan tértünk vissza, minden feltétel biztosítva volt.
A legnehezebb munka következett: a válogatás. Úgy igyekeztünk minél több képet bemutatni, 
hogy azért az anyag se hiányosnak, se zsúfoltnak ne tűnjék. Bevalljuk, minden kimaradó da
rabért fájt egy kicsit a szivünk, összesen 164 kép került be a válogatásba a 211-ből, de 
végül is csak 160 alkotást mutattunk be a közönségnek. Négy darabot a helyszínen hagytunk 
ki, mikor már lényegesen könyebb volt eldönteni ezt a kérdést. Budapesten a képek egy 
része nem kapott külön feliratot, mivel a mellettük elhelyezett eredeti könyvek pótolták 
ezt. Itt azonban ezt nem lehetett megoldani. Ezért az anyag pontos azonosítása után telje
sen uj feliratokat készítettünk. A gépelt szöveget másológépen nagyítottuk a kellő nagyság
ra, majd méretre vágtuk. Úgy terveztük, hogy minden falelem bal felső sarkába kerül a 
csupa nagybetűs névfelirat /az illusztrált szerző neve/, a képek alá pedig a kisbetűs cí
mek. Amennyiben egy szerző több elemen szerepel, úgy többször is kiírjuk a nevét. Képsoro
zattal illusztrált műnél viszont csak az első és utolsó kép alá kerül cím. Külön gond 
volt a színek kérdése. A már szerzőkként meghatározott színű paszpartukban lévő képekből 
olyan sorrendet kellett kitalálni, amely - a budapesti kiállításhoz hasonlóan - nagyjából 
a szerzők időrendjét követi, de figyelembe veszi az egymás után következő színek egymáshoz 
és a környező kiállítási tér színeihez való viszonyát is. Nem kevés fejtörést okozott a 
megoldás, még a helyszínen is változtattunk az eredeti terven.
A képanyag Székesfehérvárra történő leszállítására május 20-án került sor. Ekkor állítot
tuk össze gondos mérések alapján a szükséges védőüvegek méreteit és darabszámát tartalma
zó listát, hogy a rendezéskor már ezek is leszabva várjanak.
Minden megbeszélés szerint előkészítve várt bennünket május 28-án /os másnap is/, mikor ne- 
kikezdtünk a rendezésnek. A falelemek lefestve, összeállítva, a védőüvegek leszabva, a mű
szaki kollégák kellő létszámban és minden szükséges eszközzel felszerelve álltak rendelke
zésünkre. Az egész épületrészben takarítottak, rendezkedtek, készültek a junius elsejei 
megnyitóra. Jó kedvvel láttunk munkához. A képek felrakásánál igen meggyorsította a mun
kát az az ügyesen kivitelezett sablon, amely biztosította, hogy a képet és a védőüveget 
tartó vitrázscsavarok számára fúrt lyukak mindig a megfelelő helyre kerüljenek, azaz a 
képek szabályosan, egyenesen, a kívánt helyen álljanak. Az egyhangúság megtörésére ját
szottunk a képek elhelyezésével. Egymástól különböző magasságokban és távolságokban kerül
tek felerősítésre. így más-más ritmust kapott egy-egy szerző anyaga, ki lehetett emelni 
egyes képeket, érzékeltetni lehetett a sorozatok összetartozását és szinte észrevétlenül 
fokozni lehetett az összhatást. Jó ütemben haladva másnap délre befejeztük a felszerelést, 
majd a feliratok elhelyezése következett. Közben megbeszéltük a megnyitóval kapcsolatos 
tennivalókat is. A plakátoknak az egész városban - és különösen a Videoton területén - tör
ténő kihelyezését, a meghívók kiküldését, a kataIógusárusitás megszervezését és minden 
egyéb intéznivalót nagy lelkesedéssel, körültekintéssel és szeretettel végezték a könyv
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tár dolgozói Beniczky Petemé vezetésével.
Már a második napi munkák egy részéről televíziós felvétel készült és az egész megnyitót 
is rögzítették a későbbiekben. Látszott, hogy a Videoton házatáján járunk.
Junius elsején, hétfőn délután került sor az ünnepélyes megnyitóra. Az előzetes egyezteté
sek eredményeképen Borsos Miklós és felesége személyes jelenlétével is megtisztelte a je
les eseményt. Autóval hozta át őket Beniczkyné a közeli Tihanyból. Örömmel üdvözöltük egy
mást. Még a megnyitó előtt megnézték a kiállítást, meg voltak elégedve vele, tetszett az 
uj összeállításban is az anyag. Borsos Miklós külön kiemelte, hogy milyen fontos az olyan 
helyeken színvonalas kiállítást rendezni, ahol - Budapesttel ellentétben - nem túl sok 
ilyet láthat az érdeklődő közönség. Az aláiráskérők ostroma szinte már az első percektől 
megkezdődött, s csak három órakor szakadt meg a megnyitó idejére. A kiállítási térnek a 
szinházterem eIotti szakaszán a helyi zeneiskola kamaraegyüttesének alkalomhoz illő, szép 
előadása után a városi tanács elnökhelyettese mondott beszédet. Borsos Miklós néhány mon
dattal válaszolt, majd a szépszámú közönség birtokba vette a kiállítást. A meghívottaknak 
a könyvtár különtermében alkalmuk nyílt egy kis szívélyes beszélgetésre Borsosékkal. Ne
künk nagyon jól esett, hogy milyen elismeréssel emlegették most is a budapesti kiállítást. 
Az idő azonban gyorsan haladt és Borsosék nemsokára visszaindultak Tihanyba. Jó volt újra 
találkozni velük.
Mi még egyszer jártunk a Videoton könyvtárban a három hétig nyitvatartó kiállítás ideje 
alatt. Pár nap múlva, junius 4-én a könyvheti rendezvények sorában tájékoztatót tartottunk 
a helyi könyvtárak vezetőinek és munkatársainak az OSZK kiállítási tevékenységéről. Példa
ként részletesen ismertettük a budapesti Borsos kiállítás szervezését, rendezését és ki
tértünk a székesfehérvári kiállításra is. A helyi szervezési tapasztalatokat Beniczkyné 
fűzte az elmondottakhoz. A megjelent 20 könyvtáros helyi kiállítások rendezésére vonatko
zó kérdéseire igyekeztünk segítő válaszokat adni.
A későbbiek során több érdeklődés jelezte, hogy várhatóan nem ez lesz az utolsó vendégkiál- 
litás ebből az anyagból. Mindez igazolja a budapesti kiállításról szóló beszámolóm első 
mondatát: "Borsos Miklóst nagyon sokan szeretik."

Förster Miklós

Az OSZK-ban szervezett vezetésen részt vett látogatók adatai
az 1987. I. félévben

139 magyar csoport 3518 fő
58 külföldi " 627 fő

197 csoport 4145 fő
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KIADVÁNYAINK

Gyűjtőköri tájékoztató. Tudományos és szakkönyvtárak

Remélhetőleg egy könyvtár gyűjtőköre lassabban, ritkábban változik, mint állomány- 
adatai, szolgáltató-képessége, szolgáltatásainak köre; ezért talán jobb, időtállóbb a 
Gyűjtőköri tájékoztató, mint elődje, a Szakirodalmi kalauz /Tudományos és szakkönyvtárak 
gyűjtőköri kódexe/ volt, s talán azért is, mert nagyobb kanállal merít a könyvtári sűrű
ből: 267 helyett ezúttal 863 szakkönyvtár, egyetemi és főiskolai könyvtár gyűjtőköréről 
- és csak gyűjtőköréről - tájékoztat. Persze a Kalauz I969-es megjelenése óta sok minden 
történt: hatályát vesztette az alapjául szolgáló jogszabály; megváltozott néhány könyvtár 
gyűjtőköre; az uj jogszabályok a mindenféle - köztük: gyűjtőköri - kooperáció önkéntes
ségét vallják; a kötélespéIdány-eIosztás és a könyvtárközi kölcsönzés rendje az igények 
regionális kielégítését sugallják és szorgalmazzák; létrejött, majd tetszhalottá vált a 
könyvtárak központi nyilvántartása. Csak a könyvtárközi kölcsönzési kérések zöme terheli 
változatlanul ugyanazt a néhány közismert és főként budapesti tudományos- és szakkönyvtár *

Mindezek alapján a Gyűjtőköri tájékoztató a könyvtárak központi nyilvántartásából ki- 
gyüjti a számításba vehető tudományos és szakkönyvtárakat, a kiválasztást és az adatokat 
verifikáItatja a hálózati központtal /ennek hiányában magával a könyvtárral/, még egyet 
ráz a rostán, s az eredmény: 863 könyvtár. Az irányított rázás során - éppen a regionális 
szintű igénykielégités lehetőségeinek felmutatása érdekében - több, viszonylag kisebb mére 
tű vidéki szakkönyvtár maradt benn, mint fővárosi és így történhetett - tudatosan, nem ano 
mái iáként - hogy egy iparvállalat vidéki gyáregységének műszaki könyvtára szerepel a Tájé
koztatóban, ám a budapesti törzsgyár nyilván nagyobb műszaki könyvtára nem.

A Tájékoztató tehát - első részében - az ily módon adódott könyvtárak nevének betű
rendjében közli azok minden lehető címét és elérhetési módját /telefon és telex-számait/, 
valamint a gyűjtőkörükbe tartozó szakágak felsorolását, tipográfiailag is elkülönítve a 
fő- és mellékgyüjtőköröket.
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A második rész a gyűjtőköri fogalmak betűrendjében utal a témát gyűjtő könyvtárakra: 
főgyűjtőkor esetén nem csak az első részbeli sorszámot, hanem az intézmény rövid nevét és 
székhelyét is feltüntetve, mellékgyüjtőkör esetén megelégedve a sorszámmal.

Az első részben a gyűjtőkörök megjelölésére használt, a könyvtár által adott megfo
galmazásokat általában nem módosítja a Tájékoztató. A mutatóvá szerkesztés során óhatatla
nul egységesíteni, utalózni kell az anyagot, az igy létrejövő mintegy ezer "tárgyszó” 
azonban semmiféle tudomány-rendszertani, vagy tezaurusz-módszertani megfontolást nem tük
röz, nem bont fel egyes tudományterületeket oly mélységben, mint a Kalauz tette, ám nem is 
hanyagol el másokat, kiterjed minden, az adott könyvtárak által gyűjtött szakterületre, 
figyelembe veszi, hogy a szóban forgó könyvtárak gyűjtése milyen mértékben specializáló
dott egy-egy részterületre, és jól szolgálja a Gyűjtőköri tájékoztató gyakorlati célját.

Az Uj Könyvek ismertetője szerint a kötet "a könyvtárközi kölcsönzés nélkülözhetetlen 
segédeszköze, a tájékoztató munkában is haszonnal forgathatják gyakorló könyvtárosok." Úgy 
legyen.

/-/
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KIÁLLÍTÁS

Eszperantó könyvkiáIIitás az Országos Széchényi Könyvtárban
1987 március 16 - április II

Az idén - 1987-ben - 100 éves az eszperantó nyelv, ezt a kerek évfordulót számon 
tartja az egész világ.

Az UNESCO Közgyűlésének Szófiában tartott 23. ülésszaka /I985. okt. 8. - nov. 12./ 
határozatban hívta fel a figyelmet az eszperantó nyélben rejlő nagy lehetőségekre a nem
zetközi megértésre való törekvések között. A dokumentum elismerte az eszperantó mozgalom
nak és főképpen az Eszperantó Világszövetségnek /UEA/ az eddigi jelentős hozzájárulását 
az UNESCO munkájáról szóló információk terjesztésében. Egyben felhívták a tagállamokat, 
hogy különböző rendezvényekkel, kiállításokkal, posta bélyegek kiadásával stb. emlékezze
nek a jubileumra és tegyék lehetővé az eszperantónak mint tantárgynak bevezetését iskolá
ikban és felsőfokú nevelési intézményeikben.

Köszönet az Országos Széchényi Könyvtárnak, hogy lehetővé tette ezt a kiállítást. Az 
ünnepi évben ez volt az első ilyen méretű kiállítás és a világon az OSZK az első Nemzeti 
Könyvtár, amely ilyen kiállításra vállalkozott.

A kiállítás fő feladata az eszperantó könyv magyarországi utjának követése, illetve 
a magyar eszperantó könyv külföldi megjelenésének - az ottani kiadásoknak, sőt az eszpe
rantóról nemzeti nyelvekre való fordításoknak - ennek az alig ismert hungarika csoportnak 
a bemutatása.

Mégis a nemzetközi nyelv természetéből adódó ezer szálból szőtt kapcsolatai lehetővé 
.tették, de meg is követelték, hogy itt-ott tág kitekintést nyissunk az eszperantó világiro
dalmi szerepére is.

Különleges hangulatú, különleges hangulatot teremtő kiállítás volt. Lényegében igen 
kis számú könyv, de szemléltetően mutatta be a magyarországi mesterséges nyelvek történe
tét 1770-től máig.
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A legkiválóbb magyar eszperantistákat teljes anyagukkal mutatta be, viszont elég sok, 
nem kisebb jelentőségű, de kevesebb könyvü szerzőt kénytelen volt kihagyni.

Szerencsés ötlet volt a kiállítás tervezéséről előre értesíteni az eszperantó sajtót, 
így a világ minden táján jelentek meg híradások a tervezett kiállításról. Legtöbben magát 
a tájékoztató körlevelet fotózták le.

Nyolc eszperantó programot is adó rádióról tudunk, amelyek többször is közölték a ki
állítás hírét, mint a jubileumi év egyik jelentős eseményét.

Külön figyelmessége volt a rendezőknek, hogy a határon kívül megjelent hungarikákát 
a többivel azonos betűtípussal és betűnagysággal, de feltűnő, rózsaszín kartonon jelezték. 
Erre a tényre - különösen a könyvtárosokat érdekli - már az első vitrinben /a feliratokkal 
azonos színű kartonon/ felhívták a figyelmet.

Az eszperantó természetéből adódóan igen sok külföldi - közöttük számos neves - sőt 
világhírű eszperantista látogatója volt a kiállításnak. Erre természetesen igen jó alkalom 
volt a Tavaszi Fesztivál idején tartott 28. Országos Magyar Eszperantó Kongresszus, amely 
maga is sok külföldit vonzott.

Néhány érdekes levél is érkezett.
Marjorie Boulton angol írónő az oxfordi egyetem doktora, az Eszperantó Akadémia tag

ja fotókat kér erről a kiállításról arra a kiállításra amelyet az oxfordi egyetem könyv
tára az ősszel rendez a jubileumi év alkalmából. A mi kiállításunk meghívóját és plakát
ját máris felvették a kiállítandó tárgyak közé.

Soros György rövid levélben köszönte meg az értesítést. A Soros név igen jól ismert 
könyvtáros körökben. Azt viszont csak Fajszi Kárólynak - a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
rendezésében tartott - előadásából tudtuk meg, hogy Soros György gyermekkora óta eszpe- 
rantista. Édesapja az első világháborúban a lövészárokban tanult meg eszperantóul. Hadi
fogságáról, hadifogságból való meneküléséről 1923-ban "Modern Robinzonok" címen eszperantó 
nyelvű színes beszámolót irt. A Literatura Mondó című folyóiratnak I922—I926—ig felelős 
szerkesztője volt. /Ez a folyóirat 1949-ig még kétszer megbukott Budapesten. Végül az 
1970-es évek elején a japánok adták ki reprintben mind a három megbukott sorozatot./ Soros 
Tivadar - az apa - második híres könyve a Kanári-szigeteken 1965-ben kiadott "áll arcosbál 
a halállal, Nácivilág Magyarországon" cimü kötet volt.

A kiállítandó anyagot maga a gyűjtő válogatta össze, de művészi bemutatása az OSZK- 
nak név szerint IIIy Márta és Förster Miklós szerető gondoskodásának köszönhető, ők terem
tettek a nemzetközi közönség által is elismert, magasszinvonaIu megjelenést a sokszor bi
zony el sárgult régi füzetecskéknek, amelyek ugyan nagyon értékesek, nagyon ritkák, nagyon 
megbecsültek, csak éppen nem mutatósak.

A kiállítás Fajszi Károly 1982 óta védett anyagából készült. Ez a gyűjtemény most 
mintegy 20.000 bibliográfiai egységből áll. Gerince a 7.200 kötet könyv, több mint 3.000 
évfolyam bekötött folyóirat és több mint 5.000 kiegészítésre váró folyóirat évfolyam.

A gyűjtemény előkelő helyet foglal el a világ nagy eszperantó gyűjteményei között is, 
de a magángyűjtemények között a legnagyobb.

XI6 önálló kötet, eredeti eszperantó, I angol kötet, I fordítás, 6 előszó - a Fajszi gyűj

teményben.
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Fajszí Károly gyűjtőmunkáját az Elnöki Tanács a kiállítás megnyitását követően, a 
Munka Érdemrend arany fokozatával ismerte el.

Demeter Annamária
Magyar Eszperantó Szövetség 
KuIturáIis bizottságának 

titkára

VI1-a jaro. Februaro 1902. Nu 2 (74)

Ciuj klarigoj pri abono, anoncoj, manuskriptoj k. c. estas sur la lasta pago.

Pri Japanujo!
Vnu el niaj amikoj, kiu logas ne malproksime de Japanujo, sendia aj ni la 

sekvantan leteron. Sí pensis, ke gi poros mteresi niajn legantojn pro 1a faktoj, 
kiuj antaii nelonge okazia en tiu regiono. (p, y p)

Vi skribis aJ mi en via lasta letérő, kara í 
mia, ke tre yedeble mi havas propran opinion 
pri la nuntempaj Japanoj, pro la longa tempó, 
kiun mi pasigadis tie fi. Ho jes 1 tre certe, 
kvankam la misteraj proíundajoj de 1’ Japana 
animo e-tas tre malfacile esploreblaj de •Bar- 
baro* kiél mi; séd far úa estas via deziro, 
mi tuj resumos al vi miajn rimarkitajojn.

Tre vranga estas, eble la plej stranga el 
Ciuj okazoj en la historio de Ciuj nacioj, tiu 
fakto, kiun oni vidis antaü kvardeko da jaroj; 
nacieto, preskaú lute ne konata, sovage mal- 
permesante eniron de fremduloj, tre konser- 
vema pri siaj moroj, kutimoj, kaj tradicioj, 
subite malfermigas, akceptas, kaj ef deprenas 
memvole, varmege, rapidege, Cion, kion plej 
kontraflan al gia lentjara vivado enhavas la 
civUizacio de 1' Eüropanoj! Séd, fu estis vere 
rinceraj tiu Aango, tiu revulucio ? Cu la japanoj 
fatigis rfektive • Aiia blanka gonlii* '* unu- 
vorte, Cu oni povas tute konfidi al ili, ne

timante ián vekigoo de 1' antaüa popola rnalamo 
kontrafi ni? jen estas demandoj, pri kiuj mi 
respondas kun certeco — (kaj ne sola, séd 
multaj aliaj kuné kun mi): *Ne! La Japanoj 
ne Sangis tian intiman opinion rilatan al ni; 
ili estas niaj Ciamaj malamikoj, niaj konkurantoj 
plej timindaj en Azio. Se iám starigos tie 
teruraj malfacilajoj kaj kontraűajoj, tiam nur 
la Japanojn ni de vas kulpigi pri tio. > La 
pruvon ni ricevos, iom esplorante la historion 
kaj la unuan vivmanieron de 1' Japanoj.

Pri la 1867-a Revolucio, mi nenion plie 
diros ol la supreskribitajojn. Séd, kiaj estis 
la kaQzoj produktintaj la tiaman (tangón, jen 
estas aferoj ne tre konataj, kiuj donos al ni 
ftlosilon por iom ektnalíermi la pordon de 
lestonteco. Nu! gi estas nur uncia ma nwvndo, 
k u renversis la • sugun'*-<*jn al kiuj oni ri- 
procis nur Hinti Iro grandiul fas oron por 
lu fTmiduloj ! Scd b i'dafl, la gvidinloj tiun
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Alábbi cikkünket a Nemzeti Muzeum épülete alapkő letételének 150. évfordulója alkalmából 

közöljük.

"KÖNYVTARUNK ÉS A NEMZETI MUZEUM

Könyvtárunk csaknem másfél évszázadon át a legszorosabb szimbiózisban olt a Magyar 
Nemzeti Múzeummal: egyik osztályát alkotta annak. Ebből a helyzetből adódott, hogy nemcsak 
a nagyközönség, hanem a magas értelmiség, sőt általában a két intézet tudományos személy
zete is a Múzeumot mint anyaintézményt, a Széchényi Könyvtárt mint leányintézményt tekin
tette. Innen a régebben általánosan használt Múzeumi Könyvtár elnevezés is. A társadalom 
úgy tudta, hogy Széchényi Ferenc alapította a Nemzeti Múzeumot s vele együtt a Széchényi 
Könyvtárat is. E nézet a századfordulón kőbe vésve is dokumentálódott. Amikor ti. 1902-ben 
Széchényi Ferenc szobrát a Muzeum-kertben felállították, a talpazatra a következő felira
tot helyezték: "GRÓF SZÉCHÉNYI FERENC 1754-1820 A MAGYAR NEMZETI MÚZEUMOT MEGALAPÍTOTTA 
I802-BEN.”

A szigorú történelmi valóság szerint azonban nem Széchényi Ferenc volt a Nemzeti Mu
zeum megalapítója. 1802-ben ő csak Nemzeti vagy Országos Könyvtárt létesített, a Nemzeti 
Múzeumot 1808-ban József nádor javaslatára a magyar országgyűlés hívta életre. Minthogy 
azonban a Nemzeti Múzeumba az addig önállóan egzisztáló Széchényi Könyvtárt bekebelezték, 
az utókor Széchényit nemcsak az Országos Könyvtár alapítójának tekintette, hanem egyszers
mind a Múzeuménak is. Az idevágó történeti tények a következők.

A Széchényi Könyvtár fennállásának harmadik évében, 1805-ben egy bécsi főúri magán
gyűjtemény elárverezése alkalmából néhány előkelő magyar közéleti személy szót emelt 
amellett, hogy ezt a gazdag gyűjteményt Magyarország számára megvásárolják. Ennek kapcsán 
felmerült az a kívánság is, hogy a Széchényi Országos Könyvtár /hivatalos nevén: Bib- 
Iiotheca Széchényiano-RegnicoIarís/ a nemzeti kultúra tárgyi emlékeit is gyűjtő és megőrző
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intézménnyé, múzeummá bővíttessék ki. Némi reális alapot szolgáltatott erre az a körülmény, 
hogy Széchényi Ferenc könyvtára nyomtatott könyveken, kéziratokon, térképeken kívül metsze
teket, címereket, sőt régi pénzeket, érméket is tartalmazott. /A barokk időkből származó 
hagyományok szerint ugyanis szokás volt ekkor is előkelő könyvtárakban a látványosság foko
zására földgömböket, csillagászati eszközöket, éremgyüjteményeket stb. is kiállítani./ A 
szóbanforgó bécsi gyűjtemény megvételére nem került sor, de a Magyar Nemzeti Muzeum felál
lításának gondolata napirenden maradt. A Széchényi Országos Könyvtár főhatósága, a kiváló 
tudományos és művészi érzékkel rendelkező József nádor /maga is szenvedélyes gyűjtő/ fel
szólította a Könyvtár őrét, Miller Jakab Ferdinándot, hogy készítsen tervet egy olyan or
szágos muzeum szervezéséről, amely a Széchényi Könyvtárt is magába foglalná. Miller a kö
vetkező évben /I806/ kidolgozta a kívánt elaborátumot s a nádor elé terjesztette; József 
nádor pedig, miután a kérdésben fontos kormányzati tényezők és szakértő egyetemi tanárok 
véleményét is kikérte, - cselekvéshez látott. Pest városának akkoriban vezető építészével, 
HiId Józseffel megterveztette a létesítendő Muzeum épületét, majd az elkészült tervrajzok
kal kiegészített Miller-féle elaborátumot 1807-ben kinyomatta. A terv latin és magyar 
nyelvű szöveggel 1200 példányban jelent meg Museum Hungaricum excelsis regni proceribus et 
inclytis statibus ac ordinibus exhibitum címen.

E kiadvány rendeltetése az volt, hogy a Budán éppen együtt ülő országgyűlés számára 
törvényjavaslatul szolgáljon. Ez a budai diéta azonban nem jutott el a nádori előterjesz
tés tárgyalásáig. Az 1807: 24. te.-kel csupán a Széchényi Országos Könyvtár alapítását és 
Széchényi Ferenc érdemeit iktatta törvénybe, a Magyar Nemzeti Muzeum alapítását csak mint 
teendőt jelölte meg. József nádor éppen ezért a következő évben összehívott országgyűlésen 
újra fellépett a terv megvalósítása érdekében. S mivel időközben erőteljes propagandával 
sikerült a társadalmat az ügy iránt fel lel késitenie, sőt Pesten - GrassaIkovieh herceg 
ajándékaként - telket is szerzett a Muzeum számára, a rendek megszavazták a javaslatot. Az 
1808: 8. te. statuálta a Magyar Nemzeti Muzeum alapítását, felhívta az ország társadalmát 
egy különálló múzeumi pénzalap összegyűjtésére, József nádort pedig felhatalmazta az uj 
intézmény megszervezésére, palotájának felépítésére. E törvény életbeléptetésével a Széché
nyi Országos Könyvtár önálló intézményi léte megszűnt s ettől kezdve csak mint a Magyar 
Nemzeti Muzeum egyik szekciója, alárendelt szervként működött.

Széchényi Ferencnek a Nemzeti Muzeum éIetrehivásában semmiféle szerepe nem volt.
József nádor ez ügyben teljesen szuverénül járt el, Széchényinek még a véleményét sem kérte 
ki. Miller Jakab Ferdinánd is a múzeumi tervjavaslat készítését titokban tartotta Széchényi 
előtt. Nincs kizárva, hogy Széchényi csak a kinyomtatott plánumból értesült tüzetesen az 
országos Könyvtárnak Nemzeti Múzeummá leendő átalakításáról. Nem volt beleszólása a könyv
tára I ap i tónak a Muzeum gyakorlati megszervezésébe sem. Ezt is Miller végezte el, előbb 
mint megbízott, utóbb /1812-től/ mint tényleges muzeum-igazgató, - kizárólag József nádor 
irányítása és ellenőrzése mellett. A nádor annyira a maga alapításának tekintette a Muzeu- 
mot, hogy Széchényinek az 1802. évi, királyilag megerősített alapítvány levelében bizto
sított könyvtári kegyúri jogait sem tartotta tiszteletben: a Széchényi Országos Könyvtár 
megüresedett vezetői /custosi/ állását saját hatáskörében töltötte be, holott ez Széchényi 
joga lett volna.
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A Széchényi Könyvtárnak ez az 1808-ban kialakult uj jogállása hosszú időre állandó
sult: vezetése, fejlődése majd 130 éven át korlátok közé szorult. Voltak idők, amikor 
már a Széchényi nevet is értelmetlennek, az idő által meghaladottnak tartották elnevezé
sében, sőt eredeti nemzeti irányú gyűjteményi jellegét is meg akarták szüntetni. Szeren
csére az I802-i alapítólevél hathatós védelmet nyújtott az efféle törekvések ellen mind
addig amíg sikerült a Könyvtárnak eredeti önállóságát visszaszereznie.

Alkalom erre először csak a két világháború közötti időszakban kínálkozott. Ekkori
ban két ízben is foglalkozott a törvényhozás a Nemzeti Muzeum reformjával. A nemzeti nagy 
közgyűjteményeink önkormányzatáról szóló 1922: 19. te. azonban a Nemzeti Múzeumot nem bel
ső szervezetében, hanem csupán jogkörében szabályozta, amennyiben három más országos jel
legű tudományos gyűjteménnyel /az Országos Levéltárral, a Szépművészeti Múzeummal és az 
Iparművészeti Múzeummal/ együtt ORSZÁGOS MAGYAR GYÜJTEMÉNYEGYETEM elnevezésű közös autonóm 
szervezetbe illesztette. A Széchényi Könyvtár helyzete az uj koncepcióban nem változott: 
maradt ugyanúgy amint korábban volt.

Az első fordulat könyvtárunk jogállásában csak tizenkét év múlva következett be. Az 
1934: 8. te. a Gyűjteményegyetem reformja kapcsán megszüntette a Magyar Nemzeti Muzeum 
1808. évi szervezetét s belőle három különálló intézményt alkotott: a Magyar Történeti Mú
zeumot /ide sorolva a régészeti, a történeti, az iparművészeti gyűjteményeket valamint a 
Néprajzi Múzeumot/, az Országos Természettudományi Múzeumot és az Országos Széchényi 
Könyvtárt. Am mindezeket ugyanakkor az Országos Levéltárral és a Közgyűjtemények Országos 
Főfelügyelőségével ismét közös autonóm keretbe foglalta, amelyre a korábbi Országos Magyar 
Gyűjteményegyetem helyett az uj értelmű MAGYAR NEMZETI MUZEUM elnevezést ruházta. Az Or
szágos Széchényi Könyvtár tehát messzemenően felszabadult a Nemzeti Muzeum százados gyám
kodása alól, s ettől kezdve csupán ez autonóm keret tanácsának volt alárendelve, ami lé
nyegesen kedvezőbb helyzetet jelentett számára a korábbinál.

A teljes intézményi szabadság állapotát azonban könyvtárunknak csak a második világ
háború után sikerült elérnie. Ez a korszakos jelentőségű változás 1949-ben következett be 
a múzeumokról és műemlékekről szóló 1949. évi 13. számú törvényerejű rendelet életbe lé
pésével. A rendelet 4. paragrafusának I. pontja megszüntette a Magyar Nemzeti Múzeumnak az 
1934: 8. tc.-en alapuló önkormányzati szerepét és jogi személyiségét, ugyanezen paragrafus 
2. pontja pedig kimondta, hogy a Magyar Nemzeti Muzeum önkormányzati szervezetében egyesí
tett nagy nemzeti közgyűjtemények - melyek közé az Országos Széchényi Könyvtár is tarto
zott - ezután önálló intézményekként folytatják működésüket. Tizennyolc év óta tehát már 
csak épületünk közös a Magyar Nemzeti Múzeummal.” - BERLASZ JENŐ

OSZK Híradó, 1967. 3.sz.
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TÁJÉKOZÓDÁS

A Deutsche Bücherei-ben jártam...

1987. május 18-tól 22-ig a lipcsei Deutsche Bücherei vendége voltam. A DB és az OSZK 
között szoros a kapcsolat, majd minden évben jönnek onnan kollégák hozzánk és tolunk is jó 
néhányan jártak már a könyvtárak közt] csere révén Lipcsében.

Sokak számára közismert, hogy a könyvtárat a német könyvkereskedők tózsdeegyesüIete 
alapította 1912-ben, megnyitására 1916-ban került sor. Gyűjtőkörébe tartoznak a német 
nyelvű könyvek, periodikák, térképek, különböző zenei anyagok és a szabadalmi leírások.
A Deutsche Bücherei része a Buchmuseum, amely könyv- és irástörténeti kiállításon ad Íze
lítőt anyagából. A könyvtár legfontosabb kiadványai a német nemzeti bibliográfia, beleért
ve a külföldön megjelenő német nyelvű müveket és a német nyelvű müvek fordításainak bib
liográfiája. A törzsanyagot három fő katalógus, a betűrendes, a szak, valamint a kiadói 
és intézményi katalógus tárja fel.

Engem, mint az olvasószolgálat munkatársát elsősorban az ottani olvasószolgálat fel
építése és működése érdekelt. Az olvasókat két részleg szolgálja ki: a felvilágosítás 
/Auskunft/ és a használati részleg /Benutzung/ a hozzá kapcsolódó raktárakkal együtt. A 
felvilágosítás a szóbeli tájékoztatáson kívül a telefonon és levélben érkező kérdésekre ad 
választ, valamint a katalógus és a segédkönyvtár használatában segíti az olvasót. A 
hosszabb anyaggyűjtést, alaposabb kutatást igénylő kérések teljesítését, nagyobb bibliog
ráfiák összeállítását a könyvtár térítés ellenében vállalja. A használati részleg munkatár 
sai a könyvkiadóban teljesítenek szolgálatot, ezen kívül ellátják a társadalomtudományi, 
a természettudományi, a technikai és a folyóiratolvasó felügyeletét. A könyvtár nyitva- 
tartása némileg eltér a mienkétől: Az olvasótermek hétfőtől péntekig 8-22 óráig, szombaton 
9-18-ig látogathatók. A kitöltött kérőlapokat a katalógusteremben és a könyvkiadóban felál 
litott ládákba kell bedobni, melyeket 8 és 14 óra között óránként ürítenek. A kérések tel
jesítése két órát vehet igénybe, egyszerre 5 kötet folyóirat vagy könyv igényelhető. Érde
kesség, hogy a főbejáratnál és a Kari Marx Egyetem előcsarnokában is van ilyen láda, ahova 
a könyvtár nyitvatartási idején kívül és vasárnap is be lehet dobni a kéréseket, amiket
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aztán a következő munkanapon teljesítenek. A könyvek használati ideje négy hét, ami azt 
jelenti, hogy a könyveket addig félreteszik, de ez az idő bizonyos esetekben hosszabb, ill. 
rövidebb is lehet. A könyvtár épületéhez zárt híddal kapcsolódik a néhány éve elkészült 
raktártorony; a könyveket tartalmazó műanyag kosarakat futószalag továbbítja. A raktárban 
néhány helyen pihenőt, kis konyhát, WC-t alakítottak ki.

Összehasonlítva a Lipcsében látottakat az OSZK-ban nap mint nap tapasztaltakkal, 
elmondható, hogy ott is probléma a tömeges olvasói igények kielégítése. Az olvasók száma 
a renoválás miatt bezárt egyetemi könyvtár kiesésével jelentősen megnövekedett Lipcsében.
A rendelkezésre álló elegendő hely miatt az anyagok hosszabb ideig tehetők félre, mint ná
lunk, viszont a kiszolgálás nem olyan gyors. Az állományvédelmi mikrofilmezés nem olyan 
nagy mértékű, a könyvtár vezetősége inkább a mikrofich-re vételt szorgalmazza. Ilyen 
módon olvasható a szabadalmak egy része és folyamatban van a katalógus mikrofiche-ezése is. 
A DB olvasóinak is van lehetősége fénymásolat készíttetésére, azonban tapasztalataim 
szerint a másolatok minősége nem olyen jó, mint az OSZK-ban készítetteké, amelyeket pedig 
gyakorta ér kritika az olvasók részéről.

A könyvtárban tett látogatásom - első ismerkedésem az OSZK-t nagyságban megközelítő 
külföldi könyvtárral, a hasonlóságok és különbségek felfedezése - sok újdonságot jelentett 
számomra.

Rózsa Mária
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KÖNYVTÁRUNK
ÉLETÉRŐL

SZAKSZERVEZETI BIZALMI TESTÜLETI ÜLÉS

A bizalmi testület május 28-i ülésén a testület 48 tagja vett részt. A testületi ülés 
napirendjén: a műszakpótlék rendelet módosítása, a nyelvpótlék rendszer változtatására vo
natkozó lehetőségek ismertetése, dr. Várkonyi Julianna gazdasági igazgató és Szente Ferenc 
főigazgatóhelyettes beszámolói szerepeltek.

A műszakpótlék módosítását, számos kérdés után a testület elfogadta.
Éles vitát váltott ki a nyelvpótlék rendszer változtatására vonatkozó tájékoztatás, 

de a döntést elhalasztottuk, tekintettel az uj, készülő országos nyelvpótlék rendeletre, 
a könyvtár belső átszervezésére, valamint a munkaköri leírások hiánya is gátolja a tisz
tánlátást ebben a kérdésben.

Várkonyi Julianna a bizalmi testület számára rövid összefoglalót készített a könyv
tár költségvetési helyzetéről, a béralap felhasználásáról. Ezt a kérdést tavaly ősztől 
számos fórumon megbeszéltük, most kevés hozzászólás volt, a bizalmi testület a tájékozta
tót elfogadta.
/A műszakpótlékról szóló anyagot és Várkonyi Julianna tájékoztatóját a Krónika rovatban 
közöltük./

Nagy várakozás előzte meg Szente Ferenc beszámolóját a könyvtár teljes szakmai, gaz
dasági, irányítási és személyzeti felülvizsgálatára válaszoló intézkedési tervről, a könyv 
tárban várható strukturális változásokról vagy ahogy egyszerűbben kifejezzük magunkat, az 
átszervezésről. Ezt a nagyon érdekes és mindannyiunkat érintő beszámolót sok hozzászólás 
és kérdés követte. Azóta is több alkalommal került sor ilyen jellegű tájékoztatásra és az 
érintettek, szakmai körökben még bizonyára részletesebben meg fogják beszélni ezeket a kér 
déseket. /írásbeli anyag nem állt rendelkezésünkre, ezért itt nem tudjuk közölni./

Végezetül dr. Illyés Katalin SZB-titkár az aktuális hírekről és eseményekről tájékoz
tatott.

Karácsonyi Rózsa
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"Csendes vadászat” c. vetités a Vörös Szegfű klubban

1987. június 4-én du. 4 órakor a Szovjet Kultúra és Tudomány Házában, a Vörös Szegfű 
Klub baráti rendezvénysorozatának keretében zenés, hangosított diaképes vetítést tartott 
az OSZK kis csoportja. A "Csendes vadászat" című összeállítás hazánk növény- és állatvi
lágával, valamint az Európa hírű vadrezervátummáI, Gemenccel ismertette meg a nézőket.
A vetített fotókat Hey Lóránt készítette és ő irta a műsor összekötő szövegét is. Orosz
ra fordította Zádoczky Irén, a nyelvi lektor Ruszin Emil volt. A narrátor szöveget a kel
lemes orgánumu Ruszin Éva mondta magnóra oroszul. A műsort Harcos Katalin szerkesztette 
és rendezte.

Az érdeklődés igen élénk volt, s a vetités sikerét az is bizonyítja, hogy a SzKTH 
dolgozói kérték: ismételjék meg egy későbbi időpontban.

A vendéglátók óriási virágcsokrokkal, hanglemez- és könyvajándékokkal köszönték meg 
a műsor készítőinek és közreműködőinek munkáját, akik - kellő érdeklődés esetén - a könyv
tár dolgozóinak is szívesen bemutatják műsorukat magyar /vagy orosz/ nyelven.

Harcos Katalin 
Zádoczky Irén
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SZERKESZTŐSÉGI ROVAT

Az OSZK Híradó első félévéről

Egy éve annak, hogy beszámoltam a humor szám "megszerkesztése" körűIményeiről. Most arról 
szeretnék írni, hogyan álltak össze a Híradó harmincadik évfolyama első félévének számai. 
Akkor azt Írtam nehezen, a válasz most is ugyanaz. Nem volt könnyű összegyűjteni az anya
got, némileg behozni a nagy időbeli lemaradást. Talán a legnagyobb probléma abból adódott, 
hogy különböző okok miatt nehézkesebbé vált a "Krónika" és bizonyos fokig a "Munkánkról 
kérdéseinkről" című rovatok tartalmának összeszedése, ezért fordulunk ismételten kéréssel 
az osztályvezetőkhöz és a Tárak vezetőihez, hogy tartsák kötelességüknek beszámolni te
rületük munkájáról, eseményeiről évenként, félévenként.

Fontos volna az is, hogy az OSZK kiadványait azok ismertessék akik szerkesztették, 
összeállították őket. Várjuk továbbra is az úti beszámolókat, a fiatal és uj dolgozók, nyug
díjasaink írásait sajátos meglátásaikról, problémáikról. De nem kevésbé azoknak a cikkeire 
is ténylegesen továbbra is számítunk akik megígérték azokat egy évvel, fél évvel, három 
hónappal ezelőtt, megígérték de nem teljesítették ígéretüket. Pedig az Ígéret szép szó...

Itt kell megjegyezni, hogy a "Híradó" külső visszhangja nem rossz, például a "Könyvtá
ros" 1987. 6. számában olvashatjuk: "A nem a nemzeti könyvtárban dolgozó érdeklődők... egy
re nagyobb örömmel és érdeklődéssel vehetik kézbe a híradót. Nemcsak változatosabbak, 
színesebbek, üdébbek az írások, de egyre több olyan is akad köztük /például a kiállítási 
beszámolók, a hovatovább szaktanulmányokká kerekedő nekrológok, a kitűnő interjúk tudós 
belső munkatársakkal.../, amely feltétlenül megérdemli /megérdemelné/ a nagyobb nyilvános
ságot". A recenzió külön, kiemelten megemlékezik a kiállítási beszámolókról, melyek 
"nemcsak azért érdekesek, mert imponáló szakszerűséggel mutatják be egy-egy téma muzeoló- 
giai-könyvtártudományi problémáit, nemcsak, mert fölöttébb szakszerű kiáIIitástechnikai 
tudnivalókkal szolgálnak, de azért is, mert azokhoz is szólnak, akik nem láthatták... az 
adott kiállítást. Szinte szakirodalmi érdekességü utó-katalógusok." Az elismerést köszönet
tel nyugtázzuk, azonban a kritikát is elfogadjuk a "meglehetős késés"-ről. Mentségünkre 
csupán technikai okokra - nyomdai kapacitás, papirhiány, a cikkek nehézkes beérkezése - 
hivatkozhatunk.
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A jelenlegi - megdicsért - színvonalat szeretnénk továbbiakban is tartani, de ez 
csak kollektív erőfeszítéssel lehetséges, ha a megbeszélt és az önkéntes írások időben 
beérkeznek. Ha a "Híradó11 a jövőben a megfelelő időpontban megjelenhet akkor a "Kis 
Híradó", és az "Info Club" - egymást kiegészítve - jól szolgálhatják az OSZK munkatársai
nak információ igényét.

Itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy az önkéntes közreműködők, cikkírók és terjesztők 
munkájáért köszönetét mondjunk. Egyben kifejezzük reményünket, hogy a második félév 
számainak összeállítása, kinyomása gördülékenyebben és gyorsabban fog menni.

Batári Gyula
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