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KRÓNIKA

A Főigazgatói Kollégium üléséről

A Főigazgatói Kollégium 1998. október 15-én megtárgyalta Tüske László előterjesztésében a „Javaslat a Tájékoztató 
osztály és az Olvasószolgálati osztály szerkezeti átalakítására” című anyagot. Az ülésen jelen voltak a munkafolyamat
tervező csoport tagjai is.

A Kollégium a javaslatot alapos megtárgyalás után elfogadta: október 15-i határidővel a Tájékoztató osztály és az 
Olvasószolgálati osztály összevonásával létrejött az Olvasó- és tájékoztató szolgálat.

Illyés Katalin

Miniszteri látogatás az OSZK-ban

Hámori József, a nemzeti kulturális örökség minisztere 1998. szeptember 25-én tájékozódás céljából meglátogatta az Országos 
Széchényi Könyvtárat. Kíséretében volt dr. Visy Zsolt államtitkár, dr. Szentpéteri Erzsébet főosztályvezető és dr. Skalicki Judit 
osztályvezető. Megbeszélést folytattak előbb a szőkébb vezetőséggel, majd a főosztályvezetői értekezlet állandó tagjaival.

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

1998. szeptember 1.-1998. október 31.
Új dolgozóink: Ács László műsz. üi., Gyártási osztály, Balogh Ágnes szakmunkás, Kötészet, Farkas Viktória 

ügyvit. alk., Olv. és Táj. Szóig., Károlyi Lajos fenntart, alk., Műsz. fenntart, osztály, Majláth 
Gyöngyi raktáros, Raktári osztály, Perusza Margit könyvtáros. Periodika féld. osztály, Salamon 
Judit ügyvit. alk., Olv. és Táj. Szóig., Sármány Ágnes főkönyvtáros, Könyvfeldolg. osztály. 
Somogyi Etelka ügyvit. alk., Olv. és Táj. Szóig., Szalatnai Diána ig. szakaik., Periodika feldolg. 
osztály, Tóth Loránd főkönyvtáros, Könyvfeldolg. osztály, Vass Andrea ügyvit. alk., Könyvfel
dolgozó osztály,

Áthelyezés a könyvtáron belül: Élbe István könyvtáros, a Fölöspéldány Központból a Raktári osztályra.

Eltávoztak a könyvtárból:
- áthelyezéssel: Dobos Ágnes főkönyvt., a Periodika feldolg. osztályról a 12. sz. Ipari és 

Kereskedelmi Szakközépiskolába.

- munkaviszonya megszűnt: Dr. Borsányi-Schmidt Ferenc tud. kút., Olvasó és Táj. Szóig., 
Kiss Edina könyvtáros, Könyvtártud. inf. szakkönyvtár, Nyíró József könyvtáros, Periodika 
Féld. osztály, Szabó Éva igazg. üi., Titkárság, Tanosné Dóra Éva kvt. assz., Könyvtárközi 
kölcsönzés, Virágh Eszter Éva szakmunkás, Kötészet, Ábrahám Józsefné ügyvit. alk., Pü. és 
számviteli osztály.

- nyugdíjazással: Baranyai Ferencné könyvtáros, Kötelespéldány szóig., Falvainé Szabó Edit 
segédkönyvtáros, Fölöspéldány központ, dr. Kertész Gyula ov., Retrospektív bibi. osztály.
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MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL

Bemutatjuk
az Olvasószolgálat gondozásában készülő 

időszaki kiadványok lelőhelyjegyzékét
A kilencvenes évek elejére befejeződött az 1952 előtt 

megjelent időszaki kiadványok körülbelül 75%-ának 
rekatalogizálása. így az egy példányos dokumentumok 
muzeális jelzetre kerültek (kerülnek), ezért gyakorlati
lag nem forgalmazhatjuk azokat. Bár a korabeli újsá
gok nagy része mikrofilmen olvasható, de így is sokan 
érdeklődnek, hogy mely más könyvtárban olvashatnák 
még eredetiben.

A meglévő tájékoztató segédlet: „MagyarSajtóbib
liográfia 1705-1849. A Magyarországon magyar és 
idegen nyelven megjelent, valamint a külföldi hunga- 
rika hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. Bp., OSZK 
1986; melyet Busa Margit állított össze hosszú évek 
munkájával, az 1705-1849 közötti időszakot tárja fel, 
e kötet folytatása 1867-ig terjed (Bp., OSZK. 1996.), 
ebben a kötetben a budapesti könyvtárak közül az 
OSZK, az ELTE Egyetemi Könyvtár, a MTA Könyv
tára és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szerepel.

A másik fontos tájékoztató segédlet a Nemzeti Perio
dika Adatbázis (NPA) a magyar könyvtárakban talál
ható külföldi időszaki kiadványok lelőhelyeit tárja fel.

1994-ben az Olvasószolgálati Osztály munkatársai 
kezdték el Lakatos Éva irányítása mellett összegyűjteni 
a budapesti nagyköny vtárak időszaki kiadványok kata
lógusadatait az 1850-1952 közötti évekből. Az össze
állításnak Busa Margit bibliográfiája alapján adtunk cí
met, azzal az igen nagy különbséggel, hogy ez csupán 
lelőhelyjegyzék és nem bibliográfia: ,A Magyarorszá
gon magyar és idegen nyelven megjelent valamint a 
külföldi hungarika hírlapok és folyóiratok lelőhely- 
jegyzéke a budapesti nagykönyvtárakban. 1850- 
1952. ” (továbbiakban LHJ).

Eddig 20 budapesti könyvtár anyagát és a Janus 
Pannonius Tudományegyetem Könyvtára anyagának 
egy részét gyűjtöttük ki.

A különböző könyvtárakból származó kartonokat 
betűrendbe soroltuk, így az eddig gyűjtött teljes anyag
ból (18 katalógusfiók, ez kb. 60 000 cédulát jelent!) 
tudunk már tájékoztatni. Már két kötet elkészült, az el

ső A-E-ig, a második F-L-ig, összesen 2491 tétel. Je
lenleg az M-M-ig terjedő jegyzék korrektúrája készül, 
mely közel 1000 tétel.

Az LHJ tételei a következő adatelemeket tartalmaz
zák: főcím, párhuzamos cím, a lap élettartama, megje
lenési hely, könyvtárak kódjai, évfolyamok, raktári jel
zetek, mutatók: főlap, melléklap, társlap, előbbi és 
utóbbi cím, előzmény, folytatás, címváltozat.

Minden kötet elején megadjuk a könyvtárak pontos 
címeit és telefonszámait a nemzetközileg használt 
könyvtárkódok sorrendjében. A gyakorlati munka az
zal kezdődött, hogy az összegyűjtött cédulákat az 
OSZK folyóirat-katalógusával és a különböző bib
liográfiákkal összehasonlítottuk és pontosítottuk, mi
vel nem minden könyvtár dolgozta fel azonos módon 
a dokumentumokat. Az azonos című és az azonos 
időben megjelent lapoknál megkülönböztetésül fel
tüntettük a közreadót vagy a szerkesztőt. A főcím 
mellett a folyóirat élettartamának évszámai szerepel
nek. Ez után a könyvtárak kódjaik sorrendjében kö
vetik egymást, melyet az adott könyvtárban található 
évfolyamok követnek a raktári jelzettel együtt. Ezek 
az adatok az adott könyvtár katalógusadatai és csak 
éveket tartalmaznak, az azon belüli esetleges hiányo
kat nem. Az egyes tételeket az előzőekben már rész
letezett utalók zárják, feltüntetve a különböző mel
léklapok évszámait is.

Az egyes könyvtárak katalógusadatait esetenként 
ellenőrizni kellett, ismét elmenni a könyvtárba és most 
már kézbe venni az adott dokumentumot, mivel olyan 
címek is voltak, melyek nem szerepeltek az OSZK ka
talógusában. Számtalan téves cím volt, amelyekről 
csak kézbevételkor derült ki, hogy nem önálló lapról 
van szó, így ezek főcímként való feltüntetése az LHJ- 
ben súlyos hiba lett volna. Ilyen volt a „Magyar Ipar- 
felügyelő. 1930-1938”. Ez egy fejléces rovat csupán 
a „Munkaügyi Közlöny”-ben. A „Kínálat 1931 ” szin
tén nem önálló lap, a „Fűszerkereskedők Lapja ” rovata 
volt, mely mindig a lap 5. és 8. oldala között jelent meg.
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A „Közgazdasági Hírlap (Temesvár) ” a „Temesvári 
Hírlap” mellékletének nevezi önmagát, de valójában 
fejléces rovat volt a lapban semmi több.

A kötetekben folyamatos sorszámozással a címek 
betűrendben követik egymást, ide soroltuk be a fonto
sabb címváltozatokat is, amelyek Ld. jelöléssel a fő
címre utalnak. Minden kötet helységnév- és a címvál
tozatok mutatóival zárul A külföldi helységneveknél az 
országkódokat is feltüntettük, a helységneveket az EN 
23166:1995. sz. magyar szabvány szerint közöljük.

1994-ben, mikor a munkát elkezdtük, a számítógé
pes kollégák az ISIS rendszert ajánlották, de nem volt 
mód az adatbázis megtervezésére. így egyszerűen csak 
szövegszerkesztőbe gépeltük be az adatokat, mely ed
dig nem okozott problémát, mivel a gépi hozzáférés 
igen csekély volt és a tájékoztatáskor egyszerűbb volt 
a köteteket kézbe adni, vagy fellapozni. 1998-ban 
kezdtünk bele egy adatbázis megtervezésébe a Micro
soft Acces programban, az eddigi kötetek adatait most 
konvertáljuk, abban a reményben, hogy lesz majd szá
mítógép, ahol az olvasók is használhatják.

A munka során meggyőződtünk arról, hogy az 
OSZK időszaki kiadványok katalógusa a legmegbíz
hatóbb forrás e területen, de az nem igazolódott be, 
hogy ha valamit nem találunk meg a katalógusban, 
akkor az nincs is, vagy nem is volt

Felfedeztünk olyan dokumentumot is, amelyet a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei bibliográfia ismeret
lenként tüntet fel, de az Országgyűlési Könyvtár ka
talógusában megtalálható: „Építőipari Népnevelő. 
1949. " Miskolc.

Egy pár érdekesség még:
„ Gyorsírástudomány, Diák Gyorsíró Világ. ” című 

lap 1913-ban indult, az OSZK-bóI hiányzik a 8, 10, 
12-13. évfolyam (1927-1933 között), mely megta
lálható az ELTE Egyetemi Könyvtárban.

„Magyar Szövetség” Országos Magyar Szövetség 
hivatalos közlönye. Könyvtárunkban csak 1905 és 
1912 közötti évek vannak meg, 1913-1914 a 10-11. 
évfolyam a Ráday könyvtárban található csak meg.

„ Közgazdasági Művelődés ” 1934. évi 1. évfolyama 
a Statisztikai Hivatal Könyvtárában van, az OSZK-ból

ez hiányzik, nálunk ez a periodika 1935-től, a 2. évfo
lyamtól van meg.

„A Magyar Ifjúság Közlönye” az OSZK-ban csak 
az 1887. évi 1. évfolyam van meg, míg az 1888. évi 
2. évfolyam a FSZEK Budapest Gyűjteményében ta
lálható. „Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Szövet
kezete Értesítője”, mely élt 1925 és 1944 között, ná
lunk hiányzik az 1928-as év, mely a Janus Pannonius 
Tudományegyetem Könyvtárában megtalálható.

„Jelzőharang” a BESZKÁRT szakszervezeti ifjú
ságának lapja 1946. OSZK-nak nincs, csak a Közle
kedési Múzeum Könyvtárában van.

„Magyar-LengyelKurír” Budapest. 1947. Csak az 
Országgyűlési Könyvtárban van meg.

„Honvéd Híradó" 1945-1947. A Hadtörténeti In
tézet és Múzeum Könyvtárában van csak meg.

A munka „haszna " - amellett, hogy nagyon érde
kes, izgalmas, persze hosszadalmas is, melynek egyre 
többször esik áldozatul a szabadidő, így csak megfe
lelő kitartással folytatható -, hogy olyan hiányt pótló 
segédlet készül, melyet a mindennapos tájékoz
tatásban már most jól tudunk hasznosítani. Felszínre 
került, hogy mely időszaki kiadványok illetve évfo
lyamok hiányoznak a nemzeti könyvtár gyűjteményé
ből, és egyben segíthet abban, hogy mely évfolyamo
kat kellene beszerezni, esetleg mikrofilmezni.

Kezdetben csak a budapesti nagykönyvtárakban 
gondolkoztunk, de szeretnénk a „kört” bővíteni, a 
második kötetben már a Janus Pannonius Tudo
mányegyetem Könyvtára is szerepel. Az évek folya
mán - pontosítva, illetve kiegészítve a gyűjtést - 
esetleg bibliográfiává lehetne fejleszteni az LHJ-et, 
mert erről az időszakról nem készült átfogó bib
liográfia. így - az új korszerű technikai eszközök se
gítségével - tudós elődeink nyomdokain haladva, 
egy újabb nélkülözhetetlen tájékoztatási segédlet ké
szülne. Ahhoz, hogy ez megszülethessen számos 
szakmai technikai nehézséget kell leküzdenünk, ezért 
szívesen fogadunk minden hasznosítható ötletet, se
gítséget és bírálatot is.

Dallos Eszter
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Szubjektív beszámoló 
az AMICUS súgójának fordításáról

Az OSZK munkatársi közössége bizonyára kíván
csi arra, hogyan halad az új, integrált számítógépes 
rendszer bevezetésének előkészítése, és mikor vehet
jük birtokba a „mi” AMICUS-unkat. Éppen ezért írá
som címe némiképp magyarázatra szorul:

Ne várja tőlem az Olvasó, hogy a NEKTÁR-pro- 
jektről szóló pontos tájékoztatás keretébe ágyazva szá
molok be munkánkról, mert nem rendelkezem teljes 
körű információkkal és nem is az én tisztem. (A pro
jektről és ütemtervéről minden érdeklődő figyelmébe 
ajánlom Horváth Ádám cikkét a Könyvtári Figyelő 
1998/2. számában.)

Még arra sem vállalkozhatom, hogy az AMICUS 
teljes „magyarításának” munkálatait ismertessem. Er
ről dióhéjban csak ennyi:

Az AMICUS magyarra fordítása nagyon összetett, 
pontos AMICUS-ismereteket, általános könyvtári és 
speciális OSZK-s terminológiai ismereteket (és ter
mészetesen angol nyelvtudást) igénylő munka, 
amelynek keretében le kell (kellett) fordítani a rend
szer képernyőszövegeit, az egyes műveletekhez vá
lasztékot kínáló kódtáblákat, a műveletekhez kapcso
lódó és a képernyőn megjelenő üzeneteket, valamint 
a rendszer használatát megkönnyíteni hivatott súgót 
(később majd a rendszer kezelői kézikönyvét is).

Az esetek igen nagy hányadában nem pusztán az 
angol szöveg magyar megfelelőjének megtalálása a 
feladat, hanem a rendszer bizonyos részeit az OSZK 
igényeire kell „szabni”, az AMICUS-fordítók zsar
gonjával kifejezve „honosítani” kell. Ennek a legfon
tosabb része az eredetileg a USMARC-ra épülő rend
szer megtanítása a HUNMARC-ra, de más pontjait 
is a magyar viszonyokhoz (pontosabban az OSZK és 
a Könyvtártudományi Szakkönyvtár - mint a rend
szer két, induló könyvtára - szükségleteihez) kell 
igazítani. Néhány példa nem a teljesség igényével: a 
rendszer indexeibe építendő osztályozási, illetve 
tárgyszórendszereket, a raktári jelzetek típusait, a 
kölcsönözhető anyag típusait, az olvasókategóriákat 
vagy a könyvtár részlegeit tartalmazó kódtáblákat a 
mi igényeink szerint kell kialakítani. Ez a munka is 
folyik Gazdag Tiborné vezetésével.

Az AMICUS fordítása 1998 nyarán kezdődött a 
képernyőszövegek, kódtáblák, üzenetek magyarra ül
tetésével. A munkában sokan részt vettek az OSZK

minden főosztályáról: Horváth Ádám, Sípos Márta, 
Szűcs Jenőné, Jeszenszky Edit, Berke Zsuzsa, Baczoni 
Judit, Magyar Máriusz, Szabó Anna, Kaibinger Ká
roly né, Kürti Éva, Krasznai Márta, Novák István, a ki
felejtett kollégáktól elnézést kérek. Munkájuk ered
ményeképpen októberre az AMICUS már „magyarul 
beszélt”: az ELIAS-nak kiküldött szövegeket, a HUN- 
MARC-ot, illetve az OSZK számára szükséges ékeze
tes és egyéb karaktereket ugyanis a programozók be
építették a rendszerbe.

Ilyen előzmények után indult október 22-én az 
AMICUS súgójának a fordítása,

amelyben a következő munkatársak vettek részt: 
Kovács Ilona, Gál Julianna, Szabó Anna, Krasznai 
Márta, Kaibinger Károlyné, Novák István, Feimer 
Ágnes, Nagypál László, Kövendi Dénes és a súgó
fordítás vezetőjeként e cikk írója. A 374, hosszabb- 
rövidebb fájl lefordítása november 13-ára készült el.

A Súgó egyelőre öt részből áll, amelyet felosztot
tunk egymás között: Az AMICUS

általános bemutatása, Keresés, Katalogizálás, Gya
rapítás, Kölcsönzés. Egyes modulokat egy-egy fordí
tó egyedül, másokat fordítói team ültetett át magyar
ra. A fordítás során fő segédeszközünk a már koráb
ban lefordított képernyőszövegek, üzenetek, 
kódtáblák stb. kifejezéseit tartalmazó szótár volt, 
amelyet még a legegyértelműbbnek tűnő szavak, ki
fejezések esetében is célszerű volt használnunk, hogy 
„egy nyelven beszéljünk”. Emellett gyakran voltak 
terminológiai egyeztetések, megbeszélések a fordítók 
között, illetve egyéb szakértőkkel. Bár törekedtünk a 
legteljesebb egységességre, még így is vannak bizo
nyos természetes - eltérések a fordítók szóhasznála
tában, stílusában. A fordítást lezáró lektorálás során 
ezek közül az eltérések közül a szakkifejezéseket 
érintő különbségeket igyekeztünk a minimálisra 
csökkenteni (néha annak árán is, hogy így nem „szép
ségdíjas” a fordításunk - több kiváló angolos kollé
gánk nem kis bánatára).

A fordítás során igyekeztünk a már magyarul beszé
lő AMICUS-hoz igazodni, és a Súgó szövegébe átven
ni a képernyőkön használt kifejezéseket. Ehhez a ma
gyarnyelvű AMICUS-t is gyakran használnunk kellett, 
sőt nem egy esetben az angol AMICUS segítségével 
kellett megoldanunk a terminológiai problémákat. Né
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hány esetben az ellenőrzés során azt tapasztaltuk, hogy 
a magyar AMICUS képernyőfelirataiban vagy kódtáb
láiban kisebb félreértések, hibák vannak (amelyek va
lószínűleg abból adódtak, hogy a képernyőkön és a 
kódtáblákban általában a szövegkörnyezettől, az adott 
műveletektől függetlenül, tehát nehezen értelmezhető
en szerepeltek a fordítandó angol kifejezések). Ezeket 
listába szedtük, és kértük az illetékeseket a képer
nyőszövegek javítására.

A fordítás ellenőrzése nemcsak a nyelvi lektorálásra 
szorítkozott, hanem a teljes összhang megteremtése ér
dekében elkezdtük a Súgóban leírtak összevetését a 
magyar AMICUS működésével. Ezek a munkálatok 
eddig a Kölcsönzés modullal kapcsolatban fejeződtek 
be, a többi modulra - a rendszer időközben, az új ver
zió installálása miatt történt leállása miatt - egyelőre 
nem tudtunk sort keríteni.

A munka zárásaként elkészült a Súgó indexének 
magyar változata is.

A feladat számítástechnikai szempontból is érde
kes volt, jó iskolája a Windows 95, a szövegszerkesz
tő használatának, az AMICUS kezelésének. A Súgó 
WWW-technikával működik, vagyis ún. html-lapok-

ból áll: az egyes oldalakon kiemelt kifejezésekről „át
ugorhatunk” egy másik oldalra, onnan ismét tovább
léphetünk, s így az egész Súgót bebarangolhatjuk. A 
fordításban némi nehézséget okozott ez a technika, 
mert nagyon figyelnünk kellett, hogy a sok elágazás 
miatt ne maradjanak lefordítatlan oldalak.

Az AMICUS új verziójának telepítése újabb fel
adat elé állítja az illetékes munkatársakat: az eddig 
elkészült magyar dokumentációt az új verzióhoz kell 
majd igazítani... A feszített munkatempó és a szorító 
határidők dacára azt mondhatom, hogy érdekes, iz
galmas szakmai kihívás volt a fordítás, hiszen nem 
mindennap adódik egy könyvtáros életében, hogy új 
integrált rendszer bevezetésének munkálataiban ve
het részt. A magam részéről nagyon örülök, és kö
szönöm a lehetőséget és a bizalmat a NEKTÁR-pro- 
ject vezetőjének.

A fordítás kiváló csapatmunkát is eredményezett. 
Nem csupán a fordítók csapatmunkáját, hanem az 
egész könyvtárét, hiszen eredeti szolgálati helyeinken 
kollégáinknak kellett helyt állniuk helyettünk is. Kö
szönet érte nekik.

Rácz Ágnes

A Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa
1998-ban

Az OSZK Külföldi Folyóiratok Központi Kataló
gusába bejelentett külföldi folyóiratok közül az NPA 
adatbázisba - kezdetben - azok kerültek, amelyek
nek 1981. évi vagy újabb állománya, lelőhelye van. 
Ily módon rendszeresen évi 1000-1200 új és megvál
tozott címmel (rekorddal) gyarapodott az adatbázis. 
1998-tól ez enyhén csökkenő tendenciát mutat, ezért 
előtérbe került a retrospektív címek, állományok fel
dolgozása.

A retrospektív, 1971 előtti állományú címek nagy 
része (D-N betűig) megjelent három kötetkatalógus
ban az OSZK kiadásában Külföldi időszaki kiad
ványok (KIK) a magyar könyvtárakban a 17. szá
zadtól 1970-ig címmel (3. kötet: D-G megj. 1993, 
4. kötet: H-K megj. 1989, 5. kötet: L-N megj. 
1982).

A kötetkatalógusok további kiadása - anyagi okok 
miatt - nem volt folytatható, így megvizsgáltuk a le

hetőségét, hogyan lehet a retrospektív címeket az 
NPA adatbázisba feldolgozni.

A lokális Novell hálózaton használt MikroISIS-es 
NPA adatbázis ma több mint 39 000 rekordot tartal
maz és kb. 40 MB méretű. Ezt különböző - munkát 
könnyítő és gyorsító - rögzítő és ellenőrző programok 
egészítik ki. A feldolgozandó retrospektív címek szá
mát 40-50.000 körül becsüljük. Ezt a méretet a Mikro- 
ISIS szoftver még jól tudja kezelni; a meglévő adatbá
zis teljes mértékben fogadni tudja a retrospektív bib
liográfiai, állomány- és lelőhelyadatokat.

A retrospektív címek NPA adatbázisba rögzítését 
több szakaszban tervezzük.

Az első szakasz már befejeződött: 1998-ban fel
dolgoztuk a 1970-1981 közötti indulású címeket az 
NPA kardexei alapján (kb. 600 cím).

A második szakaszban azok a címek kerülnek az 
adatbázisba, amelyek állománya, lelőhelye 1980-ig
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gyarapodott. E munka során — amit már elkezdtünk 
kb. 2-3000 rekorddal (bibliográfiai, állomány- és le
lőhelyadattal) fog gyarapodni az adatbázis.

A harmadik szakaszban - hosszú távon - elkezd
jük betűrendben a retrospektív címek és 1970-ig tartó 
(vagy korábbi) állományaik feldolgozását.

A munka során a konkrét lelőhely-ellenőrzésre - költ
ség- és idővonzata miatt - nincs módunk. Természetesen 
csak azokat a lelőhelyeket, azaz könyvtárkódokat rög
zítjük az adatbázisba, amelyek állandó bejelentőink és 
feltehetően nem selejtezték régebbi állományukat.

Az adatbázis - illetve annak felhasználói - szá
mára évente kb. 600 könyvtár közli állományadatait, 
ez a kör 1992 óta állandó. Rendszeres kapcsolattar
tóink mellett évről évre jelentkezik 1-2 új bejelentő 
könyvtár (pl. 1998-ban a Nyílt Társadalom Archí
vum Könyvtára, Szegedi Hittudományi Főiskola 
Könyvtára, DOTE nyíregyházi Egészségtudományi 
Főiskolai Kar Könyvtára), illetve megkeresnek ben
nünket olyan könyvtárak, amelyek régi, szórványos 
bejelentéseiket teljessé teszik (pl. 1997-1998-ban az 
Evangélikus Teológiai Akadémia Könyvtára, a Ma
dártani Intézet Könyvtára). Könyvtár adatbázisunk
ban - amit a Könyvtári Minervával időnként egyez
tetünk 1100 könyvtárkódot tartunk nyilván, ezek egy 
része (286 könyvtár) megszűnt, egy része külföldi 
folyóiratot nem őrző, azaz nem jelentő könyvtár 
(132), egy része „lemorzsolódott” könyvtár (70), 
3737 legalább 3-4 éve nem jelent az NPA-ba ál
lománygyarapodást. Ezek között sajnos vannak na
gyobb könyvtárak is, amelyeknek pl. saját gépesítési 
munkálataik vagy létszámgondok miatt nem áll 
módjukban adatot szolgáltatni.

Végül, de nem utolsósorban kitérnék az NPA adat
bázis hozzáférési lehetőségeire.

• CD-ROM: 1993 óta minden évben - önfenntar- 
tóan, sőt nyereséggel - megjelenik az NPA CD- 
ROM, ami 1997-től Windows alapú keresőprog
rammal készül. Legutóbbi, 6. kiadása 1665-1998. 
évkörrel látott napvilágot, amely az 1998. április 
30-ig rögzített rekordokat tartalmazza.

• web felület az Interneten: 1998 januárjától 
web felületen az OSZK honlapon (http://www. 
oszk.hu) a Szolgáltatások között elérhető a 
Nemzeti Periodika Adatbázis. Érdekessége, 
hogy a rekordok bibliográfiai része HUNMARC 
képernyőformátumban is látható. Itt jelenleg az 
1997-ig bekerült adatok találhatóak. A web-es 
adatbázist előreláthatóan 1999 januárjában fris
sítjük fel új adatokkal.

• az OSZK CD-ROM hálózatán (a „CD-tor- 
nyon” keresztül) az NPA régi, 1996-ban megje
lent lemeze kereshető: 1981-1996 évkörrel, ami 
még nem tartalmazza a retrospektív állomá
nyokat sem. Ez volt az utolsó DOS alapú CD- 
ROM-unk, azóta csak Windows-os verzió ké
szül, amit ez a hálózat - sajnos - nem tud kezelni.

• az NPA szerkesztőségben: A legfrissebb lelő
helyekről a 834, 835, 836, 165 (városi vonal: 
22-43-834, 22-43-835, 22-43-836) telefonszá
mokon, illetve a 313, 314, 315. szobákban 
adunk tájékoztatást, mivel lokális hálózatunkon 
havonta frissítjük a CD-ROM-mal megegyező 
keresőfelületre a MikroISIS adatbázis adatait.

Kónyáné Csúcs Dalma

Újból bővült
a Magyar Nemzeti Bibliográfia CD-ROM kiadása

Az 1998/2 lemez már három adatbázist tartalmaz

A nemzeti bibliográfiai CD-ROM először 1995- 
ben látott napvilágot és a Könyvek Bibliográfiája 
adatbázist tartalmazta az 1976-tól 1991-ig Magyaror
szágon megjelent könyvekről, monografikus soroza
tokról és a gyűjteményes kötetekben feldolgozott 
részdokumentumokról. A CD-ROM adatbázis keze
lőrendszere az ARCANUM Databases Bt. által kifej

lesztett ARCTIS volt, amely DOS felületen IBM 
386-os, CD-ROM lejátszóval felszerelt számítógépen 
volt használható. A fejlesztők megoldották a rekor
dok HUNMARC adatcsere formátumú letölthetősé
gét. A következő évi első felújítás már tartalmazta a 
DOBIS/LIBIS-ben feldolgozott könyvállomány re
kordjainak hozzáadását is egy sikeres NKA pályázati
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támogatás segítségével. A pályázat célja az volt, hogy 
megszervezzük a CD-ROM rendszeres gyakoriságú 
szolgáltatását.

Ugyancsak pályázatot nyújtottunk be az NKA-hoz 
a CD-ROM tartalmának bővítésére az MNB Periodi- 
kumok adatbázissal az 1986-1996 közötti időszakra. 
Minthogy a támogatást az NKA megítélte, az 1996- 
os második felújításon már két adatbázis jelent meg 
az MNB Könyvek és az MNB Periodikumok, mind
kettő DOS felületen. A CD-k évenkénti kétszeri fel
újítása folyamatos volt és felhasználói köre folyama
tosan bővült, mert nemcsak a tájékoztató munkában 
nyújt jó szolgálatot, hanem a retrospektív katalogizá
lásban is használják az adatbázist építő könyvtárak. 
A fejlesztések tovább folytatódtak és a DOS felület 
mellett megjelent a WINDOWS kezelőfelület, ame
lyet szintén az Arcanum Adatbázis Kft. készített. A 
keresőfelületek szövegeit és a keresést illetve az adat
bázisok használatát segítő súgó (help) képernyők

nyelvét egy kattintással magyarról angolra lehet vál
toztatni, így külföldi felhasználóinknak sem okoz 
gondot a lemezek használata.

Az 1998. év második felújításának újdonsága: az 
MNB CD-ROM-ra került egy harmadik adatbázis 
anyaga is, a Sajtórepertóriumé, amely az 1993-tól 
1998 július végéig feldolgozott 1810 időszaki kiad
ványcímhez tartozó részegységek alapján válogatott 
cikkek leírásait tartalmazza (74 324 rekord) a társa
dalomtudományok és a természettudományok terüle
téről, tárgyszavakkal kiegészítve, számos keresési le
hetőséggel, a rekordok közötti kapcsolat biztosí
tásával. Ennek az adatbázisnak a keresőfelülete: 
WINDOWS.

Terveink között szerepel a CD-ROM tartalmának 
további bővítése a külföldön megjelent hungariku- 
mokról épülő Hungarika Információ adatbázissal.

Berke Barnabásné

A Gazdasági Igazgatóság mindennapjai

Zádor Tamás gazdasági igazgató, Poprády Géza 
főigazgató úrral kötött megállapodása alapján 1998. 
VI. 30-án távozott a könyvtártól.

Az átadás-átvételt követően július 1 -jei dátummal 
kaptam megbízást a gazdasági igazgatói teendők el
látására. Megbízásom a gazdasági igazgatói állás pá
lyázat útján történő betöltéséig szól.

Ezzel eddigi feladataim bővültek, hiszen egyre sú
lyosabb pénzügyi helyzetben kell döntéseket hozni és 
az intézmény működőképességét fenntartani.

A felügyeleti szerv 1998. június 15-1998. augusz
tus 26. közötti időszakban átfogó gazdálkodási reví
ziót tartott. A vizsgált időszak 1993-1997. évre ter
jedt ki. Ezzel egy időben az I. félévi költségvetési 
beszámolót is el kellett készíteni. Mivel új könyvelési 
programot telepítettünk, a beszámoló elkészítése is 
nehézkesebb volt. Június-július hónapokban a min
dennapjaink jelentős részét ezek a feladatok töltötték 
ki. A fizetőképesség fenntartása is egyre nehezebb 
feladatnak bizonyult. A szállító partnerekkel szinte a 
megrendelés pillanatában egyezkedtünk, hogy mikor 
tudunk fizetni, amit csak reméltünk, hogy be tudunk 
tartani.

Ugyanakkor a könyvtár szakmai tevékenységét el
látó osztályoktól a hozzánk érkező igények - árube
szerzésre, javításra - kielégítése is egyre nehezebb

nek bizonyul. Hiszen mindenki, aki a munkáját végzi 
a saját igényeit érzi legfontosabbnak, bizony előfor
dult, hogy pár száz forintos tétel (pl. alkatrész, kazet
ta) fennakadást okozott, ami néha neheztelés formá
jában kifejezésre is jutott, hol csendesebben, hol ki
csit hangosabban.

Egy kis lélegzetvételt reméltünk, amikor a könyv
tár augusztus hónapban bezárt, de elkezdődtek azok 
a felújítási, karbantartási munkálatok (pl. világítás
korszerűsítés, festés, padlószőnyegcsere) melyek 
csak ekkor végezhetők el. Ezeket a feladatokat igen 
rövid idő alatt, jelentős költségráfordítással kellett el
végezni.

A felújítási munkálatok gördülékeny elvégzése a 
külső szakemberek és több osztály összehangolt te
vékenységét igényelte. Ez több-kevesebb sikerrel 
meg is valósult. A Gazdasági Igazgatóság területén 
dolgozó munkatársak nyári szabadságának kivétele 
bizony igen nehezen oldható meg, holott szinte min
denki családos és szüksége van pihenésre.

Ennek ellenére elmondható: a kollégáim jó össz
hangban végzik a sok nehézséggel tarkított munká
jukat, s általában jó hangulatban telnek mindennap
jaink.

Gellén Miklósáé, 
mb. gazdasági igazgató
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A
„Bolgár-magyar kapcsolatok könyvek tükrében”

című kiállításról
Szeptember 18-án az Országos Széchényi Könyvtár 

VI. emeleti csarnokában megnyílt a „Bolgár-magyar 
kapcsolatok könyvek tükrében” című kiállítás.

A kiállítás célja feleleveníteni a magyar-bolgár 
kapcsolatokat bolgár vonatkozású könyvek, tanul
mányok, cikkek bemutatásával.

A kiállított nyomtatványok, a gazdag fotóanyag nem
csak a magyar és a bolgár nép közötti történelmi és kul
turális kapcsolatokat tárják az érdeklődők elé, hanem 
tisztelettel adóznak a magyar művek szerzőinek is.

A kiállítás tíz témára oszlik. Minden témához be
vezető, könyvek, kiadványok és fotóanyag tartozik, 
továbbá életrajzi adatok a szerzőkről.

A „Rövid történelmi bevezető” a két nép közötti 
kapcsolatokat - és azok irodalmi nyomait - mutatja 
be a honfoglalás előtti időktől a törökök elleni közös 
harcig. Ezt azért követi a „Cirill és Metód, a szláv 
írásbeliség megteremtői” című téma, mert a két apos
tol tevékenysége, Kocel fejedelem alatt a Pannóniái 
szlávokat is érintette. A tárlók bemutatják a két apos
tol munkájával foglalkozó magyar könyveket és szer
zőket, valamint Liszt Ferenc Cirill és Metód tisztele
tére írt himnuszának kottáját.

A kiállítás egyik legszebb és a bolgár törté
nettudomány számára becses darabja Kéri Borgia Fe
renc, a magyar jezsuita tudós, filozófus, asztrológus latin 
nyelvű könyve: „A keleti császárok története”, melyet 
1744-ben adott ki Nagyszombaton. A díszes könyv „Ma
gyarok a bolgár nép történelméről” című harmadik feje
zethez tartozik, más hasonló tematikájú, kronologikus 
sorrendben bemutatott könyvekkel együtt.

Következnek magyar utazók naplói, feljegyzései a 
rab bolgár földről: Boros Tamástól Mikes Kelemenig, 
Szőllősi Ferenctől Széchenyi Istvánig. Ennek a rész
nek a címe: „Magyar utazók a rab bolgár földről”.

Különösen figyelemre méltóak a két magyar tudós, 
Frivaldszky Imre és Kanitz Félix kiállított művei. Amíg 
Frivaldszky a bolgár föld faunáját és flóráját kutatta éve
kig, addig az enciklopédikus tudású Kanitz a bolgár föld 
és nép iránti szenvedélyes érdeklődése eredményekép
pen a múlt században megírta és kiadta a „Dunai Bulgária 
és a Balkán” című háromkötetes művét.

A két magyar tudós életrajzi adatai és művei a „Ma
gyar tudósok a bolgár föld tudományos munkáiban” c. 
részben találhatók.

A „Bolgár könyvnyomtatás magyarországi kezde
tei” címszó alatt a látogató azokat a könyvritkaságo
kat láthatja, amely gazdag bolgár kereskedők anyagi 
támogatásával készültek Nagyszombaton és Budán, 
a Budai Egyetemi Nyomdában. Az egyik legrégibb 
ilyen kiadvány 1717-ből származik. A nyomda törté
netéből pedig megismerhetik, milyen fontos szerepet 
játszott az Egyetemi Nyomda a bolgár kultúra meg
újulásában.

Különös figyelmet érdemel a „Kossuth és a ma
gyar emigráció Bulgáriában” című rész. A téma ak
tualitása, hogy az idén ünnepeljük az 1848-as sza
badságharc 150-ik évfordulóját. Az itt bemutatott fo
tódokumentumok, írások, könyvek-széles közönség 
részére sok újdonsággal szolgálnak. Ilyen a vingai 
bolgárok szerepe a szabadságharcban, amit Dunyov 
István ezredes (Kossuth barátja és hűséges katonája) 
kapcsán mutatunk be.

A bolgár népdal különös hatással bír a külföldiek
re. „A bolgár népdal fogadtatása Magyarországon” a 
következő témája a kiállításnak Erődi Béla és Strausz 
Adolf első bolgár népdalfordítása mellett - külön vit
rinben - kaptak helyet Nagy László négy kötetben 
kiadott bolgár népdalfordításai. A témához tartozik 
Bartók Bélának a bolgár népzene és ritmus iránti ér
deklődése is.

Érdekes része a kiállításnak a „Magyar tudósok és 
a bolgár etnográfia” című téma. Ide kerültek azok a 
könyvek, amelyeket a bánáti bolgárokról írtak, továb
bá a XX. század elején a bolgárokról és Bulgáriáról 
tudományos céllal megírt tanulmányok és könyvek.

A kiállítás utolsó témája „A bolgár irodalom kez
detei Magyarországon”. A bolgár irodalom első be
mutatására Kazinczi Gábor magyar író és publicista 
vállalkozott. E fejezet anyaga az első bolgár novel- 
láskötetekből, Iván Vazov bolgár klasszicista író mű
veiből áll. A falon pedig üz 1930-as években a Ma
gyar Nemzeti Színházban bemutatott két bolgár drá
ma plakátjai láthatók.
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Köszönetét szeretnék mondani 
az 1988. szeptember 17-én az OSZK-ban rendezett 

„Bolgár-magyar kapcsolatok a könyvek tükrében" c. kiállítás létrehozásához a
következő munkatársaknak:

Téglási Ágnes - az NKKI osztályvezetője;
Illy Márta - az NKKI munkatársa;

Förster Miklós - az NKKI munkatársa;
Hangay Gabriella - a Grafikai Stúdió vezetője;
Markó Natália - a Grafikai Stúdió munkatársa;

Pusztai Ágnes - a Mikrofilmtár munkatársa;
Schertlin Péter - a Mikrofilmtár munkatársa;
Előd Gábor - a Belső Kölcsönzés munkatársa;

A Raktárban dolgozó munkatársaknak.

Hargitay Gáborné

KIADVÁNYAINKRÓL

Megjelent
„Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 

1991-1993”-as kötete
Az alábbiakban közöljük tájékoztatás céljából a most megjelent évkönyv tartalomjegyzékét:

Juhás/. Gyula 1930-1993 (Búcsúbeszédek, megemlékezések)...................... 7
Juhász Gyula munkássága .................................................................................. 22
Wix Györgyné: Kclccsényi Gábor 1919-1991 .................................................. 33
Kocsy Anikó: Kelccsényi Gábor munkássága.................................................. 41
Batári Gyula: Kozocsa Sándor .......................................................................... 57
Pajkossy György: Kovács József 1926-1991 ...................................................... 63
Fogaraxsy Miklós: Bcrcczky Lászlóné 1929-1992 .......................................... 65
Gáspár Csaba: Bcrcczky Lászlóné munkássága .............................................. 68
Tóth Árpád: Schncllcr Károly 1927-1992 ........................................................ 73
Németh Mária: Tóth Lajos 1929-1993 ............................................................ 79
Somkuti Gabriella: Kéki Béla 1907-1993 ........................................................ 81

I. Az OSZK 199) -1993-ban

Aj. Országos Széchényi Könyvtár működése 1991-1993-ban........................ 87
Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai 1991-1993 ............................ 135

The Activiiy of the National Széchényi Library in the Years 1991- 151
1993....................................................................................................................
Dic Tatigkeit dér Széchényi-Nation&lbiblioihck in den Jahren 1991- 155
1993....................................................................................................................

Az Országos Széchényi Könyvtár dolgozói 1991-1993 ................................ 159

11. Az OSZK történetéből és munkájából 

Somkuti Gabriella: A Széchényi Könyvtár állományának alakulása 1867-
1874 közöli ...................................................................................................... 177
Bestandesentwicklung in dér Bibliothck Széchényi 1867-1874 .......... 211

Kégli Ferenc: Könyvek, térképek és zenemüvek kurrens nemzeti bibliográ
fiái a dualizmus korában - különös tekintettel az Országos Széchényi
Könyvtárra 1867-1918.................................................................................... 213
Dic laufenden Nationalbibliographicn (Bücher, Landkartcn und 
Musikalicn) in der Epoche des Dualismus - mit besonderer Hinsicht
auf die Ungarische Nationalbibliothek Széchényi 1867-1918 .............. 265

Befíthyné Kozocsa Ildikó: A Corvina-program................................................ 267
The Corvina projcct ...................................................................................... 277

III Könyvtörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok

V. Ecsedy Judit: „A híres Szcntzi Ábrahám nevezetes váradi typográfiája" 289
„The famous typography of Szentzi Kertész in Várad”........................ 301

Borsa Gedeon: Korabeli tudósítások Nürnbcrgbcn az 1514. évi magyaror
szági parasztháborúról.................................................................................... 323
Zeilgenössischc Bcrichte von Nürnberg über den Bauernkrteg 1514
in Ungarn ........................................................................................................ 348

Soltész Zoltánná: Egy 1580. évi Augustana Confcssio-kiadás reneszánsz
kötése és possessorai...................................................................................... 349
Der rcnaissancc Einband und die Besil/er eincr Ausgabc der Augus- 364
tana Confessio aus dem Jahrc 1580............................................................

W Salgó Ágnes: János pap országa. Barangolás könyvek között egy légén- 365
da nyomában....................................................................................................
Das Land Pricstcrs Johannes. Wanderung zwischcn altén Bucher auf 393
den Spurcn eincr Lcgendc ..........................................................................

Wix Györgyné: Egy magyar jakobinus könyvtára. (Hajnóczy József könyvei
az Országos Széchényi könyvtárban) ........................................................ 395
Dic Bibliothck eines ungarischen Jakobincrs. (Die Bucher dcs Joscf
Hajnóczy in der Nationalbibliothek Széchényi)...................................... 426

Sonnevend Péter: A magyar könyvkiadás a rendszerváltozás éveiben: sta
tisztikai elemzés.............................................................................................. 429
Publishing of books in Hungary during the years of dcmocratic changcs 457
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TÁJÉKOZÓDÁS

Megjelent
a Handbuch deutscher historischer Buchbestánde 

in Európa 5. Ungarn kötete
(Bearbeitet von Judit P. Vásárhelyi unter Mitarbeit von Katalin Rákóczi und Sándor Dörnyei. Hildesheim

Zürich - New York 1998, Olms-Weidmann)

1998. október 26-án a Volkswagen-Stiftung, az Or
szágos Széchényi Könyvtár és a Collegium Budapest 
Buch und Wissenschaft, azaz Könyv és tudomány téma
körben ünnepélyes ülést rendezett a Collegium Buda
pestben abból az alkalomból, hogy megjelent a müns- 
teri kézikönyv-sorozat magyarországi kötete.

Miként arról 1992-ben az OSZK Híradóban már ol
vashattunk, e vállalkozás a nyolcvanas évek elején in
dult Dr. Berhard Fábiánnak, a németországi könyv- és 
könyvtártörténet-írás egyik legnagyobb tekintélyének 
a tervezete nyomán. Ő abból indult ki, hogy Németor
szágban sem igazi nemzeti könyvtár, sem retrospektív 
nemzeti bibliográfia nincsen. Ennek a hiánynak a pót
lására azt javasolta, hogy a német könyvtárak egysége
sen megadott szempontok szerint röviden, de számsze
rű adatokkal írják le régi, azaz 1901 előtt nyomtatásban 
megjelent állományukat. így olyan újfajta adattár ke
letkezik, amely se nem bibliográfia, se nem katalógus, 
de remekül kiegészíti a könyvtári és a központi kataló
gusokat, és kitűnő eligazítást nyújt régi korok kutatói
nak. Ellentétben a retrospektív bibliográfiák gyakorla
tával nem az egyes dokumentum, hanem az állo
mányrész képezi a leírás elemi egységét.

A történelmi változásoknak köszönhetően a Hand
buch ma már Németország összes tartományára ki
terjed. Felépítése az ottani könyvtárügy regionális 
struktúráját követve, több mint 1000 könyvtár régi 
állományáról ad áttekintést. A németországi sorozat
hoz csatlakozik az azonos szempontok alapján szer
kesztett „Handbuch dér historischen Buchbestánde in 
Österreich”.

Fábián professzor úr kutatásai során maga is tapasz
talta, hogy milyen értékes német anyag rejtőzik a né
met nyelvterületen kívüli gyűjteményekben. Ezeknek: 
vagyis a német nyelven bárhol kiadott, ill. német 
nyelvterületen bármely nyelven megjelent nyomtatvá

nyoknak a feltárása érdekében jött létre a sorozat har
madik része: a „Handbuch deutscher historischer 
Buchbestánde in Európa”. Ebben nyolc kötet megjele
nését tervezik: Csehország három kötetben: Prágai 
gyűjtemények, Kastélykönyvtárak és Cseh- és Morva
ország könyvtárai; Szlovákia; Lengyelország; Dánia - 
Svédország - Finnország - Észtország - Lettország 
- Litvánia; Oroszország. E sorozat 5. tagjaként jelent 
meg a Magyarország-kötet.

Ez 33 hazai könyvtár leírását tartalmazza. A válasz
tás több, egyidejűleg tekintetbe vett szempont alapján 
történt. Mindenek előtt a legnagyobb, leggazdagabb 
állománnyal rendelkező állami és egyházi nyilvános 
könyvtárak szerepelnek, mint pl. az OSZK, a budapes
ti, debreceni, pécsi és szegedi Egyetemi Könyvtárak, 
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, a pan
nonhalmi Bencés Apátság gyűjteménye, az esztergomi 
és kalocsai főegyházmegyei könyvtárak, az egri egy
házmegyei könyvtár, az esztergomi Simor-gyűjte- 
mény, a négy református egyházkerület nagykönyvtá
ra (Budapest, Debrecen, Pápa, Sárospatak) és a legna
gyobb evangélikus gyűjtemények (Budapest, Sopron). 
Bekerültek természetesen a legnagyobb városi könyv
táraink: a Fővárosi Szabó Ervin és a szegedi Somogyi 
Könyvtár. Felvétetett a gyöngyösi ferences gyűjte
mény, a zirci Reguly Antal Műemlékkönyvtár és az 
egyetlen, helyén maradt főúri könyvtár a Keszthelyi 
Helikon Kastélymúzeumban. Az iskolai tékák közül a 
miskolci Lévay József Könyvtár szerepel. A szak- 
könyvtárakat a 18. század közepén Selmecbányán ala
pított Bányászati és Kohászati Akadémia utódintéz
ményei: a miskolci Egyetem és a soproni Erdészeti 
Egyetem Központi Könyvtára képviselik, továbbá a 
budapesti SOTE Központi Könyvtára. Bekerült továb
bá a kötetbe a Rabbiképző Intézet, az Állatorvostudo
mányi Egyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem az Or
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vostörténeti Múzeum és Könyvtár, a Liszt Ferenc Ze
neművészeti Főiskola könyvtára is. A múzeumokat az 
Iparművészeti és a Szépművészeti Múzeum képviseli.

A kötet munkálatai 1992-ben kezdődtek, a koordi
nátor szerepét Fábián professzor úr kérésére az Or
szágos Széchényi Könyvtár vállalta magára, kezdet
ben Rekettyés Mária, majd P. Vásárhelyi Judit sze
mélyében. Tőle való a kötetet bevezető Bibliotheken 
in Ungam című áttekintés. A könyvtári leírások lekto
rálását Dömyei Sándor, fordítását Rákóczi Katalin, a 
technikai munkákat Kovács Zsuzsanna végezte. A 
münsteri Központi Szerkesztőség munkatársai: Simoné 
Okaj, Isolde Tröndle-Weintritt, Michael Düring és 
Olaudia Blum voltak. A könyvtárleírásokhoz készült 
név- és tárgymutatót Karén Kloth állította össze.

Az OSZK történetének összefoglalását követően 
törzsgyűjteményének valamint különgyűjteményei- 
nek állományát - a Kézirattár kivételével - különös 
tekintettel a német vonatkozásokra a következő szer
zők tárták fel: Belitska-Scholtz Hedvig, Patay Pálné, 
P. Vásárhelyi Judit, Rekettyés Mária, RózsaMária, Új
vári Csaba, Vavrinecz Veronika, Wittek Lászlóné, W. 
Salgó Ágnes.

A bemutatott könyvtárakban a germanicá-k, azaz a 
német vonatkozású nyomtatványok aránya 10 és 40 
százalék között mozog. Az arány attól függ, hogy mi
lyen régi a gyűjtemény, milyen a gyűjtőköre, s nem 
utolsó sorban attól, hogy mennyire van feldolgozva, 
így pl. a Budapesten lévő Evangélikus Országos 
Könyvtárban őrzött 45 ősnyomtatvány közül 26 ké
szült Németországban. A már feldolgozott 650 antikva 
(16. századi nyomtatványok) közül 550 származik né
met nyelvterületről. Ezek Luther, Melanchthon, Ulrich 
von Hutten, Oecolampadius, Bucer művei, reformáció- 
kori röplapok és a török harcokról szóló hadi tudósítá
sok. A XVII. századi könyvállomány 60%-ban, s a 
XVIII. ill. XIX. századi állomány 50%-ban német vo
natkozású.

A Magyarország-kötet továbbá néhány olyan érté
kes állományrészre is ráirányítja a figyelmet, amelyet 
egy-egy németországi könyvtár is szívesen a magáé
nak mondana. Ilyen az Akadémiai Könyvtár Goethe- 
gyűjteménye, amelyet Elischer Gyula orvosprofesszor

1896-ban odaajándékozott az Akadémiának, pedig a 
frankfurti Goethe-ház és a weimari Goethe Museum 
100 000 márkát is megadott volna érte. Vagy ilyen az 
1600 kötetet számláló Fugger Könyvtár az esztergomi 
Főegyházmegyei Könyvtárban, amelyet 1642-ben 
Lippay György érsek 3300 aranydukátért vásárolt meg 
Bécsben. Ugyancsak Esztergomban, a Simor Könyvtár
ban őrzik a 48-49-es bécsi forradalom röplapgyűjte
ményét.

A németországi kutatók számára főleg a Magyaror
szágon megjelentetett német nyelvű nyomtatványok 
jelentenek igazán újdonságot. A könyvbemutatón Dr. 
Bemhard Fábián Régi német nyelvű könyvállományok 
külföldön című előadásában többek között az OSZK 
folyóirat-állományát emelte ki. Ugyanis az itt őrzött, 
1900 előtt kiadott német nyelvű folyóiratok száma 
(1916) meghaladja a magyar nyelvűekét (1700). Ebből 
1031 Magyarországon jelent meg, a többi nagyobb
részt Ausztriában. Hasonlóképpen különlegességnek 
számít a Színháztörténeti Tárban meglévő magyaror
szági német nyelvű színjátszásra vonatkozó páratlanul 
gazdag, értékes dokumentumanyag is, stb.

A könyvbemutatón Hasso Buchrucker német 
nagykövet, dr. Klaniczay Gábor, a Collegium Buda
pest rektora, dr. Wilhelm Krull, a Volkswagen Ala
pítvány főtitkára, dr. Eberhard Martens, a sorozatot 
kiadó Olms Kiadó igazgatója üdvözölte a megjelen
teket. Dr. Bemhard Fábián Professzor úr említett el
őadását követően Kosáry Domonkos A német könyv 
történeti szerepe Magyarországon, dr. Franz-Joachim 
Verspohl ösztöndíjas Mit jelentenek a történeti 
könyvállományok a művészettörténet számára?, dr. 
Vizkelety András A német könyvkultúra első jelei 
Magyarországon és dr. Borsa Gedeon Német nyelv- 
területen őrzött régi Hungarica-nyomtatványok című 
előadása hangzott el.

A Magyarország-kötet, amely a német és magyar 
szakemberek sikeres együttműködésének is remek 
példája, remélhetőleg hasznos segédkönyv lesz min
den érdeklődő kutató számára - itthon és külföldön 
egyaránt -, és hozzájárul ahhoz, hogy legalább a ben
ne közölt 33 könyvtár elhíresedjék a világban.
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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai 
Szekciójának tisztújító és küldöttválasztó taggyűlése

1998. október 27.

Jegyzőkönyv

1. Szakmai rész (elnököl: dr. Bényei Miklós)
Gyuris György: Tájékoztató a hazai rejtett szak

bibliográfiákról.
Az érdekes előadást számos hozzászólás követi.
Berke Bamabásné beszámol az 1998 novemberé

ben Koppenhágában megrendezésre kerülő, a nem
zeti bibliográfiai szolgáltatásokkal foglalkozó nem
zetközi konferencia előkészületeiről.

2. Beszámolók az eddigi munkáról 
(elnököl: Gyuris György)

Dr. Bényei Miklós elnök beszámolójában össze
foglalja az elmúlt 8 év eseményeit, majd bejelenti a 
szekció vezetőségének lemondását. Ő maga további
akban nem vállalhatja a jelöltséget az elnöki tisztség
re, mert két választási ciklusban volt elnök. Nagy 
Anikó a tagság nevében megköszöni dr. Bényei Mik
lós eddigi elnöki tevékenységét.

Kégli Ferenc, az ellenőrző bizottság elnöke egy
részt értékeli a szekció gazdálkodását, másrészt be
számol az ellenőrző bizottság munkájáról, majd be
jelenti az ellenőrző bizottság lemondását.

Ottovay László, az MKE főtitkára értékeli a szek
ció tevékenységét, felhívja a figyelmet a közelgő 
egyesületi választás fontosságára, jelzi, hogy az MKE 
alapszabályzatában némi módosítás várható.

Gyuris György elnök megállapítja, hogy a jelenle
vők száma 27, ez nem éri el a taglétszám 50%-át, 
ezért határozatképesség hiányában a taggyűlést bere
keszti, majd 11 óra 40-re újra összehívja.

3. Vezetőségválasztás (elnököl: Kégli Ferenc)
Jávori Ferencné, a választási bizottság elnöke be

számol a bizottság munkájáról, ismerteti, hogy kik 
kapták meg a jelöltséghez szükséges 10 szavazatot, 
majd további jelöltekre kér javaslatot a tagságtól. Je
lölések és az újabb jelöltek megszavazása után Jávori 
Ferencné ismerteti a jelöltek névsorát:

Elnök: Nagy Anikó
Vezetőségi tagok: Berényi Emőné

Jávori Ferencné 
Tóth Katalin

Ellenőrző bizottság 
elnök: Kégli Ferenc
tagok: György Béla

Kránitz Györgyné 
Szőnyi Éva

A taggyűlés megválasztja a szavazatszedő bizott
ságot: Csömör Tibor, Molnár Orsolya

A szünetben elkészültek a szavazólapok, ezeket a 
levezető elnök kiosztja a jelenlevőknek, ismerteti az 
érvényes szavazás módját: a vezetőségi tagnak és el
lenőrző bizottsági tagnak jelöltek közül az lesz pót
tag, aki a legkevesebb szavazatot kapja. A szavazás 
eredményes, minden jelölt megkapta a szükséges sza
vazatokat.

A Bibliográfiai Szekció vezetősége az 1998. évi 
tisztújítás után:

Elnök:
Vezetőségi tagok:

Ellenőrző bizottság 
elnök: 
tagok:

póttag:

Nagy Anikó 
Berényi Emőné 
Jávori Ferencné 
Tóth Katalin

Kégli Ferenc 
György Béla 
Szőnyi Éva 
Kránitz Györgyné

A taggyűlés döntése alapján a szekció képviselője 
a Tanácsban: Nagy Anikó.

A taggyűlés megválasztotta az egyesületi vezető
ségválasztó küldöttközgyűlés tagjait:

Dr. Bényei Miklós 
Berényi Emőné 
Nagy Anikó 

Póttag: Tóth Katalin

Nagy Anikó elnök megköszöni a tagság bizalmát, 
majd berekeszti a taggyűlést.

Budapest, 1998. október 27.

Lejegyezte: Nagy Anikó 
Egyetért: Kégli Ferenc
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Beszámoló
a Csehországi Könyvtárosok és Informatikai 

Szakemberek 3. konferenciájáról

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete felkérésére 
vettem részt a Csehországi Könyvtárosok és Infor
matikai Szakemberek (SKIP) 3. konferenciáján. Több 
mint négy évvel a legutóbbi országos könyvtárügyi 
konferencia után ez év szeptember 3-5-én Pilzenben, 
a Nyugat-Csehországi Egyetem (Západoceská uni- 
verzita v Plzni) nagy előadótermében újból találkoz
tak az ország különböző részéből és majd valamennyi 
könyvtártípusából érkezett könyvtárosok és informa
tikusok. Céljuk volt megvitatni könyvtárügyük hely
zetét és meghatározni a közös tennivalókat, kijelölni 
a cseh könyvtárügy kívánatos és lehetséges fejlesz
tésének fő irányelveit.

A konferenciának otthont nyújtó Nyugat-Csehor
szági Egyetem egy új városnegyedben, az ún. Zöld Há
romszögben épült, még néhány befejezetlen és pénz
szűkében csak terveken szereplő épülettel körülvéve.

A Nyugat-Csehországi Egyetem központi épülete

A 200 hazai résztvevő mellett meghívottak érkez
tek a szomszédos országokból, társszakmabeli egye
sületeket képviselve.

A háromnapos konferencia központi témája a 
„Könyvtárak a társadalom informálásának szolgála
tában” volt. Az első napon 10 órakor Pilzen város 
főpolgármestere ünnepélyes köszöntésével vette kez
detét a konferencia. Megnyitó szavaiban hangsú
lyozta a könyvtárak szerepét a város kulturális éle
tében. Dr. Jarmila Burgetová asszony, a Cseh 
Könyvtáros Szövetség több ízben megválasztott el

nöke üdvözölte a megjelenteket - külön említve a 
meghívott külföldi vendégeket - majd ismertette a 
napirendi pontokat:

1998. szeptember 3.
10.00-12.00 - Programmegbeszélés

- Választási Bizottság megválasztása
- Beszámoló az egyesület tevékenysé

géről, gazdasági mutatóiról
- Vita

14.00-18.00 - Javaslat a jelölésre
- Tagbeszámolók
- SKIP-program
- Választás

Burgetová asszony a 2. cselakovici konferencia óta 
eltelt időről - 1995-1997 - számolt be. A külső és bel
ső tapasztalatokat figyelembe véve most ismét foglal
koztak e nagy jelentőségű intézményhálózat problé
máival és felvázolták az előttük álló feladatokat. A 
Kulturális Minisztérium a szakrendezvényeket pályá
zat útján támogatta: 1995-ben tizennégyet, 1996-ban 
tizenegyet és 1997-ben tizenhatot.

A könyvtári törvény javaslatok formájában elké
szült, de még a parlamentben nem fogadták el. A 
társadalomban, a kultúra területén egyaránt végbe
mentek olyan változások, amelyek nagyon is jelentő
sek, s azokat a könyvtárügy sem hagyhatja figyelmen 
kívül. Az egyetemi, főiskolái és nagy szakkönyvtárak 
szerepe és feladatai komoly mértékben megnőttek s 
igazodniuk kell a tőlük várt követelményekhez. Ezek 
az új típusú feladatok megkövetelik a könyvtári szol
gáltatások megváltoztatását a hozzá tartozó korszerű 
technikai bázis kialakításával együtt.

Sikerült elérniük, hogy már két éve a két IFLA-tag- 
ság díját a Külügyminisztérium fizesse. Továbbra is 
emelni szeretnék a tagság számát. Eredménynek szá
mít, hogy megállították a létszámcsökkenést. Ez év 
május 31 -ig a teljes taglétszám 930 egyéni és 264 tes
tületi tagból állt, legtöbben a fővárosból, Prágából: 
174; Nyugat-Csehországból: 143; Dél-Csehországból:
136; Kelet-Csehországból: 136 személy, míg a legtöbb 
testületi tag Dél-Moraviából és Kelet-Csehországból
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került ki (48,45), utána Nyugat-Csehország követke
zik 39 tagsággal. A Kulturális Minisztérium munkatár
sa, Kantűrková írónő is üdvözölte a konferenciát.

Nem ígért a minisztérium részéről sok pénzt, de 
támogatásukat a jövőben is megígérte. Szavait nagy 
taps követte.

Az első napon 12 órakor megnyitották a kiállító cé
gek tárlatát, melyen 24 cég kínálta termékeit, kiadvá
nyait. Magyarországot a „British BooksforManagers” 
cég képviselte, melyet távollévő megbízottja (Bátonyi 
Viola) helyett e beszámoló készítője helyettesített.

Esti programként kedves vendéglátóink - a Pilzeni 
Tudományos Könyvtár és a Városi Könyvtár - álló
fogadással egybekötött szakmai konzultációkat tar
tottak. Megismerkedtünk az ifj. Jacob Auguston ter
vei alapján 1712-1717 között épült dominikánus nő
vérkolostorban helyet kapott Tudományos Könyvtár 
működésével. Ez az épület, hasonlóan a prágai Kle- 
mentinumhoz, már kezdetektől fogva, a rövid kolos
tori időszakon kívül, majdnem mindig oktatási, kép
zési célokat szolgált.

A múlt század első felére esett náluk a nemzeti 
megújulás időszaka. Ekkorra tehető Josef Vojtech 
Sedlácek és Jozef Frantisek Smetana nagyműveltségű 
professzorok tudományos tevékenysége. A Pilzeni 
Gimnázium és Filozófiai Intézet felvilágosító hatása 
nevelte ki a cseh köz- és irodalmi élet nagy alakjait.

A század végén - a megváltozott társadalmi viszo
nyok következtében - az épületegyüttes egyik szár
nya Városi Múzeum és Nyilvános Könyvtár lett.

Az elő világháború után a gimnáziumot bezárták 
és az épületben városi bérlakásokat alakítottak ki, ami 
az értékes épület állagromlásához vezetett.

1950-ben a Kulturális, Tudományos és Művészeti 
Minisztérium döntése következtében létrejött a Nyil
vános Állami Könyvtár, később az Állami Tudo
mányos Könyvtár. Innen veszi kezdetét az épület- 
együttes újabbkori története. Ebben az intézményben 
kapott helyet a Városi Múzeum és az egyes, akkoriban 
felszámolt, nyugat-csehországi kolostorok kézikönyv
tárai. Ettől az időtől fogva gyűjtik és vásárolják rend
szeresen a cseh, valamint a külföldi szakirodalmat. 
Századunk ötvenes éveitől hangsúlyt fektetnek az új 
alapítású főiskolák hallgatói számára a külföldi és 
egyéb szakirodalom beszerzésére is. A teljes köteles 
példány jogának megszerzésével a Tudományos 
Könyvtár Nyugat-Csehország legnagyobb könyvtára 
lett, valamint módszertani koordinátor szerepét is vál
lalja a régió területén.

Jelenleg több mint két és fél millió könyvtári egy
séggel rendelkeznek, kezdve a mintegy 750.000 kötet

ből álló klasszikus művektől, folyóiratokon, szab
ványokon és szabadalmakon, hangzó dokumentumo
kon át a legújabb médiagyűjteményig (videokazetták, 
CD-ROM-ok, CD-lemezek). A teljes állományt öt de- 
pozitraktárban helyezték el. Külön említést érdemel a 
történelmi környezetben használható zenei gyűjte
mény, valamint a vakok számára kialakított könyvtári 
egység a megfelelő szolgáltatásokkal együtt. Egyre 
több könyvtárszolgáltatást gépesítenek (beiratkozás, 
kölcsönzés, napi félretételek stb.).

A helybeli főiskolákkal, kulturális intézményekkel 
együttműködve szervezik és alakítják a cseh könyv
tárak információs tevékenységét, valamint kapcsola
tot tartanak számos külföldi könyvtárral. Évente több 
mint 170.000 beiratkozott olvasó és látogató keresi 
fel a könyvtárat.

1987-től az intézményben nagymértékű felújítást 
végeztek. Minderre a Pilzen királyi városi rangjának 
700. éves évfordulójának megünneplése adott alkal
mat. Az egyetemes folyóirat- és a gazdag könyv- 
állomány segíti a jelenlegi és a következő nemzedé
ket abban, hogy megvalósítsák az épület homlokza
tára felírt jelmondatot:

„A filozófiai és az egyetemes emberi tudományok
elsajátítására a következő generációk számára emelte 

Pilzen Város Tanácsa. ”

1998. szeptember 4.
8.30-12.00 - A vendégek köszöntése, bemutatása

- Richter, Vít: A cseh könyvtárügy 
stratégiája

- Faitová, M.: A könyvtárak szerepe a 
főiskolai képzésben

- Bálik:, V.: A Cseh Nemzeti Könyv
tár szolgáltatásai

- Burgetová, Jarmila: A Könyvtáros 
Egyesület szerepe

- Vohlídalová, V.: Könyvtár és politika
- Svoboda, M.: Könyvtári együttmű

ködés

Az első előadást dr. Vít Richter, a Cseh Könyvtá
rosok Egyesülete titkára tartotta, aki ismertette a Cseh 
Kulturális Minisztérium által kidolgozott művelő
déspolitikai irányelveket, melynek főbb pontjai:

1. szervezés, vezetés, törvénykezés,
2. gazdasági mutatók,
3. a könyvtári állomány feldolgozása,
4. állományvédelem,
5. szabványosítás, kutatás és könyvtárpolitika.
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Előadása alapján összesített képet kaptunk a cseh 
könyvtári hálózatról:

6000 közkönyvtár
5000 iskolai könyvtár 

90 főiskolai könyvtár 
40 akadémiai intézet könyvtára 

200 egészségügyi könyvtár 
500 egyéb könyvtár működik az országban.

A tárgyalt időszakban - 1995-1997 - a cseh állam 
453 millió CSK-át fordított automatizálásra. Az egye
sület bevételi forrásai az egyéni és testületi tagok által 
fizetett tagdíj, költségvetési (országos és/vagy helyi 
közigazgatási szerv által folyósított) rendszeres vagy 
eseti támogatás. Az egyéni és testületi tagok által fize
tendő tagdíj mértékét a mindenkori küldöttközgyűlés 
állapítja meg. Javaslatot terjesztett elő:

a) az egyéni tagok tagdíjának mértékére:
I. 150 CSK

II. 43 CSK
III. 16 CSK

b) külföldi tagok részére: 20 CSK
200 CSK

A testületi tagok számára a tagdíj mértéke az in
tézményben foglalkoztatottak létszámarányától függ:

2-5 személyt foglalkoztató intézmények
re vonatkozóan: 300 CSK
-10 személyt foglalkoztató intézmények
re vonatkozóan: 600 CSK
-20 személyt foglalkoztató intézmények
re vonatkozóan: 900 CSK
-50 személyt foglalkoztató intézmények
re vonatkozóan: 1500 CSK
-100 személyt foglalkoztató intézmé
nyekre vonatkozóan: 2800 CSK
100-nál több személyt foglalkoztató in
tézményekre vonatkozóan: 5500 CSK

A Pilzeni Városi Könyvtár főbejárata

Alapvető feladatnak tartja a tagtoborzást, mert a 
tagsággal kialakított közvetlen kapcsolat elősegíti az 
új tagok bevonását és a különböző típusú könyvtárak 
képviseletét.

1998. szeptember 5.
8.30-12.30 - A konferencia utolsó napján került sor 

az új elnök, ill. elnökség tagjainak meg
választására.

Az elnökségből: ár. Jarmila Burgetova, előző elnök (balról 
az első); dr. Vít Richter, az új elnök (balról a harmadik)

A 110 szavazati joggal rendelkező küldött 97 ér
vényes szavazatából dr. Vít Richter, volt egyesületi 
titkár 91 -et kapott elnökké választásához. Köszönetét 
mondott elődjének, dr. Jarmila Burgetovának a sok
éves egyesületi és elnöki munkájáért. A jelenlevők 
nagy tapssal fejezték ki együttérzésüket.

A meghívott külföldi kollégákat igen szívélyesen fo
gadták, bemutatták a fontos történelmi város neveze
tességeit, melyek között említhetjük a város központjá
ban épült gótikus templomot, benne a híres Stemberk- 
kápolnával; aTyl Színházat, amelyet a 19. századi cseh 
drámaíróról neveztek el, egyébként ő a cseh himnusz 
szövegírója; s a sok szép régi épület közül a legfeltű
nőbbet, a reneszánsz Városházát, valamint aPilzen vá
rossal szomszédos, a 18. század végén épült közeli va
dászkastélyt. A település a Közel elnevezést onnan 
kapta, hogy a korábban itt letelepedett szlávok - a mon
da szerint - a tavaszi napéjegyenlőség idején a jó ter
més reményében kecskét áldoztak (közel = kecske) en- 
gesztelésül az isteneknek.

Végül be kell vallani azonban, hogy a külföldiek elhe
lyezése az igen távoli „zöldmezős” kollégiumi épületben 
történt, amelynek megközelítése - közeli kiépített út nem 
lévén - igen körülményes volt.

BeckIvánné
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NYUGDÍJASAINKRÓL

Beszélgetés
dr. Tombor Tiborral, 90. születésnapja alkalmából

- Kedves Tibor, közeledő 90. születésnapod alkal
mából gratulálok és jó egészséget kívánok az Orszá
gos Széchényi Könyvtár munkatársai és a Híradó 
szerkesztősége nevében. Mivel már elég régen nyu
gállományban vagy, a dolgozók többsége már nem 
ismer személyesen, ezért ara kérlek, beszélj az OSZK- 
han töltött éveidről, tevékenységedről.

- Az OSZK-nak 1958-tól nyugdíjazásomig, 1969- 
ig voltam munkatársa, ahová az Országos Műszaki 
Könyvtártól „népgazdasági érdekből” helyeztek át. 
Miután az Országos Könyvtárügyi Tanács Könyvtá
répítési Szakbizottságának voltam az elnöke, szakbi
zottságunk akkor még lényegében nem értett egyet 
ugyan a Nemzeti Könyvtárnak a budavári, egykori 
királyi palotába való betelepítésével, ennek ellenére 
a Művelődésügyi Minisztérium engem bízott meg az
zal, hogy a műszaki tervezés számára a betelepítés 
funkcionális terveit kidolgozzam. Ebbe a felelős
ségteljes, nagy munkába természetesen az OSZK 
minden dolgozóját bevontam. Akkor még nem nagy 
kedvvel vállaltam ezt a felelősségteljes, nagy munkát, 
de a felelős műszaki tervező, Havassy Pál mellett 
egyre jobban elmélyedtem a munkába és a korszerű 
könyvtárépítés terén szerzett széles körű tapasz
talataimat jól tudtam kamatoztatni. Jóleső érzéssel 
gondolok vissza arra, hogy az én ötletem volt a két 
nagy raktártorony elhelyezése a két udvarban, majd 
alul az „U-alakú” összeköttetés; arra meg különösen 
büszke vagyok, hogy a nagy olvasói teret az én öt
letem alapján „ültettük” rá a két raktártoronyra. 
Minderről bőségesen írtam annak idején az OSZK 
évkönyvében, számos szakfolyóiratban.

- Úgy tudjuk, hogy áthelyezésedkor a Raktári 
Osztályt is vezetted.

- Valóban, de a Budai Várban az egyre sűrűsödő 
munkák miatt ezt le kellet adnom. Később magam 
kértem 1969-ben nyugdíjazásomat, mert Sebestyén 
Géza helyettes főigazgató úr nem volt hajlandó nyug- 
díjaztatni, ezért én kértem a búcsúzást.

- Korábban mely könyvtárakban dolgoztál?

- Korábban a külügyminisztériumban működtem, 
ahol a Nemzetközi Vegyes Döntőbíróságok mellett 
működő Kormánymegbízottak Hivatalában az olasz 
kormánymegbízott titkára voltam. Meg kell jegyez
nem, hogy Fiúméban születtem s az olasz a második 
anyanyelvem volt. Jelentős nemzetközi jogi könyv
táruk volt s azt én vezettem. A Külügyminisztérium 
kötelékéből rangosán távoztam, ugyanis a Pesti Hír
lap által meghirdetett újságírói tehetségversenyen - 
ahol 428 pályázó indult - a második helyet nyertem 
el. Átkerültem a Hírlaphoz s ott a külügyi rovatot 
vezettem. Miután a lap megszűnt a Nemzetgyűlési 
Könyvtár hívott meg nemzetközi jogi szakértőnek, 
ugyanis a Jogtudományi Intézet még nem létezett s 
a Könyvtár a nemzetgyűlés tudományos kutatóinté
zete is volt. Innen kerültem át 1952-ben az Országos 
Műszaki Könyvtárhoz, ahol az olvasószolgálatot ve
zettem. Áthelyezésem idején alakult a KMK s az első 
terv szerint Sallai István vezetésével Sebestyén Géza 
a népkönyvtári osztályt, én a tudományos osztályt 
vezettem volna. Ezt a tervet a minisztérium könyvtári 
osztálya törölte.

- Miért kérted nyugdíjaztatásodat az OSZK-ban ?
- Az ostrom utáni első évektől az Olasz Kultúrin

tézet tanára, előadója voltam. „Le orme dél genio ita- 
liano in Ungheria” - Az olasz géniusz nyomai Ma
gyarországon - címmel évenként több előadást tartot
tam. Ezekben nem az „importált” olasz kultúráról 
szóltam, hanem azokról a művészekről, akik hozzánk 
jöttek, itt éltek s itt alkottak; 1967 őszén például Marco 
Casagrande szobrászról tartottam előadást, erre felfi
gyeltek Itáliában s felkértek arra, hogy írjam meg Ca
sagrande életét s itteni alkotásait. Ez a munkám két 
vaskos kötetben 1980-ban jelent meg olasz nyelven 
Trevisoban. Nagy sikerrel. Ez a munka késztetett arra, 
hogy nyugdíjba menjek és munkaidőmről szabadon 
rendelkezzem. Második olasz nyelvű nagy munkám 
1989-ben jelent meg „II Veneto, 1’Ungheria e 1’Adria- 
tico” - A Veneto, Magyarország és az adriai tenger - 
címmel. Cserbenhagytam a „könyvtártudományt”,
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minden percemet a magyar-olasz kultúrkapcsolatok 
ápolására fordítottam, egy sereg monográfiám jelent 
meg Itáliában. Itália elismerte munkálkodásomat, az 
Olasz Köztársaság Lovagrendje - „cavaliere” - tagja 
lettem, három akadémia tagjává választott. Hazám is 
megbecsülte munkásságomat, a köztársaság elnöke 
életművemért az Arany Érdemkereszttel tüntetett ki...

- Több könyvet, tanulmányt is írtál, hallhatnánk 
ezekről is valamit?

- Erre itt nincs módom, monografikusán hatvan
két munkám jelent meg, folyóiratokban, évkönyvek
ben stb. pedig közel kilencven írásom, tanulmányom 
látott napvilágot. Első írásom verses kötet volt, 
„Nagy örömet hirdetek” címmel 1937-ben jelent 
meg. Nagy sikere volt „A vér és vas költője” címmel 
1943-ban megjelent D’Annunzio életrajzomnak. 
Könyvtári szakmai munkáim közül csak egyet idé
zek, mely 1961-ben jelent meg „A könyvtári ál
lomány védelme. A könyvhigiénia alapjai” címmel. 
Az OSZK katalógusában a „kiemelt szerzők” között 
szerepelek. Gondom, töprengésem, mi lesz kézirat
ban lévő munkáimmal, így „Roma mio amor” című 
kéziratban lévő munkámmal, amelyben Róma kicsi 
szépségeit írtam meg. Nem tudom, mi lesz a sorsa 
Remete Szent Pálról írt vaskos tanulmányomnak. 
„Magyarország a bombák záporában” című könyvem

anyagát folytatásokban a „Polgári Védelem” jelenleg 
is folyamatosan közli. Szerettem volna megírni Türr 
István életét „A szabadság tábornoka” címmel, ez 
csak a jegyzetgyűjtésig kész. Sajnos, túl sokat akar
tam s ahhoz 90 év sem elegendő.

- Mivel foglalkozol mostanában ?
- Néhány súlyos rosszullétem miatt Itália már zárt 

kapu a számomra. Évek óta „Nyomaim nyomdoká
ban” címmel emlékeimet írom meg, kegyetlen őszin
teséggel, nem szánom kiadásra, négy fiam mindegyi
ke egy példányt kap, majd az unokáim okuljanak nem 
mindennapi sorsomon. Jelenleg 1989-nél tartok 1400 
géppel írt oldalon.

- Végül megkérdezem, milyen az egészségi álla
potod?

- Néhány hete operálták meg bal szememet, eltá- 
volítva a szürke hályogot. Alapjában nincs semmi 
bajom, de két évvel ezelőtti rosszullétem miatt egye
dül messze nem mehetek, terhet nem cipelhetek. És 
ezt a kilencvenéves jól elviselhető életet drága fel
eségemnek, D. Rignáth Edithnek köszönhetem, aki 
vigyáz rám, oltalmaz, gyámolít. Áldja meg mindezért 
a jó Isten...

- Köszönöm a beszélgetést.

Riporter: Batári Gyula

MEGJELENT

Michael Buckland

A KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK 
ÚJRATERVEZÉSE

Országos Széchényi Könyvtár 
Budapest, 1998
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SAJTÓFIGYELŐ

Nincs pénz a gyűjtemény gyarapítására
A kulturális kormányzat átvállalja 

az Országos Széchényi Könyvtár adósságát

A kulturális tárca megbízásából hamarosan átvilá
gítják az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) 
költségvetését. Erre azért van szükség, mert a nem
zeti könyvtár mintegy ötvenmillió forint adósságot 
halmozott fel az elmúlt négy év alatt. Áprilistól 
emiatt le kellett állítaniuk a dokumentumok vásár
lását és csak az intézmény működésének fenntartá
sához legnélkülözhetetlenebb anyagokat, eszközö
ket szerzik be. Ha nem kapnak mielőbb segítséget, 
decemberre elhasználják az intézmény egész éves, 
egymilliárdos költségvetési támogatását, és nem 
tudják majd kifizetni esedékes számláikat. Hámori 
József kulturális miniszter ígérete szerint a pénz
ügyi vizsgálatot követően költségvetési forrásból 
rendezik a könyvtár adósságait.

Poprády Géza, az Országos Széchényi Könyvtár 
igazgatója lapunknak elmondta, a költségvetési hiány 
különösen az OSZK szakmai munkáját érinti hátrá
nyosan. Május elejétől például nem jut pénz a gyűjte
mény gyarapítására. Csaknem teljesen beszüntették az 
eredeti külföldi művek, lexikonok, külföldi napilapok 
vásárlását, továbbá nincs anyagi forrás a legkereset
tebb részleg, a kézikönyvtár bővítésére sem.

A főigazgató ezt a súlyos helyzetet azzal magya
rázza, hogy 1992 óta az úgynevezett dologi kiadá
sokra nem kaptak több pénzt, miközben kiadásaik 
minden területen jóval az átlagos inflációt meghaladó 
mértékben emelkedtek.

Lényegesen megnövekedett minden fenntartással 
kapcsolatos kiadás, Már alig képesek fedezni a postai 
és a telefon-, valamint a takarítási költségeket. Poprády 
szerint az egyik legnagyobb gondot az okozza, hogy 
az Országos Széchényi Könyvtár hatalmas, reprezen
tatív épülete falja az energiát; gépészeti, hőtechnikai 
szempontból teljesen elavult és elhasználódott, csak 
egy komoly korszerűsítés után lehetne a mai igények

nek megfelelően gazdaságosan üzemeltetni. A könyv
tárban az egyre romló anyagi körülmények miatt 1994 
óta a létszámot 25 százalékkal csökkentették. A fő
igazgató úgy véli, fontos lenne, hogy minél előbb dön
tés szülessen a könyvtár föld alatti raktárának megépí
téséről is, mert egyre nagyobb a zsúfoltság, a jelenlegi 
raktárak 2000-re teljesen megtelnek.

Poprády szerint ha az ezredfordulóig már nem is 
lehetséges megoldani ezt a problémát, de 2002-re, a 
könyvtár alapításának 200. évfordulójára az új léte
sítménynek mindenképpen meg kell épülnie. Szem
ben az előzetes várakozásokkal, az elektronikus in
formációhordozók rohamos elterjedése ellenére is nő 
a nyomtatott kiadványok száma.

A könyvtár igazgatója az új kulturális kormányzat 
segítségében bízik. „Nagyon remélem, hogy a kul
tusztárcának lesz elég pénze az irányítása alatt álló 
legfontosabb intézmények, így a nemzeti könyvtár 
működési költségeinek a fedezésére” - jegyezte meg.

Hámori József kulturális miniszter a múlt héten 
személyesen is tájékozódott a nemzeti könyvtár hely
zetéről. Kérdésünkre a főigazgatóval folytatott meg
beszélés után elmondta, hamarosan ’ egy szakér
tőkből álló céget 'bíznak meg a könyvtár költségei
nek átvizsgálására. A: miniszter reméli, a vizsgálat 
kimutatja majd, mely tevékenységeknél van tehető
ség a takarékosságra.

A nemzeti könyvtár adósságát a kulturális tárca 
költségvetési forrásból az említett vizsgálatot köve
tően rendezni fogja, mert nem fordulhat elő, hogy a 
Széchényi könyvtár működésképtelenné váljon - 
szögezte le Hámori József. Azt is megígérte, hogy a 
jövő évi kulturális költségvetésbe betervezik a Szé
chényi könyvtár föld alatti raktára megépítésének in
duló összegét.

A teljes beruházás feltehetően több száz milliós 
nagyságrendű lesz.

Balogh Gyula 
Magyar Hírlap, 

1998. szeptember 3.
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Együtt a különgyűjtemények
Új számítógépe^ rendszer 

az OSZK-ban

Nemzetközi konferenciát rendez az Országos Szé
chényi Könyvtár szeptember 8-11. között annak apro
póján, hogy Amicus néven új számítógépes rendszert 
vezet be - tájékoztatta a nemzeti bibliotéka az MTI-t.

A négynapos konferencián az Amicust használó és 
a bevezetését tervező könyvtárak képviselői gyűlnek 
össze eszmecserére. A konferencia a hazai szakem
berek számára szervezett nyílt nappal kezdődik, ahol 
az érdeklődők megtekinthetik a jövő évezred könyv
tári „termékeinek” bemutatóját is.

A jelenleginél jóval több szolgáltatást nyújtó, úgy
nevezett felhasználóbarát integrált rendszert a jövő 
év elejétől használhatja minden olvasó.

Az új számítógépes szoftver és a legmodernebb 
hardverek nemcsak a könyvtár olvasóit segítik, tájé

koztatják világszínvonalon, de az OSZK egyéb szol
gáltatásaiban is lehetővé teszik a jelentős minőségi 
előrelépést.

Az Amicust Belgiumban és Kanadában fejlesztet
ték ki. A magyar intézmény a kanadai, a brit és az 
ausztrál nemzeti könyvtár tapasztalatai alapján lép a 
rendszerhasználók sorába. Előnye például, hogy az 
eddig nehezen katalogizált különgyűjteményeket egy 
adatbázisban tárolja, továbbá egy olyan virtuális köz
ponti katalógust hoz létre, amely lényegesen meg
könnyíti mind az olvasók, mind a bibliotékában dol
gozók munkáját.

Magyar Nemzet, 
1998. szeptember 3.

Gondolatok a restaurálás múltjáról 
és jelenéről

Beszélgetés Beöthyné Kozocsa Ildikóval

- A restaurátor szakosztály 1980 óta működik a 
PNYME keretén belül, kezdetben a Papíripari Szak
osztály egy csoportjaként. A restaurátorokat hosszú 
éveken át Beöthyné Kozocsa Ildikó, az Országos Szé
chenyi Könyvtár vári Restauráló műhelyének osztály- 
vezetője képviselte a Papíripar című folyóirat szer
kesztő bizottságában.

- Kezdettől fogva tagja voltam a Restaurátor Cso
portnak, amely egyébként 1985 óta már önálló szak
osztályként működik az Egyesületben - kezdte be
szélgetésünket B. Kozocsa Ildikó. Lehetőség mutat
kozott arra, hogy a Papíripar című szakfolyóirat 
hasábjain publikálhassanak a könyv- és papírrestau
rátorok. Ebben az időben a Szakirodalmi Munkacso
port tagjaként 1986-ban felhívásban kértem az akkori 
tagokat, hogy támogassák témajavaslataimat, ill. ter
jesszenek elő új ötleteket. Úgy találtuk, hogy ez a 
szakfolyóirat alkalmas szakmai élmények átadására,

speciális problémák megvitatására, technikai újítá
sok, eljárások nyilvánosságra hozatalára.

- Mi a tapasztalat, van-e igényük a restaurátor 
szakembereknek arra, hogy közreadják munkájukkal 
kapcsolatos tapasztalatukat, véleményüket, ötleteiket?

- Kezdetben nagyon nehezen adtak cikkeket, se
gítségre volt szükség. Később azonban szinte minden 
számban jelent meg egy-egy szakirányú cikk. Mond
hatom azt, hogy a publikációk száma párhuzamosan 
emelkedett a tagok létszámával, hiszen 1985-ben a 
Szakosztály 76 taggal működött, ma már ez a szám 
több, mint a duplájára nőtt. A restaurátorok vélemé
nyem szerint ma már lelkesebbek, ambiciózusabbak 
és szívesen számolnak be munkájukban elért ered
ményeikről.

- A Papíriparban az évek folyamán számos cikk 
olyan tevékenységről számolt be, ami tükrözte a res
taurálás technikai fejlődését...
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- A megjelent tájékoztató beszámolók valóban 
hasznos információkat tartalmaztak. Sok olyan mód
szert ismertettünk, amelyek ma már nem számítanak 
újnak, és a gyakorlatban eredményes alkalmazásuk 
rendszeressé vált, mint például a kézi és gépi papír
öntés, pergamenöntés, a papírhasítás, a papír savta- 
lanítása, a semleges papírgyártás és még sorolhatnám 
tovább. Megjelentek papírtörténeti tanulmányok, bél
és külföldi konferenciákon elhangzott előadásokról 
szóló beszámolók. Fordítások, tömörítvények közlé
sét is vállalta az Egyesület által támogatott idősza
konként megjelenő „Figyelő”, amely azonban anyagi 
nehézségek miatt átmenetileg szünetel.

- Úgy tűnik, a fiatalokat vonzza a könyv- és pa
pírrestaurátori hivatás. Az új képzési formák megje
lenésével különböző szinten sajátíthatják el a restau
rálás tudományát. Vajon elegendő hangsúlyt fektet
nek-e a leendő szakemberek etikai magatartásának 
kialakítására is?

- 1981 -ben Kastaly Beatrix kezdeményezésére indult 
megelőször az Országos Széchenyi Könyvtár és aKép- 
ző-és Iparművészeti Szakközépiskola közös szervezé
sében a 2 éves könyv- és papírrestaurátor tanfolyam, 
amit kibővítettünk, emeltük az elméleti és gyakorlati 
órák számát. így 2 és fél, jelenleg pedig már 3 éves ez a 
felsőfokú szaktanfolyam. Egyébként a Magyar Nem
zeti Múzeumban is szerveznek restaurátori asszisztensi 
és papírrestaurátor tanfolyamokat. Külső óraadó tanár
ként ma már átadhatom tapasztalataimat a Magyar 
Képzőművészeti Főiskola Múzeumi és Közgyűjtemé
nyi Tárgyrestaurátor szakán tanuló egyetemi hallga
tóknak, az újabb papírrestaurátor generációnak. Alkal
manként könyvtáros hallgatóknak és könyvtárosoknak 
is tartok előadássorozatokat, hiszen számukra is nélkü
lözhetetlenek az állományvédelmi ismeretek.

Ami a restaurátorok etikai magatartását illeti, úgy 
vélem, az oktatás színvonalával párhuzamosan az évek 
folyamán ez is javul. Az etikát külön tárgyban oktat
juk, a gyakorlatban példákon mutatjuk be, hogy milyen 
etikai magatartást kell követniük. Múltbeli hibákon is 
lehet okulni, amelyek abban az időben megfelelő is
meretek, tapasztalatok hiányában nem is számítottak 
téves elgondolásnak. Azt azonban sajnos nem lehet 
megakadályozni, hogy esetenként néhány restaurá
tor - a gyors eredmény érdekében - olyan (mű)anya- 
gokat használjon, amelyeknek még nem ismerjük elég
gé a későbbi hatását. Az egyetemi oktatásban - külföl
dön is - a természetes anyagok használatát és az 
eredeti módszerek alkalmazását szorgalmazzák.

A közelmúltban végzett felmérések eredményei sze
rint a mérgező vegyszerek károsan hatnak a restauráto

rok egészségére, ezért általános tendencia ezeknek 
más, környezetbarát anyagokkal való kiváltása.

- Milyen út vezet ahhoz, hogy valakiből igazán 
elismert, jó szakember váljék? Milyen képzések, tu
lajdonságok szükségesek hozzá?

- A 60-as években nem volt intézményes képzési 
lehetőség a papírrestaurátorok számára. Az első két
éves szakmai tanfolyamot a Magyar Országos Levél
tár indította, ezt magam is elvégeztem. (Azután már 
csak évek múlva, 1981-ben indult meg a már említett 
könyv- és papírrestaurátor tanfolyam, amelyen már 
én is tanítottam.)

A szakmai fejlődésemet külföldi szakirányú cikkek 
rendszeres olvasása biztosította. Külföldre utazni 
még csak elvétve lehetett. Ez időben kis létszámú 
műhelyek létesültek, elsősorban Budapesten, s ezek
ben is főleg gyakorlati oktatás folyt, aminek a szerepe 
nem lebecsülendő.

Idősebb, tapasztalt könyvkötő mesterektől sajátítot
tam el a könyvkötő szakmát, amelynek alapos ismerete 
alapvető a könyvrestaurátor számára. Szerencsés hely
zetbe kerültem, amikor 1966-ban kijuthattam Olaszor
szágba ösztöndíjjal, később pedig már más országok 
szakmai konferenciáira is, ahol előadást is tarthattam, 
és közben sajnos érzékelhettem elmaradásunkat is.

1983-ban készült el - a külföldi tapasztalatokat is 
felhasználva - az Országos Széchenyi Könyvtár vári 
restauráló műhelye, amely ma már a közepesen jól 
felszerelt európai műhelyek közé tartozik. Könyvtá
rosaink, az egyházi és egyéb gyűjtemények kezelői
nek visszajelzése alapján színvonala is megfelelő.

Az eredmények eléréséhez az állandó továbbképzés 
és a tapasztalatcserék is hozzájárultak. Szorgalommal 
sok minden elérhető, de ha valakiben nincsenek meg az 
alapvető készségek, tulajdonságok, akkor nem lesz be
lőle jó restaurátor, bármennyire lelkes vagy ambició
zus. Kézügyesség, türelem, kitartás, fantázia, felelős
ségérzet, esztétikai érzék, sok-sok gyakorlás és nem 
utolsósorban intelligencia szükséges annak megértésé
hez, hogy csak alázattal és tisztelettel vegyük kézbe a 
múltat idéző dokumentumokat, amelyeknek megmen
tése és a jövő számára való megőrzése a feladatunk.

- Köszönöm szépen a beszélgetést.

M. Ádám Ágnes 
Papíripar, 1998. 5. sz..

Utószó: A Papíripar szerkesztőbizottsága őszinte köszönetét 
fejezi ki Beöthyné Kozocsa Ildikónak sok éves lelkes és elkötele
zett szerkesztőbizottsági munkájáért, és számít további együttmű
ködésére.
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Diafilm-kiállítás 
a Belvárosban

Mese és meggyőzés

On-line közönség 
a Széchényiben

Mese és meggyőzés címmel rendez kiállítást a 
Nyílt Társadalom Archívum Centrális Galéria és az 
Országos Széchényi Könyvtár Budapesten, a galéria 
székhelyén, a Nádor utca 11. szám alatt - írja az 
MTI. A téma egy félig-meddig feledésbe merült mé
dium, a diafilm és annak az ’50-es, ’60-as és a ’70-es 
években készült alkotásai. A centrális galériában ok
tóber 21-étől december közepéig látható tárlat közép
pontjában a magyar és a szovjet diafilmtermés poli
tikai témájú, olykor direkt, máskor kevésbé nyílt pro
pagandaművei állnak. Számos diafilmet az eredeti 
állapotában le is vetítenek, de jó néhány filmet már 
csak művészi grafikák segítségével tudnak megmu
tatni a közönségnek.

Magyar Nemzet, 1998. okt. 19.

Jövő év januárjától az Interneten keresztül hozzá
férhetővé teszik az ország legnagyobb bibliotékája, 
az Széchényi Könyvtár digitalizált katalógusait. Az 
intézményben már hat éve működik a számítógépes 
katalógusrendszer. Ám most már 1999 januárjától le
hetőségük nyílik az olvasóknak arra is, hogy Inter
netre csatlakozott gépükkel otthonról, munkahelyük
ről keressék ki a kívánt olvasmányt.

Népszabadság, 1998. okt. 15.

Az Országos Széchényi 
Könyvtár

1998 elején Hollandiából vásárolta meg a török nyom
dászat magyar származású megteremtőjének, Ibrahim 
Müteferrikának egy 1729-ből, valamint egy 1732-ből 
származó nyomtatványát. E két mű megvásárlását a 
Corvina Alapítvány javára befolyt 525 996 Ft tette le
hetővé, amely összeg az 1997. évi adó 1%-ának fel
ajánlásából gyűlt össze.

Magyar Nemzet, 1998. szept. 30.

Kiállítás a Hadtörténeti Múzeumban
A vesztfáliai béke Európája

Theatrum Europaeum 1648-1748. A Hadtörténeti 
Múzeumban ezzel a címmel megnyílt kiállítás azon
ban nem a barokk kor színházát mutatja be.

A theátrum valaha jelenthetett vesztőhelyet, bonc
termet, szakrális helyet, de háborút is: Zrínyi Miklós, 
a költő és hadvezér nevezte Nagy Theátrumnak a 
háborút. És jelenthette a szó a világmindenséget,

esetleg valamely színteret. így a Theatrum Europae
um: Európa (mint színtér) 1648 (a vesztfáliai béke 
éve) és 1748 (az aacheni béke) között. A kiállítást 
megnyitó L. Várkonyi Ágnes történész hangsúlyozta: 
először történik, hogy a Hadtörténeti Múzeum - az 
Országos Széchényi Könyvtárral, a Budai Polgár Ca- 
sinóval és a Hadimúzeum Alapítvánnyal közösen -
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nem háborúról, hanem békekötésről rendez kiállítást. 
A vesztfáliai béke a politikai és hatalmi érdekszöve
vényben vergődő Európában teremtett egyensúlyt. 
Ezért is nevezik az újkori Európa bölcsőjének. A re
mélt cél azonban, hogy e béke biztosítsa; ne legyen 
több háború Európában, álom maradt - mind a mai 
napig. Sajnálatos - mondotta a professzorasszony -, 
hogy az esemény - a vesztfáliai békekötés - szinte 
egyáltalán nincs jelen a magyar történelmi köztudat
ban, s hiányzik az iskolai tananyagból is.

A kiállítás ezen is segíthet. Erre az időszakra esik 
Buda visszavívása a törököktől, a kuruc-labanc küz
delmek, a Rákóczi-szabadságharc, a Habsburgok elle
ni önállósodási törekvések, s azok kudarca is. A térké
pek, metszetek, a kiállított fegyverek, a békekötéssel 
foglalkozó kiadványok, a bemutatott öltözékek ráirá
nyítják a figyelmet az 1648 és 1748 közötti Theatrum 
Europaeumra.

T. 1.
Napi Magyarország, 1998. okt. 31.

Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
A bibliotéka egere

Az Országos Széchényi Könyvtárnak (OSZK) elő
vásárlási joga van valamennyi hungaricumra - azaz 
magyarországi kiadású és bárhol a világon megjelent 
magyar vonatkozású könyvre, nyomtatványra -, de 
már tavasz óta nem tudja beszerezni az antikváriumok
ban és az aukciókon felbukkanó ritkaságokat. Az ok: 
elfogyott az erre a célra fordítható pénz. Az OSZK 
munkatársai teljesítik kötelességüket, védettségi 
szempontból vizsgálják a kínálat darabjait, s az aukció
kon tapasztaltak szerint az antikvár piacon nem oko
zott zavart a komoly vevő kiesése.

Az OSZK éves költségvetése körülbelül egymilli- 
árd forint, ebből mintegy 277 millió jut dologi kiadá
sokra. „A gyarapítási keret mindössze húszmillió fo
rintot tesz ki, amit a könyvtár által alapított Corvin 
Alapítvány évente 2-2,5 millió forinttal képes pótol
ni, ez az összeg idén áprilisig tartott ki” - tudtuk meg 
Poprády Gézától, az OSZK főigazgatójától.

A húszmilliós keretből kell megoldani azoknak a ki
adványoknak - külföldi kézikönyvek, szótárak, alap
könyvek, külföldi napi- és hetilapok - a megvásárlá
sát, amelyek nem hiányozhatnak egy tudományos 
könyvtár gyűjteményéből. Ezt a keretet terhelik a kül
földi nemzeti bibliográfiák, CD-ROM-on árult adatbá
zisok, valamint a dolgozók napi munkájához szüksé
ges kézikönyvek beszerzése. Minderre legalább 40-50 
millió forintra lenne szükség, s mivel ennyi nincs, a 
főigazgató áprilisban körlevél írására kényszerült, 
amelyben tudatta, hogy - határozatlan időre - leállí
totta a további beszerzéseket.

Nemzeti könyvtárunkban 1992 óta változatlan a 
dologi kiadásokra fordítható összeg, holott az új és

régi könyvek ára az infláció mértékénél jobban emel
kedik. Nem segített a helyzeten a munkatársak egy
negyedének elbocsátása, a dologi kiadásokra áldoz
ható pénz a könyvtár teljes költségvetésének 35 szá
zalékáról 25 százalékára esett vissza.

Óriási összeg kell az épület fenntartására, a telefo
nos, számítógépes hálózat karbantartására, fejleszté
sére is. A komoly könyvbeszerzési gondok 1994-től 
kezdődtek, amikor már év közben elfogyott az erre 
szánt pénz, ezért a következő évi keret terhére voltak 
kénytelenek vásárolni. A folyamatosan maguk előtt 
görgetett adósság az idén már tarthatatlanná vált. A 
könyvtár minden tőle telhetőt megtesz a helyzet ja
vítása érdekében. Tavaly például - felelevenítve, a 
háború előtti gyakorlatot - árverésre bocsátotta né
hány fölös példányát. A 3,5 millió forint bevételt az 
állomány gyarapítására és restaurálásra fordították. 
Újabb árverést is terveznek, de a rendkívüli körülte
kintést kívánó előkészületek meglehetősen hossza
dalmasak.

Ha valamilyen fontos nyomtatványt szeretnének 
megszerezni, jelenleg csakis a kapcsolataikra ha
gyatkozhatnak. Nemrégen Skultéty Csaba metszet
gyűjteményéből rendezett kiállítást a könyvtárban a 
Borda-antikvárium. Az OSZK munkatársai kiválasz
tottak néhány metszetet, összesen 1,9 millió forint 
értékben. Mivel az intézménynek egyelőre nincs 
pénze, az antikvárium tulajdonosa, Borda Lajos fél
retette a kiválasztott metszeteket. Talán lesz, aki se
gít...

• M. T. 
Műértő, 1998. okt.
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Misszió és üzlet
A Dataware könyvtár-automatizálási programja

A legjobbkor kaptuk a rendszerintegrátor Data
ware Kft. sajtótájékoztatóra szóló meghívóját: ok
tóber 7-i rendezvényének témája - Aktualitások 
és tendenciák a könyvtári rendszerek piacán - 
összecsengett szerkesztőségeink szándékaival. 
Olyan, laza időszakossággal jelentkező rovatként 
kívánjuk útjára indítani, amely a könyvtár-auto
matizálás helyzetét, eredményeit vizsgálja, a lehe
tőségek és az aktualitás diktálta tempóban, virtu
ális és valóságos vizitbe készülünk a világ, s benne 
Magyarország rangos vagy kevésbé ismert, de va
lamiért tüzetesebb mustrát, részletesebb tárgya
lást érdemlő könyvtáraiba. Legelső utunk a Bib- 
liothéque Nationale de France-ba vezet majd - de 
még azelőtt, hogy ellátogatnánk a franciák nem
zeti könyvtárába, lássuk, milyen aktualitásokról 
szólt a Dataware.

Pagács György, a Dataware ’98 Rt. igazgatótanácsá
nak tagja általános helyzetfelmérést adott a könyvtári s 
közelebbről az integrált könyvtári rendszerek piacáról. 
Mint elmondta, az elmúlt években számos változás tör
tént ebben a szegmensben: a piac szereplőinek - a ke
resleti és a kínálati oldalon állóknak egyaránt - szembe 
kellett nézniük a könyvtárak számának módosulásával 
(értsd: csökkenésével), sőt a könyvtári infrastruktúra 
(informatika, könyv- és folyóirat-állomány stb.) fej
lesztésére szánt költségvetési összeg apadásával.

Ma nálunk az integrált könyvtári rendszerek piacán 
az állam a legjelentősebb beruházó. A könyvtárak az 
állami forrás mellett különböző alapítványokból, 
programokból (például PHARE) juthatnak pénzhez, 
illetve az önkormányzatoktól kaphatnak támogatást.

Hogy mire elegendő ez a szűkös pénzforrás? Idén a 
Művelődési és Közoktatási Minisztérium három pá
lyázatot írt ki, amelyeken az Országos Dokumentum
ellátási Rendszerben feladatot vállaló országos szak- 
könyvtárak, az állami egyetemek könyvtárai, az egy
házi és főiskolai könyvtárak vettek részt, valamint az 
Országos Széchényi Könyvtár. Az elnyerhető összeg 
700 ezer és 2,5 millió forint között mozog, s ez - vilá
gosan informatikai infrastruktúrának dedikálva - ki
egészítésre szorul.

A könyvtáraknak az céljuk, hogy a lehető leghaté
konyabban kiaknázzák az informatika, jelesül az In
ternet nyújtotta előnyöket (például a közös, osztott 
katalogizálást). A Dataware elkészült azzal a rend
szerrel, amely segíti a könyvtárak összehangolt, kö
zösen végzett munkáját - tudtuk meg Gyüre Péter 
fejlesztési igazgatótól.

Debreceni kezdetek
A zuglói székhelyű rendszerintegrátor cég vezető 

munkatársai szívesen emlékeznek vissza a kezdetek
re. Pagács György elmondta, hogy a Dataware 1993 
óta foglalkozik könyvtár-automatizálással, s jóllehet 
fő tevékenységi körében ez a terület ma már csak 
vékony szeletke, még mindig érződik az induláskori 
munka jótékony, katalizáló hatás. (Hadd jegyezzük 
meg, hogy a cég azóta is támogatja a könyvtári szak
mát, ahol csak tudja. - A Szerk.)

A Dataware első feladata a debreceni Uni versitas (öt 
helyi felsőoktatási intézmény) könyvtárainak automa
tizálása volt. Különös gonddal gépesítették az ország 
mondhatni második nemzeti könyvtárát. A Kossuth 
Lajos Tudományegyetem felhasználói céljaira magya
rították a kaliforniai Szilícium-völgyből származó 
Voyager könyvtári rendszert, a hazai igényekhez ala
kították, sőt később tovább is fejlesztették azt.

Azóta a Voyager valóságos karriert futott be: az 
elmúlt évek alatt kategóriájának vezető terméke lett 
a magyar piacon, s ezenközben fokozatosan bővültek 
képességei, módosultak szolgáltatásai.

A Voyagertől a Corvináig
A Voyager fejlődésének nevezetes állomása volt, 

hogy 1995-ben - Magyarországon elsőként - lehe
tővé tette web alapú keresőfelület használatát, majd 
1996-ban az Internet felhasználásával megteremtette 
a feltételeket az első, egyszerre több könyvtár adatait 
elérő lekérdezőrendszer működéséhez. A lekérdező
technológia ingyenes átadása révén mára a legátfo
góbb, egyszerre több könyvtár adataihoz hozzáférő 
rendszerré vált hazánkban.

Tavaly elkezdődött e programcsomag Java alapú 
megvalósítása, s ennek eredményeképpen ma a rend
szer nagy része platformfüggetlen, Internet-orientált 
modulokból áll. 1997 őszén új nevet is kapott, mint
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egy érzékeltetve, hogy magyar termékké vált: piacra 
került a Corvina 3.0-s változata. Ez adatszinten fel
ülről kompatíbilis a Voyagerrel, hamarosan megkez
dődhet tehát a rendszerfrissítés az eddigi 27 felhasz
náló körében.

Platformfüggetlenség
A Corvina célja - fejtette ki Gyüre Péter - a könyv

tárak jellemző funkcióinak kiszolgálása, mérettől és 
platformoktól függetlenül. A szabványok széles körű 
alkalmazásával erőteljesen támogatja az úgynevezett 
„könyvtárközi együttműködést” (közös katalógusépí
tést, rekordletöltést, könyvtárközi kölcsönzést, doku
mentumszolgáltatást, és így tovább). A könyvtári gya
korlatban nem maga a számítástechnikai rendszer az 
igazi érték, hanem a közreműködésével létrejött ada
tok. Éppen ezért a cél: nyílt, szabványos és jól doku
mentált kezelőfelületekkel segíteni ezeknek az adatok
nak a további felhasználását.

Műszaki jellemzőit tekintve a Corvina programcso
mag ügyfélkiszolgáló felépítésű: központi gépeUMX- 
kiszolgáló, s az ezen futó Ingres relációs adatbázis-ke
zelő végzi a rendszer adatainak tárolását. Az ügyfél 
munkaállomások lehetnek X terminálok, PC-k vagy 
tetszőleges web-böngészőt futtató számítógépek.

Az ügyfelek helyi hálózaton vagy az Interneten 
keresztül csatlakozhatnak valamelyik központi gép
hez, ha kell, egy másik intézmény központi kiszol
gáló egységéhez is. Végezetül egy gyorslista a Cor
vina moduljairól:
❖ olvasói keresőmodul (OPAC); WebPAC webes 

keresőmodul; katalogizálás;
❖ kölcsönzés;
❖ folyóirat-kezelés; beszerzések;
❖ vezetői információs rendszer (jelentések);
❖ Z39.50 ügyfél és kiszolgáló.

Közösen vokáloznak
Azok kedvéért, akiket érdekelnek e kérdés techni

kai részletei, még elmondjuk, hogy az egyes Corvina 
rendszerek a VOCAL elnevezésű központi katalógus 
révén működnek együtt. A VOCAL-t minden Corvi
na-felhasználó alkalmazhatja, azaz a Corvina beve
zetésével egy időben minden könyvtárnak lehetősége 
van az eredeti katalogizálás (számba vevő dokumen
tum-leírás) tetemes csökkentésére.

Más szóval: a VOCAL rekordforrásként szolgálhat 
a kisebb könyvtárak számára, így a lehető legkisebb

re csökkenthető a saját oldalon elvégzett katalogizá
lási tevékenység; az együttműködők előtt nyitva áll 
a központi lelőhely és címnyilvántartás; egységes és 
karbantartott besorolási adatokhoz jutnak hozzá.

A VOCAL rendszer még az idén a nagyközönség 
számára is megnyílik: rajta keresztül a felhasználók 
lekérdezhetik Magyarország legnagyobb egyetemi 
gyűjteményeinek adatait. A jövő év első negyedére 
a Dataware egyebek között azt tervezi, hogy útjára 
bocsátja a Java alapú beszerzési és folyóirat-kezelési 
modulokat, és várhatóan ekkorra készül el az első 
Oracle adatbázis-kezelővel szállított rendszer is; egy
szersmind szorosabbra akarják fűzni a kapcsolatokat 
a Corvina és saját fejlesztésű dokumentumarchiváló 
rendszerük, az Adacata között.

Nyitni kék
A fejlesztési igazgató sajnálatosnak tartja, hogy a 

magyarországi könyvtárakra (tisztelet a kivételnek) 
még mindig meglehetősen kimért, merev, poroszos 
attitűd a jellemző. Gyüre szerint csökkenteni lehet a 
könyvtárak, közgyűjtemények eddigi elzártságát - 
mégpedig az Internetes szolgáltatások bővítése révén. 
Ez annál is fontosabb, mert ma Magyarországon 
egyáltalán nem jellemző, hogy a háztartásokban vol
na személyi számítógép (kivált nem a távoli kistele
püléseken). S aki nem kapcsolódhat otthonról a vi
lághálóra, az segítséget kaphat a megfelelően felsze
relt és működtetett helyi könyvtáraktól. Mert ez az a 
hely, amely magára vállalhatja a (világméretű) rend
szerbe való bekapcsolás feladatát.

Sokan azt állítják, hogy az Internet használatának 
terjedésével párhuzamosan csökken a könyvtárak, 
könyvtári rendszerek szerepe, társadalmi és tudo
mányos haszna. A Corvina és a hozzá hasonló cso
magok éppen a professzionális tájékoztatási munkát 
segítik, hiszen általuk a könyvtárosok nemcsak a fi
zikailag jelen levő médiumokat rendszerezhetik, ha
nem a Hálón fellelhető virtuális információforrásokat 
is. Egy példa: a keresőrendszerből - a bekötött fo
lyóirat adatai mellett - egy kattintással hozzá lehet 
jutni az Internetről ugyanennek a folyóiratnak a leg
frissebb vezércikkéhez is. A felső határ: a végtelen 
kibertér.

Zimányi Katalin 
Számítástechnika, 

1998. okt. 27.
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Fiatal művészek hangversenyei

1998 szeptemberében zenei sorozat indult az Or
szágos Széchényi Könyvtár VI. szinten lévő eladó
termében fiatal muzsikusok közreműködésével. A 
Zeneműtár munkatársai már régóta foglalkoztak a 
gondolattal, hogy a könyvtár falai között az élő zene 
hangjainak is fel kellene csendülniük. A könyvtár ve
zetőségének egyetértésével most láttuk elérkezettnek 
a pillanatot terveink megvalósítására. Az alkalmat a 
hangversenyek megszervezésére a Zeneműtár fenn
állásának 75. éves jubileuma nyújtotta. Úgy gondol
tuk, hogy a Zeneműtárnak nem csak az értékes kéz
iratok, régi és új nyomtatott kották, lemezek és CD-k 
megőrzése a feladata, hanem a hangzó zene, megis
mertetése és megszerettetése is a közönséggel. A ze
ne hallgatásának az az élménye, amikor a hallgató 
szembetalálja magát a koncertet adó művésszel, egé
szen más benyomást kelt az emberekben, mint egy 
gép segítségével közvetített hangfelvétel meghallga
tása. Bármilyen tökéletes is az a felvétel, nem pótolja 
az előadóművészek és hangszereik látványát, az élő 
koncert légkörét, hangulatát. Különösen igaz ez ak
kor, amikor pályakezdő fiatalok első fellépései egyi
kének lehetünk tanúi, résztvevői.

És most egy személyes dologra szeretnék kitérni. A 
kisebbik fiam IV. éves növendéke a Zeneakadémiá
nak. Mint fiatal és lelkes zenész - társaival együtt - 
minden alkalmat megragadnak, hogy felléphessenek 
és tudásukat bemutathassák és az ún. lámpalázat (a kö
zönség előtti szerepléstől való félelmet) legyőzzék. Ezt 
a „művészbetegséget” csak sok-sok hangversenyen 
való fellépéssel, biztos technikai tudással és a koncert 
feszült légkörének gyakori átélésével lehet megszokni. 
(Vannak olyan művészek, akiknek egy életen át sem

sikerül!) Egy fiatal művésznek, aki pályája elején még 
bizonytalanul mozog a pódiumon, különösképpen fon
tos a közönség jelenléte és reakciója.

Az utóbbi időben a fiam és társai arról panaszkod
tak, hogy nagyon lecsökkent a pódiumlehetőségek 
száma. A budapesti koncertlehetőséget nyújtó intéz
mények és helyszínek mostanában olyan magas bér
leti díjat számítanak fel a hangversenyen közremű
ködő szereplőknek, amit a fiatal muzsikusok nem 
tudnak megfizetni.

Ennek a ténynek a tudatában jutottunk el a végső 
elhatározáshoz, hogy elkezdjük a hangversenyek 
szervezését, amelyeken a fiatal zenészek bemutathat
ják ebben a szép, kulturált környezetben tudásukat és 
művészetüket. Az Országos Széchényi Könyvtár az
zal, hogy ingyenes fellépési lehetőséget biztosít ezek
nek a tehetséges fiataloknak, felmérhetetlen segítsé
get nyújt a jövő muzsikus nemzedékének bemutatko
zásához és kibontakozásához.

Igyekeztünk a sorozatot minél változatosabban 
összeállítani, hogy minél több hangszerrel és minél kü
lönbözőbb hangszer-összeállítású kamaraegyüttessel 
ismertessük meg a kedves hallgatókat.

A hangversenyek mindig szerda este 18 órakor 
vannak. Én azt hiszem érdemes ezeket a fiatalokat 
hallgatni. Remélem, hogy a könyvtár nyugdíjas és 
jelenlegi dolgozóinak, a koncertről koncertre egyre 
több - a város különböző pontjairól érkező - vendé
geknek, sőt még az olvasóknak is élményt jelentenek 
ezek a színvonalas és lelkes produkciók.

Szeretettel várok mindenkit a további szerda esték
re is.

Vámos Eszter
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Negyven éve indult a Híradó

Az OSZK Híradó 1998. 5-6. számában már jeleztük, hogy a Híradó alapításának 40. évfordulója alkalmából 
a lap korai évfolyamaiból cikkeket jelentetünk meg a lap múltjának jobb megismerése céljából. Az alábbiakban 
az 1959. 2. évfolyam 6. számából közlünk egy cikket.

OSZK
HÍRADÓ

IT. évf. 6. szám 1959. április 2C.

A SZÍNHÁZTÖRTÉNETI OSZTÁLY MUNKÁJA.
Könyvtárunk Színháztörténeti Osztályát 1949-ben szervezték meg. Ekkor 

egyesítették a könyvtár színháztörténeti vonatkozású anyagát a Nemzeti 
Színház történeti gyűjteményével. Ezek a gyűjtemények újabb köz- és ma
gángyűjteményekkel egészültek ki; ma tervszerű továbbfejlesztésük köte- 
lespéldány-szolgáltatás, vásárlás és csere útján történik.
Az osztály gyűjti a magyar és magyar vonatkozású szinháztörténet min

den könyvtári jellegű szöveges és képes emlékét, továbbá a világirodalmi 
szintű színházi műveket.

A GYŰJTEMÉNY HAT FŐCSOPORTRA TAGOZÓDIK: 1. magyar és külföldi színházi 
szakirodalom [kb. 3500 szakkönyv]; 2. kéziratos és nyomtatott szöveg
könyvek [tartalmazza a Nemzeti Szinház, a Vígszínház, a Népszínház és 
más színházak, színházi irodák szövegkönyvtárait, rendező, súgópéldánya- 
it, stb. és az idegen nyelvű szövegkönyvtárt, [kb. 45.000 szövegkönyv];
3. szinlapok és színházi aprónyomtatványok [kb. 160.000 db]; 4. színházi 
képgyűjtemény [metszetek, litográfiák, eredeti díszlet és kosztümtervek, 
fényképek [kb. 40.000 db]; 5. színházi irattárak [Nemzeti Színház, Víg
színház, az Eszterházy-szinházak, színházi egyesületek irattárai]; 6. ma
gyar és külföldi színházi szaklapok.

Az osztály állandó TANÁCSADÓ ÉS OLVASÓSZOLGÁLATOT tart fenn a gyűjte
mény iránt érdeklődő olvasók részére. A gyűjteményt csak helyben lehet 
használni. Az osztályt évente átlagban másfél ezer érdeklődő keresi fel, 
természetesen sokkal több esetben.

Az osztályon elhelyezett anyagot SZAKIRODALMI, SZÖVEGKÖNYV ÉS KÉPKATA
LÓGUSOK teszik hozzáférhetővé. Ezeket kiegészítik a magyar színházi élet 
eseményeit számon tartó RÉSZLETKATALÓGUSOK, pl. a felszabadulás utáni 
idők eseményeiben tájékoztató eseménynaptár, vagy a Nemzeti Szinház mű
ködését részleteiben is feltérképező szerepkataszter. A MAGYAR SZÍNHÁZ 
ÉS DRÁMATÖRTÉNETI IRODALOM egészét lesz hivatva áttekinthető rendszerbe 
foglalni a magyar szinház- és drámatörténetnek az osztályon készülő TÁR
GYI KATALÓGUSA.

Az osztályon van elhelyezve a MAGYAR SZÍNHÁZTÖRTÉNET EMLÉKANYAGÁNAK 
LEGTELJESEBB GYŰJTEMÉNYE. Munkája tehát nem szoritkozhatik az olvasásra 
kért anyag forgalmazására. Kezdeményező, irányitó és kutató munkát is 
kell vállalnia. Az osztály dolgozói lehetőségük arányában kiveszik ré
szüket a magyar színháztörténet aktív tudományos műveléséből. Ilyen irá
nyú munkájuk első célja az osztályon lévő anyag tudományos feltárása és 
rendszerezése. Ezen túl azonban egyes részletkérdések monografikus fel
dolgozására is vállalkoztak. Az osztály, bár nem rendszeresen, előadáso
kat és kiállításokat is rendez. [BERCZELINÉ MONORI ERZSÉBET]
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Rosta Erzsi festményeinek kiállítása 
a Zebegényi Községi Könyvtárban

A Zebegényi Községi Könyvtárban 
gyakori esemény, hogy a zebegényi 
Művésztelepen alkotók és egyéb meg
hívott művészek időről időre bemutat
hatják munkáikat a nagyközönségnek.

A Községi Könyvtár mellet egy igen 
színvonalas kiállítási terem áll rendel
kezése.

Pálosné Völgyi Edit könyvtáros meg
hívásának eleget téve Rosta Erzsi (az 
Országos Széchényi Könyvtár dolgozó
ja) - most, mint amatőr festőművész 
1998. október 9-étől november 9-éig be
mutatta fesményeit és grafikáit a község 
lakóinak és az érdeklődőknek. A kiállí
táson 28 képe szerepelt, melyet a Szőnyi 
István Múzeum igazgatója, Klemmné 
Németh Zsuzsa festőművész válogatott 
és rendezett.

A meghitt, bensőséges hangulatú rendezvényen Há
mori Eszter zongorázott, aki a község lakója, így nem 
csak a festmények látványával, hanem a komolyzene 
világával is ismerkedhettek a látogatók.

Ki kell emelni Pálosné Völgyi Edit könyvtáros 
igen aktív közreműködését is, aki e jelentős kulturális 
eseményt megszervezte (annak ellenére, hogy heti 10 
órában foglalkoztatott, sok szabad idejét áldozza fel 
a rendezvényekre: Mikulás-ünnepség, zeneórák stb., 
ezzel is emelve a könyvtár látogatottságát).

Igen fontos továbbá az is, hogy Krebsz Ferenc pol
gármester támogatást nyújt az eseményekhez, sőt ma
ga is részt vesz a legtöbb megnyitón és rendezvényen, 
bár az Önkormányzat pénzügyi lehetőségei igen sze
rények, a kiállításokkal is segíteni kívánják a község 
idegenforgalmát.

A kiállítás végeztével Rosta Erzsi festményeit - Buna 
Konstantin festőművész tanára javaslatára - a buda
pesti Vasas Szakszervezet Művészetek Házába (Buda
pest ,VIII. kerület Kőfaragó u. 12.) viszik, ahol novem
ber 18-ától december 9-éig kerül bemutatásra. (B. Gy.)
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