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KRÓNIKA

Poprády Géza főigazgató levele dr. Hámori Józsefhez, 
a Nemzeti Kulturális Örökség miniszteréhez

Dr. Hámori József 
miniszter úr részére
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium
Budapest
Szalay u. 10-14.
1055

Tisztelt Miniszter Úr!
Ismételten megköszönve azt a nagyvonalú és gyors intézkedést, melynek eredményeként a Központi Antikvárium 201 

tételes oklevél és kézirat kollekciójának megvásárlását a Magyar Országos Levéltár és a mi számunkra lehetővé tette, 
mellékelten megküldöm az erről a gyűjteményről kiadott katalógust.

A katalógus a vásárlás lebonyolítása után jelent meg, de miután a magyar történelem és művelődéstörténet több 
mint 150 kiemelkedő személyiségének kézírását illetve aláírását is bemutatja kereskedelmi funkcióján felül könyvészeti 
értékkel is bír.

Mint Ön előtt ismeretes a 201 darabos kollekciót két, jegyzőkönyvben rögzített hiánnyal, a 182. Horthy és a 201. Aprily 
levél (ezt a tételt a katalógus nyomdahibából nem tartalmazza) nélkül vettük át. Az Áprily levelet f. év január 6-án meg
kaptuk, a Horthy levél az eladó bizonytalankodása miatt továbbra is függőben van. Miután a kollekciót teljes egészében 
védetté nyilvánítottuk az antikváriumon keresztül a védetté nyilvánításhoz szükséges lépéseket (adatlap megküldése, a levél 
másolatának bekérése) a tulajdonosnál folyamatba tettük, nem kevéssé végleges döntések sürgetést szándékával. Termé
szetesen a szóbanforgó tétel kifizetett vételárának rendezését, ha mégsem kapták meg azt, Baán László helyettes-államtitkár 
úrral megbeszéljük.

Tisztelettel

Poprády Géza

A Nemzeti Kulturális Örökség miniszterének, dr. Hámori Józsefnek a levele
Poprády Géza főigazgatóhoz

NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
MINISZTERE

Poprády Géza főigazgató úr 
Országos Széchényi Könyvtár 
BUDAPEST

Tisztelt Főigazgató Úr!
Köszönöm, hogy az újonnan vásárolt oklevelek és kéziratok katalógusát eljuttatta hozzám. A szép kivitelezésű kata

lógust bizonyosan örömmel és haszonnal forgatja majd minden hozzáértő.
Nekem azt bizonyítja, hogy könyvtáraink, múzeumaink gyűjteményeinek gyarapítása a kulturális kormányzat egyik fő 

célkitűzése kell, hogy legyen, olyan feladat, amelynek gátat csak anyagi lehetőségeink szabnak, szándékaink nem.
A levélben jelzett probléma megoldásában Dr. Baán László Helyettes Államtitkár Úr segítségünkre lesz, ha szüksé

gessé válik, kérem forduljanak hozzá.

Még egyszer köszönöm, és remélem több hasonló sikeres együttműködésre számíthatunk az elkövetkező években.

Üdvözlettel

Hámori József
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Poprády Géza levele Berlász Piroskához

Berlász Piroska
1093 Budapest, IX. Lónyay u. 17. I. 2.

Kedves Piroska!
Soltész Zoltánná dr. Juhász Erzsébet, az Ön nagynénje, évtizedeken át volt könyvtárunk munkatársa, a /teg* Nyomtat

ványok Tárának vezetője. Munkáját nagy szakmai tudással, szeretettel hűséggel végezte, ás munkásságával kivívta, /zogy 
m/W hazánkban, /mW külföldön a könyvtörténet és különösen a könyvművészet elismert szakértőjeként tiszteljék. Nyugál
lományba vonulása után egészen haláláig fáradhatatlanul dolgozott kutatási témáin, miközben figyelemmel kísérte a 
vonatkozó szakirodalmat is.

Éppen ezért örültünk, amikor megtudtuk, hogy a hagyatékát rendező családtagjai, Zsóka szellemi útmutatásához iga
zodva, felajánlották a Régi Nyomtatványok Tárának, hogy válogassanak könyvtörténeti kézikönyveiből a segédkönyvtárunk 
számára. Ezt a feladatot W. Salgó Ágnes végezte el, s így a könyvtárba kerültek a mellékelt listán szereplő könyvek ill. 
néhány folyóiratszám. Ugyancsak ajándékként kapta könyvtárunk a híres Elzevir Respublica sorozatból a Magyarországról 
szóló kötetet, amely Leydenben jelent meg 1634-ben és az Apponyi Hungarica-gyűjtemény darabja lett.

Hálásan köszönjük a család tagjainak az adományt, amellyel a Régi Nyomtatványok Tárának kézikönyvtárát gyara
pították.

Tisztelettel:

Poprády Géza 
főigazgató

Roboz Judit levele Poprády Gézához
Dr. Poprády Géza főigazgató úrnak 
Országos Széchényi Könyvtár 
Budapest

Az Ön szíves engedélyével 1999. január 28-án klubunk kulturális csoportja meglátogatta az Országos Széchényi Könyvtárt. 
Hálásan köszönjük a szíves fogadtatást és Kiss Barbara szakavatott angol nyelvű vezetését.
A térképtárban Danku György, a zeneműtárban Szerző Katalin, a régi nyomtatványok tárában W. Salgó Ágnes 

mutatta be a könyvtár kincseit. Büszkeséggel töltött el, hogy csoportunk tagjai - Budapesten élő külföldi diplomaták és 
üzletemberek feleségei - igen nagyra értékelték a látottakat.

A Nemzetközi Nőklub nevében köszönöm, hogy alkalmat adott e látogatásra.

Szívélyes üdvözlettel

Roboz Judit 
Kulturális csoportvezető

Pajkossy Gábor és Tamás levele Poprády Gézához

Poprády Géza úrnak,
az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatójának 
Budapest

Igen tisztelt Főigazgató Úr,
engedje meg, hogy ezúton is hálás köszönetét mondjunk Főigazgató Úrnak és a Könyvtár munkatársainak, hogy 

elkísérték Édesapánkat utolsó útjára és a család gyászában jóleső részvétet tanúsítottak.

Budapest, 1999. január 15.

Tisztelettel üdvözli

Pajkossy Gábor, Pajkossy Tamás
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Dr. Pajkossy György 
(1919-1999)

)|e

Tisztelt gyászoló közönség!

Dr. Pajkossy Györgytől búcsúznak az Országos 
Széchényi Könyvtár munkatársai, akik közül so
kan őt mint a könyvtár főosztályvezetőjét tisztelték 
és becsülték, mások az aktív évek után fő műve, A 
magyar irodalom és irodalomtudomány bib
liográfiája című hatalmas vállalkozás létrehozója
ként és majd9 két évtizeden keresztül alkotójaként 
ismerték. Nem tudnánk méltóképpen felidézni gaz- 
dag életművét, ha nem utalnánk, ha csak néhány 
szóval is, azokra az évekre, amelyek a nemzeti 
könyvtári évtizedeket megelőzték. Előbb magyar
francia szakos tanári oklevelet szerzett, majd ta
nulmányait folytatva jog- és államtudományi dok
tor lett. Könyvtári pályafutását 1943-ban díjtalan 
gyakornokként kezdte a budapesti Egyetemi 
Könyvtárban, majd az igazgató titkára lett, 1952- 
tői pedig osztályvezetőként a szerzeményt osztály 
átszervezését, az egyetemi könyvtári hálózat kiépí
tését gondozta. Az Egyetemi Könyvtár korszerűsí
tésében múlhatatlan érdemeket szerzett. Szakmai 
tevékenységét fontos publikációk kísérték, előbb az 
Országos Könyvtári Központ kiadványaként össze
foglalta a könyvtári munka belső megszervezésének, 
statisztikájának, szabványainak kérdéseit, később 
pedig tájékoztató segédletet állított össze tanszéki 
könyvtárosok számára. A könyvtáros társadalom 
rangos megbízásokkal értékelte tevékenységét: el
látta az MTA Könyvtártudományi főbizottságának 
titkári teendőit és elnöke volt az Országos Könyvtá
rügyi Tanács állománygyarapítási szakbizottságá
nak. Részi vett az állománygyarapításiegyüttműkö
dés megszervezésében és e kérdés országos szakfel
ügyelője is volt.

Dr. Pajkossy György 1959 szeptemberétől dolgo
zott az Országos Széchényi Könyvtárban, előbb fő
osztályvezető-helyettesként, majd 1960-tól az /., 
törzsgyűjteményi főosztály vezetője lett. E minőség
ben különös figyelmet fordított a gyarapítási munka 
újjászervezésére, felismerve azt, hogy az állomány
építés minden nemzeti könyvtári tevékenység alapja

és meghatározója. Je
lentős szerepet vállalt 
a hírlap-mikrofilme- 
zési program megter
vezésében és máig 
eredményeket hozó 
beindításában. Nevé
hez fűződik a hírlap
tár decentralizálása 
kapcsán a korábbi két 
gyarapítás, ületve olva
sószolgálat egyesítésé
re vonatkozó javaslat 
kidolgozása.

1973 szeptemberében vette át a nyilvános szolgá
lati és különgyűjteményi főosztály vezetését. Új 
feladatkörében fő munkája az OSZK várbeli olva
sószolgálatának előkészítése és megszervezése volt, 
összefoglalva és továbbfejlesztve a kérdés akkor 
már évtizede tartó vizsgálódásainak eredményeit. 
Műhelymunkák, tanulmányútijelentések, szakmai 
javaslatok után az OSZK 1979. évi évkönyvében 
jelent meg A nemzeti könyvtár központi gyűjtemé
nyeinek olvasószolgálata a Budavári Palotában cí
mű meghatározó jelentőségű tanulmánya, amely 
máig tartó érvénnyel szabta meg az OSZK olvasó- 
és tájékoztató szolgálata elé állított követelményei
ket és az ezek igényes kielégítését szolgáló munka- 
folyamatok rendjét, a központi olvasótermek fel
adatrendszerét, a kézikönyvtárak gyűjtőkörét és ki
alakításuk gyarapítási és feldolgozói feladatait. A 
munka feltételeit biztosító gazdasági és technikai 
körülmények természetesen változtak az idők folya
mán, de az a szakmai alaposság, igényesség, gon
dosság, amellyel a legkisebb részletekig megtervez
te a majdani olvasószolgálati munka színhelyeit, 
eszközeit és működését, nekünk, e feladatkörben 
utódainak is például szolgál.

Amikor az Országos Széchényi Könyvtár buda
vári épülete megnyílt, dr. Pajkossy György immár 
nyugdíjasként már A magyar irodalom és iroda
lomtudomány bibliográfiája köteteinek szerkeszté-

Dr. Pajkossy György

* Elhangzott dr. Pajkossy György temetésén a Farkasréti temetőben, 1999. január 6-án.
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sét irányította. A kurrens nemzeti irodalom- 
tudományi szakbibliográfia folytatásának gondo
lata - az évszázados múlt hagyományait követve - 
a hetvenes évek közepén éppen a Pajkossy György 
által irányított OSZK-műhelyben indult útjára. 
Gondos előkészületek, szakmai vizsgálódások, ta
nulmányok, próbafüzet kiadása előzte meg a nagy
szabású munka érdemi megkezdését. Pajkossy 
György mintfőszerkesztőjegyezte a könyvtár olva
sószolgálati és tájékoztató osztályán változó szer
kesztőkkel, de mindig azonos gondossággal készült 
köteteket hét éven keresztül, az 1979-ben megjelent 
1976. évitől egészen az 1981-es tárgyévi kötetig. Az 
irodalomtudományi és a bibliográfiai szakmai kö
rökben egyaránt nagyra értékelt szerkesztőségi 
műhely irányítása mellett maga vállalta az 1971— 
1975. évi összevont kötet készítését, ez a kétkötetes 
munka - a tudományos kutatási alapok támogatá
sát is kiérdemelve - 1989-ben jelent meg. Magától 
értetődik, hogy - bár egyre törődöttebb egészségi 
állapotban, de töretlen szellemi erővel és akarat
tal - személyes feladatának tartotta a sorozatból 
még hiányzó 1966-1970. évi összevont kötetek el
készítését és az is természetes, hogy be is fejezte a 
művet, az utolsó adatig sajátjaként harcolva a mi
néljobb, minél hibátlanabb bibliográfia létrehozá
sáért, hiszen joggal tudhatta azt, hogy a mű a ma
gyar kultúra történetének örök tanúja marad. A 
művek közül az elsőt Sebestyén Géza, a másodikat 
Kozocsa Sándor emlékének ajánlotta - szakmai, 
emberi értékrendjéről is tájékoztatva ezzel.

A Munka Érdemrend ezüst fokozatát kétszer is 
elnyerte, a könyvtáros társadalom pedig 1992-ben 
legnagyobb kitüntetésével, az első ízben akkor ki
adott Szinnyei József díjjal ismerte el kimagasló 
szakmai érdemeit.

A búcsúzó három emléket emel ki a magáéiból: 
az elsőt 1964 őszéről, amikor mint gyakorló 
könyvtárszakos hallgató, a külföldi könyvek gya
rapítási csoportjának munkájában közreműköd
ve, maga is részese lehetett a Pajkossy György 
által irányított állománygyarapítási tevékenység
nek. A másodikat 1987-1988 fordulóján, amikor 
az akkor létrejövő Olvasószolgálati és Tájékoztató 
főosztály frissen érkezett vezetőjeként alapvetőfor
rásmunkaként használhatta Pajkossy György ko
rábban már méltatott dolgozatát - ő nevezte így, 
ilyen szerényen -, és hallgathatta meg észrevéte
leit az új főosztály leendő munkájával kapcsolatos 
elképzeléseiről, terveiről. A harmadik már a leg
utolsó könyvtári évekből való, amikor fiai hozták

be autóval az OSZK-ba: már nehezére esett a já- 
rás, de mindvégig maga tartotta a kezében a bib
liográfia befejező kötetének munkálatait és maga 
intézte a kiadás ügyes-bajos teendőit. Talán nem 
túlzás állítani: a bibliográfia hosszabbította meg 
- és milyen jó, hogy erre sor kerülhetett! - Paj
kossy György szakmai életútját.

Tisztelt gyászolók!
Az életmű kiemelkedő pontjainak, egy érdemes 

pályafutás tényeinek ismertetése után hadd legyek 
most tolmácsa Dr. Pajkossy György legrégebbi 
közvetlen munkatársának, Dr. Wix Györgynének, 
aki személyes gondolatait tartalmazó sorainak fel
olvasását bízta rám.

„A kézírás mindenkire jellemző, mint az köztu
dott. Pajkossy György kézírása, a szép, kiírt, de 
ugyanakkor világosan olvasható betűk, a még 
öreg korában is esztétikus, pontos íráskép, a ha
tározott, pontos, egyenes sorok tükrözték írójukat. 
A pontosság és rend szeretete, a világos fogalma
zás, a részletekbe menő gondos odafigyelés — csu
pa olyan követelmény, amelyet magánál megvaló
sított és főnökként munkatársaitól elvárt. Ehhez 
társult még széles körű műveltség, a könyvtári fő
feladatok követelményeinek alapos ismerete. így 
aztán még azok is igen sokat tanulhattak Tőle, 
akiknek nem éppen elismerő véleményt mondott 
egy-egy észrevétele kapcsán. Főosztályvezetőként 
is minden beosztottjával közvetlenül közölte ezeket 
az észrevételeket - sohasem úgynevezett szolgála
ti úton - és ugyanakkor meg is magyarázta, hogy 
mit tart helyesnek és miért. Akik később ismerték 
meg, nyilván nem is értik, miért tartottak Tőle régi 
munkatársai, mert ők lényének már csak a másik 
oldalát ismerték, a rendkívül emberi, segítőkész 
oldalt, amit azonban valami különös puritánság
ból adódóan titkolt. Idős kolléganő, akihez eljárt, 
hogy ne legyen olyan magányos, beteg, akinek a 
kórházba virágot küldetett, korábban is megis
merhette ezt az oldalát is egy rendkívüli egyéni
ségnek. Kétfajta kifejezése volt az elismerésre: 
„van tartása’> volt az egyik, „igazi európai” volt 
a másik. Mindkettő Őt jellemezte legtalálóbban.”

Tisztelt gyászolók!
Az Országos Széchényi Könyvtár nevében bú

csúzom Dr. Pajkossy Györgytől. Isten Véled, 
Gyurka bácsi! Emlékedet megőrizzük.

Ottovay László
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SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK
1999. január 1-1999. február 28.

Új dolgozóink: Barota Katalin könyvtáros, Olv. és Táj. Szóig., Perger Péter könyvtáros, RMNY Szerk., Tóth 
Ferenc ig. szakaik., Szakozó osztály

Áthelyezés a könyvtáron belül: Illyés Boglárka ig. szakaik., a Periodika Féld. osztályról a Hung. Dók.
osztályra, Magyar Péter Máriusné könyvtáros, a Periodika Féld. osztályról a Fejlesztési osz
tályra, Sárkány Mihályné tud. kút., a Szakozó osztályról az Olv. és Táj. szolgálatra.

Eltávoztak a könyvtárból:
- próbaidőn belül: Kocsordiné Bodosi Annamária ügyvit. alk., Titkárság

- áthelyezéssel: Radácsiné Lados Andrea könyvtáros, a Nemz. és Kult. Kapcs. Irodájától a 
Magyar Hajózási Szakközépiskolába

- munkaviszonya megszűnt: Magyar Jánosné kiseg. alk., Műsz. Fenntart, osztály

MUNKÁNKRÓL, KÉRDÉSEINKRŐL

Beszámoló az Olvasószolgálati és Tájékoztató Főosztály
1998. évi munkájáról

RAKTÁROZÁS
1998-ban újabb egy évvel került közelebb a raktár 

a 2000-re jósolt telítődéshez. A könyvtár épületén 
belül még csekély mértékű tároló helyet is csak egyre 
nagyobb munkával lehet kialakítani, így mind inkább 
számítani kell a törökbálinti tároló raktár szintúgy 
szűkös raktári férőhelyeire. A volt telefonközpont 
megüresedett helyiségét a Plakáttár és a raktár közö
sen kapná meg, de jellemző a szorító helyzetre, hogy 
220 pfm helyet kell kiüríteni ahhoz, hogy ennél va
lamelyest több, összefüggő raktári helyet nyerhes
sünk. A raktári helyzet megoldását így egyre sürge
tőbb feladatnak tartjuk és messzemenően támogatjuk 
a könyvtár vezetésének erőfeszítéseit az épület köze
lében építendő új raktár terveinek elkészítésére, majd 
az építési munka megkezdésére.

A törzsgyűjtemény 25 995 könyvvel, 13 815 kötet 
periodikummal és 421 tekercs mikrofilmmel (90 cím) 
gyarapodott (1997: 25 165, 3729, 894, 205). Külö

nösen az időszaki kiadványok gyűjteményének növe
kedése számottevő, ami még indokoltabbá teszi az 
előzőekben ismertetett raktározási erőfeszítéseket. Az 
új anyag elhelyezése céljából egyes anyagrészek át
telepítésére 577,5 órát fordítottak (1997: 177), ál
lományrendezésre 149, számrevízióra 9,5, jelzetfel
újításra 79,5 óra jutott (1997: 377,5, 105, 421,5). Az 
áttelepítésre fordított több mint háromszorosára nőtt 
időt csak az állomány rendjével kapcsolatos munkák 
rovására lehetett kigazdálkodni, így a törzsgyűjtemé
nyi anyag rendezettsége különösen vizsgaidőszakban 
nem éri el a nemzeti könyvtártól elvárható színvona
lat ( a belső rendezésre fordítható idő két évvel eze
lőtt még 3293 óra volt.) Az év során át kellett he
lyezni a rezerv raktárt a 805-ös helyiségből a 808/A 
helyiségbe, ez 450 pfm-nyi igen értékes dokumentum 
különös figyelmet igénylő megmozgatását jelentette. 
A sorozati anyag áthelyezése 362 pfm, az MHB jelű 
folyóiratok fellazítása 783, a H jelű időszaki kiadvá
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nyok áthelyezése 1068 pfm, az MHC anyag átrende
zése 1102 pfm megmozgatását tette szükségessé, de 
további kisebb terjedelmű gyűjteménymozgatás is le
zajlott összesen 580 pfm nagyságban. Ezen felül el 
kellett helyezni 30 pfm-nyi szabadpolcról visszake
rült folyóiratot, pusztán ehhez a munkához 883 pfm 
anyagot kellett megmozgatni. Összességében 1999 
pfm rendezésére (ebből 1389 pfm az erősen igénybe 
vett nagy numerus kurrens volt) és 5383 pfm telepí
tésére, áthelyezésére került sor.

A raktári nyilvántartások folyamatosan, rendben 
készültek. Az állományellenőrzésben szuperrevizor
ként működő, majd az utólagos munkákban is rész
vevő csoportvezető kollégák helyettesítésére újabb 
két munkatársat vontak be a nyilvántartási munkák 
ellátásába.

A törzsgyűjteményi raktárak az olvasószolgálati 
forgalom részére 258 415 könyvet, periodika-kötetet, 
mikrofilmet adtak át (1997: 24 2329). A Mikrofilm- 
tártól felvételezés után visszakapott kötetek száma a 
felére csökkent: 1663-ról 840-re. A rezerv raktár for
galma nőtt: 295 db (233). Az időszaki kiadványok 
katalogizálása céljából augusztus 31-ig bezárólag 
5 658 köttetési egységet adtak át (6806). A Könyv
feldolgozó osztály részére utólagos revízió céljából 
8 908 kötetet emeltek ki, majd helyeztek vissza, ez 
az előző évi mennyiség kétszerese. CS jelzetű anyag 
feldolgozására 546 címet, mintegy 6000 számot ad
tak át az IKFO-nak (1997: 1136, 11 ezer).

Az OSZK kötészete 5822 db kötést vállalt a raktári 
dokumentumok köréből (kötés, tékázás, javítás), 
(1997: 6342). Igen nagy mértékben megnőtt az el
készített dobozok, tékák száma: 9900 db az előző évi 
2167-tel szemben. Az állományvédelmi program 
folytatásaként 296 db muzeális hírlapot, folyóiratot 
helyeztek hullámkarton dobozba (1997: 746). Döntés 
született arról, hogy a raktári hely kímélése céljából 
a hullámkarton dobozokat - évfolyamtól függetle
nül - hiánytalanul ki kell tölteni. A rongált állapotú, 
javításra, majd kötésre vagy mikrofilmezésre szánt 
anyagot az állományvédelmi előírások szerint pres- 
pán dobozban kell elhelyezni. A tárgyévben 308 kötet 
elhelyezésére került sor (1997: 420), a munkát na
gyobb ütemben kell folytatni.

Az 1998-as év legfontosabb raktári munkája a kur
rens raktárban felhalmozódott anyag sorsának meg
oldása volt. Az utóbbi években anyagi korlátok miatt 
nem volt mód külső kötészeti munka igénybevételére, 
az IKFO is kevesebb időszaki kiadványt tudott fel
dolgozásra fogadni, és jelentősen megnőtt az érkező 
periodikumok száma is. A június 8-án tartott főigaz

gatói kollégium határozata alapján a kurrens raktár
ban a fenti okok miatt felgyülemlett restanciát fel 
kellett számolni. A munka irányítására a főigazgató 
Gajtkó Éva személyében könyvtári biztost nevezett 
ki. Az időszaki kiadványok feldolgozói munkáinak 
átalakításával párhuzamosan a könyvtári biztosnak át 
kellett szerveznie a kollacionálási tevékenységet is. 
A kurrens raktár két munkatársa szeptember 1 -tői de
cember végéig teljes munkaidőben a kollacionálás 
munkáját végezte, további, túlórában végzett munkát 
is igénybe véve a négy hónap alatt 5539 egységet 
adtak át feldolgozásra. További munkatársak össze
sen 1647 órát fordítottak arra, hogy a már feldolgo
zott anyagot visszavegyék, címkézzék, jelzeteljék, té
kába, hullámkarton dobozba helyezzék vagy eljuttas
sák a kötészetre. A visszaérkezett anyag elhelyezési 
igénye is közrejátszott a fentebb említett áttelepítési 
munkák nagy számában. Még a nyári hónapokban, 
részben a zárva tartás alatt le kellett bonyolítani a 
teljes kurrens periodika anyag tartalmi válogatását 
abból a szempontból, hogy az adott cím tékába, hul
lámkarton dobozba kerüljön vagy félvászon kötést 
kapjon. Az összesen 1 2154 periodikum tételes vizs
gálatát a főosztály vezető munkatársai végezték a 
raktáros kollégák közreműködésével.

A törzsgyűjteményi könyvanyag állományellen
őrzése a segédkönyvtári és a szabadpolcos listákon 
talált hiányok ismételt ellenőrzésével folytatódott. A 
munkában a főosztály valamennyi osztálya a megfe
lelő tevékenységi körben képviseltette magát. Az idő
szaki kiadványok állományellenőrzése a kihelyezé
sek leltárba vételével kezdődött el. A raktár által biz
tosított két szuperrevizor folyamatosan részt vett a 
munka irányításában. Az állományéi lenőrzés kapcsán 
kerül sor a Hold utcai ládázott anyag felülvizsgálatára 
is, a dokumentumok fertőtlenítésére a könyvtár az 
NKA pályázatán 800 000 Ft-hoz jutott. Az időszaki 
kiadványok állományéi lenőrzése az előkészítő mun
kák után 1999 tavaszán kezdődik meg. A raktári 
munka körülményeiben érzékelhető javulás történt a 
számítógépes klímavezérlés bevezetésével. A raktári 
felvonóknál is csak kisebb, gyorsan kijavítható meg
hibásodások történtek. A telelift működése az igény- 
bevételhez képest elfogadható volt, de a rendszer 
nem képes észlelni egyes, a nem a váltónál történő 
hibákat. Nagyobb problémát jelentett a gyakori fény
csőhiány.

A Raktári osztály munkaerőhelyzete a korábbi 
gyakori fluktuáció után érezhetően stabilizálódott. Az 
osztály vezetését szeptember 1 -én kinevezett osztály- 
vezetőként Élbe István vette át Gubicza József osz
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tályvezető-helyettestől, aki másfél évig megbízott 
osztályvezetőként működött.

SZOLGÁLTATÁSOK

Olvasószolgálat, tájékoztatás

Szervezet, szabályzatok
A könyvtár teljes tevékenységének átvilágítása so

rán a folyamatelemző bizottság javaslatot tett az ol
vasószolgálati és Tájékoztató Főosztály átszervezésé
re is. A Retrospektív Bibliográfiai osztály átkerült a 
Katalogizáló és Bibliográfiai Főosztályra, míg az ol
vasószolgálati osztály és a Tájékoztató osztály tevé
kenysége október 15-i hatállyal új osztály, az olvasó- 
és Tájékoztató Szolgálat keretében folytatódott. Az 
osztály vezetőjévé a főigazgató Tüske Lászlót, he
lyettesévé Várady Gézát nevezte ki. A feladatok át
szervezésével, a munkatársak tevékenységi körének 
változó mértékű módosításával lehetőség nyílott arra, 
hogy a korábbi létszámleépítések miatt elmaradt vagy 
kisebb intenzitással végzett szolgáltatási feladatok 
egy részét ismét felvállalja a főosztály. Az intézke
déscsomag részeként sor került az osztály csoport- 
szerkezetének újjáalakítására is. Az űj szervezeti és 
működési szabályzat, az ügyrend, valamint a munka
köri leírások elkészítése folyamatban van.

Elkészült az olvasói Kalauz az Országos Széchényi 
Könyvtár használatához c. kiadvány, amellyel az olva
sók régi igényét sikerült végre kielégíteni. A szolgál
tatási feladatokat szabályozó dokumentumok közül az 
átszervezés okozta változások miatt nem fejeződött be 
a dokumentumforgalmazási és a hozzá kapcsolódó 
belső kölcsönzési szabályzat elkészítése, ugyancsak 
erre az évre húzódik át az információs szolgáltatások 
megrendelésének és díjazásának szabályozása.

December hónapban lezajlott az olvasók körében 
végzett újabb felmérés első része, amellyel a két év
vel ezelőtt végzett vizsgálat nyomán született intéz
kedések eredményét is meg kívánta ismerni a könyv
tár. Az új év januárjában folytatódó felmérés ta
vasszal a kutatói igények vizsgálatával fejeződik 
majd be. A KMK olvasáskutatási osztályával közö
sen végzett felmérés eredményeiről olvasói fórumon 
és publikációkban számolunk be.

Az olvasó- és dokumentumforgalom adatai
Az Országos Széchényi Könyvtárban olvasóként 

regisztráltak száma 1998-ban 26 927 volt (1997: 
28 063). Az olvasók közül tovább nőtt az éves idő
tartamra beiratkozottak száma: 11 203, a napijegyet

váltók száma viszont csökkent: 15 724 (az adatok 
1997-ben: 10 229, illetve 17 834). Folytatódott az a 
tendencia, hogy éves olvasójegyet a kutatók és a böl
csész hallgatók a más kategóriáknál nagyobb arány
ban váltanak. A regisztráltak teljes körét figyelembe 
véve a kutatók aránya 7,2%-ról 8,1%-ra nőtt, az 
egyetemi, főiskolai hallgatók aránya továbbra is 2/3 
körül van (63,8%, 1997: 67%). Új beiratkozóként 
6222 főt regisztráltak.

A beiratkozás bevétele az év során 1 2797 500 Ft 
volt, ebből az éves beiratkozok könyvtárhasználati dí
ja 9 593 700 Ft, a napijegyeseké 3 203 800 Ft (1997: 
11 233 300, 8 738 000, 2 495 300). A bevételt a 
könyvtár állománygyarapítási kiadásokra (az év utolsó 
négy hónapjában az olvasótermek kézikönyvtárának 
fejlesztésére), továbbá kisebb részben állományvédel
mi célokra fordította.

A könyvtár a 270 nyitvatartási napon 205 ezer olva
sót fogadott, ezzel tovább nőtt az olvasók napi átlagos 
száma: 759 olvasó/nap (1997:740). Az évente kétsze
ri, immár két és fél hónapig tartó vizsgaidőszak alatt 
mind gyakoribbá vált az olvasók több órás várakozása, 
csak a kutatóknak tudunk várakozás nélkül helyet biz
tosítani. Az olvasók még mindig nagyobb része, 
52,6%-a csak saját, behozott könyvet használ, de fi
gyelemre méltó, hogy 97 154 olvasó kért raktári doku
mentumot (a teljes olvasói kör 47,4%-a), az előző évi 
91 604-hez képest (43,6%). Valamennyi olvasói cso
port más-más mértékben az előző évinél több köny
vet, időszaki kiadványt és mikrofilmet kért, egyedül a 
kutatók igényeltek a korábbinál kevesebb periodiku- 
mot, ugyanakkor éppen ők használták az előző évinél 
14%-kal nagyobb számban a mikrofilmeket. A raktár
ból kért dokumentumok együttes száma 224 435 Volt 
(129 956 könyv, 64 227 kötet időszaki kiadvány, 
30 562 mikrofilm; 1997-ben ugyanezek az adatok: 
218 840; 127 664, 66 566, 24 550). A valamilyen rak
tári dokumentumot használók száma nagyobb mérték
ben emelkedett (6%), mint az általuk igénybe vett do
kumentumok száma (2,5%), ez utóbbin belül azonban 
3,6%-kal csökkent a hírlapok, folyóiratok igénybevé
tele, ugyanakkor 23,2%-kal (.!) emelkedett a raktárból 
kért mikrofilmek száma. Ezek az adatok ismételten rá
mutatnak annak a gyakorlatnak a helyességére, amely- 
lyel az olvasószolgálati munkatársak az átalakítás után 
kedvezőbb körülményeket nyújtó könyvkiadó állomá
son ellenőriznek minden hírlapkérést, és ha készült a 
kiadványról mikrofilm, azt szolgáltatják.

A belső kölcsönzés az OSZK munkatársainak mun
kaköri feladataik ellátásához, kutatásaik vagy egyéb 
irányú érdeklődésük kielégítése céljából 30 501 db do
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kumentumot szolgáltatott (1997: 29 287). További 
4115 db könyvet, időszaki kiadványt betekintés formá
jában tettek hozzáférhetővé, ez az egyszerűsített nyil
vántartást igénylő gyakorlat azonban csak akkor tart
ható fenn, ha a kollégák valóban csak a belső kölcsön
zés helyiségében használják a műveket. Külső 
intézmény részére kiállítási célra főigazgatói enge
déllyel 184 dokumentumot adtunk át (1997: 302).

Az olvasószolgálat keretében működő gyorsmáso
lás 3 272 051 Ft bevételt hozott (1997: 2 983 065 
Ft). A felhasznált papír mennyisége 262 877 db A/4, 
58 572 db A/3 (242 174, 2736). A nemzeti könyv
tári állomány kímélése céljából meghatározó jelentő
sége van az olvasószolgálati gyorsmásológépek fo
lyamatos, megbízható működésének, ezért két bérelt 
másológép biztosítja a szolgáltatást, a vele járó 
anyagellátással és szükség szerint azonnali szerviz
zel. Megoldandó viszont a rendszeres másolópapír
szállítás.

Olvasó- és tájékoztató szolgálati tevékenység
Az olvasószolgálati és a tájékoztató munkatársak a 

munkatervben foglalt feladataikat folyamatosan, a 
nemzeti könyvtári igényeknek megfelelően ellátták. A 
könyvtár gyűjteményéről, katalógusairól, szolgáltatá
sairól nyújtottak információt személyesen, telefonon, 
számítógépes hálózaton vagy levélben. Tovább nőtt az 
e-mail-en érkezett kérések száma. A nemzeti könyvtári 
információs szolgáltatás érdekében folyamatosan fi
gyelik a különböző levelezési listákat, továbbá az In
terneten jelentkező igényeket. A mintegy hatszáz le
vélben és faxon érkezett, információ- vagy dokumen
tumszolgáltatásra vonatkozó igény mintegy harmada 
külföldi. A referensz kérdésekre adott válaszok során 
többször kellett teljes bibliográfiákat, irodalomku
tatásokat, adatgyűjtéseket is készítenünk. Példák ezek 
közül: herendi majolika, Pesterzsébet története, ma
gyar irodalom spanyolul, bibliafordítások, Béke Nobel- 
díjasok, hipnózis, a magyar zászló története, budapesti 
bankrablások, soproni gumigyár, izlandi és norvég iro
dalom magyar nyelven stb. Jelentős személyiségek, 
akiknek életéről, munkásságáról irodalmat gyűjtöt
tünk: Bozzay Pál, Janus Pannonius, Szabó Magda, 
Kassák Lajos, Gábor Dénes, Czirbusz Géza, Endrei 
Walter, Julianus barát, Szerb Antal, Szabó Dezső, a Pá- 
lóczi Horváth-család és mások, a külföldiek közül 
Mary Ward, Nostradamus, Goethe magyarul, Dumas 
Magyarországon stb. A gyűjtött anyag kiválogatott ré
szét, továbbá más, a gyors tájékozódáshoz szükséges 
információs anyagokat a referensz adattárban tesszük 
hozzáférhetővé.

A főosztály munkatársai több hazai és külföldi kiál
lítás anyagának összeállításához nyújtottak segítséget. 
E téren ki kell emelni Várady Géza tevékenységét, 
amellyel kulcsszerepet vállalt az OSZK 1848-49-es 
kiállításának sikerében. A 60 éves Magyar Nemzet ju
bileumára Bóra Zsolt állította össze a kiállítás anyagát 
és szerkesztette az ez alkalomból megjelent ünneplő 
antológiát.

Az olvasószolgálat egyes munkatársai Dallos Eszter 
irányításával folytatták A Magyarországon magyar és 
idegen nyelven megjelent, valamint a külföldi hunga- 
rika hírlapok és folyóiratok lelőhelyjegyzéke a buda
pesti könyvtárakban c. kiadvány munkálatait. Elké
szült a nagy terjedelmű M-betűs kötet. A hiánypótló 
vállalkozás 17 könyvtár anyagát tartalmazza. Folyta
tódott a mikrofilmezésre vagy digitalizálásra javasolt 
monografikus művek kiválogatásának munkája.

Az információszolgáltatás színvonalának emelését 
elsősorban a technikai lehetőségek hiánya gátolja. Az 
olvasók számára fontos katalógusinformációk, bib
liográfiák, adattárak egyre nagyobb része érhető el 
csak számítógépen, így a hálózat hibái miatt sokszor 
alapvető szolgáltatásokat sem tudunk nyújtani. Az ol
vasók várják az on-line katalógus megújítását, az ol
vasói terminálok számának emelését, az Internet hoz
záférés további növelését. A munkaszobákban tovább
ra sincs elegendő számú számítógép, a meglévők közül 
is a legtöbb gyakori javításra szorul, nem halasztható 
tovább a főosztályi számítógéppark intenzív fejleszté
se, ezzel párhuzamosan a számítógépes képzés szerve
zettebbé tétele.

Kézikönyvtárak
A nyári világítás-korszerűsítési munkák kapcsán 

megújult az általános olvasóterem, a mikrofilm-olva
sóterem bővítését sikerült úgy megoldani, hogy az ol
vasóteremben nem csökkent a polcok száma. A tájé
koztató tevékenység átszervezése révén sor kerülhetett 
valamennyi kézikönyvtár anyagának szakterületek 
szerinti új, immár a megváltozott személyi összetétel
nek megfelelő szétosztására. A kézikönyvtárak gyara
podása 1013 kötet volt, egyelőre még nem nyílt lehe
tőség a hiányok, a korábbról elmaradt beszerzések pót
lására. Az időszaki kiadványok olvasótermi állományát 
felülvizsgáltuk, a kevésbé keresett sorozatokat raktár
ba küldtük, a hiányokat, csonkításokat igyekeztünk pó
tolni. A kötészet 900 könyv, 510 folyóirat, 27 hírlap 
kötését végezte el, 84 db-ot javított és 500 db ún. fan
tomot újított fel. A könyvek állományellenőrzésének 
munkálatai során ismételten ellenőrizni kellett a kézi- 
könyvtári hiányokat, ez alkalmat adott a gyűjtemény,
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a katalógusok és a számítógépes nyilvántartás rende
zésére is, de a teljes pontosságú információnyújtás ér
dekében a munkát tovább kell folytatni . Az OSZK 
átdolgozott, az új dokumentumtípusokat is figyelembe 
vevő gyűjtőköri szabályzatához Lakatos András készí
tette el a VII. szinti kézikönyvtárakra vonatkozó feje
zetet.

A Számítógépes Információs Csoport tevékenysége
A csoport 1998-ban is napi feladatként végezte a 

főosztály számítógépes eszközeinek működtetésével 
kapcsolatos munkát. A rendelkezésre álló eszközök 
teljesítménye változó, a régebbi gépek karbantartása 
aránytalanul drága, működésük nem felel meg az el
várásoknak, reményeink szerint 1999-ben számuk és 
teljesítményük jelentősen növekedhet.

Az elektronikus formában megjelent dokumentu
mokról folyamatosan vezettük a raktári nyilvántar
tást, ez jelenleg 2313 rekordot tartalmaz. A növeke
dés az előző évihez képest szembetűnő, várhatóan az 
új köteles példány rendelet következtében ez a 
mennyiség nagyságrendekkel növekszik.

A DOBIS/LIBIS adatbázisban folyamatosan meg
történt az olvasóterembe kerülő dokumentumok pél
dányrekordjainak karbantartása. Az elmúlt évben 
1013 tételt gondoztunk.

Folyamatosan végezzük az elektronikus úton beér
kezett és ilyen eszközökre alapozott tájékoztatási te
vékenységet.

Az igényeknek megfelelően folyt a különböző 
megrendelésre végzett digitalizálás, ezek közül a na

gyobbak a Szoboszló és Vidéke, a Független Hajdú
ság teljes anyagának számítógépes formátumban való 
rögzítése, valamint a Könyvtár honlapjához szüksé
ges képek szkennelése voltak.

Folyamatosan végeztük az állományellenőrzés 
nyomán keletkezett adatbázis karbantartását, gondoz
tuk a hiányokat tartalmazó nyilvántartást. Ez a munka 
1999-ben folytatódik. A segédkönyvtárak állományát 
tartalmazó adatbázis adatai az idők folyamán elavul
tak, a sok változtatás eredményeképpen nem tekint
hetők naprakésznek, bár ez igen fontos volna nem
csak a tájékoztatás, hanem az egyéb gépes munkák 
szempontjából is. Reményeink szerint a naprakésszé 
tétel ebben az évben megtörténik.

A multimédia olvasóterem folyamatosan fogadta az 
olvasókat. Számítani lehet a jelenlegi érdeklődés meg
sokszorozódására az elektronikus dokumentumok fel
dolgozásának intenzívebbé válása nyomán.

1998-ban kiemelt feladatot jelentett a NEKTÁR 
rendszerben végrehajtott rendszerváltásban való rész
vétel. Az év végére sikerült műszakilag megoldani 
az ennek kapcsán beszerzett, CD hálózati szerverként 
működő gép integrálását a lokális hálózatba. Ez a 
rendszer most már képes kiváltani a teljesen elavult 
régi szervert és alapszinten szolgáltatni tudjuk a CD- 
ket a hálózati munkaállomásokra. Remény van arra, 
hogy a szolgáltatást egy célszoftver beszerzésével tel
jessé tudjuk tenni 1999-ben.

Ottovay László 
főosztályvezető

A Katalogizáló és Bibliográfiai Főosztály 
1998. évi munkájáról

Tisztelt kollégák, Tisztelt vendégeink!
Visszatértünk ahhoz a sokéves hagyományhoz, 

hogy egy új év kezdetén áttekintjük az elmúlt eszten
dő eredményeit és gondjait, és felvázoljuk, számba 
vesszük mivel kell az új évben szembenéznünk, mi
lyen feladatokat kell a megszokottakon kívül megol
danunk.

Az írásos beszámolóban sok mindennek nincs he
lye. Ott az előírt feladatokra és a számadatokra illik 
szorítkozni. Az értékelés és a magyarázat inkább a 
szóbeli beszámolóba tartozik. Az egyes osztályok, sa

ját beszámolóikban természetesen igyekeztek rögzí
teni a részadatokat és a teljesítményeket pozitívan 
vagy negatívan befolyásoló eseményeket, úgyhogy 
ezekre is támaszkodom, amikor beszámolok a főosz
tály elmúlt évéről, közeli jövőjéről.

Mielőtt azonban e jelentésbe kezdenék, hadd szól
jak néhány szót a személyi változásokról, amelyek 
nem kis mértékben befolyásolták és befolyásolják 
munkánkat. Több tapasztalt, nagy gyakorlattal ren
delkező munkatársunk kérte nyugdíjazását, ugyanak
kor fiatal és ígéretes kollégák kerültek közénk vég
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legesen vagy helyettesi megbízással, akik szívesen 
illeszkedtek és illeszkednek be a főosztály és az 
OSZK együttesébe. Elváltunk Dömötör Lajosnétól a 
Sajtórepertórium vezetőjétől, Patayné Balogh Évától 
a Könyvek Bibliográfiája osztályvezetőjétől és az 
MNB Könyvek Bibliográfiája felelős szerkesztőjétől, 
valamint helyettesétől Maróthy Jánosnétól. Fazekas 
Andrásné is innen kérte nyugdíjazását. Nyugdíjba vo
nultak Szerb Judit és Orvos Mária a Hungarika Do
kumentációs Osztályról, Pásztor Rezsőné Ági a régi 
Gyarapítási, most Könyvfeldolgozó Osztályról. Kor- 
engedményes nyugdíjazását kérte Szepes Gézáné a 
Periodikafeldolgozó Osztályról, ezért helye betöltet
len marad. A Szakozó Osztályról Sárkány Mihályné 
nemrég került az Olvasószolgálati és Tájékoztató Fő
osztályra, Szőts Endréné pedig már felmentését tölti. 
A nyugdíjba vonult Kertész Gyula helyére Kégli Fe
renc lépett elő osztályvezetőként, és bibliográfusként 
az osztályra került Takács Katalin.

Új munkatársaink: a főosztály titkárságán a kiad
ványszerkesztői feladatokat ellátó, máris közmegbe
csülésnek örvendő Andrási Áron, a Hungarika Do
kumentációs Osztályon Fehémé Gaál Kinga és Illyés 
Boglárka, a Könyvfeldolgozó Osztályon Sármány 
Ágnes, Szakái Jánosné, Tóth Loránd és Vass Andrea, 
helyettesekként Bodor Tünde és Kirsch Balázs. A Pe
riodikafeldolgozó Osztályhoz - ahonnan többen el
mentek - szintén csatlakoztak új munkatársak: Mé
száros Józsefné, Szalatnai Diana, Takács Réka, Vida 
András és a legújabbak, Cséffán Szilvia és Tamás 
Kincső. A Szakozó Osztályon most szereznek gya
korlatot Bacsó Péter és Tóth Ferenc.

Nem csak személyek, hanem feladatkörök is vál
toztak, amelyek egy-egy osztály munkájához kötőd
nek. Ezekről majd ott teszek említést.

A főosztályt 1998. június 30-áig Gyarapító és Fel
dolgozó Főosztálynak hívták, és 10 éven keresztül 
ebben a szervezeti keretben végezte az OSZK vala
mennyi gyarapítási, a törzsgyűjteményt illető érkez
tetési és állománybavételi munkát, a katalóguscélú és 
a bibliográfiai feldolgozást.

Ebben az előző tíz évben természetesen sok belső 
átalakításra, fejlesztésre került sor, de mind az OSZK 
tevékenységét és szervezetét áttekintő külföldi szak
értők - Mr. Line és Mr. Heseltine -, mind a később 
itt dolgozó hazai szakértők - az Emst and Young 
képviselői - úgy vélték, hogy a feldolgozói területe
ken bőven akad még ésszerűsíteni való. Egyebek 
mellett ez volt a célja annak az önállóan dolgozó 
„Szerkezetátalakítást előkészítő munkafolyamat-ter
vező csoportnak”, amely most már belső ismeretek

alapján elemezte az OSZK munkafolyamatait és ja
vaslatokat fogalmazott meg azok lehetséges módosí
tására a racionalizálás érdekében. Ezeknek a javasla
toknak a megvitatását és mérlegelését követően szü
letett meg az intézetvezetés döntése a szükséges 
szervezeti átalakításokról. A munkafolyamat-tervező 
csoportot közvetlen kollégánk, Nagy Anikó vezette, 
akivel folyamatos volt az egyeztetés, konzultáció.

A főosztály tevékenységi területei tisztábbakká vál
tak. Alapvető változást jelentett, hogy a gyűjtemény
fejlesztés annak a főosztálynak a keretébe került, 
amely az OSZK állományát leginkább meghatározó 
gyarapodási forrással, a köteles példányokkal foglal
kozik, és amely ellátja a nemzetközi csereszolgálatot. 
Megtörtént tehát a bármilyen forrásból történő gyara
pítás egy főosztályi keretbe, a Gyarapító és Dokumen
tumellátó Főosztály szervezetébe illesztése. Ugyanak
kor néhány, véleményünk szerint klasszikusan gyara
pítási munkának számító tevékenység - mint az 
állományi egységek érkeztetése, állománybavétele, 
jelzetelése - feldolgozói szervezetekhez került. Re
méljük, hogy az integrált AMICUS rendszer beveze
tése és a rendszerből kinyerhető információk majd ol
danak ezen az ellentmondáson.

A munkafolyamatokban történt változtatásokhoz 
1998-ban még nem volt módunk az ideális elhelye
zést kialakítani, de ebben az évben erre lehetőséget 
látunk. Természetesen a költözködés megtervezése 
nagy körültekintést igényel, mert nem „átmeneti” 
megoldást kell keresnünk. Úgy tűnik, hogy a „jó” 
elhelyezés nemcsak költözködést, festés-mázolást je
lent, hanem számítástechnikai eszközeink átköltözte
tését, új csatlakozási pontok kialakítását is megköve
teli. A tervezésre, amelyre már tettünk kísérleteket, 
rövidesen pontot kell tennünk, minden érintett főosz
tály és osztály egyetértésével.

Az átszervezéssel kapcsolatos lényeges
változtatások
1998. július 1-jétől - új nevén - Katalogizáló és 

Bibliográfiai Főosztályon belül osztályszintű össze
vonásokkal integrálódtak a feldolgozó tevékenysé
gek. A megújult főosztályon egy-egy osztály kereté
ben dolgoznak a korábban többé-kevésbé elkülönülő 
katalóguscélú, illetve bibliográfiai feldolgozást végző 
munkatársak. A két új, megnövekedett hatáskörrel 
és felelősséggel dolgozó osztály a Könyvfeldolgozó 
Osztály és a Periodikafeldolgozó Osztály.

Minthogy felelősek vagyunk a nemzeti bibliográfiai 
rendszer működtetéséért, a főosztályba illeszkedett a 
Retrospektív Bibliográfiai Osztály.
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Gyakorlatilag változatlan maradt a Szakozó Osz
tály, az MNB Sajtórepertórium Szerkesztősége, a 
Hungarika Dokumentációs Osztály és a Cédulasok
szorosító Önálló Csoport.

Az éves beszámoló számadatai azt mutatják, hogy 
a létszámukban csökkent osztályok megfeszített és 
jól szervezett munkával igyekeztek kihasználni a 
munkaidőt és teljesítették feladataikat.

A továbbiakban igyekszem áttekinteni az egyes 
osztályok kiemelkedő eredményeit, a jellemző ten
denciákat és a megoldandó problémákat.

A Könyvfeldolgozó Osztályon folytatódott a ka
talóguscélú és a bibliográfiai célú feldolgozás integ
rálása, nemcsak a köteles példányként érkezett kiad
ványok, hanem ahol lehetett, a Könyvtárellátótól 
(KELLŐ) érkezők terén is. Ez leginkább a tan
könyvek és jegyzetek párhuzamos feldolgozásának 
megszüntetésében jelent komoly eredményt. A ret
rospektív beszerzésű magyar könyvek rekordjai szin
tén a NEKTÁR-ba kerülnek.

Ugyanakkor lényegesen emelkedett a feldolgozan
dó címek száma: 1998-ban 3000-rel több mű érkezett 
az azt megelőző évinél, és az idei lajstromszámok 
tanúsága szerint nincs megállás. A KELLO-tól tavaly 
6412 mű érkezett, 2400-zal több a szerződésünkbe 
foglalt számnál. Erre az évre további növekedést je
leztek. Egyrészt komoly tehertétel számunkra az idő
igényes cédulaszolgáltatás folyamatos és határidőhöz 
kötött ellátása, másrészt konkrét haszna: az elmaradó 
köteles példányok reklamálásának lehetősége. A több 
forrásból - köteles példány, KELLŐ, ajándék, rekla
máció - bezúduló könyvanyag kezelése ISBN ellen
őrzés, tipológiai minősítés, hasonlítási munkák terén 
szinte elviselhetetlen terhet ró az ISBN Iroda és az 
érkeztető/indító munkaállomások dolgozóira.

A külföldi könyvek kezelésében is történt ésszerű
sítés. Felhagytunk az 1987 előtti anyag hagyomá
nyos, manuális feldolgozásával és minden rekord a 
KATAL adatbázisba kerül. A kihelyezett művek - 
kézikönyvek, tárakba, segédkönyvtárakba szánt 
anyagok - minden mást megelőzve, gyorsított fel
dolgozással kerülnek rendeltetési helyükre. A külföl
di anyag terén egyébként nyomasztó a címleírási re
vízióban való lemaradás, de ez nem hátráltatja a 
könyvek raktárba adását és az olvasók kiszolgálását. 
Komoly eredmény a KATAL adatbázisnak az OSZK 
honlapjáról való elérése — köszönet a megoldásért 
Kiefner Ferencnek.

Bár a katalógusmunkák jelentősen csökkentek, az 
1992 előtt megjelent könyvek katalógusait tovább 
építjük és gondozzuk, sőt megkezdtük az olvasói ka

talógusok tömörítését, hogy az idei évre tervezett ka
talógustér felújításhoz helyet lehessen felszabadítani.

A Magyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek Bib
liográfiája számára megtörtént a feldolgozott tételek 
kijelölése, a füzetek szerkesztése, a kéziratok korrek
túrája, előállítása és nyomdába küldése. Az 53. évfo
lyam 15. füzettől Szalai G. Rozália vette át a felelős 
szerkesztői teendőket Balogh Évától, aki szerencsére 
még mindig rendelkezésünkre áll, ha tapasztalataira 
szükség van. - Köszönjük neki.

1998-ban tovább gyarapodott az MNB rekordszol
gáltatást - különböző formában - igénylők tábora. 
Változatlanul megjelennek a füzetek az OSZK hon
lapján elektronikus folyóiratként. A floppy szolgálta
tást jelenleg 20 könyvtár fizeti elő. Tavaly már százra 
emelkedett az MNB rekordokat továbbszolgáltató 
SZIRÉN rendszert használó könyvtárak száma. Hű
ségesek maradtak CD-ROM előfizetőink is. Elindí
tottuk az éves füzetek kumulált indexeinek floppyn 
való terjesztését, amire szintén akad vevő. Vala
mennyi szolgáltatásunk - nemcsak önfenntartó 
volt, - hanem többletbevételt eredményező. Köszö
net az együttműködésért a Fejlesztési és a Számítás
technika-alkalmazási Osztálynak.

A köteles példányok és a KELLŐ anyag folyama
tos és gyors feldolgozása tette lehetővé - a szükséges 
számítógépes fejlesztő munkáktól eltekintve - azt, 
hogy háromnaponkénti felújítással tájékoztatást 
nyújtsunk az OSZK honlapján keresztül a legújabban 
megjelent hazai könyvekről egy elektronikus Cím
jegyzék formájában.

A Periodikafeldolgozó Osztálynak, amely a ko
rábbi Sajtóbibliográfia Szerkesztőség, Időszaki Kiad
vány Feldolgozó Osztály és Gyarapítási Osztály egy 
részének összeolvadásával jött létre, komoly munka- 
szervezési lépéseket kellett megtennie ahhoz, hogy a 
párhuzamos munkákat a lehető legnagyobb mérték
ben felszámolja. Ez valamennyi munkafolyamat új
ragondolását és újraszabályozását jelentette, amelyről 
az osztályvezető a csoportvezetők bevonásával min
den mozzanatra kiterjedő részletes dokumentációt ké
szített.

A legjelentősebb eredmény, hogy minden kurrens 
feldolgozásra az 1KB - Magyar Periodika Adatbázis
ban kerül sor, beleértve az évkönyveket és a csopor
tos anyagként kezelt kiadványokat. Ehhez szükség 
volt az IKB Adatbázis bővítésére - a korábban a bib
liográfia gyűjtőkörébe nem tartozó rekordokkal az 
IKB nulla adatbázisból. Ennélfogva az olvasói kata
lógusokat le lehetett zárni, az IKB Adatbázis alkal
massá vált a katalógus funkciók teljes körű ellátására.
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A Magyar ISSN Nemzeti Központ feladatai bővül
tek a korábbi ISSN Iroda feladataival, a hazai ISSN- 
ek ügyintézésével, adminisztrációjával, kapcsolattar
tással a kiadókkal, szerkesztőkkel. Megkezdődött a 
párhuzamos nyilvántartások egyesítése.

Folytatódott a nemzetközi szerződésből adódó fel
adatok ellátása, a hazai új indulású és címváltozott 
periodikumok és sorozatok adatainak jelentése az 
ISSN OSIRIS adatbázisban feldolgozott és módosí
tott rekordok exportálásával a párizsi ISSN Nemzet
közi Központhoz.

Rendkívül komoly szervezést és munkaerő átcso
portosítást igényelt a Katalogizáló csoport feladatai
nak újrafogalmazása, mert azon kívül, hogy a szol
gálati katalógust gondozzák, gyorsított ütemben kell 
raktári elhelyezésre előkészíteniük a Kurrens raktár
ban évek óta felgyülemlett állományt.

A munka folyamatosan és rendben történik az ál
lományi egységek tékázásával, dobozba helyezésé
vel, vagy köttetésre küldésével, a szolgálati katalógus 
folyamatos szerkesztése és gondozása mellett. A 
szolgálati katalógus teljessége úgy marad meg, hogy 
az IKB Adatbázisban feldolgozott kiadványokról 
vagy javítást igénylő tételekről a katalógus számára 
beosztható leírásokat íratnak ki. Ily módon nincs pár
huzamos feldolgozás.

Mindezekhez számítógépes fejlesztésekre is szük
ség volt, amelyeket Tar Katalin végzett el. Köszönet 
illeti érte. Alkalmassá tette az IKB Adatbázist a ka
talógusfunkciók teljes körű ellátására, a korábban a 
Cédulasokszorosító műhely által épített HIRLA adat- 
állomány tételeinek átemelésére. Létrehozták az 
IKBK adatbázist, amely az OSZK külföldi folyóira
tainak feldolgozására szolgál és amelybe szintén át
emelhetők a HIRLA-ba bevitt adatok. Már tavaly 
megkezdődtek az előkészületek az IKB Web-es meg
jelenítésére. Az eredményről, a megvalósított szol
gáltatásról Nagy Anikó fog beszámolni.

Rendben megjelentek az MNB Új Periodikumok 
füzetei, 1998-ban még elkészültek a KMK kiadásá
ban megjelent Új Periodikumok kéziratai is. Ez utób
bira 1999-ben már nem mutatkozik fizetőképes ke
reslet. Elkészült viszont az év folyamán a Sajtóbib
liográfia két felújítása a nemzeti bibliográfiai 
CD-ROM-on.

Az osztály teljesítménye azért mondható rendkívü
linek, mert meglehetősen nagy volt a fluktuáció s az 
átszervezés közben is gondoskodni kellett az újonnan 
belépő munkatársak betanításáról és a folyamatos 
munkavégzésről. Sajnáljuk, hogy a Sajtóbibliográfia 
munkatársaként itt dolgozó Nyíri Gyöngyvértől az év

elején meg kellett válnunk, de minthogy nem hagyta 
el az OSZK-t, hanem a Fejlesztési Osztályhoz csat
lakozott, reméljük, hogy a továbbiakban onnan lesz 
segítségünkre.

A Szakozó Osztályt nem érintette ugyan a szer
vezeti módosítás, de meg kellett birkózniuk az anyag
áradattal és a határidőkkel, amelyeket a bibliográfiai 
füzetek kéziratának leadása és a KELLŐ cédulái dik
táltak. Átmenetileg személyzeti gondok is adódtak. 
Erre a területre nehéz rátermett, alkalmas és stabil 
munkatársakat találni, a betanulás, betanítás hosszabb 
időt vesz igénybe. Közel az év végéhez két új mun
katársat tudtunk felvenni. Egy tapasztalt szakozónk, 
Sárkány Mihályné viszont más főosztályhoz csatla
kozott.

A szakozás mellett fontosnak tartjuk a szakkataló
gusok gondozását, amelyek a cédulakatalógusok le
zárásával nem gyarapodnak ugyan számottevően, de 
használhatóságuk állandó karbantartást igényel, s erre 
a feladatra alig van kapacitás. Új választólapokat kell 
elhelyezni, az elhasználódottakat cserélni, fiókokat 
átszerkeszteni s az egész katalógust tömöríteni a nyár 
közepére a már említett katalógustér nyerés érdeké
ben.

Lépéseket tettünk 1998-ban az OSZK-ban a tárgy- 
szavazás bevezetéséhez. Különböző módozatokat 
vizsgáltunk, de a gyakorlatban alkalmazható megol
dáshoz még nem jutottunk el. Talán ebben az évben 
sikeresebb lesz az e téren felmerült nézetkülönbségek 
feloldása és az elmozdulás a megoldás irányába.

A Cédulasokszorosító Önálló Csoport folyama
tosan és megbízhatóan teljesítette feladatait, amelyek 
egyrészt csökkentek a NEKTÁR-ból nyomtatandó 
katalóguscédulák számának apadásával, másrészt 
gyarapodtak az állományrevízióhoz szükséges cédu
lák igények szerinti másolásával. A csoport folyama
tosan pótolta a különgyűjtemények számára a sok
éves restanciából származó elmaradt cédulákat, elké
szítette az időszaki kiadványokról a szükséges raktári 
lapokat és kísérőlapokat. Folyamatosan készítették a 
naplókat és egyéb másolatokat.

A Magyar Nemzeti Bibliográfia Sajtórepertóri
um Szerkesztőségének 1998-ban nem volt könnyű 
éve, és mint azt 99 elején megtudtuk, az idei sem 
lesz az. Dömötör Lajosné tavaly még felmentési ide
jét töltötte, ezért hiányzott munkája az osztálynak. 
Idén viszont kiderült, hogy helyét nincs módunkban 
betölteni, így a létszám 6 főre csökkent. Wolf Magda 
osztályvezetői kinevezést kapott és azt a feladatot, 
hogy a Repertóriumot próbálják meg „kurrenssé” ten
ni - részben a munka racionalizálásával, részben a
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gyűjtőkör felülvizsgálatával, bizonyos területen pedig 
szűkítésével. Ugyanakkor számukra is kötelező a 
még feldolgozásban lévő inkurrens anyag soron kí
vüli feldolgozása és átadása a Kurrens raktárnak. Az 
első változás, hogy 1999-től a könyvtártudományi 
cikkeket nem dolgozzák fel, ezekről a MANCI és a 
MAKSZAB tájékoztat.

A cikkek bibliográfiai és tartalmi feldolgozására 
fordítandó időn ugyan nem sokat lehet csökkenteni, 
de az adatbázisok folyamatos fejlesztésében és kar
bantartásában, keresünk még tartalékokat. Ezekben 
szintén Tar Katalin a partner.

Nagy siker volt felhasználói körökben, hogy az 
MNB CD-ROM tavalyi második felújításán már sze
repelt a Sajtórepertórium is, így a nemzeti bibliográfiai 
CD-ROM egy harmadik adatbázissal bővült. Emellett 
természetesen folyamatosan jelentek meg a szépen 
szerkesztett és gazdag nyomtatott füzetek. 1998-ban a 
tételszám - minden nehézség ellenére - 13 420-ra 
emelkedett, míg az előző években 11 500 körül moz
gott.

Mint említettem, az év közepétől a főosztály szer
vezeti keretében dolgozik a Retrospektív Bib
liográfiai Szerkesztőség. Az osztály programja alap
vetően a Horthy korszak bibliográfiája I-VII. köteté
hez és a Pótlásokhoz a betűrendes mutató elkészítése. 
Ebből a sziszifuszi munkából a mutatócédulák szerzői- 
és címrendszós részéből az U-tól a Z betűig terjedő 
anyag szerkesztése készült el, a testületi rendszós rész
ből az N-től Z betűig terjedő. Több mint 58 ezer tétel 
került a HOKOM (Horthy Korszak Mutatója) adatbá
zisba, amelynek alapján a nyomdai kézirat előállítható 
lesz. Hálózatról történő elérése pedig a tájékoztatás
ban szolgál majd elsőrendű eszközként. Az év végén 
az összesen kb. 180 ezer mutatótételnek közel 50%-a 
volt az adatbázisban. Az óriás bibliográfia Pótlások 
kötete 3000 tételes anyagának második betűkorrektú
rájára és a szerkesztés ellenőrzésére került még sor. A 
betűrendes mutató szerkesztése során észlelt hibák fel
jegyzése és a Javításokba való beépítése folyamatosan 
történt, amely 2973 tételt érintett.

A Hungarika Dokumentációs Osztály elmúlt évét 
a generációváltás, a belső munkarend ésszerűsítése és 
a konszolidáció jellemezte. Sikeresen lezajlott több jól 
képzett és fiatal munkatárs betanítása, így gyors felzár
kózásuknak és kiváló munkájuknak köszönhetően a 
nehéznek ígérkező év eredményesen zárult.

Az adatbázisok hálózatra tételét és a legfontosabb 
hálózati munkahelyeket sikerült kialakítani, ami remé
nyeink szerint garancia az adatbázisok építéséhez - 
mennyiségi és minőségi téren egyaránt. Végre nyom

dába került a Magyar Nemzeti Bibliográfia. Külföldön 
Megjelenő Hungarikumok c. új nemzeti bibliográfiai 
kiadvány első kötete, a Könyvek, Új Periodikumok. 
Remélem, Kovács Ilona mond róla néhány szót. Ezt 
követi terveink szerint a kéziratok gyorsabb elkészíté
se, felzárkóztatása.

1998 új korszakot jelentett az elektronikus szolgál
tatások terén. Az osztály három adatbázissal van je
len az Interneten, melyek elérhetők az OSZK hon
lapjáról. A Hungarika Információ, a Hungarika Név- 
kataszter és a legújabb, a Hungarika WWW, amely 
külföldi, hungarika anyagot őrző könyvtárak adatait 
tartalmazza angolul és magyarul, és ahol a lehetőség 
adott, a könyvtárak állományának közvetlen elérésére 
is mód van. Az adatbázisok Intemet-es szolgáltatása 
megnövelte azok nyilvánosságát, ezzel együtt a tájé
koztatási igényeket. A beépített számlálók szerint a 
HUN adatbázisnak 1300, a HUNG-nak 1200 látoga
tója volt. Az osztály munkatársai számos bemutatón 
és konferencián vettek részt, amelyeken szolgáltatá
saikat ismertették könyvtári, kutatói, hungarológus 
felhasználói körök számára. Mindemellett termé
szetesen folyamatosan építették és karbantartották a 
három adatbázist, a tételszámok - a létszám stabili
zálódásának köszönhetően - a tervezettett jócskán 
meghaladták.

Tovább folytak a Hungarika anyagot őrző külföldi 
könyvtárak címjegyzéke sorozat nyomtatott füzetei
nek szerkesztési munkái, megjelent a Kanada kötet, 
sajtó alatt van az Olaszország kötet anyaga.

Nemzetközi kapcsolataink
Kötelezettségeinket a nemzetközi rendszerekkel va

ló kapcsolattartás és adatszolgáltatás terén teljesítet
tük. Mint arról már szóltam, folyamatosan szolgáltat
tunk rekordokat a Nemzetközi ISSN Központ adatbá
zisa számára. Ugyanígy jelentettük az új és a változott 
kiadói adatokat a Nemzetközi ISBN Ügynökség adat
bázisához. Mindkét adatbázis CD-ROM verziója elér
hető az OSZK-ban. Részt vettünk az éves konferenci
ákon, elkészítettük a szokásos éves beszámolókat.

Két munkatársunk sikerrel szerepelt az IFLA 1998- 
as amszterdami konferenciáján, ahol Nagy Anikó elő
adása hangzott el Gazdag Tibomé fordításában és táb
lázataival „Hungárián press in the pást ten years” cí
men.

Rendkívüli feladatok
Néhány mondatban szeretnék szólni a rendkívüli, 

nem gyakran ismétlődő és nem is mindig osztályke
retekben zajló munkálatokról, feladatokról.

14



Elsőként említem, hogy az átszervezést követően 
elkészültek az új ügyrendi szabályzatok, munkaköri 
leírások, teljesítmény elszámoló űrlapok. Március 
10-ére átadom a Személyzeti és Munkaügyi Osztály
nak a főosztály teljes felújított ügyrendi szabályzatát 
a munkaköri jegyzékekkel kiegészítve.

A Gyűjteményfejlesztési Bizottsággal való folya
matos egyeztetés és tárgyalás alapján 1998. áprilisára 
elkészítettük az OSZK Gyűjtőköri Szabályzatát terve
zet formájában. Ez alig egy hónapja, február 12-én ke
rült Főigazgatói Kollégium elé, amely azt kisebb mó
dosításokkal elfogadta. Végső formájában március vé
gére kell megjelennie.

Az OSZK-ban 1998 és 1999 meghatározó projektje 
az AMICUS rendszerbevezetése. Az ehhez szükséges 
előkészítő munkálatokból a tender bírálatára, az AMI
CUS fordítási munkálataira és az előzetes tesztelésre 
a főosztály munkatársai jelentős időt fordítottak. Ki
emelkedően sokat a Hungarika Dokumentációs Osz
tály és a Sajtórepertórium Szerkesztősége. Név szerint 
Gazdag Tibomét és Andrási Áront emelném ki, mint 
komoly segítséget az aktuális munkákban.

Részt vettünk a hazai szabványosítási munkákban, 
amelyek közül lezárult a Kartográfiai Dokumentu
mok Bibliográfiai Leírási Szabályzatának elkészítése. 
Terv készült az MSZ 3424/1 és az MSZ 3424/2 re
víziójához, de ami ennél is sürgetőbb, az Elektro
nikus Dokumentumok Bibliográfiai Leírási Szabály
zatának elkészítése - az előterjesztést, ha minden jól 
megy március végére készítem el.

Közben - minthogy halaszthatatlanná vált -, mun
kaanyagot készítettünk az elektronikus dokumentu
moknak - egyelőre a valamilyen fizikai hordozón 
megjelenteknek - OSZK-n belüli kezelésére. Ebbe 
beleértjük érkeztetésüket, állománybavételüket, fel
dolgozásukat és használtatásukat. Ami a főosztályra 
tartozik: részben a KELLO-tól érkező CD-ROM-ok, 
részben a nagy számban érkező köteles példányok 
feldolgozása sürgette, hogy megoldjuk a monografi
kusán feldolgozható tételek bevitelét a NEKTÁR-ba. 
Elkezdtük tehát ezek feldolgozását - még a szabály
zat elkészülte, tárgyalása és jóváhagyása előtt -, bíz
va abban, hogy megoldásaink nem szorulnak komo
lyabb bírálatra. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy ezeknek a kiadványoknak a feldolgozása - még 
viszonylag szűkre szabott adattartalom esetén is, lé
nyegesen több időt igényel a hagyományos kiadvá
nyokénál, mert a „darabokat” minden esetben instal
lálni kell. Ahhoz, hogy az installálás sikeres legyen,

erre dedikált eszközökre, munkaállomásokra van 
szükség. Ezt mindenképpen figyelembe kell venni, 
ha az elektronikus dokumentumok feldolgozását terv
szerűen és folyamatosan kívánjuk végezni. Az IKB 
Adatbázisba már korábban is bekerültek a köteles 
példányként elektronikus hordozón (floppyn vagy 
CD-ROM-on) érkező, a Periodikafeldolgozó Osz
tályhoz eljuttatott időszaki kiadványok. Az IKB téte
lek pedig tartalmazzák az Interneten is elérhető címek 
egységes helymeghatározóit, URL-jeit.

Igyekeztem minden lényeges momentumot meg
említeni, amely hatással volt elmúlt évi teljesítmé
nyeinkre. Terveink többségét sikeresen megvalósítot
tunk, amiben szerepet játszottak a velünk legszoro
sabb, napi munkakapcsolatban lévő fejlesztő és 
számítógépes kollégáink. Nem ellenük, hanem az ő 
érdekükben is mondom, hogy sokszor kerültünk a 
munkánkra bénítóan ható helyzetbe. Hirtelen leáll a 
hálózat - s bizony elég gyakran. Mikor folytathatjuk 
a munkát? Kit tudunk elérni? Adatokat veszítünk, új
ra fel kell dolgozni korábban már bekerült tételeket. 
Gyakorlatilag minden munkatársunk hálózatban mű
ködő számítógépeken dolgozik. Teljesítményünk az 
eszközök állapotától, minőségétől, a hálózat folyama
tos működésétől is függ. Napokban mérhető kiesés 
akár áramszünet, akár vízhiány, akár hálózati leállás 
miatt szinte behozhatatlan veszteséget jelent.

A főosztály elkészítette ez évi tervét és az elmúlt 
évről szóló beszámolóját, amelyeket a terv- és tény- 
számokat tartalmazó táblázatok egészítenek ki. A 
számok azt bizonyítják, hogy a feldolgozói feladatok 
növekednek, a kiadványok száma nem csökken, ha
nem emelkedik. Ugyanakkor nyilván sok időt kell 
majd fordítanunk az AMICUS bevezetésére, nemzeti 
könyvtári szolgáltatásaink folyamatos fenntartására. 
Kívánok ehhez munkatársainknak sok energiát, ked
vet és kitartást, mert csak ezeknek birtokában tudunk 
eredményeket elérni. Köszönöm egyúttal az egész 
évben nyújtott mennyiségi és minőségi teljesítmé
nyüket. Úgy gondolom, külön köszönettel tartozom 
a két új nagy osztály vezetőjének, Baczoni Tamásné- 
nak és Nagy Anikónak fáradhatatlanságukért és ki
tartásukért a fárasztó feladatok irányításában, a min
dig jobb megoldások keresésében és a nem mindig 
könnyű helyzetek kezelésében.

Köszönöm a társfőosztályok mindenkori együtt
működési készségét és támogatását.

Berke Barnabásné
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A Gyarapítási osztály 1998. évi beszámolója

Az osztály 1998-as tevékenységét két meghatározó 
tényező befolyásolta: a szervezeti átalakítás és a 
pénzhiány.

Az új munkaszervezet hatása nem csupán abban 
nyilvánult meg, hogy elkészítettük az ennek megfe
lelő munkaköri leírásokat és a feladatokat az új struk
túra szerint esetenként újraosztottuk, hanem főosz
tályközi megbeszéléseket folytattunk alkalmanként 
annak érdekében, hogy tisztázzuk a munkafolyama
tok szakaszainak hovatartozását, a részmunkálatok 
végzésének módját.

A másik fontos tényező, amely az év 2. negyedétől 
rányomta bélyegét a gyarapításra, a pénzhiány volt. 
Az 1998-as év utolsó negyedében az égető pénzhi
ány, illetve a tarthatatlanul szűk gyarapítási hitelkeret 
enyhítésére átmenetileg hozzájutottunk a könyvtár- 
használati díjból befolyt összeghez, amelyből vásá
rolhattunk az olvasótermi szabadpolcokra kül- és bel
földi kiadványokat. Mivel azonban addigra a gyara
pítási hitelkeret egyenlege tetemes túlköltést 
mutatott, a vásárlást le kellett állítanunk. Ennek kö
vetkeztében számos esetben 1998-as beszerzés szám
lájának kiegyenlítésére 1999-ben, év elején került 
sor. A pénz hiánya okozta az értékes belföldi beszer
zéseknek a megszokottnál szerényebb tételszámát. 
Az év 2-4. negyedében elvétve volt módunk alapít
ványi pénzből vásárolni. A vásárlás leállítása miatt 
az év folyamán megrendezésre került 50 hazai árve
résből 34-en nem vehettünk részt, ami azt jelenti, 
hogy az árverésre vitt 28 818 tételből 17 108 közül 
nem válogathattunk. Ami az értékes külföldi beszer
zéseket illeti, itt is csökkent a szám, annak dacára, 
hogy maga a külföldi beszerzés az előző évihez ké
pest nem romlott. Ennek az a magyarázata, hogy a 
külföldi beszerzések zöme csere vagy ajándék volt, 
s ezek nem feltétlenül szerepelnek értékes beszerzés
ként, jóllehet hungarikumként gyűjteményünk nélkü
lözhetetlen részét képezik.

A belföldi csoport megszokott folyamatos munká
ján túl feldolgozta a Várba való felköltözés óta a kur
rens folyóirattárban felhalmozott mintegy 25 ládányi, 
a bécsi Collegium Hungaricum könyvtárából leselej
tezett könyvanyagot. A Kanadából hazakerült Vida- 
hagyaték mintegy 600, már hasonlított tételét összeve
tette az OSZK állományának revízió utáni állapotával, 
így mód nyílt több esetben revíziós hiánypótlásra és 
raktári vagy szabadpolcos többespéldány elhelyezésé
re. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárból származó kül

földi inkurrens bibliográfiák OSZK állományba való 
beépítését megkezdte. Nagy megterhelést jelentett az 
éves 22 818 árverési tétel közül a védettek meghatáro
zása. 1998 májusában került sor a Skultéty-gyűjte- 
mény kiállítására, melyből 21 tételt sikerült a Corvina 
Alapítvány segítségével megvásárolnunk. Hiányzó 
hungarikumok, kuriózumok kerültek ezáltal birto
kunkba. Ugyancsak a gyarapítási hitelkereten kívüli 
forrásból, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu
ma nagylelkű ajándékaképpen került könyvtárunk és a 
Magyar Országos Levéltár gyűjteményébe az év végén 
a 201 tételes, oklevelekből és kéziratokból álló antik
vár anyag, amelyet a Központi Antikvárium egy ajánló 
jegyzékben kínált fel. Szintén ajándékként érkezett 
Amerikából Teleki Géza könyvhagyatéka, amely nem 
50 tételes mennyisége, hánem minősége miatt igen je
lentős. Ennek a becses hagyatéknak a feldolgozása át
nyúlik az 1999. esztendőre. A hatósági feladatok vég
zésében, melyet szintén a belföldi csoport lát el, válto
zás állt be. 1998. június 1-jével a védetté nyilvánítás 
az OSZK-tól átkerült az újonnan felállított Kulturális 
Örökség Igazgatóságához. A szakértői munka ezentúl 
is a mi feladatunk, a védettségi határozatot viszont az 
Igazgatóság állítja ki. Az 1998-as év során az Igazga
tóság a védettség új adatlapjait nem készítette el. így 
az őszi 24 árverés szakmailag védendő tételeit nem 
tudtuk védésre felterjeszteni. (Egyeztető tárgyaláson 
nem kaptunk engedélyt átmeneti megoldásként a ko
rábbi gyakorlat folytatására.)

A külföldi csoport a hagyományos, rendszeres fel
adatokon túl ellátta az átszervezés kapcsán felmerült 
feladatokat. Elkészítette az új munkaköri leírásokat és 
folyamatábrákat. Átnézte és revideálta a külföldi kar- 
dexet, előkészítette az évkönyvek (p-s jelzetek) hírlap
ként való feldolgozását, döntött az egyes tételek továb
bi sorsát illetően. Szétválasztotta teljes irattárát (peri- 
odikumok illetve könyvek vonatkozásában), az elavult 
dossziékat kiemelte. Revideálta és kibővítette dezide- 
ráta-katalógusát. Az alábbi három kiállítást szervezte 
meg:

1. Bolgár-magyar kapcsolatok magyar nyomtatvá
nyok tükrében

2. A külföldi csoport új szerzeményei
3. Magyarország képe a világban (az MTA Straté

giai Kutatócsoportjának azonos című konferen
ciasorozata tiszteletére).

Részt vett könyvbemutatókon, kiállításokon és elő
adásokon. A francia nyelvi referens, Ecsedi Viktória
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előadást tartott a Francia Intézet gyarapítási témájú 
rendezvényén. A csoport vezetője és egyúttal angol 
nyelvi referense mintegy másfél hónapot töltött az 
AMICUS telepítésével honosításával, fordításával és 
tesztelésével összefüggő munkálatokkal. A csoport 
gyűjtőkörben meghatározott elsődleges feladata a kül
földi hungarikumok gyűjtése. Különféle elképzelése
ik, ötleteik révén ennek a feladatnak szinte maradék
talanul sikerült eleget tennie. Sajnálatos módon a gyűj
tőkörben meghatározott feladataik közül az irodalom- 
és történettudomány beszerzésére a reálértékben 
amúgy is folyamatosan csökkenő hitelkeret mellett, 
külön forrás hiányában képtelen, ezért ezen a területen 
mutatkozott meg leginkább a külföldi beszerzés tekin
tetében a pénzhiány.

A Gyarapítási osztályon az 1998. július 1-jével be
következett átszervezés után a létszám 14 fő, és két 
szervezeti egység, azaz két csoport maradt: a belföldi 
csoport 4 fővel és vezetőjük, az osztályvezető-helyet
tes, valamint a külföldi csoport 4 fővel és csoportve
zetőjük. Csoportszervezeten kívül 4 fő végzi munká
ját: a kurrens külföldi és belföldi többes periodika 
gyarapító, a számlaügyeket és teljes osztályadmi
nisztrációt is ellátó ügyintéző, a belföldi többes pél
dányok beszerzését és az antikváriumokkal való kap
csolattartást, anyagmozgatást stb. ellátó munkatárs és 
az osztályvezető. Ez utóbbira hárul az 1952 után 
megjelent magyarországi könyvek gyarapítási mun
kálata, amely 1998 folyamán az átlagosnál több mun
kát jelentett az olvasótermekből leselejtezett szabad- 
polcos anyag miatt. Az osztály vezetése a Nektár Al

kalmazói Tanács valamennyi és a Főigazgatói Kol
légium két értekezletén, gyűjtőköri értekezleteken 
vett részt az év folyamán, az első félév alatt tipológiai 
megbeszéléseken volt jelen. Több ízben fogadott kül
földi magyarokat és ösztöndíjas külföldi könyvtá
rosokat, külföldi kiadók vagy terjesztők képviselőjét, 
bevonva munkatársait. Folyamatos kapcsolatot tart 
fen a Kötelespéldány szolgálattal, a spontán ajándék
ként vagy ki adói-terjesztői felhívásként tudomására 
jutott, de köteles példányként be nem érkezett kiad
ványok reklamálása céljából.

Munkaügyi adatok

1__________________ 1998. I. félév 1998. II. félév |

| Szabadság 219 nap 404 nap [

1 Fizetés nélküli szabadság - 4 nap 1

1 Betegség 352 nap 31 nap |
| Kutatónap - -
| Összesen 571 nap 439 nap J

Megjegyzés: Az I. félévi magas betegnap a külföldi periodika kar- 
dexelő betegsége miatt van. Munkáját a külföldi csoport látta el.

Publikáció: Kulcsár-Ebeling, Kinga: Bibliographie 
dér ungarischen Exilpresse im Ungarischen Institut 
München 1975-1990. = Ungam-Jahrbuch Bd. 23. p. 
347-359. München, 1998. Veri. Ungarisches Institut.

Karakas Péterné

Tájékozódás a periodikumokról - 
a szervezeti változás után

Az OSZK-ban létrehozott „Szerkezetátalakítástelő
készítő munkafolyamat-tervező csoport” elemzésében 
van egy speciális - az OSZK vezetősége által elfoga
dott és támogatott - alapelv, amely nem csupán a 
könyvtár munkafolyamatait és munkatársait, hanem a 
könyvtár szolgáltatásait, az olvasóknak nyújtandó in
formációs lehetőségeket, tehát a könyvtár olvasóit is 
közvetlenül érinti. Ez az alapelv a következő:

„Az időszaki kiadványok olvasói katalógusait 
- vagyis a szerkesztői katalógus kivételével min

den olvasói katalógust - egy adott (mielőbbi) 
időponttól le kell zárni. Az új számítógépes 
rendszer bevezetéséig az IKB adatbázis ad tájé
koztatást az időszaki kiadványok lezárt olvasói 
katalógusai helyett. ”

Az alapelvbe foglalt feladat végrehajtása az 1998. 
július 1-jén megalakult Periodikafeldolgozó Osztály
ra várt. Részben erről szeretnék beszámolni, részben 
pedig az adatbázisban és a feldolgozásban bekövet
kezett változtatásokat szeretném ismertetni.
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Hagyományos és számítógépes feldolgozás 
Hangsúlyozni kell, hogy az OSZK kiadványainak 

katalóguscélú feldolgozásában elvi változtatás nem 
történt és nem is történhet az új számítógépes rend
szer bevezetéséig. A legfontosabb az, hogy a feldol
gozott periodikumok valamennyi adatát legyen al
kalmunk észlelni és rögzíteni. Új indulásé kiadvány 
feldolgozása az IKB* adatbázisban történik, az adat
bázis mindazokat az adatokat tartalmazza, amelyeket 
a szolgálati katalógusban is nyilvántartunk. A szol
gálati katalógus teljessége érdekében az új indulásé 
periodikumokról egy számítógépes szolgálati kataló
gustételt készítünk, majd beosztjuk a szolgálati kata
lógusba (-► 1. sz. tétel).

15432 (A 15432) 98\34. p Hl
HB 11.581

Magyar egészségpiac \ főszerk. Horváth Judit. - 1. évf.
1. sz. (1998. jún.)- . - [/Budapest/] : Főlap- és Mellékletek 
Kft., 1998- . - 111. ; 30 cm

Havonként. - Cvált. a lapalji címszalagban: /MEP/. - 
Ksz.: H'ápszer/. - Internet: http:Wwww.byk.de.

ISSN 1418-7779 = Magyar egészségpiac
61

Kiadó röv: Főlap- és Mellékletek Kft. Főlap- és Mellékle
tek Lap- és Könyvkiadó Kft. (Budapest)
[Az ISSN-szám megnevezése a kolofonban: „ISSM”. 
(98.08.10.)]

(1. sz. tétel)

A számítógépes szolgálati katalógustétel nem akarja 
szimulálni a hagyományost. Míg a hagyományos ka
talógustétel bibliográfiai és besorolási adatai 3 oldalon 
találhatók, ún. rovatokba csoportosítva és helyet hagy
va az adatváltozásnak, az állományi adatokat pedig 
minden példányra (muzeális és használati példányok) 
vonatkozóan külön lapok tartalmazzák, addig a számí
tógépes tétel bibliográfiai és besorolási adatai szándé
kosan csak az induló számra vonatkoznak, így egyet
len oldalon áttekinthetők, állományi adatokat pedig 
csak az évi első számra vonatkozóan tartalmaz a szá
mítógépes tétel. A megváltozott, vagy a kiadvány éle
tében nem az induláskor, hanem később jelentkező 
(megszűnő) bibliográfiai és besorolási adatot az IKB 
adatbázis csak évhez kötve, tehát csak az évi első (tehát 
elsőként beérkező) szám alapján tudja nyilvántartani. 
Az évenként egyszer, vagy még ennél is ritkábban 
megjelenő kiadványok (a továbbiakban: évkönyvek) 
esetében az IKB adatbázis a kiadvány valamennyi meg
jelenő kötetének, füzetének adatait nyilvántartja, ezzel

eleget tesz a hagyományos szolgálati katalógus köve
telményeinek. Ezen kiadványok hagyományos módon 
történő katalogizálása a munkafolyamat duplikálását 
jelentette, így ezt a továbbiakban nem folytatjuk. Év
könyvek esetében tehát mondhatjuk, hogy az IKB 
adatbázis kiváltja a szolgálati katalógust. Erről pon
tos információt kap a használó. Új leírásban a számí
tógépes szolgálati katalógustétel első sorában é szere
pel p helyett, ez jelzi, hogy a kiadvány évkönyv, tehát 
a további adatai csak az adatbázisban találhatók.

Ha a szolgálati katalógusban már feldolgozott év
könyvnek beérkezik/beérkezett 1998. július 1. után 
egy újabb kötete, az évkönyv adatait e kötettől kezd
ve szintén csak az adatbázisokban lehet megtalálni. 
A számítógépes feldolgozás során készül egy nyom
tatott (a sokszorosítást nem terhelő) tétel, ez bekerül 
az adott cím szolgálati katalógus tételének tasakjába 
(-► 2. sz. tétel).

P 39.26002899 (A02899) : ér
Az Országos Széchényi Könyvtár beszámolója 

Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)
1958- . - Budapest : OSZK, [1959]- 

Évenként.
ISSN 0230-8932

Az IKB Adatbázis a kiadvány adatait az 1997. tárgyévi 
számtól tartalmazza.

(2. sz. tétel)

Évenként többször megjelenő kiadványok eseté
ben valamennyi adat érvényességének pontos jelölé
se, a megváltozott adatok számhoz kötött nyilván
tartása - az eddigi hagyományt megőrizve - tovább
ra is a szolgálati katalógus feladata. Hagyományos 
katalógustétel készítésére, az adatváltozások vezeté
sére, valamint az állomány pontos, raktári egységen
ként részletezett nyilvántartására az évenként több
ször megjelenő kiadványok esetében a katalogizálás 
(azelőtt kollacionálásként ismert) munkafolyamatban 
kerül sor. Kivételt képeznek ez alól az eddig is egy
szerűsített módon feldolgozott, Cs jelzetű kiadvá
nyok. Ezek induló számáról hagyományos módon 
csak egyszerűsített adattartalmú szolgálati katalógus- 
tétel készült, az állományi adataikat pedig nem tar
totta nyilván a szolgálati katalógus. Az IKB adatbázis 
ezeket a kiadványokat is feldolgozza, a lehetőség sze
rinti teljes adattartalommal, vezeti az évenkénti adat- 
változást, visszakeresést biztosít valamennyi megvál
tozott bibliográfiai adatnak, nyilvántartja az évente

Az adatbázis teljes neve: IKB - Magyar Periodika Adatbázis. MicroISIS-es rendszerben épül, elérhető az OSZK különböző 
számítógépes munkahelyeiről, valamint az olvasói térből.
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elsőként beérkező szám adatait. Ezekre a kiadvá
nyokra vonatkozóan tehát többet nyújt, mint az eddigi 
szolgálati katalógus. Összefoglalásul kimondhatjuk 
tehát, hogy az átszervezést követő munkafolyamat
módosítást az ésszerűség és a munkaerő-megtakarítás 
jegyében terveztük meg és hajtottuk végre. Ahol le
hetőség adódott (évkönyvek, Cs jelzetű kiadványok), 
ott nem vártunk az új számítógépes rendszer beveze
tésére, hanem az IKB adatbázisban rögzítjük a ki
advány adatait, ezzel mintegy kiváltjuk a szolgálati 
katalógust, megszüntetve a duplikált munkafolyama
tokat. Ismétlem, hogy mindezen kiadványok tételei 
is megtalálhatók a szolgálati katalógusban, annak 
teljessége érdekében. A szolgálati katalógus tehát 
tovább épül, abból minden információ a jövőben is 
valamennyi használójának rendelkezésére áll.

Az olvasói katalógusok lezárása,
az IKB bővítése
Hosszasan és egyenként elemeztük az olvasói ka

talógusokat, és a magyarországi (belföldi) kurrens 
periodikumokra vonatkozóan összevetettük informá
ciós értéküket az IKB adatbáziséval. E munka ered
ményeképpen megállapítottuk, hogy az IKB adatbá
zis változtatás nélkül alkalmas arra, hogy kiváltsa 
a cím szerinti betűrendes katalógust. Az adatbázis 
ugyanis tartalmazza mindazon adatokat, amelyek ed
dig az olvasói katalógus egyes tételeiben szerepeltek.

A szakkatalógus lényegében ugyanazokat a szak
jelzeteket tartalmazza, mint az IKB adatbázis, hiszen 
a szakjelzetek megállapítása mind a katalógus, mind 
az adatbázis számára ugyanazon a helyen, a volt Idő
szaki Kiadvány Feldolgozó Osztályon történt. Az ol
vasói szakkatalógus lezárása sem okozhat tehát kü
lönösebb problémát.

A közreadói katalógus és a földrajzi katalógus
tételei megegyeznek a betűrendes katalógus tételeivel 
és értelemszerűen tartalmazzák a kiadványhoz tarto
zó közreadói, illetve földrajzi nevet. Ennek a köve
telménynek kurrens periodikumokra vonatkoztatva 
az IKB adatbázis kb. 90%-osan eddig is eleget tett, 
hiszen az induló szám, majd ezt követően az évi első 
számok alapján nyilvántartja mind a közreadókat, 
mind a helységneveket. Az év közben jelentkező ada
tok viszont nem szerepelnek az adatbázisban. A ka
talógusok lezárását tehát csak úgy lehetett bizton
sággal vállalni, ha az adatbázist kiegészítjük újabb két 
mezővel: az év közbeni közreadókat és az év közbeni 
földrajzi neveket nyilvántartó mezőkkel.

Akik adatbázist építenek, tudják, hogy egy működő 
adatbázisban változtatásokat végrehajtani nagy fele

lősség és nagy munka. Sem a felelősség, sem a munka 
mennyisége nem arányos viszont az új mezők számá
val, ezért azt a döntést hoztuk, hogy egységesen alkal
mazzuk a katalógusok lezárásának elvét a szerkesztői 
katalógusra is, tehát a szerkesztői katalógust is lezár
juk, az adatbázist pedig újabb mezőkkel bővítjük: a 
szolgálati katalóguslapon nyilvántartott valamennyi 
szerkesztői nevet rögzítő mezőkkel.

Az olvasói katalógusok egy egységben tartalmazzák 
a magyar és külföldi, kurrens és inkurrens peniodiku- 
mok adatait. Az IKB adatbázis 1986 óta épül, tehát az 
azóta beérkezett és a nemzeti bibliográfia gyűjtőköré
be tartozó periodikumok adatait tartalmazza. Azokat a 
belföldi kiadványokat, amelyek a Sajtóbibliográfia 
Szerkesztőséghez kerültek, de nem tartoznak a nemze
ti bibliográfia gyűjtőkörébe, az IKB adatbázis mutáci
ós változatában, az IKBO adatbázisban tartottuk nyil
ván (kb. 500 tétel). Első lépésként az IKBO adatbázist 
beolvasztottuk az IKB-ba.

A cédulasokszorosítás korszerűsítésére már évek 
óta kialakult a HIRLA adatkezelő rendszer, ez 1998. 
júniusában 16698 tételt tartalmazott: 2300 külföldit és 
14 398 magyart. A tételek a célnak megfelelően az ol
vasói katalógusok adatait tartalmazták, ugyanakkor al
kalmasak arra is, hogy a feldolgozáshoz szükséges első 
behasonlítás vagy gyors tájékoztatás igényeinek meg
feleljenek. A magyar tételeket számítógépes kolléga
nőnk, Tar Katalin összevetette az IKB adatbázis téte
leivel, s kb. 6300 tételről egyértelműen, számítógépes 
program segítségével megállapította, hogy ezek (bő
vebb adattartalommal) szerepelnek az IKB adatbázis
ban. A többi (a számítógépes program alapján) kétsé
ges tételt szintén betöltötte az IKB adatbázisba, ezek 
jelenleg ideiglenes tételként szerepelnek. (A HIRLA- 
ból származó tételek kb. 75%-áróI szintén az állapít
ható meg, hogy már régóta élnek, mint IKB tételek, 
ezeket csak egyenkénti összevetés és gondos mérlege
lés után töröljük az adatbázisból.)

A HIRLA-ból származó külföldi tételekből jött létre 
az újabb mutáció, az IKBK adatbázis, csupa ideiglenes 
tétellel.

Mindkét adatbázis további építése, az ideiglenes té
telek „rendbehozatala” (sok esetben autopszia alapján) 
az osztály folyamatos feladatai közé tartozik.

1998. július 1-jétől tehát a periodikumok olvasói 
katalógusait lezártuk, úgy, hogy az IKB, ill. az IKBK 
adatbázisokból elérhetővé tesszük az ezt követően 
feldolgozásra került/kerülő belföldi és külföldi, kur
rens és inkurrens periodikumok valamennyi olyan 
adatát, amelyek eddig az olvasói katalógusokból vol
tak visszakereshetők.
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Az olvasói katalógusok lezárása komoly munkaerő
megtakarítást jelent, hiszen megspóroltuk (nagyrészt a 
Periodikafeldolgozó Osztály, kisebb részben pedig a 
Cédulasokszorosító Önálló Csoport), így más célra 
tudjuk hasznosítani az olvasói katalóguscédulák előál
lítására, sokszorosítására, „fejelésére”, beosztására 
fordított munkaerőt és munkaidőt.

Szolgáltatás az IKB és az IKBK adatbázisból
Kötelességünk volt azt is megvizsgálni, hogy ez a 

változtatás nem teremt-e valamilyen hátrányos hely
zetet az olvasói katalógusok eddigi használói (olva
sók és könyvtárosok) számára? Ezzel kapcsolatban a 
következő megállapításokra jutottunk:

1. Az IKB adatbázist kb. 5 éve nyilvánossá tettük az 
olvasói térben. Mind a könyvtárosoknak, mind az 
olvasóknak lehetőségük volt és van használni. 
Nem ismeretlen tehát az adatbázis, olyannyira 
nem, hogy az Olvasószolgálati és Tájékoztató Fő
osztály munkatársai nem csupán szóban tájékoz
tatnak az adatbázisból, de különböző szempontok 
szerint összeállított listákat is készítenek. (Közü
lük feltétlenül meg kell említeni a Dallos Eszter 
által igen gondosan összeállított jegyzéket az 
egyházi kiadványokról.) {Előny}

2. Valamennyi feldolgozott adat (új kiadvány tétele, 
javított kiadvány tételében megjelenő új adat), 
amely azelőtt az olvasói katalógusokba több hó
napos késéssel került be, az IKB adatbázisból 
azonnal, naprakészen elérhető. Ez már évek óta 
így van, éppen ezért új kiadványokra vonatkozó
an eddig is az adatbázis volt a szolgálati katalógus 
mellett a fő információforrás. {Előny}

3. Egy bizonyos kiadvány v. adat keresésekor - a 
biztonságos találat érdekében - használni kell

mind a cédulakatalógusokat, mind az adatbázist. 
{Hátrány}
Ez a hátrány minden esetben jelentkezik, amikor 
on-line katalógusok veszik át a cédulakatalógu
sok szerepét.

4. Az IKB, illetve az IKBK adatbázisok tartalmaz
zák a P jelzetű periodikumok adatait is, amelyeket 
eddig a könyvek katalógusai tartottak nyilván. 
{Előny}

5. Az indexek több szempont szerint tájékoztatnak 
a kiadványokról: megyekód, tárgykör, rövidített 
ETO, megjelenési év (indulás - megszűnés), pe
riodicitás, ISSN. A címek (főcím, párhuzamos 
cím, címváltozatok), a közreadó testületek, az 
egységesített testületi nevekhez kapcsolódó uta
lók, a kiadók és a szerkesztők szavanként inver- 
tálva szerepelnek az indexben. Az adatok össze 
is kapcsolhatók, így összetett kereséssel olyan ta
lálati halmazt kapunk, amellyel különböző olva
sói igényeket ki lehet elégíteni. {Előny}

Az adatbázisban való kereséshez részletes útmuta
tást adnak a súgók.

A periodikumok négyféle kezelését részben az in
dokolja, hogy az adatbázis 1986-tól épül, de tartal
maz 1986 előtti kiadványokat is, amelyek retrospek
tív feldolgozására eddig nem volt lehetőség. Másrészt 
a munkafolyamat megváltozásából következik az el
térő kezelés, hiszen azon kiadványok adatainak nagy 
részét, amelyek nem tartoznak a nemzeti bibliográfia 
gyűjtőkörébe, a szolgálati katalógus és az olvasói ka
talógusok tartalmazzák, ezekről a kiadványokról nem 
készül teljes leírás.

Összefoglaló táblázat az adatbázis tételeiről és a 
képernyőn megjeleníthető formátumokról:

Az IKB és az IKBK adatbázisok jelenleg négyféle tételt tartalmaznak:

I a tétel neve jellemzői a képernyőn megjeleníthető 
formátumok

teljes bibliográfiai tétel tartalmazza a kiadvány valamennyi adatát az induló számtól 
kezdve

IKBT IKB UP UPFK ALAP

azonosító tétel 1986 előtt induló periodikum tétele, csak az 1986-tól érvé
nyes adatokat tartalmazza

IKB UP UPFK ALAP

katalógustétel a kiadványt az IKB csak 1998-tól dolgozza fel, az adatok 
jelentős részét a szolgálati katalógus tartalmazza, illetve az 
adatok nem érhetők el.
A formátumokban <katalógustétel> megjelölés szerepel

IKB UP UPFK ALAP

I ideiglenes tétel
I (számuk folyamatosan
I csökken, kb. két év 
| alatt megszűnnek)

a HIRLA-ból, illetve az IKBO-ból származó tétel, hiányos 
adatokkal. A formátumokban cideiglenes tétel> megjelölés 
szerepel

IKB UP UPFK ALAP
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Mivel jelen összeállításom kicsit útmutató (segítség) 
kíván lenni a tájékoztató könyvtárosok számára, az adat
bázis illusztrálásaként következzenek 5 kiadvány külön
böző képernyő-formátumai (némi magyarázattal).

Mint a Micro-ISIS használói számára ismeretes, a 
keresés menüben az F menüpontot választva megkap
juk a rendelkezésünkre álló formátumokat, ezek kö
zül kell kiválasztani, amelyiket akarjuk.

Teljes formátumok:
IKBT: szabványos bibliográfiai leírás az induló 

szám alapján (nem tartalmazza a közreadó egységesí
tett nevét) (-*• 3. sz. tétel).

Csak akkor jelenik meg, ha a keresés ered
ményeképpen megjelenő találati halmaz teljes bib
liográfiai tételt /tételeket tartalmaz. Ha azonosító tétel, 
katalógustétel vagy ideiglenes tétel a keresés ered
ménye, a képernyőn a következő szöveg igazít útba:

A tételnek nincs az első számról készült leírása
az adatbázisban. Használjon rövid formátumot.

ALAP: A beviteli űrlapnak megfelelően címkés for
mában tartalmazza a rögzített bibliográfiai és besoro
lási adatokat (-► 4/A és 4/B sz. tétel).

Valamennyi tételről megjelenik ez a formátum a 
képernyőn, jelen példáinkban egy ún. „azonosító” té
tel (1986 előtt indult és ma is élő periodikum) adatai 
láthatók (-*■ 4/A), valamint egy évkönyvről készített 
teljes bibliográfiai tétel adatai (->• 4/B).

Rövid formátumok:
IKB: az induló szám, illetve az elsőként feldolgo

zott szám adatait tartalmazza (a besorolási adatok egy
ségesített formában szerepelnek) (-*■ 5. sz. tétel)

Valamennyi tételről megjelenik ez a formátum a 
képernyőn, jelen példánkban egy ideiglenes tétel ada
tai láthatók.

UPFK: az utolsó feldolgozott szám adatait tartal
mazza (a besorolási adatok egységesített formában 
szerepelnek) (-*• 6. sz. tétel)

Valamennyi tételről megjelenik ez a formátum a 
képernyőn, jelen példánkban egy katalógus tétel ada
tai láthatók.

Az UPF formátum azonos az UPFK-val, azzal a 
különbséggel, hogy az UPF formátumban nem sze
repelnek a szerkesztőségre és a terjesztésre vonatko
zó adatok.

02334 (A02334)
British and American studies = Revista de studii brita- 

nice $i americane /
Department of English Language and Literature University 
of Timisoara. -
Vol.l, no.l (1996)- . - Timis,oara : Hestia, 1996- . - 24 

cm
Évenként. - Cvált.: B.A.S..
ISSN 1224-3086 

820
(3. sz. tétel)

02956 (A02956)
I. Érvényes ISSN:
II. 1 .adatcsoport:
13. 3.adatcsoport:
14. 4.adatcsoport:

Megjelenési év: 
17. 7.adatcsoport:

20. Számozás:

0547-1613
AaNagyvilág
Aal.évf. l.sz. (1956. okt.)
Budapest : LapkiadóAy89
Budapest :PallasAt90
Budapest :Arany János Kft.Ax91Ay92
Budapest :Orsz. Idegennyelvű Kvt.At93
[Budapest] :Nagyvilág Alapítv Ax94
Aal956
ApHavonkéntAy92 
ApÉvenként kilencszerAt93 
ApÉvenként nyolcszorAt94 
ApKéthavonkéntAx95 
Aa31 .évf. l.sz. (1986. jan.)At86 
Aa32.évf. l.sz. (1987. jan.)At87 
Aa33.évf. l.sz. (1988. jan.)At88 
Aa34.évf. l.sz. (1989. jan.)At89 
Aa35.évf. l.sz. (1990. jan.)At90 
Aa36.évf. 1 .sz. (1991. jan.)At91 
Aa37.évf. l.sz. (1*992. jan.)At92 
Aa38.évf. l/2.sz. (1993. jan./febr.)At93 
Aa39.évf. l/2.sz. (1994. jan./febr.)At94 
Aa40.évf. 1/2.sz. (1995. jan./febr.)At95 
Aa41.évf. l/2.sz. (1996. jan./febr.)At96 
Aa42.évf. l/2.sz. (1997. jan./febr.)At97 
Aa43.évf. l/2.sz. (1998. jan./febr.)At98

25. Szakjelzet: Aa82 Aa05
27. OSZK jelzet: HA 1.987
28. Leírás tételszáma: 76/961
29. Azonosító tételek: 86/2232 87-88/2627 89-90/3050
31. Szerkesztőség: AsFázsy Anikó főszerk.Ac!054 Buda

pest, Széchenyi u. l.At359-4293 ; 
telefax: 359-4293

32. Terjesztő: AsHírker Rt. AsNH Rt. AsMagyar
Posta Rt. AsHelírAcl089 Budapest, 
Orczy tér 1.
^Batthyány Kultur-Press Kft.(külföldön) 
Ac 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.

33. üzenő: Periodicitás a GYO kardexe alapján
(97.02.26.)

63. OSZK állomány: Aal956-

(4/A. sz. tétel)
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05472 (X00849)
I. Érvényes ISSN:
4. Ind. és szerk:
5. Aktualizálás:
7.
8. Leírás alapja:
9. Tétel:

11.1 .adatcsoport:

13. 3.adatcsoport:
14. 4.adatcsoport:

Megjelenési év: 
15. 5.adatcsoport: 
17. 7.adatcsoport:

18. 8.adatcsoport: 

20. Számozás:

0866-1316
Aa90\31.AcpAd90.08.16 AeSZM 
AbéeAc98.11.11 .AdVA 
IMB 
90 
1
^Magyar pénzügyi és tőzsdei almanach 
Ac/ szerk. Kerekes György 
Aal990
[Budapest] : MTV Keresk. Főig.Ay90 
Budapest : TAS Kft.Ax91Ay93 
Budapest : TAS-11 Kft.Ax94 
Aal990 
22 cm 
ApÉvenként 
AbTartj: angolul is 
AkLezárva: 1990. márc. 23-án 
AcMás nyelvű kiadása: Hungárián Fi
nancial and stock exchange almanac, 
ISSN 0866-5478
AaMagyar pénzügyi és tőzsdei almanach 
AsvAb495,- Ft példányonként.
Aal991 At91
Aa3.évf. (1992/1993) Megj.: impr. 1993. 
At93Aml
Aa4.évf. (1993/1994) Megj.: impr. 1994. 
At94Am 1
Aa5.évf. (1994/1995) Megj.: impr. 1995. 
At95Am2
Aa6.évf. (1995/1996) Megj.: impr. 1996. 
At96Am2
Aa7.évf. (1996/1997) Megj.: impr. 1997. 
At97ArHA*Am2
Aa8.évf. (1997/1998) Megj.: impr. 1998. 
At98ArMHA HAAm2 
Aj 1 Két kötetben 
Aj2Három kötetben

51. Főszerkesztő: A aKerekes GyörgyAx97
52. Fel. szerkesztő: AaBihari I. LászlóAx98
25. Szakjelzet: Aa336.7 Aa058.7
27. OSZK jelzet: HA 3.145
28. Leírás tételszáma: 89-90/2634
30. Megjz.ISSN: AkAz IKB Adatbázis a kiadvány ada

tait az 1996M997. tárgyévi kötettől tar
talmazza

31. Szerkesztőség: AsKerekes György főszerk., Bihari I.
László fel.szerk.Ac 1054 Budapest, 
Bánkú. 4. IH.em. 1 At331-0778, 
331-0779, 302-4196,311-3855; 
telefax: 331 -0778,331 - 0779,3024196, 
311-3855

15809 (A 15809) ideiglenes tétel>
CsD 4.227 
DUNAI DIÁK

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM (DUNAFÖLDVÁR)
DUNAFÖLDVÁR
1983-

(5. sz. tétel)

18066 (A 18066) <kaatalógus tétel> HB 2.607 
Eötvös újság

Eötvös József Gimnázium (Tata)
[?]- . - Tata : Eötvös József Gimn., [1982]- 

Évenként.
371.385.6 * 373
Szerk.: Dorogi Györgyi szerk. 2890 Tata, Tanoda tér 5. 
Tel.: (34)487-844,
487-296 ; telefax: (34)487-844, 487-296 
Az utoljára regisztrált szám/kötet: 1998.

(6. sz. tétel)

Az adatbázisok tehát most már rendelkezésre áll
nak, a további építésük a létszám függvényében gyor
sabb, vagy lassúbb ütemben folyamatos. A munka 
ütemezését az a szempont vezérli, hogy egyre több 
kiadvány adatai legyenek elérhetők az adatbázisban, 
nem csupán a könnyebb tájékoztatás érdekében, de 
azért is, hogy az új számítógépes rendszernek átad
hassuk azokat a legfontosabb adatokat, amelyek a 
majdani érkeztetési modul működtetéséhez elenged
hetetlenül szükségesek. Ezért sorrendben elsőként 
azokat a kiadványokat dolgozzuk fel az adatbázisban, 
amelyeket a HIRLA sem tartalmazott, másodsorban 
pedig az adatbázis ideiglenes tételeit egészítjük ki a 
szükséges és hiányzó adatokkal.

Az inkurrens kiadványokról akkor készül számító- 
gépes feldolgozás, ha az OSZK-ban még nem talál
ható új címet kell feldolgozni, valamint akkor, ha 
olyan -pótlásként beszerzett - számokat, füzeteket 
kapunk feldolgozásra, amelyeknek az eddigi olvasói 
katalógusokhoz képest valamilyen új adatuk van 
(szerkesztő, közreadó stb.).

Kérjük munkatársainkat, észrevételeikkel segítse
nek, hogy minél hatékonyabb munkát végezhessünk.

(4/B. sz. tétel) Nagy Anikó

* A r almezőben az OSZK állományát jelöljük. Jelen esetben a 7. évf-ból csak a HA jelzetűt kaptuk meg. a 8. évf-ból mindkét 
példányi: az MHA és a HA jelzetűi is. Ezek nyilvántartása tehát nem szerepel a szolgálati katalógusban.
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Könyvtárközi kölcsönzési konzultatív tanácskozás 
az OSZK-ban 1999. január 12-én

Mivel az utolsó összejövetelünk óta több mint két 
év telt el, igen sok aktuális kérdés merült föl, emellett 
igen fontosnak tartjuk, hogy a szolgáltatást intéző 
kollégák személyes kapcsolatai erősödjenek.

1998-ra vonatkozó statisztikai adatok
1998-ban kb. 10 000 kérés érkezett hozzánk, en

nek 37%-a Budapestről, 57%-a vidékről, 6%-a kül
földről.

Belföldre továbbítottunk illetve visszaküldtünk 
csaknem 4000 kérést, külföldre továbbítottunk majd
nem 7000 kérést. A külföldre küldött kérések nyo
mán az országba csaknem 4000 dokumentum érke
zett be. A külföldi szolgáltatók közül kiemelkedik 
Németország 1945 dokumentummal, így 50,26%-kal 
első helyen állt külföldi szolgáltató partnereink kö
zött.

Második Nagy-Britannia, a BLDSC (British Li- 
brary Document Supply Centre, Boston Spa) 915 do
kumentummal és 23,64%-kaI. A harmadik az USA, 
azaz az OCLC (On-line Computer Library Center) 
könyvtárak 294 dokumentummal, amely 7,6%-ot kép
visel. Jelentős partnerünknek mondhatjuk még Hol
landiát, Svájcot és Svédországot.

A külföldi kérők közül ugyancsak Németország áll 
az első helyen. A küldött dokumentumok több mint 
20%-a (122 dokumentum) ment Németországba. Má
sodik helyen áll Ausztria 60 dokumentummal, 9,1 ‘fo
kai, majd Olaszország 49 dokumentummal és 7,43%- 
kal. Jelentős érdeklődést tanúsít irántunk Csehország, 
Franciaország, Szlovákia és az Egyesült Államok is.

1998-ban összesen 659 dokumentumot szolgáltat
tunk külföldre.

Események, történések, tendenciák
1996-1998 között

a) Kérésazonosítás, kéréstovábbítás, 
dokumentumtovábbítás

1996-ban, amikor utoljára találkoztunk, még csak 
a kezdetén tartottunk annak az útnak, amelynek most 
jelentős állomásához érkeztünk.

Akkor az OCLC volt az egyetlen on-line hozzáfé
rési lehetőségünk, ma azt mondhatjuk, hogy mun
kánknak talán „a legegyszerűbb” része a dokumen

tumadatok ellenőrzése. A bibliográfia és lelőhely
adatokat tartalmazó adatbázisokhoz való hálózati 
hozzáférés szinte korlátlan eszközöket adott a ke
zünkbe.

Példaként újra az OCLC-t említem, amely az ame
rikai szakirodalomnak szinte kimeríthetetlen adatfor
rása. A szolgáltatók nagy része amerikai felsőoktatási 
könyvtár. Újdonság, hogy néhány európai lelőhely is 
fogad kéréseket.

Az OCLC-szolgáltatás mégis visszaesett a statisz
tikánkban. 1998 óta ugyanis már működik a DBI- 
LINK-ben (a Deutsches Bibliotheksinstitut Berlin ál
tal működtetett országos osztott katalógusok) a kere
sés mellett az on-line megrendelés is, az OCLC-hez 
képest lényegesen alacsonyabb költségvonzattal és a 
kisebb távolság miatt gyorsabb teljesítéssel. A német 
könyvtárak együttműködési készsége superiativuso- 
kat érdemel.

1997 óta a BLOSC-n is on-line rendelünk, ők a 
megszokott kiváló színvonalat nyújtják.

A külföldről érkező kérések jelentős hányada ma
gyarországi dokumentumokra vonatkozik. Általában 
kétféle dokumentum iránt nyilvánul meg érdeklődés. 
A kérések első csoportja a történelmi Magyarországon 
megjelent dokumentumokra irányul. Németország
ban, Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában je
lentős munka folyik, amelynek célja a bibliográfiai 
számbavétel és a hiányok pótlása. Ebben mi nagy 
örömmel veszünk részt.

Az érkező kérések másik része a legfrissebb magyar 
szakirodalomra vonatkozik, amely a rendszerváltással 
kapcsolatos jelenségeket, folyamatokat elemzi.

A Magyarországon megjelent dokumentumok bib
liográfiai ellenőrzésének nagy részét az OSZK kataló
gusaiban végezzük, reméljük, hogy az új integrált 
rendszer, az AMICUS jelentősen könnyíteni fogja ezt 
az igen aprólékos, időigényes munkát Főképpen a kur
rens hazai dokumentumok bibliográfiai és lelőhely
adatainak ellenőrzésére jó eredménnyel használjuk a 
Közelkat-ot.

A számítógépes hozzáférést megelőző időben, 
amelyet én a közvetett hozzáférés korszakának ne
veztem el, a könyvtárközi kölcsönzés gondozását a 
nemzeti dokumentumszolgáltató központok mellett 
elsősorban a nemzeti könyvtárakban vagy a mellett
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működő kérés- és dokumentumközvetítő központok 
végezték. A kérések beérkezése után elvégeztük az 
adatellenőrzést és a lelőhely-azonosítást és közvetí
tették a kéréseket. A rendszer általában igen nagy 
átfutási idővel dolgozott.

A jelenben, amelyet én a korlátozottan közvetlen 
hozzáférés korszakának nevezek, a közvetítő fölös
legessé vált Bár a szolgáltatásnak az előbb említett 
első feltétele, a távoli dokumentum- és a lelőhely
adatokhoz való hozzáférés gyakorlatilag megoldó
dott, a szolgáltatás feltételrendszerén még komoly 
megoldatlan elemek vannak. Ennek következménye, 
hogy összességében a szolgáltatás minőségében nem 
következett be jelentős javulás. Ennek okait hosszan 
lehetne sorolni és elemezni. Csak néhány, általam 
lényegesnek tartott okot szeretnék felsorolni:

A könyvtárak az áremelkedés miatt egyre kevesebb 
dokumentumot tudnak beszerezni, egyre kisebb pél
dányszámban. Emiatt csökken az egy dokumentumra 
vonatkozóan szóbajövő potenciális szolgáltatók és do
kumentumok száma, nő a sorban állás. A személyzeti 
leépítés miatt egyre kevesebb munkatárs végzi ezt a 
szolgáltatást, illetve a munkatárs más feladatokat is el
lát.

A szolgáltatás lebonyolításának pénzügyi bázisa 
általában bizonytalan, holott a postai díjak egyre 
emelkednek. Ugyancsak jelentős többletkiadást jelen
tett a nemzetközi forgalomban az utóbbi idő folya
matos forint-leértékelése.

b) Kérésnyilvántartás
1997-ben még csak kísérletileg, kettős nyilvántar

tással, 1998 óta viszont már egyedüli nyilvántartásként 
használjuk kéréskezelő rendszerűnket, amelyet az IN
TEGRA RT. zseniális programozója, Balthes Tamás 
dolgozott ki a mi hathatós segítségünkkel.

A rendszer három részből áll: egy partnernyilván
tartó részből, egy kérésnyilvántartó részből és egy 
számlázó részből.

Legnagyobb előnye, hogy naprakész nyilvántartást 
vezet a beérkezett kérésekről, így az érdeklődőknek 
azonnali tájékoztatást tudunk nyújtani a kérések állá
sáról. Sokoldalú visszakeresési lehetőségeket biztosít, 
kérésszám, kérő és bibliográfiai adatok szerint, de le
hetséges a szolgáltató szerinti visszakeresés is. Elő
nyeit most élvezzük igazán, amikor már a második év 
kérésadatai vannak benn.

Ez a bevezetés azért volt szükséges, hogy vissza
kanyarodjak ahhoz a megállapításhoz, miszerint a 
szolgáltatás átalakítását célzó utunkon jelentős állo
máshoz jutottunk.

c) Webes kérőlap
Az OSZK honlapjának tervezésekor igen korán 

fölmerült az az elképzelés, hogy a szolgáltatások alatt 
a könyvtárközi kölcsönzésnél egy kérőlapot is elhe
lyezzenek. Mivel azonban a mi kéréskezelő rend
szerünk már korábban létezett, úgy gondoltuk, hogy 
a weben beérkező kéréseket összekötjük a mi nyil
vántartó rendszerünkkel.

A megvalósítás rengeteg munkával járt, amiért el
sősorban kolléganőnknek, Bencze Júliának jár köszö
net, ő és Balthes Tamás álmodták meg ezt a rendszert 
olyannak, amilyen végül is lett.

A kérőlapról a kővetkezőket kell tudni:
Az OSZK honlapján (www.oszk.hu a szolgáltatá

sok alatt találhatnak meg bennünket. Itt olvasható a 
szolgáltatással kapcsolatos minden fontos tudnivaló.

Azok a könyvtárak, amelyek a webes kérőlapot 
valamint s hozzá kapcsolódó internetes szolgáltatá
sunkat igénybe kívánják venni, kérjük, töltsék ki a 
regisztrációs lapot. Ezen a kérő könyvtár adatai sze
repelnek, valamint egy kötelezettségvállalás a kéré
sekre vonatkozóan.

Ha Önök kitöltve és lepecsételve visszajuttatják ne
künk (OSZK Könyvtárközi kölcsönzés) a regisztrációs 
lapot, akkor kapnak tőlünk egy azonosítót.

Bejelentkezni ezzel az azonosítóval és az e-mail 
címmel kell. Miután a kérő könyvtár kitöltötte a ké
rőlapot, először az OSZK WEB szerverétől kap egy 
visszaigazolást. Onnan azonban a kérésnek előbb 
még át kell jönnie a mi hálózati szerverünkre, majd 
onnan ellenőrzés után a mi kérésnyilvántartónkba. A 
kérő könyvtár a mi osztályunktól is kap e-mail érte
sítést arról, hogy a kérést milyen számon iktattuk be.

Bármilyen kérdésünk, kérésünk van, a megadott 
e-mailre küldünk levelet. Remélem, hogy az új ké
rőlap és a hozzá kapcsolt szolgáltatás mindenki tet
szését elnyeri majd. Egy dologra szeretném a figyel
met felhívni: minden kérő könyvtárnak saját felelős
sége, hogy csak arra illetékesek adhassanak föl 
kéréseket. Mivel azonban az iktatásról amúgy is 
azonnal e-mailt küldünk, az esetleges visszaélésre 
remélhetőleg hamar fény derül.

d) Ariéi
Mindaz, ami eddig elhangzott, csak a kérések in

tézésével kapcsolatos változásokat taglalta.
A dokumentumok továbbítása eddig hagyományos 

úton történt. Hamarosan beindítjuk azonban az elek
tronikus dokumentumtovábbítást is az Ariéi szoftver 
segítségével. A teljes verzió, amely a fogadást és a kül
dést is tartalmazza, 895 USD-ba kerül. A fogadó verzió
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ára 189 USD. Ezzel lehetőség nyílik ama, hogy ne csak 
keresni és rendelni tudjunk elektronikus úton, hanem 
dokumentumot fogadni és továbbítani is.

Jelezni szeretném, hogy rajtunk kívül az OMIKK és 
az Akadémiai Könyvtár is Arielben gondolkodik, és 
tudomásom szerint a DOTE-n máris működik a teljes 
verzió. Megfontolásra ajánlom a kollégáknak az Ari
éit, mert ilyen kis országnak célszerű egy rendszerben

gondolkodnia. A rendszer gyors, költségkímélő és a 
faxnál jobb minőségű másolatot biztosít.

Remélem, hogy mind a kérésküldés és fogadás, 
mind a dokumentumtovábbítás új formái sikeresek 
lesznek, és pozitív tapasztalatainkról beszámolha
tunk egymásnak a következő konzultatív tanácsko
záson.

Kürti Lászlóné

A róka bőre

Igen megkésett válasz ez egy, a Híradóban megje
lent cikkre, és nem is magára a cikkre*, hanem annak 
csak egy bekezdésére. A késedelem oka afölötti kétsé
gem volt, valóban tisztem-e a szakma védelmében 
szólnom azzal a pár év tapasztalattal, ami mögöttem 
van. Mivel azonban senki sem ragadott tollat, nem til
takozott, nézzék el nekem, ha én teszem ezt meg.

Az írásban a honlapunkról van szó, arról az elek
tronikus úton elérhető ismertetőről, amely a technikai 
lehetőségeknek köszönhetően százszorta többet ké
pes nyújtani intézményünkről, mint bármely - akár 
színes, képes - nyomtatott kiadvány, azzal, hogy a 
kapcsolódási pontokon keresztül azonnal elérhetővé 
is teszi a szolgáltatásokat, illetve elvileg a világ bár
mely Internet csatlakozással rendelkező pontjáról 
akármikor hozzáférhető.

Ha a mi honlapunknak vannak hibái, azokat a hibá
kat magunk sem hihetjük, hogy a pénzhiányra kell fog
nunk akkor, amikor a hálózaton kalandozva gimnazis
ták és tanáraik által készített szellemes, ugyanakkor 
szakmailag is korrekt oldalakkal találjuk szemben ma
gunkat, amelyek még esztétikusak is. Tény azonban, 
hogy a nemzet könyvtárának honlapja se nem diáklap, 
se nem őrsi faliújság, amely ha magas színvonalon ké
szül, értékelendő, ha nem, az nem kérhető rajta szá
mon. Ha hasonlítani lehetne valami hagyományos hor
dozón megjelenőhöz, leginkább szakmai laphoz lehet
ne, amely egyben annak közreadóját is jellemzi.

Egy szakmai lapnak főszerkesztője van, aki egy sze
mélyben felelős minden, a lapban megjelent írásért, 
szerkesztőgárdája, amely rovatonként az a megjelen
tek szakmai és nyelvhelyességi színvonaláért, olvasó- 
szerkesztője, aki a tördelési és helyesírási hibákat kell, 
hogy észrevegye és javítsa, műszaki szerkesztője, aki 
a kivitelezésért felel. A cikkek szerzői szintén szakmai

felelősséggel tartoznak azért, amit megjelentetnek. 
Régen a szerzők cikkeiket gépiratban adták át a szer
kesztőknek, ma floppyn, ez azonban nem változtat 
azon, hogy ők csak és kizárólag a lap tartalmát szol
gáltatták, s szolgáltatják ma is. Senkinek sem jut eszé
be egy szerzőt leküldeni a nyomdába tördelni.

Míg nálunk, amikor a honlapkészítés elkezdődött, 
az volt az elvárás a különféle szervezeti egységek 
dolgozói felé, hogy a tevékenységükre vonatkozó ol
dalt maguk készítsék el, akkor, amikor tudott, hogy 
bizonyos részlegekben még számítógéppel sem ren
delkeznek, ahol van gép, ott sem biztos, hogy a leg
modernebb szövegszerkesztő szoftverek futnak, ame
lyek már alkalmasak a beírt szöveg html-esítésére.

”...mert (még) nem lehet elvárni a könyvtá
rosoktól, hogy értsenek az ilyesféle munkákhoz” - 
írja Andrási Áron. Éveken keresztül dolgoztam fel
dolgozóként. Tőlem azt várták el, joggal, hogy a hoz
zám kerülő dokumentumot a lehető legteljesebben és 
pontosabban feltárjam, valamint visszakereshetővé 
tegyem. Amiként azt is, hogy a tevékenységemről 
információt szolgáltassak szóban, írásban. A feldol
gozók a mai napig normára dolgoznak. De ha nem 
is volna norma, a könyvtárba naponként ömlik be az 
anyag, az utóbbi években a kiadott dokumentumok 
száma megsokszorozódott. A beérkező kiadványokat 
hozzáférhetővé kell tegyük, ennek elengedhetetlen 
feltétele a bibliográfiai feldolgozás. Mindeközben új 
hordozók jelentek meg, amelyek feldolgozási szab
ványa még készül, mi azonban az Egyetemes Bib
liográfiai Számbavétel elveinek megfelelően már 
megkezdtük a dokumentumfeltárást az angol nyelvű 
ISBD és a nemzetközi gyakorlat figyelembevételé
vel. Megkezdtük, mert nem várhattuk meg siránkoz
va, amíg betemetnek minket a floppyk és CD-k.

* Andrási Áron: Az OSZK honlap a technikai szerkesztő szemével. In: OSZK Híradó 41. évf. 7/8. sz. (1998) 7. p.
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Kevés intézmény mondhatja el magáról, hogy bel
ső erőforrásokat megmozgatva sikerült tevékenységét 
racionalizálnia és eredményesebbé tennie. Az OSZK 
megtette. 1998-ban átalakítottuk a feldolgozói futó
szalagot, egyszerűsítettük, amit lehetett, a párhuza
mos munkafolyamatokat kiküszöböltük. De az új 
munkafolyamatokat először is meg kellett tervezzük, 
a munkatársakat be kellett tanítsuk az új tevékenysé
gekre, a munka közben felmerült, átállásból adódó 
problémákat orvosolnunk kellett. Mindez igen sok 
munkaóránkba került.

Sajnálom, sajnáljuk, de nem volt időnk megtanulni, 
hogyan kell honlapot készíteni. Nem azért nem értünk 
hozzá, mert nem akartunk újat tanulni, vagy mert kép
telenek lennénk rá. Hacsak az elmúlt tíz évet nézem, 
mi mindent tanultunk mi már meg, csak úgy melléke
sen, családtól lopott időben! Egyszerűen feleslegesnek 
éreztük elsajátítani a technikai részleteket, mert a be
fektetett munkaidő nem térült volna meg. Számunkra 
mindennek csak akkor lett volna értelme, ha a tanulta
kat hosszabb távon is használni tudjuk, nemcsak egyet
len dolog létrehozásához, jelen esetben a szervezeti 
egységünket bemutató fájléhoz.

A legközelebbi előttünk álló feladat az Amicus in
tegrált könyvtári rendszerre való áttérés. A már meglé
vő adatbázisaink betöltését készítjük elő azzal, hogy az 
adatbázisokban fellelhető hibákat igyekszünk kiszűrni 
és folyamatosan javítani. Az új adatbázis-kezelő rend
szer struktúrájának, az abban való rögzítés szabályai
nak vagy az abból való kiadványelőállítás mikéntjének 
megismerése ellen nem hiszem, hogy bármelyikünk is 
tiltakozna, pedig mindez lényegesen bonyolultabb, 
mint egy honlapoldal megszerkesztése. A köteles
ségünk végzéséhez szükséges újabb és újabb eszközök 
kezelésének biztos tudása valóban szakmai feladatunk, 
de a honlapkészítés technikájának elsajátítása nem az, 
legalábbis nem mindnyájunké, hanem azoké, akiket ez
zel, mint hosszú távú feladattal, megbíznak, akik a 
nemzeti könyvtár honlapjának gondozói lesznek, akik
nek ez lesz a munkakörük vagy annak egy része, és 
akikre ez nem kötelezően választható, önkéntes fel
adatként hárul.

Egy rókának egy bőre van még mindig. És ne kérjük 
számon rajta, hogy csak azt az egy bőrét tudja adni! 
Mert végül is a bőrét adja, és odaadja.

M. Nyíri Gyöngyvér

Újra megjelent a külföldi hungarikumok bibliográfiája

A magyar bibliográfiai rendszerben régi törekvés 
a külföldi hungarikumok regisztrációja. Már az első 
nagy retrospektív bibliográfiák: Szabó Károly, Petrik 
Géza, majd Apponyi Sándor megvetették ennek alap
jait, de a nemzeti bibliográfiai rendszer részeként 
csak az 1970-es években indult meg a külföldi hun
garikumok folyamatos regisztrációja.

A Külföldi magyar nyelvű kiadványok (korábban 
1972-1976-ig Külföldi magyar folyóiratok repertóri
uma), valamint a Hungarika irodalmi szemle (koráb
ban 1971-1976-ig Hungarika külföldi folyóiratszem
le) 1977-1989 között negyedévenként jelent meg Or
vos Mária, illetve Szerb Judit szerkesztésében. A 
könyvtári feldolgozás modernizációja keretében e két 
bibliográfia is átalakult. Ma már a Hungarika Infor
máció integrált adatbázisára alapozva a bibliográfiát 
számítógépes program állítja elő, természetesen az 
automatizmust megalapozó sok szellemi befektetést 
követően.

Az új bibliográfia a régi folytatásaként, de új cím
mel és új szerkezetben jelenik meg, minden tárgyév
ben két kötetben. Az egyik kötet a könyveket és a

könyvismertetéseket, valamint mellékletben az új pe- 
riodikumokat, a másik kötet a cikkeket tartalmazza.

Az új hungarika bibliográfia nemcsak szellemileg, 
hanem címében is beilleszkedik a magyar nemzeti bib
liográfia rendszerébe. Az új hungarika bibliográfia cí
me: Magyar nemzeti bibliográfia. Külföldön megjele
nő hungarikumok. Könyvek, Új Periodikumok 1990- 
Magyar nemzeti bibliográfia. Külföldön megjelenő 
hungarikumok. Cikkek 1990-

A két szerkesztő változatlanul Orvos Mária és Szerb 
Judit. A bibliográfia az OSZK Hungarika Dokumen
tációs osztályán készült, az osztály munkatársainak 
részvételével. A számítógépes rendszer fejlesztését 
Horváth Ádám végezte. A kötet megjelenése két szem
pontból is határkő: megtörtént a külföldi hungarika 
bibliográfia modernizációja és teljessé vált a magyar 
nemzeti bibliográfia rendszere. Bízunk benne, hogy az 
adatbázisban évek óta épülő adatállományra alapozva 
sikerül a további köteteket megszerkeszteni és közre
adni. így a külföldi hungarikumokat regisztráló hiányt 
pótló bibliográfiát felzárkóztatni.

Kovács Ilona
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Ismételt önvizsgálat,
avagy ment-é a világ elébb az OSZK-ban?

Nemzeti könyvtár és/vagy országos tanulószoba? - 
tettük fel a kérdést a 3K 1997. májusi, illetve az OSZK 
Híradó ugyanaz évi 5-6. számában egy 607 fős, önkén
tesen vállalkozó csoport által kitöltött kérdőív adatait 
összegző írásunkban. Mint kimutattuk, az ország leg
nagyobb könyvtára, a rosszul megközelíthető Budavá
ri Palotában egyre inkább egyetemi-, egyetemközi 
könyvtárként működik. Állományának gazdagsága, 
berendezésének kényelme a felsőoktatás legnépsze
rűbb tanulószobájává avatta s ezzel egyidejűleg a nem
zeti könyvtári funkciók teljesítése mind több nehéz
ségbe ütközik. Vizsgaidőszakban de. 11 óraután tucat
szám lépcsőn ülve várnak a diákok az esetleg megürülő 
székekre, de már február (és október) derekán is nehéz 
üres helyet találni pénteken vagy szombaton délután.

Az OSZK kedveltsége érzékelhetően növekszik, 
1996-ban még alig 200 ezer látogatót fogadott az or
szág első számú könyvtára, míg két évvel később ez 
a szám már 205 ezer fölött volt. (Igaz a beiratkozott 
olvasó viszont 1944-gyel lett kevesebb; 1996 = 
28,871 fő, 1998 = 26,927 fő) Más megközelítésben, 
mind kevesebb a napijegyet váltók, s mind több az 
egy évre beiratkozok száma. Ezért tartjuk legfonto
sabb mutatónak a könyvtárlátogatók arányának emel
kedését. (Az adatok Ottovay László jelentéséből szár
maznak.)

Jelen írásunkban az 1998. december 8. és 1999. 
január 23. közötti időszakban megismételt adatfelvé
tel eredményét, illetve a két évvel korábban felvett 
látlelettel történő összevetést adjuk közre.*

A korábbi diagnózis összefoglalója helyett a kér
dések sorrendjében haladva, minden esetben megte
remtjük az összehasonlítás lehetőségét a két-két adat
sor egymás mellé helyezésével. (1997-ben 607 fő, 
1999-ben pedig 814 fő válaszolt).

Elsőként a válaszolók %-os megoszlását tekintsük 
át!

A beiratkozott, illetve válaszoló olvasók 
megoszlása (%)
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II A: kutató 14 7 9 8
IB: nem kutató felnőtt 7 29 6 28
C: egyetemi, főiskolai hallgató 15 35 20 35
D: bölcsész 58 29 51 29
nincs válasz 6 - 14 -

Amint jól látható, sem a válaszolók, sem a beiratkozott 
olvasók összetétele nem változott lényegesen. Miközben 
némileg csökkent a válaszolók aránya a kutatók és a böl
csészek, nőtt a nem bölcsész hallgatók körében.

A válaszolók foglalkozás szerinti megoszlása 
1997-ben és 1999-ben 

(a megkérdezettek százalékában)

1997 1999 "|

főiskolai, egyetemi hallgató 76 84
főiskolai, egyetemi oktató vagy kutató 12 8
egyéb 9 7

[nincs válasz 1 1

A válaszolási kedvet illetően az oktatók és kutatók ará
nya kissé csökkent, míg a felsőoktatásban résztvevő hall
gatók jelenléte két év alatt érzékelhetően emelkedett.

Honnan verbuválódik a használók immár jó négy
ötöde?

Az adatok feldolgozásában, a táblázatok elkészítésében Molnár Márta és Pétersilka Ágnes voltak segítségemre. Munkájukat 
ezúton is hálásan köszönöm.
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A válaszolók intézményenkénti megoszlása 
(a megkérdezettek százalékában)

1997 1999
ELTE BTK + TFK 42 36
PPKE 12 15
vidéki egyetemek 7 10
KG RE 2 3
ELTE TTK 2 2
ELTE ÁJK 2 4
BME 3 2
BKE 2 2
SOTE 2 2

I egyéb (állatorvosi, tanítóképző,
j gyógyped.) 7 7
nincs válasz 20 17

Amint az jól nyomon követhető, nem történt belső 
átrendeződés a könyvtárhasználó diákság összetéte
lében. Nem elhanyagolható a pusztán saját tan
könyvüket hozó, itt inkább csak a kényelmet és ba
rátokat kereső profilidegen hallgatók (SOTE, BKE, 
TTK, BME stb.) aránya. (A kérdőívek legvégén ne
heztelő megjegyzések sorában teszik szóvá jelenlétü
ket főként bölcsész kollégáik, különösen a vizsgaidő- 
szak zsúfolt napjaiban.)

A Miért jár az OSZK-ba? kérdést zárt formában 
tettük fel.

Miért jár az OSZK-ba 
(a megkérdezettek százalékában)

művelődik

A százalékok nyilvánvalóan nem összegezhetők, hi
szen akár négy választ is adhatott egyetlen megkérde
zett, s mint látható, a többség valóban több legyet üt 
egyetlen csapással. Változatlanul a tanulás a legerő
sebb motívum, de az említett kategória szinonimája
ként is felfogható másik két foglalatosság mellett a ta
lálkozás, a barátkozás, a beszélgetés motívuma is fel
tűnik. A két adatsor csaknem teljes azonosságot mutat.

Többnyire stabil olvasói magatartásformákat jelez a 
használt dokumentumok származására, illetve lelőhe
lyére utaló kérdésünk nyomán összeálló adatsor, bár a 
raktári kérések száma növekedő tendenciát mutat.

A használt dokumentum típusa 
(a megkérdezettek százalékában)

1997 1999
saját könyv 41 43
olvasótermi állomány 73 72

1 raktári állomány 78 87

Ugyancsak az ismétlés erejével hatna, ha csaknem 
azonos két adatsort mutatnánk be, mely szerint a vála
szolók kilenctizedé (rendszeresen vagy alkalmanként) 
más könyvtárat is látogat, s csupán 10%-uk mondja 
magát kizárólag az OSZK látogatójának.

Miért az OSZK-t részesíti előnyben? 
(a megkérdezettek százalékában)

L................... ..... 1997 1999
(minden megtalálható 22 21
kényelmes (világítás, fűtés, nyugalom) 10 11
közel van 3 3

(sok könyv van szabadpolcon 2 2
|jó a nyitva tartása - 2
| megszokás 2 1
II gyors a kiszolgálás 1 0,5
egyéb 5 6

Az adatok rangsora változatlan, s csak érdekes
ségként említjük, hogy a kérdőívet kitöltők kéthar
mada ezt a tételt most is átugrotta, válasz nélkül 
hagyta.

Kíváncsiak voltunk természetesen a vizsgaidősza
kon túli látogatások jellegére is.

A vizsgaidőszakon kívül is felkeresi 
könyvtárunkat?

(a megkérdezettek százalékában)

1997 1999
rendszeresen 41 47
alkalmanként 49 44

| nem 3 3

Amint az már a bevezető adatokból, valamint az 
éppen most bemutatott százalékokból is kitűnik, né
mileg stabilizálódik a könyvtárhasználók köre (a be
iratkozottak abszolút létszáma valamelyest csök
kent), s egyúttal gyarapodik a rendszeresen ide járók
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csoportja (41% 47%, s 200 ezerről 205 ezerre emel
kedett a könyvtárlátogatók száma). Elenyészően cse
kély a kizárólag a vizsgaidőszakban hozzánk for
dulók aránya.

„A vizsgaidőszakban mely napon és napszakban 
van könyvtárban?" kérdésünkre érkezett válaszok 
tömegét mellőzve, mindössze a legmarkánsabb ten
denciákat jelezzük, s csupán emlékeztetünk a koráb
bi adatfelvétel rendkívül hasonló tapasztalataira. 
Kétségkívül legnépszerűbb a szombati egész napos 
könyvtári elfoglaltság (18%), de 15% a hét minden 
napját (vizsgaidőszakban!) szívesen tölti az OSZK- 
ban, s egyedül a hétfői félnapos nyitva tartás bontja 
meg (7%) a nagyjából egyenletes 10% körüli szava
zatarányokat (keddtől-péntekig). Általában 12 és 15 
óra között jön a válaszolók harmada szombat kivé
telével, amikor már 9-től kezdődően folyamatosan 
erősödik a forgalom és a déli órákra rendszerint el 
is fogy az ülőhelyek száma, s kezdődik a sorszám
osztás, a lépcsőn ücsörgés kínos időszaka. A kérdő
ívet kitöltők több mint fele (53%) szombatonként 9 
és 15 óra között rendszeresen itt dolgozik, tanul, 
jegyzetel, készül az éppen esedékes vizsgákra. Az 
esti órákra (18 és 21 óra között) rendszerint már 
csak 10% körüli forgalmat jeleznek adataink s a 
szombat este válik sereghajtóvá 4%-os említési 
aránnyal.

Még egy tétel vonatkozott a könyvtárhasználat idő
kereteinek behatárolására.

Általában hány órát tölt a könyvtárban? 
(a megkérdezettek százalékában)

1997 1999
1-2 órát 0,4 1
3-4 órát 13 17
4-6 órát 29 32
6 órát vagy többet 51 44

A válaszolók többsége (70-80%) jól láthatóan a 
nap jelentős részét (4 óránál többet) tölt az OSZK- 
ban, legalábbis a decemberi, januári vizsgák idején. 
Érkezésük időpontjaként a nyitás perceit ugyancsak 
30%, majd a délelőtti órákat (10 és 12 óra között) 
21% illetve a déli időszakot (12 és 14 óra között) 
18% jelölte meg. Saját bevallásuk szerint 6 óra után 
összesen 12 fő jött még a könyvtárba (1,5%).

A szolgáltatások igénybevételének rangsorát átte
kintve apróbb elmozdulások érzékelhetők a két évvel 
korábbi állapotokhoz viszonyítva.

Milyen könyvtári szolgáltatások vesz igénybe? 
(a megkérdezettek százalékában)

1999 |
cédulakatalógus 76
olvasótermi kézikönyvtár 67
gépi katalógus 651
helyben olvasás az általános olvasóteremben 61
gyorsmásolás 52 '
helyben olvasás a hírlapolvasóban 39
szabadpolcos jegyzetek 36
tájékoztató szolgálat 38
helyben olvasás a történeti olvasóteremben 35
kurrens folyóirat-olvasó 33
számítógépes adatbázisok 28
tájékoztató segédkönyvtár 25
olvasótermi tájékoztatás 23
helyben olvasás az irodalmi olvasóteremben 23
mikrofilmolvasó 20
Internet 18
helyben olvasás kutató asztaloknál 12
CD-ROM-ok 6

Érzékelhetően csökkent a cédulakatalógus és né
mileg növekedett a gépi katalógusok népszerűsége. 
Változatlanul óriási az olvasótermi kézikönyvtár 
használata, a mikrofilm leolvasó a kutatók egyik leg
fontosabb munkaeszköze (47%), de a gyorsmásolást 
is az érintettek jó fele megemlítette (52%), A kutatók 
érthető módon a számukra kijelölt helyeket kedvelik 
(68%), míg a bölcsészek az általános- (60%) és a 
történeti olvasótermet (43%) preferálják.

Érdekes ellentmondás tapasztalható a legmoder
nebb technikai eszközök igénybevételét illetően. A 
CD-ROM használatáról ma is ugyanannyian tesznek 
említést, mint 1997-ben (5 illetve 6%), de a korábbi 
5%-os Internet-használók részaránya csaknem négy
szeresére (18%) emelkedett! (A kiegyenlítetlen fejlő
dési ütem hátterében bizonyára a hozzáférés esélyé
nek különbözősége is ott található.)

Mindnyájunk számára kétségtelenül a legnagyobb 
érdeklődéssel olvasott kérdőívrészlet az utolsó tétel, a 
17 sornyi pontozott vonal volt, mely az olvasók észre
vételeit tartalmazta. Két évvel korábban a kérdőívet ki
töltők 54%-a, most pedig 49%-a adott szöveges meg
jegyzést. Statisztikailag ez nem minősíthető igazán je
lentős csökkenésnek. Hajszálpontosan ugyanannyian 
adtak pozitív visszajelzést (12-12%) most is. Elsőként 
a pozitív ítéletek megoszlását tekintsük át!
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A pozitív észrevételek rangsora 
(a megkérdezettek százalékában)

1 1997 1999
mindennel elégedett 4 4
a könyvtárosok segítségét említők 4 3
a személyzettel általában elégedettek 2 1
az OSZK állományát dicsérik 1 1
tárgyi környezet 1 1
szabadpolc 0,5 0,5

1 -1 említést kap még a katalógus, a gépesítés, a büfé 
és a nyitva tartás rendje. Két év telt el, s mintha megállt 
volna az idő, netán a válaszolók ugyancsak azonosak 
lennének. A két adatsor kísértetiesen egyezik egymás
sal. Idézzünk néhány megjegyzést betűhíven!

• Az OSZK szolgáltatásai nemzetközi mércével 
mérve is elismerést érdemelnek. Úgy vélem, 
hogy a szépen fejlődő számítógépes adatbázis 
szolgáltatás továbbfejlesztése hasznos lenne. A 
könyvtárnak a kutatók munkáját elősegítő szol
gálata tapasztalataim szerint kifogástalan, még a 
nagyon megviselt napokon is. (tud. kutató, 
egyet, docens, 488*)

• Meg vagyok elégedve a könyvtárral, udvariasak 
a dolgozók, általában megtalálom azokat a 
könyveket, amiket keresek, nyugodtan, csend
ben tudok tanulni, olvasni, szeretek ide járni. 
Apróbb észrevételeim: kevés alkalommal tudom 
az általam használt könyveket másnapra félrete
tetni, picit sokat kell a kért könyvekre várni, szí
vesen járnék Önökhöz vasárnap is. (Veszprémi 
Egyetem TFK, színháztörténeti szak, 487)

• Az OSZK igazán remek könyvtár. Szinte minden 
könyv megtalálható itt, bár éppen ma történt 
meg, hogy négy könyvről is azt mondták nekem, 
hogy nincs (elveszett, eltűnt). Nyugodtan lehet itt 
dolgozni (tanulni, kutatni) mert viszonylag nyu
galmas. Belső tere igen nagy, ami fölöttébb sze
rencsésnek mondható. A nagy tömeg is eloszlik, 
semmi klausztrofóbia. Pompás a kilátás a Tabán
ra. Ha az ember elfárad, sétálhat a Várban a jó 
levegőn. A büfé kiváló. Jó, hogy rengeteg könyv 
megtalálható az olvasótermekben, és jó, hogy 
rengeteg nem (így nem szórnak szét minden 
könyvet az olvasók, de a legszükségesebb köny
vekre nem kell egy órát várni). Minden könyv

könnyen megtalálható, illetve kikérhető. Javasla
tok: a hírlapolvasóban is több anyagnak kéne len
nie a szabadpolcon, valamint be lehetne vezetni 
az éjszakai nyitva tartást, hetente legalább egy
szer! (KGRE magyar szak, 489)

• Meg vagyok elégedve a szolgáltatásaikkal, to
vábbi eredményes munkát kívánok, (termékfej
lesztő, 356)

• Kár, hogy nem lehet kölcsönözni. Sajnos nagyon 
sokan csak azért járnak be, hogy valahol (saját 
könyvből) tanuljanak, holott nem volna igazán 
szükségük könyvtárra a tanuláshoz, és így gyak
ran elfoglalják a helyet azok elől, akik tényleg 
csak itt férhetnek hozzá a tanulmányaikhoz szük
séges könyvekhez, csak épp egy kicsit később ér
keztek. Határon túli egyetemi hallgatóként na
gyon örülök, hogy a könyvtár használata szá
munkra ingyenes, hisz sokunknak még a 
beiratkozási díj is komoly terhet jelentene, csak 
az a hátránya, hogy éppen ezért közülünk kerül ki 
nagy része azon könyvtárlátogatóknak, akik 
„csak beülnek tanulni”. (ELTE BTK magyar
történelem, 565)

• A legjobb - és sajnos ez kivitelezhetetlen - az 
lenne, ha az egész katalógusrendszer hozzáfér
hető lenne számítógépen. És ha csúcsidőben is 
lenne hely sorszámosztás nélkül. Ez persze nem 
azt jelenti, hogy nem lennék teljesen elégedett 
azzal, ami most van az OSZK-ban. (ELTE BTK 
magyar, 366)

• Tetszik a könyvtár, itt lehet a legnyugodtabban 
tanulni, eddig még minden könyvet megtalál
tam, amit kerestem. Csak sajnos a vizsgaidő- 
szakban nagyon zsúfolt a könyvtár, de hát ez is 
azt mutatja, hogy milyen népszerű az OSZK. 
(PPKEjog, 491)

A könyvtárat irányítók számára bizonyára fonto
sabb az értelmes kritikai észrevételek részletes vizs
gálata. A 400 fős válaszoló csoport összesen 752 ne
gatív megállapítást fogalmazott meg. (Elsőként a kö
tetlen válaszok válogatott csokrát olvassuk át!)

• A szombati sorszámosztás-parádét kellene diplo- 
matikusabban megoldani (arra gondolok, hogy 
kisebb legyen a fontoskodás a fel- és bejövöket 
ellenőrző könyvtári alkalmazottak részéről). Va
lahogyan több félretételi lehetőséget kellene be
iktatni. A KMK zárása után zökkenésmentesen

* A kérdőív száma.
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lehessen a 7. szinten tartózkodni sorszámosztás 
esetén is. Ezek javaslatok voltak. Pozitív észre
vétel, hogy sokat változott nyáron a könyvtár. És 
az, hogy továbbra is nagyon kedvesek a ruhatáro
sok. (ELTE BTK könyvtár-pszichológia, 335)

• Nagyon jó, hogy kitették a szabadpolcos kata
lógusban megjelölt jelzeteket az olvasótermek
ben, azóta sokkal gyorsabban meg lehet találni 
mindent. A raktári könyvek fölhozatala főleg 
vizsgaidőszakban elég lassú, és az utóbbi időben 
gyakran előfordul, hogy a számítógépek nem 
működnek. Ez lehetetlenné teszi, hogy az utóbbi 
években kiadott kötetekhez hozzájusson az em
ber. Különben a könyvtárral meg vagyok elé
gedve. (PPKE magyar-angol, 338)

• Több, minőségi könyv és folyóirat kerüljön a 
Nemzeti Könyvtár állományába, és ezek legye
nek hozzáférhetőek, (rokkant nyugdíjas, 385)

• Javaslom azoknak a könyvtárosoknak, akik 
annyira utálják az olvasókat, hogy ezt nem is igen 
kívánják leplezni, töltsenek pár napot a raktár
ban, ill. talán keressenek más munkahelyet! Iga
zán sajnálom őket, amiért kénytelenek átvenni a 
kikérőlapjaimat, olvasójegyemet, de azért mert 
még csak egyetemista vagyok, megillet annyi 
tisztelet, mint egy „felnőttet”. Teljesen rossznak 
tartom, hogy a könyvtárosok nem árulják el, ki
nél van az általam keresett könyv. Természetesen 
nem fogom kitépni senkinek a kezéből sem, de 
könnyen lehet, hogy egy tanulótársammal meg 
tudnék egyezni a könyv használatában. Javas
lom, hogy a beiratkozáskor nyilatkozatot írassa
nak alá a látogatóval, fölhatalmazza-e a könyvtá
rost olvasóhelyének elárulására. Az időhatárok
hoz kötött egyetemisták munkáját ez nagyban 
megkönnyítené! (ELTE BTK magyar-műv. 
tört., 446)

• Vasárnapi nyitva tartás plusz költségvetési tá
mogatással - ki kell harcolni a kormányzattól! 
Több fizetést a könyvtárosoknak, hogy a pótlé
kok miatt lelkesebbek legyenek és pihenten lát
hassák el a kutatókat! Kevesebb adminisztratív 
akadékoskodást. Az őrök legyenek udvariasab
bak és kedvesebbek, közöljék udvariasan az uta
sításokat és szabályokat, (levéltáros, 471)

• Szerencsés lenne, ha kevesebb lenne az admi
nisztráció, ha a folyóirat katalógus feldolgozot- 
tabb lenne. Valami megoldást kellene találni arra 
nézve, hogy az ember behozhassa a táskáját a 
könyvtárba, ugyanis ott a bennhagyott értékekért 
nem vállalnak felelősséget, másrészt pedig sok

mindenre szükség lehet (papír,- toll, zsebkendő, 
szemüveg, iratok stb.) és rettenetes, hogy minden 
kihullik a kézből. A mikrofilmek katalógusát is át 
kellene nézni, hogy pontosabban meg lehessen 
határozni az évszámot és ne kelljen feleslegesen 
annyit kikérni. Jó lenne az is, ha nem kellene 
annyit várni a könyvekre. A „vigyázó” néniknek 
és bácsiknak pedig meg kellene érteni, hogy nem 
őmiattuk van a könyvtár, hanem az olvasókért. 
(PPKE jog, Színházi és Filmművészeti Főiskola 
színháztudomány szak, 476)

• Hogyhogy nem lehet az OSZK-ban jegyzetet 
fénymásolni? 10 km-t kell Magyarország legna
gyobb könyvtárától gyalogolnom 1998-ban, 
hogy 2 db lapot lefénymásolhassak? Ez nevet
séges! (Európába vagy Albániába?) (ELTE 
BTK pszichológia, 481)

• Bővebb, részletesebb információra lenne szük
ség a könyvtár használatával, lehetőségeivel 
kapcsolatban (pl. mikrofilmolvasó, Internet). A 
könyvek nem kölcsönözhetőek, így sokszor rá
szorulunk a fénymásolásra. A könyvtár ezt ki
használva nagyon drágán fénymásol. Ez nem 
tisztességes a diákokkal szemben. Meg kellene 
oldani a lámpák problémáját is. Hiába szólok, 
hogy vibrál vagy nem ég a lámpa, senki sem tud 
nekem rövid időn belül segíteni, így kénytelen 
vagyok félhomályban olvasni, ami erősen ron
gálja szemet. A személyzet egyes tagjai lekeze
lően viselkednek, ha valamit nem tudunk, vagy 
elrontunk (pl. elnézek egy jelzetet). Nincs joga 
lejáratni mindenki előtt, én ugyanolyan ember 
vagyok, mint ő. (KGRE BTK magyar, 508)

• Felháborító ahogy némelyek itt az önök által 
„tisztelt olvasónak” csúfolt látogatókkal bánnak. 
Az OSZK-ban dolgozna az egyetemista, aki a 
jövő kutatója, értelmisége, de ha az itteni stílus
sal szabályosan elriasztják, elüldözik őket. Az 
itteni rémes dolgozók, felügyelők, fegyelmezők, 
fürkészők és egyéb beltagok látogatókkal szem
ben tanúsított hozzáállását nem igazán tudom 
Európában elképzelni. Az OSZK néha EU-n kí
vül áll. A diák pedig magán kívül. Mi, diákok 
nem vagyunk hülyék, még ha az OSZK képes 
is rá, hogy kihozza belőlünk az állatot. (ELTE 
TTK földrajz, 546)

• Nagyon zavar, hogyha valamilyen hiányosságot 
vagy hibát felfedezek a katalógusban (esetleg 
a könyvtárossal együtt), akkor efölött a könyv
tárosok egyszerűen elsiklanak. Nem jegyzik 
meg, vagy jelölik meg egy későbbi javításhoz
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vagy pótláshoz, így ha valaminek elkallódik a 
katalóguscédulája, akkor annak már örökre 
nyoma vész. Ugyanez a fejetlenség jellemző a 
raktárra is. Gyakran előfordult velem, hogy va
lamire közölték, hogy nem található, mikor el
mondtam, hogy tegnap még a kezemben volt, 
hirtelen megkerült. Ezektől a néha igencsak 
bosszantó apróságoktól eltekintve nagyon sze
retem a könyvtárat. Ja, jó lenne kiírni, hogy 
lopások fordulnak elő a könyvtárban, és akkor 
mindenki óvatosabb lenne! (ELTE BTK ma- 
gyar-esztétika-kommunikáció-művészettörté- 
net, 589)
Javasolnám a raktárból kikért könyvek raktár
szám szerinti ellenőrzését, mert többször előfor
dult, hogy más könyvet adtak volna ki (a jelzet 
elnézése miatt). Az újonnan megjelent könyvek 
hamarabbi beszerzését. Lehetőséget arra, hogy 
hatályos jogszabályok (pl. Kódexpressz) vala
mely olvasóteremben elhelyezésre kerüljön, 
mert a számítógépes terem lehetőségei korláto
zottak. Nyomtatás megoldhatósága a számítógé
pes szolgálatnál. (JPTE ÁJK, 724)
Mivel sokan járnak a Széchényibe, javaslom, 
hogy a büfé ne legyen ennyire drága, mint most. 
Az embernek naponta kétszer legalább kell enni, 
s ha elfelejt magával tízórait hozni, vagy meleg 
ételre vágyik, a büfébe kényszerül. Másik javas
lat: jobban szeretném, ha mosolyognának az in
formációs pultnál is, különben az embernek ked
ve sincs őket megkérdezni akármiről. (PPKE 
BTK magyar-kommunikáció, 736)
Ha egy nap a KMK-ban és a hetediken is lenne 
dolgom, nem tudom megszervezni, mert csak az 
egyik helyen ülhetek le, holott mindkét könyv
tárnak beiratkozott olvasója, tagja vagyok. (Ez 
a fénymásolásra is vonatkozik: lenti anyagot a 
gyorsmásoló foglaltsága esetén nem másolhatok 
fönn, holott olvasója vagyok a KMK-nak). Sok
szor a ’90 utáni alapművek hiányoznak a sza
badpolcról. A KMK szabadpolcos állománya el
avult. Az irodalmi olvasóban utálok tanulni, 
mert mindig hideg van (holott ott lenne szá
momra praktikus). Legalább csokit lehessen fel
hozni. Egyébként szeretem az OSZK-t. (ELTE 
BTK magyar-könyvtár, 746)
A raktári könyvek felhozatalának meggyorsítá
sa. A piros, de főként a fehér köpenyes (olva
sótermi) alkalmazottak ne kellemetlenkedjenek 
annyit ok nélkül (pl. Bújtassa vissza a lábfejét 
a cipőbe, a Labello ki fog dőlni és összekeni

a könyvet stb.). Az olvasótermi (hangos) be
szélgetések ellen viszont hatékonyabban kelle
ne föllépni (az olvasók és a könyvtári dolgozók 
is gyakran egészen belefeledkezve zavarják má
sok elmélyült tanulását). Nehezebben megold
ható a rengeteg föl-alá mászkálás mérséklése. 
Talán a helyszámok kiosztásának sorrendjével, 
ésszerűsítésével lehetne tenni ez ellen. A vizs
gaidőszakban előforduló sorszámosztás (napi 4- 
5 órán át, 1-2 órás várakozási idővel!) helyze
tének tarthatatlanságán esetleg a VIII. emeleti 
könyvtártudományi szakkönyvtár racionálisabb 
elhelyezésével, az emelet terének jobb kihasz
nálásával lehetne segíteni + több, külön vizs
gaidőszaki munkaerő bevonásával. A kevésbé 
zsúfolt hónapokban az ott kialakított „rendkí
vüli vizsgaidőszaki részleget” nem is kellene 
használni. (ELTE BTK magyar, 751)

Most következzen a tartalomelemzés eredményeit 
összesítő táblázat!

A negatív észrevételek rangsora 
(a megkérdezettek százalékában)

F------------ 1997 1999
1 gépi ellátás 13 9
az OSZK állománya 9 9
szabadpolcos állomány 8 4
katalógusok 7 3
személyzet 7 4
raktár 6 9
nyitva tartás 5 7
zaj 3 3
tájékoztatás, könyvtárosok 3 4
tárgyi környezet 18 11
büfé 6 6
másolás 2 7
dohányzás 2 1
sorszámosztás 4 4
könyvek félretétele - 3
egyéb (nem olvashat, míg beju

tásra vár, általános elégedetlen
ség, helyszám bizonytalanság,

1 technikai szünet stb.) 2 6

A részletes táblázatból jól leolvashatóan ismét aböl- 
csészhallgatók a legkritikusabbak, ráadásul többnyire



nem egy-egy elszigetelt észrevételt, sokkal inkább 
azok füzérét fogalmazták meg sokan.

Mindent összevetve, a két adatsor mérlegelése 
nyomán az OSZK állománya, a raktári kiszolgálás, a 
könyvtárosok közvetítői attitűdje, a másolási feltéte
lek, a sorszámosztás, a könyvek félretétele ma is ér
zékeny területeknek, javítandó szolgáltatásoknak mi
nősülnek. (Megfontolandó a vizsgaidőszak idejében 
a vasárnapi nyitva tartás kísérleti jellegű bevezetése, 
illetve 1-2 fizetős másológép beállítása.)

Ugyanakkor a negatív vélemények jelentős hányada 
indirekt módon a gépi ellátás javulását, a szabadpolcos 
állomány felfrissülését, a katalógusok használati érté
kének növekedését, a „bordó köpenyes” személyzet 
magatartási stílusának pozitív irányú elmozdulását, a 
tárgyi környezet (asztali lámpák, új szőnyegpadló stb.) 
kellemesebbé válását bizonyítják.

Némi elégtételt érezhet az érintettek csapata (a 
bordó köpenyesektől, a katalogizálást, gépesítést

végzőkön keresztül, a legfelső vezetőkig), nem volt 
hiábavaló a két éve elindított önvizsgálat, a szerve
zetátalakítás folyamata, a katalogizálás gyorsítása, a 
gépi berendezések gazdagítása (számuk csaknem 
megduplázása)! Úgy tűnik néhány arasznyit mégis
csak ment - az emberi erőfeszítések és a gépek csa
tasorba állítása révén - elébb a mi könyvtári vilá
gunk. Miközben jól tudjuk, hogy a munka nagyobb 
része (az AMICUS rendszer működtetése, a ret
rospektív konverzió felgyorsítása, a könyvtárosok 
közvetítői készségének javítása, az új raktár épí
tésének beindítása) még előttünk áll. Ezek megva
lósulása esetén lesz érdemes a használók elége
dettségéről/elégedetlenségéről ismételten adatokat 
gyűjteni már az új évezredben, esetleg éppen a 
könyvtár alapításának 200. évfordulóján, valami
kor 2002-ben.

Nagy Attila

KIÁLLÍTÁS

Kék Duna Keringő
(Emlékkiállítás ifjabb Johann Strauss halálának 

100. évfordulója alkalmából*)

Ifjabb Johann Strauss élete nem annyira gazdag 
eseményekben, mint a kortárs nagy zeneszerzők leg
többjének, gondoljunk csak Wagner, gyakran siker
telen, mozgalmas korai éveire vagy Liszt csaknem 
állandó utazásaira, bolyongó, élményekben s gyakori 
érzelmi felindulásokban telő érdekes életére, vagy a 
nehéz körülmények közt tengődő ifjúra, kit valójában 
Reményi Ede felfedezett fel, Johannes Brahmsra.

Eleinte az apja zenei pályájáért titokban rajongó 
ifjú, (ki kezdetben az atyai óhaj szerint a Politechni
kum kereskedelmi tanfolyamát látogatta), először, 
mint zeneszerző és karmester 1844-ben lépett színre, 
miután részben egy nő miatt id. Johann Strauss el

hagyta a családot. Két évre rá, 1846 júniusában, atyja 
nyomdokán haladva, ő is Magyarországon vendég
szerepei először zenekarával: A 2. sz. bécsi polgárez
red karmestereként föllépett a Nemzeti Színházban, 
majd a Beleznay-kertben s a Horváth-kertben, s ek
kor született a Pesti Csárdás (Pesther Csárdás, op. 
23) című darabja. (Erre az időre nyúlik vissza Liszttel 
való ismeretsége is.) (Ezt aztán az európai körutak 
sora követte, sőt, igaz csak jóval később, Amerikába 
is meghívták.) Majd 1848-ban, a bécsi forradalom 
alatt a császárhű, pozícióját féltő, s talán a minden
nemű nagyobb változástól is tartó emberrel, apjával 
szemben az ifjú a forradalom oldalára áll, több lel-

* Az 1999. február 9-én megnyílt emlékkiállítás megnyitóján elhangzott beszéd.
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Karikatúra ifjabb Johann Straussról

kesítő indulót és más, olykor szatirikus darabot kom
ponál, mint a Diákindulót (Studenten-Marsch, op. 
56), vagy a Ligouriánus-sóhajok - Tréfa polkát (Li- 
gourianer-Seufzer, Scherz-Polka, op. 57), melyek 
ugyan megjelennek, de a rendőrség hamar lecsap rá
juk, s jószerével alig maradt fenn ezeknek a kották
nak itt-ott egy-egy példánya.

Habár az idősebb Straussnak is kerek évfordulóját 
ünnepeljük, hisz 150 éve, 1849-ben halt meg, mégis az 
idő s főleg a kiállítási hely hiánya kényszerített arra a 
döntésre, hogy a két „keringőkirály” közül a másodi
kat, s talán hosszabbra nyúlt élete s egy más kor igényei 
miatt is talán nagyobb alkotónak állítsunk valamiféle, 
méltó emléket. Meg kell azonban jegyezni, hogy ebben 
nemcsak a 48-as szereplése okán iránta érzett esetleges 
nagyobb szimpátia vezérelt, hanem azon tény is, hogy 
színpadi művei által, mint a Zeneműtár és a Színház- 
történeti Tár közös kiállítása, a képi megjelenítéshez 
nagyobb lehetőségeket nyújt. Mégis hozzá kell tenni, 
hogy a közkedvelt térzenét és a bálokon felcsendülő 
zenét, természetesen nem előzmények nélkül, forradal
masító idősebb Strauss zenéje nélkül nincs ifjabb Jo
hann Strauss sem, s legyen bár az a zene címében Ra- 
detzky-Banket-Marsch, mely a nagy hadvezér Custoz- 
zánál aratott győzelmére született, (vagy akár 
Jellacic), az igazi lényeget tekintve mondhatni zseni
ális és ma is méltán világhírű nem egy ilyen s ezekhez 
hasonló darabja.

Az elején említett három zeneszerzővel való pár
huzam természetesen nem volt véletlen, hiszen mind
három jó ismerőse, sőt barátja volt, s ami még lénye
gesebb, zenéjének igazi csodálója. Wagner egyene
sen a zene géniuszának, a század legmuzikálisabb 
szellemének nevezte, újabb kottáinak beszerzésére 
pedig a magyar Richter Jánost, a későbbi Bayreuthi 
Ünnepi Játékok egyik első karmesterét kérte meg, ki 
ezen óhajának eleget téve, a zeneköltő 1863-as ma
gyarországi tartózkodásakor eleget is tett, s mikor ki
nyílt az ajtó, Wagner a Kék Duna vokális keringőt 
énekelve sietett elé, átvenni kezéből a frissen beszer
zett kottákat. Érdekes, hogy ezt a művet, melyet pe
dig eleinte meglehetős fanyalgással fogadott a közön
ség s a kritika, nem sokkal később már mindenki 
magáénak érzi, ahogy mi is, talán a hazánkon, Ma
gyarországon keresztül hömpölygő nagy folyam mi
att is, de ezen keresztül is valahogy a talán vitatható, 
de mégis az utolsó boldog békeidőnek tekinthető, ki
egyezés utáni korszakot juttatja eszünkbe. Termé
szetesen 3/4-es lüktetése miatt is, túlzott kilengése
ket, óriási indulatokat nem támaszthat ez a zene, a 
keringő, s ezért csak csodálkozásunkat s tulajdon
képp elismerésünket fejezhetjük ki, hogy ilyen békés, 
megnyugtató keretek között is, képes volt arra, hogy 
operetteket komponáljon, többnyire szörnyen gyenge 
librettókra, vagy inkább azok mellett, vagy azok 
gyengesége helyett, nem egyszer a cselekménytől tel
jesen függetlenül. S habár az Indigó, vagy a negyven 
rabló, a Karnevál Rómában vagy az Egy éj Velencé
ben és a Cagliostro Bécsben s még néhány, nem bi
zonyult örökkévaló műalkotásnak, mégis ezek né
hány keringőbetétje túlélte magát a darabot, de ezek 
mellett két olyannal ajándékozta meg a zeneszerető 
világot, mely ma is igazán kedvelt, s azt hiszem va
lóban méltó helyet foglal el a világ operaházainak 
repertoárján. - Ki ne ismerné, legalábbis részleteiben, 
A denevért, vagy A cigánybárót?

A legnehezebb feladatot a Bécsben elkényeztetett 
komponista számára egy új környezetben, a javarészt 
Magyarországon játszódó Cigánybáró jelentette. Itt 
sokban kötötte az eredeti alaptörténet, s a viszonylag 
jó librettó. A Jókai Mór Szaffi című elbeszélése után 
a Bécsben élő magyar újságíró, Schnitzer Ignác által 
német versbe szedett történet megzenésítése eleinte 
nehézségeket okozott a zenei világában némiképp be
szűkült keringő és polkaszerzőnek. Jókai, ki nagy le
hetőséget látott művének ilyetén feldolgozásában, 
Schnitzeren keresztül, majd végül közvetlenül a mes
terhez írt levélben bíztatja, ötleteket adva a munkához, 
sőt eredeti, korhű, XVIII. századi ruhákról készíttet
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másolatokat, jelmezterveket a bemutatandó darab szá
mára, s küldi Bécsbe. De még a komponálásban is se
gít!

Még 1883. december 30-án, az alaptörténet végső 
megalkotásának hevében írja Schnitzemek:

„itt küldöm az első felvonást, hamarosan követi a 
többi. Nagyon jó zenei motívumokat tudnék szállítani, 
amilyen pl. az igazi nagy-idai cigány gyászdal:

»Fáró hesz
Kherda csina phengojesz!«]

De én nem ismerem a kottát, és senkivel nem tudok 
arról értekezni (nem is teszi senki szívesen:) de elő 
tudnám énekelni azt magának a zeneszerzőnek, és 
más cigány és magyar nótákat is, amiket nagyon jól 
használhatna, aztán azokat a dalokat, amiket készen
létben tartok, legalább 60 évesek és ma már egészen 
ismeretlenek; ezért neki magának kellene lejönnie és 
meglátogatnia engem, kottapapirossal fölszerelve;”2

S valóban, Homonnay gróf toborzódalaként a Jó
kai által neki elénekelt egyik dalt dolgozta föl. Ami 
pedig a nógatást illeti, Jókai 1884 június végén már 
igen aggodalmaskodik, hogy bár a librettó már kész, 
de „Strauss úr ebben az évben már nem lesz kész a 
zenei anyaggal”*, pedig kár lenne ezzel a Budapesten 
beköszöntő világkiállítás időszakát elszalasztani. 
Végre már július 1-jén magához a zeneszerzőhöz for
dul:

„...mi már tudjuk azt a csodát, hogy a lelkesedés 
egyetlen hetében annyit hozunk létre, amennyit a töké
letes nyugalom hat hete alatt elmulasztottunk. Azért 
arra kérem, hadd nehezedjék lidércként a lelkiismere
tére a Cigánybáró, egészen a befejezéséig.”4

A cigánybáró ősbemutatójára végül 1885. október 
24-én került sor, Strauss 60. születésnapjának előes
téjén, a Theater an dér Wienben, a szerző vezényle
tében, Zsupán szerepében a híres bécsi színésszel, 
Alexander GirardivaX, ki talán sokak számára az ál
tala viselt lapos tetejű szalmakalapról ismeretes. S 
természetesen maga Jókai is ott ült az egyik páholy
ban, feleségével, s ott volt társaságukban Dóczy Lajos 
is, ki később - Jókaihoz hasonlóan - a Pázmán lovag 
szövegét adja.

Láthatjuk, hogy különösebb erőltetés nélkül is szá
mos magyar vonatkozása van Staussnak, hisz Jókait 
is először 1883-ban kereste föl, méghozzá egy ma
gyar származású hölgy, a későbbi harmadik felesége, 
a megözvegyült Deutsch Adél ( Anton Strauss özve
gye), tanácsára, mikor, többek közt, A furcsa háború 
budapesti előadásának vezénylése miatt itt tartózko
dott. A tiszteletére rendezett másnapi, február 4-ei 
estélyen Strauss mellett Liszt szórakoztatta a közön

séget: a házigazda, Tarnóczy Gusztáv feleségével 
négykezest játszott. A denevér bécsi bemutatóján pe
dig, még 1874. április 5-én (szintén a Theater an dér 
Wienben) a főszerepet, Szika János alakította. De 
később is több darabjában fontos, sőt főszerepet is 
kapott nem is egy magyar színésznő:

A Carltheaterben 1877. január 3-án bemutatott 
Methusalem herceg címszereplője Link Antónia; A 
Theater an dér Wienben 1881. november 25-én A fur
csa háborúban, Violetta szerepében a bájos Finály Ka- 
rolina lép föl; az 1893. január 10-én bemutatásra kerülő 
Ninetta hercegnő főszerepét Pálmay Ilka alakította 
nagy sikerrel; majd 1897. március 13-án, az ugyanott 
bemutatott operettben, Az ész istennőjében, a gyönyörű 
hangú Kopácsy Juliska remekelt. - Ez volt Strauss utol
só, még életében bemutatott színpadi műve.

Sőt, Kinskyné Pálmay Ilka emlékirataiból is tud
juk, hogy a Ninettát Strauss egyenesen neki kompo
nálta. S amikor a művésznő néhány részlet megvál
toztatására kérte, Strauss ezt mondta:

„Vigye kérem haza a kottát és töröljön, változtas
son, alakítson tetszése szerint. Ha akarja, kihagyok, 
ha akarja, még hozzá komponálok a szerepéhez, 
ahogy óhajtja. ”5 A darabot Ferenc József is megnéz
te. Pálmay a második felvonásban dió nagyságú gyé
mánttal díszített brosst viselt, melyet Kinskytől ka
pott. A Girardival előadott duett közben a melltű le
esett. A duett után kitapsolták őket, de amikor kijött, 
ahelyett, hogy meghajolt volna, hátat fordított ő fel
sége páholyának, s az értékes ékszert keresve, utána 
hajolva, mondhatni, a fenekét mutatta. A színfalak 
mögött döbbenten fogadták, milyen illetlenül köszön
te meg a tapsot a császárnak. Mire megmagyarázta, 
hogy merő félreértésből, a bross miatt, s nem felség
sértési szándékból történt a dolog. Ferenc József ál
lítólag nem vette rossz néven ezt az akaratlan tiszte
letlenséget, s elismerőleg nyilatkozott játékáról.6 
Straussnak pedig, az előadás után páholyába szólítva, 
ezeket mondta: „Az ön zenéje, úgy látszik, épp oly 
kevéssé öregszik, akárcsak ön, nem változott semmit, 
pedig már régóta nem láttam. Remekül mulattam, 
gratulálok az operájához

A kritika, némi joggal, erősen bírálta a zenét, hisz 
tényleg nem volt sok köze a szöveghez, ami nemcsak 
Strauss operettjeire jellemző, de a közönségnek tet
szett, hetvenötször adták egymásután, Strauss pedig 
még sokáig emlegette, hogy a császár „operádnak 
nevezte.

Strauss 50 éves alkotói jubileumának budapesti 
megünneplésén, 1894. december 2-án délután a fő
városi Zeneművész Kör a Vigadóban díszhangver
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senyt rendezett a tiszteletére, nagyrészt szerzeménye
iből összeállítva. A közreműködők közt az egyik leg
nagyobb sikert Hubay Jenő aratta, ki Komáromy Ma
riskával magyar dalokat adott elő. Utána az este 9- 
kor sorra kerülő banketten is az akkori magyar 
zeneélet s közélet több jeles alakja vett részt. Mint a 
Zeneművész Kör elnöke, Mihalovich Ödön szép be
szédben köszöntötte az idős zeneszerzőt, majd őt gróf 
Apponyi Albert követte. Másnap, (december 3-án) pe
dig a Népszínházban A cigánybárót adták, s maga a 
szerző vezényelt. Strauss a bécsi ünneplés után, 
hosszabb betegeskedésből felépülve, fogadta el a pes
tiek invitálását, majd valóban hihető, hogy mint a 
Zeneirodalmi Szemle írja, „a legszebb emlékekkel s 
a legrokonszenvesebb benyomásokkal hagyta itt tisz
telőit, kik - úgymond - életének estéjén oly szívélyes 
kitüntetések és fényes ünnepeltetésekben részesítet
ték. ’’1 2 3 4 5 6 7

Többször nem jött, csak a magyar színházak, hang
verseny- és báltermek közvetítették szellemét a zene 
szárnyain, mígnem, igaz csak évekkel később, 1899. 
június elején a következő hír ütötte szíven a zenesze
rető közönséget:

„Az a nyúlánk, elegáns és érdekes halavány arcú 
zeneszerző, aki 1844 óta meghódította zeneszerzemé
nyeivel a világot, f[olyó] hó 3-án rövid szenvedés 
után elszenderült. Különösen keringőivei nemcsak az 
európaiakat tudta lázba hozni, hanem a világ egyéb 
népeit is, ahol műveit reprodukálták. ”

„Halálát nemcsak Bécsben gyászolják, hanem az 
emberiségnek főleg ama része, mely énekelni és tán
colni is szeret. ”8

*

Mi azonban, halálának 100. évfordulójára emlékez
ve, ne boruljunk gyászba, inkább hallgassuk keringőit, 
ringató melódiáit, s az itt felsorakoztatott szép képek, 
metszetes kottaborítók szemlélése közben, legalább 
képzeletben, perdüljünk táncra! S remélem sokunkban 
felébreszti a kedvet, hogy ebben a már rövid farsangi 
időszakban még ellátogassunk egy-egy igazi bálba!

1 Nyilvánvaló utalás Arany János: A nagyidai cigányok c. 
„Hősköltemény”-ének betéteként szereplő „keserves nótá”-ra:

„Fáró hesz! Fáró hesz!
Álé móré! már hogy lesz?”

(Negyedik ének)
2 Jókai Mór levelezése (1876-1885). Összegyűjtötte és sajtó 

alá rendezte Győrffy Miklós. Jókai Mór összes művei. Szerk.: 
Nagy Miklós. Levelezés 3. köt. Bp. 1992. 920. levél, az eredeti 
német szöveg dr. Monostory Ivánné fordításában 616-617. 1.

3 Jókai Snitzer Ignáchoz, 1884. jún. 30. Uo. 938. levél. 642. 1.
4 Uo. 939. levél. 643. 1.
5 Kinskyné Pálmay Ilka, gróf: Emlékirataim. Bp. 1912. 147- 

149. 1.
6 Uo. 151. 1.
7 Zeneirodalmi Szemle 1894. 1. évf. 10. sz. Dec. 14. Vö. 

Uo. 9. sz. Nov. 28.
8 Zenelap 1899. 13. évf. 17. sz. jún. 15.

Kis Domokos Dániel

TÁJÉKOZÓDÁS

Facta loquuntur,
avagy a könyvtárosnak is lehet igaza

Álságos tartalmú és mondandójú cikk jelent meg 
három nagy fővárosi könyvtár munkája kapcsán a 
Könyvtári Levelező/lap 1998. decemberi számának 
3-5. oldalán, rögtön a könyvtárak ügyeiben illetékes 
helyettes államtitkárral készült rövid szerkesztőségi 
interjú után, megkérdőjelezve egyúttal (felteszem, a 
szerkesztőség szándéka ellenére), hogy érdemes fej

lesztési támogatást nyújtani (vagy akárcsak a fenn
tartásukra elegendő pénzt biztosítani) olyan könyvtá
raknak, amelyek „nem teljesítik alapvető feladataikat: 
a szakirodalmi tájékoztatást és ellátást” (az idézetek 
itt és a továbbiakban a cikkből). Pellengérre állított 
társaim a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központjá
ból és az Országgyűlési Könyvtárból nyilván el
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mondják, mi a véleményük az írásban foglaltakról, 
nekem azt kell bizonyítanom, miért tartom hamisnak 
a cikket, miért és hogyan téveszti meg a lap olvasóit 
a két szerző, egyikük egyébként szakmabeli, egyik 
főiskolai könyvtárunk vezetője.

Kezdjük a tényekkel. Az Országos Széchényi 
Könyvtár - amely az olvasói morgás fő kiváltója jú
lius elsején csak az általános olvasótermet zárta be, 
az irodalomtudományi olvasóterem, a kutatói helyek
kel és a kézikönyvtárral együtt, nyitva volt. A csök
kentett nyitva tartás idején is heti 56 órában fogadta 
olvasóit a könyvtár, ez mindössze 12 órával kevesebb 
a szokásosnál, de még így is talán a miénk a leg
hosszabb nyitvatartási idő. Az általános olvasóterem 
szakkatalógusát kihelyeztük az átalakításra váró ol
vasóteremből (a betűrendes addig is a katalógustér
ben volt), amíg a munka megengedte, kollégáink ki
hozták a kért könyveket az olvasóteremből. Aztán 
már valóban a raktári példányokat kellett kikérni, de 
tudni kell, hogy ekkor sem a muzeális példányokat 
kapják meg az olvasók, így nem kell félteniük a szer
zőknek a nemzeti könyvmúzeum funkciójának ellá
tását a nemzeti könyvtár munkatársaitól, akik az ál
lományvédelem kérdését - sokszor az olvasók, kuta
tók értetlenségét is kiváltva - olyannyira szívükön 
viselik.

Ami a folyóirat-évfolyamok kötését illeti: vajon mi
kor kell erre sort keríteni, ha nem a nyári, viszonylag 
csekélyebb forgalom idején? Az általános olvasóterem 
anyagának felülvizsgálata során valóban kikerült a 
szabadpolcról néhány kevésbé használt vagy a nagy 
forgalom miatt hiányossá vált folyóiratsor, de hát min
den kézikönyvtár - ezt a szerzők ne tudnák? - élő or
ganizmus, gyarapszik, fejlődik, átalakul, egyes elemei 
elhalnak, megszűnnek, ezzel az olvasónak számolnia 
kell. Az olvasótermi folyóiratok jegyzéke mindeneset
re tájékoztat a változásokról.

A szerzők szerint „szinte hihetetlen”, hogy egy na
pon csak mindössze egyetlen raktáros dolgozott és 
ezért kellett órákat várniuk a kért könyvre.

Nos, a raktári szolgálatot nyitvatartási időben, a 
forgalomtól függően, 11-13 munkatárs látja el, az 
augusztusi zárva tartás idején teljesít egy raktáros 
kolléga szolgálatot, hogy óránkénti raktári körüljárás
sal kielégítse a belső, szolgálati célú igénylők és a 
külön engedéllyel bejövő kutatók kéréseit. Talán 
szerzőink is közéjük tartozhattak, csak ebben az eset
ben lehet igaz a leírt eset.

„Az olvasók számára a legnagyobb megpróbálta
tást maga az építkezés jelentette” - állítják a cikkírók 
és itt az ideje, hogy elmondjuk, mi is történt valójá

ban és miért a nyáron az OSZK-ban. A két évvel 
ezelőtt lezajlott olvasói igény vizsgálat alkalmával 
igen sok észrevétel kifogásolta az elavult, szemrontó 
fénycsöveket és a helyi, asztali világítás hiányát.

Amikor a könyvtár 1997 nyarán az energiatakaré
kossági program keretében - minisztériumi támoga
tással - megkezdhette a világítás korszerűsítését, 
egyúttal gondoskodni kívánt a tizenhárom év erős 
igénybevétele miatt megkopott szőnyegpadló cseréjé
ről is, így a VII. szinti központi olvasói terek három 
évre tervezett felújítási programja során előbb az iro
dalomtudományi, a történettudományi, valamint a hír
lap-olvasóterem kapott új köntöst, 1998-ban az általá
nos olvasóterem következett, az idén pedig - ha ismét 
sikerül támogatást szerezni - a katalógustér, a könyv
kiadó állomás terme és a tájékoztató segédkönyvtár 
felújítása fejezi be a sort. A munka keretében kiépítet
tük a ma már az olvasótermekben is elengedhetetlen 
számítógépes vezetékhálózatot és elhelyeztük a szük
séges számú végpontot is.

A kérdéses időszakban, a múlt nyáron 500 polcfo
lyóméternyi kézikönyvet kellett ládákba helyezni és a 
folyosókra kivinni, a falak melletti polcokat fóliával 
letakarni, a régi padlószőnyeget felszedni, 350 folyó
méternyi betont vésni, 90 db padlódobozt elhelyezni, 
182, részben szabályozható lámpatestet felszerelni a 
mennyezeten és a polcok felett, 17 db számítógépes 
végpontot kialakítani, 1110 négyzetméter padlósző
nyeget felhelyezni; 12 olvasóhellyel bővíteni a mikro
filmolvasó-termet, ehhez új leválasztó polcokat elhe
lyezni, 175 asztali lámpát felszerelni az olvasóaszta
lokra, a kihordott kézikönyvtári anyagot visszahelyezni, 
a teljes anyagot portalanítani, majd darabról darabra 
átnézni, rendezni, esetenként raktárba küldeni, új vá
lasztólapokkal ellátni, a katalógusokat szükség szerint 
módosítani - ez volt a feladat, amit a könyvtár a szo
kásos egy havi teljes zárva tartással, további egy-egy 
havi csökkentett olvasótermi, de teljes raktári hozzá
férést nyújtva sikerrel megvalósított.

A vizsgaidőszakban végzett újabb olvasói felmérés 
tanúsítja, hogy többen voltak, akik tudomásul vették: 
a betonvésés zajjal jár, még ha nem is egy teljes hóna
pig, hanem csak július második felében, de nélküle 
nincs asztali világítás, nincs számítógépes csatlakozás.

Nem felel meg a valóságnak, hogy „a dokumen
tumok jelentős része egy kicsit más helyre került”, 
ha igen, az sem lenne meglepő egy teljes átrendezés 
után. Valójában a mikrofilm olvasóterem bővítése 
miatt beállított polcokon kaptak új helyet az ott elhe
lyezett könyvek, megtartva azonban korábbi elrende
zésüket.
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Hogy a tájékoztató könyvtárosok maguk is tájé
kozatlanok, hogy vég nélküli szakmai és magánbe
szélgetéseikkel zavarják az olvasót, az ilyen és ha
sonló megállapítások valóságtartalmáról csak annyit: 
az olvasótermekben sehol sincs olyan olvasóasztal, 
amely a tájékoztató könyvtáros pultja mellett lenne, 
ahová pedig szerzőinket az „egyébként szokatlanul 
kedves és mosolygós hölgyek” irányították...

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 1997. májusi 
számában jelent meg összefoglaló a fentebb már em
lített első olvasói igényfelmérés eredményéről. Mit 
javasoltak olvasóink akkor és mit sikerült eddig a 
könyvtárnak - a szűkös gazdasági lehetőségek mel
lett is - megvalósítania? A legelső helyen kérték a 
számítógépes katalógusok korszerűsítését, az adatál
lományok növelését. A múlt évben megvásárolt új, 
immár Windows-alapú Amicus rendszer minden 
szempontból alkalmas lesz a különböző számítógépes 
katalógusok integrált kezelésére. Folyamatosan nő a 
gépek száma és éppen az olvasótermek felújítása 
nyomán van lehetőség az olvasóhelyek egy részén 
terminálokon kapcsolódni az OSZK hálózatához. 
Ugyancsak nő az Internet használatára alkalmas gé
pek száma, máig ingyen tesszük lehetővé a korláto
zások nélküli igénybevételt. A világítás korszerűsíté
se kapcsán naponta kapjuk az elismerő véleménye
ket. Olvasóink hiányolták a könyvtár részletes 
használati útmutatóját, elkészült, mint ahogy azóta 
részletes térképek tájékoztatnak az olvasótermek ál
lományáról is. A mostani vélemények azt tanúsítják, 
hogy jóval kevesebb lett az ellenőrző személyzet 
munkájával kapcsolatos kifogás is. A könyvkiadó ál
lomás átalakítása és az olvasótermi könyvek számí
tógépes nyilvántartásának használata révén gyorsabb, 
pontosabb lett a dokumentumok szolgáltatása és nőtt 
a félretételi helyek száma is. A felvetett kérdések

mindegyikére igyekezett a könyvtár intézkedésekkel 
válaszolni. Vannak persze igények, amelyeket, még 
ha jogosak is, nem tudunk kielégíteni, nincs mód pél
dául az olvasói férőhelyek számottevő növelésére, a 
nyitvatartási idő bővítésére és az elhelyezési korlátok 
mellett anyagi nehézségek is akadályozzák a kézi- 
könyvtári anyag jelentős növelését.

Nem kívánok ezúttal olyan munkákról szólni, 
amelyek az olvasó és a könyvtár folyamatos párbe
széde során nem kerülnek előtérbe, de a több évtized 
után most végrehajtott állományellenőrzés, a könyv
tár teljes munkafolyamatának áttekintése és újjászer
vezése vagy éppen a számítógépes munka intenzív 
fejlesztése mind olyan eszköz, amely rövidebb vagy 
hosszabb távlatban a könyvtár fő céljait, a nemzeti 
dokumentumtermés hiánytalan gyűjtését, szakszerű 
feldolgozását, biztonságos megőrzését és a korszerű 
követelményeknek megfelelő szolgáltatását hivatott 
elősegíteni. Ehhez a munkához a könyvtár minden 
segítő szándékú javaslatot, kritikát szívesen fogad, 
kutatóktól - akiknek száma a cikkírók állításával el
lentétben nem fogy, hanem - a kutatói övezet szol
gáltatásai miatt is - folyamatosan gyarapodik, egye
temi, főiskolai hallgatóktól - akiket mi nem „csak 
zajos egyetemistáknak, főiskolásoknak” tartunk -, 
és mindenki mástól, ha nem megmagyarázhatatlan 
indulatok, érthetetlen elfogultságok vezérlik tollát. 
Kérem a cikkírókat, jelezzék, mikor érzik magukat 
otthon a kritikával illetett három nagy könyvtárban, 
ekkorra talán kiérdemli valaki közülünk a „kedves, 
segíteni akaró és tudó, a szakmájához magas fokon 
értő és művelt szakember” elismerést. Addig is, 
ugyan csak szükségből jönnek, szívesen látjuk őket, 
bár Szinnyei, Fitz József, Szabó Ervin kétségkívül 
nincs köztünk...

Ottovay László
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NYUGDÍJASAINKRÓL

Farkas Lászlóról,
a 90. életévét betöltött ismert és ismeretlen kollégánkról

Farkas László 1959-ben került az Országos Szé
chényi Könyvtárba, ahol először mint Sebestyén 
Géza főigazgató-helyettes munkatársát, a vári könyv
tár egyik tervezőjét, az építkezési, berendezkedési 
munkálatok kiemelt irányítóját ismertük meg, majd a 
volt Hírlaptár osztályvezető helyetteseként került 
hozzánk „Laci bácsi” közelebb. A szeretett, és az 
ember összetartását harminc év után is fenntartó kö
zösségből visszakerült a vári építkezést, átköltözést 
lezáró vezetői csoportba, és kiemelkedő munkássága 
jutalmául az új épület megnyitásának ünnepén átve
hette a magyar állam magas kitüntetését. Nyugdíjas
ként az Igazgatási osztályon kapott helyet, ahol az 
OSZK-ra is vonatkozó törvények, rendeletek, sza
bályzatok dzsungelében igyekezett rendet teremteni, 
azokat kritikai észrevételével ellátva, a nemzeti 
könyvtár szempontjából értelmezni. Tette ezt majd
nem 90. születésnapjáig, amikor a sokáig „érlelődő” 
szürke hályog már fárasztóvá tette munkáját, szerve
zete is lázadozni kezdett a keserves téli bejárás ellen, 
így az év végéve kivált az OSZK kötelékéből.

Én - némi kitérők után - immár régi nyugdíjas
ként szintén az Igazgatási osztályra kerültem, és az 
Irattárban Farkas Laci mellett kaptam helyet. (De ke
vesen vagyunk már azok, akik őt még Lacinak szó
líthatjuk!) Bár a Hírlaptárban évekig dolgoztunk 
együtt, az igazi megismerkedésre, barátságkötésre itt 
kerülhetett köztünk sor. Ennek alapján mertem e szü
letésnapi köszöntő megírását elvállalni.

Minden ember életében meghatározó annak a csa
ládnak szelleme, amelyben felnőtt. Farkas László 
egy - a hazának sok közismert és meghatározó szere
pet betöltő, kiválóságot adó „nyakas kálvinista” csa
ládból származik, ennek a közösségnek elkötelezett 
öntudatos magyarságát, becsületességét, műveltségét 
megtestesítve - és soha, semmiféle körülmények kö
zött nem tagadva meg. Nemes lelki gyökerei, kitűnő 
szellemi adottságai kiemelkedő jövőre predesztinál
ták, még fiatal ember volt, amikor a Vallás- és Közok

tatásügyi Minisztériumban vezetői állást tölthetett be. 
A háború utáni változások kettétörték életét, de hama
rosan a Sárospataki Református Főiskolán kapott ál
lást, ahol a polgári jogász az egyházi jog kiváló taná
raként oktatta a leendő lelkészeket. Visszakerülve 
Pestre egy új szakmába dolgozta be magát: a könyvtá
répítészetbe, majd minden nehézség nélkül megtalálta 
helyét a Hírlaptár igazán nem könnyű munkájának 
egyik irányítójaként, hogy második könyvtár-építé
szeti korszakának befejeztével az új magyar - addigi 
ismereteitől távol eső - törvényhozás rejtelmeit sajá
títsa el, oly mértékben, hogy a nemzeti könyvtár érde
keit képviselhesse.

Tette mindezt jókedvűen, a környezetére sugárzó 
áldott humorérzékkel, lendületes, optimista magatar
tással, egyetlen zokszót ki nem ejtve.

Engem, immár lehiggadtan és hosszú élettapaszta
lattal rendelkezve, egyre többet foglalkoztatott az a 
probléma, hogy mi adhat egy embernek lelki erőt a kül
ső körülményeiben is nehéz, de egyéni problémákkal 
is sokszor súlyosan terhelt élet ilyen fegyelmezett el
viselésére, ennyi erő birtoklására, kisugárzására.

Talán álljon itt az átmeneti búcsúzásakor az, amit 
én ebből meg tudtam fejteni, és amiből talán mások 
is erőt nyernek a kikerülhetetlen későbbi évek elvi
seléséhez.

A már említett családi örökség, a „nyakas kálvinis
ta” lelki beállítottság, amely talán inkább világnézet 
mint vallás. (Paraszti származású apám hasonló szel
lemisége köszönt vissza rám beszélgetéseinkben.)

A feltétlen hit az erkölcsben, a jóban a szépben, 
mindabban ami az embert a szó igaz értelmében em
berré teszi és a hétköznapokból kiemeli. Számára - 
mint sokunk számára - ezt elsősorban a zene jelenti, 
amit nemcsak élvez, hanem gyakorol is. Ha rossz napja 
van, leül a zongora mellé, és addig játszik, amíg lelki 
nyugalma helyre nem áll, amíg meg nem nyugszik. A 
fiatalok közül már kevesen tudják, hogy abszolút hal
lása és kivételesen szép tenor hangja birtokában sokáig
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énekelt a Budapesti Kórusban és gyakran hallhattuk az 
együttesből is kicsengő énekét, amelyet Ferencsik Já
nos nagyra értékelt. De szereti a képzőművészeteket, 
az ember és a természet alkotta szépségeket is. Jól is
meri az ország tájait, de legtöbbet a Balatonról és kör
nyékéről mesél, ahol nemcsak a tájban gyönyörködik, 
hanem nemrég még az igen hideg vízében is képes volt 
úszkálni! Kiemelt szerepet tölt be életében az iroda
lom, annak bámulatos ismerete és gyakorlása. Régeb
ben még latin nyelvű versekkel is levelezett barátaival, 
a magyar költészet értékeit ma is kívülről tudja. 
Bosszantja, ha valami nem jut eszébe, azonnal utána
néz a legkisebb hiányosságnak és boldogan közli „ku
tatásai” eredményét.

A magyar történelem kiváló ismerője, kulturális 
múltunk élő lexikona, de más területe sincs a hazai 
humán tudománynak, sőt a külföldinek sem, amiben 
ne lenne járatos.

A hit, a remény és a szeretet élteti az embert - ezt 
mondja a Biblia - de ezt fogadja el minden nem vallá
sos ember is aki tisztességre törekedve éli át életét. A

hit sajátja, az ebből fakadó remény - noha realista, és 
emiatt sokszor letört - mindig felülkerekedik benne. A 
szeretet? Aki megismerte megszerette.

A legtöbben talán kedvessége, jó humora, mutató- 
sabb külső megnyilvánulásai miatt, és talán nem min
denki gondolt arra, hogy ezek a benne élő szeretetből 
fakadnak. A régi hírlaptáriak emlékeznek arra, hogy 
amikor az 1965-1966-os állományrevízió során lan
kadni kezdtünk a súlyos kötetek terhe alatt, énekre 
fakadt és pillanatok alatt elszállt fáradtságunk, Ó tud
ta, hogy jókedvű dalaiban kifejezett szeretetével újult 
erőt ad mindnyájunknak.

Szeretetben nőtt fel, szeretetet adott családjának, és 
ezért a nagy család hozzá közelebb és távolabb álló 
tagjai is a legmelegebb érzelmekkel veszik körül, amit 
ő továbbad. így teljesül be nála a hiten, reményen és 
szereteten alapuló aktív élet minden áldása.

Kedves Laci, Laci bácsi, Isten éltesse sokáig csa
ládja körében, mindnyájunk örömére.

Németh Mária

SAJTÓFIGYELŐ

Idén 75 éves
a Széchényi Könyvtár Zeneműtára

Még tart a koncvertsorozat, amely a Zeneműtár 
évfordulójának tervezett megemlékezéseit készíti elő.

A Fiatal tehetségek koncertjei tavaly szeptember
ben kezdődtek. Szerdán Benedek Mária ének- és Bó- 
dás Zsuzsanna zongorahangversenyét hallgathatják 
meg az érdeklődők, míg január 20-án Papp Dániel 
hegedű-, Bakay Viktória brácsa-, Domán Pál cselló-, 
Patay Lóránt nagybőgő- és Kéry Tamás zongora-ka
maraestje következik.

A rendezvénysorozat célja a megemlékezésen túl, 
hogy pódiumlehetőséghez juttassa azokat a zeneaka

démiai növendékeket és pályakezdő muzsikusokat, 
akik diplomakoncertjeiket, zenei versenyprogramjai
kat a budai Vár történelmi környezetében is szívesen 
megszólaltatnák.

Az Országos Széchényi Könyvtár a magyar kultúra 
egyik fellegvára, ezért a maradandó értékeket - így a 
zenei alkotásokat is - nem csak megőrizni akarja, ha
nem ezeken a fiatal művészeken keresztül a nagykö
zönséggel is megismerteti.

Metró, 1999. január 5.
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Himnusz-konferencia
Ünnepségek a magyar kultúra napján

Tudományos ülésen emlékeztek meg tegnap Buda
pesten a Himnusz születésének 176. évfordulójáról, 
és az ünnepi programok országszerte ma folytatód
nak.

A kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 176 éve, 
1823. január 22-én fejezte be Hymnus című költemé
nyét, és az évforduló napja immár tíz esztendeje ün
nepe a magyar kultúrának.

Ebből az alkalomból tegnap emlékülés helyszíne 
volt az Országos Széchényi Könyvtár, ahol - többek 
között - Hámori József, a Nemzeti Kulturális Örök
ség Minisztériumának vezetője és Nemeskürty István 
író-történész tartott előadást.

A nemzeti bibliotéka dísztermében alkalmi kiállí
táson mutatják be annak a kézirategyüttesnek a leg

érdekesebb darabjait is, amelyeket a kulturális tárca 
vásárolt meg a könyvtárnak, illetve a Magyar Orszá
gos Levéltárnak. A levéltárban is lesz kiállítás, ma 
nyílik meg restaurált kincsekből egy bemutató, és 
ugyancsak ma nyújtja át Hámori József a Márai Sán- 
dor-díjakat. A központi ünnepségnek a gödöllői 
Grassalkovich-kastély ad helyet.

A Magyar Állami Operaházban ünnepi dalest lesz 
neves énekesek közreműködésével, Sütő András Bal
káni gerle című darabja a Nemzeti Színház műsor
rendjében szerepel.

A Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Alapítvány 
díjait szombaton adják át Budapesten a kultúra és a 
tudomány területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
személyiségeknek.

(deregán) 
Új Néplap, 1999. január 22.

A Wenckheim-palota alapköve
Demszky köszönetét mond a kormány támogatásáért

A Baross utca 18. szám alatt elkezdődött a Fővá
rosi Szabó Ervin Könyvtár új épületszámyának épí
tése. Az események kezdeteként Hámori József kul
tuszminiszter és Demszky Gábor főpolgármester 
együtt rakták le az építmény alapkövét. Fodor Péter 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója kö
szöntőjében elmondta, hogy a könyvtár a nyolcszin
tes épületszámy révén nyolcvan százalékkal megnö
veli eredeti alapterületét. A Gutenberg-galaxis koráb
ban elhanyagolt azilumai végre megújulás előtt 
állnak. Hála Istennek, megoldódni látszik a nagy test
vérintézmény, az Országos Széchényi Könyvtár egyre 
sürgetőbb raktárgondja is.

- Korszerűsödnek a hagyományos könyvtári 
funkciók, megújul a zenei részleg, s helyet kap az

új számítógépes rendszer is, amely minden XXI. 
századi elvárásnak, európai követelménynek megfe
lel - hangsúlyozta ünnepi köszöntőjében a kultusz- 
miniszter is. E háromívű újjászületés a magyar kul
túra megújulását is jelképezi. Imigyen kapcsolódik 
össze a könyv személyében a múlt, jelen és jövendő. 
Demszky Gábor főpolgármester köszönetét mondott 
Hámori József kultuszminiszternek, hiszen a 3 mil
liárdos rekonstrukciós költségből 2,4 milliárd kor
mánytámogatásból valósul meg. Ilyen nagymérvű 
kormányszintű kultúratámogatásra a közelmúltban 
aligha volt példa.

Kutassy 
Napi Magyarország, 

1999. január 30.
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KÖNYVTARUNK ELETERŐLMegállapodás

Az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója és a KKDSZ könyvtári alapszervezeti titkára megállapod
nak, hogy a könyvtár kollektív szerződését újabb öt évre, változatlan tartalommal meghosszabbítják. Az 
időközben esedékesé váló változtatáshoz továbbra is a felek egyező akarata szükséges.

Jelen megállapodás a kollektív szerződés részét képezi, azzal együtt kezelendő. A szakszervezeti titkár 
gondoskodik a megállapodás közzétételéről.

Budapest, 1999. január 22.

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók
Szakszervezetének Országos Széchényi Könyvtár Az Országos Széchényi Könyvtár részéről

Szakszervezeti alapszervezete részéről

Seres Tibor 
SZB-titkár

Poprády Géza 
főigazgató
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HUNGARIKA-ANYAGOT ŐRZÓ 
KÜLFÖLDI KÖNYVTÁRAK 

CÍMJEGYZÉKE

HUNGARICA TO BE FOUND 
IN LIBRARIES 

ABROAD: A DIRECTORY

11.
OLASZORSZÁG

VATIKÁN 
SAN MARINO

ITALY
VATICAN CITY STATE 

SAN MARINO

BUDAPEST, 1998
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HUNGARIKA-ANYAGOT ÓRZÓ KÜLFÖLDI 
KÖNYVTÁRAK CÍMJEGYZÉKE 

HUNGARICA TO BE FOUND IN LIBRARIES 
ABROAD: A DIRECTORY

1. Ausztria
2. NDK

3. NSZK

4. Svájc

5. Skandináv államok
6. Benelux államok
7. Franciaország

8-9. Nagy Britannia és 
Észak-liorezág 
(r Köztársaság 

II. Olaszország 
Vatikán 
San Marino 

13. Kanada 
15. Ausztrália

Austria
Germán Democratic 

Republic 
Fcderal Republic 

of Gcrmany 
Switzerland

Liechtenstein
Scandinavian countries 
Benelux countries 
Francé

Monaco
Great Britain and 

Northern Ireland 
Republic of Ireland 

Italy
Vatican City State 
San Marino 

Canada 
Australia

TOVÁBBI, TERVBE VETT FÜZETEK - 
FURTHER VOLUMES TO BE PUBLISHED

10. Spanyolország és - Spain and Portugál
Portugália

12. Görögország - Greece
Málta Malta

14. Amerikai Egyesült Államok - USA

A külföldi könyvtárakban fellelhető hungarika- 
anyag számbavétele régi igény. A kódexek, kéziratok 
és korai nyomtatványok felkutatására számos adat
gyűjtés folyt korábban és folyik ma is. Az a cél azon
ban, hogy - a modem nyomtatványokat is beleértve - 
a hungarika-anyagok kutatóinak általában tájékoz
tatást nyújtó kalauz készüljön, több évtizede 
fogalmazódott meg programszerűen. E program sze
rény megvalósulására nyílt lehetőség a Hungarilca- 
anyagoí őrző külföldi könyvtárak címjegyzéke c. soro
zat megindításával.

A sorozat célja kettős: a hungarológiai kutatás te
rületén számba vehető könyvtárak gyűjtőköréről, a 
gyűjteményben található magyar és magyar vonatko
zású anyag jellegéről, arányairól, feltártságának mér
tékéről és módjáról szeretnénk tájékoztatást nyújtani 
egyrészt a kiutazó hazai kutatóknak, másrészt a kül
földön dolgozó hungarológusoknak.

Sorozatunkat egy felmérésre alapoztuk. Kiadvá
nyunk elsősorban a felmérés keretében kiküldött kér
dőívekre érkezett válaszok adatait összegezi. A meg
kérdezendő intézmények kiválasztásánál azt mérlegel
tük, hogy a könyvtár jellege alapján feltételezhető-e,

hogy a gyűjtemény korábbi vagy újabb anyagában ta
lálhatók hungarikumok, vagy az intézmény kutatási te
rülete, ill. elnevezése sejtet-e hungarika-vonatkozáso- 
kat. Ezek körét elsősorban a történeti kutatásokat tá
mogató és az egyházi gyűjtemények régiójában 
bővítettük.

Felhasználtuk továbbá a Régi Magyarországi Nyom
tatványok (RMNy) szerkesztőség adatgyűjtését. Az in
nen merített adatokhoz kiegészítő információk az RMNy 
szerkesztőségében (Országos Széchényi Könyvtár, Bu
dapest) találhatók. Figyelembe vettük a Magyar Tudo
mányos Akadémia (MTA) Könyvtára (Budapest) Kéz
irattárában elhelyezett, a külföldön fellelhető hungarika- 
kódexekre vonatkozó nyilvántartás adatait is.

A fentieken kívül felhasználtuk a Széchényi Könyv
tár Kézirattárában felállított Hungarika Kézirat Ka
taszter (HKK) adatait.

Ma már a sorozat válogatott anyaga az Interneten 
is hozzáférhető az OSZK honlapján (www.oszk.hu) 
Hungarika WWW, külföldi hungarika gyűjtemények 
néven. Ezen a „kapun” keresztül a külföldi könyvtá
rak katalógusai is elérhetők.

A szerkesztők
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