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KRÓNIKA

Személyi hírek és változások 
2001. szeptember 1-2001. október 31.

Új dolgozóink: Borsos Antalné raktáros, Színháztört. Tár, Csősz Krisztián adatrögzítő, Tört. Int. Tára, Dávid 
Barbara gazd. szakaik., Pü. és Számvit. Osztály, Deák Eszter tud. kút., Retrospektív Bibi. 
Osztály, Dimopulosné Nikolau Eleni gazd. szakaik., Pü. és Számvit. Osztály, Győrfí Judit 
könyvtáros, Periodikafeldolg. Osztály, Katona Judit gazd. szakaik., Pü. és Számvit. Osztály, 
Kazsoki Gábor műsz. szakaik., Informatikai Igazgatóság, Mészáros Klára gazd. szakaik., 
Pü. és Számvit. Osztály, Podmaniczki Tímea gazd. szakaik., Pü. és Számvit. Osztály, Radó 
Rita könyvtáros, Mikrofilm- és Fényképtár, Ribáné Bászler Katalin könyvtáros, Periodika
feldolg. Osztály, Schmiedt Szabolcs könyvtáros, Könyvfeldolg. Osztály, Tóth Andrea 
könyvtáros, Gyűjt. Ép. Inform. Osztály, Tóth Gusztávné gazd. szakaik., Pü. és Számvit. 
Osztály, Török Márta gazd. szakaik., Pü. és Számvit. Osztály, Varga Éva gazd. szakaik., 
Pü. és Számvit. Osztály

Áthelyezés a könyvtáron belül: Borsos Attila ügyvit. alk., a Raktári Osztályról az Olvasó- és Táj. Szolgá
latra, Farkas Ágnes főkönyvtáros, a Könyvfeldolgozó Osztályról a Könyvtártud. Szakkönyv
tárba, Paizs János raktáros, a Raktári Osztályról a Mikrofilm- és Fényképtárba, Kasza Irma 
könyvtáros, a Könyvtártud. Szakkönyvtárból a Szervezési és Elemző Osztályra

Eltávoztak a könyvtárból:
— elhunyt: Dr. Melczer Tibor tud. kút., Olvasó és Táj. Szóig.
— munkaviszonya megszűnt: Hegyi Mónika gazd. üi., Pü. és Számvit. Osztály, Takács 

Katalin könyvtáros, Retrospektív Bibi. Osztály, Tóth Andrea ügyvit. alk., Olvasó- és Táj. 
Szóig.

— próbaidőn belül: Varga Éva gazd. szakaik., Pü. és Számvit. Osztály
— nyugdíjazással: Krencseyné Győri Erzsébet igazgató, Könyvtári Intézet

2001. november 1-2001. december 31.

Új dolgozóink: Kékesi Rita ügyvit. alk., Gyarapítási Osztály, Szarka Anita könyvtáros, Plakát- és Apró-
nyomtatványtár, Tamás Kincső könyvtáros, Hungarika Dók. Osztály 

Áthelyezés a könyvtáron belül: Gerley Imre könyvtáros, a Raktári Osztályról az Elektronikusdok. Szóig.
Osztályra, Rózsa Mária tud. kút. az Olv. és Táj. Szolgálatról a Retrospektív Bibi. Osztályra

Eltávoztak a könyvtárból:
— munkaviszonya megszűnt: Dr. Csapó Edit főkönyvtáros, Oktatási Osztály, Drzka Mag

dolna gazd. üi., Pü. és Számvit. Osztály, Káló Jánosné gazd. üi., Bérgazdálkodási és 
Munkaügyi Osztály, Magyari Ferenc szakmunkás, Működés-fenntartási Osztály

— próbaidőn belül: Dimopulosné Nikolau Eleni gazd. szakaik., Pü. és Számviteli Osztály
— nyugdíjazással: Förster Miklós igazg. üi., Nemz. és Kult. Titkárság, dr. Kovács Ilona 

oszt. vez., Hungarika Dók. Osztály, Vemer Jánosné oszt. vez., Működés-fenntartási Osz
tály
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Melczer Tiborra emlékezve 
(1945—2001)

Ha a minket körülvevő jelekből olvasni tudnánk, biztosan lát
nánk a jövőt. Kollégánk, Melczer Tibor halála mindannyiunkat na
gyon megrendített s váratlanul ért. Számos apró jel: az egyre sza
porodó orvosi vizsgálatok, fáradékonysága mind-mind jelzés volt, 
de Tibor sosem panaszkodott, ráadásul tervekről és beváltandó 
álmokról beszélve örökifjúnak tűnt szememben. Lelkesen mesélte, 
hogy franciául tanul, készülő Radnóti tanulmánykötetén dolgozik, 
utolsó nyarán Salzburgban a Mozart napokon vett részt, majd alig 
két hónap múlva, halála előtt egy héttel kollégáinkkal Franciaor
szágba utazott.

Hiszem - s tudom, hogy Tibor is így hitte -, sorsunkat a Gond
viselés irányítja, s mindaz, ami velünk történik, nem mindig mér
hető földi logikával, s a halál is csupán annyiban elfogadható, 
amennyiben egy magasabb rendű értelem ad neki jelentést, s ha- 
lottaink sem mennek el, velünk vannak, csupán fizikai valójukban 
nem tapasztalhatóak. Ám a halállal szembenézve mindig felteszünk 
magunknak számos miérttel kezdődő kérdést is: Miért kellett ennek 
így történnie? Miért ilyen korán és váratlanul? S megrettenve ve
títjük vissza magunkra a kérdést: miért élünk, ha tudjuk, hogy 
mindannyiunkra halál vár? Tibor halála kapcsán is e számtalanszor 
felmerülő kérdésekkel találtam magam szemben, míg végül Tibor 
egyik kedves versének (Babits: Csak posta voltál) gondolatai öt- 
löttek eszembe, vagyis hogy az emberi létezés felől nincs értelme 
a sok miérttel kezdődő kérdésnek, csak annak, hogy - Babitsot 
szabadon idézzem - marad-e utánunk valami magunkból, vagy 
csak az utcán cipőnkre ragadt por.

Az emberre a kollégák, a barátok, egykori tanítványai is másként 
emlékeznek, de mindenkinek gesztusok, történetfoszlányok, saját 
tapasztalatok jutnak eszébe, sőt, olykor tudom, mit válaszolna egy- 
egy kérdésemre, hogyan fejezné be elkezdett mondatomat. Szán
dékosan nem emlékekről, csak emlékezésről beszélek. Az emlék 
szó konnotációjához számomra valami szomorú tartozik, s tudom, 
Tibor nem szeretné, ha szomorúsággal gondolnánk rá. Első talál
kozásunkkor, nevét hallva a Radnóti napló barna kötete villant fel 
szemem előtt, melyet ó rendezett sajtó alá, s amely könyvespol
comon pihen. Jól esett neki az asszociáció, néhány évvel később 
dedikálta is nekem egy másik kötetét, Babits Jónás könyve kiadá
sát. Hogy mennyire pontos és alapos volt irodalmi munkáiban, azt 
az is jól mutatja, hogy a nyomdai szedéskor becsúszott, a kötetben 
maradt hibákat saját kezével korrektúrázva, javítva adta át nekem. 
S bár Tibor zárkózott ember volt, keveset mesélt magáról, miután 
a közös munkában jobban megismertem, az irodalmi lexikonból 
róla szerzett információim hamar életre keltek. Gyakorló tanításom 
hónapjaiban saját gimnáziumi tanárságának tapasztalatait osztotta 
meg velem, amikor épp filológiai kérdésekből vizsgáztam, a Babits 
kritikai kiadás munkatársaként eltöltött hat évéről mesélt, s a Ba- 
bits-szövegek sajtó alá rendezésének problémáit hozta fel példá
nak, hátha hasznát veszem majd. De legszívesebben a Károly Gás
pár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán tartott Babits 
és Radnóti kurzusairól beszélt. Nagy szeretettel emlegette tanítvá
nyait, hisz azok egy-egy jól feltett kérdése adta az alapot, de leg
alábbis inspirációt utóbbi tanulmányai, készülő kötetének írásához.

S hogy mi maradt még Tibortól nekünk, a munkatársainak, az 
irodalmároknak és a diákoknak? Másfélszáznál is több írás, az 
olasz irodalomtól a magyarig, s ez utóbbin belül Zrínyi Miklóstól 
Pilinszky Jánosig, de kiemelten két fő kutatási területről: több tucat

Radnótiról és Babitsról írott tanulmány, közte öt önálló kötet, pél
dául a Radnóti napló, és a Babits Jónás könyve kiadása. írásai, 
kutatásai megkerülhetetlenek, egyetemi tananyaggá lettek. De ez 
csak része valódi tudományos és kulturális teljesítményének. Hisz 
egy évtizedig írt a Duna Televíziónak, valamint a Magyar Rádiónak, 
ahol folyamatosan, hétről hétre jelentek meg kritikái, széljegyzetei. 
Ez utóbbi azért is fontos, mert különösen ügyelt arra, hogy írásai 
érthetőek, logikusak és mindenki számára befogadhatóak legye
nek. Tibor közvetlenül halála előtt készült befejezni Radnótiról szó
ló tanulmánykötetét. Nagy veszteség, hogy a mű nem készült el 
teljesen, de remélem, a résztanulmányok kiadásra kerülnek majd, 
mint ahogyan abban is bízom, készül majd egy Melczer Tibor em
lékkötet, s évek óta dédelgetett álma: a Radnóti napló újrakiadása 
is megvalósul majd.

S ha a jelekből olvasni tudnánk, arra is rájöhetnénk, Tibor halála 
mennyire különös jelentést hordoz. Utolsó perceit itt a könyvtárban 
töltötte, egy olasz irodalmi konferenciára igyekezett barátai társa
ságában. Mondják, épp franciaországi útjáról mesélt, anekdotázott.

Itt érte ót a halál, ahol élete nagy részét töltötte, ahol 1973 óta 
- igaz hat év megszakítással - az Olvasó- és Tájékoztató Szolgálat 
munkatársaként dolgozott. S az is szimbolikus jelentést hordoz, 
hogy egy, a nyolcvanas években az OSZK Híradó számára írott 
cikkében, olasz ösztöndíjasként azt írta: az olasz nyelv és nép 
iránti szerelme élete végéig tart. Valóban így történt.

Tibor, engedd meg, hogy végezetül utolsó találkozásunkra em
lékezzem. Pénteki nap volt, műszakváltás, Te délelőttös voltál, s 
én vettem át a helyedet. Franciaország térképe volt az asztalodon, 
s útikönyveket hoztam neked. Tettetett sértődöttséggel feddtelek 
meg: itt hagytad a visszaosztandó könyveket. Persze tudtam, a 
készülődés utolsó percei miatt történt. Amíg visszaraktam a polcra 
a pár kötetet, belenéztél készülő tanulmányomba, s visszatérve azt 
mondtad: „Tanulmányt nem kezdünk úgy, hogy tanulmányom cél
ja..., mert aki elolvassa, úgy is látja, mi az, ha meg nem jön rá, 
úgyis mindegy.” Soha nem felejtem el ezt a tiszta, élces hangot, 
melyre a körülöttünk ülők is felkapták fejüket. A mondatodat halló 
olvasók, velem együtt meg voltak győződve: egy alapjaiban elhi
bázott műről van szó. „De ha elkészülsz vele, elolvasnám” - foly
tattad megenyhülve. S bár a cikk elkészült, s valóban megváltoz
tattam az első mondatot, soha nem olvastad el azt, már nem volt 
rá időd. Miért éppen ere a történetre emlékezem? Mert talán magad 
sem tudtad, akarva-akaratlanul hány emberben hagytál nyomot, 
nyomot magad után. S itt nem csak a tájékoztató munka jellegéből 
adódó segítségnyújtásra gondolok. Hisz hibátlan stílusérzékkel te
relgetted tanítványaidat az egyetemen, formáltad ízlését a televízió 
názóinek, a rádió hallgatóinak, s fogod még évtizedekig írásaidon 
keresztül.

Élet és halál dolgai felöl hasonlóan gondolkodtunk. Önmagával 
és a külvilággal harmóniában lévő embert ismertem meg benned, 
ami ritkaság rohanó világunkban. Tudom hát, hogy azt akarnád, 
ne szomorúan, s ne sajnálattal gondoljunk rád. A halállal szembe
nézve szembesülünk azzal, hogy az életet a halálra ráadásul kap
juk, s minden - akár munkával, akár pihenéssel töltött nap - aján
dék. Mint ahogyan az is ajándék, hogy olyan emberek vesznek 
vagy vettek körül bennünket, akiket szeretünk. Éppen ezért örülök, 
hogy ismertelek, ismerlek. Tudom, Te is így gondolnád.

K
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Nemzeti intézmények 
a magyar és egyetemes kultúráért 

1802-2002

Amikor Széchényi Ferenc gyűjteményét felajánlot
ta a nemzetnek, egy hosszú folyamat zárult le és egy 
újabb vette kezdetét. Nyilvános intézményként létre
jött egy központi gyűjtemény (könyvtár és múzeum), 
amely mind gyűjteményszervezési, mind pedig tudo
mányos céljait tekintve nemzeti volt. Az 1802-ben 
beteljesülő folyamat gyökerei évszázadokra nyúlnak 
vissza.

Míg az országban a XVI. század óta nem volt olyan 
erős központi hatalom, amely intézményesen tudta 
volna ellátni a Kárpát-medencében élők nemzeti mű
velődésének szervezését, addig ezt a feladatot egyre 
inkább tudatosan vállalták fel a főúri udvarok, a törté
nelmi egyházak.

A nyilvános közgyűjtemények létrehozásának tár
sadalmi igénye a felvilágosodás hatására bontakozott 
ki a XVIII. században. Ennek egyik, világviszonylat
ban is korai gyümölcse a Magyar Nemzeti Múzeum. 
Az 1802-ben Gróf Széchényi Ferenc által alapított mú
zeum az ország első modem értelemben vett kulturális 
és tudományos intézménye volt. Létrejöttét a felvilá
gosodás és a reformkor eszméinek köszönheti, annak 
a történelmünket jelentősen átformáló küzdelemnek, 
amelyet akkori honfitársaink legjobbjai a magyar 
nyelv, a magyar kultúra és a tudomány megúj hodásáért 
folytattak. Az alapítónak és követőinek az volt a cél
juk, hogy a nemzet történelmére vonatkozóan minden 
emléket összegyűjtsenek, ezt tudományos alaposság
gal kiértékeljék, s így táplálják az újjáéledő magyarság 
nemzeti önbecsülését, adjanak erőt és bizodalmát jö
vendőjének alakításához.

Az új intézmény létrehozása tette lehetővé az egye
temes kultúra szellemi áramlatainak szélesebb körű 
megismerését, a kultúra demokratizálódását.

A születésének kétszázadik évfordulóját ünneplő 
két nemzeti intézmény 2002-ben egy egész éven át

„Légy tudatában értékeidnek" 
(Széchényi Ferenc)

tartó rendezvénysorozattal szeretné köszönteni az 
alapító Széchényi Ferencet, s a magyar könyvtár- és 
múzeumügy jeles dátumát.

Az ünnepi év jelmondata is Széchényi Ferenctől 
származó, fiához — Istvánhoz — halálos ágyán írott 
leveléből választottunk:

„Légy tudatában értékeidnek”

melyet a XXI. század elejének egész magyarsága 
ma is büszkén vállalhat nemzeti értékeinek megőr
zésének és ápolásának méltó alapgondolataként.
E hagyományok őrzését - alapfeladatként — ellátó 

két intézmény az ünnepi megemlékezések, s kiadvá
nyok mellett nemzetközi tudományos konferenciák, 
a hazai közélet széles rétegeit megszólító esemény- 
sorozattal kívánja megünnepelni bicentenáriumát. Az 
egész éven átívelő programsor négy kiemelkedő, a 
jubileumhoz kapcsolódó gondolat köré épül fel:

A Magyar Kultúra Napján (január 22.) induló nyitó 
szakasz alapgondolata: „Hagyomány és nemzettu
dat”. Széchényi Ferenc szobrának megkoszorúzása 
indítja el az ünnepi év eseményeit, amelyet a magyar- 
országi múzeumok 200 évének történetét bemutató 
kiállítás, s a Bőd Péterrel foglalkozó konferencia kö
vet. Ezen időszak kiemelkedő eseménye lesz a Ma
gyar Nemzeti Múzeumban megrendezendő két, nagy 
tömegeket vonzó kiállítás: „A magyar kereszténység 
1000 éve”, illetve „A nagyszentmiklósi aranykincs”.

Az „Egyén-család—társadalom ”az alapgondolata 
a sorozat második szakaszának, mely a Széchényi em
léknapi ünnepséggel (április 29) veszi kezdetét. A 
megemlékezések, tudományos ülésszakok mellett, 
mindkét intézmény egy-egy új tárlat megnyitásával a 
„Világ Magyarjai a Magyar Nemzet Múzeumért” 
gyűjtőpályázat eredményeit, illetve az „Uralkodók és
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corvinák”, Mátyás itthon eddig még nem látott köny
veit bemutató kiállítás —teszi színessé e részt.

„A kultúra egyetemessége" a programsorozat har
madik szakaszának mottója, melyhez elsősorban 
nemzetközi részvételű események kapcsolódnak: A 
Magyar Könyvtárosok Világtalálkozója, Az európai 
nemzeti könyvtárak vezetőinek és az International 
Council of Museums (ICOM) Régészeti és Történeti 
Bizottságának konferenciái. Az ünnepségsorozat szé
les körét jól példázza, hogy itt kerül sor a Honisme
reti Szövetség által a Kárpát-medencében élő közép- 
iskolások számára rendszeresen megrendezett műve
lődéstörténeti vetélkedő sorozat döntőjére, melynek 
témája ez évben: „A tudás forrásai” címmel a köz- 
gyűjtemények történetének 200 éve.

Az ünnepi év eseményeit záró sorozat méltó 
összefoglalása lesz a magyar kultúra e nemzetközi 
jelentőségű évadjának.

„Nemzeti intézmények-polgári művelődés " a gon
dolatkör az európai kontinens nemzeti könyvtárainak 
alapításáról szóló konferencia, a Kárpát-medence je
lentősebb könyvtárainak és az európai múzeumok 
igazgatóinak, a nemzeti múzeumok XXI. századi sze
repéről szóló találkozója, valamint az OSZK és a 
MNM történetét bemutató kiállítás reprezentálja.

Terveink szerint az ünnepségsorozatot az alapítás 
200. évfordulóján, 2002. november 25-én a Magyar 
Nemzeti Múzeumban rendezett díszünnepséggel, a 
múzeum új, állandó régészeti kiállításának megnyitá
sával ér véget.

A Magyar Nemzeti Múzeum 
és az Országos Széchényi Könyvtár bicentenáriumi 

programsorozatának tervezete

Január 22.
Magyar Kultúra Napi megemlékezés 
Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum és az Orszá

gos Széchényi Könyvtár
A nap eseményei Széchényi Ferenc szobrának ko
szorúzásával kezdődnek és a Nemzeti Múzeum 
kertjének történelmi parkká nyilvánításával folyta
tódnak.
Az ünnepség védnöke: Rockenbauer Zoltán mi
niszter úr.
A délután folyamán a Magyar Kultúra Napján szo
kásos megemlékezés ebben az évben a Széchényi
ek kultúrateremtő vállalkozásai köré csoportosul. 
Előadást tart Szörényi László. Az ünnepséget szo
kás szerint irodalmi és zenei betétek színesítik, köz
reműködik: Bánffy György színművész és Berecz 
András ének- és mesemondó. A megjelenteket dél
ben a Múzeumban, este a Könyvtárban várja foga
dás. Az esemény társszervezője a Petőfi Irodalmi 
Múzeum.

Február 15-április 30.
Múzsák kertje - a magyarországi múzeumok 200 éve 
Helyszín: OSZK

A kiállítás a Pulszky Társasággal közösen kerül 
megszervezésre.
Széchényi Ferenc múzeumalapító szándékával in
dult 200 évvel ezelőtt a szervezett múzeumi élet. 
A „hosszú XIX. század” korában (1914-ig) a tör
ténelmi Magyarország területén mintegy 100 mú
zeum jött létre, a múzeumok létrehozója leggyak
rabban a civil kurázsi, társadalmi egyesületek és 
magánszemélyek, és kisebb részben városok, vár
megyék. A kiállítás a múzeumalapítás időszakában 
létrejött - ma részben határainkon kívül eső — leg
jelentősebb gyűjtemények (mintegy 50-60 intéz
mény) bemutatásával szeretné bizonyítani közgyűj
teményeink korábban átfogó kulturális küldetését. 

Február 22—23.
Konferencia Bőd Péterről 
Helyszín: OSZK
Az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Tu
dományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete 
és a Bőd Péter Társaság Bőd Péter születésének 
290. évfordulója alkalmából tudományos konferen
ciát szervez. A konferencia középpontjában Bőd 
Péter irodalmi munkássága áll. A rendezvényhez
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kapcsolódva a két intézmény többek között egy 
Bőd Péter bibliográfia megjelentetését tervezi.

Február utolsó hete 
A magyar kereszténység 1000 éve 
Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum 
A 2001 októberében megnyitott vatikáni kiállítás 
hazai bemutatása.

Március 4.
A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 
ünnepi közgyűlése
Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum 
Az 1878-ban alapított Társulat szokásos éves köz
gyűlése, ünnepi jelleggel, az évfordulóhoz kapcso
lódó előadással.

Március 23.
Internet Fiesta 
Helyszín: OSZK
A konferenciát „Hagyományok és új kihívások” cím
mel a 200 éves Országos Széchényi Könyvtár új szol
gáltatásai köré szervezi az Internet Society a Magyar 
Tudományos Akadémiával, a HUNGARNET Egye
sülettel, az NIIF Programirodával, aNeumann Kht-vel 
és az Országos Széchényi Könyvtárral közösen.

Március vége
A nagyszentmiklósi aranykincs 
Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum 
A kiállítás a Bécsben őrzött, s Magyarországon 
több mint egy évszázada nem látott, páratlan értékű 
lelet és az avar fejedelmi kincsek bemutatására vál
lalkozik.

Április 29.
Széchényi Ferenc emléknap 
Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum és OSZK 
A nap eseményei két márványtábla elhelyezésével 
kezdődnek a múzeum földszinti rotundájában, a 
múzeum korábbi igazgatói, illetve kiemelkedő do- 
nátorai emlékének megörökítésére. A délután fo
lyamán a Széchényi emléknapon kerül sor az Or
szágos Széchényi Könyvtár Széchényi emlékérmé
nek és a Keresztury Dezső-díj átadására a könyvtár 
dísztermében. Ez alkalommal az ünnepélyes díjá
tadáson túl előadássorozat ismerteti a könyv
táralapító Széchényi Ferenc munkásságát, az elő
adók a könyvtár munkatársai közül kerülnek ki. Az 
évforduló alkalmából Széchényi Ferenc könyv
táralapító eredeti, több száz kötetet számláló 
könyvtára az Országos Széchényi Könyvtár V. 
szintjén a főigazgatói folyosón, reprezentatív szek
rényekben kerül a látogatók elé, állandó kiállítás 
keretében. Elhelyezésre kerül a könyvtár igazgatói
nak nevét megörökítő márványtábla is.

Május 16-augusztus 16.
Uralkodók és corvinák 
Helyszín: OSZK
A kiállítás Mátyás világhírű könyvtárának legszebb 
kéziratait mutatja be, elsősorban azt a 24 firenzei kó
dexet, amelyekről a legfrissebben fedezte fel a kuta
tás, hogy a Corvina számára készültek. Melléjük a 
bécsi, a wolfenbütteli és a magyarországi corvinák 
legdíszesebb, antikizáló stílust követő darabjai ke
rülnek. A kiállítást reprezentatív katalógus kíséri, 
szenzációt jelent majd a könyvtár tulajdonában lévő 
35 corvina digitális változatának bemutatása is. 

Május 17.
A világ magyarjai a Magyar Nemzeti Múzeumért 
Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum 
A kiállítás a hasonló elnevezésű pályázathoz kap
csolódik, a felhívásra küldött adományok legszebb 
tárgyi és dokumentatív emlékeit bemutatva, kiegé
szítve a Magyar Nemzeti Múzeum legutóbbi ne
gyedszázadának új szerzeményeivel.

Július
A ciszterci rend és a Reguly Antal Könyvtár törté
nete
A kiállítás a zirci könyvtárban kerül megrendezésre. 

Augusztus 6-8.
Magyar Könyvtárosok VI. Világtalálkozója 
A kétévente megrendezésre kerülő találkozónak a 
millenniumi év után 2002-ben ismét a könyvtár ad 
otthont. A Könyvtári Intézet aktív közreműködé
sével várhatóan ismét hazánkban találkoznak a vi
lág magyar származású könyvtárosai, hogy a 
könyvtáros világ legfontosabb fejleményeit megis
mertessék és megértessék egymással.

Augusztus 8-10.
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének vándorgyű
lése
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete szokásos éves 
vándorgyűlését hosszú évek után ismét Budapesten 
rendezi meg az Országos Széchényi Könyvtárban, 
helyszínként bevonva a többi vári kulturális intéz
ményt is.

Szeptember 9-11.
A magyar múzeumigazgatók országos értekezlete 
Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum 
A magyar múzeumok igazgatóinak szokásos éves 
értekezlete. Témája: Hagyomány és korszerűség a 
magyar muzeológiában.

Szeptember 24.
A Magyar Nemzeti Múzeum klasszicista épülete és 
megújulása
Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum
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A kiállítás áttekintést ad a múzeum építéstörténetéről, 
művészettörténeti értékeiről és azon XX. századi meg
újulásáról, amely már a XXI. századi létéért történik. 

Szeptember 25-30.
ICOM konferencia 
Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum 
Az „International Council of Museums” (ICOM) 
Régészeti és Történeti Bizottságának konferenciája. 

Szeptember 25-28.
Az európai nemzeti könyvtárak vezetőinek értekezlete 
Az európai nemzeti könyvtárak igazgatóinak soros 
ülésére minden évben más helyszínen kerül sor. 
2002-ben először Magyarország és a Széchényi 
Könyvtár ad helyet a kb. 45 fős szakembergárda ta
lálkozójának. A szakmai eredményeken túl fontos, 
hogy a könyvtárat és a magyar kultúrát, nemzeti ér
tékeinket méltóképpen ismerjék meg a vendégek. 

Október 28.
A „Tudás forrásai” (a közgyűjtemények törté
netének 200 éve), művelődéstörténeti vetélkedő 
Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum 
A Honismereti Szövetség által a Kárpát-medencé
ben élő középiskolások számára rendezett vetélke
dő döntője.

November 21—22.
Konferencia a nemzeti könyvtárak alapításáról Eu
rópában, valamint a Kárpát-medence könyvtárai 
főigazgatóinak találkozója 
A konferencia a nemzeti kulturális mozgalmakon ke
resztül tárgyalja a nemzeti könyvtárak alapításainak 
kérdését Európában. Társszervezők: az MTA Művelő
déstörténeti Bizottsága, Institut des études classiques 
de l’Académie des Sciences (Prague), Centre francais 
de recherche en Sciences sociales (Prague), Österrei- 
chisches Őst- und Südosteuropa-Institut (Bmo), Mai
son des Sciences de l’homme (Paris), Gesellschaft fúr 
Buchforschung in Österreich (Wien). A Kárpát-me
dence legjelentősebb magyar könyvállományt őrző 
könyvtárainak vezetői harmadik alkalommal tartják 
meg szokásos éves találkozójukat.

November 22.
A Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi emlékérmé
nek átadása
Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum

November 22—2003. február 28.
Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtár és a Ma
gyar Nemzeti Múzeum történetéből 
Helyszín: az Országos Széchényi Könyvtár há

rom kiállítóterme és a hozzájuk kapcso
lódó terek.

A kiállítás szerkezetileg két részből áll. Az első 
eredeti dokumentumok és tárgyak felhasználásával 
bemutatja a két intézmény alapítását, hosszú közös, 
majd önálló történetét: az őket érintő legfontosabb 
eseményeket, a gyűjtemény gyarapodását, szerve
zeti fejlődését, a könyvtár legrangosabb vezetői
nek, munkatársainak szakmai és tudományos telje
sítményét. A második rész, némileg a reprezentatív 
centenáriumi kiállítás hagyományához kapcsolód
va, a Múzeum és a Könyvtár gyűjteményeinek kin
cseiből ad keresztmetszetszerű képet eredeti tár
gyak, dokumentumok és nemesmásolatok segítsé
gével.

November 25.
Díszünnepség
Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum 

Az alapítás 200. évfordulójára a két intézmény dísz
ünnepséggel emlékezik, az MNM új állandó régésze
ti kiállításának az „Évezredek nyomában” megnyitó
jával egybekötve. A megnyitón részt vesznek a nem
zeti múzeumok és könyvtárak főigazgatói, az 
UNESCO, az ICOM és az Európa Tanács küldöttei, 
valamint a magyar kulturális és politikai élet repre
zentánsai az ünneplő intézmények munkatársainak 
képviselőivel együtt.
November 25.

Évezredek nyomában 
Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum 
A Magyar Nemzeti Múzeum új régészeti állandó 
kiállítása a magyar föld népeinek történetét mutatja 
be a honfoglalás előtt.

November 26-27.
Az európai nemzeti múzeumok igazgatóinak talál
kozója
Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum 
Téma: a nemzeti vagy annak tartott múzeumok 
szerkezeti felépítése, gyűjtő tevékenysége és szere
pe országa és Európa kulturális életében.
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Az Országos Széchényi Könyvtár bicentenáriumi kiadványai
(tervezet)

1. Széchényi Ferenc és az Országos Széchényi 
Könyvtár gyűjteményei
— Az OSZK fotóalbuma (magyar, angol, német 

nyelven)
— Somkuti Gabriella: Az OSZK története I. 1802— 

1918
— Németh Mária: Az OSZK története II. 1921— 

2002
— Rácz Ágnes: Az OSZK történetének kronológiá

ja, az OSZK tevékenysége a nyomtatott források 
tükrében és OSZK tisztinévtár 

— Richard Prazak—Deák Eszter: Die Korrespon- 
denz von Ferenc Széchényi mit tschechischen 
Gelehrten- 1870-1816

— Széchényi Ferenc levelezése cseh tudósokkal — 
(Nemzeti Téka sorozat)

— Ómagyar Mária-siralom (fakszimile kiadás)
— A nemzeti gyűjtemények alapító okirata (fakszi

mile kiadás)
— Halotti beszéd (fakszimile kiadás)
— Urbán Gusztávné: A zirci Reguly Antal Műem

lékkönyvtár (Libri de Libris sorozat)
— Cseh Mária: Az OSZK Kisnyomtatványtára 

(Libri de Libris sorozat)
— Plihál Katalin szerk.: Az OSZK kéziratos térkép 

katalógusa (Libri de Libris sorozat)
— Plihál Katalin szerk.: A magyar térképészet 

nagyjai — Lipszky János, Mikoviny Sámuel 
(Libri de Libris sorozat)

— P. Vásárhelyi Judit szerk.: Fejezetek a XVII. 
századi nyomdászatunkból (Libri de Libris so
rozat)

— W. Salgó Ágnes-Stemler Ágnes szerk.: Honte- 
rus-emlékkönyv (Libri de Libris sorozat)

— Művészkönyv az OSZK-ról (Kiss Ilona)

2. Kiállítási katalógusok
— Az Uralkodók és corvinák kiállítás katalógusa 
— Múzsák kertje - a Pulszky Társaság kiállításá

nak katalógusa

— Oláh Gusztáv kiállítás katalógusa

3. Könyvtáros szakmai kiadványok
— Nagy Anikó szerk.: Az évezredindító hazai idő

szaki sajtó
— Dallos Eszter szerk.: A Magyarországon magyar 

és idegen nyelven megjelent valamint a külföldi 
hungarika hírlapok és folyóiratok lelőhelyjegy
zéke 1850^1952

— Gál Ágnes-Gál Julianna szerk.: A Babits-kutató 
Gál István

— Gál Ágnes-Gál Julianna szerk.: Gál István élet
mű-bibliográfiája

— Szigethy Rudolf: A romániai magyar könyvki
adás bibliográfiája 1990-1998

4. Történeti kiadványok
— Szabó Henrietté: A dévai Ferences Rendház 

könyvtára (Nemzeti Téka sorozat)
— Emődi Antal: A nagyváradi főkáptalan könyv

tára
— Deé Nagy Anikó: A Teleki-téka katalógusa V. 

kötet
— Fallenbüchl Zoltán: Állami (királyi és császári) 

tisztségviselők a XVII. századi Magyarországon 
(Nemzeti Téka sorozat)

— Elena Saktorová—Monok István: Thurzó György 
könyvtára

— Bíró Gyöngyi: A kolozsvári unitárius könyvtár 
a XVII. században

— Monok István — Ötvös Péter: Batthyány Boldi
zsár könyvtára

— A Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat leg
újabb darabjai:

Szenczi Molnár Albert: Imádságos köny
vecske
Melius Juhász Péter: Herbárium 
Pesti Mizsér Gábor: Újszövetség

— Gerics Ferenc, Monok István szerk.: A lendvai 
nyomdászat története

A Magyar Nemzeti Múzeum bicentenáriumi kiadványai

— Kovács Tibor: A világ magyarjai a Magyar Nem- — Cséfalvay Pál, Zombori István: A magyar keresz- 
zeti Múzeumért (kiállítási katalógus) ténység 1000 éve (kiállítási katalógus)
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— Garam Éva: A nagyszentmiklósi aranykincs (kiál
lítási katalógus)

— Pintér János: A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjte
ményei

— Rezi Kató Gábor: A Magyar Nemzeti Múzeum tör
ténetének dokumentumai I—II.

— Várady Géza-Szikossy Ferenc: Az MNM és az 
OSZK története (kiállítási katalógus)

— Kovács Tibor: 200 év — 200 műtárgy
— Rezi Kató Gábor: A Magyar Nemzeti Múzeum 200 

éve (CD-ROM)
— A Magyar Nemzeti Múzeum évkönyveinek ünnepi 

kötetei:
Fólia Archaeologica (szerk.: Fodor István) 
Fólia Historica (szerk.: Kovács Tibor) 
Műtárgyvédelem (szerk.: Török Klára)

A bicentenáriumhoz kapcsolódó 
televíziós produkciók

Film a Magyar Nemzeti Múzeum történetéről (La- A közép-európai építészet egyik büszkesége (Ml) 
katos Iván) Az Országos Széchényi Könyvtár története és gyűj-
Emberek, események, történelmi pillanatok a Ma- teményei (Zsupos Zoltán, Duna TV) 
gyár Nemzeti Múzeum életében (Ml)
Egy klasszicista épület megújulása (Duna TV)

Egyéb évfordulós események

Évfordulós bélyeg kiadása (Magyar Posta) 
Évfordulós forgalmi pénz kiadása (Magyar Nem
zeti Bank)
Széchényi Ferenc sírjának koszorúzása 
A Magyar Nemzeti Múzeum volt főigazgatóinak 
sírjának felújítása és koszorúzása

Az Országos Széchenyi Könyvtár fénykép-üvegle
mez gyűjteményének legszebb képei az elmúlt 200 
évből
Escher Károly hagyatékának jeles darabjai 
A Jelenkori Fotóművészeti Gyűjtemény kiemelke
dő alkotásai

A Gyűjteményfejlesztési Főosztály 
és Nemzeti Bibliográfiai Központ 2001. évi

beszámolója

Szervezeti, vezetési változások 
2001-ben kisebb szervezeti változtatásokra került 

sor. Június 1 -jével a korábban önálló Nemzetközi Cse
reszolgálat a Gyarapítási Osztály Külföldi Csoportjába 
integrálódott. A létszámában és feladatkörében kibő
vült osztály vezetésére pályázat útján az osztály koráb
bi vezetője, Karakas Pétemé kapott megbízatást. Má
jus 1-jétől a Magyar ISBN Iroda a Könyvfeldolgozó 
Osztálytól a Kötelespéldány Szolgálat szervezeti kere
tébe került, ugyanakkor a korábban önálló egységként

működő Szakozó Osztály a Könyvfeldolgozó Osztály 
része lett, mint Osztályozó csoport.

Szabványosítás, szabályzatok kidolgozása
Elkészült és megjelent a „KSZ/3 Bibliográfiai le

írás. Időszaki kiadványok” c. szabályzat, kidolgozója 
Nagy Anikó. Elkészült a „KSZ/5 Bibliográfiai leírás 
és hivatkozás. A bibliográfiai leírásban előforduló sza
vak és szókapcsolatok rövidítési szabályai” szabály
zattervezet, kidolgozója Gazdag Tibomé. Az MSZT
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megbízásából elkezdtük az „ISO 10324:1997 Az ál
lományadatok közlése. Összefoglaló szint” nemzetkö
zi szabvány honosítási munkálatait, fordító Gazdag Ti- 
bomé, lektor Berke Bamabásné. Gazdag Tibomé vé
leményezte az „ISSN kézikönyv” felülvizsgált 
változatát, valamint az „ISBD(CR = Continuing Re
sources)” bibliográfiai leírási szabályzat revideált ter
vezetét. A főosztály munkatársai szakértőkként vettek 
részt a szabályzatok véleményezésében. 2001 márciu
sától Berke Bamabásné látja el a Könyvtári Intézetben 
működő Könyvtári és Szakirodalmi Tájékoztatási 
Szabványosítási Bizottság, valamint a Magyar Szab
ványügyi Testületben működő „Könyvtár és doku
mentáció” műszaki bizottság elnöki teendőit.

GYŰJTEMÉNYFEJLESZTÉS

Folyamatos munkák
A költségvetés gyarapításra fordítható hányada és 

a külön források az év első háromnegyedében a törzs
gyűjtemény és a különgyűjtemények kiegyensúlyo
zott gyarapítását, a cserepartneri, a szabadpolcos, il
letve a segédkönyvtári kérések teljesítését lehetővé 
tették. Az év utolsó negyedétől pénzügyi okokból 
minden halasztható vásárlást el kellett napolni. A tá
mogatott partnereket tájékoztatni kellett arról, hogy 
2002-től a lapelőfizetéseket számukra megszüntetjük.

A Külföldi csoport és a Nemzetközi Csereszolgálat 
összeolvadása az új személyi feltételek és feladatok 
felmérésével, a nyelvterületek újrafelosztásával, a 
munkakörök kialakításával és a munkafolyamatok 
ésszerűsítésével járt.

A Belföldi csoport a külföldi jegyzékek hungarika 
anyagának áttekintése mellett több mint 80 hazai árve
rés mintegy harmincezer tételéből vásárolt. Az Apró- 
nyomtatványtárból érkezett 20 ládányi kis terjedelmű 
művet tipizálta, hasonlította, illetve átadta a külön- 
gyűjteményeknek. A tárolókönyvtár 1850 előtti, illet
ve 1952 előtti könyvanyagából gyarapította a törzs
gyűjteményt és elvégezte az egyetemek által kiváloga
tott anyag ajándékozás előtti ellenőrzését. A csoport 
szakértői tevékenységének két területét maradéktala
nul ellátta: felteijesztette védésre a Kulturális Örök
ségvédelmi Hivatalhoz az árveréseken felbukkanó vé
dendő műveket, valamint szakértői véleményt adott az 
év során két ízben módosult kiviteli engedélyezési el
járásokban.

Az elkészült cédulamásolatok, utánrendelések, a 
cédulák adatrögzítése és nyomtatása az év folyamán 
az előző évi adatokhoz viszonyítva annak ellenére 
emelkedett, hogy az év utolsó két hónapjától a két

gyakorlott munkatárs egyike belső áthelyezéssel az 
osztályon más munkakört látott el.

Kiemelt feladatok
Az átszervezésből adódóan elkészült a Külföldi 

csoport és a volt Nemzetközi Csereszolgálat hazai 
sorozati és periodika nyilvántartásának revíziója, va
lamint egyeztetése és aktualizálása a külföldi csere- 
partnerekkel.

Részt vett az osztály a családügyi miniszter és az 
MKKE által szervezett millenniumi könyvgyűjtési 
akció keretében a törökbálinti tárolókönyvtárba szál
lított könyvadomány durva szakrendbe sorolásában, 
polcra helyezésében, majd az adományért jelentkező 
intézmények részére a csomagok elkészítésében.

A Cédulasokszorosító részleg részt vett a retrospek
tív katalóguskonverziót előkészítő munkálatokban.

Az osztály több munkatársa rövidebb-hosszabb 
ideig szakértői feladatokat látott el a NKÖM, illetve 
az intézményvezetés megbízása alapján, valamint 
hozzájárult a külföldi intézményekkel közös rendez
vények, kiállítások sikeréhez.

Több alkalommal került sor külföldi magyar intézeti 
könyvtárak gyűjteményének felülvizsgálatára, selejte
zésére, illetve állományuk feldolgozására (Bécs, Ró
ma, Helsinki).

Az Alexandriai Könyvtárnak szánt 2 millió Ft ér
tékű minisztériumi könyv, illetve egyéb dokumen
tumból álló ajándék-küldemény összeállítását (be
szerzés, számlaintézés, listázás, adjusztálás) határidő
re elvégeztük.

Több ízben vettünk részt az AMICUS-hoz való 
csatlakozást megelőző oktatásban tanulóként és okta
tóként.

KÖTELESPÉLDÁNY SZOLGÁLAT

Folyamatos munkák
A Kötelespéldány Szolgálat feladata az előállítók 

által beküldött kiadványok fogadása, csoportosítása, 
naplózása irányítása az OSZK megfelelő gyűjtemé
nyeibe kiadványtípusok szerint, valamint az ismert, de 
be nem küldött dokumentumok reklamálása és a kiadói 
pályázatokhoz szükséges igazolások elkészítése.

Folyamatos volt a kiadványok elosztása az ODR 
könyvtárak és szakkönyvtárak számára, illetve a vá
logató könyvtáraknak.

Az időszaki kiadványok esetében a mostani statisz
tikai adatok eltérnek az előző évek adataitól, ugyanis a 
kardex ellenőrzését elvégeztük, melynek során kiszűr
tük a tartósan szüneteltetett vagy megszűnt lapokat.
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Továbbra is folyamatos volt az adatgyűjtés és fel
dolgozás a KSH számára az országos statisztika ké
szítéséhez.

A Magyar ISBN Iroda ellátta a Magyarországon 
megjelent dokumentumok előzetes tipológiai minősí
tését, az ISBN számrendszerrel kapcsolatos teendőket 
(számellenőrzés, javítás, számmegállapítás, számtar
tományok, illetve egyedi könyvazonosítók kiutalása, 
katalógusok gondozása, kapcsolattartás a kiadókkal, 
tájékoztatás) és építette a kiadói adatbázist. Az év vé
gén lehetőség nyílt a hosszú évek óta tervezett 
ISBN/ISMN számnyilvántartó rendszer megvalósítá
sára, elkezdődött a rendszerspecifikáció kidolgozása 
és azt követi a programfejlesztés, így mód lesz a ma
nuális nyilvántartás kiváltására. Elkezdődött a Ma
gyarország számára megállapított ISMN számtarto
mányból azonosítók kiutalása.

Kiemelt feladatok
Az osztály munkatársai részt vettek az AMICUS- 

hoz való csatlakozást megalapozó oktatásban.

Személyzeti kérdések
A Magyar ISBN Iroda egy munkatársa nyugdíjba 

vonult, helyének betöltésére csak 2002 közepén van 
mód, a létszám viszont egy pályakezdő munkatárs 
felvételével gyarapodott július 1-jétől, így az Iroda 
munkájában nem volt fennakadás.

FELDOLGOZÁS

KÖNYVFELDOLGOZÁS

Folyamatos munkák

Kötelespéldányok feldolgozása
2001-ben, a megelőző évekhez hasonlóan, a terve

zettnél több mű érkezett feldolgozásra. Ez azt jelen
ti, hogy az egész feldolgozói futószalag folyamatosan 
leterhelt, szinte valamennyi munkaállomáson rendkí
vüli erőfeszítést igényelt az anyag továbbítása.

Az MNB Könyvek Bibliográfiája Szerkesztősége 
szerződés alapján feldolgozta a Könyvtárellátó Köz
hasznú Társaságtól (KELLŐ) érkezett kiadványokat a 
NEKTÁR adatbázisban, az MNB gyűjtőkörébe nem 
tartozókat pedig szövegszerkesztővel. A KELLŐ szá
mára sokszorosításra kész katalóguscédulák száma 
6975 volt (2000-ben 6700).

A Szerkesztőség a feldolgozást követően kijelölte a 
nyomtatott füzetekbe kerülő tételeket, elvégezte a 
szerkesztési feladatokat (korrektúra, javítások) és a

nyomdakész kéziratokat átadta sokszorosításra. Az 
MNB KB 56. évf. 3-24. füzete és az 57. évf. 1-2. fü
zete, összesen 8482 tétellel időben elkészült, a 2000. 
évi floppyn megjelentetett indexszel együtt.

A főosztály egész évben terjesztette a Könyvek 
Nemzeti Bibliográfiája Floppyn c. kiadványt. A Szi
rén rendszer továbbszolgáltatásán keresztül több mint 
700 iskolai, községi, városi és megyei könyvtár hasz
nosította az MNB rekordokat.

A tankönyv/jegyzet anyag feldolgozására ebben az 
évben sem tudtunk elegendő munkaerőt biztosítani.

Külföldi és 1945 előtt megjelent magyar
könyvek feldolgozása
A külföldi könyvek feldolgozása októberig a KA- 

TAL adatbázisban, majd novembertől az AMICUS- 
ban folyamatos volt. A külföldi hungarika részdoku
mentumok és sorozatok feldolgozása októberig szüne
telt, minthogy ezek kezelésére a KATAL program nem 
volt felkészítve. Adataik utólagos bevitelére az AMI- 
CUS-ban kerül sor. A retrospektív beszerzésű magyar 
könyvek feldolgozása, ha lassan is, de folyamatosan 
haladt, a revízió azonban kapacitáshiány miatt ebben 
az évben sem indult meg.

Osztályozás
Az osztályozás hiánytalan volt a KELLÓ-tól érke

zett könyvek esetében, a kötelespéldányok, a külföldi 
könyvek és a régi anyag esetében azonban lemaradás 
van, ugyanez a helyzet évek óta a tankönyv/jegyzet 
anyagnál.

Szaktájékoztatásra 308 munkaórában került sor.

Katalógusok
Az olvasói és a szolgálati leíró katalógusokat az osz

tály tovább gondozta az 1991 -ig megjelent könyvekről 
készített katalóguscédulákkal, utalókkal, a felmerült 
hibák javításával. A szakkatalógusok gondozása (fió
kok átrendezése, átszerkesztése, rendbetétele, válasz
tólapok írása, beosztás) folyamatos volt. 2001. szep
tember 1-jétől a Tájékoztatás az OSZK olvasói könyv
katalógusainak (cédulakatalógusok) lezárásával 
kapcsolatos újabb megállapodásokról c. dokumen
tumban foglaltaknak megfelelően, csak a legszüksége
sebb munkaerő ráfordítással gondozzuk a cédulakata
lógusokat.

Kiemelt feladatok
A Dobis/Libis rendszerről az AMICUS-ra törté

nő átállásból adódó feladatokat (adatköltöztetés prob
lémáinak felszámolása, termékek előállítása stb.) a



2000. december 18-ai indulást követően az idei eszten
dő első heteiben végezhettük el. A fenti időszakról 
részletes beszámoló olvasható Tóth Loránd cikkében: 
Szervusz Amicus! avagy rendszerváltás a Könyvfel
dolgozó osztályon — KFO-n megélve, In: OSZK Hír
adó. 44.évf. 2001. l/2.sz., p. 9-11. Egyes problémák 
megoldására csak szeptemberben kerülhetett sor, pl. 
hiányzó kötetjelzések pótlása.

A külföldi könyvek adatbázisának KATAL-ból 
AMICUS-ba költöztetésére 2001. október végén ke
rült sor. Az osztály négy munkatársa vett részt a betöl
tési teszt munkálataiban. 2001. november 5-én indult 
meg a külföldi könyvek AMICUS-ban történő feldol
gozása. Az első napokban, hetekben a költöztetés utó
munkálatai mellett megindulhatott az ez idáig hiányzó 
sorozati főtételek létrehozása is.

A retrospektív konverziós munkálatok keretein be
lül (pályázati forrásból és céltámogatás segítségével) 
megkezdődött az MNB tételek honosítása (a bibliog
ráfiai tételek kiegészítése raktári jelzetekkel és példá
nyadatokkal) a NEKTÁR adatbázisban. Az első sza
kaszban (2001. február, március) 15 000 tétel, a máso
dik szakaszban (2001. december) 14 500 tétel 
honosítása, valamint 15 000 tétel példányadatának a 
mozgatható példány adataival történő kiegészítése tör
tént meg.

Az osztály a megjelenő nemzetközi és hazai szak
mai irányelvek, szabványok, szabályzatok (IFLA— 
FRBR, MOKKA szabályzatok, Könyvtári és szakiro
dalmi tájékoztatási szabályzatok stb.) mentén újra
gondolta eddigi gyakorlatát, elsősorban a formai 
feltárás területén, az egyszerűsítés alapelvét szem 
előtt tartva. (Kiegészítések az OSZK könyvfeldolgozói 
döntvénytárához, 2001. november 7.)

Valamennyi munkaállomáson jelentősen akadá
lyozták a munkavégzést a gyakori hálózati problé
mák, rendszerleállások.

Személyzeti kérdések
A szervezeti átalakítás következtében az osztály 

személyzeti összetétele is változott az év során. Az 
újjáalakított osztály vezetői posztjának betöltésére 
pályázatot írt ki a főigazgató. Az osztály vezetését
2001. június 1-jén Baczoni Tamásnétól Tóth Loránd 
vette át. Két kolléga távozott, ugyanakkor négy fel
sőfokú végzettségű (közülük 3 szakirányú) pályakez
dő kolléga kezdte meg pályafutását az osztályon, két 
fő az Osztályozó csoportban, egy-egy fő pedig az 
Érkeztető csoportban, illetve az MNB KB Szerkesz
tőségében. A feladatokhoz mérten a létszám nem ele
gendő, az elmúlt években (pl. az új rendszerre való

átállás következtében) a kötelespéldányok feldolgo
zása miatt keletkezett lemaradás felszámolásához 
többletforrásra van szükség.

PERIODIKAFELDOLGOZÁS

Folyamatos munkák

Érkeztetés
A Periodikafeldolgozó Osztály alapfeladatként hi

ánytalanul ellátta a bármilyen forrásból a törzsgyűj
teménybe érkező belföldi és külföldi periodikumok 
érkeztetését (összesen 150 535 részegység) és irányí
tását az őrzési helyekre, illetve feldolgozásra, elvé
gezte a jelzetmódosításokkal, évkönyvek címkézésé
vel, duplumok hasonlításával kapcsolatos teendőket. 
A beérkezett részegységek száma 26 166-tal több 
volt a 2000. évinél. A megnövekedett feladatok miatt 
az Excel-ben nyilvántartott jelzetmutató adatbázis 
építése 2001-ben gyakorlatilag szünetelt, de továbbra 
is elérhető a G:\szerszam\revay\periodika\jelzeteLxls 
helyen.

2001 márciusától épül egy új, nagyon fontos nyil
vántartás, amely a „rezervbe” kerülő periodikumok, il
letve nem hagyományos mellékletek (babák, kövek, 
játékok stb.) adatait tartalmazza. Elérhető a G:\szerszam\ 
revay\periodika\Rezervbe.doc helyen.

Tipológiai munka
A feladatot a napi teendők szintjén az osztályve

zető és a Sajtóbibliográfiai Szerkesztőség kijelölt 
munkatársa látta el, a problémás vagy bizonytalan 
esetekkel pedig az ISSN—ISBN-team foglalkozott az 
osztályvezető irányításával. A team 2001-ben több, 
szűk körű megbeszélést tartott, amelyeken csak az 
adott témában konkrétan illetékes munkatársak vettek 
részt. A 2000-ben elkészült tipológiai jegyzék elvei 
szerint 2001-ben további dokumentumokat irányított 
az osztály a Plakát- és Aprónyomtatványtárba feldol
gozás céljából.

Magyar ISSN Nemzeti Központ
- az ISSN-OSIRIS adatbázis építése, karbantartá

sa, a tételek folyamatos módosítása, javítása,
- új ISSN-ek megállapítása a hazai időszaki kiad

ványok számára (részben előzetes kérések, rész
ben a köteles példányként beérkezett kiadvá
nyok alapján),

— kapcsolat tartása a kiadókkal, szerkesztőségek
kel,

— nemzetközi feladatok ellátása.
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Katalógus- és bibliográfiai célú feldolgozás
Az osztály munkájában a bibliográfiai és a kataló

guscélú feldolgozás egysége a lehetőségekhez képest 
megvalósult. A kurrens kiadványok elsődleges bibli
ográfiai feldolgozása számítógépes rögzítéssel törté
nik, az adatokat átveszi a szolgálati katalógus. Az in
kurrens kiadványok elsődleges feldolgozása pedig ha
gyományos módon, a szolgálati katalógusban történik, 
az adatokat átveszik és rögzítik az adatbázisok.

Addig, amíg az OSZK-ban nem áll rendelkezés
re olyan rendszer, amely az — évenként több rész
egységben megjelenő —időszaki kiadványok válto
zó bibliográfiai adatait és állományadatait, vala
mint a beérkező részegységekből képzett raktári 
egységeket várhatóan és remélhetően nyilván tud
ja tartani, változatlanul szükség van mind számí
tógépes, mind hagyományos (tehát a kardexben és 
a szolgálati katalógusban megvalósuló) nyilván
tartásra.

Számítógépes feldolgozás
A számítógépes feldolgozást az IKB — Magyar 

Periodika Adatbázisban és az IKBK — Külföldi Pe
riodika Adatbázisban a Sajtóbibliográfia Szerkesz
tőség és az Aktualizáló csoport látta el. Az adatbázi
sok on-line elérhetők az OSZK hálózaton belül a 
„Széchényi Könyvtár adatbázisai” között, biztosítva 
ezzel az olvasói katalógusok funkciójának ellátását 
valamennyi időszaki kiadványra vonatkozóan. Ezen 
kívül az IKB — Magyar Periodika Adatbázis elérhető 
az OSZK honlapjáról is.

Az új periodikumok bibliográfiai feldolgozása fo
lyamatosan megtörtént, lemaradás nincs. Ugyancsak 
folyamatos volt az adatbázisok karbantartása, ez a 
munkafolyamat a tételek egységesítését, az ideiglenes 
tételek véglegesítését, a tételek bibliográfiai adatválto
zásának rögzítését, a megszűnt vagy címváltozott idő
szaki kiadványok tételeinek lezárását, valamint az ada
tok javítását jelenti.

Valamennyi új kiadványról részletes leírást tartal
mazó tétel (adatlap) és beosztható helyrajzi katalógus- 
tétel készült a Katalogizáló csoport számára. Jel
zésszerű (rövidített adattartalmú) tételek készültek a 
módosított rekordokról (például jelzetváltozás esetén), 
valamint a megszűnt kiadványok rekordjairól a Kata
logizáló csoportnak és a Raktári osztálynak.

Az olvasók és a használók gyors tájékoztatása érde
kében folytatódott az évenként elsőként beérkező rész
egységek adatainak rögzítése az adatbázisban.

Ezt a munkafolyamatot csak akkor célszerű el
hagyni, ha az érkeztetési munkafázis is számítógé

pes feldolgozás formájában történik, tehát a beér
kezett részegységek adatai on-line elérhetőek lesz
nek.

A Szerkesztőség folyamatosan válogatta a feldolgo
zott kiadványokat a nemzeti bibliográfia számára. El
készültek a Magyar Nemzeti Bibliográfia. Új Periodi
kumok évi 12 füzetének nyomdakész kéziratai, a CD- 
ROM kétszeri felújítása.

A szolgálati katalógus építése, rekatalogizálás
Az időszaki kiadványok szolgálati katalógusa to

vábbra is a kialakított gyakorlat szerint épült. Az újon
nan feldolgozott évkönyvekről az adatbázisokból 
nyomtatott adatlapokat osztottak be, csakúgy, mint a 
csoportosan kezelt kiadványokról. A kurrens kollacio- 
nálás heti ütemezés szerint történt, lemaradás nincs. A 
Kortörténeti Különgyűjteményből átirányított anyag 
feldolgozása rekatalogizálás formájában folytatódott.

A Hold utcai raktár periodikum állományának 
helyszíni szemléjén tapasztaltakról Kocsy Lászlóné 
osztályvezető helyettes készített feljegyzést, az Állo
mányvédelmi Bizottság munkájában szintén ő vett 
részt.

Kiemelt feladatok

IKB/AMICUS projekt
A Számítástechnika Alkalmazási Osztály által el

készített specifikáció alapján elkezdődött az IKB és 
az IKBK adatbázisokban a tételek módosítása (rész
ben külön keretből) a HUNMARC konverzió érde
kében. Gazdag Tibomé folytatta részvételét a Nek- 
tár/AMICUS projekt részfeladatainak megvalósításá
ban: irányította a program következő verziójának 
installálásához szükséges kódtáblák és súgók fordítá
si munkálatait.

Személyzeti kérdések
Az osztály státuszainak száma 2001 szeptemberére 

elérte a 26 főt, így sikerült visszaállítani az 1998-as 
átszervezés előtti létszámot.

A 2001. évet két üres státusszal kezdtük, év köz
ben pedig két munkatárs távozott az osztályról. Mind 
a 4 helyet sikerült fiatal munkatársakkal betölteni.

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
SAJTÓREPERTÓRIUM SZERKESZTŐSÉGE

Folyamatos munkák
A Magyarországon megjelenő és kötelespéldány

ként beérkezett új indulású időszaki kiadványokból
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(1542 cím) a szerkesztőség kiválogatta a repertórium 
gyűjtőkörébe tartozókat. Feldolgozta (bibliográfiai 
leírás, szakozás, tárgyszavazás) a gyűjtőkörbe tartozó 
társadalom- és természettudományi cikkanyagot. 
Megszerkesztette a füzetek nyomdakész kéziratát 
(56. évf., 1—10. sz.), 9286 tétellel, a kooperációs part
nereknek átadta a gyűjtőkörükbe tartozó 263 tételt. A 
késedelmesen beérkezett folyóiratokból 152 tételt ké
szített az IKER adatbázis számára.

Elvégeztük az MNB CD-ROM-ra kerülő adatbázis 
tesztelési munkáit.

Az adatbázisaink (IKRF, REPEM, FÜZET, IKER, 
UTAL) működtetését, folyamatos karbantartását, fej
lesztését közösen végeztük a Számítástechnika-alkal
mazási osztály munkatársával.

Kiemelt feladatok
Megvalósítottuk az IKER adatbázis (rekordszám: 

119 089) internetes elérését.

Személyzeti kérdések
Az év során az osztály nehéz helyzetbe került a 

rendkívül hosszú betegállományok és a továbbkép
zésből adódó munkaerő kiesés miatt.

A KURRENS MAGYAR NEMZETI 
BIBLIOGRÁFIAI RENDSZER 
KIADVÁNYAINAK MEGJELENTETÉSE 
— Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek Bibli

ográfiája, 56. évfolyam 24 füzetben,
— Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek Bibli

ográfiája, 55. évfolyam kumulált mutatók 
(floppyn)

— Magyar Nemzeti Bibliográfia. Új Periodiku- 
mok, 11. évfolyam 12 füzetben,

— Magyar Nemzeti Bibliográfia. Időszaki Kiadvá
nyok Repertóriuma, 56. évfolyam 10 füzetben, 
(két füzet megjelenése 2002-re csúszik át),

— Magyar Nemzeti Bibliográfia. Külföldön Meg
jelenő Hungarikumok. Könyvek, Új Periodiku- 
mok, 1997.

— Magyar Nemzeti Bibliográfia. Külföldön Meg
jelenő Hungarikumok. Cikkek, 1991.

— Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek 2001/1, 
2001/2, CD-ROM,

— Magyar Nemzeti Bibliográfia. Periodikumok 
2001/1, 2001/2, CD-ROM,

— Magyar Nemzeti Bibliográfia. Sajtórepertórium 
2001/1, 2001/2, CD-ROM,

— Könyvek Nemzeti Bibliográfiája Floppyn, 6. év
folyam 24 számban.

— Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek Bibli
ográfiája — WWW [Elektronikus dók.]

RETROSPEKTÍV NEMZETI
BIBLIOGRÁFIÁK
A Retrospektív bibliográfiai osztály folytatta a 

Magyar könyvészet 1921—1944. VIII. kötet munká
latait. A kötet három részből fog állni: 1. Javítások. 
2. Pótlások. 3. Betűrendes mutató.

Javítások az I—VII. kötethez
A Javítások rész az I—VII. kötet címleírásaiban —fő

ként a mutatótételek szerkesztésekor — észlelt érdemi 
hibás adatokat helyesbíti. A szövegszerkesztő prog
rammal rögzített anyag az év folyamán 195 tétellel 
gyarapodott, ezzel a helyesbített tételek száma kereken 
3700 tételre emelkedett. Folyamatosan tájékoztatjuk a 
Könyvfeldolgozó Osztályt azokról a hibás adatokról, 
amelyeket az OSZK katalógusában is javítani szüksé
ges.

Pótlások az I—VII. kötethez
A pótlásként közölt tételek címleírásai az osztály ki

egészítő gyűjtése, továbbá az OSZK új beszerzései 
nyomán készültek. A szövegszerkesztővel rögzített 
2.967 tétel sorszámozása megtörtént az év folyamán, 
így a következő évben elkészülhetnek az erre az anyag
ra vonatkozó mutatótételek. (Az alapkötetek szakrend
jében szerkesztett anyag a közölt kiadásváltozatokkal 
együtt több mint 3600 új kiadványt tartalmaz.)

Betűrendes mutató az I—VII. kötethez
és a pótlásokhoz
Tartalmazza majd a könyvészet I—VII. kötetének, 

továbbá a VIII. kötetben megjelenő pótlásoknak a be
tűrendes mutatótételeit: a szerzőket a mű címével, a 
címrendszós tételeket, a közreműködőket, a személy- 
és testületi nevek, valamint a földrajzi-közigazgatási 
nevek tárgyi mutatótételeit a kötetszám, az oldalszám 
és a hasáb megadásával, illetve a szükséges utalókat. 
Az azonos nevű személyeket — ahol ez lehetséges — a 
születési vagy halálozási adatuk különbözteti meg.

HOKOM adatbázis építése
Az I—VII. kötet teljes mutató-anyaga az előző év 

végéig rögzítésre került a HOKOM (Horthy Korszak 
Mutatója) MicroISIS adatbázisba.
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HOKOM-tétel 2001. évi 
terv

2001. évi 
tény

Adatbázis
ban össze

sen

Első korrektúra 72 000 82 709 166 081
Második korrektúra* 72 000 59 805 120 482

Szerkesztés-el lenőrzés* * 67 000 30 234 86 205
Adatbázis teljes rekordszáma 2002. dec. 31-én 181 091

* A munkálatok gyorsításának érdekében szept. 1 -tői megszüntettük 
a második korrektúra végzését.

** A szerkesztés-ellenőrzés következtében az év folyamán 735 tétel 
beírására, illetve 2709 tétel törlésére került sor. A korrektúrából és a 
szerkesztés-ellenőrzésből következő javítások elvégzése után a HOKOM 
adatbázis az év végén 181 091 rekordot tartalmazott. Az adatbázis prog
ramja alkalmas a mutató nyomdai kéziratának az előkészítésére.

Retrospektív konverzió

Magyar nemzeti bibliográfia.
Az 1801—1920 között megjelent nyomtatványok
Az osztály feladata, hogy a 2000-ben kimunkált 

koncepció alapján - a retrospektív konverziós prog
ram keretében — elvégezze az 1801—1920 között Ma
gyarország területén, illetve magyar nyelven bárhol 
megjelent könyvek bibliográfiai tételeinek adatbázis
ba szervezését. Az adatbázis célja az, hogy OSZK 
vonatkozó állományának katalógus-konverziója mel
lett, hálózaton elérhető, hitelesített nemzeti bibliog
ráfiai alaprekordot szolgáltasson egyrészt a korszakra 
vonatkozó tudományos kutatás, másrészt a hazai és 
külföldi könyvtárak retrospektív katalóguskonverziói 
számára.

Az év utolsó negyedében kezdődött meg a munka 
első szakasza az Arcanum által megjelentetett Ma
gyar könyvészet CD-ROM Folio Views adatkezelő
jével feldolgozott tételeinek az átstrukturálásával. A 
CD-ROM 215 833 egységéből 30 693 rekordnak az 
átszerkesztése készült el. Munkánkhoz az év végétől 
kaptuk meg az informatikai segítséget a Fejlesztési 
Osztálytól Tar Katalin személyében, így a következő 
évben az átszerkesztési munkafolyamatok többségét 
automatizálhatjuk.

Egyéb feladatok
Dr. Deák Eszter, az OSZK gyűjtőköri szempontjai 

alapján rendszeresen átnézi és kijelöli a cseh, a len
gyel és a szlovák bibliográfiákat a Gyarapítási osztály 
Külföldi csoportja számára.

Személyzeti kérdések
Szeptember 1-jével az osztály létszáma egy mun

katárssal növekedett dr. Deák Eszter személyében.

Egy megürült státuszra belső áthelyezéssel dr. Rózsa 
Mária érkezett november 1-jével. Mindkét új munka
társ kizárólag a CD-ROM 1801—1920 közötti tétele
inek az átszerkesztésével foglalkozott.

HUNGARIKA DOKUMENTÁCIÓS
FELADATOK

Folyamatos munkák
Tovább épülnek a hungarika adatbázisok: Hunga- 

rika Információ, Hungarika Névkataszter, Hun
garika WWW.

Hungarika Információ (HUN) adatbázis
Az év folyamán belső erőkre támaszkodva folyta

tódott az integrált hungarika adatbázis építése. A ko
rábban pályázati segítséggel, elsősorban külső adat
gyűjtőkre épülő adatgyűjtés feladata is beépült az 
osztály munkájába. Folyamatban van az integrált bib
liográfiai adatbázis gyűjtőkörének, forrásbázisának, 
feladatainak újragondolása (esetleg átalakítása, bőví
tése).

2001-ben megjelent a Magyar Nemzeti Bibliog
ráfia Külföldön Megjelenő Hungarikumok, Könyvek 
1997. évi kötete és az 1991. évi Cikkek kötet. Befe

jeződött az MNB Külföldön Megjelenő Hungariku
mok. Könyvek 1992. kötetének szerkesztése is (szin
te teljesen nyomdakész állapotban várja végső dön
tést sorsáról.)

A szerkesztési munkákkal párhuzamosan folyt a 
soron következő kötetek anyagának indexelése. Fo
lyamatosan készültek az ellenőrző munkálatokhoz, a 
szerkesztéshez szükséges programok, listák, a SZAO 
munkatársának közreműködésével.

Folytatódott a Hungarika Névkataszter adatbázis 
építése, karbantartása és az NIIF gépen való frissítése.

A forrásfeldolgozás kibővült az internetes források 
feltárásával. Több életrajzi adatbázis vált így haszno- 
síthatóvá, a sajtófigyelés is kibővült az Interneten el
érhető határon túli forrásokkal.

A Hungarika WWW bővítésére 2001-ben nem 
volt mód, mivel a Hungarika Információ adatbázis 
fejlesztési és átalakítási munkálatai lekötötték az erre 
a feladatra tervezett munkaerő-kapacitást is.

Kiemelt feladatok
2001-re kiemelt feladat volt a Hungarika Infor

máció integrált adatbázisából előállítható elektro
nikus bibliográfia fejlesztésének befejezése. A 
HUNMARC-áttöltés előkészítése, a formátumspeci
fikáció befejeződött. A HUNMARC-kézikönyv elké
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szült, az áttöltési program tesztelése folyamatban 
van. A tárgyszavazás kifejlesztett módszerének alkal
mazása beindult. Az angol tárgyszavazás karbantar
tása folyamatos. 2001-ben elkezdődött a jelenlegi for
rásbázis komoly felülvizsgálata, a lehetséges további 
források feltárása. Ez a feltárás 2002-ben tovább 
folytatódik, a feldolgozandó periodikumok lehető 
legteljesebb körű felmérésével, feldolgozásának ala
pos mérlegelésével, a feldolgozásban megszervezhe
tő bel- és külföldi együttműködési lehetőségek fel
mérésével.

Hungarika Névkataszter
Az adatbázis internetkapcsolatának továbbfej

lesztése: az adatgyűjtés terén jelentős szerepet kapott 
a forrásbázis bővítésénél az Internet források, a kap
csolódó honlapok feltérképezése és hasznosítása. A ta- 
pasztalatokjó alapul szolgálnak a 2002-re tervezett fej
lesztések megvalósításához.

Pályázatok
OKTK-pályázaton 500 E Ft-ot nyert az osztály for

rásfeltárásra, ill. hungarika információfeldolgozásra.
Helyet kaptunk az OSZK internetes tartalomfel- 

töltési pályázatában fejlesztési feladataink egyikével, 
nyertes pályázat esetén fogalmazzuk újra a feladatot.

Személyzeti kérdések
Dr. Kovács Ilona, a Hungarika dokumentációs osz

tály megalapítója és alapításától vezetője nyugdíjba 
vonult és az év végéig felmentési idejét töltötte.

KAPCSOLAT A NEMZETKÖZI
KÖNYVTÁRI ÉS INFORMÁCIÓS
RENDSZEREKKEL

Magyar ISSN Nemzeti Központ
Folyamatosan épült az ISSN-OSIRIS-adatbázis, 

amelynek tételszáma 21 635-ről 22 918 rekordra 
emelkedett, az éves növekedés 1273 rekord. Az új 
rekordokkal bibliográfiai kapcsolatban álló, az adat
bázisban már meglévő tételek módosítása, vagy 
visszavonása 1064 rekordot érintett. Az adatbázis 
frissítéseit 9 alkalommal exportáltuk Párizsba az 
ISSN Nemzetközi Központhoz, elektronikus postá
val, csatolt fájlként, a kiküldött új és módosított re
kordok száma összesen 2242 volt. Az év folyamán 
egy megbízásos munkaszerződés segítségével az

adatbázis retrospektív adatmódosításai terén gyűlő 
hátralékot sikerült felszámolni. A párizsi ISSN Nem
zetközi Központtal kötött kölcsönös együttműködés 
kiaknázásával egy 3 hónapos párizsi helyszínű pro
jektum keretében sikerült előrelépni az on-line idő
szaki kiadványok ISSN regisztrációjában. A Neu- 
mann-Ház Web-kat adatbázisából kapott címlista 
alapján újabb 150 on-line időszaki kiadvány került 
feldolgozásra. Jelenleg az adatbázis 420 on-line ki
adványt tartalmaz, ebből 70 csak a weben jelenik 
meg. Listázva még mintegy 100 távoli hozzáférésű 
kiadvány vár feldolgozásra. A bibliográfiai adatok 
bevitele, a források kinyomtatása és archiválása, az 
érdekeltek értesítése az űj azonosítókról meghaladja 
a szervezeti egység erőforrásait, ezért a további el
őrelépéshez külön forrásokra lesz szükség.

A Magyar ISSN Nemzeti Központ igazgatója, 
Gazdag Tibomé előadást tartott a zágrábi Nemzeti 
Könyvtárban a 2001. április 18-a és 21 -e között meg
rendezett „Elektronikus időszaki kiadványok a 
könyvtárakban” nemzetközi műhelytalálkozón. Részt 
vett a 67. IFLA Tanácsülésen és Konferencián Bos
tonban az Időszaki Kiadványok Szekció Állandó Bi
zottságának tagjaként, információs koordinátori meg
bízatással. Az ISSN nemzetközi hálózaton belüli kap
csolattartás keretében képviselte Magyarországot az 
ISSN Központok Igazgatóinak 26. ülésén, valamint 
ezzel együtt az OSIRIS Felhasználói Kör 9. ülésén 
és az ISSN Kézikönyv Revíziós Munkacsoportjának 
6. ülésén Bemben.

A Nemzetközi ISBN és ISMN rendszerrel
kapcsolatos feladatok
Berke Barnabásné először vett részt az ISMN 

rendszerhez csatlakozott OSZK képviselőjeként az 
április 18-19-én Prágában megrendezett 9lh Interna
tional ISMN Advisory Board Meeting-en. Angol 
nyelvű beszámolót készített a Magyar ISBN Iroda 
éves tevékenységéről és részt vett a Luxembourgban 
október 15—16-án rendezett 29. International ISBN 
Panel Meeting-en. Mindkét azonosító számrendszer 
használatához elkészült az új „Útmutató” kézirata, a 
lektorálást követően 2002 elején megjelennek.

A Kiadói Adatbázisból két alkalommal küldtünk 
új és megváltozott kiadói adatokat, kiutalt kiadói 
ISBN-eket az ISBN Nemzetközi Ügynökség részére 
a Publishers’ International ISBN Directory adatbázis
hoz és kiadványokhoz.

16



1. GYŰJTEMÉNYFEJLESZTÉS

1.1. Könyvbeszerzés

Terv kötet Tény kötet

Kurrens külföldi beszerzés és retrospektív hiánypótlás 3 000 3 487

Kötelespéldányok és többes példányok 30 000 29 709

Összesen: 33 000 33 196

1.1.1. A külföldi beszerzés és a retrospektív hiánypótlás megoszlása a beszerzés módja szerint

Mű Kötet

Vétel 598 643

Csere 759 832

Ajándék 547 594

Állami juttatás 1022 1063
Saját előállítás 28 31
Raktárrendezés 75 99
Köteles példány 223 225
Összesen: 3252 3487

Ebből segédkönyvtárba került 337 mű, 390 kötet

1.1.2. A külföldi könyvek megoszlása a beszerzés módja szerint

Belföldi beszerzés Külföldi beszerzés Összesen

Vétel 2 kötet 231 kötet 233 kötet
Csere 832 kötet 832 kötet
Ajándék 236 kötet 755 kötet 991 kötet
Összesen: 238 kötet 1818 kötet 2056 kötet

1.1.3. A külföldi beszerzés megoszlása a megjelenés helye szerint

Magyarország 1431
Ausztria 217
Benelux Államok 42
Bulgária 48
Csehország és Szlovákia 39
Franciaország 25
Jugoszlávia utódállamai 351
Lengyelország 6

Nagy-Britannia 101
Németország 457

Olaszország 16
Pireneusi félsziget 1

Románia 313
Skandináv államok 18
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Svájc 24
FÁK 182
Egyéb Európa 1
Izrael 4
Kína 7
Ázsia 34
USA 143
Kanada 23
Egyéb Amerika 4
Összesen: 3487

1.1.4. A külföldi beszerzés megoszlása tárgykörök szerint

Eto szakcsoport Kötet

0 Általános művek 113
0J/02 Bibliográfiák, katalógusok, könyvtárak, könyvtártan 183
1 Filozófia, pszichológia 52
2 Vallás, teológia 163
3 T ársadalomtudományok 300
39 Néprajz, etnográfia, etnológia, folklór 22
5 Matematika és természettudományok 84
6 Alkalmazott tudományok, műszaki tudományok 79
61 Orvostudomány 16
63 Mezőgazdaság, erdőgazdaság, állattenyésztés, vadászat, halászat 3
7 Művészet, szórakozás, sportok 217
80 Nyelvtudomány, filológia 113
82 Irodalomtudomány, szépirodalom 425
820/899 Az egyes nyelvek - nemzetek, népek - irodalma, nemzeti irodalmak, szépirodalom 663
91 Földrajz, utazások 84
93/99 Történelem 579

1850 előtti művek 391
3487

1.1.5. A köteles példányok és a hazai többes példányok megoszlása a beszerzés módja szerint

Mű Példány Kötet
Ebből többes

példány kötet

Köteles 12 669 27 346 27 650 526 549

Vétel 811 1 321 1 550 1582 1611

Ajándék 312 503 509 396 434

Összesen: 13 792 29 170 29 709 2504 2594

Ebből segédkönyvtárba és szabadpolcra került: 1190 kötet 
Ebből tankönyv, jegyzet: 369 mű, 371 kötet 
Használati példányként 102 kötet került beszerzésre
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1.1.6. A könyvbeszerzéshez kapcsolódó kurrens feladatok:
A Nemzetközi Csereszolgálattól 53 jegyzék, ezekből 1200 oldalon 64 kérésre tétel 
NCs-hez továbbított kérések: 29 deziderátum 
NCs-től beérkezett 151 mű
Külföldi levelezés/rendelés, bekérés, köszönet: 210 esetben

1.2. Periodikumok beszerzése

Terv Tény

évfolyam cím évfolyam

Retrospektív hiánypótlás 400 254 731

Kurrens köteles példány

- teljes feldolgozású 5597 8 176

- többes példányok 363 443

- csoportos feldolgozású 94 94

Kurrens külföldi periodikum 900 938 1 009

Összesen: 1300 7246 10 453

Ebből új indulás volt 1100 cím, 1507 évfolyam

1.2.1. Periodikumbeszerzéshez kapcsolódó egyéb feladatok:
— indítás az inkurrens futószalagon: 91 cim, 208 évfolyam
— hiánypótlás kérése: 252 levélben
— duplum listán: 7807 tétel átnézése, egyéb hasonlítás 3071 tétel

1.3. Egyéb dokumentumok beszerzése:
A különgyűjtemények intenciói szerint történt

1.4. Az OSZK teljes állományának adatai 2001. év végén

Állomány Gyarapodás Fogyaték Állomány
2000. dec. 31. 2001-ben 2001-ben 2001. dec. 31.

Könyv* 2 392 444 33 283 554 2 425 173

Időszaki kiadvány* 349 085 10 453 79 359 459

Kézirat 1 016 562 6 469 1 023 031

Zenemű 190 157 1 982 192 139

Térkép 191 638 548 192 186

Kisnyomtatvány 2 748 852 15 146 2 763 998

Szabvány** 47 476 47 476

Szabadalmi leírás** 1 521 1 521

Kép, metszet 313 094 990 314 084

Mikrofilm negatív (címleírási egység) 141 505 2 157 143 662

Mikrofilm pozitív (címleírási egység) 124 869 2 195 127 064

Oktató diafilm és mesefilm 13 760 26 13 786

Diafilm rajztest gyűjtemény (db)*** 51 393 51 393

Hanglemez, hangszalag 42 554 9 662 52 216

19



Állomány
2000. dec. 31.

Gyarapodás
2001-ben

Fogyaték
2001-ben

Állomány
2001. dec. 31.

Egyéb dokumentum (fotó, xerox) 56 206 1 055 57 261

Videokazetta 9 742 1 357 11 099

Összesen: 7 639 465 136 716 633 7 775 548

* Az elektronikus dokumentumok a könyvek, illetve időszaki kiadványok adataiban szerepelnek.
** Szabványt, szabadalmi leírást a könyvtár az érvényes gyűjtőköri szabályzat értelmében nem gyűjt. 

*** A Diafilmgyártó Kft-től állami juttatásként kapott teljes rajztest gyűjtemény 1142 tétel, 51 393 db.

1.5. Az állomány gyarapodásának részletezése a beszerzés módja szerint

2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001

Könyv Időszaki
kiadvány

Külön
gyűjtemények

Könyvtári egység 
összesen

Vétel 2 230 2 214 686 577 4 648 11 493 7 564 14 284

Csere 849 832 631 652 1 133 1 045 2 613 2 529

Ajándék 2 201 2 331 723 954 14 816 10 095 17 740 13 380

Köteles példány 23 759 27 875 7088 8 270 13 154 14 475 44 001 50 620

Saját előállítás 9 31 964 4 453 973 4 484

Összesen: 29 048 33 283 9128 10 453 34 715 44 561 72 891 85 297

A táblázat adatai nem tartalmazzák a Könyvtári Intézet szakkönyvtárának és a műemlékkönyvtámak a gyarapodását, valamint a tartalékalapba helyezett 
és a használati példányokat.

1.6. A különgyűjtemények gyarapodásának részletes áttekintése

Vétel Csere Ajándék Köteles
példány

Saját
előállítás Összesen

Kézirat (db) 3 778 1 2 690 6 469

Zenemű (db) 343 9 1 218 412 1 982

Térkép 22 3 130 393 548

Hivatali használatú nyomtatvány (db)

Kisnyomtatvány 349 1029 3 156 10 612 15 146

Hanglemez, hangszalag (db) 6 896 1 1 012 1 753 9 662

Kép, metszet (db) 52 938 990

Fotó, xerox 46 2 949 58 1 055

Mikrofilm negatív (címleírási egység) 2157 2 157

Mikrofilm pozitív (címleírási egység) 7 2188 2 195

Videokazetta 2 1 305 50 1 357

Összesen: 11 493 1045 10 095 14 475 4453 41 561
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1.7. A 2001. évi gyarapítási hitelkeret felhasználása

Felhasznált
hitelkeret Maradvány Túlköltés Jóváhagyott

hitelkeret

OSZK gyűjtemény 26 507 524

Műemlékkönyvtár 268 510

Egyéb könyv és folyóirat (használati példányok) 1 299 224
Összesen: 28 075 258 2 924 742 31 000 000

A táblázat nem tartalmazza a Nemzetközi Csereszolgálat és a Könyvtártudományi Szakkönyvtár adatait.

1.8. 2001. évi egyéb keretek felhasználása

Felhasznált Maradvány Túlköltés Jóváhagyott

NKÖM támogatás antikvár, aukció, 2000. évi 1 825 469 440 1 825 909
ÁPV Rt. támogatás 794 479 44 479 750 000
NKÖM támogatás (Kovács hanglemezgyűjte

mény, Sarkadi hagyaték, Babits kézirat) 5 724 900 5 724 900
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal védett auk
ciós tételek elővásárlása 3 710 550 3 710 550

Corvina Alapítvány 3 185 000 15 000 3 200 000
Corvina Alapítvány 1% 187 200 800 188 000
ITHAKA támogatás 1 500 000 1 500 000
Összesen: 16 942 598 16 240 44 479 16 899 359

1.9. A cédulasokszorosító részlegben végzett munka

Cédulamásolat készítése: Könyvfeldolgozó Osztály, Zeneműtár, Régi Nyomtatványok Tára, Plakát- és Aprónyomtatványtár, Pe
riodikafeldolgozó Osztály, Magyar ISBN Iroda, Mikrofilmtár részére 

Cédula adatbevitel és nyomtatás: Könyvfeldolgozó Osztály, Zeneműtár, Régi Nyomtatványok Tára, Plakát- és Aprónyomtat
ványtár részére

Utánrendelés: minden cédulakatalógussal rendelkező osztály és tár részére

Adatbevitel 10 305 címleírás
Nyomtatás 11 412 cédula

Másolatkészítés 157 832 cédula ill. ív lista
Kiszedés 4 266 alapcédula

Beosztás 6 681 alapcédula

1.10. Nemzetközi kiadványcsere

1.10.1. Partnerek

2000 2001

Csere és fizető partnerek száma 438 436

Támogatott partnerek száma 649 465
Összesen: 1087 901
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1.10.2. Kiadványcsere céljaira rendelkezésre álló források

OSZK keretből kiadványcsere céljaira 5,42 millió Ft

Fizető partnerek befizetései OSZK számlára 5,22 millió Ft

Fizető partnerek befizetései a Corvina Alapítvány számlájára 1,99 millió Ft

Illyés pályázatból maradvány 0,26 millió Ft

Források összesen 12,89 millió Ft

A fenti forrásokból 2607 db könyvet vásároltunk 5,25 millió Ft

880 féle időszaki kiadványt fizettünk elő 6,69 millió Ft

Költés összesen 11,94 millió Ft

1.10.3. A kiadványcsere forgalmi adatai

Küldés

C serepartn erek n ek 2868 dokumentum 3,04 mFt értékben

Támogatott partnereknek 6434 dokumentum 0,26 mFt értékben

Fizető partnereknek 1376 dokumentum 2,64 mFt értékben

Előfizetés periodikumokra 884 periodikum 6,69 mFt értékben

A kiküldött dokumentumok értéke összesen 12,63 mFt

1.10.4. Beérkezés 2000-ben

Külföldi cserepartnerektől 5220 dokumentum 5,69 mFt értékben

327 periodikum (teljes évfolyam) 5,26 mFt értékben

A beérkezett dokumentumok összértéke 10,95 mFt

Fizető partnerektől beérkezett az OSZK számlájára 5,23 mFt

A Corvina Alapítvány számlájára 1,99 mFt

Befizetések összesen 7,22 mFt

(*A decemberi szállítások kifizetése 2002-ben várható.)

Részletezve:

Kiküldés 2000 2001

Cserébe küldött dokumentumok 3445 2868

Támogatás keretében küldött dokumentumok 4037 6434

Összesen: 7482 9302

* 1827 db Illyés pályázati keretből származott, melyből 183 db könyvet a pályázati keret maradványából vásároltunk 0,26 mFt 
értékben 2001-ben, további 3489 db könyv kiadói ajándék volt, ezért nem fizettünk.

Kiküldött periodikumok (teljes évfolyamok) 1154 884

Beérkezés 2000 2001

Cserepartnerektől beérkezett könyvek 1399 2237
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Támogatott partnerektől érkezett könyvek 84

Aprónyomtatványok 2153 1816

Periodikumok (szórványszámok) 1182 1087

CD-ROM, plakát, fotó, kézirat, xerox 501 80

Összesen: 5319 5220

Beérkezett periodikumok (teljes évfolyamok) 327 327

Könyvvásárlás 2000/db 2000/Ft 2001/db 2001/Ft

Csere- és fizető partnerek részére 4400 7,0 millió 2419 4,99 millió

Támogatás céljára (Illyés pályázatból)* 1548 3,8 millió 183 0,26 millió

Raktárra 773 1,24 millió

Összesen: 6721 12,04 millió 2607 5,25 millió

Folyói ra t-előfizetés 2000
(millió Ft)

2001
(millió Ft)

NKÖM támogatásból 2,9

Illyés pályázatból 1,0

Egyéb pályázatból 0,2

Bevételekből 2,9

Összesen: 7,0 6,69

1.11. A Kötelespéldány Szolgálat számszerű adatai

1.11.1. Dokumentumtípusok szerint

Mű/Cím Összes beérke
zett példány

Könyvek és CD-ROM-ok (naplózott)* 12 000 71 583
Időszaki kiadványok** 5 587 491 136***
Csoportos anyag 6 490 38 940
Bérmunka 1 278 4 362

Zenemű, kotta 213 1 025
Térkép 552 3 312

Műszaki aprónyomtatvány 4 327 25 962

Egyéb aprónyomtatvány (meghívó, kártyanaptár, levelezőlap, gyufacímke, gyászjelentés stb.) 68 000 204 000

Piakát 483 1 627

Különlenyomat 765 2 595

Támogatott könyvek 183 1 086

Külföldi könyvek**** 44 143

* Ebből a CD-ROM-ok száma: 388 mű 1164 példány 
** Ebből új indulás 1194 

*** Tényleges füzetszámok
**** a nem közvetlenül a Gyarapítási Osztály Külföldi Csoportjához érkezettek
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Mű/Cím Összes beérke
zett példány

MC (magnókazetta) 293 879
CD (zenei) 773 2 320
VHS (videokazetta) 683 687
DVD (videolemez) 31 31
Diafilm 26 26

Floppy 20 44
Összes beérkezett kiadvány 101 748 849 758

1.11.2. Reklamációk

Reklamációk Ebből beérkezett

száma
Mű Pld.

Könyvek 1830 973 5 701
Könyvmellékletek 22 22 144

Hibás könyvek cseréje 20 20 20
Visszaküldött duplumok 8 8 35
Időszaki kiadványok 5521 4328 25 968
CD-ROM 176 176 538

CD (zenei) 502 502 1 484

MC (magnókazetta) 110 110 350

VHS (videokazetta) 167 167 167

DVD (videolemez) 19 19 19
Térkép 35 35 210
Összesen: 8410 6360 34 636

11.3. Pályázati igazolások

NKA, MKA, Soros Alapítvány, ORTT, Mozgókép Alapítvány, NKÖM, 
a Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága 844 igazolás

1.11.4. A Magyar ISBN Iroda 2001. évi számszerű adatai

Kiadott, ellenőrzött ISBN számok 21 224

Törlés, javítás 1 370
Új kiadói azonosító 164

Gyűjtőszámok (telefon, levél vagy utólag) 3 682

Szerzői azonosítók 719

ISBN katalógusok építése

- cím szerinti 12 507 cédula

— számrendes 24 111 cédula

* A Magyar ISBN Iroda 2001. május 1-től a Kötelespéldány Szolgálat szervezeti egységeként működik. Az ISBN katalógusok 
építését a KFO munkatársa végzi.
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2. BIBLIOGRÁFIAI ÉS KATALÓGUSCÉLÚ FELDOLGOZÁS

2.1. Könyvek

2.1.1. Tipológiai minősítés, válogatás, kardexelés, indítás feldolgozásra (hazai kiadványok)

Terv Tény

Főanyagból (az átvett anyag lajstromszáma: 9986) 10 000 mű 10 440 mű

Bérmunkából (átnézett anyag: 1060) 9 mű

Csoportos anyagból (átnézett anyag: 6316) 700 mű 1 261 mű

Periodikumokból 100 mű 109 mű

Ajándékból, vételből 175 mű
Összesen: 10 800 mű 11 994 mű

2.1.2. Érkeztetés, állományba vétel

Terv Tény

Rendelési tételek készítése 
— főanyag (KELLÓ: 5202, köteles: 6113) 10 500 tétel 13 136 tétel
— tankönyv/jegyzet* 3 000 tétel 2 102 tétel

Kötelespéldányok és többes példányok (Amicusban) 30 000 kötet 14 503 mű 26 966 kötet
Külföldi és retrospektív hazai anyag (naplózás) 3 000 mű 3 193 mű 3 490 kötet

* Egész évben nem volt rá elegendő munkaerő.

2.1.3. Kötelespéldányok feldolgozása a NEKTÁR adatbázisban

Terv Tény

Főanyag — köteles példányok és KELLÓ 

- leírás* (ebből KELLÓ: 6919 mű/7352 tétel)
10 000 mű

12 000 tétel

12 275 mű

12 990 tétel
— revízió** (ebből KELLÓ: 7128 mű/7668 tétel) 11 732 mű

12 503 tétel

Új indulású sorozatok, címváltozások 200 tétel 271 tétel
Részdokumentumok (analitikus leírások) (revízió: 506 tétel) 3 000 tétel 2 163 tétel
Tankönyv/jegyzet anyag 

— leírás*** (ebből KELLÓ: 232 mű/268 tétel)
2 500 mű

3 200 tétel

2 102 mű t

2 317 tétel
— revízió**** (ebből KELLÓ: 183 mű/199 tétel) 1 724 mű

2 059 tétel

* Elmaradás: kb. 3.800 mű
** Elmaradás a könyvek ellenőrzésében: kb. 6.200 mű 

*** Elmaradás: kb. 1.300 mű, egész évben nem volt rá elegendő munkaerő 
****Elmaradás: kb. 5.200 mű
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2.1.4. Külföldi és régi magyar anyag feldolgozása a KATAL, ill. a NEKTÁR adatbázisban

Terv Tény

Leírás 3000 mű
3500 tétel

2319 mű
2761 tétel

Revízió 2328 mű
2777 tétel

Megjegyzés: Előzetes címleírásként számítógépes feldolgozásra vár: 2600 részdokumentum és kb. 7000 számon tartott hungarika 
részdokumentum, valamint kb. 4250 külföldi sorozati főlap, azaz összesen kb. 13 850 leírás

2.1.5. Cédulakatalógusok szerkesztése

Terv Tény

Revíziós munkák (olvasói és szolgálati katalógusgondozás) 3200 cédula 927 cédula
Cédulabeosztás (régi és új katalógusok, szakkatalógus)* 5000 cédula 2499 cédula
Szakkatalógus átszerkesztése 61 fiók

* A cédulaelőállítás megszűnt.

2.1.6. Osztályozás (ETO szerint)

Terv Tény

Főanyag (köteles és KELLÓ)

— osztályozás* 10 000 12 434
- revízió** 12 000 8 443

Tankönyv/jegyzet anyag 2 100 -
Külföldi és régi magyar anyag

- osztályozás*** 3 200 1 954

- revízió**** 5 200 651

* Elmaradás: kb. 990 mű 
** Elmaradás: kb. 4.500 mű 

*** Elmaradás: kb. 500 mű 
*+** Elmaradás: kb. 3000 mű

2.2. Periodikumok

2.2.1. Magyar ISSN Iroda, Magyar ISSN Nemzeti Központ

Terv Tény

Új ISSN-ek kiutalása (928 periodikum, 339 sorozat) 1200 cím 1267 cím

Nemleges ISSN minősítés 160 cím 307 cím

ISSN-ek ellenőrzése, számok pótlása, javítása 1900 cím 1911 cím

Telefon, fax, levél és e-mail (megkeresések száma) 2800 eset

Telefon, fax, e-mail (kezdeményezések száma) 2200 eset

Feldolgozás az ISSN-OSIRIS adatbázisban

- új rekord
— módosítás, visszavonás

1200 rekord

1000 rekord

1174 rekord

1064 rekod

Exportálás a Párizsi Nemzetközi ISSN Központhoz 2242 rekord
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2.2.2. Érkeztetés (kardexelés) — részegységben

Terv Tény

Belföldi periodikumok (köteles példányok) 128 955

Külföldi periodikumok (vétel, csere, ajándék) 15 637

Egyéb anyag (vételi példányok, kihelyezések) 5 943

Összesen: 6 000 cím 6 528 cím

120 000 részegység 150 535 részegység

2.2.3. Egyéb munkák

Terv Tény

Új kiadványok számára jelzet megállapítás, kardexlapkészítés 1354 cím

Jelzetmódosítás 2512 kötet

Évkönyvek címkézése, raktári átadása 2119 kötet

Duplumok hasonlítása, irányítása 456 kötet

2.2.4. Feldolgozás az IKB és az IKBK adatbázisban

Terv Tény

Kurrens, új indulású kiadványok (elsődleges) feldolgozása 1800 cím 1354 cím

Inkurrens kiadványok (másodlagos) feldolgozása 250 tétel 94 tétel

Javítás, módosítás, lezárás 2000 tétel 2888 tétel

Aktualizálás 5000 tétel 4229 tétel

Ideiglenes tételek rendbehozása/törlése 1500 tétel 1035 tétel

2.2.5. Katalogizálás (kollacionálás) a szolgálati katalógusban

Terv Tény

Kurrens katalogizálás (kollacionálás) - raktári egységben 8000 8186

Új szolgálati tétel készítése - cím 1300 1448

Pótlások már meglévő raktári egységekbe 1000 1173

Katalógustétel-javítás 1300 1521

Inkurrens beszerzések katalogizálása (kollacionálás, pótlás) — raktári egységben, ill. 
szórványszámban 2000 2716

Inkurrens beszerzésű új tételek elsődleges feldolgozása - cím 250 94

Rekatalogizálás - raktári egységben 3000 2746

2.2.6. Katalógusmunkák

Terv Tény

Szolgálati katalógus előrendezés/beosztás 20 000 16 848

Helyrajzi katalógus előrendezés/beosztás 3 000 6 300
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2.3. Magyar Nemzeti Bibliográfia Sajtórepertórium Szerkesztősége

Terv Tény

Bibliográfiai tétel 12 500 9285

Csak az adatbázisba (1996 előttiek) 152

Kooperációs partnereknek 500 263

ETO szerinti szakcsoportba sorolás 12 500 9437

Tárgyszavazás 11 000 8803

Az érkeztetési tételek számítógépes karbantartása 6054

Az IKER adatbázis tételszáma: 119 089-re emelkedett.

2.4. Hungarika adatbázisok

2.4.1. Külföldi hungarika integrált adatbázisok építése

Terv Tény

Feldolgozás 2000 2078

Adatrögzítés 2000 2038

1. és 2. korrektúra 3000 2100

Revízió 2000 1878

Indexelés 3500 3475

Szak ozás (a bibliográfia számára) 2000 2138

A HUN adatbázis tételszáma (a segédfájlokkal együtt): 38 778 tétel

2.4.2. Hungarika névkataszter és archívum

Terv Tény

Új feldolgozás 2000 1000

Kiegészítés és javítás 2500 2200

Revízió és korrektúra 2000 4300

Archív anyag kezelése 500 300

A Hungarika Névkataszter adatbázis tételszáma: 35 752 tétel

Az osztályok beszámolói alapján összeállította:
Berke Barnabásné

h
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A Gyarapítási Osztály Belföldi Csoportjának 
értékes beszerzései a 2001. évben

1. ARANY János balladái Zichy Mihály rajzaival. 
1—2. köt. Fac-simile kiad. Bp., é. n.

2. BEREGSZÁSZI Pál: A szabad kézzel való raj
zolás tudománnyának kezdete. 2. bőv. kiad. Deb- 
reczen, 1837.

3. BOURGOING, O. de-KERGOLAY, R. de: Un 
Viennois de l’Isére, ou S’gibt ur a Kaiserstadt, 
s’gibt nur a Wien. H. n., 1868.

4. CHERRIER [Miklós János]: Epitome Históriáé 
Ecclesiastcae. Tóm. 1—2. Vienna, 1853—1854.

5. COCHEM, M[árton]: Jézus élete... Jézus Mária 
József... Lelki házikincstár... Átdolg. Schmiedt 
Ferencz. 1—3. köt. Bp., [1910 körül]

6. [CROISET, Jean]: La devotion au sacre-coeur de 
notre Seigneur Jesus-Christ. 4. ed. Lyon, 1696.

7. Díszalbum az Országgyűlés tagjainak képeivel a 
kiegyezés idejéből. H. n., (1865).

8. DUDÁS Gyula: A bácskai nemes családok... 
Zombor, 1893.

9. ÉBLE Gábor: A nagykárolyi gróf Károlyiak le
származása II. Lászlótól kezdve. Összeáll.---- .
Bp., 1890. 1 t. hajtogatva.

10. (Feljegyzések Nikolits Lázár tanárnak a termé
szettan... és telephoniából... tartott előadásai
ból.) H. n., ny. n. Kőnyomatos jegyzet.

11. [FENELON, Francois]: Tychai Telemachu... 
Tóm. 1—2. Buda, 1801.

12. FESSLER [Ignác Aurél]: Alexander dér Erober. 
Carlsruhe, 1810.

13. FÜESSLIN, Casimir: Theatrum glóriáé Sancto- 
rum... Sulzbaci, 1699.

14. HEGEDŰS István: Görög mondattan összeha
sonlító nyelvi alapon. H. n., 1894—1895. Kőnyo
matos jegyzet.

15. HEGEDŰS István: Thukydides élete s műve. Bp., 
1895-1896. Kőnyomatos jegyzet.

16. HUFELAND, [Christoph Wilhelm]: Háziorvos 
vagyis 500 legjobb háziszer. Ford. L. Pest, 1862.

17. IZQUIERDO, Sebastian: Praxis exercitorum spi- 
ritualium... Romáé, 1695.

18. KUN Jenő: Steinhardt [Géza] magyar kupiéi. 
Bp., 1903.

19. KYSS, Franciscus Xaverius: Xaverius agere et 
páti... Francisco Joannes Sigroy... logicaeaudi- 
tore. (Tymaviae), 1715.

20. LÁNGÉ, Joachim: Colloquia latina tenerae pue- 
rorum... Debrecen, 1845.

21. MACAULAY, Thomas Babington: Die Ges- 
chichte Englands... 1—6. Theil. Pest—Wien-Le- 
ipzig, 1850.

22. A magyarok és románok feladata a keleti kérdés
ben. Pest, 1867.

23. Magyarország vidékeinek, vármegyéinek, várai
nak és városainak... leírása és képei. Szerk. 
Braun Róbert. Bp., 1923.

24. NEMES, Marczell de: Catalogue des tableaux 
anciens... Vol. 1-2. Paris, 1913.

25. Nőélet a mormonoknál. Ford. B... S... 2. olcsó 
kiad. Pest, 1867.

26. PAP István, Sz[atmár]németi: Magyarország’ 
versekben való rövid le-írása... Nagykároly, 
1756.

27. Patroni menstrui. Tymaviae, (1741).
28. Pro patria. A Budapesti Kir. Magyar Tudomány- 

egyetem harcosai. Bp., 1917.
29. RÓMER Ferenc Flóris: Mutatványok a biharme- 

gyei népiparból és a nép ruházatából. Összeáll. 
—. Bp., é. n.

30. SANDINI, Antonius: Disputationes historicae... 
Tymaviae, 1767. - GYÖNGYÖSI [Gergely]: 
Audictoribus oblatae dum assertiones... publice 
propugnaret Aloysius Billisics... Tymaviae, 
1768. Koll. 1-2.

31. SZOMORY Dezső: Ünnep a Dühöngőn és egyéb 
szerelmek. (Bp.), é. n. (Nyugat könyvek)

32. TAMÁSI Áron: Szülőföldem. H. n., 1939.
33. Utasítás melly által a’ nagy Erdéllyi országi feje

delemség... Kolo’sváratt... 1794-ben... el-kez- 
detett közönséges gyűlésre... meg-jelentetik. 
[Kolozsvár], [1794].

34. VEREBY Soma: Magyar mágnások életrajz s 
arczképcsamoka. 1—13. évf. Pest, 1860-1877.

35. ZELENA [Ferenc]: Die Kochkunst für herr- 
schaftlicheundbürgerlicheTafeln... Wien, 1828.
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A Tájékoztató és Dokumentumszolgáltató Főosztály
2001. évi munkájáról

OLVASÓSZOLGÁLATI
ÉS TÁJÉKOZTATÓ TEVÉKENYSÉG
Az Olvasó- és Tájékoztató Szolgálat — a társosz

tályokkal együttműködve — sikerrel teljesítette alap
vető feladatait, emellett az osztály tevékenységének
különböző területein tett több szakmai és szervezeti
intézkedéssel jelentős előrelépést ért el az olvasók 
dokumentum- és információellátásának fejlesztése 
érdekében.

Az általános feladatok körében az osztály végezte a 
könyvtári olvasók beiratkozásának és általános eliga
zításának intézését, ellátta a könyvtár törzsgyűjtemé
nyére vonatkozó központi olvasószolgálatot, gondos
kodott a belső, szolgálati és kutatási célú, továbbá a 
külső, intézményi kölcsönzés lebonyolításáról, ellátta 
a központi tájékoztató szolgálat feladatait, biztosította 
a hagyományos és elektronikus katalógus tájékoztatási 
teendőit, gondoskodott az általános olvasóterem, a 
szak- (irodalomtudományi és történettudományi) ol
vasótermek, a tájékoztató segédkönyvtár, továbbá a 
hírlaptári olvasóterem tájékoztatói felügyeletéről, 
gondozta az olvasótermi kézikönyvtárak, továbbá a 
kurrensperiodika-olvasó anyagát (fejlesztés, nyilván
tartás, folyamatos rendezés, kivonás), intézte a könyv
tár gyűjteményére vonatkozó és más, a könyvtár anya
gának felhasználásával megoldható információs kér
dések (akták) megválaszolását, igény szerint térítéses 
információs és dokumentum előkészítési szolgáltatá
sokat nyúj tott elsősorban a magyar irodalomtudomány 
és a magyar történettudomány szakkönyvtári feladata
inak ellátása keretében, a szolgálatot támogató infor
mációs segédleteket, jegyzékeket készített, közremű
ködött a könyvtár kiállításainak előkészítésében, tá
mogatta PR tevékenységét, vezette az olvasó- és 
dokumentumforgalmi statisztikát.

Dokumentumszolgáltatás
Az Amicus megfelelő támogatást nyújtott az olva

sók dokumentumkiválasztási tevékenységéhez, visz- 
szatérő problémát jelentettek viszont a számítógépes 
belső hálózat gyakori kimaradásai, az utolsó másfél 
évtized anyaga ilyenkor elérhetetlen lesz a raktári 
hozzáférés számára. Továbbra is szorgalmazzuk az 
Amicus kölcsönzési moduljának munkába állítását, 
legalább addig a mértékig, hogy a tartós kihelyezések

kezelhetők legyenek általa, az Amicus 1987 előtti 
példányadatainak mielőbbi teljes bevitelét, ezzel 
együtt az olvasótermi szabadpolcos anyag felvételét 
— mindezzel jelentős előrelépést tudnánk elérni a do
kumentumellátásban.

A jobb, pontosabb, gyorsabb olvasói ellátás érde
kében megvalósult a könyvek, illetve az időszaki ki
adványok igénylésének és kiszolgálásának teljes szét
választása. Mivel az időszaki kiadványokkal kapcso
latos olvasószolgálati munka helyigénye a raktári 
katalógusokkal, különböző nyilvántartásokkal jelen
tősen megnőtt, szükség volt a hírlaptári olvasóterem 
és a történettudományi olvasóterem elhelyezésének 
cseréjére. Ennek megvalósításával a történettudo
mányi olvasó használói az irodalomtudományi olva
sókéhoz hasonló elhelyezéshez jutottak. A VII. szint 
valamennyi olvasói terében új, korszerű, zaj nélküli 
olvasói kijelzőt helyeztünk el, amely a könyvkiadóba, 
illetve a hírlapkiadóba érkezett anyagra külön sorok
ban hívja fel az olvasó figyelmét. Ugyancsak az ol
vasók kényelmét, egyúttal az anyag biztonságát szol
gálja az új, egységes, átírós, három példányos kérő
lap, ennek felhasználásával több évtized után újra 
vissza tudtuk állítani az olvasóforgalomba került do
kumentumok raktári őij egyének rendszerét. Az új ké
rőlapot kell használni a belső kölcsönzés céljaira is, 
új a kiviteli engedély űrlapja is. A dokumentumfor
galmi szabályzat foglalja össze majd az olvasói és 
szolgálati használat szükség szerint módosuló, szigo
rító rendelkezéseit. A jogszabályok változása, a hasz
nálati feltételek módosulása szükségessé tette, hogy 
új olvasószolgálati szabályzat is készüljön, a teljes 
olvasószolgálati kódex 2002 áprilisáig a döntéshozó 
fórum elé kerül.

Az egyre nagyobb igénynek kitett mikrofilm anyag 
raktári elhelyezését úgy módosítottuk, hogy a gyűj
temény közvetlenül a mikrofilm olvasóterem fölé ke
rült, új telelift-állomást helyeztünk el, és minthogy a 
mikrofilm kéréseket is itt kell leadni, a gyors hozzá
férés következtében tovább nőtt a mikrofilmek for
galma, ami egyúttal az eredeti dokumentumok meg- 
kímélését is jelenti. Az olvasószolgálati összefoglaló 
adatokból is kitűnik, hogy míg a raktárból kért köny
vek és folyóiratok száma érezhetően csökkent, addig 
a mikrofilmek használata közel kétszeresére nőtt.
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A mikrofilmolvasó-terem korábbi férőhely- és 
mostani feladatbővülésével, továbbá a megszűnt Kor- 
történeti különgyűjtemény helyére került Multimédia 
olvasóterem berendezésével és szolgálatba állításával 
befejeződött a VII. szinti olvasói terek negyedik éve 
folyó korszerűsítése, illetve a megújuló használati 
funkciókhoz alkalmazkodó átalakítása. Új tájékoz
tató táblák készítése, a térképek megújítása fogja be
fejezni a munkát az évfordulós rendezvények, köztük 
az MKE vándorgyűlés előtt.

Az olvasószolgálat más területei
A beiratkozás munkafolyamata gyorsabb lett: im

már két számítógép áll rendelkezésre az adatfelvétel, 
illetve a nyilvántartás munkáihoz; továbbá: a forgó
villás bebocsátó rendszer — a kártyaolvasóval párhu
zamosan — pontosan tudja regisztrálni a bejövök szá
mát és olvasójegy típusa szerinti megoszlását. A be
iratkozási díj szeptember 1-jétől 3000, illetve 1500 
Ft-ra, a napidíj 400 Ft-ra emelkedett, a kedvezményes 
napidíj maradt 200 Ft. A forgalom adatai azt mutat
ják, hogy a könyvtár olvasói igénybe vétele — belső 
intézkedéseknek és a fővárosi könyvtári helyzet érez
hető javulásának is köszönhetően - az optimális felé 
közeledik: mind a kutatók, mind a diákok, mind a 
művelődési célú olvasók várakozás nélkül, a kívánt 
olvasói helyet igénybe véve tudják hasznosítani a 
könyvtár szolgáltatásait. A kérőlapok tanulmányo
zása nyomán az is kitűnik, hogy növekszik azon ol
vasók aránya, akik dokumentumigényüket csak vagy 
elsősorban a nemzeti könyvtár gyűjteményének hasz
nálatával tudják kielégíteni, és minimálisra csökkent 
a könyvtárat pusztán tanulóhelyként igénybe vevők 
száma.

Az egyre differenciáltabb olvasói igényeket a 
könyvtár 265 nyitvatartási napon, javarészt napi 12 
órában, kisebb részt, kísérletképpen, a lépcsőzetes 
nyitva tartást kipróbálva, napi 8 órában elégítette ki. 
Szeptembertől állandósult a nyitvatartási idő: minden 
nap 21 óráig, szombaton azonban csak - követve más 
európai nemzeti könyvtárak gyakorlatát - 17 óráig 
tart nyitva a könyvtár, ugyanakkor a raktári kiszol
gálás csak 18, illetve 14 óráig működik. Ezzel pár
huzamosan bevezettük kutató olvasóink számára a 
raktári könyvek kikészítését e-mailes kérésük nyo
mán.

Az osztály munkatársai - amellett, hogy közremű
ködtek az OSZK kiállításainak előkészítésében, to
vábbá az országos millenáris kiállítás tartalmi és 
technikai létrehozásában — a VII. emeleti katalógus- 
térben több kisebb javarészt az OSZK gyűjteményé

nek értékeit bemutató kiállítást készítettek: Religio — 
magyar nyelvű egyházi sajtó, Cserépfalvi emlékkiál
lítás, Haditudósítók az I. világháborúban, Egyetemi 
lapok, Magyar Nobel-díjasok, Nő és a társadalom - 
XX. századi körkép.

Tájékoztatás
A tájékoztatás különböző munkaterületein — köz

ponti tájékoztatás, a tájékoztató segédkönyvtár és az 
olvasótermi kézikönyvtárak gondozása, olvasótermi 
szaktájékoztatási feladatok ellátása, általános és szak- 
területi (irodalom- és történettudományi) információs 
igények kielégítése, tájékoztató segédletek készítése, 
könyvtárhasználati segítség nyújtása — a kelleténél 
lassabban növekvő számú számítógépes eszközök 
felhasználásával - munkatársaink megbízható minő
ségben, a rendkívül összetett igénylistának megfele
lően látták el feladatukat. A nemzeti könyvtár hagyo
mányosan színvonalas kézikönyvtári állományának 
értékét hátrányosan befolyásolta, hogy a kézikönyv
tári gyarapodás nem tudta folyamatosan, az igények
nek megfelelően követni az egyre bővülő könyvpiac 
kihívásait. Új, fiatal munkatársaink legtöbbje immár 
a kellő számítógépes kultúrával felvértezve áll kö
zénk, így egyre természetesebben kezelik tájékoztató 
kollégáink a külső és belső adatbázisok, intemetfor- 
rások szolgáltatásait.

A tájékoztató területet érintő új feladatok közül ki
emelkedik a Liblnfö elnevezésű internetes tájékoz
tató szolgáltatás átvétele és sikeres továbbfejlesztése. 
Január hónapban a - korábbi nevén — MIT-HOL szol
gáltatás még kizárólag a MEK keretében működött. 
Február és június hónapok között az OSZK Tájékoz
tató Szolgálata már részt vett a munkában (tesztelési 
fázis), de még önálló MIT-HOL munkahellyel (szá
mítógép, rendszeres ügyeleti beosztás) nem rendel
kezett. Júliustól kezdődően a tájékoztató szolgálat 
már ügyeleti rendszerben, önálló munkahellyel, de 
még konzorciumi keretek nélkül végezte a munkát. 
Augusztus hónapban az OSZK és a többi intézmény 
többsége is zárva tartott, a munkát kizárólag a tájé
koztató szolgálat munkatársai végezték. Szeptember
től kezdődően indult be a konzorciumi rendszer, 
melyben az OSZK ellátja a moderátori- és válaszadó 
feladatokat is. A szolgáltatás nyilvános lett, ezt tük
rözi a beérkezett kérdések számának ugrásszerű nö
vekedése is. Jelenleg a szolgáltatásban részt vesz: az 
OSZK, 19 megyei könyvtár, a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár, 11 szakkönyvtár, 18 felsőoktatási- és 2 vá
rosi könyvtár, valamint — intézménye képviseleté
ben! — 4 magánszemély. A konzorcium keretei 2002-
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ben a szak- és a felsőoktatási könyvtárak hivatalos 
csatlakozásával bővülnek. A moderátori rendszerből 
adódóan egy kérdésre több, kiegészítő válasz is le
hetséges, ezért a válaszok száma meghaladhatja a be
érkezett kérdések számát. A szolgáltatás adatait lásd 
a 3. számú mellékletben.

A tájékoztató munka során készült írásos segédle
tek közül kiemelkedik a Hírlaptári csoport gondozá
sában részletekben közreadott kiadvány, A Magyar- 
országon magyar és idegen nyelven megjelent, vala
mint a külföldi hungarika hírlapok és folyóiratok 
lelőhelyjegyzéke, 1850-1952 című munka. A kiad
vány teljes elkészülte után várhatóan része lesz a 
könyvtár 200 éves fennállásának megünneplésére 
szánt kiadványsorozatnak.

ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMOK
SZOLGÁLTATÁSA
Az Elektronikusdokumentum-szolgáltató Osztály 

tevékenységét 2001-ben szakmai vonatkozásban és a 
munkavégzés feltételeit tekintve fejlődés jellemezte. 
Sikerült megnyugtató módon elhelyezni az egyre nö
vekvő elektronikus dokumentum-állományt és megte
remteni a használat lehetőségét a novemberben meg
nyílt 30 olvasóhelyes multimédia olvasóteremben, 
egyelőre napi négy órás nyitvatartási rendben. Az ol
vasóterem tervezett teljes funkciórendszerének meg
valósításához további fejlesztés szükséges, amelynek 
előkészítése megtörtént.

Az olvasóterem kialakításával párhuzamosan mű
ködébe helyeztük az új, korszerű elektronikus doku
mentum szolgáltató hálózatot. Használatával a szol
gáltatás színvonala emelkedett mind a külső, mind a 
belső felhasználók számára.

A VIII. szinten lévő archív raktári helység beren
dezése 2002-re marad, a szükséges bútorzat beszer
zésének késedelme miatt.

Személyzeti vonatkozásban előrelépést jelentett 
egy fő alkalmazása a multimédia olvasóterem fel
ügyeleti feladataira, ugyanakkor nem sikerült felven
nünk számítógépes rendszerkarbantartót, és pótolni 
kell egy eltávozott tapasztalt munkatársat.

Az osztály közreműködött a VII. szinti on-line ka
talógusokhoz való hozzáférés lehetőségeinek bővíté
sében.

A katalógustérben megtörtént újabb 4 db dedikált 
OPAC terminál elhelyezésének előkészítése. Üzembe 
helyezésükkel összesen 20 gép áll rendelkezésre az 
olvasói katalógusfunkciók kiszolgálására.

A szükséges munkaerő hiánya miatt nem sikerült 
továbbra sem a Leltár adatbázis adatainak napra

késszé tétele, a folyamatos követés feltételeinek ki
alakítása, az olvasói önálló hozzáférés megteremtése.

Lépések történtek a szolgáltatások egységes infor
matikai környezetének kialakítása céljából.

A hálózati nyomtatási szolgáltatás a főosztály he
tedik emeleti részlegei számára megnyugtató módon 
működött.

Pénzügyi okok miatt a színes nyomtatás, valamint 
a könyvszkenner beszerzése 2002 feladata lesz.

Dokumentumellátás céljaira beszerzendő 1 db HP 
9100 Digital Sender, amely a dokumentumok digitá
lis formában történő küldése mellett —az egyszer má
solt dokumentum megőrzése révén - az eredeti do
kumentumok állományvédelmét is szolgálja szintén 
2002-ben szerzendő be.

Az elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos 
gyűjteményi feladatok sorában lezajlottak a mágnes
lemezen megjelent elektronikus dokumentumok ál
lományvédelmi archiválásának előkészítő munkála
tai, megtörtént az eszközök beszerzése, és befejező
dött az állomány archiválása CD-hordozón. A 
nyilvántartásokat folyamatosan vezettük, a tényeket 
az alábbi táblázat mutatja:
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monografikus 115 41 1 - 15 1172

időszaki kiadvány 387 2 7 - - 396

monografikus elekt
ronikus dók. 352 31 9 _ _ 392

elektronikus idősza
ki kiadvány 521 43 _ _ _ 564

Összesen 1375 117 17 - 15 1524

A hozzáférés biztosításával kapcsolatos feladatok 
sorában 2002 elejére fejeződik be a hálózat felügye
letével kapcsolatos teszt. Ennek eredménye felhasz
nálható a SZAO és az EDO közötti feladatmegosztás 
előkészítésében.

Felhasználói támogatással kapcsolatos feladatok: 
2001-ben sem került sor a már régen elhatározott 
munkatársi és olvasói tréning lehetőségének megte
remtésére.

Az osztály saját területén közreműködik a főosz
tály olvasószolgálati és tájékoztatási tárgyú informá
ciós kérdéseinek megválaszolásában.

A digitalizálási feladatok keretében folyik a Va
sárnapi Újság repertóriumának digitalizálása.
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A munkálatok a képanyag előkészítésével és digi
talizálásával folytatódnak 2002-ben, újabb elnyert pá
lyázati források felhasználásával.

Az év során több Széchényi Könyvtári vállalko
zásban vettünk részt digitalizálási, illetve nyomdai 
előkészítést szolgáló munkavégzéssel.

MIKROFILMKÉSZÍTÉS ÉS -SZOLGÁLTA
TÁS, FOTÓGYŰJTEMÉNY

Kiemelt feladatok
A tárgyévben elsősorban a korábbi Kortörténeti 

Különgyűjteményben lévő nagyon értékes, de rossz 
állapotú, külföldön (USA Kanada, stb.) megjelent ma
gyar periodikák mikrofilmezését és mielőbbi hozzáfé
résének biztosítását tekintettük kiemelt feladatunknak. 
Folytattuk a Szabad Európa Rádió (SZER) magyar 
adásanyaga és az ott dolgozott neves személyiségek 
hagyatékainak feldolgozását és mikrofilmre való fel- 
vételezését. Megkezdődött az 1,5 millió oldalt kitevő 
mikrofilmezett dokumentumanyagnak az Amicus szá
mítógépes rendszerbe való feldolgozása és az adás
anyagról készült mikrofilmek kronologikus rendben 
történő szkennelése. A különgyűjtemény mikrofil
mezése területén a Bibliotheca Eruditio program ke
retében az RMK, RMNY, Antiqua régi könyvek mik
rofilmezése, illetve szkennelés útján elektronikus ké
pekkel ellátott adatbázisba való bevitelét végeztük. 
Ugyancsak kiemelten foglalkoztunk a Jelenkori Fotó
művészeti Központ fejlesztésével, a Mikrofilm- és 
Fényképtár Hold u. 6. sz. alatti részlegében a NKÖM 
e célú külön támogatása alapján. Ugyancsak a NKÖM 
által előírt, kiemelt feladatként foglalkoztunk a Dia- 
filmgyártó Vállalat, illetve jogutódja, a Diafilmgyártó 
Kft-től átvett képzőművészeti fotó és diafilm anyag té
teles leltárba vételével. Mindezen kiemelt feladatok 
mellett kellett alapfeladatainknak, így az állomány- 
védelmi mikrofilm program tárgyévi folyamatos mun
kálatainak megfelelnünk.

Hírlap-állományvédelmi mikrofilmezési
program
A Hírlap-előkészítő csoport tervét 860 048 oldal 

feldolgozásával és előkészítésével teljesítette (terv
szám 850 000 oldal), ebből a volt Kortörténeti Külön
gyűjtemény hírlapjainak feldolgozása cca. 400 000 ol
dalt tett ki, pl.: Amerikai Magyar Világ Kanadai Ma
gyarság. A SZER adásanyag és Borbándi Gyula, 
Mikes Imre és más jelentős személyiségek hagyatékai
nak filmezése, előkészítése, mikrofilmezése cca. 
300 000 oldalt tett ki. Folytattuk a H 17 ezres jelzetű

tartomány mikrofilmezését, pl. Esti újság, A tenger cí
mű lapok stb. A rekatalogizált, ma is kurrens lapok, így 
a Napi Magyarország és a Népszabadság előkészítését, 
az olvasószolgálattól soron kívül mikrofilmezésre kért 
lapok sorában többek között az Igazság, A Művészi 
Ipar című lapok feldolgozását végeztük. Más hazai 
könyvtárak anyagából állománykiegészítésre tárgyév
ben a Soproni Városi Könyvtártól kapott Oedenburger 
Zeitung és a Die Lupe című német nyelvű lapok fel
dolgozásával került sor.

Fényképész csoport
Tervét 500 351 felvétel elkészítésével teljesítette (a 

terv 500 000 felvétel volt). Pozitív olvasófilm 565 527 
felvétel készült el, és került átadásra az olvasói szol
gáltatás számára (terv: 550 000 felvétel). A legjelentő
sebb cím mennyiséget a Kortörténeti Különgyűjte
mény anyagából mikrofilmezett anyagból adtuk át. A 
folyóiratok állományvédelmi célú mikrofilm lapra 
való feldolgozása és filmezése során 600 108 oldalt ké
szítettünk, 1140 mikrofilmlapra fényképeztük rá az 
Élet és a Budapesti Szemle című keresett folyóiratokat, 
teljesítve kitűzött céljainkat.

Különgyűjteményi muzeális értékű művek
feldolgozása és mikrofilmezése
A különgyűjteményi tárak számára végzett állo

mányvédelmi munkánk összességében visszaesett, 
miután a gyűjtemények nem biztosítottak megfelelő 
számú dokumentumot. Kiemelendő ebből az Erudi- 
tió program, amelynek keretében az RMNY, RMK, 
Antiqua és egyéb régi könyvekből 8000 mikrofilm 
felvételt készítettünk el. Kisebb volumenben mikro
filmeztünk a Zeneműtár, Színháztörténeti Tár számá
ra. Eredményesen folytattuk a Plakáttár számára a 
színes grafikai plakátok színes negatív és színes dia
filmekre való állományvédelmi felvételezését, mely
nek során az 1973-as év plakátjairól 1500 negatív és 
3000 diapozitív felvételt készítettünk el. A monogra
fikus műveknél a kialakított állományvédelmi célki
tűzésnek megfelelően az állapotuk miatt már nem 
forgalmazható műveket mikrofilmeztük. Minden 
ilyen, az olvasószolgálattól érkezett igényt kielégítet
tünk.

Mikrofilmes olvasószolgálat
Az év minden szempontból legjelentősebb esemé

nye az volt, hogy a nyári zárva tartás után szeptember 
1-jétől a Raktári Osztálytól a Mikrofilm és Fénykép
tárhoz került át szervezetileg a pozitív mikrofilm
gyűjtemény cca. 55 000 tekercse, annak minden rak
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tári és olvasószolgálati feladatainak ellátásával 
együtt. Ehhez új telelift állomás kialakítását és kiépí
tését kellett elvégezni a mikrofilm olvasóteremben, 
továbbá az olvasótér fölötti nyolcadik szinti raktárban 
került új elhelyezésre filmgyűjteményünk. E terv 
megvalósítása az olvasók és kutatók kiszolgálása vo
natkozásában jelentős eredményt hozott, miután az 
átlagos egy órás várakozási idő max. 20 percre csök
kent le. Az olvasók e változást nagy elismeréssel fo
gadták.

Az olvasói forgalom mértéke annak ellenére nem 
csökkent, hogy a 2001. évben könyvtárunk 6 hóna
pon át rövidített nyitva tartással dolgozott. így a for
galmi adatok a mikrofilmek iránti igények növekedé
sét bizonyítják. 2000-ben 9231 fő, 2001-ben 9338 fő 
olvasónk volt.

Mikrofilmes kiadványok szerkesztése
Folytattuk a hírlap-mikrofilmek számítógépes 

adatbázisának az, ún. FM adatbázis fejlesztését. En
nek alapján elkészült a Mikrofilmek Címjegyzéke, 
Új sorozat, Időszaki Kiadványok 11. kötetének 
szerkesztése és megjelentetése nyomtatott formában, 
melyet szétküldtünk a könyvtáraknak. Ugyanakkor 
megkezdtük a 12. kötet szerkesztését, amelynek le
zárására a 2002. évben kerül sor.

Tudományos kutatási témáink művelése
Folytattuk a határon túli területekről begyűjtött kéz

iratok és régi könyvek helyszíni, mikrofilmezés során 
elvégzett felvételeinek feldolgozását a Küküllőmellé- 
ki Református Egyházmegye kéziratos anyagáról, 
továbbá az I. világháborús fotógyűjtemény feldolgo
zását. Ugyancsak tárgyévben dolgoztuk fel a Szlové
niában Muraszombaton korábban mikrofilmezett Mu
raszombat és vidéke, Alsólendva, Muravidék című na
pilapok feldolgozását és az OSZK dokumentumaival 
való egyesítését. Szintén Alsólendvához kapcsolódik 
a Kultsár György Postillák címmel 1574-ben megje
lent prédikációs gyűjteményének újrakiadása tárgykö
rében végzett tevékenységünk.

Digitalizálás mikrofilmekről
A mikrofilmezés alapfeladata mellett egyre na

gyobb mennyiségben alkalmaztuk a mikrofilmekről 
való digitalizálást. Elsősorban a kéziratok, cod.lat 10- 
14.16 jelzett számú kódexek, régi könyvek (Pesti Gá
bor: Új Testamentum Magyar Nyelven című 1536-ban 
megjelent műve), kéziratos térképek (a gróf Széché
nyi Ferenc által adományozott 400 darab térkép 6x7 
színes diafilmjeinek digitalizálását végeztük el az

OSZK 200. évfordulójára való megjelentetés céljá
ból). Az időszaki kiadványok közül többek között a 
Hortobágy című 1800-as években megjelent újságot 
dolgoztuk fel.

Fotószolgálat, reprográfia
Az olvasók, kutatók részéről jelentkező belföldi 

és külföldi igényeket folyamatosan kielégítettük. To
vább nőtt az érdeklődés a mikrofilmekről készíthető 
Canon másolatok iránt, ugyanígy a színes Agfa má
solatok is mind keresettebbé váltak. Az 1994 év óta 
működő színes másológépünk cseréjéről a jövő év
ben feltétlen gondoskodnunk kell az intenzív hasz
nálat miatt. Jelentős mennyiségű volt a negatív mik
rofilm megrendelés (50 000 felvétel). Megkezdtük a 
színes és fekete-fehér fotófilm szolgáltatásszerű di
gitalizálását is, mely iránt egyre nagyobb igény je
lentkezik.

Kiállítások, rendezvények, kiadványok
A tárgyévben több jeles kiállítás nyílt meg az 

OSZK-ban, illetve az OSZK rendezésében más intéz
ményekben is, így a Verdi és a Wagner kiállítás Ze
neműtárunk rendezésében, a Párizsban megnyílt ma
gyar térképkiállítás, az Emst Múzeumban megnyitott 
Oláh Gusztáv kiállítás, melyet a Színháztörténeti Tár 
rendezett, Széchényi dokumentumok a NKÖM ren
dezésében, a Magyar Fürdők Almanach kötet teljes 
képanyagának összeállítása és szerkesztési munkála
tainak elvégzése az OSZK-ban dolgozó szerzők ta
nulmányainak szerkesztésével együtt.

Jelenkori Fotóművészeti Gyűjtemény
és Dokumentációs Központ
A 2000. évben létrehozott új szervezeti egység ér

dekében a Mikrofilm- és Fényképtárban technikai 
fejlesztésére került sor a tárgyévben a NKÖM részé
ről e célra biztosított külön pénzügyi támogatás alap
ján, amelyet a Magyar Fotóművészek Szövetségével 
közösen hajtottunk végre. A gyűjtemény jelentős 
mértékben gyarapodott nemcsak az egyes szerzők 
személyes adományozása, hanem a teljes kiállítások 
gyűjteményi anyagaival, így: a Sajtó Fotó 2000, a 
Millenniumi Magyar Fotószemle kiállításának anya
ga a Műcsarnokból stb. Ugyanakkor a Jelenkori fo
tóművészet anyagából is több helyen rendeztek kiál
lítást az év folyamán. Megjelent a Jelenkori Fotó- 
művészeti Gyűjtemény és Dokumentáció című 
színes 16 oldalas tájékoztató kiadvány, mely az 
OSZK-ban november 20-án a Fotóművészeti Szövet
ség közgyűlésén mutattunk be.
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Diafilm Gyűjtemény
A NKÖM rendelete alapján az OSZK Mikrofilm és 

Fényképtárába került a Diafilmgyártó Vállalat, ké
sőbb: Diafilmgyártó Kft. teljes művészeti gyűjtemé
nye, 1957 és 2000 év között készült oktató és művészi 
diafilmek és az elkészítésükhöz úgynevezett rajztest 
(festmények, grafikák, rajzok fotók, fotókollázsok, ne
gatívok, színes negatívok és színes diák). A százezres 
nagyságrendet elért gyűjtemény tételes leltárba vételét 
— melyet előírt számunkra a NKÖM Könyvtári Osztá
lya — a tárgyévben befejeztük. A jövő évben meg kell 
kezdenünk a gyűjtemény számítógépes adatbázisban 
történő feldolgozását és a képzőművészeti anyag 
szkennelését, hogy tanulmányozása e módon is lehe
tővé váljék.

Fejlesztés, beruházás
A mikrofilm olvasóterem átalakítására került sor 

egy új telelift állomás kiépítésével, a raktártér kiala
kításával, betelepítésével együtt. A tárgy év során egy 
db új filmszkenner érkezett be és az Eruditio prog
ramhoz 2 db új számítógép telepítésére került sor. A 
SZER program megvalósításához 3 db számítógép, 
amellyel az Amicus számítógépes rendszerben való 
feldolgozást fogjuk végezni.

KÖZPONTI DOKUMENTUMELLÁTÁS
A Dokumentumellátó Szolgálat 2001. június 1-je 

óta működik a Könyvek Központi Katalógusa és a 
Könyvtárközi Kölcsönzés összevonásával.

Az Országos Dokumentumellátási Rendszer célki
tűzéseinek megvalósítása érdekében az osztály az 
alábbi feladatokat látja el:

1. A dokumentumok lelőhelyének nyilvántar
tása és adatszolgáltatás a nyilvántartásból az 
igénylők részére

Lelőhely-tájékoztatás a Könyvek Központi Kata
lógusa és más források alapján

Beérkezett kérések száma: 19 188, találat: 9219, 
találati arány: 48%

Könyvtárközi kérések: 6565 34,0%
Fax: 71 0,3%
Levél: 280 1,4%
E-mail: 6034 31,0%
Telefon: 5643 29,0%
Személyes: 595 4,3%

A központi katalógus munkatársainak tevékenysé
ge a katalógusépítésről a saját katalógusokon vala
mint a hálózaton hozzáférhető hazai és külföldi köz

ponti és egyedi adatbázisokon alapuló lelőhely- és 
bibliográfiai tájékoztatásra helyeződött át.

Figyelemreméltó az a tény, hogy tavaly több mint 
19 000 tájékoztatást bonyolítottak le, és ebből több 
mint 9 000 esetben tudtak hazai lelőhelyről tájékoz
tatni.

2. Dokumentumellátással kapcsolatos kérések 
fogadása nyomtatott és webes kérőlapon, 
e-mailen és faxon

Dokumentumellátási kérések:
Iktatott kérések száma: 10 958 (2000: 11 340)
Hazai kérőtől érkezett: 10 330 (2000: 10 640)
Külföldi kérőtől érkezett: 628 (2000: 700)

A webes felületet használó megrendelők és az így 
küldött kérések száma folyamatos növekedést mutat, 
mivel a hálózati megrendelés lényegesen gyorsabb, 
kényelmesebb és megbízhatóbb a postainál, a kéré
sekkel kapcsolatos visszaigazolás pedig jelentősen 
megkönnyíti a megrendelők számára a kéréseik nyil
vántartását.

Az iktatott kérések 67%-a (7291) könyvkölcsön
zésre, 31 %-a (3412) cikkmásolatra, 2%-a egyéb do
kumentumra (kotta, kézirat stb.) vonatkozott.

3. Kérések lelőhelyre továbbítása, dokumentum
közvetítés

Kérésközvetítés
Belföldi kérések belföldre közvetítése: 3913 kérés. 

Ebből megállapított lelőhelyre: 2840 kérés, vissza a 
kérőnek (hazai lelőhely hiányában külföldre közvetí
tést nem kért): 1073 kérés.

Belföldi kérések külföldre közvetítése: 7356 kérés. 
Ebből kölcsönzésre: 5086 kérés, másolatkérésre: 
2270 kérés.

A kérésközvetítés hazai célkönyvtárai többségük
ben ODR tagkönyvtárak: felsőoktatási, közművelődé
si és országos szakkönyvtárak. Ők fogadták a kérések 
76%-át. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy 34%-ban 
szerepelnek lelőhelyként nem ODR tagkönyvtárak is, 
például a CEU Könyvtára, kisebb szakkönyvtárak, 
múzeumi és levéltári valamint egyházi könyvtárak. Ez 
arra figyelmeztet, hogy nem elhanyagolható a nem 
ODR tagkönyvtárak szolgáltatása sem, különös tekin
tettel a külföldön megjelent dokumentumokra.

A kérésközvetítés külföldi célkönyvtárai azon or
szágok szolgáltató központjai, amelyekben a tudo
mányos szakirodalom legszélesebb skálája rendelke
zésre áll, a metaadatok könnyen hozzáférhetők, a
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szolgáltatás módjai pedig kedvezőek: Németország, 
Nagy-Britannia, az USA és Kanada, Hollandia, Svéd
ország.

Dokumentumközvetítés
Belföldi kérésre külföldről érkezett: 5691 db. Eb

ből kölcsönképpen 3816, megtartásra 1875.
A külföldről kölcsönképpen érkező dokumentu

mokat postai úton küldik, a megtartásra kért doku
mentumoknak több mint a fele elektronikusan érke
zik.

Külföldi kérések teljesítése
743 dokumentumot küldtünk külföldre, 154-et köl

csönképpen, 589-et pedig megtartásra.
Az ODR könyvtárak a külföldi kérések eredetiben 

való teljesítésében állandó partnerek.

3. Dokumentumszolgáltatás az OSZK állomá
nyából

A szolgáltatott dokumentumok száma 1401 volt. 8 
dokumentumot adtunk kölcsön (vidékre), 1393 doku
mentumot pedig másolatban szolgáltattunk (166-ot 
Budapestre, 685-öt vidékre és 542-t külföldre).

Az OSZK az Országos Dokumentumellátási Rend
szerben unikális állománya miatt különleges helyet 
foglal el. Ez fokozott kötelezettséget ró ránk. Szol
gáltatásunkat úgy kell alakítanunk, hogy gyors és 
korszerű legyen, és az áraink is versenyképesek ma
radjanak.

Fontos lenne, hogy az állomány minél nagyobb 
részének adatai legyenek az érdeklődők számára tá
volról hozzáférhetők.

A szolgáltatással kapcsolatos bevételek
és kiadások
2001-ben 10 545 544 forintot fizettünk ki devizá

ban a külföldi szolgáltatóknak. Felhasználtunk 2437 
db nemzetközi postakupont 816 395 Ft értékben, va
lamint 381,5 IFLA vouchert 854 560 Ft értékben, így 
összes kiadásunk 12 216 499 Ft volt.

Külföldi kérőktől 618 db nemzetközi postakupont 
kaptunk 228 660 Ft értékben, valamint 167 db IFLA 
vouchert 374 080 Ft értékben.

Külföldi kérésre készített másolatokért 1983 800Ft-ot 
(7 085 USD) számláztunk ki.

Magyar kérőknek a külföldről érkezett másolato
kért 5 494 411 Ft-ot számláztunk ki.

A nemzetközi kölcsönzéshez való hozzájárulás
ként 2 228 660 Ft-ot számláztunk ki. A NKÖM ezt 
a szolgáltatást támogatja.

Belföldi kérésre készített másolatokért 232 756 Ft-ot 
számláztunk ki. így összes bevételünk a NKÖM-tá- 
mogatás nélkül 10 542 367 Ft volt.

A webes kérésfogadás használóinak száma tovább 
nőtt (262), az iktatott webes kérések száma 5914, az 
összes iktatott kérés 54%-a.

A kérés- és dokumentumközvetítés elektronizációja 
is tovább bővült. A külföldre történő kérésközvetítés
nek mintegy 90%-a, a dokumentumközvetítésnek pe
dig 53%-a hálózaton bonyolódik le.

2001 óta van hozzáférésünk a stockholmi Királyi 
Könyvtár szerverén elhelyezett svéd központi adat
bázishoz, a librishez. Ezzel Németország, Nagy-Bri- 
tannia, az USA és Kanada valamint Hollandia után 
Svédországba is indíthatunk a hálózaton kéréseket.

A 154 külföldre kölcsönzött dokumentumból az 
ODR keretében megvalósult kölcsönzések száma 134 
volt, ez a kölcsönzött dokumentumok 87%-a.

NEMZETI PERIODIKA ADATBÁZIS

A Nemzeti Periodika Adatbázis bekerülése
az Amicusba
A Nemzeti Periodika Adatbázis életében végleges 

„rendszerváltás” következett be 2001-ben: a NEK- 
TÁR-projekt keretében az NPA-t betöltötték az OSZK 
integrált könyvtári rendszerébe, az Amicusba. A betöl
tött adatok: 743 lelőhely (könyvtár) és adataik, 46 101 
bibliográfiai rekord (cím), 145 871 állományadat.

Az NPA Amicusba kerülésének alapvető előfeltéte
le volt az NPA MicroISIS-es rekordjainak átalakítása 
HUNMARC rekordokká. Ehhez készen állt a HUN- 
MARC átalakító (konvertáló) program, ami az NPA 
CD-ROM-ról volt futtatható. így a CD-ROM adatai
nak lezárása után az Amicusba betöltésig, májustól ok
tóberig a munkatársak a később rögzítendő rekordok 
előkészítésével foglalkoztak. Ezalatt mindenki részt 
vett Amicus katalogizáló tanfolyamon, elkészült az új 
rögzítési szabályzat, lezajlott a betanulás.

Az NPA rendszerváltása három lényeges átalakí
tással járt együtt: változott az állományadatok, illetve 
a könyvtáradatok kezelése, valamint a tezaurusz 
használat. Az előkészítési, specifikációs munkálatai, 
valamint a tesztelés májustól szeptemberig folyt.

A régi MicroISIS-es adatbázisban évenként/évfo
lyamonként közöltük a bejelentő könyvtárak kódjait. 
A projektvezetővel történt egyeztetés alapján elké
szült — az NPA által elkészített specifikáció alapján — 
az állománykonverziós program, amely könyvtár
kódonként összevont állományadatokat hozott létre.
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Az átalakított állomány az ELiAS által jóváhagyott 
ideiglenes almezőbe került, amit - amikor aktuális 
lesz — az ELiAS fog áttölteni a szabványos, megfe
lelő helyére.

A lelőhelykódokban is előzetes átalakításra volt 
szükség, az új nemzetközi szabványnak megfelelően 
az eddigi könyvtárkódokat nagybetűssé, ékezet- és 
szóköz nélkülivé alakította egy program.

Az állomány- és lelőhelyadatok betöltésének előfel
tétele volt az összes NPA-bajelentő, 743 könyvtár ada
tainak (könyvtár név, névváltozat, cím, postacím, 
könyvtáros neve, e-mail címe, telefonszáma, faxszá
ma, a könyvtár interneteimé, alapvető szolgáltatásai) 
rögzítése az Amicus ügyfélkarbantartásban. Ezt a 
munkát is az NPA munkatársai végezték május-június 
folyamán.

Az NPA-ban alkalmazott Osztaurusz (periodika- 
osztályozó-rendszer és tezaurusz) jelzeteit program
mal átalakították az OSZK tezaurusz tárgyszavaivá, és 
így először mi alkalmazzuk ezeket az Amicusban. A 
program az adatbázis 70%-ához (32 274 rekordhoz) 
tudott beírni tárgyszót. A fennmaradó 13 827 rekord
hoz azóta folyamatosan állapítjuk meg és rögzítjük a 
tárgyszavakat. December végéig 5610 rekordhoz álla
pítottunk meg kb. 12 000 tárgyszót, amelyből egyelőre 
3539 tárgyszót rögzítettünk.

Az NPA építése és tájékoztatási hasznosítása
2001-ben a Nemzeti Periodika Adatbázis 811 cím 

bibliográfiai leírásával és lelőhelyével gyarapodott. 
Ebből 660 kurrens, 151 régi állományú (1981 előtti) 
rekord. Az új rekordok alacsony száma abból követ
kezik, hogy az Amicusba töltés érdekében a rögzítési 
munkákkal májustól októberig le kellett állnunk.

A 2001. évben - az adatbázis aktualizálása céljá
ból - a kurrens állományokról 462 könyvtárnak 30 192 
címről küldtünk ki visszaigazoló listát.

A listákról rögzített kurrens állomány-lelőhelyada- 
tok száma 2001-ben 27 500 (22 366 MicroISIS-ben+ 
5134 Amicusban). Lemondást 881 rekordhoz írtunk 
MicroISIS-ben; az Amicusba ez az adat már nem ke
rült át az állományadatok koncepció-váltása miatt.

A telefonos tájékoztatásban a kérdések száma az 
NPA-ban: 1475 cím (1628 év). Faxon 179 címről (202 
évről) tájékoztattunk. E-mail kérések alapján 202 cí
met (252 évet) hasonlítottunk be.

A könyvtárközi kérések száma : 2636. Ebből kur
rens cím: 2296, retrospektív: 340. A tavalyi évhez 
képest nőtt a retrospektív kérdések száma.

A kurrens kérdések találati aránya: 660 címhez 
(29,8%-hoz) van lelőhely, a keresett évhez nem volt

lelőhely 571 esetben (24,9%), egyáltalán nincs lelő
hely 1065 esetben (46,4%).

A retrospektív kérdések találati aránya: 146 cím
hez (43%-hoz) van lelőhely, a keresett évhez nem 
volt lelőhely 60 esetben (17,6%), egyáltalán nincs 
lelőhely: 134 esetben (39,4%).

Az NPA hozzáférése CD-ROM-on és weben
Az NPA CD-ROM 9. kiadása 1665—2001. évkörrel 

2001 májusában jelent meg. A lemezből 86 példányt 
adtunk el, az előző évekhez hasonlóan. A megrende
lés nyilvántartása, a számlázás, postai előkészítés 
osztályunkon történt.

A NIIF központi gépén elérhető NPA web főolda
lára 25 724 (2000:18 184) felhasználó lépett be. Ezzel 
folytatódott az internetes NPA keresések ugrásszerű 
növekedése. 1998 januárjától 2001. december 31-éig 
összesen 60 128-an léptek az NPA adatbázisba. Az 
NPA Amicusba töltésével a NIIF-es NPA adatbázis el
vesztette frissességét (2000. februári adatokat tartal
maz). Ezt a továbbiakban nem fogjuk felújítani.

CD-ROM lelőhelyjegyzék adatbázis
A „CD-ROM adatbázis a könyvtárak lelőhelyadata

ival” (CD-ROM lelőhelyjegyzék adatbázis) tovább 
épül osztályunkon Access adatbáziskezelőben. Évről 
évre —az NPA állományvisszaigazoló listák mellett — 
folyamatosan küldik számunkra a könyvtárak CD- 
ROM gyarapodásukat is. Az adatszolgáltatók száma: 
147könyvtár. 2001. december 31-én 1070címés 1154 
analitika cím volt az adatbázisban. A CD-ROM lelő
helyjegyzék adatbázis a Magyarországon megjelent 
monografikus és periodikus CD-ROM-ok, valamint a 
külföldi monografikus CD-ROM-ok főbb bibliog
ráfiai adatait és lelőhelyeit tartalmazza. A CD-ROM 
lelőhegyjegyzék adatbázis web szolgáltatója — ingye
nes évenkénti frissítést vállalva — a Neumann János 
Kulturális Szolgáltató Közhasznú Társaság. A leg
utóbbi frissítés 2001. augusztus 2-án történt.

TÖRZSGYŰJTEMÉNYI RAKTÁROZÁS

Raktárrendezés- és költöztetés
A raktári rend fenntartása, az olvasók kiszolgálá

sának biztosítása és az állományvédelmi szempontok 
betartása érdekében a Raktári osztály 2001-ben foly
tatta a belső és külső raktárainak összehangolt ren
dezését.

A Tájékoztató és Dokumentumszolgáltató Főosz
tály az olvasók igényeinek jobban megfelelő, a do
kumentumok biztonságosabb forgalmazását szolgáló
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nagyszabású nyári térrendezéshez csatlakozva, a 
Raktári osztály 2001. július 9-e és július 27-e között 
áttelepítette a Rezerv raktárt az épület 808-as helyi
ségéből a déli toronyraktár 11 -es szintjére. A költö
zést állománybiztonsági szempontok tették indokolt
tá. A megüresedett helyiségbe a mikrofilm tároló 
szekrények kerültek. 2001. október 1-jétől a Raktári 
osztály két státusz leadásával átadta a Mikrofilmtár- 
nak a mikrofilmek forgalmazását.

A Törzsgyújtemény belső raktári férőhelyének biz
tosítása céljából 2001. június 25 és augusztus 10 kö
zött sor került 500 pfm törzsállományi — zömében 
külföldi, nem hungarika — időszaki kiadvány és 700 
pfm Cutter-számos és „J” jelzetű jegyzet kitelepíté
sére Törökbálintra. A muzeális anyagok tárolóhelyé
ül szolgáló négyszintes Nyugati raktár betelt, az ol
vasók által kevésbé keresett régi jegyzetek kitelepí
tése a muzeális anyag biztonságos elhelyezése 
érdekében vált szükségessé. A kihelyezett ál
lományrész olvasói forgalmazása — igény szerint - 
heti egy alkalommal történik.

2001. november 17-e és december 7-e között sor 
került a törzsgyűjtemény 1972-ben, helyhiány miatt 
beládázott hírlapállományának rendezésére, a Hold 
utcai 1-es szinti pinceraktárban. A törzsgyűjteménybe 
tartozó hírlapokat helyhiány miatt továbbra is a Hold 
utcai raktárban tárolják, innen biztosítva az olvasók 
részére történő kiszolgálásukat. A Raktári osztály 
munkatársai kibontottak 457 db faládát. A ládákból 
kiemelt hírlapok tételes ellenőrzését követően (cím, 
évfolyam, darabszám egyeztetése a listákon szereplő 
adatokkal), a dokumentumokat a pinceraktár ráccsal 
elkülönített helyiségeiben helyezték el. A lista alap
ján, a Gyarapítási osztály jelöléseit figyelembe véve, 
kivonták az állományból a könyvtár számára fölös
legessé vált tételeket. A törlési jegyzőkönyvet a Gya
rapítási osztály állítja össze. A polcra került törzs
gyűjteményi hírlapokat az Olvasó és Tájékoztató 
szolgálattal egyeztetve, 2002. január 2-tól, a hét meg
határozott napján forgalmazzák az olvasók részére. 
A növekedési helyek biztosítása érdekében - elsősor
ban a periodikusan növekvő állományrészeknél - 
összesen 2266 polcfolyóméternyi dokumentum átte
lepítése vált szükségessé.

A nemzeti könyvtár alapítója, gróf Széchényi Fe
renc könyvtárának rekonstrukciója befejeződött. Az 
év során a főigazgató megbízásából a különgyűjte- 
ményt gondozó Óvári Sándor a törzsgyűjteményből 
kiemelte az alapító tulajdonbélyegzőjével ellátott mű
veket (300 pfm). A Kötészet és a Restauráló osztály 
megkezdte azoknak a könyveknek a restaurálását, tisz

títását (kb. 3000 tétel), amelyek az állandó kiállítás 
alapjául szolgálnak 2002 áprilisától.

2001. május—június hónapban a főigazgató meg
bízásából az Állományvédelmi Állandó Tanács két 
tagja felmérést készített a könyvtár főépületének rak
tári tereiről, keresve a lehetőségét egyéb raktári terek, 
illetve más helyiségek állományi tároló terekké való 
alakítására.

A könyvtár raktározási gondjainak ismeretében 
2005-ig a Raktári osztály lépéseket tesz annak érde
kében, hogy a különgyűjteményeknek újabb tereket 
tudjon átadni a belső raktárakban. Az állomány moz
gatását igyekszik racionális szinten tartani. Csak 
olyan állományrészeket telepít át, amelyeknél az át
helyezést követően az állománybiztonság vagy az ol
vasószolgálat szempontjából jobb megoldások szület
nek. A külső raktárba történő kitelepítések lehetősége 
a törzsgyűjtemény esetében is korlátozott: függ az 
adott állományrész dokumentumainak muzeális érté
kétől és olvasószolgálati forgalmától.

Törzsgyűjteményi forgalmazás
Az osztály folyamatosan végezte a törzsgyűjte

mény dokumentumainak olvasói, belső kölcsönzői és 
szolgálati forgalmazását. A törzsgyűjtemény olvasó- 
szolgálati forgalma a visszaosztási statisztika alapján 
180 829 kötet (2000: 270 663). A Könyvfeldolgozó 
osztály bibliográfiai tétel revízióra visszakért 831 kö
tetet (2000: 2058). A Mikrofilmtár felvételezés után 
visszaküldött 1734 kötetet (2000: 833). A Rezerv 
raktár forgalma 875 db könyv volt (2000: 1128). A 
Kortörténeti Különgyűjteménytől átvett és még átirá
nyítás előtt álló periodika forgalma 210 db (2000: 
65). A kurrens raktár 7986 periodikát kollacionált és 
adott át a Periodika Feldolgozó Osztály katalogizáló 
csoportjának (2000: 9146). Pótlásra, javításra, a hul
lámkarton dobozok feltöltése céljából visszakért idő
szaki kiadványok forgalma: 2410 egység (2000: 2193 
egys.) A Kortörténeti Különgyűjteménytől átvett pe
riodikát folyamatosan adták át a katalogizáló csoport
nak, biztosították a hírlapok esetenkénti rekatalogizá- 
lásához szükséges törzsgyűjteményi példányokat: 
2746 db (2000: 3058).

2001 -ben a törzsgyűjtemény 19881 könyvvel, 8721 
periodikummal gyarapodott (2000: 26 509; 11 854).

A nyári zárva tartás alatt, az Olvasó- és Tájékoz
tató szolgálattal együttműködve, sor került az olvasói 
forgalomba kerülő dokumentumok raktári nyilvántar
tásának átalakítására. A raktárból távol levő doku
mentumok helyére őijegy került. Az Olvasó- és Tá
jékoztató szolgálat a Raktári osztálytól átvett két stá-
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túszt, és vállalta a raktárból tartósan távol levő do
kumentumok (félretétel, fotózás, kiállítás, belső köl
csönzés, stb.) gépi nyilvántartását, illetve az olvasói 
kérések telelifttel történő továbbítását a megfelelő 
raktári szintekre. Ezt követően a könyvkiadón a Rak
tári osztály két szolgálati helye megszűnt.

2001. október 1-jétől a raktári nyitvatartás heti 
13,5 órával csökkent. A döntést az esti órák gyérebb 
olvasói forgalma, és az osztályra háruló többletfela
datok elvégzéséhez szükséges munkaerő átcsoporto
sítás tette indokolttá.

Munkálatok az inkurrens anyaggal
Az Ínkurrens csoport (volt Fölöspéldány központ) 

Hold utcai telephelyének felszámolása 2001-ben le
zajlott. 2001. január 15-e és április 27-e között a cso
port munkatársai a 2-es pinceszinten megközelítőleg 
40 000 kötet (50 m3) vegyes (hírlap és könyv), illetve 
kb. 24 000 darab (8 m3) aprónyomtatványokat és kü- 
lönlenyomatokat tartalmazó anyagot válogattak át és 
selejteztek le. A megtartandónak ítélt hírlapokat és 
könyveket (120 láda, kb. 8400 kötet) a Régi Fóti útra 
szállították, az aprónyomtatványokat behasonlítás 
céljából felküldték a Plakát és Aprónyomtatvány Tár
nak, illetve a Gyarapítási osztálynak. Ismeretes, hogy 
1999 nyarán ezen a pinceszinten egy beázást köve
tően, a tartósan magas páratartalom következtében 
erőteljes penészedési folyamat indult be. Az ÁNTSZ 
a területet munkavégzésre alkalmatlan helynek nyil
vánította. A munkák sorozatos padló és légtér fertőt
lenítések után 2000 tavaszán indultak újra. A doku
mentumok fertőtlenítése a jelentős anyagi ráfordítás 
miatt nem történt meg, helyette állományvédelmi 
szakember javaslata alapján a csoport munkatársai 
vállalták, hogy védőfelszerelésben (maszk és gumi
kesztyű) folytatják a felszámolási tevékenységet. Sal- 
gó Ágnes, a Régi Nyomtatványok tárának vezetője 
és Tóth Józsefné, a Gyarapítási osztály osztályveze
tő-helyettese több alkalommal a helyszínen nézte át 
a leselejtezésre váró csonka, beazonosíthatatlan 1850 
előtti fölöspéldányokat. Munkájuk eredményéről a 
Régi Nyomtatványok Tárának vezetője a 2001. de
cember 11-iki tudományos ülésszakon is beszámolt. 
2001. április 17-éig a 2-es pinceszinten tárolt régi - 
1850 előtti - egyházi tulajdonú könyvek visszaadása 
megtörtént. Az egyházi rendek a Hold utcából elszál
lítottak 7682 db könyvet.

2001. április 3-a és június 19-e között a Raktári és 
a Periodika Feldolgozó osztály Katalogizáló csoport
jának munkatársai a törzsállomány hiányainak pótlá
sa céljából átválogatták az 1-es pinceszinten található

időszaki kiadvány szórványszámokat Az anyag a va
lamikori Zárolt kiadványok tára által fölöspéldány
nak ítélt, 1945 után külföldön megjelent, illetve 1920 
és 1944 között Magyarországon megjelent periodiku- 
mokat tartalmazta. A 25 ládányi rendezetlen és 6 le
zárt ládában tárolt hírlapanyagot címek szerint ren
dezték, a törzsgyűjtemény szolgálati katalógusának 
adatai alapján behasonlították. 165 cím került beha- 
sonlításra, ebből 71 címnél összesen 638 számot tud
tak pótolni vagy a csonka példányokat lecserélni. A 
rekatalogizálás előtt álló periodikumok esetében 18 
cím mellé összesen 250 számot helyeztek el a tételek 
teljes feldolgozásáig. A mintegy 9000 db volt zárolt 
fölöspéldány behasonlítása a törzsállományba a Gya
rapítási osztállyal közösen egész évben folyamatos 
volt. A csoport munkatársai az első betűbe rendezett 
anyagot szoros betűrendbe rakták, címlap fénymáso
latot készítettek, és behasonlítás céljából eljuttatták a 
Gyarapítási osztályra. A munkafolyamat előrelátha
tólag 2002. első félévében lezárul. 2001. augusztus 
22-e és december 17-e között a Hold utcából a Régi 
Fóti útra szállították a nagy nemesi családok tulajdo
nát képező régi könyveket; a volt zárolt fölöspéldá
nyok nagyobbrészt már behasonlított és még beha- 
sonlításra váró példányait; az 1 -es pinceszinti raktár
ból az egyéb tulajdonosok neve szerint rendezett régi 
könyveket. 2001. december 17-én átadták a Hold ut
cai telephely (a szükséges irodabútorok kivételével) 
kiürített irodahelyiségeit.

A törökbálinti Tároló könyvtár felszámolás alatt 
álló állományából több egyetemi könyvtár (Káról i 
Gáspár Ref. Egyetem; Pázmány Péter Kát. Egyetem; 
Pécsi Egyetem) egész évben folyamatosan válogatott. 
Mivel az állomány megszűnéséről hivatalos leirat 
nem készült, a kiválogatott tételeket egyenként kellett 
a növedéknaplóból kivezetni, amely meglehetősen 
lassította a folyamatot, hátráltatva az elszállítást. Ne
hézséget jelent, hogy az 1952 előtti anyag nincs be
hasonlítva a törzsállományi dezideráta katalógusba, 
ezért a könyvtárak által már kiválogatott és kinapló
zott 1952 előtti köteteket behasonlítás céljából min
den esetben be kell szállíttatni a Gyarapítási osztály
ra. Ezzel párhuzamosan tovább folyt az 1850 előtti 
régi könyvek 300 tételenkénti beszállítása és beha
sonlítása a Gyarapítási osztályon.

2001. május 15-e és 31-e között, külső szállítóesz
köz és rakodómunkások igénybevételével, a Régi Fóti 
útra szállíttattak 1000 polcfolyóméternyi, más könyv
tárak részére még hasznosítható fölöspéldányt, zömé
ben jogi anyagot. 2001. június 5-e és 13-a között az 
Inkurrens csoport munkatársai Törökbálinton átválo
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gattak 50 m3 nagyalakú fölöspéldány hírlapot. Az év
tizedek óta felgyűlt időszaki kiadványokból 6 m3-t a 
Régi Fóti útra szállíttattak és ott a már betűrendbe ren
dezett példányok mellé osztották. 44 m3 hírlapot lese
lejteztek.

2001. szeptember 8-án, az Olvasás Éve keretén be
lül, az Országos Széchényi Könyvtár részt vett a Ma
gyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése ál
tal megrendezett könyvgyűjtő akcióban. A Raktári és 
a Gyarapítási osztály munkatársai, a törökbálinti rak
tárban begyűjtött könyveket fogadták, rendezték, és 
az igénylők érdeklődési köre (könyvtárak gyűjtőköre) 
szerint csoportosítva dobozolták. A könyvkiadók és 
magánszemélyek által leadott 60 290 db könyvből 
34 244 db-ot 125 magyarországi és határon túli ma
gyar könyvtár, iskola és egyéb szervezet kapta; 
26 046 db-ból 50-150 tételes egységeket állítottak 
össze az olvasni vágyó családoknak, szociális intéze
tekben élőknek. A szétválogatott és bedobozolt köny
veket a Máltai Szeretetszolgálat szállította ki az 
igénylőknek.

A Régi Fóti úton egész évben folyamatosan fogad
ták a Hold utcából és Törökbálintról érkező fölöspél
dányokat. A lehetőségekhez mérten rendezték és cso
portosították a felszámolások miatt nagy mennyiség
ben beáramló anyag egy részét. A rendezés 2002-ben 
folytatódik. A nagy nemesi családok tulajdonát ké
pező könyveknek külön raktárrészt alakítottak ki, 
véglegesítették a dokumentumokról készült feltáró 
listákat. Polcra helyezték az egyéb tulajdonosi nevek 
szerint rendezett könyveket is, ill. a volt zárolt fölös
példányokat.

Erről a telephelyről az egyházaknak 9141 db köny
vet szolgáltattak vissza. 2001-ben összesen 16 823 db 
könyv visszaadására került sor, ezzel az egyházak és 
rendek tulajdonát képező könyvek visszaadási folya
mata lezárult. 24 könyvtárnak biztosították a térítés- 
mentes válogatás lehetőségét. A könyvtárak kiválogat
tak és elszállítottak 7459 db könyvet; 2306 periodikát; 
összesen 9765 dokumentumot.

KÖTÉSZETI TEVÉKENYSÉG
A Kötészet a 2001. évi munkatervének vállalásait 

hatékonyan teljesítette. Feladatainkat az osztályokkal 
folyamatosan egyeztetett program szerinti sorrendben 
végeztük a használat és a veszélyeztetettség mértéké
nek figyelembevételével. Fontos volt a rendelkezé
sünkre álló lehetőségek kihasználása és egy rugalmas 
együttműködési rendszer kialakítása a társosztályok
kal az állományvédelmi szempontok érvényesítése ér
dekében.

Alaptevékenységünk változatlanul a megelőző ál
lományvédelem vagyis a dokumentumok fizikai ál
lapotának romlását, károsodásának ütemét lassítani, 
és a javító, helyreállító, restauráló munkából adódó 
intézményi igények folyamatos és igényes ellátása 
volt.

Kiemelt programként folytatódott a nyári zárva tar
tás ideje alatt az Általános olvasóterem könyveinek 
helyszíni konzerválása, portalanítása és a kisebb ja
vítások elvégzése. Jelentősen emelkedett a kéziköny
vek olvasók által megrongált, megcsonkított kötetek 
száma.

Igény szerint javítottuk, kötöttük, tékáztuk vagy 
dobozoltuk a Katalogizáló csoport által feldolgozott, 
a volt Kortörténeti Különgyűjteményből átvett igen 
rossz, savas, törékeny hírlap anyagot (Magyar Hír
mondó, Buffalói Híradó, Új Kelet stb.).

Terven kívül elkezdtük a Széchényi Ferenc-gyűj- 
temény igen szennyezett könyveinek tisztítását, kon
zerválását és javítását a könyvtár fennállásának 200. 
jubileuma alkalmából készülő nagyszabású kiállítás
ra. Munkánkhoz a dologi kiadásokat (eszközök, 
anyagok) az intézmény biztosította.

Váratlan esemény volt a tárgyév októberében a 
Történettudományi olvasóterem beázása. Szakmailag 
nehéz feladat volt 71 kötet nagyon szétázott könyv 
helyrehozatala.

A kötészet az alábbi kiállítások előkészítésében 
működött közre:

— Magyar könyvillusztráció Magyarország határa
in kívül 1918-tól napjainkig;

— Endresz Teréz naiv festőművész;
— Svéd gyermekkönyv-kiállítás;
— Ilona Hesse-Ruckriegel márványpapír-készítő 

művésznő kiállításának megrendezése a Kéz
irattárral közösen megrendezve;

— Hoffhalter Nyomda emlékei;
— Verdi Magyarországon;
— Magyarország 1000 éve térképekben.

Az 1830 állományi könyvkötés megoszlása: 1401 
egészvászon, 310 félvászon, 79 félbőr, 23 papír, 6 
egészbőr, 5 bársony, 5 selyem, 1 pergamen.

Az osztály keretében működő Minolta 8602 és Xe
rox 1025 típusú másológépek 196 035 oldal másolatot 
készítettek (2000: 255 501 oldal). Az év során növe
kedett a fénymásolt anyag kötészeti megmunkálása 
(összehordás, hajtogatás, lyukasztás, spirálkötés). Igé
nyesebbek, összetettebbek a feladatok, több a kisebb 
példányszámú másolás.
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OLVASÓSZOLGÁLATI ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK

2001 2000

Beiratkozás
beiratkozott olvasók száma 23 015 27 717

beiratkozási díj éves bevétele (Ft) 11 593 300 11 263 600

Olvasóforgalom
könyvtárhasználók 200 000 230 000

raktári dokumentumot igénylők 59 985 74 111

Olvasói dokumentumforgalom
raktárból kért könyvek 96 293 141 695

raktárból kért periodikumok 53 366 69 988

raktárból kért mikrofilmek 65 642 34 177
együtt 215 301 245 860

Belső kölcsönzés
külső intézményi kölcsönzés 426 333
egyéni belső kölcsönzés 7 045 7 182

könyvek szolgálati belső kölcsönzése 7 742 9 184

periodikumok szolgálati belső kölcsönzése 8 821 10 597

Gyorsmásolás
A/4-es másolatok 197 744 216 178
A/3-as másolatok 2 011 2 800
éves bevétel, (Ft) 3 047 595 3 365 410

Ottovay László

Beszámoló
a Könyvtári Intézet 2001. évi munkájáról

A Könyvtári Intézet 2001-ben folytatta újjászerve
zése nyomán megkezdett tevékenységét. Kialakult az 
intézet új struktúrája, és személyi feltételei: az osztály- 
vezetői pályázatok nyomán a vezetők Fehér Miklós, 
Bartos Éva, Rácz Ágnes és Hölgyesi Györgyi lettek. A 
régi-új vezetői gárda a tavalyi évben kezdte megújult 
feladatainak végrehajtását. Az elmúlt év eseményei 
közül azokat a tevékenységeket emelem ki, amelyek 
az intézet életében a legfontosabbak voltak, illetve a 
korábbiakhoz képest megújultak, vagy jelentős fejlő
dést mutattak.

Ezek közül az egyik, az intézet egészét érintő, szin
te az egész éven végigvonuló feladat a Könyvtári 
Intézet új honlapjának kialakítása volt. Tervezése az 
év elején indult, tartalommal feltöltése folyamatosan 
történik. Mivel nem vagyok biztos abban, hogy az 
OSZK dolgozói valamennyien ismerik az intézet új 
honlapját, felhívom figyelmüket a www.ki.oszk.hu web- 
címre, ahol minden információhoz hozzájuthatnak. A 
honlappal párhuzamosan elkészült a Könyvtári Inté
zet arculati kézikönyve is. Megkezdődtek az intézeti 
ismertető magyar és angol változatainak szerkesztési
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munkálatai. A Könyvtári Intézet munkáját összefog
laló prospektus megjelenése 2002 májusában várható.

Több hónapos munkát jelentett a Könyvtári Intézet 
stratégiai tervének elkészítése, amely formailag össz
hangban áll a nemzeti könyvtári stratégiával, hiszen 
annak része. Az Országos Könyvtári Kuratórium meg
erősítette az intézet eddigi munkáját, valamint jóváha
gyólag elfogadta a stratégiai tervet.

A hazai könyvtárügyre vonatkozó feladatok mel
lett egyre több nemzetközi megkeresés érkezik az 
intézethez. Az Európai Unió Cultivate programjának 
magyarországi koordinációját az intézet végzi. Szep
temberben nemzetközi konferenciát szerveztünk a 
programban részt vevő országok számára. A projekt 
a könyvtárak, múzeumok és levéltárak közötti infor
mációáramlást segíti elő, tanácsadó testületében 
mindhárom típusú közgyűjtemény képviselői részt 
vesznek. 2002-ben indul a DELOS program kereté
ben egy távoktatást elősegítő programcsomag kidol
gozása.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a 
British Council által szervezett konferencián intéze
tünk tevékenyen részt vett, a szervezési feladatok mel
lett előadás is elhangzott az intézet munkájával kap
csolatban. A bostoni IFLA Konferencián a Könyvtári 
Intézet igazgatója képviselhette a magyar nemzeti 
könyvtárat a Nemzeti Könyvtárak Igazgatóinak Kon
ferenciáján.

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár
tevékenysége
A Könyvtártudományi Szakkönyvtár megbízható

an jó teljesítményét tavaly is folytatta, munkáját né
hány adattal illusztrálom:

A regisztrált olvasók száma 640 fő; a könyvtár
látogatások száma 4890; az előző évihez képest mind
két mutató csökkenést tükröz. Emelkedett a kölcsön
zések száma (a 2000. évi 1810-ről 1987-re), viszont 
csökkent az eredetiben kölcsönzött dokumentumok 
száma (a 2000. évi 4456-ről 3771 db-ra). Helyben 
22 005 dokumentumot használtak. Olvasói megrende
lésre 7773 oldal másolat készült.

A tájékoztató szolgálat igénybevétele nőtt, elsősor
ban az Intézet munkájához szükséges irodalomkuta
tások révén. A referensz szolgálat mellett a szakkönyv
tár aktívan részt vállalt a MIT-HOL számítógépes tá
jékoztatási szolgáltatásban a könyvtári tárgyú kérdések 
megválaszolásával.

Az Intézet új honlapján keresztül az alábbi tájékoz
tató szolgáltatások érhetők el: a Szakkönyvtár on-line 
katalógusa az OSZK NEKTÁR rendszerében, a MAN

CI könyvtártudományi cikkadatbázis, amelynek 
WWW felületű keresőrendszerét 2001 -ben sikerült to
vábbfejlesztenünk (rekordletöltési lehetőség, a referá
tumok hozzákapcsolása a bibliográfiai tételekhez), a 
Szakkönyvtár külföldi könyvbeszerzéseiről készített 
válogatott, annotált gyarapodási jegyzék, valamint a 
magyar könyvtári folyóiratok tartalomjegyzéke.

2001-ben 3073 tétellel gazdagodott a MANCI 
cikk-adatbázis (1951 magyar, 1122 külföldi); a kül
földi cikkek 36%-áról készült referátum a Könyvtári 
Figyelő Külföldi folyóirat-figyelő rovata számára.

Az OSZK fennállásának közeledő 200. évfordulója 
alkalmából bibliográfia összeállítása kezdődött a 
szakkönyvtárban a nemzeti könyvtárról.

Készül a könyvtártörténeti kronológiai adatbázis, 
amely visszamenőlegesen bővült: belekerültek az 
1960 és 1970, illetve az 1802 és 1920 közötti évek ese
ményei.

Gyűjteményépítési információs munka.
Az Új Könyvek szerkesztése
A Könyvtári Intézetben külön osztály foglalkozik 

az Új Könyvek állománygyarapítási tanácsadó kiad
vány szerkesztésével. Az ÚK nagy népszerűségnek 
örvend a kis- és közepes méretű könyvtárak körében, 
hiszen jelentősen megkönnyíti a magyar könyvpiac 
áttekintését, és recenziói révén segít az állomány gya
rapításában. A periodika évente 26 számban jelenik 
meg, tavaly összesen 7541 címet ismertetett. Ma Ma
gyarországon ez a kiadvány az egyetlen, amely a ha
zai könyvtermést ilyen mélységig mutatja be.

Az Új Könyvekre előfizető könyvtárak körében 
kérdőíves felmérés készült az állománygyarapítási ta
nácsadó kiadvány használatáról, állománygyarapítást 
segítő szerepéről. A felmérés tapasztalatait a szer
kesztőség munkája során hasznosítja.

2002 januárjában jelent meg az Új Könyvek 1994— 
2000 közötti anyaga CD-ROM-on. A kiadványban a 
MNB rendszeréhez hasonló keresési lehetőségek 
alapján lehet tájékozódni, valamennyiük figyelmébe 
ajánlom az alapos recenziókat és annotációkat tartal
mazó CD-t.

Oktatási tevékenység
Bizonyára valamennyi OSZK dolgozó számára is

mert a Könyvtári Intézet oktatási tevékenysége, leg
alábbis azok a tanfolyamok, amelyeken közülük töb
ben is részt vettek. A közvetlen képzés mellett az Ok
tatási osztály nagyon jelentős szervező, koordináló 
tevékenységet is folytat, amely a hazai könyvtáros
képzés több területén is érezteti hatását.
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Saját tanfolyamok
Továbbra is folytatjuk az egy éves könyv- 

tárosasszisztens-képzést, egy éves számítógép-keze
lői, -használói képzést. Közreműködünk a 2001 feb
ruárjában megindított, felsőfokú OKJ-s szakképesítést 
nyújtó könyv- és papírrestaurátor képzés szervezésé
ben, lebonyolításában.

Sikerrel rendeztük meg a pedagógus-továbbkép
zésben akkreditált, a „Hagyományos és számítógépes 
formai feltárás” című tanfolyamunkat iskolai könyv
tárosok részére.

Az asszisztensképzéshez kapcsolódva az Oktatási 
osztály javaslattervezetet dolgozott ki egy lehetséges 
felsőfokú OKJ-s szakképzés, az ún. segédkönyvtáros- 
képzés bevezetésére és azt széles körű szakmai vitára 
bocsátottuk a szakmai konszenzus megteremtése cél
jából.

Sorozat kiadását indítottuk meg ,y4z iskolarendszeren 
kívüli könyvtári szakképzés füzetei ” címmel, mellyel 
az évek óta húzódó tankönyvgond végére sikerült pon
tot tennünk. A nyomdai átfutás függvényében az első 
10 füzet 2002 elejéig napvilágot látott, és további 5 fü
zet nyomdai előkészítését végeztük el.

Akkreditált tanfolyamok:
Ebben az évben nyílt lehetőség először az 1/2000. 

sz. rendelet végrehajtásának elősegítésére — tovább
képzési programok akkreditálására. A Könyvtári 
Akkreditációs Bizottsághoz a Könyvtári Intézet a kö
vetkező programokat nyújtotta be és kapta meg az 
engedélyt:

• Hagyományos és számítógépes formai feltárás 
(90 órás) alapítás-indítás

• Internethasználat a mindennapi könyvtári mun
kában (30 órás) alapítás-indítás

• Könyvtárosok mentálhigiénéje (30 órás) alapí
tás-indítás

• A roma kisebbség könyvtári ellátása (30 órás) 
alapítás-indítás

• Az esélyegyenlőség biztosítása a könyvtári ellá
tásban (30 órás) indítás (alapító az ELTE TKF 
Könyvtári Tanszék)

• Gyermekkönyvtárak és gyermekkönyvtárosok 
az ezredfordulón (60 órás) alapítás (indító a 
Veszprém Megyei Könyvtár)

Kutatási, elemzési tevékenység
Nagy Attila „Középiskolások olvasási kultúrája” 

címmel országos, összesen 1200 fős, kérdőíves vizs

gálatot végzett a 15—17 éves korosztályok körében. 
A kutatás első eredményeit már részben publikálta, 
részben előadások formájában ismertette. Szintén 
Nagy Attila „Közkönyvtár és társadalmi környezete” 
címmel kutatási tervet dolgozott ki Ragnar Audunson 
norvég (Oslo) és Joachim Hansson svéd (Göteborg) 
kollégákkal együtt, melyben a gyorsan változó társa
dalmi körülményekhez alkalmazkodó közkönyvtár 
funkcióinak állandó és rugalmasan módosuló formáit 
kívánják részben terepvizsgálatokkal felderíteni, 
részben pedig a könyvtárosok segítségével maguk is 
alakítani. Célcsoportok az általános és középiskolai 
tanulók, a szülők és a pedagógusok (különös tekin
tettel a cigány származásúakra).

Kistelepülések könyvtári ellátásának felmérésére 
irányuló kutatás indult el 2001-ben. A kutatás első 
eredményeit Fehér Miklós októberben előadásban 
összegezte, amely megjelent a Könyv, Könyvtár, 
Könyvtáros 2001 októberi számában is „Kistelepülé
sek könyvtári ellátása” címmel.

A Könyvtári Intézet több munkatársa tartott előa
dást saját kutatási tevékenységéről az OSZK tudo
mányos ülésszakán.

Módszertani, fejlesztési és szervezési
tevékenység
A Könyvtári Intézet feladata a Nyilvános Könyv

tárak Jegyzékének vezetése, a kérelmek rögzítése az 
adatbázisban és a döntés-előkészítés. A jegyzék szá
mára a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával 
közösen adatbázist fejlesztettünk, amelybe konvertál
tuk az eddig Microlsisben tárolt adatokat. Szintén az 
intézet gondozza az országos könyvtári statisztikát.

2001. november 14-én megtartotta első ülését a 
Könyvtári Teljesítménymérési Munkabizottság, amely
ben több megyei és egyetemi könyvtár képviselője 
vesz részt.

A szervezési tevékenység fontos részének tekintjük 
a Könyvtári Intézet jelenlétét hazai és külföldi szak
mai rendezvényeken. A tavalyi évben több konferen
ciát, tájékoztatót szerveztünk, munkatársaink pedig 
rengeteg rendezvényen vettek részt az ország külön
böző tájain.

Szeretnénk, ha ezen - munkabeszámolónkra épü
lő — rövid cikk elolvasása után az OSZK dolgozói kö
zelebb kerülnének a velük egy fedél alatt működő 
Könyvtári Intézet tevékenységéhez, munkás hétköz
napjaihoz.

Dippold Péter
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A Nemzeti Periodika Adatbázis a MicrolSIS-től
az Amicusig

2001 folyamán az NPA számára elérkezett a 
„rendszerváltás”: a májusig MicroISIS-ben működő 
adatbázist — az elvégzett módosítások után — október
ben a NEKTÁR projekt keretében betöltötték az 
Amicusba, az OSZK integrált könyvtári rendszerébe, 
a Központi katalógus nézetbe.

Az Amicusba betöltött NPA adatok:
743 lelőhely (könyvtár) és adataik 

46 101 bibliográfiai rekord (cím)
145 871 állományadat (könyvtáranként összevonva)

Az NPA Amicusba kerülésének alapvető előfelté
tele volt az NPA MicroISIS-es rekordjainak átalakí
tása HUNMARC rekordokká. Ehhez készen állt a 
HUNMARC átalakító (konvertáló) program, ami egy 
korábbi pályázat eredményeként készült, és az NPA 
CD-ROM-ról futtatható.

A MicroISIS és az Amicus közötti átmeneti idő
szakban több — programozással megoldható — módo
sítás történt az adatbázison: változott az állomány- 
adatok és a könyvtáradatok kezelése, valamint a te
zauruszhasználat.

Állományadatok
Az egyik legfontosabb probléma az állomány- 

adatok kezelésének megoldása volt az Amicusban.
A MicroISIS-ben 1981-től évenként/évfolyamon

ként közöltük a bejelentő könyvtárak kódjait. Az állo
mányok egyre nehézkesebb kezelését éreztük a szapo
rodó évfolyamok miatt, ezért készen álltunk a változ
tatásra. A változást indokolta a világ központi 
katalógusainak állománykezelési gyakorlata és a ké
szülő nemzetközi állományadat-szabvány is (ISO 
10324 Information and documentation—Holdings sta- 
tements - Summary level). A megoldás ezek után adó
dott: könyvtárkódonként összevont állományadatok 
lesznek az Amicusban. Ezt külön programmal kellett 
megoldani. A NEKTÁR projektigazgató olyan prog
ramozót talált, aki - az NPA-ban elkészült specifiká
ciót felhasználva - maradéktalanul megoldotta a fel
adatot. Az összevonás után az egymilliós állományból 
145 871 összevont állományadat keletkezett.

Az átalakított állomány helyét is meg kellett találni 
az Amicusban. A projektigazgató támogatásával az

ELiAS lehetőséget adott az NPA állomány ideiglenes 
elhelyezésére. Az ELiAS ugyanakkor vállalta, hogy 
az NPA állományadatait a későbbiekben, amikor ak
tuális lesz áttölti a szabványos, megfelelő helyére.

Lelőhely-információk (Könyvtáradatok)
Az állománnyal együtt bekerülő könyvtárkó

dokban (lelőhelykódokban) is előzetes átalakításra 
volt szükség: az új, készülő nemzetközi szabványnak 
(ISO/DIS 15511 Information and documentation — 
International Standard Identifier fór Libraries and Re- 
lated Organisations, ISIL) megfelelően az eddigi 
könyvtárkódokat nagybetűssé, ékezet és szóköz nél
külivé alakította a programozó.

Az állomány- és lelőhelyadatok betöltésének előfel
tétele volt az összes NPA-ba jelentő, 743 könyvtár ada
tainak rögzítése az Ügyfélkarbantartáson keresztül, 
melyet az NPA munkatársai végeztek. Az NPA-val 
napj ainkban is kapcsolatban álló kb. 500 könyvtár ada
tait folyamatosan javítjuk a könyvtárak bejelentése 
alapján.

Külön programozási feladat volt — amit az OSZK 
számítógépes munkatársai oldottak meg —, hogy a 
LibriVision felületen minden adat megjeleníthető le
gyen. Megoldották azt is, hogy az állományadat előtt 
álló kódra kattintva megjelennek a lelőhely informá
ciók, az adott könyvtár adatai.

Az Amicuson belül az Ügyfélkarbantartásban lehet 
a könyvtárak neve, illetve könyvtárkódja szerint keres
ni. (Névváltozatban kereshető a hivatalos magyar 
könyvtámév, ami %-kal csonkolható.) A könyvtárak 
egyéb adatait is beírtuk: címet (telephelyet), a postací
met, a könyvtáros nevét, e-mail címét, telefonszámát, 
faxszámát, a könyvtár interneteimét, valamint alapve
tő szolgáltatásait (kölcsönzés, könyvtárközi kölcsön
zés, helyben olvasás, fénymásolás). 2002-ben sorra kerül 
az angol könyvtámevek bekérése és rögzítése.

Tárgyszavak
A MicroISIS adatbázisban az Osztaurusz periodika 

osztályozó rendszer és tezaurusz jelzeteit (kódjait) al
kalmaztuk. Felvetődött, hogy az ezek a jelzetek ke
rüljenek-e át az Amicusba vagy az időközben elké
szült OSZK tezaurusz tárgyszavaivá át lehet alakítani 
azokat? Ez utóbbi mellett döntött a projektigazgató,
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így az Ungváry Rudolf által készített specifikációnak 
megfelelően külön programmal konvertálódott tárgy
szó az adatbázis 70%-ához, azaz 32 274 rekordhoz. 
Az így bekerült tárgyszavakat is folyamatosan töké
letesítenünk kell a gépi konvertálás miatt (pl. néhány 
esetben több, nem szükséges tárgyszó is bekerült). A 
nagy feladat most előttünk áll: a hiányzó 13 827 re
kordhoz (az adatbázis 30%-ához!) azóta folyamato
san állapítjuk meg és rögzítjük a tárgyszavakat.

Az NPA betöltés előkészítésének folyamatában 
számíthattunk a projektigazgató és az Informatikai 
Igazgatóság minden munkatársának aktív közremű
ködésére, segítségére.

A szokásos évi NPA CD-ROM lezárása után az 
Amicusba betöltésig az osztályon a rögzítendő rekor
dok előkészítésével foglalkoztak a munkatársak. Min
denki részt vett Amicus tanfolyamon, elkészült az új 
rögzítési szabályzat, lezajlott a betanulás. Az átalaku
lás folyamatában kiemelkedő Pásztóyné Kővári Kata
lin osztályvezető-helyettes tevékenysége. Ő próbálta 
ki először (még a tanfolyam előtt) a teszt adatbázisban 
a rögzítést, utánajárt a problémáknak, és a betöltés után 
testre szabott rögzítői tanfolyamot tartott az osztály 
munkatársainak. Emellett hathatósan részt vett a prob
lémák megoldásának előkészítésében és a betöltés 
ránk vonatkozó folyamatában.

Az NPA betöltése óta folytatódott szokásos mun
kánk, de már az Amicusban. Munkatársaink a gyors

betanulás után immár rutinosan, folyamatosan rögzí
tik a könyvtárakból beérkező állományadatokat, illet
ve az új címeket (bibliográfiai adatokat) a Központi 
katalógus nézetbe.

Az NPA Amicusba kerülése kapcsán a HUN- 
MARC szempontoknak megfelelően több módosítást 
is folyamatosan végzünk: a cím index rendezése, a 
közreadói index rendezése (egyeztetve a Könyvfel
dolgozó osztállyal), kapcsolatok létrehozása a rekor
dok között és még sorolhatnánk.

Az NPA ezentúl naprakészen a. könyvtár OPAC-já- 
ban, a LibriVisionben érhető el: az OSZK honlapon 
a „www-szolgáltatások” között az Online olvasói ka
talógusban (OSZK-n belül: http://oszkat.oszk.hu, kül
sőknek: http://nektar.oszk.hu). Itt a rekordokat azon
nal elkészülésük után láthatja a felhasználó.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az OSZK honla
pon a „www-szolgáltatások” közötti „Nemzeti Peri
odika Adatbázis” ugrópont (link) — amely a NIIF köz
ponti gépén lévő adatbázisban keres — elavult. Utolsó 
felújítása 2001 elején volt, és a továbbiakban nem 
fogjuk frissíteni.

Megjegyezzük, hogy a „Széchényi Könyvtár adat
bázisai/CD-ROM hálózat”-ban található NPA CD- 
ROM mindig az adott évben, áprilisban lezárt adato
kat tartalmaz.

Kónyáné Csúcs Dalma

A Működés-fenntartási Osztály 
2001. évi munkájáról

Az osztály alapfeladata az intézmény technikai 
működőképességének folyamatos biztosítása, az 
alapvető anyagellátás, a szállítási és anyagmozgatási 
igények kielégítése, a porta és teremőri teendők ellá
tása.

További feladatok:
— a szükséges felújítási munkálatok előkészítése, 

bonyolítása;
— a nagyobb költségigényű rekonstrukciós felada

tok meghatározása, elvi előkészítése.

A 2001. évben az osztály alapfeladatait megfelelő 
szinten ellátta, a létesítmények tisztaságában sikerült 
magasabb színvonalra kerülni.

2001-ben a következő felújítások történtek:
— klímagépek osztó-gyűjtőin szelepcsere, levegő

szűrők be- ill. átépítése, csőszigetelések;
— térképtári és toronyraktári klímagépek használ

hatatlanná vált légnedvesítőinek cseréje;
— Toronyraktári klímagépekhez vizes kondenzá- 

toros hűtőgépek telepítése;
— felvonók felújítása (2 db 750 kg-os vegyes hasz

nálatú és 50 kg-os hírlapolvasói);
— az „F” épület festés—mázolása (félemelet és IX. 

szinti irodák, folyosók, lépcsőházak);
— a Hold utcai részleg belső festése a szükséges 

faljavításokkal;
— az „F” épület frissen mázolt ablakainak szigetelése;
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— az „F” épület olvasótermi galériájának, szakol
vasó termeinek és irodája szőnyegpadozatának 
cseréje;

— az „F” épület V. szinti főbejárata melletti férfi 
és női vizesblokkok felújítása;

— az „F” épület világítási főkapcsolójának cseréje;
— a törökbálinti DEPÓ könyvraktárunk tetőszige

telésének javítása és UV-fényvédő festése;
— a zirci Reguly Antal Műemlékkönyvtár halaszt

hatatlan felújítási munkái.

Az „F” épület V. és VI. szintjén a márványburko
latok javítását, krisztalizálását — tekintettel a 2002. 
évi bicentenáriumra — elhalasztottuk 2002.1. negyed

évére. Ennek terhére két halaszthatatlan feladatot ol
dottunk meg:

— az olvasószolgálati könyvtári funkciós táblák 
(RÁVISZ) felújítása;

— számítógépes szakoktató terem kialakítása.

Az osztály 2001 folyamán folyamatosan kielégítet
te az intézmény társosztályaitól érkező rendkívüli 
igényeket, természetesen a rendelkezésre álló gazda
sági lehetőségek függvényében.

Segítséget és adatokat szolgáltattunk a távlati re
konstrukciós és elhelyezési tervek elkészítéséhez.

Óiy János

Tájékoztató
a Gazdasági Igazgatóság 2001. II. félévi 

tevékenységéről

A Gazdasági Igazgatóság alapfeladata túlmutat a 
szőkébb értelemben vett pénzügyi—számviteli, illetve 
bér-munkaügyi tevékenységek elvégzésénél, hiszen 
területünknek kell biztosítania az egész intézmény 
működőképességét, az ehhez szükséges technikai, 
műszaki hátteret is. Mindezen túlmenően a bel- és 
külföldi kiállítások, rendezvények, lebonyolításában 
is jelentős szerepet töltünk be. (Kiemelném ezek kö
zül a szeptemberi Széchenyi István születésének 210. 
évfordulójára rendezett emlékkiállítást, az októberi 
Verdi Magyarországon kiállítást, a Párizsban a Ma
gyar Intézettel rendezett Térképkiállítást, a közös 
finnugor örökség digitalizálása című konferenciát, 
valamint a különféle szerzői esteket, hangverse
nyeket, konzultációkat.) Betöltött szerepünk elsősor
ban az anyagellátás biztosítására, a szállítási és 
anyagmozgatási igények kielégítésére, valamint a 
kapcsolódó pályázatok előkészítésében való részvé
telre és a pályázati pénzekkel való elszámolásra vo
natkozik.

Úgy érzem, hogy a múlt évben az eddigi mértéket 
meghaladóan törekedtünk arra, hogy az intézmény 
szakmai területét sikerüljön kiszolgálnunk. Kiemel
ném a különböző eszközbeszerzéseket (informatikai 
berendezésekre, irodabútorokra, fénymásoló-gépek
re), a fejlesztési és felújítási munkálatokat, melyek 
részben az intézmény dolgozóinak munkáját hivatot

tak segíteni, részben pedig lehetővé tették az olvasók 
gyorsabb, szakszerűbb és kulturáltabb kiszolgálását.

Mindezen feladatokat olyan pénzügyi helyzetben 
kellett ellátnunk, hogy a dologi kiadásokra a felügye
leti szerv által rendelkezésre bocsátott költségvetési 
összeg nominálértéken számítva is immáron négy 
éve változatlan—és a 2002. évre sem változik — (mint
egy 426 mFt, ha a Kulturális Szaktörvényben foglalta
kat nem számítjuk, de ezen összegek felhasználása kö
tött). Ezért tartom fontosnak és jelentősnek a szakmai 
területnek a különféle pályázatokon való részvételhez 
való hozzáállását és munkáját, mely pályázatok előké
szítéséhez, lebonyolításához és elszámolásához-úgy 
gondolom—minden segítséget megadtunk. Zárójelben 
jegyzem meg, hogy közös erőfeszítésünk eredménye
ként az elmúlt évben mintegy 3 10 mFt értékben sike
rült pályázati pénzhez jutnunk.

A 2001. év II. félévében tovább folytatódott a klí
magépek és a kapcsolódó rendszerek, az olvasóterem 
felújítása. Folytatódtak a zirci felújítási munkák, a 
Hold utcai munkák, az „F” épület festési-mázolási 
munkálatai, a padlószőnyeg cserék, a felvonók felújí
tásai, valamint sor került a törökbálinti DEPÓ tető- 
szigetelésére és UV-fényvédő festésére. Felújításra 
kerültek az olvasószolgálati információs táblák és ki
alakítottuk a számítógépes szakoktató termet, hogy 
csak a legfontosabbakat említsem. (Az „F” épület
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márványburkolatainak javítása, kristalizálása a jövő 
év első negyedévére halasztódott — a bicentenáriumi 
ünnepségekre való tekintettel.)

Beruházási tevékenységünk lényegében kimerült a 
mélyraktár építésével kapcsolatos veszélyelhárítással 
(támfal megerősítése), a beszerzett számítógépekkel, 
illetve az AMICUS-licence vásárlásával. Több beru
házási keret nem állt rendelkezésre.

Ezzel kapcsolatban szeretnék kitérni a beléptető
rendszer működésével kapcsolatban felmerült prob
lémákra. A rendszer beindítása sikerült, ugyanakkor 
azonban tudni kell, hogy az ehhez kapcsolódó — és 
szükséges- eszköz és szoftverbővítések nem egyszer
re realizálhatók, anyagi és technikai lehetőségeink 
függvényében ez folyamatos munkát igényel. Ré
szünkről a jövőben is mindent megteszünk a kiegé
szítő eszközök beszerzése és installálása érdekében, 
hogy mihamarabb valamennyi funkció működése tö
kéletes legyen.

Röviden, néhány mondatban bemutatnám szűkebb, 
szakmai tevékenységünket:

Augusztusban említettem, hogy október hónaptól 
kerül „próbaüzembe” a minisztérium által kötelező 
alkalmazásra előírt PÍR (Pénzügyi Integrált Rend
szer). Az oktatások, „supportok” megtörténtek, de 
folytatásukra a januári „éles” indításkor is igényt tar
tunk, hiszen az első negyedévi beszámolót már ezzel 
a rendszerrel kell elkészítenünk. Ugyanakkor az éves 
beszámolóhoz még a régi integrált rendszert kell al
kalmaznunk. Mindez nagyon nehéz feladatot ró a 
pénzügyi-számviteli területen dolgozókra, főleg 
most, az év végén, illetve a következő év elején, ami
kor a túlórák száma, a szombat—vasárnapi munkavég
zés sokszor emberfeletti megerőltetést jelent, annak

ellenére, hogy külső segítséget is igénybe veszünk. 
Ennek következtében a területen még mindig igen 
magas volt a fluktuáció, így némi aggodalommal te
kintek az éves beszámoló, a jövő évi költségvetés, 
valamint a keretgazdálkodás kialakítása elé, hiszen 
ezek határideje egybeesik. Bízom ugyanakkor azok
ban a munkatársaimban, akik már sok esetben erejü
kön túl meg tudtak oldani sok nehéz feladatot, és 
bízom abban is, hogy a 2002-es esztendőt már egy 
stabil és betanult gárdával sikerül végigdolgozni.

Sajnos a Bér- és Munkaügyi osztálynak is igen sok 
erőn felüli feladat jutott. A központi bérszámfejtéshez 
kapcsolódás eddig is nagy terhet rótt az ott dolgozókra 
(megjegyzem itt is létszámhiánnyal dolgozunk), ezt 
még csak tetézi az is, hogy a hiányos koordináció miatt 
nagyon kevés használható információt kaptunk a 
TAH-tól (Területi Államháztartási Hivatal). Ráadásul 
a kezdeti megbeszélések során meg voltunk győződve 
arról, hogy a NEXON-cég elvégzi a törzsadatok kon
vertálásának mintegy 70%-át. Sajnos, ezt cég nem vál
lalta, így ez a feladat is az osztály dolgozóira hárul. A 
rendszerbevezetése körül, az indulás időpontját tekint
ve is még sok a bizonytalanság. Ugyanakkor ez a csök
kent létszámú csapat csak elismerést érdemel, többek 
között azért a munkáért is, ahogyan a 13. havi fizetést 
sikerült sok-sok túlmunkával számfejteni.

Ezúton is szeretném megköszönni az igazgatóság 
valamennyi dolgozójának egész éves munkáját, 
ugyanakkor köszönetét mondani a szakmai területek 
segítségéért, türelméért és munkánk — úgy érzem - 
egyre jobb elismeréséért. Zökkenőmentesebb, köny- 
nyebb és sikeresebb Új Esztendőt kívánok mind- 
annyiuknak.

Gertner László

Olvasás, nemzettudat, vallásosság - 
középiskolások szemével

Vizsgálat középiskolások körében
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának 

támogatásával - az olvasás éve alkalmából — 2001. 
április-májusában Magyarország hét kisvárosának 
(Kőszeg, Sopron, Tapolca, Kiskunhalas, Hatvan, Bi- 
harkeresztes, Vásárosnamény, minden estben egyen
lő arányban gimnazistákat, szakközép-iskolásokat és 
szakmunkás-tanulókat) összesen ezeregyszázkettő 9. 
és 11. osztályos tanulóját kértük meg egy-egy kérdő

ív kitöltésére, többek között szabadidős tevékenysé
geikről, olvasási-, könyv-, könyvtár-, és számítógép
használati szokásaikról, értékrendjük, történelmi-, va
lamint nemzeti azonosságtudatuk legfontosabb jel
lemzőiről. Kontroll csoportként, miként azt már 
csaknem két évtizeddel korábban (1983) ugyancsak 
megtettük, egy-egy katolikus (Pannonhalma) és re
formátus (Debrecen) gimnáziumban is felvettünk 105 
db kérdőívet. (Ezúton is hálásan köszönöm mind a
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kutatás anyagi bázisát megteremtő minisztériumi, 
mind az adatfelvételben közreműködő könyvtáros, 
könyvtárostanár és pedagógus kollégák önzetlen, 
ügyszerető, mással nem pótolható segítségét.) Az 
alábbi rövid összefoglalóban mindössze a címben jel
zett, 3 kulcsfogalom kérdéskörére szeretnénk kon
centrálni.

Mint közismert az olvasásra fordított idő, az olva
sók aránya társadalmunk egészében csökkenő ten
denciát jelez, ha az utóbbi másfél évtizedre tekintünk 
vissza. (KSH 2000. Gereben F. 2001.) Kevesebben 
és kevesebbet olvasunk az ezredfordulón, mint tettük 
azt még a rendszerváltoztatást megelőzően, például 
az 1980-as évek derekán. A minden társadalmi réte
get érintő regresszió természetesen egyenetlenül osz
lik el, például éppen a sokat emlegetett iskolázottsági 
lépcsők mentén haladva, de a legdrámaibb változást 
éppen a 15-19 évesek korosztályában mutatnak az 
országos adatok. Az adott korcsoporthoz tartozó fiúk 
1986-ban még egy átlagos őszi, hétköznapon 39 per
cet töltöttek ezzel a tevékenységgel (nem tanulással, 
nem a kötelező művek forgatásával), 15 évvel később 
ez már átlagosan 13 percre zsugorodott.

A részletekről majd máskor és máshol bővebben! 
Bevezetőként csupán egyetlen adatsor: 1968-ban a 
tizenévesek legkedvesebb szabadidős tevékenysége a 
szépirodalom olvasása volt, 2001 tavaszán a megkér
dezettek egy 25 tételes lista elemeinek osztályzása 
után ugyan ezt a tevékenységet a rangsor huszadik 
helyére „ejtették”. A szakirodalom csak alig hátrébb 
a 22-en, a tévézés a 9., a számítógépezés pedig már 
a 12. helyen áll. (A listavezetők egyébként dominán
san a társas tevékenységek.)

Itt ismételten a barátian kötelező köszönetnyilvání
tás ideje érkezett el! A vizsgálati apparátus, a kérdőív 
tételeinek összeállításában a lehető legszorosabb 
együttműködést alakítottuk ki Gereben Ferenc kollé
gámmal, barátommal, aki 2000 novemberében a fel
nőttek körében végzett hasonló vizsgálatot, tehát ele
mi, ésszerű követelmény volt a majdani vizsgálati 
eredmények összevethetőségét előre megfontoltan 
biztonsággal megteremteni. Másrészt az adatok számí
tógépes feldolgozását vállaló Bolváry Endre magas 
szintű, megbízható önzetlen segítségért - mindkette
jüknek ugyancsak a legnagyobb hálával tartozom.

Számítógép és olvasás
Számítógép a családok több mint felében található, 

s nyílván alkalmi (netán rendszeres) géphasználók 
jócskán vannak a csak iskolában és/vagy könyvtárban 
egeret és klaviatúrát kattintgató, pötyögtető diákok

között is. Érdekes azonban az országrészek közötti 
különbségeket (Kőszegen és Sopronban 60% feletti, 
míg Biharkeresztesen, és Vásárosnaményben csak 
30% körüli a számítógéppel rendelkezők aránya).

Elsőként villantsunk fel két illusztrációt a számí
tógéphasználat és az úgynevezett „kulturális tőke” 
hagyományos mutatóinak összefüggésére vonatkozó
an. Nevezetesen, milyen viszonyban vannak egymás
sal az internethasználat és az otthoni könyvgyűjtemé
nyek nagysága, valamint a könyvtárak látogatása?

Internethasználat és otthoni könyvek száma
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Az alapvető tendenciák meglehetős egyértelműség
gel rajzolódnak ki. Egyrészt a családi könyvtárak kö
tetszámainak emelkedése jól követhető esélynöveke
déssel jár együtt az Internet használatát illetően, tehát 
a nyomtatott és képernyőn megjelenő szövegek egy
mást kölcsönösen erősítő igénye tűnik jellemzőnek a 
mai magyarországi 15—17 évesek körében. Másrészt 
érdemes figyelmet szentelnünk a skála két végpontjá
nak is. Az 1102 megkérdezettből 26 fő (2,4%) nyíltan 
bevallja a teljes könyvnélküliséget, 163 fő (15%) a leg
szerényebb (1—50 db) házikönyvtárról tesz említést. 
(Közben azért gondoljunk az akaratlan szépítés, az el
várásoknak megfelelni akarás tendenciájára!) Nos a 
válaszok tükrében ma már létezik a könyvet aligha, vi
szont számítógépet, mi több annak izgalmasabb lehe
tőségeit már néha vagy gyakran használói rétege. No 
és mindennek az ellentéte: az 500 kötet feletti, nagy 
otthoni könyvtárral rendelkezők 161 fős (15%-os) csa
patának egy kisebb része még nem került igazán kap
csolatba ezzel a csodálatos, („ördögi”?) masinával. 
Vagyis az átfogó tendencia mellett (a két eszköz egy
mást kiegészítő használata) már és még léteznek rend
hagyó, kisebbségben lévő csoportok: a könyveket már 
nem, de a számítógép képernyőjén kereső, olvasó, ne
tán ezek segítségével házi feladatokat sikeresen, önál
lóan megoldó, nem csupán jelöletlen idézetek halma
zát előállító diákok mellett, a digitalizált szövegektől 
idegenkedő vagy azokhoz még egyszerűen el sem jutó, 
ugyanakkor a többkönyvűséggel jellemezhető rétegek.
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Álljunk meg egy pillanatra ezen a ponton! Az In- 
fínit hírlevél 122. számának (2001. szept. 7.) egyik 
közleménye szerint az Egyesült Államok 12—17 éves 
diákjai 73%-ának, vagyis 17 millió gyerek otthoná
ban van Internet s többségük (78%) főként már ezt 
az eszközt használja s a megkérdezettek csupán 24%- 
a ítélte legfontosabbnak a könyvtárak felkeresését. 
Amint egyikük vallotta: „Az Internet nélkül könyvár
ba kellene járni és bolyonghatnánk a könyvek között, 
hogy megtaláljuk, amit keresünk. A mai világban 
elég, ha hazamész, belépsz a netre és beütöd a kere
sett témát.” Természetesen könyvekből összeollózott 
dolgozatokkal, házi feladatokkal évtizedek óta talál
kozunk itt Európában is. De látnunk kell a technikai 
fejlődéssel együtt járó veszélyforrásokat! Könyvek
ből többnyire kézírással, a lényeget kiemelve, tömö
rített, átfogalmazott vázlatokat, előadásokat készítet
tünk magunk s diákjaink. Mindez a mi gyermekeink 
számára már sem a kézírást, sem a rövidítést, sem a 
szinonimák keresését nem feltétlenül igényli. Elegen
dő a források feltüntetésének elmulasztása, a megfe
lelő kötőszavak megválasztása s percek alatt eredeti 
alkotásként jelenhet meg az, amit korábban kompilá- 
cióként leminősített a pedagógus, hiszen az eredeti 
műveket jobban ismerte, mint diákjai. Az Internet ko
rában bealkonyult az ilyesfajta, egyértelmű tanári ma
gabiztosságnak.

De térjünk vissza a hazai tájakra! Mit gondolnak 
erről az összefüggésről az ezredforduló magyar kö
zépiskolásai?

internethasználat és könyvtári tagság 
(69%)

Soha Most nem Egy könyvtár Több 
könyvtár

a Soha 

■ Néha 

□ Gyakran

Bizonyos hangsúlyeltolódással, de szinte refrén
szerű együtt mozgást kell regisztrálnunk ismét a kul
turális tőke hagyományos eszköztárának (könyvtár) 
igénybevétele és a digitális információhordozók ki
egészítő használatáról. Hiszen az egy vagy, különö
sen a több könyvtárat látogatók keresnek leggyakrab
ban az Interneten ilyen, olyan adatot, választ, vagy 
csak egyszerűen élményt. (Egy percre se feledjük 15— 
17 éves ifjakról szól a történet! Még akkor sem, ha

a kérdőív szerkesztőjeként sok fejtörés ellenére se 
mertem a szex-vonatkozású, egyébként nyilvánvaló
an releváns kérdést feltenni. Talán kellett volna?)

Ugyanakkor a megkérdezettek 8%-a (88 fő) soha 
nem volt még könyvtár beiratkozott olvasója, 33% 
(360 fő) valaha igen, de a kérdezés időpontjában nem 
s közöttük is akad szép számmal internetező diák. 
Egyébként jó tudnunk, hogy a minta jó kétharmada 
(69%) ez utóbbi kategóriába, a netet egyáltalán isme
rő, élvező kategóriába sorolta önmagát.

A részletekről szólva 44% a sajtóolvasást emlegette, 
35% kézikönyveket, szakcikkeket keres a világhálón, 
s szépirodalmat mindössze 18% szokott böngészni a 
képernyőn. A döntő többség (60-70%) még soha nem 
találkozott az internetes oldalakon ezzel a műfajjal.

Olvasmányok és motívumok
A terjedelmi korlátok miatt a következőkben elte

kintünk a szerzők és könyvcímek részletes bemutatá
sától s inkább olvasóink bizalmát kérve, csupán a leg
fontosabb tendenciák jelzésére szorítkozunk. Az utol
só olvasmányok felől tudakozódva, rendszerint az 
iskolai tantervekben szereplő kötelező és ajánlott szer
zők névsorát állíthattuk össze a válaszok nyomán: Sha
kespeare, Szophoklész, Móricz, Gárdonyi, Ibsen, 
Kosztolányi, Molnár, Voltaire, Madách, Stendhal, Jó
kai, Golding, Moliére, Mikszáth, stb. (9. és 11. osztá
lyosokat kérdeztünk!) A rangsor derekán feltűnt Row- 
ling, a Harry Potter szerzője, majd a sereghajtók között 
Robin Cook, Stephen King, Dániellé Steel, és Agatha 
Christie. Radikálisan átrendeződik azonban az előbbi
ekben vázolt rangsor, ha a kedvenc szerző listáját 
összegeztük. Itt is domináns ugyan az iskolai„kötelező 
olvasmányok szólama”, de a korábbi lista 43. helyéről 
a 8.-ra ugrott előre King és szorosan mögötte jönnek 
Lőrincz L. László, Robin Cook, Dániellé Steel meg 
Agatha Christie, míg Rowling marad a középmezőny
ben. Itt érdemes lenne a jelenség értelmezése érdeké
ben kissé hosszabban töprenkednünk. Hagyjuk ezt 
azonban máskorra! De legalább érdeklődést keltő pél
daként említsük meg azokat az eseteket, amikor a pe
dagógus érzékelvén egy-egy könyv iskolán kívüli nép
szerűségét, nem tiltással, nem érdektelenséggel reagál, 
hanem „vitorlába fogott hátszélként” hasznosítja a 
spontán támadt, illetve a média által gerjesztett népsze
rűséget. Amint erről a Könyv és Nevelés 2002/2. szá
mában Bűnné Csintalan Judit, Debrecenben tanító kö
zépiskolai kollégánk kitűnő cikkében részletesen be
számol. 13 éves, 7. osztályosok számára a Harry Potter 
első kötetét kötelező olvasmányként dolgozza fel, 
(amit a diákok döntő többség már a pedagógiai szán
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dóktól függetlenül, egyébként is megismert) s eközben 
könnyűszerrel megtanítja az irodalomelméleti alapfo
galmakat. Örömteli, közös olvasmányélmény! S az el
őírásoknak megfelelő tantervi kötelezettségek sem 
szorultak háttérbe.

No és az értékes, kortárs magyar, illetve európai 
szépirodalom? Szabó Magda Abigél és Golding Le
gyek ura című műveit 4-4 fő (1102-ből!) említi ma
radandó élményként. Mindkét esetben a tartós nép
szerűséghez a nagyszerű regények mellett — feltehe
tően ugyancsak kellett—azok megfilmesített, a tv-ben 
többször látható változatainak „ébren tartó hatása” is. 
íme, milyen hatalom van a mozgóképpel, műsorszer
kesztéssel foglalkozók kezében! Vajon miért nem él
nek ezzel gyakrabban?

Ezen a ponton a címben harmadikként jelzett (val
lásosság) kulcsszóhoz, egyetlen utalás erejéig, ugor
junk előre! Kérdőívünk egyik tétele szerint „Egy jó re
génytől azt várom, hogy...” kezdetű mondat befejezé
seként az általunk előre megadott 12 kulcsszóból ötöt 
ki kellett választania. Vagyis kísérletet tettünk az úgy
nevezett elvárási horizontok szerkezetének felderíté
sére. Tekintsük át az eredmények összesítő táblázatát!

Elvárási horizontok

Motívumok
Országos 
1102 fő 

%

Felekezeti 
105 fő 

%

1. elszórakoztasson 72 68

2. kikapcsolódást nyújtson 69 70

3. pihentessen 43 32

4. ismereteket közöljön 42 49

5. újat mondjon 35 33

6. valóságszerú ábrázolás 27 32

7. példát állítson 25 43
8. összefüggéseket tárjon fel 22 43
9. igazolja elképzeléseimet 16 5

10. gyönyörködtessen 14 30
11. erősítsen meg 14 18

12. ironikus, groteszk legyen 10 6

Meglepő módon a felvett kategóriák többségében 
a válaszok megoszlása rendkívül hasonló. (Bár a pi
hentetés, az irónia az országos mintában, az ismeret- 
szerzés pedig a felekezeti iskolák tanulói között ér
zékelhetően fontosabbnak ítéltetett.) Az igazán drasz
tikus, látványos eltérések azonban az önigazolás 
tendenciája mentén az átlagot jellemzi, míg a példa 
állítása, az összefüggések feltárása s különösen az

örömszerző, gyönyörködtető motívum az egyházi 
gimnázium tanulói körében tűnik sokkal jelentősebb
nek. Hogyan, mit és miért tanítunk szépirodalomként, 
ha csak ilyen kevesek (14%) számára jelent gyönyör
ködtető, maradandó élményt? Adataink szerint az ol
vasás a túlnyomó többség számára inkább nyomasztó 
teher, mintsem boldogító szárny, ami röpít, emel. A 
reménybeli kitörési pontok egyike bizonyára ez lehet: 
több boldogságtapasztalatra van szükségük!

Nemzettudat
Az itt jelzett témakörben is 8 kérdést tettünk fel, 

de a terjedelmi korlátok miatt csupán jellegzetesnek 
ítélhető töredékeket villanthatunk fel a rendelkezé
sünkre álló adathalmazból.

Elsőként a nemzeti azonosságtudat pilléreiként 
szolgáló, a kollektív történelmi tudatban megőrzött 
személyek és események struktúráját, rangsorát pró
báltuk felderíteni. „Vannak-e olyan történelmi sze
mélyiségek, akiket Ön kifejezetten nagyra becsül?” — 
szólt egyik kérdésünk.

Nagyra becsült történelmi személyiségek 
rangsora

Válaszok Országos 100% «* Felekezeti 100% *
1102 fő 10S fő

Széchenyi I. 16% 43%

Mátyás 12% 27%

Petőfi 12% 10%

Kossuth 11% 27%

Szent István 10% 33%
Árpád 3% 3%

Rákóczi 3% 10%

Hunyadi János 2% 11%

Hitler 2% 0%

IV. Béla 1% 6%

Dobó 1% 2%

Zrínyi Miklós 1% 6%

Julius Caesar 1% 2%

Attila 1% 2%

Bem 1% 2%

Horthy M. 1% 4%

Napóleon 1% 3%

Dugovics Titusz 1% 0%

Dózsa 1% 2%

Aradi vértanúk 1% 1%

Kölcsey 1% 1%

Szent László 1% 5%

50



Természetesen az itt olvasható nevek — mintegy 
ízelítőül - csupán a rangsor legelejét, a jéghegy csú
csát jelentik. (Hitler felbukkanását érdemes talán in
kább az „ingerelt, az ostoba kérdezgetésünk nyomán 
türelmetlenné váló diák bosszújának”, mintsem ko
molyan átgondolt reakciónak minősíteni, hiszen az itt 
nem idézett részletekben még Lenin és Sztálin is 
megjelennek, alig kevesebb említéssel.) Egyébként a 
nevek rangsorával többé-kevésbé elégedettek lehe
tünk, de néhány ponton megint szembetűnő a feleke
zetiek jóval magasabb válaszadói hajlandósága. Szent 
István (10%—33%) és László (1% kontra 5%) rang
sorbeli különbözőségét egyszerűen magyarázhatjuk 
az egyházi hagyományok átütő erejével, a korábbi 
évtizedekben „klerikális reakciónak” titulált tevé
kenység maradandó hatásával. No de Széchenyi, Má
tyás, Kossuth, Rákóczi, Hunyadi János, IV. Béla és 
Zrínyi Miklós esetében már nyilvánvalóan önáltatás 
lenne a fenti érvrendszerre hagyatkozni. Nem! Itt 
ezekben az iskolákban másként és részben bizonyára 
más tankönyvekből tanítják ugyanazt a történelmet s 
az eredmények szembetűnőek.

Hasonló kontrasztokat találunk a nagyra becsült 
történelmi események listájának áttekintése után is. 
A táblázat számai ugyancsak beszédesek. Hitelesebb, 
maradandóbb, a nemzettudatot jobban erősítő törté
nelem-képet hoznak már nyilván a családokból is, de 
iskolájukból is a debreceni és pannonhalmi diákok, 
mint azt az országos összképet reprezentáló mintánk 
válaszaiból sejteni lehet.

Nagyra becsült események rangsora

Válaszok
Országos
100 % * 
1102 fő

Felekezeti
100 % - 

105 fő

1848/49-es szabadságharc 21% 47%

Honfoglalás 20% 24%

1956-os forradalom 3% 26%

Egri diadal 3% 5%

Szabadságharcok 3% 5%

Államalapítás, Szent István 2% 11%

Hunyadi János, Nándorfehérvár 2% 5%

Rendszerváltás 2% 10%

Buda visszafoglalása 1% 7%

II. világháború 1% 1%

Világháborúk 1% 1%
Forradalom, forradalmak i% 0%
Rákóczi-szabadságharc 1% 5%

Mohácsi vész 1% 2%

Törökellenes harcok 0% 10%

Széles a választék. Egészen más jelentősége van itt 
és ott a törökellenes harcoknak, Buda visszafoglalásá
nak, az államalapításnak, a Rákóczi szabadságharc
nak, a rendszerváltásnak és a XX. század csodájának 
1956-nak is! Ezek a megkérdezett 15—17 éves fiatalok 
már szabadon ünnepelhettek az elmúlt évtized minden 
október 23-án. Mégis 3 kontra 27%! Hiábavaló lett 
volna az áldozat? Nem értjük, nem akarjuk érteni a vi
lágraszóló tett máig ható jelentőségét? Kié itt a felelős
ség, ami a többséget, az átlagos, állami középiskolákba 
járók történelmi tudatát, nemzeti önbecsülését illeti? 
Megkerülhetetlen kínzó kérdések. Szülők, pedagógu
sok, könyvtárosok, papok, értelmiségiek, felnőttek, 
mindenki, aki „érett ésszel, józanon” emlékezni akar 
és felkészíti a következő generációkat a rájuk váró ne
hézségekre — válaszolnunk kell! Domokos Pál Péter 
hosszú évtizedekkel ezelőtt, mindnyájunkhoz szólva 
figyelmeztetett: „Az a nép, amelyik elfelejti dalait, az 
elfelejti a történelmét, aki elfelejti a múltját, az nem 
érdemli meg a jövőt.”

Végül villantsunk fel még két mozzanatot, melyek 
közvetlenül a magyarságtudat jellemzőire utalnak. 
Elsőként a „Hogyan látja Ön a magyarság jövőjét?” 
kérdésünkre érkezett válaszok összesítő táblázatát 
mutatjuk be.

Hogyan látja a magyarság jövőjét?

1991 2001 Felekezeti
% % %

Mérsékelt bizakodással 29 45 71
Mérsékelten borúlátóan 11 23 16
Nem tudja 20 15 4
Nagyon borúlátóan 11 12 4
Kifejezetten derűlátóan 20 4 6

Az előre megadott válaszlehetőségek közül lehetett 
egyet megjelölniük. Amint látható, minden esetben 3 
adatsor áll egymás mellett. Az első adatsor még egy 
évtizeddel korábbi, s bizony mindösszesen 100 meg
kérdezett válaszait tartalmazza. (Hatvan városában 
kérdeztük az akkori középiskolások éppen 100 fős 
csoportját. Mint közismert, a kisvárosi lakosság élet
módja, vélekedésrendszere áll legközelebb az orszá
gos átlaghoz.) Csökkent ugyan az egyértelműen de
rűlátók tábora, de a domináns válasz akkor és ma is 
(ráadásul növekvő mértékben) a mérsékelt bizakodást 
vállalóké. Az egyházi gimnáziumok tanulónak több 
mint kétharmada sorolta önmagát ebbe a kategóriába. 
Vajon miért? Miben hisznek? Mitől magabiztosab
bak? Csodavárók lennének?
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Bizony ilyenkor fáj igazán a pénz és az idő hiánya! 
Milyen fontos is (lett volna), lenne néhány tucat mé
lyinterjúval részletesebb kifejtést, indoklást kérni. 
Mindenfajta iskolatípusban. Lássuk együtt a színét és 
fonákját!

„Mit jelent az Ön számára magyarnak lenni?” kér
dést valójában kétféleképpen is feltettük, egy-egy nyi
tott és zárt formában. Legyen elegendő itt csupán az 
egyik adatsorral terhelnünk az olvasó türelmét s a rész
letező kifejtést engedjük át egy más alkalomra.

Mit jelent magyarnak lenni?

1991
%

2001
%

Fele
kezet

%

Büszkeség 13 33 30
Nyelv, kultúra, hagyomány, történelem 0 9 4

Tartozni valahová 19 10 4

Vállalás, küzdelem, helytállás, feladat 8 7 51
Természetes adottság, származás 18 4 2
Közömbös 3 3 2
Negatív élmény 4 3 0

Nem telt hiába az elmúlt évtized. Nem csupán de
rűlátóbbak, de magabiztosabbak is lettünk. (A felnőt
tek körében hasonló jellegű és nagyságrendű elmoz
dulás mutatható ki. Lásd Gereben Ferenc dolgozatát.) 
Aligha olvasható viszont megrendülés nélkül a fel
adatvállalásra, a nehézségekkel szembeni küzdelem
re, a helytállás szükségességére utaló adatsor. A kö
tetlen válaszok olvasása közben szinte Karácsony 
Sándor és Németh László szavait, fordulatait véltük 
felismerni, különös tekintettel a felekezetiek eseté
ben. 51% szemben az átlagos 7%-kal! Ki fog itt ma
radni a nehézségek ellenére? Kinek ad értelmes cé
lokat egy életen át a helytállás, „a keskeny út” vá
lasztása? Kik vannak, lesznek itt többségben?

Ezekből a táblázatokból magunkra, munkánk ered
ményeire látunk, mi neveltük őket. így akartuk? Ezt 
szeretnénk folytatni?

Végszó
Természetesen a címben vállalt témákat éppen 

csak érinteni tudtuk. A részletes kifejtés előttünk álló

feladat. Egy gondolatot azonban összegzésül nyoma
tékossá kell tennünk. Nem véletlenül választottunk 
kontroll csoportot. Hiszen a vizsgálatra szánt összeg 
lehetetlenné tette, hogy nagy mintán, részletes és dif
ferenciált helyzetképet rajzolhassunk fel. Ezért dön
töttünk az átlagot jól közelítő kisvárosok mellett, (a 
regionális különbségről ugyancsak máshol és máskor 
ejtünk szót) és tettük mellé a „lehet, legyen” kategó
riájába sorolható felekezeti iskolák diákjait, illetve a 
tőlük érkező válaszokat. (A pozitív jellegű eltérések 
sokféle összetevői között hangsúlyosan utalni kell a 
debreceni és pannonhalmi diákok szüleinek az orszá
gos mintában szereplők szüleinél magasabb szintű is
kolai végzettségére!)

Ugyanakkor ezzel indirekt módon sem akarjuk azt 
állítani, hogy eleve minden felekezeti oktatási intéz
ményjobb, mint az átlagos állami. (Mindnyájan isme
rünk kifejezetten gyenge egyházi iskolákat.) Távol áll 
tőlünk annak sugalmazása, miszerint mindenkit fele
kezeti iskolákba kellene íratni. Legyen csak egész
séges verseny! Figyeljünk egymásra! Tanuljunk egy
mástól! Hiszen világ- és országos hírű, állami, alapít
ványi középiskolák tucatjaival rendelkezünk. Nagy 
valószínűséggel a közülük választott összehasonlítási 
alapul szolgáló iskolákból ugyancsak figyelemre mél
tó különbségek sora bukkant volna felszínre.

Itt mindössze annak bizonyítására volt módunk, 
hogy a transzcendenciával, a Bibliával, az alázat, a 
felebaráti szeretet, a szolgáló élet gondolatával rend
szeresen találkozó diákok sok tekintetben példát je
lenthetnek kultúránk, magyarságunk, jövőnk megőr
zéséhez.

Irodalom

Időfelhasználás 1986 és 1999 őszén Központi Statisztikai Hiva
tal, Bp. 2000.

Gereben Ferenc: Könyvkultúránk a XX. és a XXI. században = 
Magyar Nemzet 2001. jún. 1.

Nagy Attila: Stagnálás, romlás vagy olvasásfejlesztés = Iskola- 
kultúra 2001. május 47-51. p.

(Elhangzott Csíksomlyón, 2001. okt. 5-én, a Ro
mániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének konfe
renciáján.)

Nagy Attila
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KIÁLLÍTÁS

Kiállítások az Országos Széchényi Könyvtárban
a 2001. évben

CORVINA KIÁLLÍTÓTERMEK
Találkozás a gyermekkel - svéd gyermekkönyv-kiállítás
Magyar könyvillusztráció Magyarország határain kívül 1918-tól napjainkig
Műgyűjtő magyarok 3. - Szántai Lajos gyűjteményéből
Digitális corvinamásolatok
Giuseppe Verdi és Magyarország

Február 2-^nárcius 31. (I. terem) 
Április 19—június 2.
Június 14-30.
Szeptember 18-27. (II. terem) 
Október 25-étől áthúzódó

ARS LIBRORUM
Gruber Béla emlékkiállítás magántulajdonban lévő műveiből 
Irán bemutatkozik - kézműves alkotások és képek 
Szép magyar térkép 2000.
Helsinki írószemmel
Határon túli műemlékek kutatása és felújítása — 2000 
Boros Lajosné Endresz Teréz naiv művész kiálítása 
Az Escher Károly-alkotócsoport fotókiállítása

VI. EMELETI ELŐADÓTEREM
A Prospero Könyvei Budapest Kft. könyvkiállítása

KÉZIRATTÁR ÉS RÉGI NYOMTATVÁNYOK TÁRA 
Major Henrik panoptikuma 
Adományok és adományozók
Ilona Hesse-Ruckriegel lipcsei papírmárványozó művész kiállítása

SZÍNHÁZTÜRTÉNETI TÁR ÉS ZENEMŰTÁR 
Ismeretlen Varázsfuvola-másolat 1796-ból
Egressy Béni (1814-1851) - 150 éve hunyt el a Szózat zeneszerzője

TÉRKÉPTÁR
Országtérképek, tartománytérképek 1550-1750 
Új szerzemények 2000 
Földgömbök és éggömbök

KISNYOMTATVÁNYTÁR
Élet-képek a két világháború közötti időkből
„Sajtószabadságot szerezzetek...” - sajtóreklámok a XVIII-XIX. századból 
„Él minden jobb magyar lelkében” - Széchenyi István (1791-1860)

VII. EMELETI KATALÓGUSTÉR
Religió - válogatás a magyar nyelvű egyházi sajtóból 
Cserépfalvi emlékkiállítás 
Haditudósítók 
Egyetemi lapok
A XX. század magyar Nobel-díjasai 
A nő és a társadalom — XX. századi körkép

VIII. EMELETI OLVASÓTEREM 
Kínai fotókiállítás

Áthúzódó január 6-áig 
Január 24-február 24.
Március 23-Htnájus 5.
Május 3-június 5. (gobelin előtt) 
Június 7—30.
Július 4-augusztus 8.
November 24-december 10.

Szeptember 25-október 6.

Áthúzódó — január 15. 
Március 7-június 30. 
Augusztus 23-ától áthúzódó

Áthúzódó május 19-éig 
Május 30-ától áthúzódó

Áthúzódó március 1-jéig 
Március 8-november 30. 
December 14-étől áthúzódó

Áthúzódó március 3-áig 
Március 12-szeptember 15. 
Szeptember 25-étől áthúzódó

Áthúzódó január 27-éig 
Március 2-^ájus 4.
Május 7-július 31. 
Szeptember 3-október 18. 
Október 19-december 7. 
December 8-ától áthúzódó

Október 8-18.
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V. EMELETI FOLYOSÓ
Magyarország nemzeti könyvtára bemutatkozik - egész évben 

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
VIII. emeleti galéria: A nemzeti könyvtára - a szolgálat műhelye (OSZK Múzeum) 
V. emeleti gyorslift-folyosó: A Budavári Palota — a világörökség része

Verdi Magyarországon

A „Giuseppe Verdi és Magyarország” című kiál
lításnak az OSZK-ban október 25-én történt meg
nyitása alkalmából megjelent könyv előszavát kö
zöljük az alábbiakban.

„Immáron több mint 150 évet számlál a magyar- 
országi Verdi-kultusz. Erkel Ferenc, a XIX. századi 
magyar nemzeti opera atyja, történelmi tárgyú operák 
és a magyar himnusz szerzője, a pesti Nemzeti Szín
ház operatársulatának vezetője volt az, aki 1846 au
gusztusában egy olasz vendégtársulat előadásában 
meghallván az Ernani-t és a Nabucco-t beszerezte 
azok partitúráit, magyarra fordíttatta szövegkönyvei
ket és a rákövetkező évben mindkettőt nagy sikerrel 
bemutatta. Ettől kezdve Erkel minden évadban a re
pertoár fő helyén szerepeltette Verdi operáit. Szinte 
évente mutatott be vagy újított fel valamely Verdi 
művet és Wagner alkotásainak ellenében igazi Ver- 
di-kultuszt teremtett. Az operák zajos sikere sem tud
ta azonban visszaverni a kritikusok támadásait. Egyi
kük a következőt írta: ,A Traviata, mint sehol másutt, 
nálunk sem lesz hosszú életű.” A Wagner elismerte
téséért folytatott harc a ’ 60-as években érkezett egyik 
első csúcspontjához. A mester két koncertet dirigált 
Pesten, hívei zenei folyóiratot indítottak. Ezzel szem
ben Verdi soha nem járt a magyar fővárosban. Erkel 
ekkor már két fia és mások segítségével vezette a 
színházat. Ilyen körülmények között mutatták be 
1864-ben Az álarcosbál-t, 1868-ban, egy évvel a pá
rizsi ősbemutató után pedig a Don Carlost. Az Aida 
1875-ös bemutatója egy csapásra hódította meg a kö
zönséget és a kritikusok nagy részét. Valemelyik ki
jelentése szerint „Verdi igazi modem művet írt. Most 
már úgy kell számon tartanunk, mint az új iskola 
egyik legnagyobb képviselőjét.” Ugyanabban az év
ben a Requiem bemutatója is mélységes hatást gya

korolt a közönségre. Mindazonáltal 1884-ben az 
Operaház új épületét egy teljes egészében Wagner- 
és Erkel darabokból összeállított válogatással nyitot
ták meg. Közvetlenül ezután viszont Erkel fiainak 
vezetése alatt 6 Verdi operát mutattak be. 1912-ben 
a színház vezetősége újból kicserélődött, ezúttal ja
vára. Gróf Bánffy Miklós intendáns, Hevesi Sándor 
főrendező és az olasz karmester, Egisto Tangó trium
virátusa igazi aranykor volt. Velük kezdődött el a 
magyarországi Verdi-reneszánsz. A mester szüle
tésének századik évfordulóját. Európában elsőként 
Verdi-fesztivállal ünnepelték. Ez az öt felújításból ál
ló ciklus, különösen az Aida, új rendezése egyértelmű 
sikert hozott. A háború után az Operába csak 1923- 
ban, az Otello-val tért vissza az élet a rendes kerék
vágásba. Itt járt Mascagni, mint az Aida és a Rigo- 
letto karmestere. Annak a korszaknak a legfontosabb 
eseménye azonban mégiscsak a Falstaff1927-es, 34 
éves késéssel megtartott bemutatója volt. 1928-ban 
azután megérkezett az olasz Sergio Failoni, aki új 
aranykorral ajándékozta meg az operát. Ugyanebben 
az időszakban hozta el a milánói Scala teljes együt
tese is a Rigoletto és az Aida szépséges előadásait. 
1933-ban a mester születésének 120. évfordulója a 
maga 8 előadásból álló sorozatával, amelyek között 
Failoni vezetése alatt 4 új rendezéssel is találkozunk, 
szintén Verdi-évvé lett. A Don Carlos 1934-es felújí
tása a Failoni-korszak csúcspontja s a zseniális olasz 
mester mellett már megjelentek a rendkívüli tehetsé
gű fiatal magyar művészek is: Ferencsik János kar
mester, Oláh Gusztáv díszlettervező, Nádasdi Kál
mán rendező és néhány igen híres énekes, mint Szé
kely Mihály mély basszus és mások. A Verdi-téma 
Magyarországon amint látjuk, két teljesen különböző 
szálból fonódott: az egyik a kritikusok felőli kudar
csorozat, a másik a mester igazi megdicsőülése a va
lódi műértő közönség részéről.”

Eösze László
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A XX. század magyar Nobel-díjasai

Nem tévedés, nem elírás a cím, jóllehet néhány éve 
hasonlóan ünnepelte a tudományos világ a 100 éves 
Nobel-díjat.

Alfréd Bemhard Nobel (1933—1896) svéd kémikus 
és feltaláló 1895. november 27-én kelt végrendeleté
ben 50 millió frankra becsült vagyonából létrehozta 
a Nobel-alapítványt. Úgy intézkedett, hogy a kama
tok összegét öt részre osztva, évenként jutalomdíjként 
adják át azoknak, akik korszakos felfedezéseket tet
tek a fizika, kémia, az orvostudomány vagy élettan 
területén; kiemelkedő irodalmi művet alkottak, avagy 
a béke ügyében fejtettek ki kimagasló tevékenységet. 
A későbbiek során ez a kör kibővült a közgazdaság 
területén végzett munka elismerésével.

A díjat mindig december 10-én adja át a Nobel-bi- 
zottság felterjesztése, döntése és indoklása alapján a 
svéd király. Első alkalommal 1901-ben adták át, így 
tehát ebben az évben ünnepelhetjük a Nobel-díj 100. 
évfordulóját. Az eltelt száz év alatt 12 magyar szár
mazású tudós, békeharcos érdemelte ki a tudományos 
élet legmagasabb elismerését. Közülük elsőként Lé- 
nárd Fülöpöt már 1905-ben találta kitüntetésre érde
mesnek a Nobel-bizottság. Hogy emléküket az utá
nunk jövő OSZK-dolgozóknak is megőrizzük, álljon 
itt dióhéjban a munkásságuk.

LÉNÁRD FÜLÖP [Philippe Eduard Anton Le- 
nard] (1862, Pozsony-1947, Messelhausen)

Az első magyarországi tudós volt, aki elnyerte a 
Nobel-díjat. Tudományos munkásságát Budapesten, 
Eötvös Loránd mellett kezdte, Németországban bon
takoztatta ki. 1905. évi fizikai Nobel-díj kitüntetettje, 
a katódsugarakkal kapcsolatos munkásságáért. Fő 
kutatási területe a katódsugarak és a foszforeszcencia 
volt. Ő állította fel az első egyszerű atommodellt. Az 
MTA levelező- (1897-) és tiszteletbeli tagja (1907—) 
volt.

BÁRÁNY RÓBERT [Róbert Bárány] (1876, 
Bécs—1936, Uppsala)

1900-ban doktorált. Szűkebb kutatási területe az 
ideg- és elmekórtan volt. Az I. világháború után orosz 
hadifogságba került. A Nobel-díj elnyerése után 
Svédországban élt, az uppsalai fül- orr- gégeklinika 
vezetője volt.

Az 1914. évi fiziológiai vagy orvostudományi No
bel-díj kitüntetettje, a vesztibulárís apparátus fizioló
giájával és kártanával kapcsolatos munkáiért.

Fő kutatási területe a fülben levő egyensúlyszer
vek, ill. a hallószervek megbetegedéséből bekövetke
ző reakciók vizsgálata volt.

ZSIGMONDY RICHÁRD [Richard Zsigmondy] 
(1865 Bécs—1929 Göttingen)

Bécsben és Münchenben folytatott elektro- és szer
veskémiai egyetemi tanulmányokat. 1899-ben dokto
rált Erlangenben. 1903-ban H. Siedentopffal közösen 
ultramikroszkópot készített, ami a kolloid oldatok 
vizsgálatának alapeszköze. 1918-ban membránszű
rőt, utána ultraszűrőt, majd immerziós ultramikrosz
kópot tervezett. 1924-ben a bécsi akadémia levelező 
tagjává választották.

Az 1925. évi kémiai Nobel-díj kitüntetettje, „a 
kolloid oldatok heterogén természetének magyaráza
táért és a kutatásai közben alkalmazott módszere
kért, amelyek a modern kolloidkémiában alapvető je
lentőségűek. ”

SZENT-GYÖRGYI ALBERT [Albert Szent- 
Györgyi] (1893, Budapest— 1986, Woods Hall)

1917-ben Budapesten orvosdoktor lett. Berlinben, 
Prágában, Heidelbergben dolgozott. Cambridge-ben 
izolálta a hexuronsavat és doktorált kémiából. 1930- 
ban a szegedi egyetem biokémia tanszékén pro
fesszor lett, itt dolgozta ki a C-vitamin paprikából 
való előállítását.

Az 1937. évi fiziológiai vagy orvosi Nobel díj ki
tüntetettje: „a biológiai égésfolyamatok terén tett fel
fedezéséért, különösen a C-vitamin, valamint a fiu- 
mársav-katalízis vonatkozásában. " Már szegedi évei 
alatt foglalkozott az izommozgás biokémiájával. 
Ezen a területen a Nobel díjjal értékelt munkájával 
egyenértékű eredményeket ért el. 1947-ben az Egye
sült Államokban folytatta kutatásait. Az MTA leve
lező tagja (1935), rendes tagja (1938—).

Mindmáig ő az egyetlen, aki magyarországi lakos
ként vehette át a Nobel-díjat.

HE VÉS Y GYÖRGY [George de Hevesy] (1885, 
Bécs—1966, Uppsala)

Egyetemi tanulmányait Budapesten és Németor
szágban végezte. 1911-ben Manchesterben Rutherford 
mellett dolgozott. 1915-ben egyetemi magántanár, 
1918-ban rendes tanár lett Budapesten. 1920-26 kö
zött Dániában, utána Freiburgban, majd 1933-tól Kop
penhágában, a II. világháború alatt Svédországban élt
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és dolgozott. A háború után felvette a svéd állampol
gárságot. A Budapesti Műszaki Egyetem díszdoktora.

Az 1943. évi fíziológiai/orvosi Nobel-díj kitünte
tettje, a kémiai folyamatok kutatása során az izotópok 
indikátorként való alkalmazásáért.

Ő fedezte fel D. Costerrel közösen a 73. rendszámú 
kémiai elemet, a hafniumot és N Levivel közösen az 
aktivációs analízist, a nyomjelzés „in vivő” módját.

BÉKÉSY GYÖRGY [Georg Békésy] (1899, Bu
dapest—1972, Honolulu)

Kémiai, fizikai matematikai tanulmányait Bemben 
végezte, Budapesten doktorált. 1924-től az egyetemen 
tanított és a Posta Kísérleti Állomáson dolgozott. Az 
1930-as években ő végezte a Magyar Rádió stúdióinak 
akusztikai tervezését. 1933-ban Budapesten egyetemi 
magántanár. 1946 után Stockholmban, az USA-ban a 
Harvard Egyetemen dolgozott. 1966-ban a honolului 
egyetem meghívta a számára alapított tanszék vezeté
sére.

Az 1961. évi fíziológiai/orvosi Nobel-díj kitünte
tettje, a föl csigájában létrejövő ingerületek fizikai 
mechanizmusának felfedezéséért.

Életműve a belső fül kutatásához kapcsolódik, a 
hallás természetéről új elméletet alakított ki. Ő készí
tett elsőként a belső fülhöz valóban hasonló eszközt.

WIGNER JENŐ PÁL [Eugen P. Wigner] (1902, 
Budapest—1995, Princeton)

Egyetemi tanulmányait a budapesti Műegyetemen 
kezdte, Berlinben folytatta. 1925-ben doktorált kémi
ából. Tanított Göttingenben, Berlinben, az Egyesült 
Államokban a princetoni és a wisconti egyetemeken. 
Később a chicagói egyetem tanára lett.

Az 1963. évi fizikai Nobel-díj kitüntetettje (meg
osztva M. Goppertt-Mayerrel és H. D. Janssennel): 
„az atommagok és az elemi részek elméletének fej
lesztéséért, kivált az alapvető szimmetriaelvek felfe
dezéséért és alkalmazásáért”.

Fő kutatási területe az atomhéj-kvantummechani
ka, az elemi részecskék elmélete, szimmetriája, az 
invariációs elvek kutatása. Wigner kiemelkedő szere
pet játszott az atomenergia békés és biztonságos fel- 
használásában.

GÁBOR DÉNES [Dennis Gábor] (1900, Buda
pest—1979, London)

Műegyetemi tanulmányokat Budapesten folytatott. 
Az I. világháború után Berlinben, majd Londonban 
dolgozott. Az információelmélet egyik úttörője. A 
holográfia elvét 1947-ben ismertette.

Az 1971. évi fizikai Nobel-díj kitüntetettje: a ho
lográfiái módszerfelfedezéséért és fejlesztéséhez való 
hozzájárulásért.

A lézerelv felfedezése után a holográfiái eljárás 
előtt új és sokoldalú lehetőség nyílt meg, az ered
mény a háromdimenziós térhatású kép. Élénken fog
lalkoztatta a jövőkutatás. A Római Klub egyik meg
alapítója volt, amely felhívta a figyelmet a „növeke
dés határaira”. 1964-ben választották az MTA 
tiszteleti tagjává.

WIESEL, ELIEZÉER [Elie Wiesel] (1928, Má- 
ramarossziget)

Középiskoláit magánúton végezte, de Debrecen
ben is vizsgázott. 16 évesen koncentrációs táborba 
hurcolták, a családjából ő maradt az egyetlen túlélő. 
A II. világháború után Párizsban élt, 1983 óta ame
rikai állampolgár. Széles körű irodalmi tevékenységet 
folytat.

1986-ban Nobel-békedíjjal tüntették ki „mert egyik 
legfontosabb vezéralak és szellemi vezető volt azokban 
az időkben, amikor az erőszak, az elnyomás és a faj
gyűlölet rányomta a bélyegét a világ arculatára. ”

POLÁNYI JÁNOS KÁROLY [John C. Polanyi] 
(1920, Berlin)

Szülei Polányi Mihály világhírű fizikus és filozó
fus, aki Wigner Jenő doktori témavezetője volt, va
lamint Kemény Magda, Budapesten születtek. A ná
cizmus térhódítása miatt családja Angliába költözött. 
Kémiai, fizikai tanulmányait a manchesteri egyete
men végezte. Ezt követően angliai, amerikai és kana
dai egyetemeken dolgozott. 1962 óta a Torontói 
Egyetem fizika professzora, 1974-től fizika-kémia 
professzora.

1986-ban kémiai Nobel-díjat kapott (D. R. Hersch- 
bach-hal és Yuan T. Lee-vel megosztva) „a kémiai fo
lyamatok dinamikájával kapcsolatos felfedezéséért. ”

HARSÁNYI JÁNOS [John C. Harsányi] (1920, 
Budapest—2000, Berkeley)

Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetemen 
végzett filozófia, szociológia, pszichológia szakon. 
1950-ben Ausztráliába emigrált. 1950-53-ban a Syd
ney, majd 1956-tól a Stanford egyetemen tanított 
közgazdaságtant. Különböző amerikai és ausztráliai 
egyetemeken dolgozott a Neumann János által meg
kezdett játékelméleten, az utilitárius etika továbbfej
lesztésén és filozófiai problémákon.

1994-ben közgazdasági Nobel-díjjal tüntették ki 
(megosztva J. C. Nash-hal és R. Seltennel) „a nem
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kooperatív játékok elméletében az egyensúly-analízis 
terén végzett úttörő munkásságáért.,, Mindkét ame
rikai tudományos akadémia tagja volt.

OLÁH GYÖRGY [George Andrew Oláh] (1927, 
Budapest)

A Budapesti Műegyetem vegyészmérnöki karán 
1949-ben végzett. 1949—54-ig a BME munkatársa 
volt. (Kutatói pályája Zemplén Géza mellett indult. 
1954 és 1957 között az MTA Vegytani Intézet igazga
tója. 1957 és 1964 között Kanadában, 1964-től az

USA-banél, 1965-től a clevelandi, 1977-től a Dél-Ka
liforniai egyetem professzora és a Loker Szénhidro
gén-kutató Intézet igazgatója. Tagja az USA, olasz, 
magyar tudományos akadémiáknak. (Az MTA-nak 
1990 óta.) 1994-ben kémiai Nobel-díjat kapott „a 
szénhidrogén-vegyészet kutatáskutatásánakfej lődésé- 
ért való hozzájárulásáért. ”

A szén négy vegyértékűségének 150 éves dogmá
ját ő döntötte meg. Létrehozta és tartósítani tudta a 
szén öt vegyértékű állapotát, amit az ólommentes 
benzin gyártásánál használtak fel.

* * *

Az Országos Széchényi Könyvtár ezzel a kiállítás
sal kíván tisztelegni kimagasló tudományos eredmé
nyeik előtt. A kiállítás két részből áll: egyrészt váloga
tást ad a könyvtár állományából, másrészt bemutatja 
Kampfl József szobrászművész magyar származású 
Nobel-díjasokat ábrázoló alkotásait.

KAMPFL JÓZSEF szobrászművész 1939. június 
13-án született Monoron. A Művészeti Gimnázium 
után a Képzőművészeti Főiskolán végzett szobrász 
szakon. Mesterei Somogyi József és Mikus Sándor 
voltak. 1963 óta számtalan bel- és külföldi kiállításon 
szerepelt. Elsősorban köztéri szobrokat készít kőből, 
bronzból, pyrogránitból, érmeket bronzból, ezüstből. 
Több, mint 100 köztéri alkotása van, ezek közül csak 
néhányat említünk meg itt: 

portrék: Politzer Ádám (Bécs, Albertina), Tímár 
József, Sinkovics Imre (Nemzeti Színház); 
Gábor Dénes (Budapest, Műszaki Egyetem, 
Miskolc, Egyetem [dombormű]); Gábor Dé
nes, Harsányi János, Oláh György, Békésy 
György, Lénárd Fülöp, Zsigmondy Richárd, 
Polányi János, Elie Wiesel (Eger, Wigner Je
nő Szakközépiskola); Ludwig van Beethoven, 
Kelemen László (Budapest, Várszínház); Mó
ra Ferenc, (Mórahalom); Petőfi Sándor (Zá
hony); Vörösmarty Mihály (Kápolnásnyék); 
Radnóti Miklós (Pécs); Brunszwik Teréz (Bp. 
I. kerület, Mikó u.)

II. világháborús emlékmű: Monor, Dány, Inárcs, 
Tóalmás, stb.

Millenniumi emlékmű: Oroszlány, Szigetvár, Nagy- 
iván, stb.

Szökőkút: Záhony, Sopron, Szeged, Budapest, stb.
Síremlék: Tímár József, Mensáros László, Mészá

ros Ági, Borsos Miklós, Páskándi Géza, stb.

Alkotásaiból a Nobel-díjasok mellszobrainak 12 
nagy alakúgipszeredetijét adta kölcsön a művész. A 
nagyközönség ezeket a szoborportrékat eddig együtte
sen még nem láthatta, ugyanis a 12 szobor egyetlen al
kalomra, a Magyar Tudományos Akadémián két évvel 
ezelőtt megrendezett konferenciára egy hét időtartam
ra került kiállításra. Nagy öröm számomra, hogy 
könyvtárunk dolgozói, olvasói ezúton is közelebb ke
rülhetnek a kiváló tudósok életművéhez, arcuk isme
rősebbnek tűnik majd. A szobortartó állványokat a 
Magyar Nemzeti Galériától kaptuk kölcsön. A művész 
is, a társintézmény MNG is teljesen ingyen, a jó ügy 
iránti elkötelezettségből járult hozzá a kiállításunkhoz. 
Köszönet érte nekik és mindazoknak, akik a kiállítás 
létrehozásában segítettek.

A kiállítást a VII. szinti katalógustérben október 
19-étől november 19-éig lehetett megtekinteni.

Csepregi Klára
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„Diákírás.
Válogatás a magyar felsőoktatás diáksajtójából,

1990-2000.”
A hírlapcsoport kiállítása

Mint arról az OSZK Híradó 2000/9-10. számában, 
az 1995-2000 közötti egyházi sajtóból készült kiállí
tás kapcsán beszámoltunk, terveink közt szerepel, 
hogy a továbbiakban többek között a kulturális élet 
egyes területei hazai sajtótermését megismertessük a 
könyvtárlátogató közönséggel, és e területek sajtó
anyaga alapján tematikus jegyzékeket állítsunk össze.

így szorgalmasan folyt tovább a később kiállításra 
szánt duplumok gyűjtögetése a periodikafeldolgozók 
segítségével, melynek során a folytatásra vonatkozó
an még újabb ötleteket is meríthettünk.

Elsőként a diáklapok kerültek terítékre, melyeknek 
jegyzékét az IKB adatbázisból történt tematikus válo
gatás és a Periodikafeldolgozó Osztály Érkeztetési 
Csoportjánál folytatott gyűjtés alapján készítettünk el.

A diáklapoknak egyébként már készült egy átfogó 
bibliográfiája, ez azonban 1972-vel lezárult:

Viczián János: A magyar egyetemi és főiskolai 
diáklapok bibliográfiája 1857-1972. Bp.: Felsőoktatási 
Pedagógiai Kutatóközpont, 1978. (Felsőoktatástörténeti 
Kiadványok 5.)

Csak a munka közben derült ki, hogy valójában 
milyen sokszínű is a diáklapok csoportja, mennyi el
térő stílus, forma és minőség lelhető fel e laptípus 
tanulmányozásakor. Esetenként komoly munkát je
lentett már annak a megállapítása is, hogy az adott 
lap valóban a diáklap kategóriába tartozik-e, tehát 
hogy szerzői és szerkesztői valóban az adott intéz
mény vagy szervezet hallgatói-e.

Sokszínűségük, változatosságuk, meglepő ötletes
ségük és néha szokatlan kiállításuk mind-mind újabb 
érdekességet tartogat a szemlélő számára, ám a 
könyvtáros számára ezen előnyök mellett jellegükből 
adódóan gyakran tartogatnak nehézségeket is.

Elsősorban azt, hogy rendszertelenül jelennek 
meg, eközben igen sűrűn váltanak szerkesztőt, mun
katársakat, valamint címet, alakot és mondanivalót is. 
Ebből adódik, hogy állandó jellegzetességük az átala

kulás, a gyors megszűnés, a szünetelés és utána az 
esetleges feléledés vagy újjáéledés.

Egy példa a sok közül mindezekre:

Gépátadás
Gödöllői Agrártudományi Egyetem. Mezőgazdasági 
Gépészmérnöki Kar Gödöllő 
1994/99- . - [ 1999]
Megjelenési gyakorisága ismeretlen.
Előbb: Prototípus, Utóbb: Eszgépek Géemöt

Az elkészült lista elképesztő nagysága láttán vilá
gossá vált, hogy már nem is a kiállításra szánt anyag 
összegyűjtése, hanem szelektálása okoz nagyobb 
gondot. A kiválogatott több száz tétel ugyanis a fel
sőoktatási-, az általános/középiskolás- és a független 
diáklapokat is magában foglalja. (Ez utóbbi kategó
riába az olyan diákszervezetek, egyesületek lapjai tar
toznak, melyek nem közvetlenül kapcsolódnak okta
tási intézményekhez.)

Mivel a hely szabta korlátok miatt csak egy csoport 
bemutatása volt lehetséges, a választás az egyetemi- 
és főiskolai lapokra esett. E kategórián belül is sok 
jó és kevésbé színvonalas példája mutatható be a szó
ban forgó sajtótermékek sokszínűségének. A skála a 
meglepően igényes tartalommal és kiállítással bíró 
példányoktól a gyengébb minőségű és tartalommal 
rendelkező lapokig terjed. Bár az olvasó a felsőokta
tási lapoktól színvonalasabb tartalmat, komolyabb 
hangvételt és igényesebb kiállítást várna, kézbevéte
lükkor azonban ettől eltérő következtetések is levon
hatók. Például többek között az is megállapítható 
volt, hogy a műszaki és gazdasági beállítottságú in
tézmények sokkal kreatívabbnak bizonyulnak sajtó
termékeik alapján, mint a bölcsészek. Ez tükröződik 
az 1999 és 2000 között regisztrált felsőoktatási saj
tótermékek közreadó intézmények alapján készített 
statisztikai bontásában is:

Agrártudományi karok 22
Bölcsészettudományi karok 14

* A kiállítás 2001 szeptemberében és októberében volt látható a VII. szinti katalógustérben.

58



Gazdasági, közgazdasági és kereskedelmi
karok 15

Jogi és államigazgatási karok 9
Műszaki és építészeti karok 24
Orvosi és természettudományi karok 12
Eges intézmények központi lapjai 32
Egyéb (kollégiumok, egyházi, katonai, 

szociológiai karok, intézmények egyes 
szervezeteinek lapjai 38

Összesen 166 tétel

A kiállítás igyekezett a fentebb említett minőségek 
alapján is bemutatni ezeket a lapokat, külső és belső 
értékeik vagy esetleg negatívumaik figyelembevéte
lével, hiszen ha valami külsőleg mutatós, tartalma 
attól még lehet nívótlan.

A tárlókban látható lapok igyekeztek erre is példá
kat hozni, mellettük pedig a valamilyen szempontból 
különlegesebb kiadványok, illetve kiragadott oldalak, 
írások (például a gépészek és más nem-humán isko
lák hallgatóinak versei) kaptak helyet. Erre már csak 
azért is szükség volt, mivel cél egyúttal a tartalom 
érzékeltetése is, ez pedig csak „lapkivágatok” vicces, 
elgondolkodtató „tárcaszerű” írások vagy esszék 
tényleges idézésével valósítható meg.

Sok igen igényesen illusztrált darab kapott például 
helyet a tárlókban, ilyen a Kari Papír (Budapesti Mű
szaki Egyetem. Építészmérnöki Kar), Tanítani (Bes
senyei György Tanárképző Főiskola) vagy az Exp- 
ressis Verbis (Pécsi Tudományegyetem. Állam- és 
Jogtudományi Kar) címet viselő lapok.

Ízelítőt adott emellett a kiállítás az ötletes címek
ből is, mint a Magyar Közöny címet viselő szegedi 
jogászlap, vagy a KLTE BTK Germanisztikai Inté
zetében megjelenő Nem Nagy Kunt című német nyel
ven készülő lap. Természetesen bőséges anyag állt 
rendelkezésre az ellenpéldákból is, de az amúgy is 
korlátozott hely miatt azonban inkább a kiemelke
dőbb címek közzétételére törekedtünk.

A kiállított lapok karonként csoportosítva voltak lát
hatók, külön a műszaki, bölcsész, közgazdasági,jogi, 
agrár és orvosi egyetemek és főiskolák lapjai, valamint 
helyet kapott néhány cím a független diáksajtóból és 
az egyes intézmények hivatalos lapjaiból is.

Reméljük a kiállítás révén könyvtárunk látogatói 
ismét egy újabb, és számukra talán kevésbé ismert, 
bár népes csoportjával ismerkedhettek meg a hazánk
ban megjelenő időszaki kiadványoknak.

Farkas Viktória

SAJTÓFIGYELŐ

Pillanatok a jövőnek

Jelenkori Fotóművészeti Gyűjtemény és Dokumentációs Központ

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által 
támogatott Jelenkori Fotóművészeti Dokumentációs 
Központot, mint a magyar fotográfia, a hazai műve
lődés és kultúra új intézményét a Magyar Fotóművé
szek Szövetsége és az Országos Széchényi Könyvtár 
hozta létre.

A Jelenkori Fotóművészeti Gyűjtemény és Doku
mentáció célja, hogy gyűjtse, feldolgozza, megőrizze 
és közvetítse a jelenkor fotográfiai értékeit, annak 
dokumentumait.

Bekapcsolja azokat a „nemzet emlékezetébe”, 
hozzáférhetővé tegye kutatók, történészek, muzeoló

gusok, elméleti szakemberek és a nagyközönség szá
mára.

A művek nyilvánosságra hozatalával, széles körű 
hazai és nemzetközi bemutatásával, publikációs lehe
tőségekkel segítse a kiemelkedő fotóművészeti, fo
tográfiai alkotások érvényesülését.

A gyűjteménybe került művek megőrzéséről az 
Országos Széchényi Könyvtár Mikrofilm és Fénykép
tára gondoskodik, miután a nemzeti könyvtár vezetői 
kollégiuma döntésével a Jelenkori Fotóművészeti 
Gyűjtemény és Dokumentációs Központ elnevezésű 
intézményt ezen osztály önálló szervezeti egysége
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ként hozta létre 2001. január elsejével a Budapest, V. 
kér., Hold utca 6. szám alatti részlegében.

A Mikrofilm- és Fényképtár légkondicionált archí
vuma, ahol a gyűjteménybe került műveket őrzik, 
minden szempontból megfelel a fényképek műtárgy
védelmi előírásainak. A fényképek szükséges kon
zerválásáról, restaurálásáról szintén gondoskodni tud 
a nemzeti könyvtár, felhasználva több évtizedes ta
pasztalatait és kutatási eredményeit, amelyek nemzet
közileg is elismertek.

Az Országos Széchényi Könyvtár hihetetlen értékű, 
gazdag anyaga szinte a fényképezés kezdetétől gya
rapszik és a ma már százezres nagyságrendű fénykép
gyűjteménye és a közel 50 millió felvételt kitevő film 
negatív, és pozitív gyűjteménye nyújt garanciát az utó
kor számára való lehetséges legteljesebb megőrzésről.

A gyűjtemény gyarapítása adományozás, vásárlás, 
felajánlás és tartós letétbehelyezés útján történik. A 
művek alkotóinak, illetve jogutódjaik kinyilvánított 
akaratából, szerzői jogaik tiszteletben tartásával vég
legesen kerülnek a könyvtár Mikrofilm- és Fénykép
tárának e célra kialakított gyűjteményébe. Az intéz
mény művészeti vezetője — és egyúttal ötletadó alapí
tója — Eifert János. A tanácsadó testület (Művészeti 
Tanács) javaslata alapján ő választja ki a pályázatok, 
kiállítások anyagából, a kortárs művészek alkotásaiból 
a gyűjteménybe kerülő anyagot, tesz javaslatot a mű
vek vásárlására.

A Jelenkori Fotóművészeti Gyűjtemény és Doku
mentációs Központ tevékenységét összehangolja és 
együttműködik más, a fotográfia terén működő hazai 
és nemzetközi intézményekkel, fotógalériákkal (Ma
gyar Fotográfiai Múzeum, Magyar Fotográfusok Há
za, Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára, 
Nemzeti Filmfotó Gyűjtemény, Magyar Nemzeti Ga
léria, Magyar Művelődési Intézet, Maison Europeene 
de la Photographie, Vintage Galéria, Bolt Galéria, 
Miro Fotógaléria stb.).

Létrejöttét és működését a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma támogatta, ugyanakkor az 
alapítók törekednek arra, hogy a személyi és anyagi 
feltételek megteremtésével a Jelenkori Fotóművészeti 
Gyűjtemény és Dokumentáció működése önfenntartó 
legyen. Az ehhez szükséges költségek előteremtésé
ben, a támogatások megszerzésének közösen lépnek 
fel a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és 
más intézmények, alapítványok, szponzorok felé.

Szempontok a gyűjtemény gyarapításához
Minden gyűjtemény az adott műfaj referenciája, 

annak technológiai és szellemi sokszínűségének

spektruma, a benne szereplő alkotók és nem utolsó
sorban egy nemzet kulturális gondolkodásának a re
ferenciája. Reprezentálja a hazai, azaz regionális fo
tóművészet illeszkedését a nemzetközi fotográfiai 
trendekhez, szemléletessé teszi az ahhoz való hason
lóságokat, illetve eltéréseket. így bármikor könnyű 
összehasonlítási alapot képez a világ fotográfiai pa
lettájához képest és azon belül a szerzők munkáinak 
megítéléséhez. Akarva-akaratlan szerepet játszhat a 
jelen és a jövő fotográfiai képzésében, mert „etalon
ként definiálódik. Nemzetközi színtéren is fölmutat- 
hatóvá válik egy aktív kollekció, melyből a kiállítá
sokat létrehozó kurátorok is válogathatnak, sőt a mű
vek közötti - gyakran külön-külön rejtve maradó - 
összefüggések is könnyebben kirajzolódhatnak.

Szigorú gyűjtési szempontok érvényesülnek, hogy 
a felhígulás veszélyét elkerüljük, ugyanakkor minden 
jellegzetes téma, stílus, alkotói irányzat, művészi ten
dencia helyet kell, hogy kapjon, hogy a gyűjtemény 
hűen tükrözze a jelenkori Magyarország fotóművé
szeinek és fotóval dolgozó alkotóinak munkásságát, 
sőt önazonosságát.

Egyeztetésekre, elvi megállapodásokra törekszünk 
a többi gyűjteménnyel a ki mit gyűjt kérdésében, egy
más kooperatív segítésében. A Jelenkori Gyűjte
mény, mint neve is mutatja, elsősorban a jelenben 
aktívan dolgozó fotóművészek és jövőben beérő fia
talok munkáit kívánja kollekcióvá rendezni, tehát 
„visszafelé” nem gyűjt.

Nagy gonddal történik a munkatársak kiválasztása, 
hiszen a művészeti vezető és a tanácsadó testület, a 
kuratórium tagjai a maguk területén jártas és nemzet
közi kitekintéssel bíró személyek kell, hogy legye
nek, hiszen ők döntenek a gyűjteménybe kerülő fo
tóművészeti alkotásokról (pl.: archaikus technikák, 
szociográfia, riport és autonóm riport, képzőművé
szeti fotó, természetfotó stb.). A műveknek minden 
esetben meg kell felelniük a fotográfiai műtárgy nem
zetközi feltételeinek. Ettől eltérni csak a speciálisan 
létrehozott fényképek, nyomatok esetén lehetséges. A 
gyűjteménybe kerülés után az Országos Széchényi 
Könyvtár (OSZK) gondoskodik a művek archiválá
sáról, látogathatóságáról, kutathatóságáról, katalogi
zálásáról, szakszerű tárolásáról, szállításra való szak
szerű előkészítéséről, biztosításáról.

A dokumentációról
A dokumentáció feladata, hogy az aktív fotográfu

sokról naprakész információkat nyújthasson az ér
deklődőknek. Megkezdődött egy széles körű adatbá
zis létrehozása, amelyben egyre több művel reprez
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entálva, bővülő életrajzzal szerepel majd valamennyi 
fotóművész és fotóval dolgozó alkotó. Tervezett kü
lönböző nyomtatvány, katalógus, könyvtár létrehozá
sa, amely a fotóművészekről szóló, vagy velük kap
csolatos mindennemű publikációkat tartalmazná, be
leértve a digitálisan publikált (CD-ROM, videón 
rögzített kiállítások, TV-műsorok stb.) anyagokat is, 
nevek szerint és tematikusán. Mindez segíti, hogy a 
nemzetközi és magyar fotókurátorok, lexikonok szer
kesztői, elméleti szakemberek, a nyomtatott és elek
tronikus médiumok szerkesztői gyors és pontos ada
tokhoz jussanak a jelenben alkotó fotóművészeinkről. 
A számítógépes adatbázis mellett egyszerű, kis költ
ségű füzetek technikai feltételei is kialakításra kerül
nek. A már földolgozott adatok — a személyi adatok 
védelmének figyelembevételével — a Széchényi 
Könyvtár honlapjáról (www.oszk.hu) az erre a célra 
kialakított website-on keresztül hozzáférhetővé vál

nak majd. A website együttesen szolgálja a gyűjte
mény és a dokumentáció internetes hozzáférését, 
megkönnyítve az állandó és sokirányú kapcsolattar
tást itthon és a nemzetközi fotográfiával.

A dokumentáció helyet biztosít továbbá kiállítások 
„egyben tartására” és további kiajánlások tehetők a 
hazai és nemzetközi kiállítóhelyek felé (pl.: az Escher 
Károly alkotócsoport Közelmúlt, a Magyar Fotómű
vészek Szövetsége Tánc a fotóművészetben kiállítá
sa, a Fotószalon 2001, vagy a Sajtófotó-pályázat ki
állításának anyaga, Hemző Károly, Tóth István és 
mások életműve). Szakszerű tárolási körülmények 
közé kerülhetnek azok az alkotók munkái, akik nem 
tudják megoldani műveik otthoni kezelését.

Nagy Zoltán, Barta Zsolt-Péter 
FotoVideo, 2001. szeptember

Apák, fiúk, unokák a haza szolgálatában

Hazatér a Németországban őrzött 
Széchenyi-hagyaték

Pápai bulla a nagycenki templomról. Keresztleve
lek, tanodái bizonyítványok. A porosz király kitünte
téséről szóló igazolás, irat a francia Császári Becsü
letrendről, amellyel „a legnagyobb magyar”, Széche
nyi István kisebbik fiát, Ödönt tüntették ki. És 
magánlevelek (az egyiket Deák Ferenc írta 1852- 
ben), történelmi jelentőségük is lehet.

A 46 tételben rögzített, kéziratos hagyatékot, amely 
ma hosszú - s föltehetőleg kalandos - utazás után ha
zatér, gróf Széchenyi Ödön unokája, a Németország
ban élő Széchenyi Alexandra (Alexandra Freifrau von 
Werde) találta meg édesapjának, Széchenyi Bálintnak 
a relikviái között, egy aktatáskában.

Ő őrizte s mentette meg az utókor számára, s ő 
adja át ma délelőtt az ükapja által alapított és róla 
elnevezett Országos Széchényi Könyvtárnak. A Nem
zeti Kulturális Örökség Minisztériumának a jóvoltá
ból (az úgynevezett Ithaka-programnak köszönhető
en) ez esztendőben már második alkalommal gazda
godik a nemzeti könyvtár a Széchenyi-családra 
vonatkozó dokumentumokkal.

Az év elején Széchenyi Zsigmondné helyezett el 
gyűjteményükben értékes iratokat Széchényi Viktor

és Dénes örökéből. Ők a könyvtáralapító idősebbik 
fiának, Széchenyi Lajosnak a leszármazottai voltak. 
Most a másik fiú, Széchényi István ágáról érkeznek 
források, Széchenyi Béla és Ödön leszármazottaitól.

Méltatlanul keveset tudunk és beszélünk manapság 
Széchenyi István gyermekeiről. Pedig a magánem
bert, a szülőt igen erősen jellemzi, hogy milyen utó
dokat hagy maga után. A Széchenyi-családban szinte 
apáról fiúra hagyományozódó „genetikai örökség” 
volt tevékenyen, a nemzet javát szolgálva élni. Szé
chényi Ferenc és Széchenyi István után Széchenyi 
Béla és Ödön is beleírta a nevét a magyar művelő
déstörténetbe, tudományba, ki-ki a maga választotta 
területén, korának lehetőségei és követelményei sze
rint. A nagyapa s az édesapa nagy példájához is mél
tón és mérhetőn. És, ami talán ennél is ritkább jelen
ség a magyar családtörténetekben: önmagukhoz mér
ten is teljes értékű s eredeti munkálkodással szereztek 
elismerést a saját nevüknek, de a Széchenyi névnek 
is. Az idősebb fiú. Béla (1837-1918) az egyik leg
eredményesebb magyar Kelet-Ázsia-expedíció meg
szervezője s résztvevője volt. Huszonkilenc hónapon
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Széchenyi Béla

át, 1877 és 80 között járta a korabeli tudományok 
művelői előtt is ismeretlen világot, maga mellé véve 
Gustav Kreitnert, a bécsi katonai térképészeti intézet 
tisztjét, Bálint Géza nyelvészt, valamint idősb Lóczy 
Lajos geológust. Értékes néprajzi és természettudo
mányos gyűjteménnyel tértek haza, főleg Lóczy La
jos felfedezéseinek lett nagy a visszhangja. Ő ugyanis 
ekkor talált rá a tunhuangi Ezer Buddha barlangjaira, 
s ekkor alakította ki a Góbi keletkezését magyarázó 
elméletét is. Idehaza közösen írták meg Széchenyi 
Bélával úti beszámolójukat kelet-ázsiai útjuk tudo
mányos eredményeiről. Könyvüket még ma is ha
szonnal forgathatják a tudománytörténészek.

Széchenyi Ödönről, a kisebbik fiúról (1839-1922) 
föl-fölemlegeti ugyan szülőhazájának mai lakossága, 
hogy török altábornagyként, a török tűzoltási szervezet 
egyik megteremtőjeként más nációk is tisztelettel em
lékeznek rá, azt azonban kevesen tudják, hogy idehaza 
is ő alapította meg az önkéntes tűzoltó-egyesületet (an
gol mintára, 1863-ban, miután az 1862-es londoni vi
lágkiállítás magyar kormánybiztosaként alaposan ta
nulmányozhatta az angol tűzoltók munkáját), hogy 
kulcsszerepet játszott Budapest világvárossá fejleszté
sében... Hogy tőle eredt a fogaskerekű vasút meg a

Budai Hegypálya, a sikló ötlete, hogy részt vett a Ma
gyar-Svájci Gépgyár Rt. és a Pest-Fiumei Hajógyár 
megalapításában... És mindeközben még hajóskapitá
nyi oklevelet is szerzett, és — föltehetőleg — sokat ha
dakozott a hivatalnokokkal, akik évekig, évtizedekig 
„ültek” egyik-másik közhasznú kérelmén, míg az en
gedélyezési pecsétet kegyeskedtek ráütni. (A pest-bu
dai önkéntes tűzoltó-egyesület működési engedélyére 
például hét esztendőt kellett várnia.)

Unokája, gróf Széchenyi Alexandra, ki ma délelőtt 
zártkörű ünnepség keretében adja át a nemzeti könyv
tárnak nagyapja kéziratos hagyatékát, sosem látta Szé
chenyi Ödönt, négy esztendővel a halála után jött a vi
lágra. Azt mondja, mégis, ha Nagycenken jár, úgy érzi, 
személyesen is találkozott, találkozik velük. Nagyap
jával is, dédapjával, Széchenyi Istvánnal is. Három le
ánytestvérével együtt a dicső családi örökség vállalá
sára, továbbvitelére, felelősségére nevelték. Ahogyan 
a történelmi, a politikai helyzet megkövetelte s enge
délyezte. Hegykőn élte meg Széchenyi Bálint és csa
ládja a „felszabadulást” , és mivel Széchenyi István 
unokája, Bálint az I. világháború hadifoglyaként orosz 
főrendi lányt hozott haza feleségként, a család apraja- 
nagyja jól beszélt oroszul, szót értettek tehát a vidéket

Széchenyi Ödön
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megszálló katonákkal. Nem is kegyetlenkedtek senki
vel -meséli a hírlapírónak a kéziratos hagyaték átadá
sának előestéjén Széchenyi Alexandra. Legfeljebb 
loptak, itt-ott. Az orosz nyelv anyanyelvi szintű isme
rete 1945 után volt, akin segített a Széchenyi-család- 
ból, (tolmácsként alkalmazták őket), és volt, akin nem. 
(Széchenyi Alexandra édesanyját és legfiatalabb test
vérét kitelepítették). Azt mindnyájan érezték, Széche
nyi István utódainak nem hogy a szabadságot, de a sze
rény megélhetést, a belátható jövőt sem biztosítja az 
oly hőn szeretett haza. Nekivágtak hát a nagyvilágnak. 
Ki hogy tudott. Életveszélyes, éjszakai búj dokiások 
árán, szerencsés véletlenek összjátékával szerzett útle
véllel. (Édesapjuk például, aki Törökországban szüle
tett és kitűnően beszélt törökül is, azt a - hivatalos! - 
megbízatást kapta, hogy a háborúban elpusztult ma
gyar lóállomány pótlására állatokat vásároljon a törö
köktől. A küldetés teljesítése után nem tért haza, ha
nem Franciaországba emigrált. Nem volt más vágya 
Széchenyi István unokájának: taxisofőr szeretett volna

lenni Párizsban. De nem lehetett...) Csak a legfiata
labb leánygyermeke maradt itthon Széchenyi Bálint
nak, aki — mert a kitelepítésből visszatért „osztály- 
idegenként” munkát nem kaphatott - a nélkülözések 
végső stádiumában bekopogtatott a dédapja egyévnyi 
jövedelméből emelt Magyar Tudományos Akadémiá
ra. Ott jelentette: az intézmény alapítójának a leszár
mazottja nyomorog. Adtak neki valami munkácskát.

Ma már nem tartózkodnak sokan e világon Szé
chenyi István dédunokái közül, de aki köztünk van, 
nem a veszteségeit emlegeti, hanem azt hozza, ami a 
szép nagy örökségből a csodával határos módon meg
maradt. Alexandra asszony nagyapja kéziratos ha
gyatékát, amelynek hosszú-hosszú éveken át egy jel
legtelen aktatáska adott menedéket. 2002-ben, a nem
zeti könyvtár alapításának 200. évfordulójára szánt 
Széchenyi-kiállításon a nagyközönség is megszem
lélheti.

Lőcsei Gabriella 
Magyar Nemzet, 2001. október 6.

A színpad varázslója

Oláh Gusztáv centenáris kiállítás az Ernst Múzeumban

Az ’50-es években, látván, hogy drága pénzért 
épültek leginkább még politikai agymosó falugyűlés
re alkalmas művelődési házak szerte az országban, 
Oláh Gusztáv illetékes elvtársaknak felajánlotta, in
gyen készít néhány színházi lag-zenei lég egyaránt 
működőképes típustervet, akusztikailag megoldott 
nézőtérrel, használható színpaddal, figyelemmel arra 
is, hogy a világot jelentő deszkákat meg az öltözőket 
ne jégverem hőfokú udvar válassza el télvíz idején. 
Nagy örömmel fogadták akkor a munkásosztállyal és 
a dolgozó parasztsággal szövetséges haladó értelmi
ségi ajánlatát, de igénybe nem vették soha. Nem cso
da, hisz Oláh, csak rá kellett nézni, leginkább egy 
hibátlan eleganciával öltözött finom angol úrra haja- 
zott a lordok házából.

A varázsló Zeneakadémián szerzett pódiumképes 
zongorajátékkal és négyszemesztemyi műegyetem
mel a tarsolyában húsz évesen, 1921-ben lépett be az 
Operaház Hajós utcai művészbejáratán; utóbb gya
korlatilag ott is lakott, az övénél — méretre — nagyobb 
palotát legfeljebb Horthy, a vitéz és nagybányai kor
mányzó birtokolt Budapesten. Egy évig szemlélődött

Oláh az Ybl-kastélyban, megtanulta a pincétől a (zsi- 
nór)padlásig. Majd elkezdte rajzolni-festeni a díszle
teit. Eleinte fogta a kezét Kéméndy Jenő, az Opera 
nemzetközi rangú szcenikusa, aki nyilván látta, zse
nivel van dolga. Látta ezt a ház főrendezője, Márkus 
László, maga is díszlet- és jelmeztervező, mert mind 
nagyobb darabot adott át az ifjúnak a saját stafétabot
jából. A szcenikát, 1932-től a rendezést.

A közönségre nem tartozó macerás művelet a vi
lágosítópróba. Általában elhúzódott hajnalig. Oláh 
megjelent egy darab papírral, arról fölolvasta, melyik 
lámpagyújtogató mikor, mit cselekedjék (hány watt, 
hány lux, milyen színben). Megnézte a felállított ku
lisszán, úgy volt jó, ahogy íróasztalán leírta. Vége. 
Pedig hol volt még a számítógép vezérelte színi tech
nika. A rendező a kottájába beragasztott papirosokon 
megtervezte fejben—íróasztalon a játékot, valamennyi 
mozgást, az énekes szereplők helyét—magatartását, a 
tömegjeleneteket, úgy volt jó az is mind.

Oláh Gusztáv munkamánia-betegségben szenve
dett — illetve azt hiszem, nem szenvedett ettől, mert 
ez volt az életeleme. Számolni kezdtem, hány opera
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előadást jegyzett szcenikusként-rendezőként, külön- 
külön vagy együtt, operát-balettet, színházat is per
sze. Kétszáznál feladtam az összeadást. Ki termelt 
vagy inkább teremtett nála többet mindmáig? Volt 
évadja, hogy tíz operaházi produkció teljes látványát 
alkotta meg. Munkakórságát jellemzi, hogy az ötve
nes években, amikor az Operaház újdonságainak szá
ma radikálisan csökkent — másra kellett a pénz —, 
egyszerre két főiskolán tanított, Magyarországon új 
tantárgyakat. Operarendezőket a Zeneakadémián, ter
vezőket az Iparművészetin.

Egy kiállítás képei kétdimenziós mivoltukban, ce
ruzarajzok, vízfestékkel—temperával papírra vitt lát
ványtervek, inkább egy képzőművész Oláh munkássá
gát mutatják be, semmint a vérbeli homo theatralicu- 
sét. Aki nem látta kulisszáit működés közben, s nem 
hallotta a bennük megszólalt áriát-nagyegyüttest, alig
ha képes felidézni varázslatát. Pedig a zeneszerzői mű
alkotás, az szólt Oláh Gusztáv színpadán. Bizonyos ér
telemben szertartásnak tekintett minden operát. Mára 
szitokszó? A realizmus hívének tartotta magát. Verdi 
Simon Boccanegrájának első hazai előadása (1937) 
előtt elutazott Genovába, hogy a saját szemével lássa, 
milyen épületek vehették körül a plebejus dózsét a 
XIV. század közepén. De semmi kincsért nem tett vol
na téglatörmeléket a Falstaff lerobbant windsori kocs
májának téglahiányos falába, hogy valódi porfelhő 
szálljon ki a résből, mint azt egy világhírre vergődött 
kollégája tette (1952). Tündér-realizmus volt az övé, 
álom és valóság határán. De kubista keretbe foglalta 
Milhaud percoperáit (1932), absztraktba- 1947-ben- 
Jemnitz Sándor Divertimento címmel játszott cselek
mény nélküli balettjét. Oláh tudott először Bayreuth 
Wagnert érintő megújult szcenikájáról. Ismereteit már 
nem hasznosíthatta; orvosi műhibába halt bele Mün
chenben, 1956 decemberében, a Fricsay Ferenc által 
invitált vendégrendező. Hasznosították utódai (Salo- 
me, 1958, A kékszakállú herceg vára, Trisztán és Izol
da, 1959).

Tiszteld apádat és anyádat... Oláh Gusztáv mély
ségesen tisztelte a zenét és a színpadot, látomásai 
hosszú életűek voltak az Operaházban. Hovanscsiná- 
ja 1936-tól 1971-ig élt, A nürnbergi mesterdalnokok, 
a valóság fölött lebegő ferde színpadával, 1938 és 
1967 között volt látható. A Bohémélet 1937-től mind
máig, ami alighanem Guinness-könyvbe kívánkozó 
világcsúcs. 1929 óta díszíti a Háry János több kiadást

megélt nyomtatott kottájának címlapját Oláh Gusz
távnak a legelső előadásra festett háttere a 32 tomyú 
Majlandról — vagyis Milánóról. Zeneműkiadókra ez 
sem éppen jellemző.

Az emlékkiállítást Belitska-Scholtz Hedvig rendez
te a Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tárának 
anyagából és az Operaház gyűjteményéből. Inkább ér
zelem, semmint festészet—írta Beethoven VI. szimfó
niájára. Itt a fordítottja érvényes. Szűkmarkú volt a tár
latot támogató Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté
riuma, katalógusra nem futotta. Ki itt belép, nem 
tudhatja meg, mi mindent tervezett-rendezett Oláh 
Gusztáv. Szép a látvány persze, és nem is hibáztatha
tom a kurátort, hogy a kiállítási bukszából nem futotta 
többre. A tanítvány, Huszár Klára Operarendezés című 
könyve Oláh Gusztáv-fejezetének új közreadására, 
például.

Alig hihető, hogy Oláh sokezemyi jelmezéből sem
mi nem maradt, kiállítandó. Díszleteiről makettet vagy 
készített, vagy sem (a Diótörő-baletthez készült dísz
letmorzsákat tárlatnéző közember aligha tudja hová 
tenni a szcenika egészében). Magam egy makettet is
merek, a Székely fonó ősbemutatójáét (1932). Feltéte
lezem, kölcsönözte volna egy hónapra a Kodály-mú- 
zeum. A kiállítás, gondolom, színházszakos rendezője 
konzultálhatott volna, időszűkében is, muzsikussal, 
hogy ne kerüljön az Igor herceg cím a Borisz Godunov 
Vaszilij Blazsennij-székesegyház előtt játszódó jele
netéhez (1955). Sem Weinberger Schwanda, a dudás 
című operájához a nem kivitelezett felirat. Mert ez el
készült 1930 októberére, csak közönség elé nem kerül
hetett, mert a főpróbák hetében szélsőjobb egyetemi 
diákszervezetek keresték fel Radnai Miklós operaigaz
gatót, és megígérték, gyufaméretre aprítják a dalszín
ház nézőterét, ha bemutatni merészeli az ellenséges 
cseh szerző darabját. Nem merészelte kockára tenni az 
Ybl-palota épségét, hasztalan tiltakozott e durva poli
tikai merénylés ellen Heltai Jenő, a Színpadi Szerzők 
Nemzetközi Egyesületének alelnöke. Radnainak oka 
volt rá, Turulék provokáltak már bűzbombák hajigálá- 
sával kísért tömegverekedést a hazafíatlan Városi 
Színházban, mely a húszas években második opera
ként működött.

A kiállítás szép, nyitva november 11-éig.

Breuer János 
Népszabadság, 2001. október 31.

64



Könyvtári olvasó

Már beszámoltunk arról, hogy az Országos Széchényi Könyvtárban folyik a Mátyás-corvinák digitali
zálása. Horváth László közelebbről is megtekinthette munka közben a digitalizáló berendezést.

Annak idején (a Számítástechnika idei 23-as szá
mában) beszámoltunk egy dicséretes kezdeménye
zésről: az értékes Mátyás-corvinákat úgy teszik hoz
záférhetővé a nagyközönség számára, hogy digitali
zálják őket. A Xerox Magyarország Kft. jóvoltából a 
mindeddig a kutatóktól is féltve őrzött történelmi 
könyvek közkinccsé válhatnak. Az első eredménye
ket az Országos Széchényi Könyvtár be is mutatta 
(Számítástechnika 2001/39). Ezúttal a nemes cél és 
az elektronikus hozzáférés megvalósításának szolgá
latába állított berendezést mutatjuk be.

Problémák és megoldások
Pótolhatatlan régi könyvek kézbe vétele rengeteg 

óvintézkedést igényel. Csak a legritkább esetben ve
szik elő őket zárt dobozaikból, mert még a tapintástól 
is óvni kell az antik lapokat. Erős fény még kiállítá
sok alkalmával sem érheti ezeket a könyveket, mert 
megváltoznak a színek, a durva hajtogatás pedig 
helyrehozhatatlan károkkal járhat.

Akkor hogyan lehet beszkennelni egy ilyen köny
vet, hogy ne károsodjon? Egy síkágyas szkennernél 
az üveglaphoz kell szorítani a lapokat, ami esetünk
ben szóba se jöhet (vannak könyvek, amelyek nem 
nyithatók szét 180 fokig). Az alkalmazott megvilágí
tás is káros lehet, anélkül meg nem lehet szkennelni.

Az Országos Széchényi Könyvtárban egy DigiBook 
3000 munkahelyen végzik a digitalizálást, és kiküszö
bölték mindezeket a problémákat. A világ több pontján 
vizsgázott rendszer lelke egy digitális kamera, amely 
egy sínen haladva tapogatja le az alatta elhelyezett 
A/2-es munkafelületet.

A beépített lineáris CCD érzékelő 400 pont/hü
velyk felbontást nyújt 24 bites színmélység mellett. 
A megvilágításról a kamerával együtt mozgó nagyf
rekvenciás neon fényforrás gondoskodik, ennek 
fényspektruma a könyvekre káros komponenst alig 
tartalmaz.

A könyveket nem sík felületre kell elhelyezni a kamera 
alá, hanem egy speciális mérlegre. Ezzel kiegyenlíthető 
a két könyvoldal méretkülönbsége: a több oldalt tartal
mazó könyvfél ugyanis —nagyobb súlyának következté
ben— lejjebb kerül. A nem teljesen nyitható könyvekhez 
a mérleg tartófelülete dönthető is.

Munkamenet
Bekapcsolás után mintegy fél óra melegedésre van 

szüksége a rendszernek, elsősorban a jó megvilágítási 
értékek eléréséhez. Ezután egy, a beolvasandóval ha
sonló színvilágé könyvvel kalibrálják (fehéregyensúly 
és színbeállítás), pontosan fókuszálják a szkennert. 
Csak ezeknek a fázisoknak az elvégzése után veszik 
elő a történelmi könyvet, és kezdik meg a digitalizálá
sát. (A könyvet szakavatott személy kesztyűben fogja, 
igen óvatosan, esetleg kis pálcikákkal igazgatja, simítja.)

A munkahely vezérlője egy duálprocesszoros PC, 
ezen tárolódik az eredmény is. A PC-n futó Book 
Restorer szoftver meghatározó már a kalibrálásnál is: 
automatikus és módosítható komponenseket egyaránt 
tartalmaz. Folyamatos benne a megvilágításkorrekció 
a minél valósághűbb eredmény érdekében, nagyító 
eszközzel ellenőrizhető a beolvasott kép minden rész
lete. Pontosan körbevágható a programban a tárolan
dó könyvoldal; a mentés TIFF, JPEG, BMP vagy 
PDF formátumban történhet. Kisebb hibák javítására 
is van mód, és a könyvgerincnél adódó görbület kor
rigálása is megoldott, sőt a folyamatosan görbülő 
szöveg kiegyenesítésére is képes a program.

Az ilyen megoldások segítenek hozzá minket, 
hogy elektronikus formában tanulmányozhassuk a le
tűnt korok ránk maradt kincseit anélkül, hogy azokat 
veszélyeztetnénk.

Horváth László 
Számítástechnika, 200L október 11.
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Magyarország Párizsban

A sárbogárdi származású dr. Plihál Katalin sike
res kiállítást rendezett Párizsban „Magyarország 
1000 éve térképeken” címmel, az egy éven át tartó 
MAGYart programok keretében. Katalin 1970 
óta az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa, 
a térképtár vezetője. Budakeszin lakik ugyan, de 
kéthetente hazajár a családi házba, ahol szülei he
lyett már csak Bundás kutya és a kis állatfarm 
várja, amikről — távollétében — a szomszédban la
kó testvére és annak családja gondoskodik. Hét 
végén éppen Sárbogárdon pihente ki a párizsi 
utat, így sikerült „elcsípnem” és beszélgetni vele a 
franciaországi térképkiállításról.

— Hogyan jött a lehetőség, hogy Párizsban rendez
zen térképkiállítást?

— Tavaly, a millennium alkalmából Budapesten, a 
Műszaki Egyetemen állítottunk ki először az Orszá
gos Széchényi Könyvtár gyűjteményéből általam 
összeválogatott térképeket. Mivel idén zajlik a MA
GYart elnevezésű programsorozat — kulturális bemu
tatók, tudományos előadások stb. -, meghívást kap
tunk Párizsba.

A térképkiállításnak a francia szenátus épületében 
a Medici Máriáról elnevezett elegáns terem adott 
méltó helyet. A tárlatot elsősorban politikusoknak, 
szenátoroknak szántuk. Az amerikai események miatt 
olyan szigorú intézkedések léptek életbe, hogy csak 
a látogatási szándék előzetes bejelentésével lehetett 
megtekinteni a térképeket. Ennek ellenére a megnyi
tón és a fogadáson több mint 200 ember vett részt.

— Unokahúga, Annamária is Önnel tartott Párizsba.
— Igen, nagyon kíváncsi volt Párizsra. Sokat segí

tett nekem a kiállítás előkészítésében.

— Hogyan szállították az értékes térképeket, hogy 
ne essen bajuk?

— Az eredetiket túl drága és kockázatos lett volna 
szállítani, így hű másolatot készíttetünk róluk. A ki
sebb térképek mellett voltak 6 és 4 négyzetméteres 
nagyságúak is, ezeket ott kasíroztuk hungarocell-le
mezekre és foglaltuk keretbe.

— Mennyi és milyen témájú térkép szerepelt a ki
állításon?

— 34 darab volt kint. A válogatásnál nem voltam te
kintettel arra, hogy például mi lyen volt Erdély politikai 
státusa a három részre szakadt Magyarországban. 
Mindenféle térképet kiállítottunk az államalapítástól 
kezdődően, az állategészségügytől a népességig.

— Melyik időszakból származik a legrégebbi tér
kép?

— 1028 körüli időszakból való az első: ez egy vi
lágtérkép, amelyet Liebai Beatus spanyol bencés püs
pök rajzolt. A Kárpát-medencét akkor mér Pannóni
ának hívták. Azután a 13. századból származik az 
Ebersdorfi Világtérkép (Ebersdorf egy kisváros Né
metországban), amelyet nagy valószínűséggel Gerva- 
sius of Tilbury püspök készített 1223 és 1235 között, 
és amely sajátos világképet tükröz — ugyanis Krisztus 
testén ábrázolja a látható és láthatatlan világot. Ma
gyarországot úgy jelöli, hogy „...a vitéz férfiak Pan
nóniája". E művön fordul elő az Ungaria név is. 
1528-ból való az ezt követő térkép, a Lázár-féle Ta- 
bula Hungarie, amelyet ugyan már egy magyar ember 
készített, de nem Magyarországon. Innentől kezdve 
minden századból körülbelül három térképet próbál
tam összeválogatni. Az utolsó 1992-es dátumú, a 
rendszerváltás időszakát idézi.

— Mik voltak a vélemények a kiállításról?
— Mindenkire másként hatott, de a vélemények 

egyöntetűen pozitívak voltak. Hiszen ennyi térképet 
Magyarországról még nem láttak a Franciaországban 
élők. Egyébként a legfeltűnőbb a térképeken az, hogy 
egész Európában Magyarország határai maradtak 
meg mindvégig az eredeti helyükön.

— Láthatjuk-e majd még itthon ezt a kiállítást?
— A múlt évi budapesti kiállítást követően már lát

hatta a különböző megyeszékhelyek közönsége a tér
képeket. Következő nyáron ismét szeretnénk körbe
utazni a kiállítással az országot. Jövőre egyébként 
Olaszországban lesznek MAGYart programok.

Hargitai Kiss Virág 
Bogárd és Vidéke, 2001. október 18.
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KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉRŐL

Hírlapkönyvtarosok 
a külcsínről és a belbecsről

2001. szeptember 28-ai hírlapkönyvtáros összejö
vetelünkön elsőként Kocsy Anikó számolt be „kihe
lyezett” találkozónkról azoknak, akik nem voltak ott 
velünk. Május 15-én a győri Kisfaludy Károly Megyei 
Könyvtárban jártunk, ahol a Győr-Moson-Sopron me
gye időszaki sajtójának bibliográfiája (1779—1995) cí
mű kötet ünnepélyes bemutatása köré színvonalas, ér
dekes szakmai napot szerveztek a házigazdák. A Hír
adó olvasóinak erről az eseményről már beszámolt 
Farkas Viktória a 2001. 5/6. számban.

Mostani találkozónk témája a periodikumok külső 
megjelenése és belső tartalma közötti kapcsolat volt, 
Bajza József gondolatát — „’s csak az jár igaz úton, 
ki széppel köti össze a’ jót” - választva mottóul.

Előadó vendégünk Rigó Béla, a Kincskereső című 
gyermek irodalmi és kulturális folyóirat főszerkesz
tője volt.

Megismerhettük ennek a „különleges terméknek” 
(a gyermek irodalmi lap kuriózum, Európa-szerte 
sem találunk hasonlót) a történetét az 1971-es indu
lástól napjainkig, a 45-50 ezres példányszámtól az 
aktuális háromezresig. 1996 januárja óta a lap Komá
romi Gabriella magánalapítványának köszönheti létét 
(Szegedi Kincskereső Gyermekirodalmi és Művé
szeti Magánalapítvány). A főszerkesztő szavait idéz
ve „a lap a tengeren hánykódik, de eddig minden 
katasztrófát megúszott. Az összevont számok jelzik 
a nadrágszíj meghúzását”.

Rigó Béla ezután a lap és a vizualitás kapcsolatáról 
beszélt. Az illusztrálás egy gyermeklapban két szem
pontból is igen nagyjelentőségű. A mai gyermekolva
só számára fontos az üzenetek képi támasza, a „csak 
szöveget” gyorsan átlapozza. Az elektronika korában

a hangsúly — sokszor egészségtelen mértékben — toló
dik a képi világra. Ezért fokozott a lap feladata és fe
lelőssége a fiatal olvasók vizuális fejlődésével, ízlésé
nek formálásával kapcsolatban is. A Kincskereső in
dulásától jeles művészeket nyert meg az illusztrációk 
elkészítésére. Többek között Reich Károly, Würtz 
Ádám, Kass János, Réber László, Sajdik Ferenc grafi
káival találkozhatott, találkozhat gyakran az olvasó. 
Takáts Zoltán, a lap művészeti vezetője gyorskezű, 
szellemes, gyerekekhez értő pedagógus grafikus, az ő 
illusztrációi is rendszeresen megjelennek a lapban. 
Csak a borítók színesek, de az ötletes, eredeti, fekete
fehér belső kifejezetten üdítően hat a színorgiák korá
ban.

Minderről helyben meg is győződhettünk, az elő
adás kezdetén ajándékként kiosztott Kincskereső- 
példányokat lapozgatva. A lap képi világát a jó ízlés, 
az eredetiség, a kreativitás jellemzi. Nagy kár, hogy 
— ismét a főszerkesztő szavait idézve — a Kincske
reső „elitlap, leendő »tojásfejűeknek« vagy a hu
mán kultúrát is tisztelő és értékelő más értelmisé
gieknek.” Sokkal nagyobb olvasótábort érdemelne. 
Ebben a kezdeményező szerep döntően a szülőké és 
a pedagógusoké.

Találkozónk második felében Kocsy Anikó vetí
téssel illusztrált Az a szépséges időszaki sajtó című 
előadását hallgathatták meg azok, akiknek erre nem 
volt alkalma, lehetősége a Kongresszusi Központban 
a 2001. évi Nemzetközi Könyvfesztiválon. Az elő
adás szövege megjelent a Könyv, könyvtár, könyv
táros 2001. júniusi számában (25—35. p.).

Bácsvári Anna
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