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A z építőipari, közlekedési, bel- és külkereskedelmi 
statisztikusok szakvizsgája 

A vállalati statisztikusok szakmai 
tudásának biztosítása érdekében a N. T. 
rendeletet hozott, amely szerint vala
mennyi üzem, vállalat felelős statisz
tikusának — későbbi határozat alapján 
pedig — a minisztériumok, központok 
(trösztök), egyesülések statisztikusainak 
kötelező szakvizsgát kell tenniök. A hatá
rozat értelmében vállalatoknál felelős 
statisztikai munkakört csak vizsgázott 
statisztikus tölthet be. 

Az ipari vállalatok, minisztériumok 
több mint 1800 statisztikusának vizsgáz
tatása után most került sor a népgazda
ság egyéb szektoraiban dolgozó statisz
tikusokra. A K . S. H . Oktatási osztálya 
július és augusztus hó falyamán megindí
totta az építőipari, közlekedési, bel- és 
külkereskedelmi statisztikusok vizsgáira 
előkészítő tanfolyamát, Ennek során 

újabb 2500 statisztikus kapcsolódik a 
szervezett oktatásba. A vizsgát előkészítő 
tanfolyam hat hónapos. A hallgatók a 
kiadott tananyagot egyéni tanulás útján 
sajátítják el. Minden hónap végén Buda
pesten és a vidéki nagy városokban kon
ferenciákat tart a Hivatal, amelyeken a 
részvétel valamennyi oktatásba bevont 
statisztikusnak kötelező. 

A z N . T. határozat alapján a K . S. H . 
elnöke a szakminiszterekkel egyetértés
ben meghatározta az oktatásba újonnan 
bekapcsolt statisztikusok kötelező szak
vizsgájának határidejét is. 

Eszerint 1952. április 1 után valamennyi 
vállalati statisztikus, beleértve az építő
ipari, közlekedési, bel- és külkereske
delmi statisztikusokat, csak a szakvizsga 
letételével végezheti feladatát. 

A Központi Statisztikai Hivatal könyvtára 

Pártunk iránymutatása alapján a mó
dosított ötéves terv a dolgozó nép előtt a 
kulturális felemelkedés eddig soha nem 
látott perspektíváját nyitja meg. 

A kulturális területen megoldandó 
feladatok a könyvtárak területén, is meg
szabják a tennivalókat. Új százezres 
tömegek, a dolgozó nép, akik előtt a múlt
ban el volt zárva a művelődés lehetősége, 
keresik fel könyvtárainkat, hogy meg
ismerkedjenek a haladó tudománnyal és 
irodalommal. Könyvtárainknak nemcsak 
segíteniök kell e cél elérését, de minden 
eszközzel törekedniük kell, hogy az olva
sók táborának (kiszélesítését a maguk 
munka jávai is elősegítsék. 

Könyvtáraink ezt a feladatot megértet
ték és a felszabadulás óta komoly ered

ményeket is értek el, ami természetesen 
nem jelenti azt, hogy e területen nincsen 
még elég tennivalónk. A könyvtáraink
kal szemben évről-évre fokozódó igénye
ket csak akkor tudjuk kielégíteni, ha 
munkánkban a legteljesebb tervszerűség 
érvényesül. 

Ez a szempont vezette a Központi Sta
tisztikai Hivatal vezetőségét is, amikor 
a Hivatal nyilvános könyvtárának foko
zottabb fejlesztését tűzte k i célul. 

A Központi Statisztikai Hivatal Könyv
tára, melyet 1867-ben kezdtek el szer
vezni, 1897-ben lett nyilvános jellegű 
könyvtár. Valójában azonban nyilvános 
jellegét, sem a kikölcsönzött könyvek 
száma, sem pedig olvasótermének láto
gatottsága nem tükrözte vissza. Ezt leg-



jobban igazolja, ha a könyvtár 10 éves 
forgalmát 1930-tól 1940-ig megvizsgáljuk. 

Évek 
Olvasók 
száma 

naponta 

Kölcsönzők 
száma 

naponta 

Kölcsönzött 
művek 

évi száma 

1930 8 5 14.140 

1931 9 5 13.633 

1932 10 6 14.631 

1933 10 6 11.693 

1934 11 7 16.597 

1935 12 7 16.010 

1936 13 8 18.480 

1937 13 12 22.566 

1938 12 11 22.166 

1939 13 9 20.153 

1940 8 t 6 12.645 

A felszabadulás után a könyvtár dol
gozói elöit az a feladat állt, hogy a 
könyvtár elhelyezésében tapasztalt szer
vezetlenséget felszámolják és a könyvál
lomány növekedését figyelembe véve, 
biztosítsák a megfelelő raktárhelyisége
ket is. Ugyanakkor gondoskodni kellett 
új olvasóterem felépítéséről is, mert elő
relátható volt, hogy a régi 10 olvasó* be
fogadó helyiség semmi körülmények 
között sem fog a követelményeknek meg
felelni. 

Ma már azt mondhatjuk, hogy a kitű
zött feladatok részben megoldást nyer
tek. A Könyvtár új raktárhelyiségei, kor
szerű berendezésükkel, hosszabb időre 
biztosítják a könyvek megfelelő elhelye
zését. 1950 júliusában megnyílt a 40 főt 
befogadó új olvasóterem is. 

Könyvállományunk megközelítőleg 
160 000 kötetből áll, mely a könyvtár pro

filjának megfelelően elsősorban a sta
tisztika és a közgazdaság irodalmát öleli 
fel. Természetesen a statisztika szét
ágazó területe szükségessé teszi, hogy a 
társadalom- és egyéb tudományok 
különböző ágai megfelelően legyenek 
képviselve a könyvtárban. A könyvtár
fejlesztés során erre is gondot fordítunk. 

Folyóiratosztályunkra 300 belföldi és 
250 külföldi folyóirat jár rendszeresen. 
Súlyt helyezünk arra, hogy a Szovjet
unióban és a népi demokráciákban meg
jelenő statisztikai és közgazdasági folyó
iratokat maradéktalanul megtalálják az 
olvasók. 

Ha a Könyvtár fejlődését nézzük 1945-
től, megállapíthatjuk, hogy az állandó 
növekvő tendenciát mutat. Így pl. 1951. 
év I. felében olvasótermünket naponta 
átlag 23-an keresték fel, 40-en pedig 
könyvkölcsönzés útján vették igénybe a 
könyvtárat. Ugyanez a fejlődés mutatko
zik a kölcsönzött művek számában is. 
1930 és 1940 között a kikölcsönzött művek 
évi átlaga 18 000 kötet volt, ezzel szemben 
az elmúlt év során 39 904 kötetet kölcsön
zött k i könyvtárunk. 

Annak ellenére, hogy felszabadulásunk 
óta a Statisztikai Hivatal könyvtárának 
forgalma évről-évre emelkedik, eredmé
nyeink e téren még nem kielégítőek. E n 
nek okát elsősorban abban kell keresni, 
hogy a könyvtárat nem ismerik elég szé
les körben és nem veszik olyan mérték
ben igénybe, mint amilyen mértékben a 
könyvtár profiljának megfelelően igényt 
tarthat. Legközvetlenebb feladatunk, 
hogy a múltnak e hagyatékát valóban 
felszámoljuk s a Szovjetunió könyvtárai
nak példájára a mi könyvtárunk is 
minél nagyobb segítséget nyújtson a 
kutatóknak s az új káderek tízezreinek 
munkájukhoz és tanulásukhoz. 


