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TÍZÉVES AZ ALKOTMÁNYUNK

Tízéves évfordulóját Ünnepeljük Alkotmányunk kihirdetésének! tízéves 
évfordulóját annak, hogy a dolgozik által választott országgyűlés a magyar 
nép történetében először iktatta törvénybe: "A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN MIN^ 
DEN HASALOM A D01G0ZÓ NÉPÉ".

Tíz esztendő alatt nagy utat tettünk meg. Valósággá vált Alkotmányunk 
minden szakasza. Munkásosztályunk, parasztságunk és értelmiségünk egyre őse— 
lekvŐbb módon vesz részt az oíszág ügyednek intézésében és pártunk vezetésé
vel oéltu&atoaan haladunk szooialista államunk teljes felépítése felé.

Valósággá vált Alkotmányunknak az a része is, mely ezekkel a szavak
kal iktatta törvénybe népünk kulturális felemelkedésének útját:"A MAGYAR 
NÉPKÖZTÁRSASÁG BIZTOSÍTJA A DOLGOZÓKNAK A MŰVELŐDÉSHEZ VALÓ JOGÁT.**

Emlékezésül a megtett útra és a még előttünk álló feladatokra — mi 
könyvtárosok - Kállai Gyula elvtársnak a szegedi szabadtári játékok meg
nyitóján mondott beszédéből idézünk:

"A kapitalista Magyarország urai ... Szegeden egyetemet és szabad
téri színpadot építettek, de e helyekre a dolgozó nép fiainak belépniük sem 
volt szabad. A régi letűnt világ szegedi szabadtéri játékai nem a dolgozó 
embereknek, hanem az úri Magyarország felső tízezreinek szóltak. — MA MIÉNK,
A DOLGOZÓ NÉPÉ AZ ORSZÁG, MIÉNK AZ EGYETEM, MIÉNK E SZÍNPAD lSt'»

"Ma hazánkban milliók tanulnak, milliók ismerkednek meg a haladó ma
gyar, valamint az egyetemes kultúra kinoseivel, A szooialista kulturális 
forradalomban a kultúra élvezője és egyben a kultúra alkotója a nép."

"A kultúrának nagy szerepe van a mi életünkben: segítheti vagy gá
tolhatja az egész társadalom szooialista fejlődését. NEKÜNK ARRA KELL TÖRE
KEDNI, HOGY KULTÚRÁNK SZOCIALISTA LEGYEN ÉS SEGÍTSEN MEGGYORSÍTANI A SZO
CIALIZMUS ÉPÍTÉSÉT, Ahhoz, hogy e feladatot megoldja, az irodalomnak és , 
művészetnek a tömegek kommunista szellemű nevelését kell szolgálnia. A szo
cialista kultúrának élet alaposabb ismeretire kell tanítania a népet, Á2T 
A TUDATOT KELL ERŐSÍTENI bennük, hogy a tílmegek egységes fellépésével SZÁM
ŰZHETŐ A FÖLDRŐL MINDEN, AMI AKADÁLYA A FEJLŐDÉSNEK, és MEGTEREMTHETŐ AZ 
EMBERISÉG ÁLMA - A KOMMUNISTA TÁRSADALOM.- A mi kultúránk a tömegek haro- 
készségét a legmagasabb oélok megvalósításának szolgálatába állítja: KÜZD 
A BÉKE FENNTARTÁSÁÉRT, A NÉPEK BARÁTSÁGÁÉRT, A JÓLÉT-FOKOZÁSÁÉRT, A SZO
CIALIZMUSÉRT,"
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MEGNYÍLT A LIPCSÉT NEMZETKÖZI KÖNYVEI ÁLLÍTÁS

Ünnepélyes keretek között nyílt meg augusztus 1—én Lipcsében a több év 
éta tervezett és előkészített nemzetközi könyvkiállitás* Az Altos Rathaus a 
második világháború okozta sérülések után ismét a régi fényében ragyogj az 
épület első és második emeletének összes termeit most könyvek töltik meg a 
Világ minden tájáról,, A kiállításnak azokat a részlegeit, amelyek itt már nem 
fértek el a város más középületei és kiállítási termei fogadták be.

A könyvkiállitásnak az ad különös jelentőséget, hogy a szocialista orszá
gok első alkalommal vesznek részt együttesen egy ilyen bemutat6ncA kiállítás 
rendezőbizottsága kezdettől fogva arra törekedett, hogy a'bemutatásra kerülő 
könyvanya g a szocializmus építését, a humanizmust, a népek egymásközötti meg
értését szolgálja,. Éppen ezért örvendetes t enyként említi meg a könyvki állítás 
nyomtatásban- megjelent katalógusa, hogy a kiállítás nemcsak a szocialista or
szágokban , hanem egyes kapitalista országokban is visszhangra találti a kiállí
tó harminoöt ország közül nyolc au utóbbi táborból került ki - Anglia,Hollan
dia, Ausztria, USA, stb.

Elismerés illeti a kitűnő szervező munkát, amely töretlenül valósította 
meg a kiállítás eredeti célkitűzéseit^ A történelmi hangulatú Altes Rathaus 
termeibe egyaránt harmonikusan illeszkednek be a legmodernebb megoldású könyv- 
tartók és üvegvitrinek és a'régibb stilusu tárlókban elhelyezett u,n. történel
mi kiállítás egyes darabjai,.

Az u,n, különleges és országos kiállításokon minden résztvevő országnak 
módja és alkalma volt bemutatni könyvtermése legjavát.. Közös bemutatásra ke
rültek a résztvevő népek legszebb könyvei a következő csoportosításban* könyv- 
illusztrációk, gyermekkönyvek a szocialista országokban, oloeó sorozatok, bib
liofil kiállítású könyvek, stb, A különleges kiállítások csoportjához tarto
zik a történelmi bemutató is, ahol az ic.u4 második századból származó állati 
osontra irt kinai irásemlék mellett Albrecht, Dürer eredeti vázlatkönyvét 
£l523j, ujbizánci stilusu Evangélium-kéziratot [lő^századj tekinthetnek még 
a látogatók. Ennek a történeti bemutatónak az a célja, hogy utaljon a régi 
idők osodálatraméltő könyvművészeti teljesítményeire, amelyeken végső fokon 
a szocialista koryvmüvészet is felépült.

Könyvtárunk illuminált kéziratai közül a váci ötvös-céh 1423-ból származó 
szerkönyvével., Nagyluos&i Dóczy Orbán zsoltároskonyvéVel, valamint Hieronymus- 
Corvinájával vesz részt, A bemutatásra került másik Corvina-kötetet, Constan
tinus Porphyrogenitus müvét, a lipcsei Statsbibliothek bocsátottá rendélkezés- 
re, A nyomtatott müvek közül Hess András budai krónikáját a lipcsei egyetemi 
könyvtár példánya képviselij Könyvtárunk pedig Sylvester János Uj-Testainen- 
tumát, Károli Gáspár bibliaf oriitását, az újabb nyomtatványok közül Vörösmarty 
és Petőfi egy-egy első kiadását, - a régi magyar kócyvkötómúvészet illusztrá
lására pedig egy színes debreceni pergamenkötést mutatott be,

A különleges kiállítások mellett az országos kiállításokon egy—egy ország
nak alkalma nyílt legutóbbi évekbeli könyvterméset együttesen bemutatni, szép- 
irodalmi, tudományos, ismeretterjesztő) művészeti, stb9 szakösoportok sze
rint, a legkedvezőbb válogatásban és elrendezésben.

A nem központi kiállítási épületben elhelyezett részlegek közül megem
lítjük azt, amely a "legszebb költemény" .óimén meghirdetett pályázatra be
érkezett grafikai darabokat.mutatja . be., "Ezekről együttesen csak annyit ,hogy 
a különböző nemzetiségű művészek alkotásai lényegében mind a béke megtar
tásának gondolatát Így eke z fék kifejezésre juttatni., akár az atomháború bor
zalmait, akár az emberi építő munkát', akár a béke^ jólétet ,humanizmust, szép
séget sugárzó erejét mutatják is be,[CSAPCLI CSALÁNÉJ
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KÖZLEMÉNYEK

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK:
UJ MUNKATÁRSAINK: FUTAM Tibor [Bibliográfiai Osztály], NAGY Lajos 
[Könyvtárközi Kölcsönzés]
ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL: BENJÁMIN Róbértné [áthelyezéssel], HALÁS2 
László [Könyvkötészet — tanulószerződés felbontásával]
ÁTHELYEZÉSEK: [zárójelben az uj beosztási fiely]: KEMÉNY Mária [kc]

TANFOLYAMOK:
A KMK Oktatási Csoportja szervezésében KÉTÉVES KÖZÉPFOKÚ KÖNYVTÁROSI 

TANFOLYAM indul 1959# őszén, A tanfolyam eredményes elvégzése segédkönyvtá
rosi munkakörök betöltésére jogosító oklevelet biztosit* Jelentkezési fel
tétel: középiskolai végzettség,- JELENTKEZNI LEHET A KMK OKT.CSOP.-NÁL F, 
ÉVI AUGUSZTUS Jl-IG,

GYORS-ÉS GÉPIRÁSI TANFOLYAM indül kezdők éa haladók részére f, évi 
szeptember 1-től, Tanítás hetenként 3 alkalommal, heti 12 órában,dolgozók 
részére 17-1? órákban, JELENTKEZÉS ÉS' BEIRATKOZÁS: GÉPIRÓ-ÉS GYORSÍRÓ IS
KOLA V, Alkotmány u, 9-11, II^ em, 37# [aug, 1-től minden hétfőn,szerdán, 
pénteken, 10-12, 17-1? órákban] Felvételnél szükséges okmányok: születési 
anyakönyvi kivonat', utolsó iskolai bizonyitvány, asszonyoknál házassági 
anyakönyvi kivonat, Beirási dij: 20 Ft,, havi tandíj: 80 Ft,

ISMERJÜK MEG KÖNYVTÁRUNK EGÉSZÉNEK MUNKÁJÁT!

MÜE ML ÉKKÖNYV TÁRUNK: A KESZTHELYI "HELIKON'' KÖNYVTÁR
A Keszthelyi Helikon Könyvtár a volt Festetios kastély déli szárnyában 

a RÉGI FŐÚRI MAGÁNKÖNYVTÁRAK emlékét őrzi, s oiint ilyen EGYETLEN AZ ORSZÁG
BAN, MELY eredeti gyűjtemény ével és egykorú berendezésével A FELSZABADULÁS 
UTÁN FENTMARADT.

A GYŰJTEMÉNY LEGRÉGIBB SZERZEMÉNYEI még a XVIII. század első felében 
kerültek a Festeticsek birtokába, -^nagy könyvtárat FESTETICS GYÖRGY lé
tesítette; ő gyűjtötte az értékes tGrzsállomány jelentős részét és ő épít
tette a jelenleg is eredeti pompájában álló diszes könyvtártermet 1799-1801 
között.

A könyvtárterem felemelő látványosságát képező tölgyfafaragásu berende
zést és a könyvállomány jórészének diszes bőrkötését helyi mesterek, KERBL 
János asztalos, illetve FÖLDE3SY István könyvkötő' készítették.

A KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYA a felvilágosodás irodalmának igen szép gyűjteményét, 
franoia éff angol klasszikusok teljes sorozatait tartalmazza. A tudományos 
művek közül'kiemelkedő helyet foglalnak el a történelmi és a mezőgazdasági 
szakkönyvek. Ez utóbbi szak gyűjtését a "GEORGIKOF' (Európában az első me
zőgazdasági főiskola) létesítése és fejlesztése különösképpen indokolttá 
tette. Értékes a könyvtár hírlap- és folyóiratgyüjteménye is; megtalálha
tók benne a "MAGYAR GAZDA" 1796-1797-^61 származő igen ritka évfolyamai 
éppúgy, mint’a francia forradalom egyik legjelentősebb szócsövének, a 
wMoniteur"-nek 32 évfolyama,

A háború során a könyvtárat komolyabb károsodás nem érte és közvetlenül
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a haroi oselekmények megszűnése utáni zűrzavaros időkben, is sikerűit meg
őrizni a gyűjteményt - elsősorban a helyi kommunista párt vezetőinek és a 
szovjet városparanosnokságnak gondoskodásából, akik elfalaztatták a könyv
tár bejáratát,

A KÖNYVTÁR ÍJ48-ban, az elhagyott hitbizományok államosításakor KERÜLT 
AZ OSZK GONDOZÁSÁBA, ekkor kapta a Festetics György által 1817-1818—bán 
rendezett ''Helikoni Ünnepségek" emlékére mai nevét.

Az átvételkor az anyag egy része rendezetlen állapotban volt, A könyv
tár - az anyag rendezése után - MINT MÜEMLÉKKÖNYVTÁR MEGNYITOTTA KAPUIT a 
széles tömegek előtt és azóta évről évre szinte ugrásszerűen növekszik lá
togatottsága, Különösen nagy a látogató-forgalom a nyári hónapokban. Csak 
az elmúlt hónapban pl, töhb, mint 7 ezer volt a látogatók száma. Nem szü
netel azonban a csoportos látogatás még a téli hónapokban sem. Különösen 
Q közeli Hévizén üdülők látogatják rendszeresen a könyvtárat eVben az idő
szakban, A tömeges látogatás'mellett tudományos kutatók is egyre gyakrab
ban keresik fel a könyvtárat,

Időközben MEGINDULT A KÖNYVTÁRI MUNKA IS és a törzsanyagból több kisebb 
szakosoport feldolgozásra került. Feldolgoztuk az újabb szerzemények nagy- 
részét is. Ugyanakkor súlyos helyiségproblémákkal kellett megküzdenünk, A 
környékbeli államosított könyvtárak felszámolása során ugyanis sok ezer 
könyvet, fo.lyőiratof gyűjtöttek be a könyvtárba és a kb, 50*000 kötetes 
törzsállomány több, mint 30,000 kötettel gyarapodott, A könyvanyag hosszú 
ideig rendezetlenül, egyetlen teremben volt felhalmozva, mig végre az el
múlt őszön sikerült uj helyiségeket nyernünk és lehetővé vált az ömlesz
tett anyag rendezése és részbeni feldolgozása,

A FEJLŐDÉS azonban a Helikon Könyvtár számára is UJ KÖVETE MENYEKET 
SZABOTT, Évek óta tisztázatlan volt a könyvtár perspektivája. Nem volt pon
tosan meghatározott gyűjtőköre, s ebből következőleg nem folyhatott szisz- 
tematikus állománygyarapítás sem, hiányzott a tervszerű munka.több felté
tele is.

Most lezárulni látszik ez az időszak, A kollégium foglalkozott a műemlék- 
könyvtárak gyűjtőkörének kérdésével is, és a HELIKON KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRÉT 
a következőkben határozta megí 1,(Magyar vonatkozású családtörténeti,genea
lógiai és heraldikai müvek, 2»| Történelmi érdekességü naplók, memoárok, 
útleírások a XIX, századig bezárólag. 3,| A magyar mezőgazdaság történeté
re vonatkozó müvek, 4of Balatoni gyűjtemény, 5*] A magyar szépirodalom ki
emelkedő alkotásai a XIX* századig bezárólag,

A kollégium határozata alapján az 1?46 UTÁNI SZERZEMÉNYEKBŐL MÍNUSZON 
MÜVEK, MELYEK NEM TARTOZNAK A GYŰJTŐKÖRHÖZ ELTÁVOLÍTÁSRA KERÜLNEK.’ E könyve
ket a Könyvelosztó utján más könyvtárak között osztják szét, szem előtt 
tartva elsősorban a keszthelyi könyvtárak igényeit. Egyidejűleg RAKTÁR — 
REVÍZIÓT hajt végre a törzsanyagból eltűnt müvek pótlása, illetőleg a terem
könyvtárba került idegen anyag kiemelése oeljábőlj ugyanakkor"vissza kí
vánjuk helyezni az onnan kiemelt, de eredetileg a törzsanyaghoz tartozó 
müveket.

Mindezek az intézkedések tehát, egyfelől a RÉGI GYŰJTEMÉNY MÜEMLÉKJELLF- 
GÉNEK MARADÉKTALAN VISSZAÁLLÍTÁSÁT szolgálják, másfelől KIINDULÁSI ALAPOT 
BIZTOSÍTANAK A HELYES ÉS Tjíáv'SZERÜ KÖNYVTÁRFE.TLFSLÍÁS - uj igényekből adódé 
feladatainak megoldásához, [RÁKOS tÓ'3Jjüj. j
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KÖNyyT.ÍRUKK_MUNKÁJÁBÓL
ZENEMŰTÁRUNK MUNKÁJA A HAYDN—ÉV ÜNNEPSÉGÉIBEN

Joseph HAYDN |l732-1809j, a nagy'klasszikus zeneszerző életét és művé
szetét sok szál fűzi Magyarországhoz, Éppen ezért, most amikor halálának 
150# évfordulóját ünnepli a világ, e megemlékezésekből hazánk is jelentős 
mértékben igyekszik kivenni a részét, A SZEPTEMBERI ÜNNEPSÉGEK SORÁN szám
talan tudományos és művészi megnyilvánulás tanúi lehetünk, amelyek közül 
osak a legfontosabbakat emeljük ki: nemzetközi zenetudományi konferencia, 
országos kiállítás, nemzetközi vonósnégyesverseny, operabemutató, hangver
senysorozat, rádiós- és televíziós adások, kulturfilm, stb, E rendezvények 
mellett, a kiadványok fontosságát kell hangsúlyoznunk, amelyek tudományos 
és művészi vonatkozásban egyaránt emlékezetessé teszik az ünnepi évet*

Könyvtárunk Zeneműtára a BUDAPESTI és FERTŐDI (eszterházai) KIÁLLÍTÁ
SOK, valamint a KÖNYV- ÉS ZENEJffÜKIADVÁNYOK révén kapcsolódik legszorosab
ban e programhoz,

A könyv- és zenemükiadványok közül ki kell emelnünk a "HAYDN MÜVEI AZ 
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ZENEI GYŰJTEMÉNYÉBEN” c, kiadványt, amely a 
Zeneműtár kollektív munkájának eredményeként jelenik meg a napokban, A 
kör^yv 3 részből áll: a bevezető Haydn magyar vonatkozásairól emlékezik 
meg és foglalkozik a legfontosabb nemzetközi Haydn-problémákkal, - a má
sodik részben mintegy félszáz kép mutatja be a Haydn-gytijtemény logérté- 
kesebb darabjait, - mig a harmadik 3 egyben.legnagyobb fejezet a müvek 
leiró jegyzékét tartalmazza*

A Zeneműtár munkatársainak oikkeivel találkozunk a ZENETUDOMÁNYI TA
NULMÁNYOK haydn—emlékkötetében is, - de elmondhatjuk, hogy az idegenektől 
eredő publikációk nagy része is gyűjteményünk anyagával kapcsolatos, azok 
mintegy legfőbb hazai forrásának tekinthető, A hangverseny-műsorok, rádió
adások és operabemutatők ugyanily mértékben támaszkodnak gyűjteményünkre 
a a HANGLEMEZGYÁRTÓ VÁLLALAT külön HAYDN OPERAÁRIA-SOROZATA is a nálunk 
őrzött autográfok alapján került felvételre, A már megjelent 3 részes 
OFERAÁRIA-ANTOLÓGIA szintén az eredeti kéziratok anyagából készült, mig 
a most megjelenő BARYTON-KOMPOZICIÓK az egykorú másolatos anyagból kerül
tek elő,

A FERTŐDI KIÁLLÍTÁS anyaga csaknem teljes egészében könyvtárunk gyűj
teményeiből alakult ki, A volt Esterházy-kastély három termében a követ
kező szempontok érvényesültek az anyag elosztásánál: Az első teremben a 
kismartoni és eszterházai színházi és zenei élet emlékei láthatók, — a 
második terem "Haydn és Magyarország" címmel a mester magyar vonatkozásait 
szemlélteti, — mig a harmadik téren Haydn európai. érvényesülésének és 
egyre kiterebélyosed'Ő kultuszának dokumentumait mutatja be,

A fenti,nagy nyilvánosságot érintő megnyilvánulások mellett meg kell 
emlékeznünk az idei év igen mozgalmas DOKUMENTÁCIÓS MUNKÁJÁRÓL, Haydn 
gyűjteményünk világviszonylatban is a legelsők közé tartozik s az ünne
pi évvel kapcsolatban érthető, hogy az információk és és mikrofilm-kéré
sek száma megsokszorozódott, A HAYDN-INSTITUT vezetőségén és a KAYDN- 
ÖSSZKIADÁS SZERKESZTŐSÉGÉN kivül fl«indefc számottevő intézmény és egyéni 
kutató érintkezésben áll osztályunkkal,

A Haydn-év egyik vezérlő gondolata, hogy a mester olyan műfajait is 
felélessze, amelyeket az utókor méltatlanul elfeledett, vagy elhanyagolt* 
Ilyen szempontból zenei gyüjtöményünk egyik legjelentősebb forrásanyagá
nak számit, [VÉCSEY JENŐ]



A KMK OKTATÁSI CSOPORTJÁNAK MUNKÁJÁBÓL

Magyarország könyvtárosainak több mint fele társadalmi munkában látja 
el feladatait. Többségük pedagógus, de megtalálható köztük mirsden mester
ségnek a képviselője is, sőt nyugdíjasok, háziasszonyok is szép számmal 
akadnak. Falvak, kisebb üzemek könyvtárait kezelik, a legtöbben nem a cse
kély tiszteletéijért, hanem ügyszeretetből, lelkesedéssel és buzgalommal,

A KMK Oktatási Csoportja közvetlenül nem tudta kézbevenni ezeknek a 
társadalmi munkás könyvtárosoknak a képzését. Ez a feladat a hálózati köz
pontokra várt, mi csak a szükséges segitséget adtuk meg hozzá.

Hat-hét éves szünet után az idén újra TÖBBNAPOS TANFOLYAMOKAT SZERVEZ
TÜNK, Az alaposabb, hosszabb ideig tartó, képzést a falusi könyvtárosok előtt 
álló nagy feladatok követelték meg. A mezőgazdaság szocialista átszervezésé
nek segítése, a falusi könyvtárak tanáosi kezelésbe való átadása, a termé
szettudományos és műszaki irodalom propagandája csak megfelelő felkészült
séggel valósítható meg.

Ezeket a feladatokat szem előtt tartva dolgoztuk ki ÚTMUTATÓNKAT a tan
folyamok megszervezésére és lebonyolítására. Különös súlyt helyeztünk a könyv- 
ismeretre és a gyakorlati foglalkozásokra. A tematika politikai alapját a 
vonatkozó párthatározatok képezték. Az útmutatón kivül eligazító értekez
letet tartottunk,

A megyei könyvtárak oktatási felelősei részére sokszorosított anyagot 
adtunk kézbe, akik ennek alapján körültekintően szervezték meg a tanfolya— 
mókát. Több megyében a szakszervezeti társadalmi munkás könyvtárosokat is 
bevonták a képzésbe. ÖSSZESEN MINTEGY 800-1000 KÖNYVTÁROS OKTATÁSA TÖRT©*
NIK MEG EBBEN AZ ÉVBEN.

Természetesen egy tanfolyammal nem tekinthetjük megoldottnak falusi és 
szakszervezeti könyvtárosaink képzését. Egyrészt, mert sokan kimaradtak 
belőle, másrészt, mert akik részt is vettek, azok számára is szükségéé, 
hogy folyamatosan, különböző formákban, uj ás uj ismereteket kapjanak.
Ezért a társadalmi munkás könyvtárosok képzésével és továbbképzésével az 
Oktatási Csoportnak és a hálózati központoknak állandóan foglalkozniuk 
kell, [PAPP ISTVÁN]

VÁLTOZÁSOK A JEGYZETFELDOLGOZÁSBAN [Könyvfeldolgozó Osztály]

A Jegyzeteknek AZ ADRÉMÁTÓL FÜGGETLENÍTETT FELDOLGOZÁSA 1952-, január 
1—én kezdődött azzal az indokkal, hogy az évpr.tc ackssöi'Oaitáa uijáu több* 
sz0p kiadott egyetemi jegyzetek feldolgozása az adréma számára nagy meg
terhelést, munkatöbbletet jelent. Az attól kezdve gyorsított eljárással, 
három példányban gépelt, egyszerűsített címleírással készült katalógus— 
cédulák külön betűrendes- és szakkatalógusba, valamint a kisérőlap-kata- 
lógusba kerültek. Hogy a feldolgozás még gyorsabb legyen,, a helyrajzi 
szám adása Cutter-rendszer szerint történtc

AZ ELMÚLT ÉVEK ALATT azohban a jegyzetanyag a szakkatalógusban és a 
raktárban egyaránt, a Cutter-rendszer méretéhez képest nagyra nőtt és a 
háromszámjegyü szakkatalógusban a cédulák száma (pl- a 621) lassan 3 
dobozra kb kétezer darabra szaporodott, A raktárban a Cutter szerinti 
rakó3gatás ugyancsak sok munkát okozdtt, mert az azonos cimü jegyzetekből 
az évek folyamán 12 drb is egymás mellé került, amit'később évszámokkel 
és a növodéknapló számával választottak el egymástól.



_ *
EZáRT®$\'^ AUG, 1-ÉN ÁTTÉRTEK a jegyzetek eurrens számozására és a 

többSzámjegyű, de egy, összefogd számos deoimálásra, ill, a szakkataló
gus finomítására,

A jegyzetkatalógusba az érek folyamán nemcsak az egyetemi jegyzetek, 
hanem más kisebb értékű ábkszorositások (gépleirás, balesetelhárítási pro
paganda) is belekerültek, de belekerültek, könyvtártudományi, bibliográfiai 
és más műszaki vonatkozású szakkikkek is. .Ezeknek a sokszorosított kiad
ványoknak az. adrémára való átdolgozása folyamatban van, [BERKE RÓZSA]
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Híreink:
tziRC] - A VESZPRÉMI MEGYEI KÖNYVTÁR és & ZIRCI JÁRÁSI KÖNYVTÁR a 

Veszprém Megyei Hetek keretében a megye irodalmából (1J45 - 1959) a ziroi 
"Reguly Antal” müemlékkönyvtárunkban KIÁLLÍTÁST rendezett, A kiállítást 
julius lő-án KOVÁCS JÓZSEF nyitotta meg,

{KÖNYVKÖTÉSZET] — Uj kémiai módszert kísérleteztek ki a kiszáradt, össze
zsugorodott PE RGAME NT-LA POK ÉS -KÖTÉSEK RE GENERÁLÁSÁRA, A régi pergament 
a kezelés által visszanyeri eredeti puha fogását, hajlékonyságát s ilyen 
állapotban megfeleld szintetikus mosószerrel tisztítható, A könyvkötő, ill, 
restaurátor úgy dolgozik a többszázéves, de felfrissült, tiszta lapokkal, 
mint az uj, használatlan pergamenttel,

A RÉGI REPEDEZETT ÉS KITÖREDEZETT BŐRKÖTÉSEK FOLYTONOSSÁGI HIÁNYAIT 
is uj anyaggal és uj módszerrel egészítik ki: A réseket és lyukakat nem 
az éddig használatos viasszal tőlük ki, hanem bőrporral (finom bőrosiszo— 
lattal), amely megfelelő mtianyagoldattál elegyítve kenhetővé és képlé
kennyé válik. Az igy kapott pépet festékoldat hozzákeverésével a kívánt 
színűre festik, A bőrkötés ”folt”-ja tehát most már a bőrrel homogén, 
jól kezelhető, festhető és a hőmérsékletnek ellenálló anyag,

{kÖTEUJSPÉLDÁNY CSOPORT] — A Képzőművészeti Alap Képcsarnoka köteles- 
példányként beszolgáltatta az első METSZETKÜLDEMÉNYT, A beszolgáltatást 
jogvita előzte meg.

KÖNYVTÁRUNK POSTÁJÁBÓL:

JAMES E, WALSH, a HARVARD EGYETEMI KÖNYVTÁR (Cambridge, USA) osztály- 
vezetője levélben fejezte ki köszönetét ®r, SOLTÉSZ Zoltánnénak és 
Dri FAZAKAS Józsefnek, az RR munkatársainak azért a segítségért,melyet 
itteni tanulmányi munkájához nyújtottak-, "May I ask that you express 
my thanks alsó to Dr, Soltész and to Dr, Fazakas fór their helpfulness 
in making all the books I asked fór so quiokly available to me. IN VERY 
FEW UBRARIES HA VE I BEEN SO WELL SERVED" - irta levelében. Ez utóbbi 
megállapításának értékét még becsesebbé teszi számunkra az, hogy J,E. 
Valsh egy évet töltött legutóbb Európa legkülönbözőbb könyvtáraiban,

DEZSÉNYI BÉLA főosztályvezetőnk és KÓKAY GYÖRGY a Hirlaptár olvasd- 
szolgálatának vezetőbe az alábbi levelet,kapták a MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK OR— 
SZÁGOS SZÖVETSÉGÉTŐL: " A Magyar Újságírók Országos Szövetsége elnök
ségi ülése foglalkozott a kétéves újságíró tanfolyam munkájával és 
eredménjjreivél. Ennek során jegyzőkönyv! köszönetét fejezi ki a tanfolya
mon végzett kitűnő munkájáért és a fiatal újságírók nevelése terén 
nyújtott segit-ségéért,- Midőn ezt közöljük, kérjük, hogy a jövőben is



-6.

segítse közremükö dósé vei az Újságíró Szövetség oktató-nevelő munkáját #Elv— 
társi üdvözlettel: Szakaslts Árpád sk, MUOSZ elnöke,"

MUNKATÁRSAINK ÍRÁSAIBÓL:
Krúdy Gyula: Az útitárs, - N*N, Regények, Az (utészó[t irta] KOZOCSA 
Sándor,) fBp.J 1P59* Szépirod.KiadÓ, 213 1,
Műszaki'Bibliográfia, 1900-1555, (Szerk, Jánszky Lajos, BÉLI25Y PÁL, Kon
dor Imre,) Bp, 1959, Műszaki Kiadó-, Ő47 1,

fErmilor, v[ladimir-Vladimirovics] Jermilov: Dosztojevszkij [LosztoevsaklJ odor] Mihajlbvies), Ford, Elbert János*, - [Függelék]; (Dosztojevszkij 
Magyarországon, [Bibliográfia,] összeáll, KOZOCSA SÁNDOR, Radő György.)

Bp. 1959, Gondolat, 272 1., 8 t.

KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉBŐL

KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉSEKRE VÁLASZOLUNK:

Ki nem tapasztalta már, hogy azokról a kérdésekről, melyek napokig 
izgalomban tartják dolgozóinkat, melyekről a folyosókon és munkahelyeken 
olyan sokat beszélnek, vitatkoznak - értekezleteken rendszerint hallgat
nak, A BAJ NEM A KÉRDÉSEK FELVETÉSÉBEN VAN - hiszen könyvtárunk életé
ben napról-napra újabb kérdések adódnak - HANEM ABBAN, HOGY kellő fórumot 
nem találva megfelelő VÁLASZ NÉLKÜL MARADNAK és a kialakuló magyarázatok
ban a találgatások révén több a félreértés, mint a valóság. Ezért a SfflHN- 
KESZTŐ BIZOTTSÁG ÚGY HATÁROZOTT, HOGY E ROVATBAN - amennyiben olvasóink
nál érdeklődésre talál - HELYET AD A BEKÜLDENDŐ KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉSEKNEK ÉS 
KÖZLI AZ ILLETÉKESEK VÁLASZAIT* Ez alkalommal - a rovat bevezetéséül — 
néhány ilyen kérdésre kértünk választ,

DR.HAZAY LÁSZLÓ-tói, az MSZMP szervezet titkárátólkérdezőiét*" ~ "" '
EGYRE GYAKRABBAN ESIK SZÓ ORSZÁGSZERTE A PÁRTKONGRESSZUS ELŐKÉSZÜLETEI

RŐL ÉS A KÜSZÖBÖNÁLLÓ PÁRTVEZETŐSÉGI VÁLASZTÁSOKRÓL. HOGYAN KÉSZÖL KÖNYV
TÁRUNK PÁRTSZ^RVEZETE A PÁRTKONGRESSZUSRA ÉS A PÁRTVEZETŐSÉGI VÁLASZTÁSOK
RA?

Válasz i
"A Magyar Szooialista Munkás Párt most elkövetkező 

kongresszusát nagy érdeklődés előzi meg és ez termé
szetes is, mert a kongresszus feladata megszabni az 
elkövetkező évekre politikai életünk irányelveit,gaz
dasági és kulturális életünk menetét. Pártszervezetünk 
a kongresszusra való előkészületeit a pártvetetőségi 
választásokkal kapcsolatosan hajtja végre*
Pártszervezetünk 1957 elején alakult meg. Az ellenforra
dalom éta eltelt immár két és félesztendős munkánk után 
kerül most sor arra, hogy alapszervezetünk uj vezető
séget válasszon.
Pártunk úgy véli: nem közömbös a pártonkivüli dolgozók 
számára sem hogy kik azok a személyek, akik a párt 
ügyeit, eszmei oélkitüzeseit viszik, illetve gyakor
lattá teszik. Ezért alapszervünk vezetősége széles



körben, csoportos beszélgetéseket szervez, melyeknek célja megtudni, 
hogy mint vélekednek pártonkivüli munkatársaink a pártszervezet eddi
gi munkájáról. Mi a'véleményük arról, hogy annak a Jövőben miként kell 
tovább folytatódnia,.
A csoportos beszélgetéseknek már eddig is Jó visszhangja van* Meglá
tásunk szerint lemérhető az érdeklődés a választás iránt, űzőket a 
beszélgetéseket — kibővitve úgynevezett egyéni beszélgetésekkel is, — 
tovább folytatjuk,,

ŰR. PÁLINKÁS SANDOR-tól, könyvtárunk gazdasági vezető-
a következő kérdésekéé kértünk választ%

1, MIÉRT VOLT SZÜKSÉG A PUSKIN UTCÁBAN AZ UJ KÖZPONTI FŰTÉS BEVEZETÉSÉVEL 
KAPCSOLATOSAN AZ EDDIGI BERENDEZÉS LESZERELÉSÉRE? Ezt ugyanis sokan felesle
gesnek, olyan kiadásnak tekintik, amit meg lehetett volna takarítani,

2, MIKOR FEJEZŐDIK BE A PUSKIN UTCÁBAN AZ UJ KÖZPONTI FŰTÉS FELSZERELÉSE?
3, "ÚJRA KÖLTÖZIK A HIVATAL!” - MONDJÁK A DOLGOZÓK. MILYEN KÖLTÖZKÖDÉSEK

RŐL VAN SZÓ ÉS MI TETTE EZEKET SZÜKSÉGESSÉ?

V á. 1 a azt
1, | A Puskin—utcai épület helyiségeinek mintegy f>9 százalékában nem volt

központi fűtés, A dolgow'k kérték, hogy a központi fűtést az egész 
épületben vezessék be. A Gazdasági Hivatal a dolgozóknak ezt a kéré
sét indokoltnak találta*
A fennálló rendelkezések értelmében azonban, ahol ezután központi 

fűtés felszerelésére kerül sor, ott- csak vizfütést lehet bevezetni, 
mert az gazdaságosabb a gőzfűtésnél. Minthogy pedig a Puskin-utoában 
eddig gőzfütéses rendszerű berendezés volt, a mostani munkálatok so
rán az eddigi berendezést - a vizfütésre való átalakítás miatt — le 
kellett szerelni. Az anyagnak mintegy ^0 százalékát azonban az átsze
relés! munkák során visszahelyezik - nagyrészt már vissza is helyez
ték, - úgyhogy osak mintegy 10 százalék nem kerül újból felszerelésre. 
Ezt a fennmaradó részt is azonban részint a munkát végző vállalat 
veszi át, részint más utón értékesítik, úgyhogy kárba semmi sem véss..
Különben a munkálatokat a Művelődésügyi Minisztérium műszaki osztá

lya engedélyezte és a Minisztérium által kijelölt műszaki ellenőrök 
irányításával folyik a szerelési munka, Az uJ yizfütés bevezetése 

, mintegy évi 200 q tüzelőanyag megtakaritásü/t erédmenyegi.
2, | Az uJ központi fűtés felszerelésének befejezésével előreláthatólag-.

augusztus végén, illetve szeptember hó elején lehet számolni, amennyi
ben a vállalat a szereléshez szükséges anyagot idejében megkapJa.A 
Gazdasági Hivatal a maga részéről mindent megtesz, hogy a vállalat 

, a munkát az említett időpontig befejezhesse,
3, { A mostani költözködést az utóbbi időben történt fejlődés tette szük

ségessé, Meg kellett oldani a ZÁRTANYAG—RÉSZLEG helyiség-problémáját, 
és meg kellett szüntetni a KMK túlzsúfoltságát és széttagoltságát. 
Ezzel Járt az a szempont is, hogy a KÖNYVFORGALMI FŐÓSZTÁLYT is 
egy épületbe hozzuk azáltal, hogy a KEO és a KC is a puskijwutcába 
kerülnek, - Tarthatatlan helyzet volt az is, hogy a. KÖNYVKÖTÉSZET 
és a KÖNYVREGIÉNIAI LABORATÓRIUM egymástól szétválasztva, távol mű
ködtek, holott lényegében közös feladatot, közős eszközökkel és egy
séges vezetés alatt kell elvégezniük,
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Az uj költöztetéssel elérjük, hogy a Könyvforgalmi Főosztály és a 
KMK egy épületben lesznek; továbbá együvé kerül a Könyvkötészet és 
restaurátor-részleg a könyvhigiéniai laboratóriummal és ugyanakkor 
a Zártanyag-részleg helyiség - igényét is kielégítjük.
Mindezek a költöztetési intézkedések" egyúttal szükségessé teszik a 
GAZDASÁGI HIVATALNAK a Muzeum u, 3.sz, épületbe való áthelyezését 
is^ Ez ugyan nem a legkényelmesebb megoldás, de figyelembe kell ven
ni, hogy noha elég nagy a" GH félforgalma, ugyanazok a személyek arány
lag ritkábban keresik fel,, Több intézménynél a GH második,harmadik, 
sőt hatodik emeleten van. - Egyébként .a nehézségek teljes kiküszöbö
lése érdekében a jövé évben liftet szerelnek fel a Muzeum~u.3.sz. 
épületben.

SALLAI ISTVÁN—nak« szakszervezetünk elnökének, mint
a szakmai munkabizottság vezetőjének az alábbi “kérdést
tettük fel:

DOLGOZÓINK KÖZÖTT SZÓ ESIK ARRÓL, HOGY AZ SZD PÁLYÁZATOT TERVEZ KIÍRNI 
OLYAN KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI KÉRDÉSEK MEGOLDÁSÁRA, MELYEK KAPCSOLATBAN VANNAK 
A KÖNYVTÁRUNK ELŐTT ÁLLÓ FELADATOKKAL, HOGYAN ÁLL EZ A KÉRDÉS ÉS MIKOR TÖR
TÉNIK MEG A PÁLYÁZAT KIÍRÁSA?

Válasz?
Ab OSZK Szakszervezeti Bizottsága már hosszabb idő éta szeretné még 
intenzivebben bevonni dolgozóink széles körét a könyvtár előtt álló 
komolyabb szakmai feladatok megoldásába, A tapasztalatok szerint er
re a pályázati felhívás bizonyul az egyik legjobb módszernek^
Ezért a Szakszervezeti Szakmai Munkabizottság? augusztus 14-d ülé
sén elhatározta, hogy a könyv+áy dolgom(\ yécsér-e újabb pályázatot 
ir ki olyan könyvtártudományi kérdések megoldására, melyek szorosan 
kapcsolódnak a könyvtár előtt álló nagy horderejű feladatokhoz.
A Munkabizottság úgy látja, hogy tegyetlen pályázatba nem lebet bele- 

zsufolni a szerteágazó próblémákat, Olyan PÁLYÁZATSOROZATRA gondol, 
amely előreláthatólag félévenként kerülne kiírásra és egymást támo
gatva, egymásból folyva mindig az előttünk álló legfontosabb felada
tokra irányítaná a pályázók figyelmét, felhasználva hozzá az előző 
pályázatok eredményeit is.
A pályázat-sorozat KÉT FŐ TÉMÁT ölel fel. Az első az uj, épületbe 

▼aló költözéssel és a könyvtár megnövekedett feladataival kapcsola
tos, A másik témakör a gyakorlati, könyvt^i oohnikai területet fog
lalja magába és legfob' célja könyvtárunk korszerű belső munkájának 
kialakítása.
A Szakszervezet éa az Intézetvezetőség azzal is hangsúlyozni kí

vánja a pályázatok komolyságát, hogy igen jelentős pályadijakat 
tűz ki. Nem vághatunk a dolgok elébe, de annyit már most Í3 közöl
hetünk, hogy a terv szerint teljesen di.itálán külföldi tanulmány
utak, üdülések is szerepelnek a dijak között.
A pályázat részletes kiírására előreláthatólag szeptember l,5"^n 
kerül sor.

-0-
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OLVASÓINK ÍRJÁK:

AZ' ÉftlSKBZLETEKRŐL Jé néhány évvel ezelőtt az értekezletek tömege 
ár-assj-VÖtta' el^ a könyvtárat és ezek a gyakran az esti érákig tárté, megbe
szélések-á dolgozik olyan megterhelését jelentették,, hogy a munkev elősegi— 
tése helyett annak produktivitását veszélyeztették,

MA, JÓZAN MÉRTÉKKEL ADAGOLJÁK AZ ÉRTEKEZLETEKET és ezek egyik oélja az, 
hogy a demokratizmus követelményeinek'eleget tévő lehetőséget adjanak a 
dolgozóknak problémáik feltárására, MÉGIS A DOLGOZÓK JELENTŐS RÉSZÉ nem 
igényli az értekezleteket, sőt IDEGENKEDIK AZOKTÓL. Igen gyakran hallani, 
hogy szívesebben dolgozóm mintsem értekezleteken vegyek részt, A nyilvános 
szerepléstől való idegenkedésén kivül, része vaii ebben annak a sokakban 
élő'meggyőződésnek, hogy az értekezlet valami haszontalan és céltalan do
log,

AZ UTÓBBI ÉVEKBEN SOK OLYAN ÉRTEKEZLETÉN VETTEM RÉSZT, MELY HASZNOS 
VOLT AZ OSZK ÉS A MAGYAR KÖNYVTÁRÜGY SZEMPONTJÁBÓL, Kollégium elé kerülő 
határozatok a hozzászólások eredményeként sokszor fontos szempontokkal egé
szültek ki, logikai hibáik kiküszöbölődtek. A gyűjtőköri javaslatra vonat
kozólag nemcsak az osztályvezetőknek, hanem az osztályértekezleteken a 
többi dolgozóknak is voltak olyan észrevételeik, melyeket, a javaslat vég
leges megszövegezésénél figyelembe vesznek.

Viszont megfigyelésem, hogy a kisebb létszámú és meghatározott tárgy
körű értekezletek hasznosabbak és jobban sikerülnek, A nagyobb létszámú 
főosztály vagy összdolgojsói értekezletek néha inkább formálisak,

KEVÉS, DE JÓL ELŐKÉSZÍTETT ÉRTEKEZLETRE VAN SZÜKSÉG, EL KELL ÉRNI,
H6gy A KÖNYVTÁR-SORSÁT ÉS JÖVŐJÉT SZIVÜKÖN VISELŐ DOLGOZÓK ÉREZZÉK, HOGY 
EZEK AZ ÉRTEKEZLETEK HASZNOSAK IS LEHETNEK ÉS EHEZ .ŐK MAGUK IS HOZZÁJÁRUL
HATNAK, TEHÁT A HOZZÁSZÓLÁS SZÁNDÉKÁVAL JELENJENEK MEG A VÉÓIGÜLÉS SZÁN
DÉKA HELYETT,

FIGYELEM AZ- ÉRTEKEZLETEKRŐL TÁVOZÓKAT, Egyesek gondterhelten, a könyvtár 
problémáit átérezve, mig mások frissen, könnyedéi csevegve távoznak. Eszem
be jut két bécsi pszichoanalitikus esete. Az egyik fiatal, a másik öreg. 
Ugyanabban a házban rendelnek és betegeik száma is körülbelül ugyanannyi, 
mégis a fiatal fáradtan, letörten, 'gondterheltje^, az öreg pedig frissen, 
üdén távozik, Egyik este a fiatal megszólítja az öreget. MONDJA KOLLÉGA, 
HOGY BÍRJA EZT?-ÓRÁKON KERESZTÜL FOLYTON ODAFIGYELNI, Az idősebb megle
pődve né2 rá, HÁT KI FIGYEL ODA? [mzJ

A GAZDASÁGI HIVATAL FIGYELMÉBE ? - Hónapokkal ezelőtt az OSZK Híradó 
egyik cikke nyomán ELTÁVOLÍTOTTÁK"a főépület első emeleti folyósoján ék
telenkedő csúnya fapadot. Nagyon helyes intézkedés volt, valóban vannak 
olyan "berendezési tárgyak", amiket már Pollaok Mihály épülete nem tűr 
meg, AZÓTA AZONBAN nagyon gyakran az ablak párkányán és a lépcső korlát
ján, ülnek, - vagy csak szeretnének ülni, a cigarettámé könyvtári dolgozók 
és olvasók egyaránt, VÉLEMÉNYÜNK SZERINT EZ NEM KEVÉSBÉ VISSZATETSZŐ LÁT
VÁNY, mint az ormótlan fapad, nem is szólva arról, hogy sokan a cigarettá— 
zásra szánt néhány percet egyben pihenésre is szeretnék felhasználni.

Megoldásnak persze, nem. azt akarjuk ajánlani, hogy vissza kellene állí
tani az. egyszer már eltávolított padot, hanem olyan ülőalkalmatosságokat 
kellene elhelyezni a f'crjyosón, amije mind észtétilcai, mind kényelmi szem
pontokból kielőgitőekcMEG LEHETNE OLDANI A KÉRDÉST KÖNNYEN BESZEREZHETŐ 
ES NEM TÚLSÁGOSAN DRÁGA CSŐBUTOfr.SZÉKEKKEL IS, amelyek á simavonalu 
klaaszioista tér harmóniáját sóm bontanák meg, olvasóiénak, dolgozóknak
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pedig egyaránt örömet szereznének, ÜGY GONDOLJUK, HOGY EZT A HELYES JAVAS- 
LATOT MEGVALÓSÍTHATNÁ A GAZDASÁGI HIVATAL ÉS EZZEL EGYSZER S MINDENKORRA 
MEGOLDHATNÁ A "CSÚNYA FAPADOCSKA"-KÉRDÉSÉT,Szerk.]

A MAGYAR-SZOVJET BARÁTI TÁRSASÁG HÍREIBŐLJ

A szakszervezet eddig Leadott kérdőívein 21 MUNKATÁRSUNK JELENTETTE I® 
RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT AZ ELŐTAKARÉKOSSÁGBAN, a jövőre tervezett Moszkva-Le- 
ningrád tanulmányútra.

Vannak olyanok is, akik most a KTS-ben takarékoskodnak s mivel többet 
nem tudnak nélkülözni fizetésükből, de nem szeretnének az utazásbél sem ki
maradni, azért úgy döntöttek, hogy a decemberben kifizetendő összeget át—' 
adják az nelőtakarékoseágM rovatnak. Még nyugdíjasaink sem mondanak le arról 
a lehetőségről, hogy ezen a tanulmányúton résztvegyenek és ők is jelentkez
tek a takarékossági akcióban való részvételre,így velük együtt már kb,kar- 
minsaa jelentették be utazási szándékukat. Gondoljuk ez a' szám szeptemberre 
még esak emelkedni fog, hisz sokan vannak még szabadságon,

A tervbe vett MOSZKVA ÉTTERMI ÖSSZEJÖVETEL elmaradt, mert éppen az az 
érdekessége, hogy orosz konyhát kínálna vendégelnek, hiányzik. Mint érdeklő
désünkre kiderült ilyen vendéglő nem működik fővárosunkban. Ezért a vezető
ség úgy' döntött, hogy valamilyen más szórakozással lepi meg á munkatársa
kat, £R,K,J

H i r e k
MÁS KÖNYVTÁRAK.ÉLBTÉRŐL ÉS MUNKÁJÁRÓL

[A KMK KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYE]*
Bár a könyvtárak nagy része nyári szünetet tart, a napisajtó hasábjain 

aseriban változatlanul sok Sikket találunk a könyvtári problémákról. Sőt, 
maga az a tény is, hogy pl, a budapesti könyvtárak zöme zárva van szüli a 
cikkekét. Bár a Hétfői Hirek jul, 27-i számában esak egyhasábos címmel je
lent meg egy kis közlemény, de bennünket könyvtárosokat elgondolkoztathat. 
Arról van szó ugyanis, hogy valakinek egy szakkönyvre lett volna szüksége 
és - ahogy Írja - elment a SZABÓ ERVIN'KÖNYVTÁRBA, Itt azt a választ kap
ta, hogy a központi könyvtár zárva van, - " éhó!" - kiált föl a szerző 
" Gyerünk hát a STATISZTIKAI HIVATAL könyvtárába!» Miután itt is azt a fel
világosítást kapta, hogy nyári szünet van, útja a SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRBA ve
zetett, Ezt a könyvtárat nyitva is találta, azonban igy panaszkodik* " A 
keresett könyv szerepelt a katalógusban. Ám egy kedves női hang lecsilla
pította hamar támadt örömömet* - "Könyvet nem kölcsönözhetünk," - És nem 
kölcsönzött az ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR.sem ,,, és ... és, ... csüggedten abba
hagytam az utánjárást,"

Befejezésül a ‘kővetkező igen kézenfekvő javaslatot teszi a cikk Írója*
" NEM LEHETNE VALAHOGY MEGOLDANI, HOGY SZAKKÖNYVEKET HÁZI HASZNÁLATRA IS 
KÖLCSÖNZŐ NAGYKŐNYVTÁRAINK NE EGYSZERRE "MENJENEK NYÁRI SZABADSÁGRA?" - 
Valóban, a kérdést m legalább a Jövő nyáron - valahogyan meg kellene ol
dani.

A lapok azonban a könyvtári életnek nem osak az árnyoldalairól számol
nak be. Hirt adnak a KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRAK különféle hasznos KEZDEMÉ
NYEZÉSEIRŐL, Pl, Békésmegyében a könyvtárak a megye felszabadulásának 
15, évfordulója tisztelőiére Felszabadulási Hetet rendeztek,(Békésmegyei 
Népújság aug, 2^
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A Hajdú-megyei könyvtárban.képes katalógust szerkesztenek és bevezették 
a s zabadpolcos használó tót (Haj du-üihar Megyei Napló aug, 6«) Ugyancsak 
szabadpoloos rendszert vezettek be a Heves megyei könyvtárban és a Szakszer
vezetek Heves megyei Tanácsának központi könyvtárában is,

Nagykanizsán a Zala-megyei közművelődési, könyvtárosok számára tanfolya— 
mot tartottak, (Zalai Hírláp juL, 25t) A Pest-megyei könyvtárosok tanfolya
mán a politikai és szakmai előadások mellett Szász Eta eíőadómüvésznő igen 
árdekes mintáméseóráját mutatták be a hallgatóknak, (Pestmégyei Hinlap aug,
7.)

A Középdunántuli Napló jul., 24-i száma arról számol be, hogy a pápai 
járási könyvtár uj helyiséget kapott korszerű, kényelmes olvasóteremmel,
A oikk egyébként jelzi, hogy itt is bevezetik a szabadpolcos-rendszert,

A művelődési autókról változatlanul beszámolókat közölnek a lapok,
(Vas Üépe jul. 1Ó,, Nógrádi Népújság jul, 18,, Heves-Megyei Népújság aug,2,)

A Ganz Újság jul, 17-i száma “Nagyobb lehetőségek az egyesített gyári 
műszaki könyvtárban” óimén érdekes beszámolót közöl. A többi között megem— 
Ilii, hogy kiadják a Ganz-MÁVAG—gyár folyóirat .katalógusát, A diósgyőri 
Lenin Kohászati Művek műszaki könyvtáráról ad hirt az Északmagyarország 
jul. 22—i száma*: Az olvasók műszaki könyvek iránti igényéiről tanúskodik 
a Békésmegyei Népújság augusztus 2-i számában "Kevés ugyan a műszaki könyv, 
de Van könyvtárközi kölcsönzés" c. cikke,

A puszta beszámolók mellett az elmúlt hetekben is SZÁMOS ELVI- ÉS POLÉ
MIKUS JELIEGÜ CIKK LÁTOTT NAPVILÁGOT,

A FALUSI KÖNYVTÁRAK PROBLÉMÁIVAL két igen alapos cikk is foglalkozik, 
("Falusi könyvtárunk helyzete'.', Nógrádi Népújság jul. 2j); " A termelőszövet
kezeti községek könyvtári munkájáról", Zalai. Hirlap jul, 17.)

A VIDÉKI -KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRAK mostoha elhelyezési viszonyait osto
rozza Kellner Béla ("Hibás ut",.Somogyi Néplap aug^ 2,) és Letenyei György. 
("Gyorsfénykép a Tolnai művelődési otthon-könyvtár-vendéglő problémáról". 
Tolnamegyei Népújság jnl. 30.)

Figyelemreméltó cikket közöl az Északmagyarorsíág aug, 7—i száma a 
MÁV miskolci gócponti könyvtáráról. melyben sürgeti az olvasóterem léte
sítését.

Az Izzó jul, 24—i számában "A javaslat nem megvalósítható" címmel 
"Kulturbizottság és az Üzemi könyvtár" aláírással, olyan cikk jelent meg, 
amelyből az derül ki, hogy az olvasók igényelnének nyomtatott .katalógust, 
de az '.'illetékesek"-úgy vélik, hogy ez keresztülvihetetlen, A cikk igen 
élesen felhívja a figyelmet - nemcsak valamely könyvtár teljes, állományát- 
magábafogléló NYOMTATOTT KATALÓGUSOK - hanem az AJÁNfcá BIBLIOGRÁFIÁK prob
lémáira is.

Felhívjuk a figyelmet a Szabad Föld aug, J-i-számában közölt Igen báj-os 
rajzra, melynek cime "Itt járt a vándorkönyvtár"

És végül a Kisalföld aug, 6—i számában közölt cikket azoknak ajánljuk, 
akik azon a nézeten vannak," hogy a könyvtári orgánumokat kevesen,,vagy 
egyáltalában nem is olvassák, A oikk cime.: "Egy mondatban négy hitfa, avagy 
mit olyashatunk a Könyvbarát-ban?" A cikk magát megnevezni nem akaró szer
zője- alapos munkát végzett. Érdemes a cikket elolvasni, [bÓDAY PÁL]
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gZAKSZERVBZETI KRÓNIKA .

[Hirek szakszervezetünk mindennapi munkájáról.]

A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉNEK ANYAGÁBÓL:.

JUL. 21-1 ÜLÉS - Az SZD jóváhagyta az 1959. JUL. 1 - SZEPT.15. IDŐSZAK
RA SZÓLÓ KIEGÉSZÍTŐ ÉS MÓDOSÍTÓ MUNKATERVET. A munkaterv főbb pontjait 
külö^ beszámolóban ismertetjük, - Jóváhagyta azt a javaslatot, mely a 
Néprajz£ Muzeum TENISZ-ÉS RÖPLABDA-PÁLYÁJÁNAK HASZNÁLATÁT BIZTOSÍTOTTA 
és a karbantartási költségekre jul-szept. időszakra havi 100 Ft. költ
séget biztosított, - Az SZB végül ügy határozott, hogy a Szakszervezeti 
Bizottságba a vezetőségi munka folyamatosságának biztosítására — tanáos- 
kozási joggal - bevonja a taggyűlés által megválasztott első póttagot, 
KISS JENŐ elvtársat.

SZAKMAI MUNKABIZOTTSÁG

Aug, 14—i ülésében megtárgyalta a munkatervnek azt a pontját, mely elő
írta, hogy a könyvtártudományi kutatás előmozdítására az OSZK megoldandó kér
déseivel kapcsolatosan pályázatot kell kiírni. A munkabizottság által össze
állított tervezetről "Közérdekű kérdésekre válaszólunk" c, rovatunkban adtunk 
táj ékoztatást.

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI. TANÁCS

ÜDÜLÉS - Lapunk megjelenéséig az alábbi dolgozók nyertek üdülési beutalást*
aj Szakszervezeti kedvezményes beutalások* BALATONFÖLDVÁR — Deutsoh Bé— 

láné [jul, 16-30'], FÓNYOD-BÉLATELEP - Gombai Sándor [jul. 16-30 ], VI SE GRAD - 
Imre Kálmán [jul. l6-3o].- [összesen 3 dolgozó]

b| Intézeti beutalások* KESZTHELY, jul. 20-29-i turnusban* Berlász Jenő 
és családja, Kiss Györgyné és gyermeke, Kókay György és családja - jul. 30- 
aüg, 9—i turnusban: Deaépy Ottóné és családja, Pusztai Jánosné és gyermeke, 
Bessenyei Andorné és családja - aug. 10-19-i turnusban: Ferenozy Endréné 
és férje, Csapod! Csabáné és gyermekei, Friedmann Zsigmondné, [összesen* 9 * 
dolgozó és 19 családtag]

SEGÉLYEZÉS — A nyári hónapok, a pihenés, szabadságok ideje alatt betegeink 
szSSá^a~szokástól eltérően igen megnőtt' és általában komolyabb, hosszabb 
ideig tartó megbetegedések vannak. A TT, igyekezett a rászorultaknak gyors 
segitaéget nyújtani* igy julius, augusztus folyamán 13 esetben adott javas
latot az Intézetvezetőséghez MUNKAADÓI SEGÉLY kifizetésére 3*100 Ft,Összeg
ben* SZAKSZERVEZETI RENDKÍVÜLI SEGÉLY cimén pedig 1,000 Ft-t fizettünk ki.
A beteglátogatók lelkiismeretesen felkeresték a beteg' kartársakat a kórházak
ban, lakásukon, igy is segítve mielőbbi gyógyulásukat,
MüNKÁSVÉBELEM - ígéretet kaptunk a Gondnokságtól, hogy a KÖNYVFELDOLGOZÓ OSZ- 

• fÁ£Y~a”Eőnápők óta nélkülözött kék villanyégőket ismét megkapja, melyek az 
állandó villanyfénynél dolgozó munkatársainknak nagy segítséget nyújtanak,—
A MIKROFILMTÁR kérésére a Trefort utcai rendelőintézetből szemorvost hív
tunk ki, aki az erős fénynél dolgozó fényképészeink számára különleges védő- 
szemüveg alkalmazását javasolta és soronkivül való elkészíttetését lehetővé 
tette,- Szakszervezetünk kérésére a GH levélben fordult a Történeti MuZeum 
főigazgatójához és kérte, hogy a FŐÉPÜIBIBEN A ZUHANYOZÓ HASZNÁLATÁT TEGYÉK 
LEHETŐVÉ KÖNYVTÁRUNK DOLGOZÓI RÉSZÉRE IS.



KULTURÁLIS MUNKA Jl ZOTT SÁG

A munkatermek megfelelően a munkabizottság a kulturális igények felmé
résére kérdőíveket boosájtott ki, A beérkezett kérdőivek feldolgozása folya
matban van',

TENISZ, - Némi késéssel ugyan, de' elkészült a Néprajzi Muzeum teniszpályá
ja (vili. Könyves K. krt, 40.) A Néprajzi Muzeum engedélyével teniszezőink 
tehát megkezdhetik a rendszeres játékot, A pályát, melynek folyamatos kar
bantartását Mirki György munkatársunk'vállalta el, előreláthatóan október 
hó végéig használhatják munkatársaink.

Havi hozzájárulás a kiadásokhoz játékosonként 20,— Ft, Ezt az összeget 
a GH szedi be a jelentkezőktől. Tisztálkodási Tehetőség a Néprajzi Muzeum 
alagsorában Jevő zuhanyozóban áll rendelkezésre,

RÖPLABDA, A teniszpálya mellett röplabdapálya is van. Ezen a rőplabdáz- 
ni kívánók szintén megkezdhetik a játékot,

JELENTKEZNI LEHET PAPP SÁMUELNEK [kMK], Edzés egyelőre minden szerdán 
és szombaton,

.NŐI EGÉSZSÉGÜGYI TORNA. A dolgozó nők egészségvédelme érdekében a Köz
alkalmazottak Szakszervezete'női egészségügyi tornát szervez a Puskin utoal 
székház modern tornatermében, A heti egy, vagy kellőszámu jelentkező esetén, 
két alkalommal, munkaidő után tartandó órákat szakértő vezető fogja irányí
tani, Az órák után korszerű zuhanyozó áll a résztvevők rendelkezésére, A 
női egészségügyi tornán való részvétel^ amely a szakszervezet újabb jutta
tásának tekinthető, i ngy ene s, KÉRJÜK AZ ÉRDEKELTEKET, HOGY AUG»25—IG 
JELENTKEZZENEK ELŐJEGYZÉSRE HERNÁDY FERENCNÉL [Bibliográfiai Osztály]

ÚSZÁS. „Kedvezményes uszodajegyek 1.90-es árban továbbra is kaphatók, 

SZAKSZERVEZETÜNK JUL,1,- SZEPT,15, IDŐSZAKI MUNKATERVIRŐL

Szakszervezeti Bizottságunk ez évben a jul, 1,- szept,15 ős szept,15*~ 
deo, 31, időszakokra külön-külön munkatervet készít,
A jul,1,— szept,15-i időszak munkaterve - tekintettel & nyári szabad

ságolásokra csak kiegészítése és részben módosítása az I, félévi mun
katervnek,
E munkátérv néhány fontosabb ^ételét az alábbiakban ismertetjük*
A júniusi tanulraányutunk folytatásaként október első felében BRA- 

TISLAVÁBA ÚJABB TANULMÁNYI CSOPORTOT INDÍTUNK, A Bratislavai Egyetemi 
Könyvtár kérésére ez alkalommal osere alapon, - A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI 
KUTATÁS ELŐMOZDÍTÁSÁRA a könyvtár megoldandó kérdéseivel kapcsolato
san PÁLYÁZATOT ÍRUNK KI, - Előkészítjük az 1959jőO. oktatási óv NYELV
TANFOLYAMAIT.
A TAKARÉKOSSÁGI MOZGALOM eredményességének biztosítására részt Teszünk 

a kidolgozott feladattorv ellenőrzésében és segítséget nyújtunk annak 
végrehajtására, A Társadalombiztosítási Tanács utján számbavesszük 
MUNKAVÉRELMI és MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI téren'a fennálló hiányosságokat és 
javaslatot teszünk ezek kiküszöbölésére.
Az őszi#és téli'időszak kulturális munkájának megszervezéséhez KÉRDŐ

ÍVES KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS formájában felmérjük az igényeket és munkatér- 
vünkét ennek megfelelően állítjuk össze*. Biztosítjuk a NYÁRI SPORTOLÁS 
lehetőségeit, [úszás, tenisz, röplabda]. Az MSZBT szervezettel közösen



1959. szopt. 1,-tŐl kezdve a KST UTJÁN ELŐTAKARÉKOSSÁGI MOZGALMAT szerve
zünk a 3zóvjetűnióban teendő tanulmányút költségeinek fedezésére, A BÉKE- 
BIZOTTSÁG a békemozgalöm aktuális kérdéseinek ismertetésére szeptember fo
lyamán előadást rendez.

Szeptember' első felében a BIZALMIAK RÉSZÉRE könyvtárunkon belül TANFOLYA
MOT szervezünk^

E munkatervünk végrehajtásához és a szeptember 15—e utáni munkaprogramunk 
összeállitásához ezúton is kérjük szakszervezeti tagságunk segítségét,

SZAKSZERVEZETI TAGSÁGUNK SZEMÉLYI HÍREIBŐL 

BEMUTATJUK UJ MUNKATÁRSAINKAT:
Egy állandóan ismétlődő kérésnek próbálunk uj megoldást találni, "Régen” 

minden uj dolgozót, mint "véres kardot" hordoztak végig a könyvtáron bemutatás 
Óimén, NEM VOLT JÓ MEGOLDÁS, de az "uj" munkatársat legalább mindenki látta. 
Később - ÉS EZ MÉG ROSSZABB MEGOLDÁS VOLT - a könyvtár széttagoltsága, megna
gyobbodása miatt a "bemutatások" elmaradtak, de helyette "jobb megoldás" nem 
következett. Úgy gondoljuk, hogy helyes lesz, ha ezentúl legalább ÍRÁSBAN BE
MUTATJUK UJ MUNKATÁRSAINKAT.

A bemutató BÁNLAKY ÉVA, lapunk munkatársa a bemutatkozók pedig az UJ MUN
KATÁRSAK,

FUTÁI.^ TI BOR A Bibliográfiai Osztály uj munkatársa. Az ELTE könyvtár
ma gya”r~szakSt^Í555-ban végezte el, azóta áthelyezéséig a Debreceni Tudomány- 
egyetem könyvtárában dolgozott, E munkahelyén cimfelvétellel, bibliográfiai 
munkával és a* folyóiratkezelés kérdéseivel* foglalkozott, A bibliográfiai osz
tályon a bibliográfiai koordináció megszervezésének feladatát kapta. Egyéni 
munkájában bibliográfiai és művelődéstörténeti kérdésekkel foglalkozik,

NAGY LAJOS Az ELTE könyvtár-magyar szakán ebben az esztendőben végzett. 
Átmenetileg a Könyvtárközi Kölcsönzés csoportjánál dolgozik. Álland* munka
helyének meghatározása előtt a könyvtár különböző osztályain nyer majd be
osztást rövidebb-hosszabb ideig,
SZEMÉLYI HÍREK:

KOVÁCS JÓZSEF és SÜVEGES ILONA, könyvtárunk munkatársai jú
lius 18-án házasságot kötöttek.
Könyvtárunk nagy osaládjának uj tagjai: KATULA ZSUZSÁNNA 
[Eatula Györgyné kisleánya jul,4-énj — GOMBOCZ ESZTER [Gom
bóca István kisleánya aug, 5-án J született,
BÁLLÁ Sándor édesapját, PIROS Ferencné leányát gyászolja,.
KÓRHÁZBAN VANNAK: 3ERKÓ Pál, DUBOIS Sarolta, KEMÉNY Mária,

4
A VISEGRÁDI ÜDÜLÉSRŐL - Eddig még kevesek által ismert tény, hogy könyv

tárunk dolgozói számára kitűnő üdülési lehetőség kínálkozik Visegrádon, a 
MAGYAR KÖNYVKERESKEDELMI VÁLLALAT ÜDÜLŐJÉBEN is, önköltséges alapon,

A pzállás. a Dunára néző kertes, összkomfortos házban van a község köze
pén', közel a strandhoz, a kikötőhöz és a nagyvárosi jellegű szórakozőhelyék
hez, A reggelit és'az uzsonnát házhoz hozzák, a rendkívül bőséges és Ízle
tes ebédét és vacsorát a SZOT - üdülőben, mely a szállástól csak pár perc
nyire van, költhet! el az ember. Van televízió, pingpongasztal, könyvtárj
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kedves társaság1 annak számára, aki a kollektív szórakozásokat szereti, tel
jes izoláció lehetőségé annak, aki a kikapcsolódást és a magányt keresi. 
Amellett jó a közlekedés és igy sok a kirándulási alkalom.

Remélhetőleg könyvtárunk dolgozói közül sokan fognak élni ezzel a NAGYON JŐ ÉS NEM DRÁGA NYARALÁSI LEHETŐSÉGGEL, [FAELENBÜCHEL ZOLTÁN]

gRATISLAVÁ3AN JÁRTUNK

Ez év júniusában 41 tagú tanulmányi csoportunk, 
járt Dratislavában az ottani Egyetemi Könyvtár meg
hívására, A csoport részéről MILKOFFER ALAJOS él
mény-beszámolóját az alábbiakban közöljük, A tanul
mányút értékelésére visszatérünk:

Beszámolónkat a szokástól eltérően nem az élmények legfrissebb állapo
tában Írjuk, mint ahogy1, a hasonló tanulmányutakról közvetlenül a hazaérke
zés után szóinak. Két hónap telt:el Pozsonyban jártunk óta. Ez az idő ele
gendő, hogy a benyomások sokaságából a jelentéktelenebbek elmosódjanak, a 
maradandók pedig mélyebb barázdát szántsanak emlékezetünkben. Kirándulásunk 
sikerét és értékét éppen az bizoityitja, hogy sok értékes' emlék maradt meg 
bennünk és vált felejthetetlenné, A visszaemlékezésnek már az első per
ceiben is több elmondani való tornyosul elénk, mint amennyit e néhány soros 
ismertető megengedne,

KEZDENÉM mindjárt, azzalt ami a 41 tagú csoportunkra egyaránt mély benyo
mást tett,.á SZLOVÁK KÖNYVTÁROSOK VENDÉGSZERETETÉVEL. Minden várakozást fe
lülmúlt, Volt ebben a baráti fogadtatásban emberbaráti szeretet, megkülönböz
tetett kedvesség a külföldiekhez, volt ebben a közvetlen gondoskodásban a 
könyvtáros szakma szinte rokoni megnyilvánulása, de legfőképen a szocializ
must épi tő országok dolgozóinak közös életéből és feladataiból származó 
forró együttérzés és segitőkészség, Osak ezzel magyarázható az a fáradhatat
lan igyekezet,• amivel a 3 napos ott tartózkodásunkat hasznossá és kellemes
sé tették,

A KÖNYVTÁRAK egyes részletterületeinek alapos megismerése kölcsönös szak
mai továbbképzést eredméiyezett. Ezeh a területen tapasztaltak azonban inkább 
egy szakmai ankét keretébe tartoznak. Annak azonban itt is hangot kell ad
nunk, hogy bizonyos elismeréssel vegyült irigység fogott el bennünket az 
Egyetemi Könyvtár és a Műszaki Könyvtár példás rendje és tisztasága láttán,
A munkahelyek ragyognak, világosak és szeretik sok virággal díszíteni, — 
porral pedig még a raktárak legmélyén sem találkoztunk. Építkezéseiket, 
berendezéseiket látva, mintha nagyobb mégbecsülésben lenne része a könyv
táraknak, mint nálunk és ez a költségvetésükben is realizálódik^

A könyvtárakból kilépve, SZALAD PORTYÁZÁSUNK alkalmával meggyőződhet
tünk a társadalmi együttélésük magas erkölcsi színvonalával. Már első nap 
két epizód gondolkoztatott. el, A város közlekedése messze elmarad a buda-r 
pesti viszonyoktól. Tolakodást, Veszekedést ennek ellenére, sem tapasztal
tam, annál inkább meglepett a következő eset, A trollibusz megállójánál 
egy anya várakozott babakocsijában mosolygó gyermekével, A trolli lépcsőjén 
kapaszkodó .utasok lelépve helyet adtak neki, felsegítették a gyerekkocsit 
a peronra, a bentiek mégjobban összepréselődtek és mindezt egyetlen zokszó 
nélkül.

A másik epizód is a közlekedéssel kapcsolatos. Hiába, az ember nem csak 
lakva isméri meg- egymást, utazva isi A kalauz alig észrevehető áz utasok 
tömegében. Nem szólít fel külön külön a jegy—váltására. Pesti szokás szerint 
és mert kevesebb koronánk volt, mint forintunk, első Ízben éltem az alkalom
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adta lehetőséggel és blicceltem. Kiderült később, hogy nem én voltam az egyet
len, A legközelebbi alkalommal láttuk csak meg, hogy nincs a közlekedési Jár
müveknek olyan elrejtett sarka, ahonnan ne önként nyújtanák pozsonyi lakosok 
a viteldijat. Csak a külföldiek nem törték magúkat és erről felismerhetők is 
voltak, a kalauzok pedig elnézők. Mi nem blicceltünk többet!

TANULSÁG volt számunkra, hogy három nap milyen kevés még egy felületes 
ismerkedéshez is idegen városban. Hát még ha a rendelkezésünkre állő osekély 
időt sem használjuk ki maximálisan* A kelletéténél Jóval több időt töltöttünk 
meglévő koronánk elköltésével, A következő csoport az első nap legyen túl a 
vásárlásokon, s akkor még gazdagabban, még sokoldalúbb tapasztalatokkal térhet 
haza ta nulm ínyut J ár ól,

E néhány sor'még ízlelitőt sem képes nyújtani Bratislava—i utóinkról, csu
pán megemlékezés, A kint Jártak mindegyikében azonban örök élményként halmozód
tak fel a patinás város műemlékei, a város hangulata', az emberek kedvessége éB 
nem utolsó sorban a könyvtárak szervezete és munkája. Ez az élmény kötelez is 
minket, magyar könyvtárosokat. Ha Budapesten viszontláthatjuk szlovák könyvtáros 
kollégáinkat, tegyünk bizonyságot a hires magyar vendégszeretetről. Gondos
kodásunkkal és szakmai tudásunk legjavát adva támogassuk a csehszlovák könyv
tárosok szakmai továbbképzését,Vigyenek magukkal olyan tapasztalatokat,melye
ket dolgozd népeink kulturális felemelkedése érdekében eredményesen felhasznál
hassanak.
Hírek

FELHÍVÁS A SZÜLŐKHÖZ: — Gyermekeink három alkalommal kapták meg a GYERMEK- 
PAHALIZIS ELLENI VÉDŐOLTÁST.Mint ismeretes, most a negyedik oltás aktuális,
Dr,Balázs Erzsébet, a Trefort utcai gyermekgyógyászat főorvosnőJenek vélemé
nye szerint ez a negyedik ♦•EMLÉKEZTETŐ”' OLTÁS FELTÉTLENÜL AJÁNLATOS, Az oltás 
osoportos megszervezése az OSZK-n belül most nem lehetséges, ezért felhívjuk 
a figyelmet arra, hogy a kerületi tánáesok a megfelelő számú oltóanyaggal ren
delkeznek és 14 EVES KORIG AZ ANYA- SS CSECSEMŐVÉDELMI INTÉZETEK A GYERMEK OL
TÁSÁT ELVÉGZIK, A három oltásról kiadott igazolványt fel kell mutatni,

NEM VOLTAM OTT a Nőbizottság által rendezett állatkerti sétán,de azért azt 
hallottam, hogy "minden gyermek olyan szinü LÉGGÖMBÖT választhatott, amilyen 
tetszett nek” — "a PEREC nem akármilyen perec volt, hanem omlós perec","olyan 
J.Ó volt a BARLANG-MOZI” - "ez egy igazi Jó mulatság volt” - "az a KATI NÉNI 
elyan kedves volt"{Köszönjük azt a nagyon szép délelőttöt, kedves Nőbizottságí 
EGY APA A NÉPBŐL {aki nem azonos a Gulyás Pál:Magyar irói álnév lexikon 137. 
oldalán JelzettelJ

KEDVES ELVTÁRSAKJ Az esküvőnk alkalmából küldött Jókívánságaikért, valamin'!' 
ajándékaikért fogadják' köszönetünkot, Elvtársi üdvözlettel: KOVÁCS JÓZSEF, 
KOVÁCSNÉ SÜVEGES ILONA*
FELKÉRJÜK azokat, akik a kulturális kérdőiveket még nem küldték vissza, 

hogy a kÓrdőiveket a bizalmiak utján, vagy egyéb módon Juttassák el MARKOS 
BÉLÁKÉHOZ [kMK]

FIGYELEM! A Néprajzi Muzeum felhivására kérjük a tezdsz-és röplabdapályá
kon Játszani szándékozókat, hogy keressék fel DAJBUKÁT GERGELYT [Történeti Mu
zeum,sokszorosító üzem] egy-lehetőleg kartonra irt látogatási'engedéllyel, aki 
azt aláirja éa lepecsételi', [ A látogatási engedély szövege: N,N,az Orsz,Szé
chényi Könyvtár munkatársa, A Néprajzi Muzeum tenisz-, ill,röplabda-pályájának 
látogatására Jogosult, Dátum]

Kiadja az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGA,Fel«szerk. 
és kiadó: Horváth Viktor. Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság.- Országos Szé- 
ehényi Könyvtár [Budapest VIII.Muzeum u,3 ] házi sokszorosítása. Lapzártai 
1957. aug, 15, MegJ, 300 példányban,—


