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1959. SZEPTEMBER 13.

Az első benyomások és a csak kivételes eseményeknél jelentkező túl
áradó öröm pillanatai után, a szeptember 13-án holdat ért űrrakétát a 
szovjet tudomány és technika diadalaként ünnepli az egész világ.

Az a tény, hogy a második szovjet kozmikus rakéta - az emberiség 
történetében először - elérte a Hold felszínét, uj korszakot nyitott 
meg az emberiség életében? a világűr meghódításának korszakát, Byitva 
az ut a világmindenségbe,

A Holdat elért szovjet rakéta a békés célokra használt tudomány 
akadályokat nem ismerő erejét hirdeti, A Szovjetunió tudósai a két év
vel ezelőtti bejelentéseiknek megfelelően megtették az első határozott 
lépést a Hold elérésére, A kifogástalanul működő távirányító berendezé
sek a Hold felszínére vezéreltek egy olyan tökéletesen automatizált mű
szert, amelyhez hasonlót ember még nem konstruált.

Az első szputnyik, az első interkontinentális rakéta, az első mes
terséges bolygó, az első atomjégtörő, az első holdat ért űrrakéta és az 
emberi tevékenység- legkülönbözőbb területein elért szovjet sikerek nem 
a véletlen szülöttei, hanem a szocialista világrend fölényének kifejezői. 
Eredményeit azért érhette el a szovjet ember, mert tudománya a nép érde
keit szolgálja, olyan tudomány, amely szilárdan és elszakithatatlanul 
kapcsolódik a gyakorlathoz, a termeléshez. Tudománya a szabad ember ural
ma a természet felett, az a hatalmas erő, mely a természet erőit legyő
zi és az ember szolgálatiba állítja,

A győzelem e pillanataiban büszkén hirdetjük, hogy a szocialista tá
bor európai és ázsiai országait a Szovjetunió eredményei, a szovjet em
ber felszabadult uj élete győzik meg arról, hogy a kommunizmus a szabad
ságot, a leghőbb remények és a legmerészebb vágyak megvalósulását hozza 
meg az emberiségnek„

A népek békét akarnak s a szovjet holdrakéta sikerét azért üdvözlik 
túláradó,örömmel, mert meg vannak győződve, hogy a szovjet tudomány dia
dala a világ két leghatalmasabb államát képviselő kormányfők találkozó
ját eredményessé teheti és elősegítheti á nemzetközi feszültség enyhü
lését, a béke megszilárdítását és a népek együttműködését, [ d,gyeJ
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KÖZLEMÉNYEK

ÍZ OSZK KOLLÉGIUMÁNAK ÜLÉSEIRŐL JELENTJÜK:

SZEPTEMBER 11-1 ÜLÉS - A Kollégium megtárgyalta a főosztályok elő
terjesztései alapján, a Gazdasági Hivatal által -összeállított 1960, ÉTI 
KÖLTSÉGVETÉSI ERŐTERVET, A módosítás után elfogadott előtervet a Művelő
désügyi Minisztériumhoz terjesztették fel,

^ A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELŐTERJESZTETT -a könyvtár előtt 
állé feladatok megoldásának elősegítésére javasolt - PÁLYÁZAT kiírásával 
a Kollégium egyetértett.. A kiirt pályatételek díjazására - a KözalkálmSa- 
zottak Szakszervezete Budapesti Bizottsága és a Szakszervezeti Bizottság 
által kitűzött pályadijak mellett - az évi jutalomkeret terhére 6 000 
FORINTOT' szavazott meg, A pályázati felhívást e számunk mellékleteként 
adjuk ki,

SZEPTEMBER 17-1 ÜLÉS - A Kollégium az Sz, Dr. NÉMETH Mária által 
összeállított "A KÖZPONTI KATALÓGUSOK PROBLÉMÁI AZ ORSZÁGOS.SZÉCHÉNYI 
KÖNYVTÁRBAN*' és az előterjesztés mellékleteként összeállított *'Á KÖZPON
TI KATALÓGUSOK HELYZETE ÉS PROBLÉMÁI MAGYARORSZÁGON" c, előterjesztéseket 
tárgyalta meg, A kéziratok, ősnyomtatványok, régi magyar könyvek', térké
pek, zenemüvek [musioa practioaj és mikrofilmek központi katalógusaihoz 
J, HAJDÚ Helga és DEZSÉNYI Béla főosztályvezetők adtak szóbeli kiegészí
tést, A Kollégium az. előterjesztést kisebb módosításokkal elfogadta és 
ap Országos Könyvtárügyi Tanács elé terjeszti, A Kollégium határozata 
alapján az előzetesen Írásban is közrsboosájtandó előterjesztést osztály- 
értekezleteken kell megtárgyalni,

A Kollégiumnak nyújtott tájékoztatás szerint a személyügyi előadói 
teendőkkel — az időközben párttitkárrá választott Hámori Béla lemondá
sa folytán - Dr, HAZAT Lászlót bízták meg,

A Kollégium megtárgyalta a könyvtári vezetés és a könyvtári dolgozók 
kapcsolatainak kérdéseivel foglalkozó főosztály-és osztályértekezletek
tapasztalatait.

Ezekkel kaposolatosan a Kollégium határozata szerint; 1, Rendszeressé 
kell tenni a könyvtár és az egyes osztályok kérdéseivel foglalkozó érte
kezleteket, 20 Nagyobb súlyt kell forditani a könyvtár alapvető kérdései
ről Való tájékoztatásra, hogy a dolgozók áttekintést nyerjenek a könyv
tár egészének munkájáról, A Kollégium elé terjesztendő kérdéseket elő
zetesen az érdekelt osztályok dolgozóival meg kell vitatni, hogy javaslar 
talk,’ helyes kezdeményezéseik elősegíthessék a kérdések eredményes megol
dását, 4« A főosztály-és osztályértekezletek idejéről a könyvtár MSZMP 
szervezetét és Szakszervezeti Bizottságát*értesítik, hogy kiküldötteik 
az értekezleteken részt vehessenek, 5a Az osztályértekezleteken nagyobb 
súllyal kell a mulikaf egy elem ős munkaerkölcs kérdéseivel foglalkozni,,

A Kollégium megtárgyalta a könyvtár egyéni és osoportoa látogatói 
vezetésének kérdését is, A vezetések rendszerességének és nyilvántartá
sinak biztosításáras 1, Meg kell szervezni a főosztályok által vezetés
re kijelölendő 16 dolgozó fi, és IV, főosztály részéről 5-5, II,III» és 
V, főosztály részéről 2-2] állandó és váltott ügyeletét, 2, A külföldi 
látogatókról a tudományos titkár utján tájékoztatást kell adni a főigaz
gatóságnak*



A TŰZRE NT) ÉSZETTEL KAPCSOLATOS ISMERETEK ÉS KÖTELESSÉGEK elsajátítá
sára — "belügyminiszteri rendelet alapján - a dolgozók részére épületen
ként oktatást tartanak. Az oktatásokon való résztvétel kőtelező. Az azo
kon részt nem vett dolgozók a VIII, kér, tűzoltólaktanyában pótlólagosan 
nyernek kiképzést,

A könyvtár TAKARÉKOSSÁGI FELADATTERVE végrehajtásának elősegítésére 
főosztályonként központi anyagfelelősöket jelölnek ki.

Szeptember második felében megkezdik a PUSKIN UTCAI ÉPÜLET tetőzeté
nek és udvari homlokzatainak helyreállítását. Az ezzel kaposolatos költ
ségek a jóváhagyott tervek szerint 450 ezer forintot tesznek ki, A belső
leg is megszépülő és tiszta udvari rész az épület dolgozóinak régi vágya 
és kérése.

Rövidesen elkészülnek könyvtári épületeink TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁI, Könyv
tárunkat felkereső látogatóinknak, de dolgozóinknak is könnyebbséget fog
nak jelenteni az útmutatásnak ezek az egyszerű, de régen nélkülözött esz
közei,

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK
UJ MUNKATÁRSAINK': NYAKÓ István [KMK Okt. Csop.], PAJKOSSI György [h. 

főosztályvezető, I, főosztály], PATAKÍNÉ FEHÉR Zsuz.sánna [Könyvieldol
gozó Osztály], VERMES Lászlóné [KMK Könyvtártudományi Osztály] — [Könyv
kötészet -ipari tanulók]j MACZIKA Béla, PÉTERI Erzsébet, TOMCSÁNYI 
Zsuzsánna, VÁROSI György.
ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL: BOROS Tiborod [hozzájárulással kilépett]
ÁTHELYEZÉSEK: [zárójelben áz uj beosztási hely] : FALVYNÉ KARDOS 
Éva [kc], KEMÉNY Mária [kc], KOMJÁTHY Miklósné [Bibliográfiai Osztály], 
MÉREY-KASZTNER Róbertné [Könyvfeldolgozó Osztály], PÁLINKÁS Sándorné 
[Hirlaptár], PÓCSY Árpádné [Könyvtárközi Kölomönzés], RÁDULY Márta[kc], 
SZEKERES Margit [Gyarapítási OsztályJ, SZILÁGYI György [Mikrofilmtár], 
TERBE Lajos [Mikrofilmtár], ZÁGONYI Ilona [.Könyvieldolgozó Osztály],

TÁJÉKOZTATÁS A BELSŐ KÖLCSÖNZÉSRŐL:
Szept, 1-től a KÖLCSÖNZÉS ÉS A KŐNYWISSZAVÉTEL IDEJE megváltozik; az 

eddigi 11-15r óra helyett MINDENNAP REGGEL 9-tŐl D.E„ 11 ÓRÁIG tart. Rak
tári személyzeti nehézségeink miatt ez a határidő kötött. Kivételt osak a 
hivatali sürgősség óimén kért kölosönzés képez, A sürgősséget az illetékes 
osztályvezetőnek kell szóban vagy Írásban igazolnia,

KÖLCSÖNZÉST KIZÁRÓLAG CSAK AZ EZZEL A FELADATTAL MEGBÍZOTT LÁTHATJA 
EL, akinek távoliétele esetére az osztályvezető helyettest jelöl ki. Az 
Olvasószolgálat más dolgozói kölosönzésre nem jogosultak.

A múlt év októbere óta raktárunkban külön, kifejezetten a kölcsönzés 
oéljára szolgáló részleg van. Ezzel olvasóink érdekeit kívántuk szolgál
ni, hogy a kölcsönzés által ne vonjuk el a könyveket az olvasótermi hasz
nálatból, A kölosön?ési állomány kihasználása érdekében arra kérjük Kar
társainkat, hogy KÖLCSÖNZÉS ALKALMÁVAL a KÖLCSÖNZŐ HELYISÉGBEN LEVŐ s az 
állomány egy részét felölelő EETÜRENJES KATALÓGUST HASZNÁLJÁK, továbbá az 
állomány más részére vonatkor’' szintén ott lévő, a RAKTÁRI JELZETEK SZÁM-
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RENDJÉBEN ÖSSZEÁLLÍTOTT JEGYZÉKET. Ha a keresett mii a kölcsönzési állomány
ban megvan, az őrhegyen a raktári jelzetet a következő toldalékkal egészít
sék kit *'t2”l Néhány perces fáradsággal lehetővé teszik a kettőspontos rak
tári részleg kihasználását, nem utolső sorban pedig megkímélik raktári dol- 
gozőinkat a felesleges muhkátél.

HA A KERESETT KÖNYV A KETTŐSPONTOS ÁLLOMÁNYBAN NEM TALÁLHATÓ, úgy az 
1952* Január 1, előtt megjelent müvek esetében, a másodpéldány megléteié
nek tisztázását a KÖNYVEIOSZTÓTÓL kell kérni, A KEO-hoz telefonon maga a 
kölósönkérő is fordulhat. Ha a könyvből van másodpéldány a kdlcsönvevő az 
elismervényen'rövid záradékban a következőket jegyzi meg* "KEO-ban azonos 
példány van!".

Ezzel az alkalommal a LEJÁRATI HATÁRIDŐK PONTOS MEGTARTÁSÁRA is fel
hívjuk Kartusaink figyelmét. ÚJABB KÖLCSÖNZÉS CSAK A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ 
KÖNYVEK VISSZAADÁSA UTÁN TELJESÍTHETŐ. [sz.J.J

KÖNYVTÁRUNK MUNKÁJÁBÓL 

FÉNYKÉPEZÉS VAGY HEKATALOGIZÁLÁS?

A münoheni katalógusnak az olvasószolgálati és szolgálati kata
lógusokkal, fényképezés utján történő egyesítése dolgozóink kö
zött igen sok vitára adott alkaImát£A vitát elsősorban az vál
totta ki, hogy annak idején a katalógusok egyesítésének részleteit 
előzetesen a dolgozókkal nem tisztázták, E hiányosságot később, 
már munka közben pótolták, A kérdéseket tisztázó értekezlet anya
gát olvasóink részére DR, VEREDY GYULA az alábbiakban foglalta 
összet

Az úgynevezett münoheni katalégusunknak.fényképezés utján történő egye
sítése a szabványméretü 7-j5x12»5 om-es szürke és .naranoskatalógussal a ke
véssé tájékozott könyvtári közvéleményben a következő aggályokat támasztotta* a#I Nem történik-e pazarlás a nép vagyonával az igen költséges fény- 
másolati sokszorosítással? b<,| Nem végeznek-e haszontalan munkát az ide 
beosztottak, amikor ideiglenes és nem teljes értékű megoldásra fordítják energiájukat? o,| Végezhetik-e jól ezt a feladatot, ha a közhangulat, hely
teleníti az eljárást? d,J Nem kellett volha-e ,12 erre a munkára beállí
tott erőket a teljes rekatalogizálásra fordítani és ezzel a végleges meg
oldást siettetni?

Anélkül, hogy a fényképezés vagy rekatal'gizálás kérdését a maga egé
szében mint könyvtárunk soron volt súlyponti feladatát megvizsgálnánk, ami
re az pdott keretben nincs lehetőség, CSUPÁN A NÉGY "AGGÁLY^-RA VÁLASZOLUNK,

a, f Az első kérdésre a Mikrofilmtár számításai derítenek fényt. Egy 
szabványméretü katalógusoédula költsége 66.75 fillér, a tervezett mennyiség 
tehát 150,000 FORINTBA kerül, EZ AZ ÖSSZEG A VÉGZETT MUNKA NAGYSÁGÁHOZ ÉS 
AZ ELÉRHETŐ EREDMÉNYHEZ VISZONYÍTJA TÚLZOTTNAK NEM MONDHATÓ,

b, | Ha nem is lesznek a fényképezett oédulák tökéletesek és nehezen 
illeszthetők be modern betűrendes katalógusaink feldolgozási rendjébe, 
annyit a fényképezésre való előkészítés során a feldolgozó osztályon iga
zítunk .rajtuk, hogy a nehezen olvasható kézírás folytán esetleg keletkező 
hetürendezési hibáktól eltekintve ne szenvedjen törést katalógusaink 
egysége, A kisebb fogyatkozások mellett nagyobb súllyal esik latba, hogy 
A FÉNYKÉPEZÉS UTJÁN MINDEN MÁS ELJÁRÁSNÁL RÖVIE3BB IDŐ ALATT KERÜL BE A 
MÜNCHENI ANYAG TETEMES RÉSZE MODERN BETŰRENDES KATALÓGUSAINKRA,



0*1 Keletkezett ugyan olyan köztudat, helyesebben hangulat, amely 
a fényképezés előkészítésével, keresztülvitelével és a nyert nyilvántar— 
télapók katalógusainkba helyezésével kapcsolatban az akadályokat, a nem 
tökéletes megoldást helyezte előtérbe és a közreműködőktől is észlelt 
nehézségeket szinezte sötét tónusokká* Be ez a hangulat nem ezzel a mun
kával közvetlenül foglalkozó dolgozókra jellemző.A MUNKÁBAN RÉSZTVEVŐ 
DOLGOZOK PELÜL TUDTAK EMELKEBNI A BORÚLÁTÁSON, ÉS A FELADATHOZ IS JÓ A 
MUNKAVISZONYUK* Ennek ellenére is le kell szögeznünk, hogy AZ ILYEN NA
GYOBB VÁLLALKOZÁST JOBB A DOLGOZÓKKAL ELŐZETESEN MEGBESZÉLNI. Nyitott 
kaput döngetnénk, ha erre több szót vesztegetnénk, hiszen intézetvezető
ségünk óéiul tűzte ki az ügyintézés demokratizálását. Ennek elősegítésé
ben szakszervezeti bizottságunk is tevékeny részt vállalt,

d,j Ami végül a negyedik problémát illeti, hogy a gyors sokszorosítás
ra fordított erőket a teljes rekatalogizálásra kellett volna felhasználni, 
először azt kell tekintetbe venni, hogy a normálmunka fokozására talán 
nem is kaptunk volna státusokat, s ha kaptunk volna, nagyobb igényeket 
kellett volna támasztani képzettség tekintetében, amelyeket nem mindig 
lehet kielégíteni. De feltéve, hogy a müncheni katalógusra naponként 
fordított 80 munkaórát külön rekatalogizáló—brigád felállítására for
díthattuk volna, akkor is EGY ÉV ALATT 250x70, vagyis 17.500 PLUSZFEL-
dolgozást értünk volna el és kéö mindig nem került volna a teljes reka-
TALOGIZÁLÁS IDŐBEN ÉRZÉKELHETŐ KÖZELSÉGBE,

Mindezt összevetve NE ÚGY TEGYÜK FEL A KÉRDÉST, HpGY FÉNYKÉPEZÉS 
VAGY REKATALOGIZÁLÁS, HANEM a fényképezés már közelinek mondható befeje
zése után AZ ITT TAPASZTALT LENDÜLETET VIGYÜK ÁT A REKATALOGIZÁLÁSRA.

KÜLFÖLDI KAPCSOLATAINK ÉS A NEMZETKÖZI CSERE SZOLGÁLAT HÍREIs

Az utóbbi hetekben megélénkült könyvtárunk külföldi látogatóinak 
forgalma. Az Akadémiai Könyvtár vendégeként a Csereszolgálat és a Gya
rapítási Osztály munkáját részletesen tanulmányozta SBNTA MARX német 
könyvtárosnő, a berlini Akadémiai Könyvtár munkatársa, - Belgrádból 
Budapesten át utazott a varsái FID ős IFLA konferenciákra 1IILICA PRODANOVIC, 
a belgrádi Egyetemi Könyvtár igazgatója és LJU3INKA JOVANOVTC, a könyv
tár csereszolgálatának vezetője, A Főigazgatónál történt rövid látogatás 
után megtekintették könyvtárunkat.- Augusztus l4«-én ANDRÉ DE LA MAR 
belga újságíró kért tájékoztatást könyvtári életünkről, a szerzeménye
zés és feldolgozás munkáiról, kéziratgyüjteményünkről, színháztörténeti 
anyagunkról,

MALLER SÁNDOR, az OSZK volt osztályvezetője és az Uneseo jelenlegi 
tisztviselője augusztus közepén néhány napot Budapesten töltött. Láto
gatásának fő oélja az 1960 Ős2én Budapesten rendezendő nemzetközi ühesoo 
konferencia előkészítése volt. Tárgyalásokat folytatott a Művelődésügyi 
Minisztériummal és a magyarországi Unesoo-szervekkel, melyek könyvtári 
részlegének titkársága könyvtárunkban működik.

A PÁRIZSI NEMZETI KÖNYVTÁR értékes anyaggal gazdagította könyv
tárunkat: Cserében küldte meg a Nemzetközi Geológiai Kongresszus által 
kiadott nemzetközi sztratigrafikai [rétegtani] lexikon Európára vonat
kozó 24 kötetét, amelyek között külön kötet foglalkozik Magyarországgal, 
Ugyaninnen érkezett az egész világon fellelhető görög kéziratok lelŐhely- 
katalőgtisa, egy Írástörténet! munka és két komoly hungarikunl, A
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A LEIDEN-I EGYETEMI KÖNYVTÁRBÓL 7 szép kiállítású, finom papírra nyo
mott hungarikumo't kaptunk osere utján: magyar szerzők müveinek holland 
fordítását;, Értékes könyvtárügyi kiadványsorozat érkezett a WROCLASI-I EGYE
TEMI KÖNYVTÁRTÓL, többek között az ottani- ősnyomtatvány katalógus, könyv
tártudományi évkönyvek, tanulmányok, stb,, - A könyvtár levelet kapott a 
GUINEÁI KÖZTÁRSASÁGTÓL*.melyben á magyar könyvtári törvény megküldését 
kérték, A kéré-st teljesítettük, [g.I.J

Híreink:
[HELYESBÍTÉS] - Lapunk 15->16, számában a 7. oldalon [KÖNYVKÖTÉSZET] 

o, alatt közölt könyvrestaurálási uj módszereket nem a Könyvkötészet', hp- 
nem a KÖNYVEI GIÉNIAI LABORATÓRIUM kísérletezte ki. A2 elírás a Szerk, Bi
zottság részéről történt.

MUNKATÁRSAINK ÍRÁSAIBÓL:

Az alábbi ismertetés az TfWSCO BULLETIN POR LIBRARIES 1959. júliusi 
számában jelent meg angol és francia nyelven:
"DICTIONARIUM BIBLIOTHECARII PRACTICUM".- Magyarországon uj szótár 

készül'*, amel^ angol.,-német, holland, dán, svéd, latin, francig, olasz, 
spanyol, román, orosz, lengyel, cseh, szlovák, szerb, horvát, bulgár, 
finn, magyar és görög nyelven adja a könyvtári szakkifejezésekét; Gya
korlati célt szolgál: segítségére kiván lenni a könyvtárosnak minden
napi katalógizáló és rendező munkájában. Szóállománya 300 alapfogal
mon és az ezeket kifejező rokonértelmü szavakon épül fel^ átlag 6-800 
szó nyelvenként. Szerkesztője arra törekedett, hogy segítsen a könyv
tárosoknak a szerző, a műfaj, a szerkezet és a technikai jelleg fel
derítésénél olyan müvek feldolgozásánál, amelynek nyelvét nem ismérik. 
A szótár számos nyelvtani fogalmat j-tól,-től,-nak,-nek, alapján stb.j 
is tartalmaz, ugyanígy a tő és sorszámneveket.
Ámbár a kulosnyelv az egyes nyelvek csoportjaiban (I.rész) mindenütt 

a magyar, a szavak egyesitett szótára (II. rész) minden ország könyv
tárosa számára használható vezető lesz. Már egy nyelv ismerete elég
séges, hogy a szótárban bárki eligazodhassók, mivel mindenegyes alap
fogalom külön index-számmal van ellátva, amely azonos mind a 20 'nyelv- 
csoportban, A szótár kb. 12-15.000 szót tartalmaz és ez év folyamán 
elkészül. Tervezője és összeállítója DR, PIPICS ZOI/TÁN. (Országos Szé- 
ohényi Könyvtár.

KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉBŐL

KÖNYVTÁRUNK MSZMP SZERVEZETE
szept. 19-én tartotta VEZETÓSÉGVÁLASZTÓ-TAGGYÜLÉSÉT. A taggyűlés be

számolóját Dr. TTAZ4Y László tartotta. A beszámoló és a hozzászólások rész
letesen foglalkoztak könyvtárunk kérdéseivel és a pártszervezet előtt álló 
feladatokkal, A taggyűlésen résztvettek a VIII* kér. Pártbizottság kikül
döttei is,

A taggyűlés 3 tagú vezetőséget választott, A pársservezet titkára HÁMORI 
BÉLA, szervezési felelőse BESEUYEI ANDORNÉ, ágit. prop. felelőse’SZECSEY 
GÁBOR lett, A pártszervezetet a felsőbb pártszerv küldő n-ertekezletén 
HÁMORI Béla képviseli.
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KÖZÉRDEKÜ KÉRDÉSEKRE VÁLASZOLUNK*

DR. PÁLINKÁS SÁNDOR-tól, könyvtárunk gazdasági vezetőjétől 
a hozzánk "beérkezett kérdések alapján, a következőkre"kér
tünk választ*
1, A DOLGOZÓK RÉSZÉRŐL ÁLLANDÓ A PANASZ, HOGY A JOGOS KÖPENYIGÉNIEK 
NEM KERÜLNEK KIELÉGÍTÉSRE. MI A HELYZET EZEN A TÉREN ÉS MIKOR KAP
HATJÁK MEG A JOGOSULT DOLGOZÓK MÁR RÉGEN ESEDÉKES MUNKAKÖPENYEIKET?
Választ Az 1959. évi költségvetés tervezése idején megterveztek njrfc 
a hitelkeretet, amely elegendő lett volna a Könyvár azon dolgozói 
munka- és védőruháinak a "beszerzésére, akiket a Könyvtár szakszerve
zeti "bizottsága az idevonatkozó rendelet alapján javasolt. Ezt.az 
összeget a Pénzügyminisztérium a pénzügyi tárgyalások alkalmával 
jóvá is hagyta.
A Művelődésügyi Minisztérium Könyvtári Osztálya f , évi május hő 
4,—én kelt 76*078}1?59. számú ügyirattal a már jóváhagyott hitel—- 
keretet csökkentette. A Könyvtár ezzel kapcsolatosan f. évi májú* 
hó 28,-án 599-VI |19i>9. szám alatt felterjesztést tett a Minisztériumhoz 
kérte az eredetileg jóváhagyott összeg újbóli engedélyezését. Ez agón
ián többszöri kérésünk ellenére ezideig nem történt meg. Mindaddig, 
amig a Minisztérium az eredeti összeget újból nem engedélyezi, illet
ve nem változtatja meg döntését, addig a dolgozók kisebb .részének - 
akik még az év második felében kerülhetnének sorra - FEDEZET HIÁNYÁ
BAN NEM TUDJUK A SZÜKSÉGES MUNKAKÖPENYEKET BIZTOSÍTANI.

2. AZ OSZK HÍRADÓ 15-16. SZÁMÁBAN HÍRADÁST KÖZÖLTÜNK ARRÓL, HOGY A 
KÖNYVFELDOLGOZÓ OSZTÁLY DOLGOZÓI ÍGÉRETET KAPTAK A GONDNOKSÁGTÓL 
KÉK VILLANYÉGŐK BESZERZÉSÉRE. Miután azóta több, mint egy hónap 
telt el, de az Ígéret teljesítetlen maradt, - kérdezzük, hogy MI 
AZ OKA A KÉSEDELEMNEK?
Válasz* Egyrészt a Gazdasági Hivatal költözködése, — másrészt 
pedig a raktáros személyében történt változás volt az oka annak, 
hogy az anyagok kiadása egy darabig szünetelt, mert az átadás- 
átvétel hosszabb idót vett igénybe, MOST MÉR A FENTI KÉRELEM MIN
DEN AKADÁLY NÉLKÜL KIELÉGÍTHETŐ.

SINKA JÓZSEF CSILLAGÁSZ TART ELŐADÁST KÖNYVTÁRUNKBAN
a szovjet tudomány*és teohnika ragyogó teljesítményéről, a holdat ért koz
mikus rakétáról. Lelkesedve üdvözli a, világ az űrhajózás Kolymbusait, mert 
ók azok a hős férfiak, akik elérték a minden idők legszebb tudományos 
eredményeit. Közismert tudósok, politikusok, művészek s a munkások milliói 
nyilatkoznak a világsajtóban a matematikai pontossággal "közlekedő" hold- 
rakéta teljesítményéről, amely nem csupán fizikai tény, de egyben a béke 
és barátság Hídja, amely majd összeköti, megbékíti a népeket.

De mi is valójában ez a kozmikus rakéta, amely a földről a Holdra 
vitte a világ egyik legnagyobb országának a oimeres zászlaját? Tudunk—e 
róla mindent, amit illik tudni a müveit, technikai tudással rendelkező 
embernek, vagy csak sejtjük e osodagép reményünket beváltó lényegét?
Vah-e ember a földön, aki ne érdeklődne szomjas kíváncsisággal korunk 
e nagy eseménye iránt, kivált ezekben a napokban, amikor a két világba— 
talon vezetői barátságos mosollyal ülnek a tárgyaló asztalnál, hogy vég-
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re megvalósuljon az emberiség vágya $ a félelem nélküli élet, az épités 
gigászi korszaka % a béke,

A magyar csillagászok egyik kiváló személyiségei Sinka József, aki 
maga is látta a hold felületén, a fekete kört a becsapódás pillanatában, 
örömmel vállalkozott arra, hogy megfigyeléseiről szakszerű előadást tart
son a könyvtár dolgozói között, Az ismert tudós először Könyvtárunkban 
számol be az uj szovjet holdrakétával kapcsolatos élményeiről, A nagy 
várakozással kisért előadást a Szakszervezeti Bizottság a Magyar Szov
jet Baráti Társasággal együtt rendezi szeptember 23-án, délután 1J4 6 
órai kezdettel az OMK klubhelyiségében,

A MAGYAR-SZOVJET BARÁTI TÁRSASÁG HÍREIBŐLi
Az MSZBT helyi vezetőségének részéről RUDAS Klára vett részt az 
SZB szakmai munkabizottságának azon az értekezletén, melyen az 
1959|6Ő* OKTATÁSI ÉV NYELVTANFOLYAMAINAK KÉRDÉSEIT beszélték meg.
Az MSZBT orosz nyelvi tanfolyamai szervesen illeszkednek be a könyv
táron “belüli nyelvtanfolyamok sorába, Valószinüleg haladó tanfolya
mot és felső fokon nyelvgyakorló klub-ö"ssze*jöveteleket indítanak 
meg október 1—tői, A jelentkezések elbírálása most van folyamatban.
Az MSZBT és á Szakszervezeti Bizottság jövő évi' MOSZKVA-LENINGRÁDI 
TANUIMÁNYUTJÁT előkészítő ELŐTAKARÉKOSSÁGI AKCIÓ szept, 17-vel meg
kezdődött, További jelentkezéseket - amig az utazást biztosító szer
ződést az utazási irodával meg nem kötik — még elfogadnak.

FIGYELŐ SZEMMEL
Lapunk e számától kezdve "RAKTÁRI ŐRJÁRAT" címmel 

cikk-sorozatot indítunk. Raktáraink helyzetéről most 
a könyvek beszé.lnek, Talán szavukra jobban felfigyel
nek, mint gondozóik, a könyvtárosok panaszaira és sür
getéseire,

A KÖNYVEK PANASZA. - íme, többmiiliónyián, félézeréves múltúnk 
csöndjében hallgatunk a' vastag porsubák alatt őrizve évezredek szellem- 
kincseit. Panaszra nem nyílt még a szánk. Az embert szolgáltuk mindég 
s most is érte kiállunk, fejlesztve tudományát, mely látnivaláan csodák
ra képes hasznos segítségünkkel, Szépre és jóra okítunk, milliónyi kelle
mes pillanatot szerezve, zsenge és kérges agyak kinyílnak szellemi fé
nyünk tüzében. Óvjuk az embert a rossztól, betegségek s egyéb lelki
nyavalyák pokoli kínjától. Cenzorok gyilkos pecsétjét, máglyahalált ki
álltunk érte, hogy erőszakos reménye megvalósuljon mihamarabb s vidám 
lehessen, mig él a földön,

De lám, az ember hálátlan hozzánk, ügyet se vetve pusztulásunkra, 
hogy gyógyír kellene itt—ott - hagyja, hogy. köntösünk elrongyol ">djon 
s kinoseket érő fehér lapjaink megfeketedve hulljanak földre, mint a 
leszáradt őszi falombok. Egyetlenegy hely itt a lakásunk, s Nemzeti Könyv
tár oimeres nevünk is méltón hirdeti, hogy nagy nemzeti kincset őriz e 
tár. Szabad—e hát elhézhi szegény rossz gúnyánk rongyait, szétszakadoz
va testünk hulláját?

Mi agyonhasznált, nagyraktáriak s éppúgy Régi Magyari testvéreink 
is hiába várunk $ álmunk nem valósul meg. Ezévben eddig száz darabunkra
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gondol-tak szívvel* száz bekötött könyv, széteső hullák, papiroafatok ^*0 
tengerbe csepp osak, óh pedig van szép könyvkötő műhely ápolásunkra, Jtfe 
jaj, mi haszna, ha itt a dolgos mester ur mással van elfoglalva. Mert 
miegyébért vetik a sutba siránkozásunk, ha fájva kiáltjuk, annyiszor, 
ismét: leveleinket eszi a rozsda, s egy érintésre ezerszám hullunk pusztul
va széjjel, mert az idő rég rágja a testünk. Leszakadt rólunk ruhánk s 
dideregve a teljes pusztulás éhsége esz meg,

Ó, kötészettel foglalkozó kis, s egyszerű és nagyrahivátott Mesterek, 
s Mások! Szabadítsatok meg minket a gonosz halál félelmétől, öntsetek hi
tet belénk, hogy reményünk teljesüljön immár, - s mint szellemünk, mely
ből milliók esznek* beteg testünk is helyreállhasson az eljövendő korok 
szolgálatában. Nagy bizodalmunkat tán segíti a jé munkaelosztás s az, 
hogy az egyszerű szándék meghallgatásra talál s bekötik sebünk egyszer 
talán, - mf - [Következő cikkünk elme: CSAVARGÓ KÖNYVEK BŰNÜGYI KRÓNIKÁJA.]

H i r e k
MÁS KÖNYVTÁRAK ÉLETÉRŐL ÉS MUNKÁJÁRÓL

[a kmk könyvtártudományi osztályának közleménye jt

A napilapok a könyvtárügy különböző területéről — mint láthattuk 
eddig is — elég részletes tájékoztatásokat és elvi cikkeket közölnek.
Talán egyedül a BIBLIOGRÁFIA KÉRDÉSE az, amely a sajté hasábjain mosto
ha helyzetben van, ( Meg kell említenünk, hogy a könyvtári szaksajtéban 
is igen gyéren jelenik meg ilyen tárgyú oikk, vajjy tanulmány), A Magyar 
Nemzet aug, 30-i számában végre UNGVÁRI Tamás tollából egy terjedelmesebb 
oikk látott napvilágot "A könyvészet regénye, A Nyugat'bibliográfiájának 
margójára11 óimén. Igen értékes gondolatokat vet fel elsősorban az irodaí- 
mi bibliográfiákkal kapcsolatban.

Másik ilyen "fehér folt" a sajté hasábjain a KÖNYVTÁRI ÉS TÁJÉKOZTA
TÓ MUNKA GÉPESÍTÉSÉNEK igen időszerű problémája, A Népszerű Technika szep
temberi száma " A dckumentáoió gépesítése" óimén ENDREI Walter Írását köz
li a kérdéssel kapcsolatban, A cikk azt mutatja, hogy erről a témáról 
nem könnyű Írni úgy, hogy azt a nem-könyvtáros közönség kellőképpen meg
értse, A könyvtári os dokúméntáoiés munka gépesítésével foglalkozó könyv
tárosoknak igen hálás feladat lenne népszerű cikkeket Írni erről a kér
désről, (Itt is meg kell azonban jegyeznünk, hogy a szaksajtó "hasábjain 
is elkelne végre már néhány átfogóbb jellegű cikk, )

Az elmúlt hetekben néhány elég jól sikerült oikk látott napvilágot 
EGY-EGY KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁROSRÓL. ("Egy élet könyvek között ", Pest- 
megyei Hírlap' szept, 4. ) Kisalföld szept,6,) A Komárommegyei Dolgozók 
Lapja aug, 12,-i számában pedig BÁRDOS László élénk úti beszámolója je
lent meg a Német Demokratikus Köztársaságban t eY.i tanulmányút járói,

A PESTMEGYEI KÖNYVTÁR HELYISÉG ÉS EGYÉB PROBLÉMÁIT veti fel DARÁZS 
Endrét "Könyvtár - olvasók nélkül" oimü, jól megirt cikke.

Ismét megjelent egy cikk a SZABADPOLCRÓL (Hevesmegyei Népújság azept. 
5,) Az első MŰVELŐDÉSI AUTÓ féléves működéséről számol be a Csanádmegyei 
Hirlap szept, 6,-i száma, A cikkből megtudjuk, hogy az autó felszerelése 
egyre bővül. Szeptemberben már játékfilmet is vetítenek az autó utjai 
kapósán,

A DIAFILMEK KÖNYVTÁRI PROBLÉMÁJÁRÓL ir a Délmagyarország aug, 23,-i
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száma, A CSÁNYTELEKI KÖNYVTÁRRÓL a Csongrádmegyei Hírlap szept, 2„—i szá
ma közöl oikke-t, melyben főleg az olvasók érdeklődésére tér ki, A Szolnok- 
megyei Néplap a KUNHEGYESI NÉPKÖNYVTÁRBÓL közöl hasonló jellegű cikket,
A KAZINCBARCIKAI KÖNYVTÁRRÓL az Északmagyarország súg* 15*-i száma, a 
GÖDÖLLŐI KÖNYVTÁRRÓL pedig a Pestmegyei Hírlap aug, 19, száma közöl óik— 
két,

A Petőfi Népe aug, 3ű-i számában GÓHÉR Anna a Báos—Kiskun megyei könyv
tár vezetője "Egy hasznos élet gyümölcse" elmen arról ir, hogy a. kaloosai 
tanáos egy ottani tanártól megvásárolt igen értékes helytörténeti jellegű 
könyvgyűjteményt, A gyűjtemény őrzését azonban nem a járási könyvtárra, 
hanem a Múzeumra bízták, Hangsúlyozza, hogy ez az intézkedés mennyire hely
telen és intézkedést sürget, Hogy a gyűjtemény a könyvtárba kerüljön.

Annakidején hirt adtunk arról, hogy a Népművelés májusi számában SZE
KERES Pál "Két szomszédvár" óimén a KÖNYVTÁR ES A MŰVELŐDÉSI OTTHON VISZO
NYÁNAK PROBLÉMÁJÁRÓL irt cikket, A lap szeptemberi száma BABICZKY Béla 
hozzászólását közli az umlitett cikkhez, [bÓDAY PÁLJ

Beszámolók
A KÖNYVTÁRÜGY NEMZETKÖZI TANÁCSKOZÁSAIRÓL

A SZOCIALISTA ORSZÁGOK ÖSNYOMTATVÁNY-KÖNYVTÁROSAINAK BERLINI KÓNFERENCIÁJA.

A Deutsche Staatsbibliothek ez év augusztus első felében (11—13,) kon
ferenciára hivta össze a szooialista országok ősnyomtatvány—könyvtárosait,
A Deutsche Staatsbibliothek ősnyomtat'vány osztálya, a század első évtizedé
től' kezdve különlegesen fontos szerepet vállalt a XV, századi nyomtatványok 
korszerű feldolgozásában és az ősnyomtatványkutatás exakt módszereinek ki- 
alaki tás*ában, Több évre terjedő előkészítő tárgyalások után 1904-ben itt 
kezdte meg működését az a bizottság, mely az összes ismert XV, századi 
nyomtatványt tudományos pontossággal és módszerességgel leiró nemzetközi 
ősnyomtatványkatalőgus (Gesamtkatalog dér Wiegendrucke ) előkészítő mun
kálatait és folyamatos sajtó alá rendezését végezte, A katalógus közreadá
sa a második világh-áboru kitörésekor elakadt (a szerzői betűrendes ka
talógusból mindössze a.” A-F betűs szerzők müveit tartalmazó kötetek je
lentek meg), a kézirat azonban sértetlenül fennmaradt s ennek birtokában 
a Deutsche Staatsbibliothek ősnyomtatvány—osztálya ma is az ősnyomtatvány
kutatás nemzetközi központi tájékoztató szerve,

A berlini konferencián sajnálatos m5don csak a csehi- léhgyel, német 
és magyar népköztársaság kiküldöttei (magyar részről Dr, VÉRTESY Miklós 
és SOLTÉSZ Zoltánná) vettek részt, a megbeszélések azonban igy is igen 
hasznosak és eredményesek voltaka A küldöttségek részletes beszámolót 
tartottak aa országukban folyó ősnyomtatványkutatás oélkitüzeseiről s 
Jelenlegi állásáról.. Megállapítható volt, hogy a legtöbb szooialista or
szágban központi ősnyomtatványkatalőgus közreadását készítik elő, A kon
ferencián kialakult általános vélemény szerint a magyar ősnyomtatványku
tatás viszonylag előrehaladott, mert mig a legtöbb országban a háborút 
követő lelőhely változások számbavétele sem zárult le, addig nálunk már 
a vidéki anyag tervszerű feldolgozása van folyamatban,

A szooialista országokban folyó ősnyomtatványkutatás ismertetése után 
a legfontosabb napirendi pont, a Gesamtkatalog dér Wiegendruoke folytatá
sának kérdése került megvitatásra, A konferencia résztvevői egyértelműen
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állást foglaltak a számtalan nemzeti ősnyomtatványkatalógussal som pótol
ható Gesamtkatalog dér Wiegendruoke mielótti folytatása mellett s határo
zatokat fogadtak el a vállalkozás támogatására.Minden szocialista ország 
kijelölte az ősnyomtatványkutatásnak azt a központját, mely legalkalmasabb 
a Gesamtkatalog dér Wiegendruoke szerkesztőbizottságával való együttműkö
désre, a kölosönös felvilágosítások és anyagszolgáltatások lebonyolításá
ra# Magyarországon ezt a feladatot az Országos Széchényi Könyvtár Régi 
és Ritka Nyomtatványok Tára látja el. A Peutsohe Staatsbibliothek ősnyom
tatvány—osztálya a közeljövőben, tervezetet dolgoz ki a (Jesamtkatalog dér 
Wiegendruoke folytatólagos közreadásának előkészítésére s lehetőséget biz
tosit ahhoz, hogy. a szooialista országok tapasztalt ősnyomtatvány—szakem
berei meghatározott időszakra bekapcsolódhassanak a szerkesztős munkálatai
ba.

Kívánatos lenne, hogy a (Jesamtkatalog dér Wiegendruoke meg nem jelent 
köteteinek közreadását - a szooialista országok baráti együttműködése mel
lett — valamennyi jelentős ősnyomtatvány-állománnyal rendelkező ország 
a nemzetközi tudományos vállalkozást megillető megértéssel támogassa,[soltész zoltánné]

A VARSÓI DOKUMENTÁCIÓS VILÁGKONGRESSZUS - 1959# SZEPTEMBER.
A könyvtári dokumentáció kérdése világszerte a szakemberek érdeklődésé

nek középpontjában áll. Ez a kongresszus minket magyar könyvtárosokat külö
nösképpen is foglalkoztat, mert a szocialista könyvtárügynek egy olyan kér
dését érinti, amelynek kidolgozásában magyar könyvtárosok is részt vesznek,

A nemzetközi békés együttműködésnek, a tudományos tapasztalatok kicse
rélésének egyik eszköze a dokumentáció. Ebben a vonatkozásban pedig a tize
des osztályozás az a nemzetközi kapocs, amelynek egységesítésén már régóta 
fáradoznak. Egy olyan rendszer kialakítása szükséges, amely a szocialista 
és a kapitalista országokban egyaránt alkalmazható, A szocialista államok 
fejlődésével sok olyan uj ideológiai szempont merült fel, amelynek az eddigi 
táblázatban nem volt megfelelő jelzete, A szooialista országok egymástól 
függetlenül igyekeztek ezen segitehi és bár nagy vonásokban hasonló meg
oldásokat találtak, a részletekbe*! azonban mégis eltérő eredményekre ju
tottak, Az utóbbi 15 évben voltak ugyan kísérletek, hogy a módosításokat 
közös nevezőre hozzák, ez azonban csak ebben az esztendőben következett be, 
amikor Magyarország vállalta egy olyan értekezletnek a megszervezését, ame
lyen a szooialista államok képviselői az ETO 3-as társadalomtudományi szak
ját illetően egységes álláspontot foglalhatnak el. Az értekezlet előkészí
tésével az Országos Osztályozó Bizottságot bízták meg, mert a varsói elő
készítő bizottság úgy találta, a tizedes osztályozás uj rendszerének kidol
gozásában a népi demokratikus országok közül a magyarok rendelkeznek a leg
fejlettebb munkamódszerekkel. Az általános szempontok kidolgozásával DR, 
VEREDY Gyula kartársunkat bízták meg,

A konferenóián, amelyet Budapesten ez év juliusábaii (6-9#) tartottak 
a SZOVJETUNIÓT a nálunk is jól ismert AMBARCUMJAN professzor képviselte, 
aki a Szovjetunióban legújabban kialakult elveket ismertette. Resztvettek 
még CSEHSZLOVÁKIA, LENGYELORSZÁG, a NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG és RO
MÁNIA kiküldöttei, JUGOSZLÁVIA megfigyelővel képviseltette magát,

A tanácskozások eredményeként javaslat történt a szooialista társadal
mi rend nem tárgyilagos megítéléséből származó jelzetek kicserélésére, a 
szocialista társadalom fogalmainak jelzetezésére, a tudomány mai álláspont
ja szerint elavult felosztások kikapcsolására, egyes fontos fogalmak két-
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féle Jelölésére aszerintt hogy szocialista 'agy kapitalista országokban 
kerül alkalmazásra, régül néhány alosztály átcsoportosítására,

A Társéi világkongresszus [Magyarországot Dr, LÁZÁR Péter képviseli] 
most egy egész napon át, [szept, 17-én] foglalkozik ezeknek a kérdéseknek 
eldöntésével. Úgy véljük, hogy elérkeztünk a kölcsönös megértés és együtt
működés olyan szakaszához, amikor a nyugati államok képviselői is elisme
rik, hogy az ETO rendszerének eddigi polgári beállítottságát meg kell szün
tetni és a haladásnak megfelelően uj alapokra helyezni.

SZAKSZERVEZETI KRÓNIKA
[Hirek szakszervezetünk mindennapi munkájáról,]

A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉNEK ANYAGÁBÓL:

AUG, 25-1 ÜLÉS - A szakmai munkabizottság előterjesztése alapján 
az SZB elhatározta, hogy a szakmai munka elősegítésére a könyvtár 
előtt állő feladatokkal kapcsolatos KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI KÉRDÉSEK MEG
OLDÁSÁRA PÁLYÁZATOT IR KI. A pályázatot az OSZK Kollégiumával és 
a Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti Bizottságával'egyetér
tésben kell kiírni, - Egyéb határozatok* 1, Szakszervezetünk bi
zalmiéi részére szspt, 29-30-án BIZALMI-TANFOLYAMOT kell tartani,
2, A KSz, Budapesti Bizottságának a szakszervezet nemzetközi te
vékenységével kaposolatc# körlevele alapján a NEMZETKÖZI FELELŐS 
TEENDŐKKEL az SZB KISS JENŐT, az SZB póttagját BÍZTA MEG. 3. A 
szakszervezet SZEPTEMBER 15-DECEMBER 31* IDŐSZAKI MUNKATERVÉT szept, 
21-ig össze kell állítani, 4, A munkaterv ismertetésére és a szak- 
szervezet munkájáról való beszámolóra OKTÓBER. 1-10~ KÖZÖTTI IDŐBEN 
TAGGYŰLÉST KELL TARTANI, 5, Megállapította az SZB, hogy a nyári 
szabadságok következtében lemaradások mutatkoznak a tagdijak fizeté
sében, FELHÍVJA A TAGSÁGOT, HOGY SZEPTEMBER FOLYAMÁN PÓTOLJÁK KI
MARADT TAGDÍJAIKAT, a bizalmiakat pedig kéri, hogy nagyobb gondos
sággal tegyenek eleget tagdijbeszedési kötelezettségeiknek.

SZAKMAI MUNKABIZOTTSÁG
Szept, 7-i ülésében megtárgyalta az 155'' 160, okt, évi NYELVTANFOLYA

MOK szervezésének kérdését. Az ülésen'az MSZBT részéről RUDAS Klára, 
a BIK Oktatási Csoportja részéről BESSENYEI Andorné, az ifjúság részé
ről VIZKELETY András, mint meghívottak vettek részt^. A munkabizottság 
meghatározta a nyelvtanfolyamok szervezésének feltételeit és az igények 
felmérésére Jelentkezési-lapok kiadását, A nyelvtanfolyamok gondozására egy 
egy állandó Jellegű bizottságot küldött ki. Tagjai* [sZB részéről] CSA- 
PODI CBabáné, [MSZBT részéről] WLX Györgyné, [KMK Oki, Csop, részéről]
TALP, István, A Jelentkezések alapján a Szakmai Munkabizottság a nyelv
tani olynmokra Javaslatot tesz az OSZK Kollégiumának,

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCS

ÜDÜLÉS — Lapunk megjelenéséig az alábbi dolgozók nyertek üdülési beutalást *
a| Szakszervezeti kedvezményes beutalások* BUJÁK - Barton András 

[aug, 27-szept,9], FONYÓD - Németh János [szept ,10-24] ■> HÉVÍZ -"Horváth 
János [szept, 9-25]?



bj Szakszervezeti önköltséges beutalások: BALATONIÉLLE — Fallenbüchel 
Zoltán és édesanyja [szopt. 1—7J» PILISSZENTKERESZT - Munkácsy Piroska, 
Müller Jenőné, Radnai Márta és édesanyja [szept*l6-3o]* SIÓFOK - Jáger 
Gyuláné férjével és gyermekével [aug, 16—24}, Lázár Péter feleségével és 
2 gyermekével [aug. 25-31]

c( Intézeti beutalások: KESZTHELY — [aug, 20-30. turnusban]: Bódai 
Pál és családja, Papp István és felesége, Borsa Gedeon és családja; [aug. 
31-szept, 9, turnusban]: Major Áxpádné FM könyvtárosa és édesanyja, Tornya 
Aliz édesanyjával és testvérével; [szept. 10-től]: Pozsonyi Erzsébet nyugd, 
könyvtáros, Léke Lajosné MUOSZ könyvtárosa, Braun RÓbertné MUOSZ könyvtá
rosa, [összesen: 8 dolgozó és 9 családtag],

MUNKÁSVÉDELBM - A TT szeptember hónapban felmérte a KÖNYVTÁR MUNKÁSVÉDEL
MI ÉS MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉT, A munkásvédelmi és munkaegészségügy! 
felelősök végigjárták az Intézet valamennyi osztályát és meghallgatták a 
dolgozók kéréseit, panaszait,

A felmérés eredményeiről RÉSZLETES JELENTÉS készült, melyet a TT a 
Szakszervezeti Bizottsághoz és a Gazdasági Vezetéshez továbbított. Feles
leges és a Hiradó kereteit meghaladó lenne a jelentés közlése, mely a 
munkatársak igeijeinek csoportosítását és továbbítását tartalmazza. Csu
pán néhány, általános, jellegű megjegyzést szeretnénk hozzáfűzni,

A munkakörülmények nagyban befolyásolják a végzett munka mennyiségét 
és minőségét. Nyilvánvaló igazságok ezek: Pütetlen helyiségben nem megy 
úgy télen a munka mint a fűtöttben, megfelelő világításban a látóidegek 
nem fáradnak ki olyan gyorsan mint sötétben, a por árt az anyagnak és 
- az embernek is!, h^ az I. SZ. VASRAKTÁRBAN FELÁLLÍTANÁK AZ ÉVEK ÓTA KÉRT 
TASLÉPCSÖT, a raktári dolgozók ugyanannyi idő alatt jóval több könyvet 
hozhatnának ki az olvasókba stb. Ismert dolgok ezek, a kérések és panaszok 
nagy része mégis évről-évre ismétlődik.

A munkát jól végezni nemosak kötelesség, hanem öröm is, A munkahelyen 
ez kováosolja össze az egymás mellett dolgozó embereket közösséggé, ez 
adja meg az Intézethez való tartozás öntudatos büszkeségét, ügy gondoljuk 
tehát, hogy a munkakörülmények javítása, a panaszok meghallgatása, a kéré
sekkel való foglalkozás egy munkahely közösségi szellemét is nem kis mér
tékben befolyásolja. Télen A FtjTHETETIEN RUHATÁRBAN DOLGOZÓ MUNKATÁRSAINK 
BIZONYOSAN SOKKAL INKÁBB AZ OSZK MEGBECSÜLT-DOLGOZÓINAK ÉREZNÉK MAGUKAT,
HA A TÉLI HÓNAPOKRA KÁLYHÁT VAGY HÖSUGÁRZÓT KAPNÁNAK,

Tisztában vagyunk azzal, hogy A KÉRÉSEK TÖBBSÉGE ANYAGI FELTÉTELEKEN 
MÚLIK és az INTÉZET PÉNZÜGYI KERETEI SZABOTTAK. Mégis ARRA KÉRJÜK A GAZ
DASÁGI VEZETÉST, HOGY MINDEN LEHETó ESZKÖZZEL IGYEKEZZEN A KÉRÉSEKET TEL
JESÍTENI, HISZEN EZ MINDNYÁJUNK ÉRDEKE. [v,A#]

KULTURÁLIS MUNKABIZOTTSÁG

A KÖNYVTÁR DOLGOZÓINAK KULTURÁLIS IGÉNYEIT kívánta felmérni az a kér
dőív, amelyet ez év augusztusában osztottak szét a bizalmiak munkatársaink 
között. Az alábbiakban ennek A FELMÉRÉSNEK EREDMÉNYEIT ÉS TANULSÁGAIT kí
vánjuk ismertetni,

A KIOSZTOTT KÉRDŐÍVEKNEK MINTEGY 50 SZÁZALÉKÁT KAPTUK VISSZA. A meg
kérdezettek közül csak 11 munkatársunk kívánt a névtelenség homályába bur
kolózni. (E névtelenség okát a kérdőívek nemigen magyarázzák: valamennyi
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anonym megkérdezett érdeklődést árult el a javasolt programpontok iránt,!) 
Ez az 50 százalék, ha külföldi közvéleménykutatások példáját nézzük,igen 
jő eredmény. Mégis, elszomorító az a gondolat, hogy MINDEK MÁSODIK MUNKA
TÁRSUNK ÉRDEKTELENÜL TÓ KPA FÉLRE KÉRDÉSEINKET, nem mutat érdeklődést ter
veink és az azokban rejlő sok értékes szórakozási, művelődési, tájékozó
dási lehetőség iránt. Vannak olyan osztályok, mint pl, a GAZDASÁSI HIVATAL, 
vagy a TITKÁRSÁG, ahonnan egyetlen egy kérdőivet sem kaptunk vissza — itt 
felmerül a kérdés, vájjon nem a bizalmiak langyosabb munkáját tükrözi az 
eredmény? Annál is inkább felmerül ez a kérdés, mert más osztályokon, Így 
pl, a HIRLAPTÁRBAN a szinte 10Ó százalékban leadott kérdőivek nyilvánvaló
an a bizalmiak lelkes, jó munkáját is diosérik,

RÉSZLETEIBEN VIZSGÁLVA a kérdőívre beérkezett válaszokat, azt látjuk, 
hogy majd minden, tervezett programszámra van érdeklődés. A legkevesebb 
szavazatot a sakk-kör kapta (4 szavazat, amely azonban esetleg elég lehet 
az induláshoz!), — a legtöbbet a filmstúdióba tervezett látogatás (100 sza
vazat), A két szélsőség között azonban elegendő érdeklődés mutatkozik mü- 
teremlátogatások, zenedélutánok, szakmai tapasztalatcserék (fővárosi és 
vidéki), természettudományos ismereteink bővítésére szolgáló kirándulá
sok, stb, iránt. Sok jó önálló ötlet is felmerült* ezek egyrészét igyekez
ni fogunk megvalósítani. Reméljük, hogy az elkövetkező hónapok során meg
valósítandó terveink iránt azok is érdeklődést fognak mutatni, akik kérdő
ívüket nem méltatták figyelemre,

A kulturális munkabizottság sok lelkesedéssel és szeretettel kezdett 
munkájához, HISSZÜK ÉS REMÉLJÜK, HOGY SZÁMÍTHATUNK MUNKATÁRSAINK TÁMOGATÁ
SÁRA* ötleteire, aktivitására — vagy egyszerűen Osak érdeklődésére. Szeret
nénk, ha bebizonyosodna* LEHET KULTURPROGRAMMOT MEGVALÓSÍTANI - MÉG A SZÉ
CHÉNYI KÖNYVTÁRBAN ÍS.

SZAKSZERVEZETI- TAGSÁGUNK SZEMÉLYI HÍREIBŐL 

BEMUTATJUK UJ MUNKATÁRSAINKAT*
NYAKÓ ISTVÁN - A KMK Oktatási Csoportjának uj munkatársa, Szept,

1—én kezdte meg munkáját kömyvtárunkban. Eddig az ELTE filozófiai tanszé
kén tanársegédi beosztásba**, dolgozott. Mostani munkahelyén filozófiai, 
ideológiai, tudományelméleti és tudománytörténeti kérdésekkel foglalkozik. 
Feladata a köiyvtárosok ideológiai továbbképzésének szervezése és segítése,

PATAKINÉ FEHÉR ZSUZSA - Az ELTE könyvtár-magyar szakán ebben az esz- 
tendufoen végzett. Könyvtárunknak szept, 1, óta dolgozója. Jelenleg a Könyv
feldolgozó Osztályon oialeirási munkát végez,

UJ TAGOKKAL GYARAPODOTT SZAKSZERVEZETÜNK, Átigazolást nyertek aiapszerveze- 
tünkhőz: NYAKÓ István, üj .tagok* GALAMB György ne, GARA Andor né, PATAKI Sán- 
dorné Fehér Zsuzsa,

SZEMÉLYI EL BEK s
KÓRHÁZBAN VANNAK: DUBOIS Sarolta, KEMÉNY Mária,

—o—



-15

ÉZAKSZERVEZETÜNKHÖZ INTÉZETT • LEVELEKBŐLi

"Hálás szívvel mondok köszönetét dolgozd társaimnak, akik egyetlen 
gyermekem tragikus elvesztésének súlyos éráiban meleg szívvel áll
tak mellettem ás nyújtották segitságül baráti kezüket* PIROS FERENC- 
NÉ",

"Köszönöm kedves Ko11ágaimnak jólesd részvétüket, mellyel Édesapám 
halála miatt érzett fájdalmamat enyhíteni igyekeztek, KOSTYÁL ISTVÁN"

KONCZ JÓZSEF ezúton köszöni meg minden munkatársának azt a segítsé
get, mellyel hozzájárultak elpusztult hangszerének pótlásához,
NÉMETH BÁ [Németh János, Zeneműtár] Fonyédrál köszönti munkatársait 

H i r e i n k
A TŰZOLTÁSI OKTATÁSRÓL, Belügyminiszteri rendelet Írja elé, hogy a dolgo
sókat ki kell oktatni a' tüzeltákészülékek kezelésére és a tüzeset alkalmá
val szükséges teendőkre.

Könyvtárunk a B,M, rendelete alapján a tűzrendészet! felelős mellett 
létrehozta a tüzrendészeti bizottságot, továbbá osztályonként, csoporton
ként tűsfelelőst rendszeresített.

Ez azonban magában véve nem volna biztositéka annak, hogy a dolgozók 
tisztában legyenek a tüzrendészeti teendőkkel. Ezért - a kiadott rendelke
zésnek megfelelően - már ez év tavaszán megindítottuk a dolgozók tűzren
dészet! oktatását és a nyári szünet után az oktatást folytattuk. Az okta
táson a Könyvtár tüzrendészeti felelőse bemutatta a tüzoltókészülékek ke
zelését és azokon maguk a dolgozók is gyakorolhatták a készülék használa
tát.

Az eddigi oktatásokon azonban néhány dolgoz,é hiányzott. Ezeknek az 
Őszi, még lsét esetben tartandó oktatások valamelyikén feltétlenül részt 
kell venniök. Ha valaki az oktatásrél elmarad, akkor a kerületi tűzoltó- 
parancsnoksághoz fogjuk irányítani, ahol felelősségrevonják az oktatás 
elmulasztásáért.

Igen fontos, hogy kivétel nélkül a könyvtár minden egyes dolgozója 
tisztában legyen a szükséges tennivalókkal, a tüzoltókészülékek haszná
latával, Az Országos Széchényi Könyvtárban felbecsülhetetlenül nagy nem
zeti értékek vannak, ezeknek a veszélytől valé megvédése, illetve az er
re való alapos felkészülés mindnyájunknak erkölcsi kötelessége! [Dr, PÁ
LINKÁS SÁNDOR gazdasági vezető],

NŐI EHÉSZSÉGÜGYI TORNA, A. Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti 
Bizottsága szervezésében - mint korábban hirt adtunk róla - női egészség- 
ügyi torna lesz hetente egyszer, kedden (114 6 - ljé 8). a VIII, Puskin u,
4* sz. alatt lévő tornateremben, A tornaórákat Fodor Endre elvtárs, a te
rületi bizottság sportfelelőse vezeti.

Kérjük mindazokat, akik jelentkeztek a női egészségügyi tornán vaT.-ó 
részvételre, hogy SZEPT. 22-2N, kedden, közvetlenül a munkaidő után gyű-
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legezzenek a Puskin ü, 4# bejárata előtt. Tornaruhát-és - cipőt hozzanak 
magukkal, (A tornánál fürdőruha használata lehetőleg kerülendő, helyéibe 
inkább könnyű trikó vagy blúz. és tornanadrág vagy short az ajánlatos,)
[h.f*]

TEKÉZÉS, uj sportág gyakorlásira adott lehetőséget a K3z Budapesti 
Bizottsága: 20,000 Ft évi bérrel kibérelte a KÖNNYŰIPARI MINISZTÉRIUM 
II, GY.ORSKQjQSL, U, 28. SZ .ALATTI TEKEPÁLYÁJÁT. A legkorszerűbb eszközök
kel -felszerelt pályát a fővárosi hivatalok és közintézmények dolgozői 
- köztük az OSZK dolgozői - vehetik igénybe. [h.F.J

.ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TANULMÁNYI,KIRÁNDULÁS. - Szakszervezeti Bizott
ságunk F.ÉVI OKTÓBER 3-5-ÁN, [szombat-vaaérnap-hétfő] TANUIMÁNYI KIRÁNDU
LÁST rendez EGER-SZÍLVÁSVÁRAD-ÓZD-JŐSVAF0-AGGTELEK-MISKOLC-LILLAFÜRED-GYŐN- 
GYÖS megtekintésére.

Útvonal és’ program s
Október 3-ánj Indulás Budapest-ről 07 órakor [vili. Puskin u. 2ő.]- EGER 

{Érsgki könyvtár, Vármúzeum, városnézés, ebéi-] SZILVÁS
VÁRAD [Szalajka-völgye, éj szaki szállás]

Október. 4-i-éni> [szilvásvárad]-- ÓZD [látogatás a Kohászati Müvekben] 
.JOSVAFÓ - AGGTELEK**Fbarlanglátogatás. séta a környéken, 
éjszakai szállás]

Október 5-án: [aggtelek] - MISKOLC íMegyei Könyvtári - LILLAFÜRED -
GYÖNGYÖS [ebédV OSZK "Bajza József” Könyv-tgr^ Krá 
Muzéum].

Az utazás autóbuszon történik. ÚTIKÖLTSÉG: kb, 180 Ft. [az elszámo
lást utólag az Autóközlekedési Vállalat számlájának kézhez Vétele után 
ejtjük meg. ELSZÁLLÁSOLÁS turista-háziakban, .Szilvásváradon közös szállás 
10 Ft, [jelentkezéskor ^fizetendő,} Aggteleken 8 Ft, [a helyszínen'.fizeten
dő,} ÉTKEZÉSRŐL mindenki önmaga gondoskodik.

Az utazási költség a Gazdasági Hivatal utján 2 részletben kerül 
levonásra at okt. 2—án es a nov, 2-án esedékes fizetésekből.

A tanulmányi kiránduláson résztvevők számára [ókt. 3-áfl és 5-én] 
az Intéeetvezetés tanulmányi szabadságot biztosított,

A tanulmányúton 44 fő vesz részt.

Kiadja az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGA, Fel. szerk. 
és kiad* Horváth Viktor, Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság.— Országos Szé- 
ohényi Könyvtár [Budapest VIII, Muzeum u,a 3,] házi sokszorosítása. Lapzártai 
1959. szept, 17, Megj. 300 példányban, Nytsz. 313



Melléklet az OSZK HiradŐ 1259.8zept,20—i számához

Az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZAKSZERVEZETI 'BIZOTTSÁGA az ORSZÁGOS 
SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KOLLÉGIUMÁVAL ás a KÖZALKALMAZOTTAK SZAKSZERVEZETE BU
DAPESTI BIZOTTSÁGÁVAL egyetértésben a könyvtár előtt álló feladatok meg
oldásának elősegítésére PÁLYÁZATOT HIRDET az alábbi pályatételek megoldá
sáras

i. a könyvtár uj épületének olvasótermi rendszere

Könyvtárunk történetében az uj épületben való elhelyezés uj szakaszt 
nyit meg, a Nemzeti Könyvtár igazi megvalósulásának időszakát. Uj elhe
lyezésünkben elsőrendű feladatunk egy a kor színvonalán állá nyilvános 
szolgálat megszervezése, ahol a mai olvasóközönség sokszorosát tudjuk 
kiszolgálni.

Ennek érdekében uj olvasótermi rendszert kell megteremtenetek, Egy ál
talános olvas fterem mellett a szakolvasótermek, esetleg egyéb olvasóter
mek láncolatát kell létesítenünk gazdag és korszerű kézikönyvtárakkal 
felszerelve. Pl. tudományos olvasótermek [társadalomtudomány és történe
lem, irodalom és művészetek, természettudomány és technika], ifjúsági—, 
mikrofilm—olvasóterem, kutatófülkék, különgyiijtemények olvasótermei.

A pályázóknak két kérdéscsoportra kell választ adniok. Elvi szem-pont
ból : Milyen olvasótermeket állítsunk fel? Az egyes olvasótermek között 
Hogyan oszlanak meg a funkciók? Milyen kihatásai lesznek az Uj rendszer
nek a beszerzésre? Elrendezés szempontjából hogyan helyezkedjenek el az 
egyes raktárak? Kapcsolatok az egyes olvasótermek között. Az olvasótermek 
és a raktárak kapcsolata {[kapcsolat az általános nagyraktárraí és a szak
olvasótermi kéziraktárakkal]. Kaposolatok a katalógusokkal [a nagykataló— 
gus, szolgálati katalógus, az országos KC és az egyes olvasótermek között].

II,_A könyvtár_uj_ieltári_rendsíerének_kialakitása

A feladat olyan leltári rendszer kialakítása, mely az alábbi szempon
tokat leginkább megvalósítja:

1* Regisztrálja a könyvtár valamennyi uj gyarapodását [vétel, ajándék, 
osere, kötelespéldány] olyan formában, amely a pénzügyi előírásoknak meg
felel, így tartalmaznia kell a gyarapodás forrását és értékét, időpontját, 
tartalmát és mennyiségét.

2, El kell kerülnie a könyvtáron belül több helyen futó párhuzamos mun
kát, Ne legyen szükség pl. á kötelespéldány-csöpörtnál már egyszer regiszt
rált anyag újabb nyilvántartásbavételére. Figyelembe kell venni,.hogy a 
könyvtár kötelespéldánycsoportja és csereszolgálata országos feladatot 
látnak el, igy nyilvántartásaik nem csupán az OSZK sajátos szempontjait 
hivatottak kielégíteni,. Ki kell térni a tárak kérdésére ia.

30 A leltári és raktári számok azonosságának megvalósítása. Figyelembe 
veendő, hogy az OSZK jelenlegi raktári rendjének megváltoztatása nem kívá
natos, inkább az uj leltári rendszernek kell közelebb kerülnie a meglevő 
raktári rendhez,

4* Jól áttekinthető és könnyen összegezhető formában el kell látnia



a könyvtár statisztikai adatszolgáltatását, így'áttekintést kell nyujta- 
xiia az uj gyarapodás alaki [könyv, kézirat, aprónyomtatvány, stb.], tar
talmi [ETO főosztályok szerint], nyelvi és gyűjtőköri [hungarika, könyv
tártudomány, stb,] megoszlásáról. Megengedhető, hogy a gyarapodásról mind 
összegező, mind egyedi nyilvántartás készüljön szükséglet szerint,

III. könyvtáruké: továbbképzési rendszerének kialakítása
Könyvtárunk dolgozóinak továbbképzésére [ideológiai, szakmai és nyelv- 

oktatásj megfelelő továbbképzési rendszert kell.kialakítani.
Az elkészítendő tervezet vegye figyeleinbe 1, a nemzeti könyvtár sajá

tos feladatait, 2. könyvtárosaink előképzettségét, 3. a dolgozók külön
böző kategóriáinak igényeit, 4. az egyes munkakörök követelményeit.

A pályamunkának tartalmaznia kell a továbbképzés szervezeti felépíté
sét, az egyes tanfolyamok és ftás oktatási formák tematikáit, óraszámát, 
a várható költségkihatást, az esetlegesen szükséges munkaidőkedvezménye
ket, stb. Ki kell terjednie a könyvtári tapasztalatoserék, kül-és belföl
di tanulmányutak, külföldi könyvtárakkal való könyvtároscserék, üzemláto
gatások, stb, megszervezésére, A pályaműnké tartalmazzon javaslatot más 
intézményekben, szervezetekben folyó oktatási munkához való kapcsolódás
ra, különösen dolgozóink világnézeti, általános műveltségi továbbképzése 
és látókörük szélesbbitése szempontjából,

PÁLYADIJAK:

I, PÁLYÁT ÉTÉ LNÉL: 1« díj - 2 500 Ft, egy külföldi tanulmányút költ
ségeire,. - Tizennégy napos ingyen Üdülés 2 személy részére, 3, dij —
500 Ft#

II, PÁLYATÉTELNÉL: 1 díj -*2 Ö00 Ft. 2, dij - Tizennégynapo3 ingyen 
üdülés, egy szetaély részére, 3. dij - 400 Ft,.

III. PÁLYATÉTELNÉL: 1, dij - 1 500 Ft. 2, dij - Tizennégynapos in
gyen üdülés egy személy részére, 3» dij - 400 Ft.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

1. A pályázaton az Országos Széchényi Könyvtár dolgozói vehetnek 
részt,

2. A PÁLYAMUNKÁK BEKÜLDÉSÉNEK IDEJE: I. pályatételnél 1$59* DECEM- 
HBR 1#, II. pályatételnél 1?60, FEBRUÁR 1, III, pályatételnél 1960, 
JANUÁRI.

3. A pályamunkákat jeligével zárt borítékban az OSZK Szakszervezeti 
Bizottság titkárához kell beküldeni. Külön zárt borítékban mellékelendő
a pályázó neve. Mindkét borítékon a jeligét fel kell tüntetni,

4. A pályamunkák elkészítéséhez szükséges részletkérdésekben a 
Szakszervezeti Bizottság szakmai munkabizottságának tagjai közül [mind
három tételnél] : SALLAI István* [ I, tételnél]: BORSA Gedeon, LÁZÁR 
Péter; [il tételnél]: BORSA Gedeon* [ill tételnél]: KISS Jenő és a KMK 
OKT. CSCFCifM.j, nyújtanak felvilágosítást. Az uj épület alaprajzai is 
rendelkezésre állanak,

5. A beérkező pályamunkákat az OSZK Kollégiumának, a Közalkalmazottak
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Szakszervezete Budapesti Bizottságának, az OSZK Szakszervezeti Bizott
ságának 1—1 kiküldöttjétől alakult bizottság birálja el, A pályamunkák 
elbírálásánál azok megvalósithatása alapvető feltétel, A pályamunkák 
elbírálására alakítandó bizottság részéről fenntartjuk a jogot aj a 
díjazott pályamunkáknak a könyvtár Évkönyvében való közlésére; b] a 
kitűzött sélt nem biztosító, a vártnál alacsonyabb színvonalú pályamun
kák esetén az 1, dijak visszatartására vagy azok megosztására.
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