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KITÜNTETÉSEK AZ ALKOTMÁNY ÜNNEPÉN

A KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉS A 
KÖZALKALMAZOTTAK SZAKSZERVEZETE

D r .  WIX GYÖRGYNÉT

A MAGYAR KÖNYVTÁRÜGY ÉRDEKÉBEN 
K I F E J T E T T  K I E M E L K E D Ő  
M U N K Á S S Á G Á N A K  ELISMERÉSÉÜL
S Z A B Ó  E R V I N  
E M L É K É R E M M E L
J U T A L M A Z Z A

BUDAPEST, 1977. augusztus 2o.

tjLi. VWc
FŐTITKÁR V MINISZTER 1

A kitüntetést Gyarapítási Osztá
lyunk vezetőjének Molnár Ferenc 
kulturális minisztériumi államtitr 
kár nyújtotta át augusztus 18-án 
az Országház Vadásztermében.

E magas kitüntetéshez intéz
ményünk minden dolgozója nevében 
őszintén gratulálunk, hiszen Wix 
Györgynét szakmai tudásáért, fá
radhatatlan munkájáért mindnyájan 
tiszteljük, kedves, készséges, em
berséges magatartásáért pedig be
csüljük, szeretjük.

Ugyancsak augusztus 18-án délelőtt adta át dr. Havasi Zoltán főigazgató- 
helyettes az OSZK több, munkáját példamutatóan végző dolgozójának az alábbi 
kitüntetéseket.

A SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT érdemérmet kapta: 
Baczoni Tamásné 
Bor Kálmán 
dr. Borsos Józsefné 
dr. Faragó Lászlóné 
Gajtkó Éva 
Horváth Lajosné 
Juhász Lászlóné

Kádár László 
Körtés Júlia 
Mártyán Gyuláné 
Murányi Róbert 
Sípos Márta 
Vizsoly! Gyuláné 
dr. Vörös Károlyné
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A KIVÁLÓ MUNKÁÉRT kitüntető elmet kapta
Balázs Ferencné 
Dr. Balogh György 
Barnaföldi Gábor 
Dr. Burlán Ignácné 
Bútor Veronika 
Dr. Debulay Imréná 
Geröly Józsefné 
Hajós Csabáné 
Inotal István 
Dr. Kausay Tiborné 
Magyar Erzsébet 
Mayer János

Sefcsik Gyuláné 
Szende Aladárné 
Tábori Györgyné 
Tibolya Istvánná 
Vissy Gézáné

Pécsi Árpádné 
Rádiós Lajos
Rothmeisel Károly

Muzslay Lászlóné 
Németh Károlyné 
Pál Ágnes

A kitüntetett dolgozóinknak szeretettel gratulálunk. Büszkék vagyunk rá
juk és jó munkájukra továbbra is számítunk.

HORVÁTH Józsefné több mint egy éve a Sokszorosító üzem dolgozója, státuszt 
azonban nemrég kapott. Más szakmából jött /ott nem érezte jól magát/. Sok
szor ment el üzemünk elótt, be-benézett az ablakon, rég szeretett volna itt 
dolgozni. Amikor felvételt hirdettünk, azonnal jelentkezett. Rövid idén be
lül megtanulta a sokszorosító üzem összehordási munkáit, s amikor a xerox 
gépen adódtak munkaerő-problémák, vállalta a lemezkészítés megtanulását. Fél 
éve készíti az üzem nyomólemezeit, nagyon szereti ezt a munkát, s jól érzi 
magát kollektívánkban. /Rosta Lajosné/

KALÁCSKA őózsef. "Huszonnégy éves vagyok. Az általános iskola elvégzése után 
géplakatos szakmát tanultam, majd a szakmunkásvizsgát kővető rövid, kalandos 
időszakban az ujságkihordástől a bárzongorázásig sokmindennel megpróbálkoz
tam. Végül a Magyar Hajózási RT.-nél kötöttem ki, mint nyomtatványtáros. A 
gimnáziumot esti tanfolyamon jártam végig. Röviddel az érettségi után katonai 
szolgálatra vonultam be, majd a leszerelés után, 1977 május 30-án kerültem az 
OSZK Raktári Osztályára, pontosabban a Hírlaptárba, mint raktáros. Bár még 
csak rövid időt töltöttem el a könyvtárban, nem hiszem, hogy megbántam volna, 
hogy itt vállaltam munkát. Hobbym az úszás és a zene; ami pedig a terveimet 
illeti: egyike vagyok azoknak a fiataloknak, akik hazánk egyetemeinek és fő
iskoláinak a kapuit ostromolják,"

UJ DOLGOZÓINK BEMUTATÁSA
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KOVÁCS Zsuzsa /Németi Andrásné/ a Peldolgozó Osztályon dolgozik. Idén végez
te az ELTE Bölcsészettudományi Karán a magyar-olasz tanári szakot. Ez az el
ső munkahelye. Munkásai cimleiró. Külföldi és kötelespéldányként beérkezett 
uj könyvek leírásával egyaránt foglalkozik.

MOHR Kálmán. Februárban került az OSZK Gazdasági Igazgatóságára. Monostory 
Jenő munkakörét vette át a Pénzügyi és Számviteli OsztálypnL Anyagbeszerző
ként 6 biztosítja könyvtárunk legkülönbözőbb igényeit a ceruzától az Íróasz
talig, a villanykapcsolótól a tüzelőig stb. Előzőleg 5 évig végzett hasonló 
munkát a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Hobbyja a sport. Maratoni távon 
kétszeres magyar bajnok. Nős. 15 éves lánya szintén élvonalbeli sportoló.

RÁCZ Ágnes a KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtárának uj dolgozója. 1977-ben 
fejezte be egyetemi tanulmányait, az ELTE könyvtár-orosz szakán. Oroszból 
felsőfokú nyelvvizsgát szerzett. A Szakkönyvtárban a periodikumok gondozását 
valamint a könyvtár orosz nyelvű anyagának feldolgozását végzi.

TFEMKÓ Györgyné 1977. január 1-től a KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtárának 
vezetője. 1962 óta dolgozik, az ELTE könyvtár-magyar szakán szerzett diplo
mát. Kétéves rendszerszervezői tanfolyammal alapozta meg e tárgyban elméle
ti és gyakorlati tevékenységét. Elsősorban az információkereső rendszerekben 
rejlő lehetőségek foglalkoztatják. Építéstervezési tezauruszt szerkesztett, 
fénylyukkártyával, lovaskártyával foglalkozott, ezekről publikált. A Miskol
ci Tervező Vállalat, a KÖTUKI és a Tipustervező Intézet Szakkönyvtárainak il 
letve információs csoportjainak volt a vezetője.
1975-ben Szocialista Kultúráért kitüntetést kapott.

Nemzetközt KAPCSOLATOK 
1977. .január-julius

Munkatársaink külföldön 
Személycsere keretében

A szooialista országok könyvtáraival fennálló személycsere keretében június 
végéig az alábbi munkatársaink voltak tanulmányúton:

íurártnnffv Attila /Nemzetközi Csereszolgálat/ 4 nap, május 10-13. Martin 
Matica Slovenska. - Tárgyalások a kiadványcsere kapcsolatokról.

flr. fflx Gvörgyné osztályvezető /Gyarapítási Osztály/ 6 nap, május 23-28 
Pozsony, Egyetemi Könyvtár. - Hungarlka beszerzés.



Vásárhelyi Judit /RMNy/ 12 nap, május 23-junius 4. Martin, Matica Slo- 
venska. - Hungarika kutatások.

dr. Borsa Gedeon /RMNy/ 14 nap, május 30-junius 12. Belgrád, Nemzeti 
Könyvtár. - Hungarika kutatások.

Murányi Róbert /Zeneműtár/ 12 nap, 'junius 6-17. Martin, Matioa Slovenska. 
- Hungarika kutatás.

Nagy László /RMNy/ 12 nap, junius 6-17. Pozsony, Egyetemi Könyvtár. - 
Hungarika kutatás.

dr. Wlttek Lászlóné osztályvezető /Kisnyomtatványtár/ 6 nap, junius 13- 
18. Moszkva, Lenin Könyvtár. - Tapasztalatosere a kisnyomtatványok könyvtári 
kezeléséről.

Karsay Orsolya /Kézirattár/ 15 nap, junius 15-29. Prága, Státnl Knihov- 
na. - Hungarika kutatás és tapasztalatcsere.

Somkutl Gabriella osztályvezető /Igazgatási Osztály/ 7 nap, junius 22-29. 
Varsó, Nemzeti Könyvtár. - Tapasztalatcsere, tárgyalások a két könyvtár közöt
ti kapcsolatról.

Egyéb kiutazások

dr. Vekerdi József osztályvezető /Nemzetközi Csereszolgálat/ január 11- 
13. között az OSZK ajándék könyvkűldeményeit adta át Bukarestben a Mihai 
Vlteazul Líceum, Marosvásárhelyen a Bólyai Líceum növendékeinek.

dr. Kemény G. Gábor tud. főmunkatárs /Olvasó- és Tájékoztató Szolgá
lat/ április 5-9. között résztvett az újvidéki Matica Srpska fennállásának 
150. évfordulója alkalmából rendezett tudományos ülésszakon, ahol Mocsáry 
Lajosról előadást tartott,

dr. Ferenczy Endréné főosztályvezető május 2-6. között tagja volt an
nak a kereskedelmi-müszaki delegációnak, amely az NSZK-ban tárgyalásokat foly
tatott a vári épületbe kerülő könyvszállító berendezés /Telelift/ megvételé
ről.

Zircz Péter főigazgatóhelyettes május 16-21. között Prágában résztvett 
a Státni Knihovná 200 éves jubileuma alkalmával rendezett ünnepségeken.

dr. Kemény G. Gábor tud. főmunkatárs /Olvasó- és Tájékoztató Szolgálat/ 
a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából junius 13-18. között Martinban 
résztvett a Magyar-Csehszlovák Történész Vegyesbizottság 13. ülésszakán.

Zircz Péter főigazgatóhelyettes julius 19-21. között Moszkvában tartóz
kodott és a Lenin Könyvtárban megnyitotta a magyar könyvtárügyet bemutató ki
állítást.
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Részvétel nemzetközi konferenciákon

Fügéd! Pétérné főosztályvezető január 9-14. között Moszkvában NTMIR kon
ferencián vett részt.

dr. Vizkelety András tud. főmunkatárs /Kézirattár/ március 7-10. között 
Bamberg-ben /NSZK/ résztvett a kődexek feldolgozásával foglalkozó' tudományos 
konferencián, melyet a Deutsche Forschungsgemeinschaft rendezett.

Szilvássy Zoltánná osztályvezető /Külföldi Folyőiratok Központi Kata
lógusa/ március 22-24. között Párizsban résztvett az ISDS Adminisztrativ Ta
nácsának ülésén.

Szilvássy Zoltánná osztályvezető /Külföldi Folyóiratok Központi Kataló
gusa/ május 18-26. között Moszkvában résztvett az NTMIR által rendezett ISDS 
konferencián és szemináriumon.
dr. Szűcs Jenőné osztályvezető /Magyar Nemzeti Bibliográfia Szerkesztősége/ 

junius 7-11. között résztvett az ISO, a Nemzetközi Szabványosítási Szervezet 
londoni ülésén, mely a bibliográfiai leírás kérdéseivel foglalkozott.

dr. Fallenbüohl Zoltán tud. főmunkatárs /Kézirattár/ junius 29-julius 3. 
között Bécsben résztvett a Coronelli-Weltbund dér Globusfreunde nevű nemzetkö
zi kartográfiai egyesület kongresszusán, ahol előadást tartott Irmédi-Molnár 
László munkásságáról.

K Ö Z L E M É N Y

Az OSZK és a KMK munkaügyi döntőbizottságának összetétele 1977. április 1-én 
a következőképpen változott meg:

Elnök: Dr. Tóth Lajos
Elnökhelyettes: Dr. Borsa Gedeon és Gyulai .árpád 
Tagok /az intézmény részéről/: Illyés Katalin és Szente Ferenc 

/a szakszervezet részéről/: Belencsik Lajos és Bor Kálmán
Az esetleges panaszt Írásban vagy szóban a bizottság elnökénél /Kötelespél
dány Osztály, Pollack M. tér 10. Tel.: 338-942/ lehet benyújtani ill. előadni.
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

Németh Mária
A NYELVPÓTLÉK-BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA

Lapunk 1973-as évfolyamának 11/12. számában /231-234. 1./ ismertet
tük könyvtárunk nyelvtudási, nyelvtanulási helyzetét, nyelvpótlék problémáit, majd 1975-ben /5/6.szám. 115-118. 1./ a nyelvpótlék bi
zottság addigi működéséről számoltunk be. Az alábbi összefoglalás
ban a nyelvpótlékokból kiindulva kíséreljük meg az újabb fejlemé
nyeket bemutatni és elemezni, a nyelvtudásban, tanulásban érvénye
sülő tendenciákat meghatározni, a jelenleg aktuális kérdéseket felvetni.

1973-ban, amikor az intézet vezetősége - a már előzőleg lefektetett el
vek alapján - rendezte a nyelvpótlékokat, felszámolta az egyenlőtlenségeket, 
sérelmeket, 73 dolgozónk számára összesen 91 /6 6 felsőfokú és 25 középfokú/ 
nyelvpótlékot engedélyezett. 1975 júniusában 84 munkatársunk 100 /77 felsőfo
kú és 23 középfokú/ nyelvpótlékban részesült. 1977 augusztusában pedig 92 
könyvtárosunk együttesen 116 /ezek közül 85 felső-, 31 pedig középfokú/ nyelv
pótlékot élvez.

Három és fél év alatt tehát közel 20 fővel növekedett a nyelvpótlékosok 
tábora és 24-gyel a folyósított pótlékok száma.

Az emelkedő adatok pozitívumok és jellemzőek ugyan, de a problémákat nem 
érzékeltetik, azokat az elvi és egyedi egyenetlenségeket, sérelmeket nem tük
rözik, amelyek mögöttük bújnak meg. Ezekről szeretnénk a következőkben szólni.

A nyelvpótlékok fedezésére egy meghatározott pénzkeret áll rendelkezésre. 
A nyelvpótlék bizottság - amikor az uj kéréseket tárgyalja - ennek határain 
belül kell hogy maradjon, az e célra szolgáló összeget nem lépheti túl. Uj 
nyelvpótlékok fedezésére tehát elsősorban az eltávozások, a nyugdíjazások 
folytán felszabaduló pénz szolgál. Emellett a keret az utóbbi években megkap
ta a maga 3-5 %-os "béremelését” is, ami a fizetésemelések nyomán adódó nyelv- 
pótléknövekedés fedezésére volt elsősorban hivatott, de amiből uj nyelvpótlé
kok folyósítására is maradt egy bizonyos összeg. Főigazgatói utasítás teszi 
továbbá lehetővé, hogy olyan uj dolgozók, akik előző munkahelyükön már élvez
tek nyelvpótlékot, ha más mód nincs, akkor a béralapból kaphassák meg az őket 
megillető összeget.

Mindezen könnyítés ellenére is a jogos igénylők - akik napi munkájukban, 
az intézeti "közéletben" rendszeresen hasznosítják idegen nyelvtudásukat - ál
talában "sorban állnak" és várni kényszerülnek, amíg kérésük kielégítést nyer
het. Ez szerencsés esetben viszonylag gyorsan megtörténik, de fedezet hiányá
ban nem egyszer hónapokig, ritkábban még hosszabb ideig is elhúzódik. Az idő
eltolódás viszont néha elősegíti a nyelvpótlék bizottság igazságosabb elbirá-
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lását. Ugyanig a több hőnap alatt felszabadult nagyobb összeg birtokában a 
sürgősségi-fontossági sorrend jobban mérlegelhető.

A "várományosok" dossziéja e pillanatban 13 uj kérést tartalmaz. Talá
lunk köztük uj dolgozőkat /akik előző munkahelyükön nem kaptak nyelvpótlékot/, 
régieket, akik:mostanában tették le nyelvvizsgájukat, vagy akik második nyelv
pótlékra már korábban is jogosultak lettek volna, végül olyan kollégáink igé
nyei is itt sorakoznak, akik számára a könyvtár vezetősége egy-egy intenziv 
nyelvtanfolyam munkaidőben történő elvégzését engedélyezte. Utóbbiaknak az 
intézeti munka érdekében való nyelvtanulását, megszerzett tudását minden eset
ben honoráljuk ugyan, de mert nagymértékű támogatást kaptak ehhez a könyvtár
tól, nem vagyunk igazságtalanok, de a várományosok sorában - egyenlő helyzet
ben - a magánidejükben tanulókat részesítjük előnyben.

Az említetteken kivül több kérés vonatkozik az 5» illetve 10%-os nyelv
pótlék felemelésére, az un. kiemelt /8 , ill. 15%-os/ nyelvpótlék engedélye
zésére.

Ismételten hangsúlyoznunk kell, hogy a nyelvtudás magasabb összegű hono
rálására csak kivételes esetben, aktiv nyelvhasználat /levelezés, önálló for
dítás, idegenvezetés, tolmácsolás/ esetében kerülhet sor. A nyelvpótlék bi
zottság döntéselőkészitő javaslatait - amelyek meghozatalánál az illetékes 
főosztályvezetők kívánságait a lehetőségekhez mérten, de messzemenően figye
lembe veszi - az intézet főigazgatója elé terjeszti, aki a kiemelt nyelvpót
lékot csak az egyértelműen indokolt esetekben hagyja jóvá, és akkor is az un. 
"házi nyelvvizsga" eredményétől teszi függővé.

Szeretnénk eloszlatni azt a téves nézetet, amely ebben az eljárásban a 
diploma, illetve állami vizsga felülbírálását látja. Erről nincsen szó, hi
szen az általában járó 5, illetve 10%-os nyelvpótlékot minden jogosult meg
kapja. A házi vizsgáztatás során csupán az illető számára adott célhoz szük
séges magasabb szintű készségeket /Írásbeli kifejezés, tolmácsolás megfelelő 
biztonsága/ kívánjuk elbírálni. Ennek szükségességét önmagában is indokolhat
ja az, hogy egy megszerzett nyelvtudás az évek során mennyire megkophatott, 
középszerűvé válhatott!

X X X

A nyelvpótlékok száma és megoszlása nem tükrözi ugyan a nyelvtudási hely
zet egészét, a nyelvtanulásról sem ad pontoB képet, mégis bizonyos tendenciá
kat jelez, több jó és még több negatív jelenségre felhívja a figyelmet.

Ha az 1973-as adatokat a maiakkal egybevetjük, akkor az egyes élő nyel
vek ellátottságának alakulására a következő jellemzőket említhetjük:

Négy évvel ezelőtt ugyanannyi angol nyelvpótlékosunk volt mint ma /21/, 
de jelenleg kedvezőbb az arány a felsőfokú tudás javára /1973: 10-11; 1977: 
13-8/. A francia nyelvnél szintén tapasztalható némi javulás /II helyett ma 
14/, közülük akkor is, most is csak egy a középfokú. Feltűnően emelkedett vi
szont a német nyelv képviselete: amig 1973-ban erre összesen 23 nyelvpótlék 
jutott, addig ma 40 esik! /1973: 17 felső és 6 középfok; 1977: 28 felső és 12 
középfok/!
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Ezzel szemben sajnos nem javul az orosz nyelvtudás aránya: a jelenlegi 
16 pótlék eggyel való csökkentést jelent a négy évvel ezelőttihez képest. Azu 
akkorihoz hasonló katasztrofálisan rossz képet mutatja a szomszéd népek 
nyelvének ismerete /szlováksl; románrl; szerb-horvát:3 pótlék/. Javulásnak 
minősíthető, hogy ma ketten részesülnek lengyel, hárman olasz és ketten spa
nyol nyelvpótlékban.

Ha a nyelvtudás kor szerinti megoszlását - elsősorban a fiatalok tanu
lási tendenciáit vizsgáljuk, leginkább a német nyelv divatba Jötte ötlik sze
münkbe. 1973-ban 27 német nyelvvizsgával rendelkező közül csupán öten tartoz
tak a negyven év alatti korosztályba, 1977-ben viszont a 40 nyelvpótlékos kö
zül tizenheten képviselik ezt a csoportot. Ugyanez a javulás mutatkozik - ha 
kisebb mértékben is - a francia nyelvtudásban is, az 1973. évi kettővel szem
ben ma hat franciásunk negyven év alatti.

Ha az élő nyelvek tudásában a húsz és harminc közöttieket vesszük osak 
figyelembe, a kép igy módosul: a fiatalok 4 angol, 3 francia, 8 német, 3 o- 
rosz, 2 olasz, 1 spanyol pótlékot élveznek. E korcsoport 21 nyelvpótlékkal 
való képviselete nincs arányban az 50 éven felüliek 32 pótlékával, a 20-40  
évesek csoportjának 40-es száma pedig még alacsonyabb az e koron felüliek 53 
nyelvpótlékához képest.

Objektív tényként könyvelhetjük el a negatívumokat is: az orosz nyelv
tudás stagnálását és a szomszéd, illetve rokon népi nyelvek Ismeretének szin
te teljes hiányát. Ez utóbbi nyelvek ismerői - csakúgy mint régen egy-két ki
vételtől eltekintve ak ötven, sőt hatvanévesek csoportjába tartoznak.

Erőltetett lenne további elemzésekbe belemenni. Hiszen a számok csak a 
helyzetet jellemezhetik, az adott személyzeti fluktuáció mellett egyéb követ
keztetések levonása hamis vágányra vezetne.

X X X

Befejezésként arról kell szólnunk, hogy mit tesznek, mit tehetnek a 
könyvtár vezetői a nyelvtudás! helyzet javítása, a negatívumok kiküszöbölése 
érdekében.

Mindenekelőtt törekszenek arra, hogy az uj dolgozók alkalmazásánál a 
nyelvismerettel rendelkezőket részesítsék előnybe. /Ennek persze a nyelvpót
lék-keretre kiható konzekvenciái vannak/.

Régi dolgozóikat viszont segítik a nyelvtanulásban. Bár a világnyelvek 
elsajátítására számos lehetőség adódik, indokolt esetben, intézeti érdekből a 
munkaidőben tartott intenzív tanfolyamok elvégzését is engedélyezik.

A világnyelvek közül kiemelten kezelik az oroszt, amelynek ismeretére a 
KGST együttműködés fokozódása következtében egyre nagyobb hangsúly esik. Az 
oroszul tanulók - ha ez a könyvtári munka érdekében történik - az intenzív 
tanfolyamokon kívül egyéb tanulási formákhoz /MKE tanfolyam/ is kaphatnak bi
zonyos támogatást.

További kedvezményeket is megadna az intézet vezetősége a szomszéd—, il
letve rokonnépi nyelvek tanulásához azok számára, akik a nyelvvizsga letételét
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kötelezően vállalnák. Megadná mindazt, amiről előző cikkeinkben már beszél
tünk - ha lennének jelentkezők. De bármilyen egyéni előnyökkel járna is ezen 
nyelvek elsajátítása, a fiatalok nem élnek a kedvező lehetőséggel.

Zárjuk ezt a kis tájékoztatást a nyelvtanulásnak*különösképpen pedig a 
szomszéd- és rokonnépi nyelvek elsajátításának fontosságára való felhívással. 
Ez az intézet érdeke is, de ugyanekkor az egyénét is szolgálja. A jobb kép
zettség növeli az előmeneteli, érvényesülési lehetőséget, és közvetlen anyagi 
előnyökben is jelentkezik.

Csak a legújabb fejleményekre utaljunk: a szeptemberi bérrendezés az át
lagosnál is kedvezőbb volt a nyelvtudás! pótlékban részesülők számára, hiszen 
az alapfizetés nagymértékű növekedése automatikusan magával hozta a százalé
kos pótlék összegének emelkedését is. Az idegen nyelvet, nyelveket jól tudó 
és alkalmazó színvonalas szakembereink ezen a réven - a szakmai érdemeik alap
ján megállapított béremelésükön túl — további — évi 1000—3000 forintig menő 
anyagi megbecsülésben is részesültek.

Ez az adalék önmagában is serkentő lehet az intézeti munka szempontjából 
szükséges nyelvek mielőbbi elsajátítására. Mert ha kell is a nyelvpótlékra 
várni /a szomszédnép! nyelveknél a pótlék folyósítása azonnal megtörténik!/, 
a bizonyitott tudás honorálása nem késhet sokáig.

Kecskeméti István
A ZENEMŰTÁR PÉLDÁTLAN JELENTŐSÉGŰ ÁLLOMÁNYGYARAPODÁSA

Visszapillantás

Háromnegyed évszázada, amióta nemzeti könyvtárunkban a kéziratos zenemü
vek gyűjtése - kezdetben a Kézirattár, fél évszázad óta a Zeneműtár szerveze
ti keretei között - rendszeresen folyik, néhány kiemelkedő, "pirosbetüs” nap
ja is volt a gyarapítási munkának. Ilyennek számit Erkel Ferenc hagyatékának 
állománybavétele századunk első évtizedének közepén, benne az összes Erkel- 
opera eredeti, kéziratos példányával és többek között egy Sohubert-dal auto- 
gráfjával. Egy második nagy értékű gyarapodás a 30-as években azáltal követ
kezett be, hogy az egykori Nemzeti Zenede kottatárának jelentékeny történeti 
része átkerült gyűjteményünkbe. Ez az állományrész főként Erkel kisebb nevű 
kortársainak és elődeinek müvei és a korai verbunkos primér forrásai tekinte
tében gazdagította kéziratos zenemü-gyüjteményünket. A harmadik kiemelkedő 
fontosságú gyarapodás az egykori Esterházy-archivum és más rezidenciák kotta
kincsei jelentékeny hányadának állami juttatás révén való megszerzése volt a 
XX. világháborút követő években. Mig a fentebb említett első két állománygya
rapodás magyar zenetörténeti emlékeink értékes gyűjteményét alapozta meg és 
építette tovább, addig a harmadikként említett, rezidenciális eredetű kotta- 
kéziratok egyetemes zenetörténeti forrásgyűjteményünk alapját vetették meg és
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Zeneműtárunkat a világ egyik legértékesebb Haydn-gyüj töményévé avatták.
Az említett három csoportos gyarapodáson túl fontos egyedi szerzemények 

is növelték a kiemelkedő jelentőségű állománygyarapítások sorát. Elsősorban 
Liszt Ferenc eredeti zeneműkéziratait kell kiemelni, amelyek száma lényegesen 
gyarapodott az utőbbi két évtizedben. Legutóbb ebben az évben jutottunk egy 
kivételesen nagy értékű Liszt-autográfhoz: a 12 műből állő ‘'Karácsonyfa-cik
lus1* négykezes változatának teljes anyagához - de nem lehet említés nélkül 
hagyni a Schubert- és Kodály-autográfok terén történt gyarapodásunkat sem. 
Schubert hét dala addig ismeretlen eredeti kéziratának napvilágra kerülése 
valósággal világszenzációt keltett szakmai körökben, Kodály-zenemü-autográ- 
funk pedig - kettőtől eltekintve - korábbam nem volt és osak néhány év óta 
mondhatunk magunkénak tucatnál is több nagyértékü eredeti kéziratot Kodály 
világhírű kórusmüveiből.

Az autográfok egyik része Ismeretlen müveket, másik része egyéb forrá
sokból /pl. kiadványokból/ már ismert müveket tartalmaz. A legizgalmasabb 
"fölfedezéseket" természetesen ama kéziratok napfényre kerülése teszi lehe
tővé, amelyek jelentékeny szerzők addig ismeretlen müvét foglalják magukban. 
Jónéhány példát nyújtottak erre a rezidenciális hagyatékok /főúri és egyhá
zi birtokokból származott kották/, de ide tartozik néhány Schubert— és Liszt- 
szerzeményünk is.

A magábanálló szerzemény

Az utóbbi értékesebbik kategóriába tartozik az a Mozart-autográf, amely 
ez év júniusában került Zeneműtárunk állományába. Gyarapítási történetünknek 
ez a szerzemény azért egyedülálló esete, mert Mozart-zenemü eredeti kézirata 
mindezidáig tudomásunk szerint sohasem létezett Magyarország mai területén.
/A történelmi Magyarország területét figyelembe véve is csak egyetlen erede
ti Mozart-zenemükézirat jelenlegi meglétéről tudunk: az 1768. évi G-dur zon
goraverseny /KV 43c/ I. tételének vázlatáról} ezt Major Ervin a pozsonyi vá
rosi levéltárban látta. Magyarországi Mozart-kéziratokről Major "Mozart és 
Magyarország" c. tanulmányának külön fejezete szól. Vö. Major Ervin: "Feje
zetek a magyar zene történetéből". Sajtó alá rend. Bőnis Ferenc. Bp. 1967, 
Zeneműkiadó. 11-13. 1./

Most először került tehát eredeti Mozart-zenemükézirat az I. világhábo
rú utáni Magyarország közgyűjteményi állományába. Mégpedig olyan Mozart-kom- 
pozició autográfia, amely mindezideig teljesen ismeretlen volt, tehát a Mo- 
zart-müveket regisztráló Köchel-jegyzékben sem szerepelt. Mozartnak egy egy- 
leveles autográfjárói van szó, amelynek rectóján egy moduláló hangnemű /F- 
-durban kezdődő és e-mollban befejeződő/, billentyűs hangszerre irt praelu- 
diuma látható. A verso 9 számozott-basszusos sort tartalmaz, valószínűleg 
Mozart húgának, Nannerl-nek kezeirásával. A recto alján Mozart fiának, Cári 
Mozartnak aláírása szerepel. Az ő tulajdonából került a kézirat bizonyos 
Castiglione báróhoz és tőle Luigia Branca-hoz, egy milánói művészetpártoló 
család egyik tagj-ához. /E családnak Liszt Ferenchez és Rossinihez való kap
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csolatát, valamint Luigia nővérének, Emília Branca-nak e témával kapcsolatos, 
1882-ben, Milano-ban megjelent könyvét "Egy ismeretlen Liszt-dal" c. tanul
mányom bővebben érinti a Magyar Zene 1974. évi 1. számában./

Az autográf rectójának tetején lévő, "Mozart" szövegű rájegyzés talán 
Luigia Branca-tól származik, akinek az említett Castiglione e kéziratot - a 
verso alján olvasható dedikáciÓ szerint - Bécsben, 1846. julius 23-án, mint 
Mozart autográfját ajánlotta. Luigia Branca, ill. férje, Carlo Weber tulaj
donából került a kézirat utóbbinak húgához, Puchs Rudolfné Caroline Weberhez, 
aki a legutóbbi tulajdonosnak, Sulyok Imrének dédanyja.

Sulyok Imre zeneszerző, a Zeneműkiadó Vállalat ny. főszerkesztője a csa
ládi levéltár rendezése során bukkant a nagy értékű leletre. Rövidesen tanul
mányt fog közzétenni róla és a Zeneműkiadó Vállalatnál közre is fogja adni 
azt. Időközben természetesen nemzetközi Mozart-szakórtők hitelesítették az 
autográf valódiságát és az uj Mozart-összkiadás szerkesztősége máris bejelen
tette igényét e kis kompozíciónak az összkiadásba történő felvételére.

Természetesen ünnepi pillanatot jelentett nemcsak Zeneműtárunk, hanem a 
magyarországi kotta-autográf-szerzeményezés történetében is, amikor a szóban 
forgó kézirat említett tulajdonosa hajlandónak mutatkozott e kéziratkincset 
/meg kell jegyeznünk: igen méltányos feltételekkel/ gyűjteményünknek átenged
ni. így került hazánk az első és mindezideig egyetlen Mozart-zenemü-autográf 
közgyűjteményi birtokába, több mint két évszázaddal a kompozíció s egyben a 
kézirat keletkezése után.

Major Ervin még azt irta fentebb idézett tanulmányában: "Nem hisszük, 
hogy a magyar /vagy Magyarországhoz tartozott/ városok zenei gyűjteményeiben 
ismeretlen Mozart-müvekkel fogunk találkozni".

örvendetes, hogy erre a nemrég még megalapozottnak tűnt feltételezésre 
a tények ily hamar rácáfoltak.

Patay Pálné
KÉT ÚJABB RITKASÁG A TÉRKÉPTÁRBAN

Az OSZK Térképtárának gyűjteménye nemrégiben két értékes uj szerzeménnyel 
gyarapodott.

Az egyik Henricus Schaevius: Sceleton geographicum o. atlaszának 1662- 
ben, Braunschweigban megjelent 3. kiadása.

A szerző kiéli orvos és költő volt /Í624—1661/. Müvét is a költészet 
és történelem művelői számára készítette és két tehetséges fiatalembernek 
ajánlotta. Bevezetésképpen egy táblázatban a leghosszabb nappal idejét tün
teti fel a különböző szélességi fokokon, egy másikban a hosszúsági fokok 
egymától való távolságát a 90 szélességi fokon, majd összeveti a fontosabb 
európai országokban használt hosszmértékeket, végül a különböző irányú sze
lek görög és latin nevét sorolja fel.
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A 14 oldalas szöveges részben előbb a lényegesebb földrajzi alapfogal
makat /pl, a földrajztudomány fogalma, az egyenlítő, horizon, zodiacus, föld
tengely, kontinens, sziget, fok stb./ magyarázza meg. Ezután a szárazfölde
ket, tengereket, szigeteket ismerteti röviden. Majd az akkor ismert négy vi
lágrész országainak részletesebb /nyugat-eurőpaiak/ vagy csak rövidebb le
írása következik. Hazánkat /Erdélyt Dácián belül külön említi/ mindössze há
rom sorban tárgyalja, néhány várost sorolva fel, egy kalap alá vonva az ak
kori királyi Magyarországon és a török által megszállt területen fekvőket.

Ezt követi egy 10 oldalas index, amelyben a térképeken szereplő fontos- 
sabb neveket sorolja fel betűrendben.

A térképes rész 41 metszetes, 8 kivételével kézzel színezett lapot tar
talmaz. Az első a két féltekét ábrázolja. 28 foglalkozik Európával, 8 Ázsiá
val, 3 Afrikával, míg Észak- és Dél-Amerikát egyetlen lap mutatja be. Magyar- 
ország négy térképlapon is szerepel: az egész ország, háromnak a szélén pe
dig az ország északi, nyugati, ill. keleti fele látható. Ezek rajza még meg
lehetősen torz} a Duna ÉNy-DK irányban szinte egyenes vonalban fut az orszá
gon keresztül. A térképek metszése két mester müve: nagyobbrészt Ph. Cluvius 
jeles leideni földrajztudósé /1580-1623/* kisebbik része pedig a strassburgi, 
majd frankfurti M. Miller rézmetszőé /1640-1678/.

Érdekessége az atlasznak, hogy különös részletességgel foglalkozik az 
ókori földrajzzal: az antik Itáliáról egy Összesitő lapon kivül még 6 rész
let-térképet is közöl, ugyanakkor az újkoriról mindössze egyetlen egyet. Más 
országok térképein /pl. Pannónia és Illyricum, Hispánia stb./ ugyanazon a 
lapon együtt tünteti fel az ó- és újkori tartalmat.

Az egyes térképek ábrázolási módja a kornak megfelelő. A nevek jól ol
vashatók /a fentebb említettekből adódóan sokszor két nyelven szerepelnek/.
A fokhálózat ki van rajzolva vagy be van jelölve, a méretarány lineáris lép
tékkel van feltüntetve német mérföldben, ill. az ország jellemző mértékegy
ségében. A feliratokat barokkstilusu kartus veszi körül.

Atlaszunk ritkaságnak számit. A világ két legnagyobb térképgyűjteményé
nek, a washingtoni Library of Congress és a londoni British Museum katalógu
sainak egyikében sem szerepel, vagyis állományukban sincs meg. Megszerzésé
vel a XVII. századi atlaszaink eddig eléggé gyér sora igen jelentős darabbal 
gyarapodott.

A másik szerzeményünk egy 45,5x60 cm nagyságú kéziratos térkép. Cime: 
"Temesvarer Bannat". Díszes kartusának szövege tanúsítja, hogy Savoyai Jenő 
herceg parancsára Mercy gróf tábornagy kormányzósága idején készitette a 
Neuperg ezred három tisztje, de Haring árnagy, Kayser hadnagy és Heautnont 
zászlós. Rajzolta Denner, amint azt a kartus alján olvashatjuk. Évszám ugyan 
nincsen rá irva, de az 1720-as évekből származhat.

A térkép készítésének történeti háttere a következő; A török ellenes 
felszabadító háborút /1683-1699/ lezáró karlócai béke értelmében csak a Ma
ros, a Tisza és Erdély között lévő magyar terület marad a törökök kezén. Az 
1716-ban kitört újabb háború során /amelynek több hadműveletének térkép-váz
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lata a Térképtárban megtalálható/ Savoyai Jenő fővezér rövid idő alatt ezt is 
visszafoglalta és az 1718 évi pozsareváci békében a törökök róla is lemondtak. 
A Marós-T1sza-Duna közét azonban a bécsi udvar nem csatolta vissza Magyaror
szághoz, hanem - hozzácsapva az elfoglalt északkelet-szerbiai területeket - 
- Temesvári /Temesi/ Bánság néven katonai igazgatás alá helyezte és kormány
zójává Savoyai egyik alvezérét, Mercy tábornagyot nevezte ki.

A kiváló hadvezér, Savoyai Jenő herceg jól látta. h o ttv mind katonai, 
mind igazgatási szempontból nélkülözhetetlen az újonnan elfoglalt terület fel- 
térképezése. Annál is inkább, hiszen e terület továbbra is határvidék maradt 
/Magyarországról már 1708-ban napvilágot látott Ch.Müller térképe/. így tör
tént meg a kérdéses terület felmérése, amelynek során az egyes kerületekről, 
és az egész Bánságról is több térkép készült. Az utóbbiak egyike a most meg
szerzett példány.

Térképünk topográfiai jellegű. Vízrajza igen részletes., Peltünteti az 
egyes helységeket, nagyságuk szerint különböző jelekkel és nevük kiírásával 
jelöli továbbá a körzetek határait. A domborzat, sem az úthálózat viszont 
nincs kirajzolva rajta, ami arra enged következtetni, hogy ez a példány in
kább igazgatási, mint katonai célból készült. Mint érdekességet megemlíthet
jük, hogy meglehetős pontossággal vannak feltüntetve a "római sáncok".

Térképünk a Bánságot a XVIII. századi betelepítés előtti állapotában mu
tatja be, jól szemlélteti, milyen lakatlan és mocsaras volt akkor ez a vi
dék. így pl. a Béga mentén az alábbi felirat olvasható: "Mórást welcher nicht 
durch zu kommen ist" /moosár, amelyen nem lehet átjutni/.

Térképünk felirata szerint Mercy kormányzósága idején készült. Ő 1717- 
ben került e tisztségbe és rövid megszakítással 1733-ig viselte azt. Mivel a 
felmérés még a fővezér parancsára történt, a munka nem sokkal ezután indulha
tott meg, hiszen a békekötéssel 1718-ban az ő tevékenysége megszűnt ezen a 
területen. Térképünkön fel van tüntetve a Béga folyó uj csatornája Facset-Te- 
mesvár-Klek között, amit Mercy 1718-ban kezdett ásatni. Valószínű azonban, 
hogy a térkép elkészültekor még nem lehetett készen, mert a végleges nyomvo
nalat már utólag rajzolták be. Térképünk tehát az 1720-as években, talán már 
az 1720-as évek elején készülhetett /ismerünk a kérdéses felmérésről készí
tett térképet, amelyen 1723-25 évszám olvasható/.

Uj szerzeményünk azért jelentős, mert a terület legelső felmérése alap
ján készült és egyike a róla készült legkorábbi térképeknek.

Bor Kálmán
HELSINKI 1975 - BELGRÁD 1977

A fasizmus felett aratott győzelem 30. évében, 1975. augusztus 1-én, 
hat évi előkészítő tárgyalások eredményeként 35 különböző politikai-, tár
sadalmi és gazdasági berendezkedésű ország /33 európai állam valamint az USA
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és Kanada/ magasrangu képviselői aláírták azt az okmányt, amelynek célja a 
béke biztosítása a következő generációk számára. Az emberiség történetében 
eddig egyedülálló esemény volt a helsinki biztonsági és együttműködési érte
kezlet, amelynek jelentősége - Georgij A. Arbatovnak, a moszkvai Amerika Ku
tató Intézet igazgatójának megfogalmazása szerint - nem hasonlítható össze 
sem a bécsi /1815/, sem a berlini /1878/, sem a párizsi /1920/ békekonferen
ciáéval.

A konferencia záródokumentuma leszögezte, hogy egy idő múltán folytatni 
kell a tanácskozást a közösen elfogadott ajánlások megvalósitásáról, és ezért 
1977-ben megszervezik a külügyminiszterek megbízóttainak találkozóját. Belg- 
rádban, az uj kongresszusi, u.n. Száva-Palotában junius 15-én kezdte meg mun
káját ez az értekezlet, és nyolc hétig tartó kemény tárgyalások és rugalmas 
kompromisszumok keresése után /5 0 plenáris ülést tartottak/ augusztus 5-én 
a diplomaták megegyeztek abban, hogy a helsinki konferencia záródokumentumát 
aláiró államok külügyminiszteri képviselői 1977. október 4-én ülnek össze a 
jugoszláv fővárosban.

Déli szomszédunk, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi,Köztársaság az eny
hülés, a "détente" folyamatában két vonatkozásban is jelentős szerepet ját
szott: egyrészt mint szocialista ország, másrészt mint el nem kötelezett or
szág. E kettős felelőssége abban is kifejezésre jutott, hogy a második európai 
együttműködési és biztonsági konferenciának ő lesz a házigazdája.

A helsinki záróokmány utolsó fejezete előírja, hogy az okmány szövegét 
az aláiró államok közzéteszik és a lehető legszélesebb körben terjesztik, is
mertetik.

Jugoszlávia, a második konferencia házigazdája példás módon tett eleget 
ennek a kötelezettségének: 1975-ben közreadta a záróokmány szövegét a Jugosz
láviában élő népek és nemzetiségek nyelvén, igy magyarul is. A magyar nyelvű 
kiadás: Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet. Helsinki 1975. Záró
okmány. Fordította Bakota László. Kiadta á Szövetségi Tájékoztatási Bizottság. 
Belgrád: Borba, 1975. 79 1.

Ez az OSZK állományában is megtalálható /OC 49676/ hungarlkum az okmány 
szövegén kívül facsimilében közli az aláiró magasrangu államférfiak kézjegyét 
is. Az európai diplomácia-történet e fontos dokumentumának ezeket a lapjait, 
az aláírásoknak ezt a páratlan gyűjteményét mi is leközöljük. Reméljük, ér
deklik majd a Híradó olvasóit.

Készült Helsinkiben 1975. augusztus 1-én. 
Az alábbi államok nevében:

HELMUTH SCHMIDT
NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG -  izövetiígl hanoellár

146



FJRICI1 HONECKER
NEMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG — a Német Szocialista Egységpárl elsötllkára

CERAIJ) R. FORD
AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK — elnök

BRÚNÓ KREI8KY
OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG — szövetségi kancellár

LEÓ TINDEMAN9
BELGA KIRÁLYSÁG — miniszterelnök

BOLGÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG — a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának elsötitkáia. a Bol
gár Népköztársaság Államtanácsának elnöke

P1ERRB ELLIOTT TRUDEAU 
KANADA — miniszterelnök
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I l i  MAKARIOS ÉRSEK
CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG — köztársasági elnök

ANKER JORGENSEN
DÁN KIRÁLYSÁG — miniszterelnök

CARLOS ARIAS NAVARRO
SPANYOLORSZÁG — miniszterelnök

URHO KEKKONEN
FINN KÖZTÁRSASÁG — köztársasági elnök

VALÉRY GISCARD D'ESTAING 
FRANCIAORSZAG — köztársasági elnök

l4 v J t4 U i .

HAROLD WILSON
NAGYBRITANNIA ÉS ÉSZAK-IRORSZAG EGYESÜLT KIRÁLYSÁG — miniszterelnök

CONSTANTIN CARAMANLIS
GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG — miniszterelnök
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KADAR JÁNOS
MAGYAR NEPKÖZTARSASAQ — a Magyar Szocialista M unkáspárt KB elaőtitkára, a Magyar Népköz- 
társaság Elnöki Tanácsának tagja

tIA M  COSCRAVB
ÍRORSZÁG — miniszterelnök

4

GEIR HALGRIMSSON
IZLAND — miniszterelnök

ALDO MORO
OLASZ KÖZTÁRSASÁG — miniszterelnök és az Európai Közösségek Tanácsának elnöki minőségében

WALTER KYEBER
LIECHTENSTEIN HERCEGSÉG — miniszterelnök

GASTON THORN
LUXEMBURG — miniszterelnök, külügyminiszter

d ó m  MINTOFF
MÁLTÁI KÖZTÁRSASÁG — miniszterelnök, külügyminiszter

ANDRE SAINT MIEUX
MONACO! HERCEGSÉG — állam m inlsiler, a Korm íny Tanícaénak elnüke
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TRYGVE BRATTELI
NORVÉGIA — miniszterelnök

I . M. DEN UYL
HOLLAND KIRÁLYSÁG — miniszterelnök

P

\

EDWARD GIERF.K
LENGYEL NEPKÖZTARSASAG — a Lengyel Egyesült M unkáspárt KB elsői;.kái.

< = 2 e ~ ~ P -(-—
FRANCISCO DA COSTA GOMES 
PORTUGÁLIA -  köztársasági elnök

NICOLAE CEAUSE8CU
ROMÁN SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG — köztársasági elnök

-*L. Ly
GIAN LUIGI BERTI
SAN MARINO — külügyi állam titkár
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MONSEIGNEUR AGOST1NO CASAROU
SZENTSZÉK — Vatikán

OLOF PALME
SVEDORSZAO — miniszterelnök

Pl ERRE GRABER
SVÁJC — az Államszövetség elnöke és klUUgymlnlszter

GUSTAV HUBÁK
CSEHSZLOVÁKIA — a Csehszlovák Kommunista Párt főtitkára, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság
elnöke

SULEYMAN DEMIREL
TÖllöK KÖZTÁRSASÁG — miniszterelnök

L. BREZSNYEV
SZOVJET SZOCIALISTA KÖZTÁRSASAGOK SZÖVETSÉGE — a Szovjetunió Kommunista Pártja Köz
ponti Bizottságának főtitkára

JOSIP BROZ TITO
JUGOSZLÁV S 7 0 r T V 'c~* köztársasági elnök



Ónódy Miklós
NÉHÁNY SZÓ AZ OSZK UJ PENTAKTA MIKROPILMLAP GÉPSORÁRÓL

A múlt óv végén megérkezett könyvtárunkba az első mikrofilmlap /mikro- 
fiche/ felvételező és kidolgozó illetve másoló gépsor. Miután a mikrofilmla
pos fényképezéssel kapcsolatban sokan tettek fel kérdéseket a Mikrofilmtár 
dolgozóinak, úgy véltűk,helyes lesz*, ha az OSZK Híradó hasábjain rövid táié- 
koztatást adunk erről a könyvtár munkatársainak.

Bevezetőként néhány szót a tekercsfilmes és a mikrofilmlapos mikrofil
mezés néhány lényeges kérdéséről. Az állományvédelmi mikrofilmezés során ed
dig kizárólag 35 mm-es tekercsfilmmel dolgoztunk. Ez megfelel a normál mozi
film méretének, azzal a különbséggel, hogy az általunk használt film két szé
le nincs perforálva, s igy a hasznosítható képmező mérete nagyobb mint a per
forált filmeknél. Egy-egy 35 mm-es filmtekercs hossza általában 30,5 m. Egy 
méter ilyen filmre a fényképezett dokumentum nagyságától függően 20-50 felvé
tel fér, ami azt jelenti, hogy egy-egy tekercsen 610-1525 felvétel van. Az 
1950-től 1977-ig terjedő időszakban folytatott állományvédelmi mikrofilmezés 
során minden dokumentumot lapjainak számától függetlenül tekercsfilmre fény
képeztünk. így vannak olyan tekercsek pl. az FM4 /zenemű/ és az FM6 /színház
történeti/ jelzetű mikrofilmek között, méghozzá nagy számban, amelyeken 30-50 
cim - sőt egyes esetekben ennél több - is van. Ugyanakkor pl. az FM3 jelzetű 
hirlapmikrofilmeknél előfordul, hogy egyetlen cim anyagát 100-nál is több te
kercsre kell fényképezni. Pl. a Temesvarer Zeitung, amely nem is a legterje
delmesebb hirlapcim 177 tekercs hosszúságú.

Műszaki, mikrofilmezéstechnikai szempontból lényegtelen, hogy egy mü 170 
tekercsen van, vagy pedig egy tekercsen 50-60, sőt akár 100 mü. Nem lényegte
len ez az adottság a könyvtári használat szempontjából. Gondoljunk csak arra, 
hogy egy kutatónak egy meghatározott 3-4 lapos zeneműre van szüksége, s ezt 
egy olyan mikrofilm tekercsen kell megkeresnie, amelyen 800 vagy 1200 felvé
tel van. Egyenként végig kell néznie minden a tekercsre fényképezett cimet, 
ameddig a keresettet meg nem találja.

Ugyanilyen bonyolult kérését igényel a tekercsfilmre fényképezett folyó
iratoknál egy-egy irodalmi hivatkozás alapján keresett cikk, tanulmány megta
lálása. Először is ki kell keresni a tekercset, amin a megfelelő évfolyam 
szerepel, azután az olvaBÓkészülékbe helyezett filmen meg kell keresni a hi
vatkozott számot, majd az olvasni kivánt cikket. Ez egy 700—800 felvételt, az 
az 1400-1600 folyóiratoldalt tartalmazó tekercsen nem is olyan egyszerű dolog

Még bonyolultabbá válik az ügy akkor, ha az olvasó egy ilyen tekercs egy 
két kockájáról mikrofilm másolatot vagy papir nagyítást kór. Ez a jelenlegi 
körülmények között általában a kért dokumentumlapok ujrafényképezésével vagy 
xerox másolásával történik, ami mindenképpen rontja a dokumentum állagát.

A mikrofilmlapos mikrofilmezés ezt a keresést és a másolatszolgáltatást 
könnyíti meg. Egy 105x148 mm-es mikrofilmlapra - a dokumentum nagyságától füg 
gően - általában 30 /kétoldalas/ felvétel fényképezhető. Ez azt jelenti, hogy 
a keresett néhány oldalt csupán egyetlen filmlap harminc felvételéből kell ki



választani. A keresett oldalak másolatát tartalmazó mikrofilmlap kikeresése 
megfelelő kereső rendszer kialakítása esetén rendkiviil egyszerű és gyors.

Mindez nem jelenti azt, hogy a mikrofilmlap minden szempontból előnyös- 
sebb a tekercsfilmnél. Egy 400-600 oldalas könyvről készített tekercsfilm 
mind olvasószolgálati, mind tárolási szempontból előnyösebb, mintha ugyanezt 
a könyvet tucatnyi mikrofilmlapra fényképeznék. Ugyanígy előnyösebb mind a 
használat, mind a raktározás és keresés szempontjából a gyakran több tizezer* 
nyi - sőt néha százezernyi - oldal terjedelmű hírlapok tekercsfilmes mikro
filmezése.

Végeredményben azt, hogy egy dokumentumot tekercsfilmre vagy mikrofilm- 
lapra kell e fényképezni, több tényező is befolyásolja. így a dokumentum jel
lege, a használatának /tanulmányozásának/ módja és a terjedelme egyaránt lé
nyeges.

E meggondolásból kiindulva döntöttünk úgy, hogy egyelőre a folyóiratok
nál kezdjük meg a mikrofilmlapra való fényképezést. A felvételező és kidol
gozó berendezések meglehetősen hosszadalmas technikai-technológiai kipróbálá
sa után a Peldolgozó Osztállyal közösen kimunkáltuk a folyóiratok mikrofilme
zésre való .előkészítésének menetét. Megállapítottuk az úgynevezett előzóklap- 
ra kerülő adatsorokat, majd ebből kiindulva meghatároztuk a mikrofilmlapok 
jelzetelésének, cimfejkészitésónek és felvételezésének szabályait.

Mindezek részletesebb ismertetése meghaladja e tájékoztató terjedelmi 
lehetőségeit. Ezért itt csupán annyit, hogy a folyóiratok számonként külőn- 
külön kerülnek mikrofilmlapra. Egy-egy évfolyam folyóiratszámainak tartalom- 
jegyzéke pedig /ha ilyen van/ együttesen is felvételezésre kerül egy lapra. 
Egy cimen belül az egyes évfolyamok számainak tartalomjegyzékeit tartalmazó 
filmlapok két példányban készülnek az olvasószolgálat számára. Az egyik pél
dány évfolyam sorrendbe rakva kizárólag a keresést szolgálja, mig a másik 
példány első mikrofilmlapként az évfolyamot nyitja. A tartalomjegyzék mikro
filmlapok sorszámozása a mikrofilmtári jelzet után római számmal történik.
Az egyes folyóiratszámok mikrofilmlapjait pedig ugyancsak a mikrofilmtári 
jelzet után arab számmal sorszámozzák. A mikrofilmlapokat a sorszámok rend
jében tárolják.

A mikrofilmlapokon a címmezőbe fényképezett jelzet és a sorszám, vala
mint az úgynevezett cimfej /amely a folyóiratszámra vonatkozó legfontosabb 
adatokat tartalmazza/ szabad szemmel olvasható. így az egyes évfolyamok mik
rofilmlapjai közül a keresett folyóirat számot tartalmazó minden további nél
kül kiemelhető és az olvasó rendelkezésére bocsátható.

Július hó folyamán megkezdődik az első négy folyóiratcím anyagának mik
rofilmlapra fényképezése. Ezek elkészülte után most már a gyakorlatban is el
lenőrizhető módon lehet vizsgálat tárgyává tenni az eddigi elgondolások he
lyességét. Amennyiben ez a vizsgálat a kialakított rendszert megfelelőnek 
tartja, s az intézetvezetés a folyóiratok mikrofilmlapos mikrofilmezés! sza
bályzatát jóváhagyja, az év utolsó negyedében megkezdődhet a folyóiratok fo
lyamatos mikrofilmezése. Csak ha ez megindult és elegendő tapasztalat gyűlt 
össze, akkor lehet hozzáfogni más tárak erre alkalmas dokumentumai mikrofilm
lapos állományvédelmi mikrofilmezésének előkészítéséhez.
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A jubileumig ki állítás elokészületei^javagy’ szomorú •tényekről oldottan
/Hangulathullámok több fázisban./

Első hulláin: "Jubileumi kióllitás lesz. A Gyarapítási Osztály feladata a mo
dern könyvgyűjteményt reprezentáló anyag összeállítása. Forgatókönyvet ké
rünk!" - igy a megtisztelő felszólítás. Hangulatunk harcosan optimista, sőt 
büszke: a bőség zűrzavaréban kapkodunk. A magyar tudomány klasszikusai: Bolyai, 
Semmelweis, Sajnovics stb.,a magyar szépirodalom klasszikusai: Fazekas Mihály, 
Vajda stb., lehetőleg illusztráltak persze. A magyar gyermekirodalom klasszi- 
kusai, Flóri könyve, Glatz: Gyermekvilág, Bertuch - és igy tovább. Forgató- 
könyv címszavakban kész, igen mutatós. Jól végzett munka öröme. Sikerélmény.

Második hullám: "Forgatókönyvet kiállítandó, fotózandó stb. darabok méretei
vel a múlt hét végére kérjük." Nosza, jelzeteket kiírni, könyveket kikérni. 
Hangulatunk energikusan optimista, mig a lehozott példányokat meg nem látjuk. 
Kivül csúnyák ugyebár, sarkuk behajlott, kötésük jelentéktelen, de belül?

Harmadik hullám: Lankadó optimizmus, növekvő csüggedés. Bolyai: kivül, belül 
csúnya, tábláinak mozgatható részei hiányosak. Semmelweis: kicsit sok a bé
lyegző. Sajnovics végre szép, de egyedül nem képviselheti a magyar tudományt. 
Tudomány úgyis szürke, jöjjenek az illusztrált klasszikusok! Ludas Matyik 
sora, kiadás variánsok s egyszersmind variációk az agyonforgatott, agyonolva-r 
sott könyvek témájára. Vajda János, Barabás Miklós által illusztrálva: gyönyö
rű lenne* de vizfoltos stb.
No majd a gyermekkönyvek, ugyan ki olvasná agyon azokat? Flóri könyve /nem 
az első kiadás, mert az sajnos nekünk nincs meg/ Drescher Fél bibliográfiája 
szerint 4 bájos színes táblával rendelkezik, azaz: rendelkezett Drescher i- 
dejében. Ma már csak a szövegközti fametszetek vannak meg, jóllehet azok is 
bájosak, de a szövegből nehezebb kivágni, mint a táblát kioperálni. Glatz: 
Gyermekvilág - már Drescher idejében sem a mi példányunkat irta le, mert 
hiányoztak az illusztrációk. Bertuch csodaszép, nem mint példány, hanem elv
ben, illetve uj korában, mig viharvert nem lett.

Negyedik hullám: Bosszankodés, tehetetlen düh és konzekvenciák levonása: a- 
kad szép példány, de azt többnyire az elmúlt tiz évben vettük a leltárbélyeg
ző tanúsága szerint. így még nincs tönkreolvasva, megcsonkítva.

Ötödik - és utolsó hullám: Győz a velünk született optimizmus! Majd a várban 
lesz könyvkiadó állomás. Nem kérheti már ki az egyetemi hallgató. Fazekas Lu
das Matyijának első vagy második kiadását kötelező olvasmányt óhajtva, mert 
éppen - időrendben lévén a katalógusban a cédulák - a legkorábbi kiadások 
kerülnek elsőnek a kezeügyébe, a könyvkiadó kolléga a modern kiadást fogja a 
kérő lapjára kiszignélni. Az Eszterházy kastély látképét sem fogja hiába ke
resni a kutató, ha netán unikálisnak tűnő ma mér csonka példányunkhoz sikerül
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még egy teljeset szerezni a XVIII. századi leírásából, mert a könyvkiadó ál
lomás ráér ellenőrizni a könyv hátsó kötéstáblájába ragasztott lapocskát /a- 
melyet már ma is örömmel ragasztanánk, ha volna értelme/ s ott látná feltün
tetve, hány tábla melléklet volt a könyvben amikor kiadta, s van-e benne any- 
nyi a visszavételkor is. Telén érdemes lesz Braun - Hoogenberg vedutéinak mé
regdrága reprtintjét is beszereznünk, mert akkor hiába fogják kérni szinte 
nem értékelhető becsű eredeti példányunkat, be kell érniük az azonos szépségű 
reprinttel még tán a TV filmek készítőinek is.
Mindez persze csak akkor lehetséges, ha

- lesz még mit védeni a könyvkiadó állomásnak, mire a vár felépülj
- lesz könyvkiadó állomás és ott lelkiismeretes és megfelelő létszámú gár
da, aki ráér ellenőrizni a visszaadáskor a könyveket.

Végül, mert alaptermészetem igen optimista, azt is el tudnám képzelni, hogy a 
külső raktárakból való szállításkor már most vigyázzanak a könyvekre. Akkor 
nem lenne beszakadt gerincű, betört sarkú kötet, a legfrissebb beszerzések 
között sem. Sőt, ha nagyon erőltetem a fantáziámat; még arra is látok lehető
séget, hogy az iskolai oktatás keretében megtanítják ifjúságunkat a kulturá
lis értékek megbecsülésére,netán a közvagyon védelmére. Ez azzal kezdődhetne, 
hogy az iskolai tankönyvek nem lennének évente újak, év végén el lehetne ad
ni őket, és akkor már az általános iskolai tanuló is tudná, hogy kár vajas 
kenyér-tizórai után kézmosás nélkül könyvet venni a kézbe. Esetleg megta
nulná, hogy Keats azt irta: a thing of beauty is a joy fór ever - s a könyv 
is lehet "a thing of beauty", - ha vigyáznak rá.

WIX GYGHGYNÉ
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A KISZ-élet hírei 

/1977. julius - augusztus/

A besorolási és bérrendszer változásával kapcsolatban egységesítettük az 
érdekvédelmi tevékenységünket. Főosztályonként egy-egy KISZ megbízott /lehe
tőleg vezetőségi tag/ képviselte a fiatalok érdekeit, tárgyalt a főosztályve
zetővel, és igy együtt igyekeztek a legigazságosabban dönteni, és lehetőleg 
eltüntetni az eddigi fizetési aránytalanságokat. Az intézmény vezetőségének 
ülésein részt vett Nagy Zoltán, a KISZ érdekvédelmi felelőse.

Julius 23-án Szentendrére látogattunk. Megismerkedtünk a Pest Megyei 
Könyvtár jól felszerelt épületével állományával, megnéztük a színművészeti 
főiskolások vidám Templom-téri játékát, forgatagát, majd az esti, kitünően 
rendezett "Tévedések vígjátéka" c. Shakespeare-darabot.

A KISZ kezdeményezésével és a szakszervezet támogatásával kirándulást 
szervezünk Erdélybe október 4-től 9-ig. Útvonala: Kolozsvár - Marosvásárhely
- Békás Szoros - moldvai kolostorok - máramarosi fatemplomok - Nagybánya -
- Nagyvárad. A részvételi dij 1900 Ft. 42 helyre 66-an jelentkeztek. A részt
vevők kiválasztása a munkahelyi bizottságok, a KISZ érdekvédelmisek és a je
lentkezők segítségével történt meg. A most kimaradók vigasztalásaként megem
lítjük, hogy mód van arra, hogy gyakrabban - évenként is anyagilag támogatott^ 
tanulmányi kirándulást szervezzünkj megfelelő igény esetén. Jövőre tehát 
előnyben részesülhetnek azok, akiknek most nem jutott hely, amennyiben akkor 
is jelentkeznek.

A MINISZTERTANÁCS, A SZOT ELNÖKSÉGE ÉS A KISZ KB 
EGYÜTTES HATÁROZATA AZ IFJÚSÁGI PARLAMENTEKRŐL

A Magyar Közlöny 1977. évi 61. számában /augusztus 5./ két fontos dokumentum 
jelent meg az ifjúsági parlamentek megrendezéséről. A Minisztertanács lo3o. 
számú határozata megállapítja, hogy az 1976-77-ben másodízben megrendezett 
ifjúsági parlamentek eredményesek voltak, betöltötték az ifjúság mozgósítá
sának, közéleti aktivitásuk kibontakoztatásának, a szocialista demokrácia 
gyakorlásának funkcióit.
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A másik dokumentum /1031/1977. /VIII.S./Mt.h.-SZOT-KISZ KB/, amelyet az 
Alábbiakban teljes texjed©lméh,en„közlünk, a narlamentek rendszerének tovább- 
fejleszxesevei Kapcsolatos élveket szegezi le, továbbá néhány változtatásról 
tájékoztat.

"Az ifjúsági parlament, mint a szooialista demokrácia sajátos ifjúsági 
fóruma, fontos szerepet tölt be a fiatalok közéleti nevelésében, a jogok és 
kötelességek gyakorlásában, az ifjúsági törvény végrehajtásának ellenérzésé
ben és a további feladatok meghatározásában.

Annak érdekében, hogy ezen rétegtanácskozások feladataikat még eredmé
nyesebben lássák el - a parlamentek rendszerének továbbfejlesztésében - a 
következőket kell érvényesíteni:

1. Az ifjúsági parlamenteket a munkahelyeken és az oktatási intézményekben 
két évenként, legközelebb 1978-ban, felsőbb szinteken 5 évenként, a középtá
vú népgazdasági tervek készítéséhez kapcsolódva, külön intézkedés alapján 
kell megrendezni.

Munkahelyi és oktatási-intézményi szinten az ifjúsági parlament a fia
talok többségének kezdeményezésére, az illetékes KISZ- és szakszervezeti 
szerv /szövetkezeti szerv/ együttes javaslatára két évnél gyakrabban is őss- 
szehivható.

Azoknál a munkahelyeknél és oktatási intézményekben, ahol a fiatalok 
száma azt lehetővé teszi, a vállalati, intézményi parlament a fiatalok köz
vetlen részvételével, ahol ez nem lehetséges, ott az üzem, osztály stb. pár-* 
lementeken választott küldöttek részvételével kell megrendezni.

A parlamentek megrendezése - az illetékes KISZ- és szakszervezeti, va
lamint szövetkezeti szervek bevonásaumellett - az állami-gazdasági szervek 
feladata.

2. Az ifjúsági parlament jogköre a következőkre terjed ki:
a/ állást foglal:
- az ifjúsági törvény végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásával és
- a vállalati /szövetkezeti, intézményi/ pénzeszközök ifjúságpolitikai 

célokra történő felhasználásával kapcsolatban;

b/ egyet 'rtési jogot gyakorol:
- az ifjúsági törvény végrehajtását szolgáló megfelelő szintű intézkedé

si terv kiadásával kapcsolatban;
o/ dönt:
- a felsőbb szintű parlamentek küldötteinek megválasztásáról és a továb

bítandó javaslatokról.

157



3. Az illetékes KISZ- és szakszervezeti szerveknek az ifjúsági parlamen
tekkel kapcsolatos jogköre a kővetkezőkre terjed kis

a/ előzetesen véleményezik:
- az ifjúsági törvény végrehajtásáról szőlő beszámolót;

b/ javaslatot tesznek:
- a felsőbb szinti! parlamentekre megválasztandó küldöttekre;
- az ifjúsági parlament összehívására;
c/ egyetértési jogot gyakorolnak:
- az ifjúsági törvény végrehajtását szolgáló megfelelő szintű intézkedé

si terv kiadásával;
- a vállalati /intézményi/ pénzeszközök ifjúságpolitikai célokra történő 

felhasználásával kapcsolatban.
4. A Minisztertanács, a Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnöksége és a 

Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága felhívja az állami- 
gazdasági vezetőket az ifjúsági parlamenteken felvetett javaslatok érdemi 
megvizsgálására, folyamatos értékelésére, és azok megvalósításáról a fiata
lok tájékoztatására. Felkéri a KISZ-, a szakszervezeti és a szövetkezeti 
szerveket, hogy a jövőben is segítsék elő az ifjúsági parlamentek eredményes 
megrendezését, a sajtó és tömegtájékoztató szerveket, hogy kisérjék figye
lemmel és rendszeresen ismertessék tevékenységüket.

Aczél György s.k., Gáspár Sándor s.k.,
a Minisztertanács a SZOT főtitkára
elnökhelyettese

Dr. Maróthy László s.k., 
a KISZ KB első titkára"

Pályaterv-egyeztetések a KMK-ban

1974-ben, az Ifjúsági Parlament határozata alapján került sor első Íz
ben a KMK-ban a fiatalok pályaterveinek megvitatására. Az intézet vezetősé
ge és a társadalmi szervek képviselői egyenként ültek le beszélgetni a fia
talokkal, akik a beszélgetés előtt átgondolták és Írásba foglalták jövőbeni 
terveiket, szakmai vagy továbbképzési elképzeléseiket. Ezek az Írásos anya
gok jelentették azon beszélgetések alapját, ahol az érintettek elmondhatták 
terveiket, az intézet vezetősége pedig azt, mennyiben találkoznak az egyéni 
vágyak, elképzelések a KMK távlati terveivel. Ahol az érdekek találkoztak, 
a kibontakozás, a megvalósíthatóság lehetőségeit kellett csak tisztázni,
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Írásba foglalni. Ezeknél a fiataloknál a KMK biztosította a megfelelő tovább
képzés lehetőségét /továbbtanulás, nyelvtanulás, a szakmai feladatokba való 
bekapcsolódás/, a fiataloknak pedig az a teendőjük, hogy - az adott lehető
ségekkel élve - bizonyítsák terveik komolyságát. Természetesen nem minden 
esetben találkoztak össze a személyes és az intézeti vágyak. Ilyenkor "pá
lyamódosításra '* került sors a fiatal vagy választhatott a felkínált lehető
ségek /témák, területek stb./ között, vagy tudomásul kellett vennie, hogy 
távlatilag nem számítanak rá, s az intézet sem fogja egyéni tervei megvaló
sításában támogatni.

Az 1974-es beszélgetések általában jó érzéseket keltettek. Sok esetben 
hamis illúziók helyett konkrét távlatokat, lehetőségeket adtak, vagy megerő
sítették a "pályakezdőket" eredeti célkitűzésűk helyességét illetően.

Azóta eltelt három év, sok uj fiatal lépett be az intézethez, sokan pe
dig megvalósították az 1974-ben közösen kitűzött célokat.

Ebben az évben a KUK minden érdemi munkatársának /besorolás, és nem fe
ladatkör szerint/ el kellett készíteni egyéni ötéves kutatási és önképzési 
tervét. A tervek alapján az intézet vezetősége minden osztállyal, minden 
munkatárssal egyénileg rögzítette a közös elképzeléseket. Mivel az 1974-es 
"fiatalok" közül ma már sokan "érdemi" munkatársnak számítanak, bizonyos fo
kig mást várnak tőlük; ezt az alkalmat kívántuk megragadni, hogy azokkal is 
elbeszélgessünk pályatervükről, akik még nem vettek részt ilyen beszélgeté
sen. Sürgette ezt az a körülmény, hogy sok, középfokú szaktanfolyamot vég
zett munkatársunk tervezi a kiegészítő államvizsgák letételét, tisztán kel
let látni, mi lesz a sorsuk a magasabb fokú képesítés megszerzése után.

A beszélgetések lezajlottak. Meggyőződésem, hogy hasznosak voltak, s a 
jövőben is jvissza kívánunk térni erre a formára. A kölcsönös bizalom szem
pontjából alapvető, hogy minden fiatal tisztában legyen azzal, milyen helyet, 
szerepet szánnak neki a távlati tervekben, s hogy ezeknek a terveknek mennyi
ben tud vagy akar eleget tenni* S ugyanilyen fontosságú az intézet szempont
jából is, hogy tudja: számithat-e azokra, akikre számítani akar. Sok fiatal
nak nincs még határozott elképzelése, érdeklődési köre a szakmán belül. így 
azokra a területekre lehet irányítani őket, ahol tényleg szükséges és hasz
nos lehet ténykedésük, s ez mind az egyén, mind az intézet - de mondhatjuk 
azt is, hogy az egész könyvtárügy - szempontjából csak hasznos lehet.

Sok szó esik napjainkban az egyes intézetek "káderpolitikájáról", ké
szülnek káderfejlesztési tervek. Mindenhol előtérben áll a fiatalok érdekei
nek támogatása. Aligha lehet ennek demokratikusabb, a kölcsönös érdekeknek 
egyaránt megfelelő formát találni, mint az ilyen megbeszélések - tapasztala
taink legalábbis ezt igazolják.

SZINAINÉ László Zsuzsa pártcsoport-bizalmi 
/134-000, 271/
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Levelezésünkből - levelezésünkről

1975-ben született az ötlet: az OSZK KISZ-szervezete kezdeményezze a kapcso
latfelvételt a szocialista országok nemzeti könyvtáraiban dolgozd fiatalok
éit Írjunk bemutatkozó levelet minden intézménybe, s levelezés utján ismer
kedjünk meg egymás szakmai és mozgalmi munkájával. Az ötletet a taggyűlésen 
a többség lelkesen üdvözölte..Hamarosan azeelső — még azonos tartalmú — leve—, 
lek is megfogalmazódtak, és oroszra, angolra, németre fordítva elindultak, 
hogy barátokat szerezzünk Moszkvában, Berlinben, Prágában, Varsóban, Bukarest
ben, Szófiában, sőt Növi Sadon, Kassán vagy Martinban /az egyes nemzetiségi 
kulturális központokban/ is. Néhány hónap elteltével kezdtek megérkezni a vá
laszok. A kéznyujtást sokan elfogadták, kifejezték szándékukat a levelezésre.

Lássunk néhány idézetet a levelekből:
"A Szlovákia két központi könyvtárának ifjúsági szervezeteivel kialakított 
kapcsolatunk sokoldalú - kicseréljük a közös munkára vonatkozó tapasztalatain
kat, kulturális és turisztikai programokat alakítunk ki... Tagjaink látogatják 
az olvasó klubot; a tornaklub is nagyon népszerű. Könyvtárunk vezetősége és a 
szakszervezet Ígéretet tett arra, hogy segítséget nyújt a fotóklub létrehozá
sában. Társadalmi munkát is végzünk, mind könyvtárépületünk csinosításán, mind 
a mezőgazdaságban” /Állami Könyvtár, Prága/.

"Könyvtárunk fiataljai mér régóta gondoltak egy külföldi könyvtárral va
ló barátsági kapcsolat felvételére. Javaslatotokat tehát örömmel vettük, és igye
kezni fogunk a nemzeti könyvtárotok egyenértékű partnereivé válni... Könyvtá
runk... már hosszú éveken át eredményesen együttműködik a Ti könyvtáratokkal, 
mindenekelőtt az állomány gyarapítása, a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés, 
valamint a bibliográfiai munka terén. Az ilyen kölcsönös tapasztalatcsere 
mindkét fél részére hasznossá válhat" /Állami Tudományos Könyvtár, Kassa/.

"...szeretnénk levelezési kapcsolatot teremteni Veletek. Reméljük, hogy 
a kapcsolaton keresztül városotokról, országotokról, könyvtárbeli tevékenysé
getekről több ismeretet szerzünk majd" /Deutsche Staatsbibliothek, Berlin/.

"Köszönjük a levelet, és örülünk a javaslatnak, hogy létesítsünk kapcso
latot könyvtárotok fiataljaival. Nemzeti könyvtárunk dolgozóinak fele fiatal, 
akiknek segítségre van szükségük az iskola befejezése után, gyakran első mun
kahelyükön, az első lépések megtételénél... Legutóbb a Szocialista Ifjúsági 
Szövetség létrehozta Ifjúsági Akcidalapját, amelybe a mi szervezetünk is be
kapcsolódott. Ez olyan alap, amelynek számlájára az általunk teljesített túl
órákért kapott pénz folyik be. Ebből az alapból kirándulást akarunk szervez
ni Budapestre, amely lehetővé teszi, hogy közelebbről megismerkedjünk könyv
táratok munkájával, és egyúttal bevezető lépés lehetne a szervezetetekkel va
ló közelebbi kapcsolat létesítéséhez... Igyekszünk folyamatosan elküldeni 
Nektek könyvtárunk kiadványait, amelyek szélesebb betekintést nyújtanak szá-
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motokra a ml intézetünkben folyó munkába" /Nemzeti Könyvtár, Varsó/.
A kapcsolatteremtés szándéka őszinte volt, az akarat, a szervezőkészség 

és kitartás azonban kevés. A fentiekben idézett Írások már-már történelmi do
kumentumoknak számítanak. A levelezés elakadt, pedig - a levelekből kitűnik - 
a problémák ismerősek, a módszerek hasonlóak, az eltérések pedig tanulságo
sak lehetnek. Vajon a lengyel fiatalok azóta is készülnek-e Budapestre, vagy 
már letettek erről a szándékukról? Vagy esetleg jártak is itt, csak mi nem 
tudunk róla? Az elkezdett levelezés megérdemelné, hogy folytassuk.

Mit lehetne tenni, hogy elkerüljük az elkövetett hibákat? Először ist 
három-négy könyvtárral talán intenzivebb kapcsolatokat tudnánk fenntartani, 
mint' nyolccal-tizzel. Az eddigieknél több sikerrel kecsegtetne az is, ha a 
"hivatalos" levelezést egyénibb hangvételűvel váltanánk fel. Ilyraódon az 
adott /esetleg közvetítő/ nyelvet tudó fiatal személyes kapcsolatba kerülhet
ne az illető könyvtár fiataljaival, ő gyüjtené össze a különböző forrásokból 
/KlSZ-gyülések, OSZK Híradó, OSZK-ismertető stb./ mindazt, ami a külföldi 
partnereket érdekelheti, s ugyancsak ő tolmácsolná a mi kérdéseinket is. Ő 
Írná és fordítaná a leveleket, s időnként a taggyűlésen vagy a Hiradóban be
számolhatna a fejleményekről.

Ez a feladat komoly egyéni vállalás lehetne /amit a közösség megfelelő
en értékelne/, egyben pedig a személyes fejlődésre /aktiv nyelvhasználat, 
jártasság az adott nemzeti könyvtárügyben, illetőleg személyi kapcsolatok ki
építése/ is kiváló alkalmat teremtene.

A levelezésen túlmenően arra is törekednünk kellene - amint ez a KISZ 
1977/78-as akcióprogramjába is belekerült -, hogy levelezőpartnereinket sze
mélyesen is megismerjük, kiküldetések és egyéni turistautak alkalmával felke
ressük. Idővel aztán arra is lenne mód, -hogy - a lengyel fiatalok tervéhez 
hasonlóan - nagyobb létszámban is meglátogathassuk egymást.

A "nemzeti" vagy "nyelvi" felelősök Jelentkezése mellett célszerű lenne 
egy olyan KISZ-tagot is megbizni, aki a levelezés adminisztratív részét fog
ná össze, akinél megtalálható lenne minden kapott levél és az elküldöttek má
solata, aki tehát mindig választ tudna adni, hol tartunk a kapcsolatokban.

Amint a cikkből is látszik, bőven van tennivaló, és nagy szükség van 
kezdeményezésre, személyes vállalásokra. Olyan munkáról van szó, amelyet vé
tek lenne abbahagyni, s amely megéri a fáradságot.

KASTALY BEATRIX 
/318-776/

Látogatóban az OSZK lövendő otthonában

Nap mint nap hallunk valamit a Várba való költözésről, illetve a jelenlegi 
állapotokról, de ismereteink a várbeli ügyekről nem eléggé pontosak, nem
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eléggé frissek. A fiatalok különösen érdeklődnek az uj épület iránt, hiszen 
- remélhetőleg - szolgálati éveik javát már ott fogják eltölteni. /A tavalyi 
ifjúsági parlamenten az is felvetődött, hogy a KISZ-szervezet vállaljon véd
nökséget a vári építkezések felett./

Ilyen előzmények, indíttatások után kértük, meg Óvári Sándort, a Beruházá
si és Könyvtári Üzemi Igazgatóság vezetőjét, a Vár-Bizottság elnökét - aki a 
kérdés alapos ismerője -, hogy kalauzoljon végig Bennünket a Palota könyvtári 
szárnyában. A látogatásra junius 18-án, szombat délelőtt került sor. Népes 
"közönség" gyűlt össze a Disz-téren régi és uj dolgozók vegyesen, több mint 
negyvenen.

A burkolat és díszítés nélkül is igen látványos épületben feszült érdek
lődéssel hallgattuk a részletkérdésekben is pontos válaszokat nyújtó tájékoz
tatást, amely sokunkat foglalkoztat azóta is. íme, néhány reflexió a látottak
ról, illetve a jelenlegi helyzetről:

Régóta izgat az a kérdés, miért éppen az OSZK-nak kell várnia legtovább 
a beköltözéssel azok közül a kulturális intézmények közül, amelyek a volt ki
rályi palotában kapnak helyet. Most megértettem, hogy egy ilyen építkezés, a 
korszerű követelmények figyelembevétele nem mondható látványos, gyors megol
dással kecsegtető feladatnak. Az építkezés már a jelen stádiumában is sejteti 
a nem túl távoli jövőben megvalósuló, nagyszabású könyvtári helyiségek, rak
tári és olvasói terek méreteit, a továbbfejlesztés lehetőségeit. Ezekre a le
hetőségekre érdemes akár hosszabb ideig is várni /Horváth Borbála/.

Lehet, hogy a jobb vagy nagyobb propaganda az oka, hogy más kulturális 
intézmények előbb érnek célba a Budavári Palotába való beköltözést illetően? 
Mindenesetre elgondolkodtató hogyan lesz a legutolsó a beköltözők sorában a 
betelepitési tervekben elsőnek kijelölt OSZK. Titokban azért reménykedünk, 
hátha a közeljövőben meggyorsul az építkezés. Nekünk, a Kötelespéldány Osz
tálynak, úgy gondolom, jó fejlődési lehetőségeket nyújt majd a nekünk szánt 
terület /Révay Rita/.

A látogatás minden résztvevő számára nyújtott uj ismereteket. Betekintést 
kaptunk a kétszer 11 szintes raktár-rendszer termeibe, ahol az OSZK könyv- 
anyagának egy részét már korábban elhelyezték. Köztudomású, hogy bizonyos 
helyeken penész ütötte fel a fejét, aminek okát a mesterséges szellőzés üzem
behelyezésével sikerült idejében megszüntetni: az elhalt penész nyomait pedig 
sok-sok munkaórával, többek között a KISZ-tagok társadalmi munkája segítségé
vel eltávolitottuk a könyvek kötéséről. Sokan talán azt gondolhatták: ezek a 
raktárterek nem is felelnek meg tökéletesen rendeltetésüknek. A betelepitérslk 
óta eltelt három év után azonban bebizonyosodott, hogy a falban lévő kötött 
vízmennyiség a meleg levegő hófúvásának hatására fokozatosan eltávozott és ez 
a megoldás megakadályozta a jövőre nézve is a páratartalom káros növekedését.
A Nemzeti Könyvtár évszázados helygondja a folyamatos felköltözéssel megoldó
dik - biztonságos körülményeket nyújtó raktárterek révén, amelyek mellé modern
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könyvrestauráló részleg is kiépül majd /Kastaly Beatrix/.

Most értettük csak meg igazán, mit is fog jelenteni számunkra a vári 
épület. Kár, hogy az átadás határideje mindig kitolódik. Nem tudom, miért 
nem tud az OSZK országos ügyet csinálni saját, égető problémájából, miért 
nem tudja elérni, hogy soronkívüliséget biztosítsanak neki - amit a Népraj
zi Muzeum, a Nemzeti Galéria, a Skanzen vagy a Várszínház körül éppen mos
tanában támasztott sajtóviták segítségével ezek az intézmények elértek, mi*- 
után az ország közvéleményét maguk mellé állították /Zahoránszky Eszter/.

Valószínű, hogy nagyon szépek és monumentálisak lesznek az olvasóter
mek. De vajon nem leaznek-e túlméretezettek és üresek? Itt "lenn", a Muzeum 
körúton a centrumban vagyunk, egyetemekkel és kutatóintézetekkel körülvéve. 
Több mint egy évszázada él e hely a tudományos közélet központjaként az em
berek tudatában. A látogatás egyéb problémákra is ráirányította a figyelmet. 
Mennyire lehet figyelembe venni a célirányos kutatás lehetőségét biztositó 
kisebb kutatóhelyiségek, mikrofilm-olvasók kialakításának világszerte érvé
nyesülő tendenciáját? Nem okoz-e zsúfoltságot a KMK belehelyezése az épület
be, hiszen ez az eredeti tervekben még nem szerepelt? Bízunk benne, hogy a 
mostanában esedékes "korszerüsitési áttervezés" során ezekre a problémákra 
is gondolnak majd, s hogy egyben ez lesz az utolsó áttervezés, mielőtt fel
költözünk" /Farkas Ágnes/.

A látogatás jó képet adott az épület méreteiről és arányairól. Nem vi
lágos azonban számomra, mennyi helye lesz a szakozó osztálynak. Igaz, a je
lenlegi helyszűkénél biztosan jobb elhelyezésünk lesz. Az első tervek /az öt
venes évek vége, a hatvanas évek eleje/ óta az OSZK szervezetileg is sokat 
változott, pozitív tendenciák merültek fel és erősödtek meg. Emlékszem, az 
akkori épitész-főtervezők egyike le akarta beszélni az OSZK szakmai vezető
it a könyvlift felszereléséről, mondván, hogy az drága, s egyébként is, sok 
embernek lehet munkaalkalmat adni a könyvszállítóénál. Szerencsére, azóta a 
gépesítés tendenciái győzedelmeskedtek. A saját területemen is: a gépesítés
től azt várom, hogy végre lehetővé válik a dokumentumok sok /10-12/ szempon
tú visszakereshetősége. így válik majd lehetővé, hogy a feltáró tevékenység
re több szellemi kapacitás jut /Kiszely Olivér/.

"Az eddigi tervek szerint a belső szolgáltatás és a különgyüjtemények 
muzeális értékű gyüjteményrészeit mikrofilmező részleg, ill. a fotólaborató
rium kerülne fel a Várba. Az 1962-64-es tervekben még szerepelt a színes la
bor is. Újabban azt hallottuk, hogy ezt törölték a tervekből. Érthetetlen, 
hogy miért, hiszen a szakemberek egybehangzó véleménye szerint egy ilyen la
boratórium ma már elengedhetetlen, s a költségeket sem növeli annyival, hogy 
elhagyása indokolt volna. Annál is inkább érthetetlen ez, mivel külföldi meg
rendelőink gyakran kérnek tőlünk szines papírmásolatot, különösen a muzeális 
dokumentumokról, s ezeket csak a mi laboratóriumainkban fényképezhetjük le.
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állományvédelmi okokból. Véleményem szerint egy ilyen áttervezésbe, egy ilyen 
egyszerüsitésbe nem lenne szabad belenyugodnunk" /Neumayer Katalin/.

Értesüléseink szerint az OSZK Hiradó valamelyik következő számában hi
vatalos tájékoztatás jelenik meg a vári építkezés helyzetéről.
összeállította: NAGY ZOLTÁN

/ 318- 776/

Beszélgetés Kulcsár Szabó Ernővel

Kulcsár Szabó Ernő a KUK Állományépitési Osztályán, az Uj Könyvek szerkesz
tőségében dolgozik, 1974 óta. Doktori disszertációja a közeljövőben készül 
el.

- Debrecenben végeztél. Disszertációdat is oda adod be?
- Igenj oda. 1973-ban végeztem Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudomány- 

egyetem magyar-német szakán. Ott olyan környezetbe kerültem és olyan segít
séget kaptam, amely valószínűleg sok tekintetben meg is határozta kutatási 
témám kiválasztását. Disszertációm elme: A regény! fikció és az epikai kons- 
tituáló tényezők /Az 1945 utáni magyar regény alkatának néhány poétikai kér
dése/. Nem véletlenül foglalkoztat annyira a prőzaesztétika. Kedves tanárom, 
Barta János legnagyobbrészt német esztétikai gondolkodáson nevelkedett, s en
nek hozadékát is továbbadta irodalomtörténeti előadásain. Ha az általános 
prőzaesztétikát és -teóriát nézem, szerencsém volt, hogy német szakra jár
hattam.

- Már az egyetemen is foglalkoztatott ez a téma?
- 1972-ben egy tudományos diákköri dolgozatommal /Jelképi ábrázolás a 

modern magyar regényben/ az országos versenyen első dijat nyertem. Megjegy
zem - s ez még jobban esett a hét díjazott közül öten voltunk debreceniek.

- Disszertációdban mely müvekre térsz ki elsősorban?
- Dolgozatom bizonyos szempontból azll945 utáni magyar regénymodell át

tekintése, vagyis történeti témájú - már amennyire történeti lehet a közel
múlt. Németh László: Iszony; Ottlik Géza: Iskola adhatáron; Déry Tibor: G.A. 
ur X-ben - ezekkel a regényekkel foglalkozom, minthogynijabb prózánkban az 
epikai alakítás három alaptípusának tartom ezt a három müvet. Azt vizsgálom, 
hogy e három regény epikai alkata hol esik egybe és hol válik el egymástól, 
s milyen regénymodellek mutatkoznak meg a vizsgálat zárófázisában.

- Úgy tudom, ha itt az Uj Könyveknél lapzárta van, akkor minden mást 
félretéve ezt kell csinálni, akár este is. Hogyan tudsz még emellett a magad 
dolgozataira is időt szakítani?

- Bizony, lapzárta havonta kétszer is van itt, sőt, ha az emberre ráke
rül a sor és éppen "számfelelős" is, akkor minden problémával, hibával, el- 
irással kapcsolatban őt veszik elő. Ilyenkor kétszer annyi energiát emészt
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fel a munka. Az Uj Könyvek fő sorozatában a német, holland, skandináv iroda
lom "gazdája" vagyok, ezenkivül szerkesztem az Uj Könyvek - német, szlovák, 
szerb-horvát és román - nemzetiségi sorozatát, az Uj Külföldi Kézikönyveket, 
sőt most egy annotált folyóiratjegyzéket is összeállítunk a megyei könyvtá
rak külföldi folyóiratállományának feltárására. Ebben az évben határozottan 
ez az utóbbi a legkomolyabb - mert a legnehezebb - munka. Szóval ilyesmikkel 
foglalkozom napközben. De idén nyáron nagyot haladtam előre a disszertációm
mal is - igaz, hogy a szabadságon^sőt a betegállományom alatt is rajta dol
goztam.

- Publikáltál-e már tanulmányt vagy kritikát?
- írtam még régen, .19 évesen egy Sánta-tanulmányt az Együtt o. antoló

giába, tavaly pedig egy "útirajzot" a Keleti Golf-áram c. kötetbe, az NDK 
fiatal irodalmáról. De nem a kötetben megjelenteket tartom ma fontosabbnak, 
hanem azokat az Írásokat, amelyek az újabb magyar regény kérdéseivel foglal
koznak: az Alföldben /1973.6.sz./, a Valóságban /1975.5-sz./ és a Mozgó Vi
lágban /1977.2.SZ./.

Az interjút készítette:
ECSEDY JUDIT 
7131-462/

Mit "vétettünk"?
Még egyszer az egyetemi előkészítő tanfolyamról

Előző cikkem megjelenése óta /OSZK Híradó, 1976. 11-12.sz./ befejeződött az 
előkészítő tanfolyam munkája, megtörténtek a felvételi vizsgák, sőt a jelent
kezőket az egyetemek és főiskolák már értesítették is vizsgájuk eredményéről. 
Ez az eredmény valamivel jobb a tavalyinál: idén öt fiatalt vettek fel, rész
ben Szombathelyre /magyar-könyvtár szakra/, részben az ELTE könyvtártudo
mányi tanszékére. A felvettek és a visszautasítottak aránya kb. 1 : 3»

Van-e snerepe ebben az arányváltozásban a könyvtárunkban szervezett elő
készítő tanfolyamnak? Aligha. Bár a tanfolyam lelkes fogadtatásra talált /ok
tóberben egy-egy előadást nyolcan-tizen hallgattak/, az érdeklődés lassacskán 
hanyatlani kezdett. Karácsony után megértünk ugyan még egy "másodvirágzást", 
hála Berlász Jenő "bácsi" nagyszerű előadásainak, de a hanyatlás ezután roha
mossá vált. Áprilisban már az is előfordult, hogy az előadó fél hatig egyedül 
üldögélt a klubban, majd csüggedten távozott.

A kérdés most már csak az, hogy mit "vétett" a tanfolyam, mit vétettek 
az előadók - többségükben lelkes fiatal diplomások -, akik a rájuk eső héhány 
hét alatt vikendjeiket és minden szabadidejüket az órákra való felkészüléssel 
töltötték. Nem hiszem, hogy demoralizálta őket az a tudat, hogy az előadáso-
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kárt nem jár honorárium. Ökot ismerve nem hihetem, hogy a színvonal ezért 
vagy másért alacsony lett volna. A bajt elsősorban valamilyen szervezési hi
ba okozhatta.

A felvételi arány ugyan jobb a tavalyinál, de még mindig nem kielégítő. 
Még mindig aktuális a "valamit tenni kellene" álláspontja. Csak az a kérdés, 
mit kellene tenni. A tanfolyamot ebben a formában újrakezdeni nem lehet; a 
tavalyi előadőkat ugyanerre felkérni képtelenség.

Erre nem tudok egyedül válaszolni, ezért arra kérem elsősorban a magyar
ás történelemérák előadóit és hallgatóit - de ezen túlmenően mindenkit aki 
javaslattal vagy magyarázattal tud szolgálni, hogy tekintse ezt az Írást kör
kérdésnek és vitaindítónak, segítsen a jövő évi felvételizők előkészítő tan
folyamának a mostaninál sikeresebb megszervezésében.

BALOGH JUDIT
/ 131- 462 /

/A. rovatvezető megjegyzései Az egyetemi előkészítő tanfolyami kétségkívül 
olyan kezdeményezési forma, amelyre érdemes több figyelmet szentelni. A cikk
ben is említett szervezési problémákat megoldhatónak véljük. Bár a helyzetet 
korántsem tartjuk olyan drámainak, mint a szerző, vele egyetértésben szívesen 
olvasnánk a résztvevők véleményét is az OSZK Híradó hasábjain. Természetesen 
minden más ezzel kapcsolatos véleménynek, javaslatnak is helyt adunk.

Mándy Gábor/
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TÁJÉKOZÓDÁS

Somkuti Gabriella
AZ MKE KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRTÖRTÉNETI BIZOTTSÁGA

A hazai könyvtárosokat összefogd szakmai-társadalmi egyesülés - mai ne
vén a Magyar Könyvtárosok Egyesülete - hosszú múltra tekint vissza. Az egye
sület jogelődje, a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete 1935-ben 
alakult meg. A 40 éves évfordulóról megemlékezett a könyvtáros társadalom, 
emléklappal tüntetve ki azokat a könyvtárosokat, akik negyven évvel ezelőtt 
alapitó tagok voltak. A felszabadulás után 1957-ben indult meg erőteljeseb
ben az egyesület szakmai élete. A következő fontos határkő az 1972-es de
cemberi küldöttközgyűlés volt, amely jóváhagyta azt az uj programot, amely
nek értelmében ...a Magyar Könyvtárosok Egyesülete aktívabban szeretne részt- 
venni a hazai könyvtár- és tájékoztatásügy társadalmi irányításában, fejlesz
tési terveinek kidolgozásában és azok megvalósításában, célul tűzte ki a 
szakmai képzés és továbbképzés magasabb szintre emelését, érdekvédelmi tevé
kenységének fejlesztésével pedig hangot kiván adni a könyvtáros-társadalmat 
érintő gondoknak, és fontos feladatának tekintette a magyar könyvtárügy kül
földi kapcsolatainak ápolását és fejlesztését is. E célok megvalósításának 
szervezeti kereteit az egyesület uj alapszabálya fogalmazta meg." /Kovács 
Dezső: Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 1973-75- évi munkájá
ról. * A Magyar Könyvtárosok Egyesületének évkönyve 1975-/

Napjainkban az MKE 2.500 tagot számláló egyesület befolyása a könyvtá
ros szakma életére egyre növekszik. Természetesen a könyvtárosi szakma dif- 
ferenoiálődása magával hozta a differenciálódást az egyesület keretén belül 
is: meghatározott célú és feladatú szekciók és bizottságok alakultak. A szer
vezet szakmai tevékenysége ma már elsősorban ezeken a kisebb szervezeti egy
ségeken keresztül valósul meg. A szekciók közül a legnagyobbak a műszaki 
könyvtárosi és a társadalomtudományi, de számos tagja van a zenei könyvtáro
si, az ifjúsági és gyermekkönyvtárosi szekcióknak is. A bizottságok a szü-, 
kebb szakmai részterülettel foglalkozó, vagy az iránt érdeklődő tagokat tömö
rítik. Van bibliográfiai, osztályozási-indexelési, könyvtár-technikai és gé
pesítési, olvasáskutatási és -pedagógiai bizottság s ezek egyike a könyv- és 
könyvtártörténeti bizottság is.

Az MKE Könyv- és Könyvtártörténeti Bizottsága 1974 őszén alakult meg,
Kéki Béla vezetésével. A bizottság alakuló ülését 1974- szeptember 27.-én 
tartotta, ahol a bizottság elnökévé Kéki Béla ny. könyvtárigazgatóhelyettest, 
titkárává Boda Miklósáét, a pécsi Egyetemi Könyvtár munkatársát választották 
meg. A bizottság 1974/75 folyamán több előadást szervezett, majd Kéki Béla
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lemondása következtében a munka több mint egy évig szünetelt. Az egyesület 
elnökségétől a bizottság újjászervezésére 1976 folyamán e sorok lréja kapott 
megbízást.

Az újjászervezés munkája 1976 őszén Indult meg. A jelentkezési felhí
vást több mint 2.000 könyvtároshoz juttattuk el, kérve ugyanakkor javaslatai
kat a bizottság működésére vonatkozólag, A nagyarányú szervező munka eredmé
nyeként a bizottságnak ma már 170 tagja van s a jelentkezők mintegy egynegye
de Írásban Is kifejtette nézeteit és megtette javaslatait. Az első ülés 1976. 
november 25-én zajlott le az OSZK dísztermében. Itt megtörtént az uj vezető
ség megválasztása és a bizottság munkatervének kidolgozása. /Elnökké Somkuti 
Gabriellát, titkárává Eojedy Juditot, az OSZK Gyarapítási Osztálya munkatár
sát választották. Szervezőtitkári feladatokat lát el Bánfi Szilvia, az OSZK 
dolgozók MKE összekötője, az Igazgatási Osztály munkatársa./

A bizottság célja, hogy kapcsolatot hozzon létre mindazok között, akik 
a könyv- és könyvtártörténet iránt érdeklődnek, vagy a témának aktív kutatói. 
Előadói és vita-fórumot kíván teremteni, szakmai közvéleményt formálni, ku
tatásra alkalmas fiatal szakembereket toborozni, a szakterület fehér foltja
it feltárni és mozgósítani uj kutatások beindítására. Ezt a célt szolgálják 
a bizottság keretében megrendezésre kerülő előadások, viták, konzultáoiók, 
helyszíni látogatások. Figyelemmel kívánjuk kísérni a szakterület irodalmát 
is, ezért az előadások után könyvismertetésre is sor kerül, kísérletet téve 
ezzel egy uj szakmai kritikai fórum kialakítására. Tájékoztatásul idézzük az 
1976/77 folyamán megtartott előadásokat: Borsa Gedeon: Tapasztalatok külföldi 
könyvtárakban a Régi Magyarországi nyomtatványok kutatásai során; Berlász 
Jenő: Régi intézményi és magánkönyvtárak történeti feldolgozásának problemati
kája; Csapod! Csaba: A könyv- és könyvtártörténeti kutatások állása az 1800- 
ig terjedő időszakra; Berza László: A FSZEK Budapest Gyűjteménye; Haraszthy 
Gyula: Néhány módszertani kérdés a 20. századi könyvtártörténeti kutatások
kal kapcsolatban. - Összefoglaló kritikai szemle hangzott el a megyei könyv
tárak legújabban megjelent könyv- és könyvtártörténeti közleményeiről /Borsa 
Gedeon/ és Mezey László, a kötet szerkesztője bemutatta az "Armarium" c. 
könyv- és könyvtártörténeti tanulmánykötetet, a könyv több szerzőjének közre
működésével. Helyszíni látogatásra került sor a FSZEK Budapest Gyűjteményé
ben.

A bizottság 1977/78-as terveiben szerepel egy könyvkötészettörténeti 
előadássorozat. Ezt a bizottság keretén belül létrehozott, könyvkötéstörté- 
nettel foglalkozó munkabizottság vezetője, B. Kozocsa Ildikó, az OSZK Resta
uráló Laboratóriumának vezetője szervezi. Az ősszel induló előadássorozatot 
mindazok figyelmébe ajánljuk, akik régi könyvekkel foglalkoznak, vagy a jö
vőben evvel szeretnének foglalkozni. Az előadások kitérnek majd a régi könyv- 
kötések technikai problémáira is, ezért a szakterületen dolgozók továbbképzé
si formájának is tekinthető. Ez év őszén emlékezünk meg az OSZK 175 éves, az 
Egyetemi Nyomda 400 éves jubileumáról. További tervezett előadások: a könyv
éé könyvtártörténeti kutatások állása 1800-tól napjainkig, a pécsi Klimő- 
könyvtár művelődéstörténeti jelentősége, stb. Ezenkívül helyszíni látogatá
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sok, tapasztalatcserék.
A bizottság tagjai közül többen javasolták, hogy foglalkozzunk az el

múlt 30-50 év könyvtártörténetével, első lépésként a források felkutatásá
val, még élő személyek visszaemlékezéseinek begyűjtésével, sőt megszólalta
tásával, magnős interjúk keretében. Ezen a téren igen sok tennivaló lenne s 
szeretnénk számítani könyvtárunk fiataljainak segítségére is. A szervező-elő
készítő munkát még ez év őszén beindítjuk.

A Magyar Tudományos Akadémia kutatási főirányába tartozik a forrásfel
tárás széleskörű munkája, amely a mi területünkön több kutatási feladatot is 
kínál. Ezek közül itt osak a 18/19. századi possessor bejegyzések kigyűjtését 
említjük, mint könyv-, könyvtár-, de tágabb értelemben "kultúrtörténeti jelen
tőségű feladatot. Az egykori tulajdonosok nevének bejegyzései, a könyvbe ra
gasztott ex-librisek, a beütött könyvtári pecsétek hozzásegíthetnek az egy
kori könyvtárak - akár köz-, akár magánkönyvtárak - állományainak rekonstruk
ciójához, Egy kis magánkönyvtár, vagy egy 19. századi kisebb közkönyvtár /ol
vasókör, kaszinó/ állományának rekonstrukciója pedig egy-egy vidék, vagy vá
ros, vagy az átlagértelmiségi olvasási kultúrájának, Ízlésének megismerésé
hez ad támpontot. A könyvek vándoroltak, szétszóródtak, vagy kumulálódtak 
egy mai közgyűjteményben /vagy az OSZK Fölöspéldány Központjába kerültek/
- gyakran már 20-25 könyv azonosítása egy egykorú tulajdonossal fontos ada
lékul szolgál az olvasási kultúra történetének megírásához* És ezt a munkát 
csakis a könyvek között naponta megforduló könyvtárosok végezhetik el a hely
színen, a könyvtárakban.

A Könyv- és Könyvtártörténeti Bizottságnak bárki tagja lehet, aki a je
lentkezési lapot kitölti és a vezetőséghez eljuttatja. Az MKE-tagság nem elő
feltétel, de bízunk benne, hogy aki a bizottság egy-két rendezvényén részt- 
vesz, elŐbb-utóbb megtalálja az utat a könyvtáros egyesületi tagsághoz is.
A bizottság igyekszik szélesre tárni kapuit, tagságunknak pl. jelentős része 
vidéken dolgozik. Szoros kapasolatot tartunk az OKDT Kutatáspolitikai Szak- 
bizottságával és a Magyar Tudományos Akadémia és Kulturális Minisztérium 
Könyvtárügyi Osztálya Könyvtörténeti és Bibliográfiai Bizottságával. Munkánk
hoz különösen ez utóbbi nyújtott sok segítséget.

Reméljük, hogy ezzel az Írásunkkal sikerült elsősorban könyvtárunk fia
tal dolgozóinak figyelmét felkeltenünk, akiket ezúton is szeretettel hívunk 
és várunk a Könyv- és Könyvtártörténeti Bizottság munkájában való részvétel
re.
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Gajtkó Éva
A SZOCIALISTA ORSZÁGOK NEMZETI BIBLIOGRÁFIAI 
SZAKÉRTŐINEK NEGYEDIK TANÁCSKOZÁSA

1977• junius 13-17. között Budapesten az Országos Széchényi Könyvtár 
rendezte meg a Szocialista országok nemzeti bibliográfiai szakértőinek ne
gyedik tanácskozását. Ez előző találkozók házigazdája a Deutsche Btloherei 
/Lipcse/, a Bibliotéka Narodowa /Varsó/ és a Matioa Slovenska /Martin/ volt.
A tanácskozáson az alábbi országok intézményei képviseltették magukat:
Kiril i Metodi Narodna Bibliotéka /Bulgária/t A. Ljutóvá, K. Zotova; Deutsche 
Bücherei /NDK/: W. Bergmann, G. Pomassi; Deutsche Staatsbibliothek /NDK/: K. 
Schmiedecke; Bibliotéka Narodowa /Lengyelország/: R. Cybulski, L. Dybowicz,
H. Kwiatowska; Biblioteca Centrala de Stat /Románia/: I. Creteanu, M. Sorban; 
Goszudarsztvennaja bibliotéka im. Lenina /Szovjetunió/: E.O. Majo-Znak; 
Vszeszojuznaja knizsnaja palata /Szovjetunió/: N. N. Gruzinszkaja, G.V. Slanez 
kaja; Státni Knihovná ŐSR /Csehszlovákia/: J. Bleha, M. Lifka, H. Winklerová; 
Matica Slovenska /Csehszlovákia/: S. Hanakovií, J. Korda. A tanácskozáson az 
Országos Széchényi Könyvtár számos munkatársa vett részt, közülük előadást 
tartott: Fügedi Péteraé, Szűcs Jenőné, Tóth Lajos, valamint az SZKI munkatár
sa, Nyáryné Grófesik Erika.

Az első napirendi pont a szocialista országok felkészülésének lehetősé
gei, álláspontjainak egyeztetése volt a közelgő közös International congress 
on national bibliographies /Nemzetközi Konferencia a nemzeti bibliográfiák
ról/ munkájával kapcsolatban. G. Pomassi részletes beszámolót adott az 1977 
őszén Párizsban megrendezésre kerülő világkonferencia célkitűzéseiről, vita
témáiról és előkészületeiről, majd két szovjet előadó /E.O. Majo-Znak és N.N. 
Gruzinszkaja/ a NTMIR-országok könyvtári rendszereinek kölcsönhatásáról és 
együttműködésük lehetőségeiről, a UBC-program /Universal Bibliographic Cont- 
rol - Egyetemes Bibliográfiai Számbavétel/ és a nemzeti bibliográfia és nem
zeti könyvtár kapcsolatáról, a szocialista országok közös álláspontja rögzí
tésének fontosságáról és lehetőségeiről beszélt.

A második témakörből két előadást hallottunk: K. Zotova a bolgár köte- 
lespéldány-rendeletről, Tóth Lajos pedig a Jelenleg érvényben lévő és a kö
zeljövőben módosításra kerülő magyar jogszabályról számolt be. Mindketten 
történelmi visszapillantással, a mai helyzet részletes vázolásával és a Jövő 
várható eredményeivel ismertették meg a hallgatókat, ügy tűnik, hogy Bulgá
riában szigorúbban betartják a rendeletet, mint nálunk. Munkabizottság /tag
jai: R, Cybulski, K. Zotova, W. Bergmann/ készítette el a nemzeti bibliográ
fia gyűjtőkörére és a dokumentumok tipológiájára vonatkozó javaslatot, A bi
zottság kidolgozta a dokumentumtípusok táblázatát, összhangban az ISBD-doku- 
mentumtipus-kategóriáival: 1/ könyvek és brosúrák; 2/ periodikus kiadványok;
3/ kartográfiai kiadványok; 4/ kották; 5/ képek; 6/ audio-vizuális dokumentu
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mok; 7/ cikkek. Mindegyik csoport tartalmát az információk tartalma, a doku
mentumok keletkezése, a dokumentumok terjesztése, a dokumentumok fizikai tu
lajdonságai alapján határozták meg. Körülhatárolták, mely kritériumok alap
ján lehet egy kiadványról megállapítani, hogy könyv, periodikus kiadvány 
stb. A munkabizottság jelentését FUgedi Péternének, a magyar delegáció veze
tőjének előadása követte, a kiadványok nemzetközi azonositószámának magyar- 
országi bevezetéséről, az ISBN és ISSN szám alkalmazásáról; a ma már széles
körűen alkalmazott ISBN-számok hazai történetéről és az ISSN-számok fokoza
tos felhasználásáról, a két azonositó és a nemzeti bibliográfia számitógé
pes feldolgozásának kapcsolatáról, valamint az MNB-pótszám /Magyar Nemzeti 
Bibliográfia/ gyakorlati használatáról. A kölcsönös tájékoztatás és vélemény- 
csere jegyében hangzott el két előadás az ISBD bevezetésének problémáiról, 
ill. két konkrét nemzeti bibliográfia /cseh és szlovák/ és az ISBD adaptáció
jának kérdéseiről. W. Bergmann az ISBD alkalmazásának lipcsei tapasztalatai
ról számolt be. Kifejtette, hogy az alapvető kérdés a nemzeti bibliográfia 
funkciója, felhasználási kőre és viszonya a katalógusokhoz és a katalogizá
láshoz. Az NDK-ban is kidolgozták az uj katalogizálási szabályokat, melyek 
az IFLA által javasolt és elkészített ISBD-n alapulnak. Megállapította, hogy 
a dokumentumokat, melyek a nemzeti bibliográfiákba kerülnek, az ISBD szabá
lyai szerint kell leirni. Ennek érdekében felül kell vizsgálni a pillanatnyi
lag használt katalogizálási szabályzatokat. Az ISBD fakultatív adatait a nem
zeti bibliográfiákban is hasonló módon kell kezelni. Az egységes, ISBD-n 
alapuló leirás kedvező a gépesített nemzeti bibliográfiák adatcseréjének meg
valósításában.
Különös érdeklődés kisálrte a "számitógépes technika és a nemzeti bibliográ
fiák előállitása"-témakörben elhangzott előadásokat. A szlovák kollégák nem
zeti bibliográfiájuk számitógépes előállításának most folyó kísérleteiről, 
ill. a nemzeti bibliográfia kiszélesitésének, az országos bibliográfiai rend
szerben történő hasznosításának lehetőségeiről beszéltek. A. Ljutova ismer
tette az 1976-ban Martinban tartott tanácskozás óta eltelt idő eredményeit a 
bolgár nemzeti bibliográfia gépesitésében. A bolgár információ-feldolgozás 
gépesítésének célja az, hogy minden, Bulgáriában megjelentetett dokumentumot 
és minden, Bulgáriában megőrzött folyóiratot és cikket feldolgozzon. Ezen 
kívül retrospektív feldolgozást is terveznek. 1977 végéig el kell készülni a 
bibliográfiai leirás szabványának, melynek a nemzetközi szabványon kell ala
pulnia. Bevezetik Bulgáriában is a periodikumok ISSN-számozását.
A magyar előadók a Magyar Nemzeti Bibliográfia gépesítésének történetét, je
lenlegi helyzetét, a nemzetközi adatcserébe történő bekaposolódástlehetősé- 
geit ismertették /Szűcs Jenőné/, ill. a gépesítés során szerzett tapasztala
tok alapján általános kérdést tárgyaltak; a könyvtári szabványok alkalmazá
sának problémáját a kurrens nemzeti bibliográfiák számitógépes előállítása 
szempontjából /Nyáryné Grófesik Erika/. Megállapították, hogy a nemzeti bib
liográfiák gépesítési rendszerének kialakításában alapvető a nemzeti és nem
zetközi szabványok egyeztetése* A végtermék a könyvtáros és a számítástech
nikai szakember közős munkájának eredménye.
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Az utolsó előadások témakörét az időszaki kiadványok nemzeti bibliográ* 
fiai feldolgozása és az analitikus nemzeti bibliográfia kérdései adták. Eb
ben ismertetőt kapunk a lengyel folyőiratbibliográfia modelljéről /L. Dybo- 
wicz/, a sorozati kiadványok analitikus feldolgozásáról a román nemzeti bib
liográfiában /I. Creteanu/, valamint a folyóiratoikkek cseh nemzeti biblio
gráfiája és a szakbibliográfiák közötti kapcsolatról /M. Lifka/,
A tanácskozás résztvevői az alábbi javaslatokban állapodtak megj 
1/ A dokumentumtipológiai munkabizottságnak javasolják, hogy a párizsi kon

ferenciára olyan tervezetet készítsen, mely alkalmas tárgyalási alapul 
szolgálhat ahhoz, hogy megegyezés jöjjön létre a minden nemzeti biblio
gráfiában kötelezően feldolgozandó dokumentumtípusokra.

2/ Egyetértettek abban, hogy a nemzeti bibliográfiák leírásának az ISBD-n 
kell alapulnia.

3/ Kívánatosnak tartják a nemzeti folyóiratrepertóriumok és a UBC viszonyá
nak tisztázását.

4/ Pontosnak tartják a kötelespéldány-szolgáltatás kiterjesztését az audio
vizuális dokumentumokra, javasolják a kötelespéldányok beszolgáltatásá
nak rendszeres ellenőrzését, a nyomdák és a sokszorosítók országos nyil
vántartásának megszervezését.

5/ A kötelespéldány-ellenőrzés fontos eszközének, a nemzeti bibliográfiai 
rekordok kötelező adatelemének tartják az ISBN és ISSN számokat, ezért 
javasolják az erre vonatkozó KGST-szabványt, ill. EME /Normatív Műszaki 
Előírás/ bevezetését.

6/ Az elkövetkező évek egyik fontos feladatának tartják a testület egysége
sített névalakjára vonatkozó szabályok egyeztetését.

7/ Tekintettel az egyes szocialista országban folyó elektronikus adatfeldol
gozási kísérletekre és eredményekre, fontos az e téren folyó munkák össze* 
hangolása, és a későbbi adatcsere érdekében a pontos helyzetkép kialakí
tása. Ebből a célból 1978-ban szakértői tanácskozást hivnak össze Lipcsé
ben.

8/ Mivel a nemzeti bibliográfiák szerkesztése komplex feladat és igy számos 
részterületen folyó munka /leírás, átírás, indexelés stb./ egyeztetését 
teszi szükségessé, a szakértői tanácskozások további rendszeres megszer
vezése szükséges. Pelkérik Romániát, hogy rendezze meg 1979-ben a soron 
köve t ke zo tanácskoz ás t #

A tanácskozás előadásait és a javaslatok kidolgozását hosszú vita követte 
ill. előzte meg, melyen egy-egy küldött többször is szót kért.
A tanácskozás alkalmából az Országos Széchényi Könyvtár KISZ-szervezete 
dr. Komjáthy Miklósné vezetésével értékes kiállításon mutatta be a magyar 
nemzeti bibliográfia rendszerének fejlődéstörténetét. A rendező magyar szer
vek a kulturális programról is gondoskodtak: várlátogatás, múzeumlátogatás, 
egész napos kirándulás a Dunakanyarban, operaelőadás és fogadás jelentett 
kikapcsolódást a fárasztó munkanapok között. A technikai munkákat /teremren
dezés, büfé, vendégkiséret/ a Kötelespéldány Szolgálat és a Magyar Nemzeti 
Bibliográfia Szerkesztősége lelkes munkatársai végezték, közmegelégedésre.
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OSZK-Hiradó -
das Budapester 
„Stichwort"
Vor 18 Jahrcn, im Mai 1958, erschien 
die crste Nummer des Mitteilungs- 
blattes dér ungarischen Nationalbi- 
bliothek „OSZK-Hiradó', zunáchst 
mit dcm Titel .Nachrichten dér Ge- 
wcrkschaft". Dér versuchsweise ver- 
öffentlichte .Einblattdruck' entwickel- 
te sich in den darauffolgenden Jahren 
zu einer Zeitschrift von hohem Ni- 
veau, die nicht nur von den Mitar- 
beitem dér Széchényi-Bibliothek, 
sondem auch von anderen Fachkol- 
lcgen gém gelesen wird.

Das OSZK-Hiradó berichtet über die 
Aufgaben und Probleme dér einzel- 
nen Abteilungen und hált die Ver- 
bindung dadurch aufrecht. Durch die 
Betonúng dér wichtigen gemeinsamen 
Schwerpunkte trágt die Hauszeit- 
schrift zűr Steigerung dér Bereitschaft 
aller Mitarbeiter zűr Lösung dieser 
Aufgaben bei. Darüber hinaus enthált 
sic Informationen über Fachprobleme 
atif nationaler und intemationaler 
Ebcne.

Das OSZK-Hiradó erschein 
monatlich mit einem Umfang *
50 Seiten und wird kostenlos 
Mitarbeiter abgegeben. Die 
tion besteht aus elf Mitgliede

Jedes Heft enthált ein Inh< 
zeichnis. Die einzelnen Beitráj 
-  mit Ausnahme einiger wi 
Artikel, die vorausgeschickt wej 
stándigen Spalten zugeordne 
denen nahezu allé in jedeit 
meist in dér gleichen Abfol 
scheinen. Chronik heifjt die . 
die meistens den Anfang bil<

ihr findet mán Mitteilungen aus dér 
Dienstbesprechung des Leitungsgre- 
miums dér Bibliothek, es wird über 
internationale Beziehungen berichtet: 
Personalaustausch und sonstige 
Dienstreisen ins Ausland, auslándische 
Gáste, Teilnahme an intemationalen 
Tagungen, weiterhin über Auszeich- 
nungen dér Mitarbeiter, Personal- 
nadirichten. Üb*r unsere Arbeit, über 
unsere Probleme heiíjt die náchste 
standige Rubrik. Hier wird, wie die 
Überschrift vorausschickt, über allé 
Bereiche dér táglichen Bibliotheks- 
arbeit berichtet. Einige Beispiele: 
.Probleme unserer literaturwissen- 
schaftlichen Sammelgrundsátze' von 
K. Bor, .Speidierbibliothek in Török
bálint' von A. Rácz, .Das ungarische 
ISBN-Bureau' von Z. Susánszky. Un- 
ter dem Titel Nosce te ipsum wird 
von Zeit zu Zeit über die Arbeitslage 
und Probleme einzelner Abteilungen 
ausführlich beriditet. So wurde be- 
reits über die Inkunabelabteilung von 
E. Soltész, über die Arbeit dér Ab- 
teilung Theatergeschichte von K. 
Berczeli, über die Erhaltung und 
Pflege dér Zeitungsbestande von V. 
Horváth geschrieben. Orientierung 
heiíjt die náchste Kolumne. Auher

Leben unserer Bibliothek heiíjt die 
Überschrift für die Nachrichten dér 
Partéi- und Gewerkschaftsorganisa- 
tion. Hier erfáhrt dér Leser auch, 
dafj die Széchényi-Bibliothek cinen 
Chor hat, unter dér Leitung dér pro* 
minenten Dirigentin M. Eckhardt.

Die Hauszeitschrift dér ungarischen 
Nationalbibliothek ist mit ihrer um 
ein Jahr álteren Schwester „Stichwort" 
nur bedingt vergleichbar. Die inhalt- 
liche Konzeption, .das betriebliche 
Leben, die fachlidie und gesellschaft- 
liche Arbeit möglichst umfassend 
widerzuspiegeln' (.Stichwort’ 1/1974) 
ist wohl bei beiden Zeitschrif- 
ten áhnlich. Die Verschiedenheit dér 
Ausführung dieser Aufgaben ist 
schon durch den unterschiedlichen 
Umfang bedingt. (lm Jahre 1974 er
schien das .Stichwort' in 4 Heften 
mit insgesamt 62 Seiten, dagegen das 
OSZK-Hiradó in 6 Heften mit 322 
Seiten.) Schon dér geringe Umfang 
erklárt, warum das .Stichwort' kein 
Inhaltsverzeichnis und keine stándi
gen Spalten hat. Sicher würden sich 
die Mitarbeiter dér DSB freuen. wenn 
dér Umfang dér Hauszeitschrift er- 
weitert würde, wenn mán mehr über

A berlini Deutsche Staatsbibliothek házi lapjának, a 
"Stichwort"-nak 1977. évi márciusi számát lapozgatva, ö- 
römmel bukkantunk rá Kiara Weitkusnak az OSZK Hiradót is
mertető cikkére. A szerző néhány mondatban szol lapunk 
történetéről, az intézményen belüli tájékoztató, mozgósi- 
tó szerepéről, majd felsorolja rovatait és tartalmi il
lusztrálására mindegyikből megemlít néhány ciraet. Végül 
a "Stichwort" és a "Hiradó" közti egyezéseket és különbö
zőségeket tárja fel az alábbi megfogalmazasban:

"Az OSZK folyóirata az egy evvel idősebt) "Stichwort"-tál, az NDK Állami 
Könyvtárának lapjával csak feltételesen hasonlítható össze. Jóllehet a két 
folyóirat tartalmi koncepciója "a könyvtár életének, szakmai és társadalmi 
munkájának minél átfogóbb bemutatása" /"Stichwort" 1974.1./ mindkét lapnál 
hasonló, de a cél megvalósításának különbözőségét az eltérő terjedelem mér
önmagában is meghatározza. /Amig a "Stichwort" 1974-ben 4 füzetben, összesen 
62 oldalon került kiadásra, addig az OSZK Hiradó 6 füzetben 322 oldalnyi ter
jedelemben jelent meg./ Már a kisebb terjedelem is érthetővé teszi, hogy mi
ért nincs a "Stichwort"-nak tartalomjegyzéke és nincsenek állandó rovatai sem 
A Deutsche Staatsbibliothek munkatársai biztosan örülnének, ha folyóiratuk 
terjedelme bővülne, ha többet hallhatnának a közös munkáról, problémákról,
könyvtáruk múltjáról.

A folyóiratok külső formáját tekintve ki kell emelni a "Stichwort"-ot, 
mely szép papiron, nyomdai technikával, számos képpel jelenik meg. Az OSZK 
Hiradót a könyvtárban sokszorosítják és néhány illusztráció disziti.

Mindkét folyóirat teljesiti saját feladatát, de biztosan lenne még lehe 
tőség az együttműködésre, egjnnés jó tapasztalatainak átvételére."
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könyvtarunkí L E T É R Ő I
A PÁRTSZERVEZET TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A nyári szabadságok miatt a pártvezetőség julius- 
augusztusban csak kétszer - és akkor is "foghíja
sán" - ült össze, apróbb folyó ügyek megtárgyalá
sára* Az augusztusi megbeszélésen a személyzeti 
osztály vezetőjével és a szakszervezeti titkárral 
együtt megvitatta a bérrendezés differenciált eme
lésének irányelveit.

Az alábbiakban az előző számban már jelzett, a szakszervezeti élet 
egyes kérdéseit vitató 1977, junius 22-i taggyűlésről szóló beszámolót kö
zöljük N. Rácz Aranka tollából, aki a taggyűlés előadója is volt.

Közismert tény, hogy a szakszervezet hagyományosan jelentős szerepet 
tölt be intézményünk életében. Dolgozóink nagy figyelemmel kisérik tevékeny
ségét és elvárásaik vannak vele szemben. Munkatársaink közül jelentős azok
nak a száma, akik a szakszervezetben vállaltak és vállalnak tisztséget, ezt 
tekintve társadalmi tevékenységük legmegfelelőbb színhelyének.

A szakszervezet, mint az intézmény legnépesebb és legbefolyásosabb tár
sadalmi szervezete, egyben a legfőbb összekötő az intézmény vezetése és a 
dolgozók, valamint a párt politikai munkája és a párton kivüli dolgozók kö
zött. Pártszervezetünk munkájának a párttagságon tulinu'te'tá hatékonysága 
nagymértékben függ attól, hogy hogyan tudja a szakszervezetet céljai érdeké
ben mozgósítani és hogyan segíti a szakszervezet a párt tevékenységét.

Pártszervezetünk hangsúlyos feladatként, gyakran foglalkozik a szak- 
szervezet ügyeivel. Az elmúlt évben egyik fő gond volt a szakszervezeti tit
kári tisztség betöltése, többször foglalkozott vezetőségi ülésein a szak- 
szervezeti munka különböző kérdéseivel. Pl.: törzsgárda tagság uj szabályza
ta, a jutalmazási rendszer, a lakásépítési segély, az óvodai elhelyezések 
ügye, a családi ünnepek szervezése stb. Sőt egyes kérdéseket a pártszervezet
maga vizsgált meg.

A junius 22-i taggyűlés főként két témával foglalkozott: a munkahelyi 
bizottságok helyzetével és problémáival, valamint a párttagoknak a szakszer
vezetben végzett munkájával.
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A munkahelyi bizottságok 1975. őszén jöttek létre. E decentralizált 
szervezetre való áttérést a pártszervezet meggyőződéssel támogatta, felmérve, 
hogy ezzel a munkahelyi demokrácia tágabb lehetőségei teremtődnek meg egy 
ilyen nagylétszámu és munkahelyileg széttagolt intézményben mint az OSZK.
Egy évvel később 1976 őszén a pártszervezet külön bizottság utján vizsgálta 
meg a munkahelyi bizottságok helyzetét és munkáját. A vizsgálat pozitiv ered
ménnyel zárult. Megállapítható volt, hogy a munkahelyi bizottságok, bár tevé
kenységük első éve a titkárválság idejére esett, és irányításuk, valamint in
formálásuk nem volt hézagmentes, öntevékenyen is keresték tevékenységük leg
megfelelőbb formáit és lehetőségeit. Eleinte nem volt teljesen világos a bi
zalmiak és a munkahelyi bizottságok tevékenységének köre, illetőleg ennek ha
tára. Fokozta a problémát a bizalmiak megnövekedett hatásköréről közzétett 
SZOT határozat, amelynek intézményünkön belüli alkalmazása körül sokáig bi
zonytalanság uralkodott. Nehezítette helyzetüket a működési szabályzat ideig
lenes volta is. Végül azonban a hatásköri problémák tisztázódtak.

A munkahelyi bizottságok és az egyes részlegek állami vezetésének viszo
nya nem mutat egységes képet. Egyes részlegekben az együttműködés zavartalan 
és elvszerü, másutt esetenként problémát ókoz annak a lehetőségnek a biztosí
tása, hogy a szakszervezeti bizalmiak, a munkahelyi bizottság titkára, a KISZ 
képviselője kellő időben, a beleszólás jogával vehessen részt a hatáskörébe 
tartozó döntések /bérek, jutalmak, kitüntetések stb./ tárgyalásában. Feltéte
lezhető, hogy itt nem a demokratikus, a dolgozók véleményét figyelembevevő 
ügyintézés mellőzéséről, hanem inkább az ebben való gyakorlatlanságról van 
szó és hogy ez egyre kevésbé lesz probléma.

Megállapítható, hogy a munkahelyi bizottságok viszonylag biztonságosan 
mozognak a bérezés, a juttatások, a jutalmak odaítélésének kérdéseiben. Eze
ket az ügyeket érdeklődéssel és odaadással intézik. Jórészt magukra vállal
ták a társadalmi és családi ünnepek előkészítését és megszervezését.

Kevésbé kielégítőnek találja a pártvezetőség a bizottságok által kifej
tett politikai, ill. az intézményi feladatok végzésére irányuló mozgósító te
vékenységet. Egyik munkahelyi bizottságunk őszintén úgy nyilatkozott, hogy 
"a munkahely alapvető problémáiban nincs súlya a munkahelyi bizottságnak."
Ez nyilván nem elszigetelt jelenség. Jő kezdeményezések voltak és vemnek: 
kommunista szombatok, az intézmények érdekeit szolgáló rendkívüli munkák vál
lalása, társadalmi munkák szervezése stb, de ezek nem váltak folyamatos gya
korlattá, rendszerint egyedi akciók maradteüc. Nemcsak ezek a lehetőségek az 
intézményi munka támogatására. Mind a politikai nevelés, mind pedig a munká
ra való mozgósításban a szakszervezetnek folyamatos feladatokat kell vállal
nia, és megtalálni ezeknek a sajátosan szakszervezeti formáit.

Jogos igényként merül fel a rendszeres és a kölcsönös információ szük
ségessége a szakszervezeti bizottság és a munkahelyi bizottságok között. A 
vizsgálódást a pártszervezet azzal a megállapítással zárta, hogy a munkahelyi 
bizottságok a szakszervezeti élet alapvetően fontos és eleven szervezeti egy
ségeivé váltak. Emellett annak a reményének is kifejezést adott, hogy a két
ségtelen értékes eredmények mellett további segítséget is kaphat a szakszer
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vezettől elsősorban a politikai munkában, valamint az intézeti feladatok ma
radéktalan elvégzésére irányúié mozgósítás terén,

A pártvezetőség megvizsgálta a párttagok munkáját a szakszervezetben, 
Milhoffer Alajos elvtárs tájékoztató jelentését a pártvezetőség április 27-én 
tárgyalta meg és fogadta el. Ebben is kifejezésre jutott az a tény, hogy az 
alapszervezet törekedett arra, hogy a társadalmi munkában legtapasztaltabb, 
jő politikai érzékkel rendelkező tagjait foglalkoztassa a szakszervezetben.
A könyvtár szakszervezeti apparátusában jelenleg a választott tisztségvise
lők közül 10 párttag, közülük négyen az SZB tagjai. A taggyűlés személy sze
rint is értékelte a szakszervezetben dolgozó párttagok munkáját. Elismerve 
eredményeiket, és ezek értékét nem kisebbítve, megállapította, hogy a szak- 
szervezetben dolgozó párttagok számát növelni kellene. Köszönetét fejezte ki 
továbbá azoknak a pártonkivüli munkatársainknak, akikre a szakszervezeti bi
zottság szinte évtizedek óta mindig biztonsággal támaszkodhat.

N. RÁCZ ARANKA

A Magyar Vöröskereszt VIII.kér. szervezete rendezésében szokás szerint idén 
is részt vettünk a térítésmentes véradásban.

Ez évben először az uj, a Heim Pál gyermekkórházhoz tartozó Delej-utcai 
vérellátó központban adtunk vért. Átszervezés folytán az egész VIII. kerület 
közvetlenül ennek a gyermekkórháznak a vér- és emberi vérből készülő gyógy
szerellátásához járul hozzá. Ez a közvetlen kapcsolat és konkrét cél fokoz
hatja segítő készségünket ebben az életmentő és gyógyító szolgálatban.

A Delej-utcában az eddigiekhez képest kulturáltabb körülmények között és 
gyorsabban történhetett a véradás. Egyúttal szigorúbban érvényesült a szűrés, 
amely mind a véradót, mind a majdani vérkapót védi.

Az idei junius végi véradáson az OSZK-ból 12-en jelentünk meg. A részvé
telt egyfelől a szabadságolások is befolyásolták, másfelől ekkora intézmény
ben bajosan lehet ugyanaz a nap mindenkinek alkalmas. A több oldalról elhang
zott kívánságnak megfelelően ez év vége felé, novemberben vagy december leg
elején lesz még egy viéradási alkalom, melynek Idejét a szokásos módon közzé- 
tesszük.

A Magyar Vöröskereszt a véradásban való eddigi részvételünket oklevéllel 
tüntette ki. Érezzük ezt elkötelezésnek!

ZSIGMONDY ÁRPÁDNÉ
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;A KHIÍURAHS MtMS/URlUM tS AZ AKIAIÁSI MINIS/TÍRílM líll;

XXI. ÉVFOLYAM, 15. SZÁM ÁRA: 0,50 Ft 1S7T. AUGUSZTUS |.

T A RT ALOM

Oldal

MINISZTERI RENDELETEK, UTASÍTÁSOK 
ÉS TÁJÉKOZTÁTOK

4/1977. OVII. 27.) KM—MüM számú együttes ren-
/ delet a közművelődési intézmények dolgozóinak 

munkabéréről •— — — — — — — —* 569
202/1977. <M. K. IS.) KM-MüM számú együttes 

utasítás a közművelődési intézmények dolgozói 
bérrendezésének végrehajtásáról — — — — 576

é/1977. fVll. 27.) OM-MüM számú együttes ren- 
delet az alsó- ér. középfokú oktatási intézmények 
pedagógusai és egyéb , dolgozói munkabérétől — 577

201/1977. (M. K. 15.) OM—MüM számú együttes 
utasítás nz alsó- é$ középfokú oktatási intézmé
nyek pedagógusainak óradijáról — — •— —■ 602

202/1977. (M. K. 15.) OM—Mü M sz^mú együttéi 
utasítás az alsó és középfokú oktatási Intézmé
nyek pedagógusainak munkaidejét szabályozó 
110/1900. (M. K. ?./A.) MM számú utasítás egyes 
rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítéséről 605

202/1977. (M. K. 15.) OM-MüM számú együttes 
utasítás az alsó- és középfokú oktatási Intéz
mények pedagógusai és egyéb dolgozói bérrende
zésének végrehajtásáról — — — — — — 606

Oldal

50.710/1977. OM számú bértájékoztató a 6/1977.
(VII. 27.) OM—MüM számú együttes rendelethez 609

50.711/1977. OM számú tájékoztató a 201/1977.
(M. K. 15.) OM—MÜ M számú együttes utasítás- 
hoz — — — — — — — — — — — 613

50.712/1977. OM számú tájékoztató a 121.643/1966.
OM számú bértájékoztató módosításáról és ki
egészítéséről — — — — — — — — — 615

50.717/1977. OM. számú tájékoztató az alsó- és 
középfokú oktatási intézmények pedagógusai és 
egyéb dolgozói bérrendszerének szerkezeti-tar
talmi változásairól, valamint a bérrendezés vég
rehajtásához — — — — — — — — — 616

7/9177. (VII. 27.) OM—Mü M számú együttes
rendelet a felsőoktatási intézmények oktatói és 
egyéb dolgozói munkabéréről — — — — — 621

204/1977. (M. K. 15.) OM—MÜ M számú együttes 
utasítás a felsőoktatási Intézményekben dolgozók 
bérrendszerének végrehajtásáról — — —■ — 636

205/1977. (M. K. 15.) OM—MíiM számú együttes 
utasítás a felsőoktatási intézményekben fizethető 
óra- és vlzsgadí jakról — — — — — — 637

107/1977. (M. K. 15.). KM számú utasítás a Kultu
rális Minisztérium iratkezelési szabályzatáról — 639

Mínkz^cri rendeletik* 

utasítások és tájékoztatók
——■e»i>mw>eu —m——————O

A kulturális miniszter 
és a munkaügyi miniszter 

4/1977, (VIL 27.) KM—MüM számú 

együttes rendelet® 

a közművelődési intézmények dolgozóinak 
munkabéréről

A Minisztertanács felhatalmazása alapján — a 
pénzügynciniszrc-rrel, a Minisztertanács Tanácsi 
Hivatala elnökével, a Szakszervezetek Országos

Tanácsával, valamint az érdekelt szakszervezetek
kel egyetértésben — a következőket rendeljük el:

A rendelet hatálya

l. 8

(1) A rendelet hatálya a közkönyvtárakra, a le

véltárakra, a múzeumokra, a művelődési ottho

nokra, valamint az 1. számú mellékletben felso

rolt egyéb művelődésügyi intézményekre (a to

vábbiakban: közművelődési Intézmények), illető

leg az általuk munkaviszony keretében foglalkoz

tatott dolgozókra terjed ki.
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(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya az általá
nos és középiskolai könyvtárakra, a felsőoktatási 
Intézmények kari és tanszéki könyvtáraira, a 
fegyveres erők és a fegyveres testületek közmű
velődési intézményeire) valamint a vállalatok, a 
szövetkezetek és az egyéb jogi személyek szak- 
könyvtáraira és közművelődési tevékenységet el
látó részlegeire, illetőleg dolgozóira.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott szervek 
közművelődési feladatokat ellátó dolgozóinak sze
mélyi alapbérét az adott szervre vonatkozó bér
rendelkezések alapján, de az e rendeletben foglalt 
bértételeknek és besorolási feltételeknek a figye
lembevételével kell megállapítani.

A dolgozók személyi alapbére

2. §

(1) A közművelődési intézményeknél munkavi
szonyban álló dolgozók személyi alapbérét a 2. 
számú mellékletben foglalt bértételek, valamint a 
3. számú mellékletben meghatározott besorolási 
feltételek alapján kell megállapítani.

(2) A munkaköri besorolásnál minden munka- 
viszonyban töltött időt figyelembe kell venni. A 
munkaviszony kezdő évét teljes évnek kell számí
tani.

(3) A vezető állású dolgozók személyi alapbérét 
a közművelődési intézményekre — bérkategóriába 
sorolás szempontjából — a 4. izámú mellékletben 
meghatározott kategóriától függően kell megálla
pítani.

(4) A nem teljes munkaidőben foglalkoztatott 
dolgozók személyi alapbérét időarányos mérték
ben kell megállapítani.

3. 9

(1) Ha a dolgozó a meglevőnél magasabb képe-* 
sítés szerinti fokozatba sorolásához előírt lakói"! 
végzettségei, illetőleg szakképzettséget szerez, ab** 

bán az esetben az azt igazoló okirat benyújtását 
követő hó 1. napjától a megfelelő kategóriába át 
kell sorolni.

(2) A rendelet hatálybalépésekor munkaviszony
ban álló — az előírt besorolási feltétellel nem ren
delkező — vezető állású dolgozónak az általa tény
legesen betöltött munkakörbe sorolásához a fel
ügyeleti szerv; tanácsi intézménynél megyei és 
városi hatáskörbe tartozó dolgozó esetében a me
gyei, illetve a városi tanács V. B. művelődésügyi 
feladatot ellátó Szakigazgatási szerve, községi dol
gozó esetében a járási hivatal előzetes hozzájáru
lása szükséges.

4. §

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a dol
gozó besorolás szerinti személyi alapbérét a kor
pótlékának összegével fel kell emelni, és a kor- 
pótlék megszűnik. Az új személyi alapbért ötven, 
illetőleg száz forintra felfelé kerekítve kell meg
állapítani.

5. §

(1) A dolgozó személyi alapbérét, illetőleg sze
mélyi fizetését 1978. január 1. napjától minden 
munkaviszonyban töltött teljes három naptári év 
után a 2. számú mellékletben meghatározott ösz- 
szeggel emelni kell. A kötelező béremelés összegét 
az esedékesség időpontjában a dolgozó tényleges 
besorolása alapján kell megállapítani.

(2) A nem teljes munkaidőben foglalkoztatott 
dolgozók kötelező béremelésének összegét időará
nyosan kell megállapítani.
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(3) A kötelező béremelés a dolgozót abban az 
esetben Is megilleti, ha ezzel a személyi alapbére 
a besorolásé szerinti bértétel felső határát megha
ladja. Az Így megállapított személyi alapbér nem 
minősül személyi fizetésnek.

(4) A rendelet hatálybalépésekor munkaviszony
ban' álló dolgozót, ba az előző bérrendszer szerint

— 1978. január 1. napjáéért volna el magasabb 
korpótlékot, akkor' 1978. január 1. hatállyal,

«— 1979. vagy 1980. január l-jén ért volna el 
magasabb korpótlékot, akkor 1979. január 1-én,

—- 1981. vagy 1982. január 1-én ért volna ej 
magasabb korpótlékot, akkor 1980. január 1-én

kell első alkalommal kötelező bérerríélésbep ré
szesíteni

(5) Áthelyezett dolgozó esetébén —amennyi
ben az előző munkáltató bérrendszere e rendelet 
bérrendszerével azonos rendszerű — a kötelező 
béremelés időpontja változatlan.

(6) A dolgozónak a rendelet hatályba lépése 
után történő alkalmazása esetén — az (5) bekez
désben foglaltak kivételével — a három éves idő
tartamot az alkalmazás évének janyár 1. napjától 
kell számítani

Záró rendelkezések

6. §

(1) Ez a rendelet 1977. szeptember hó 1. napján 
lép hatályba.

(2) A rendelet mellékletében foglalt bértáblá
zatok alsó határa helyett 1979. március 31-ig a 
korábban érvényes alsó bérhatárok is alkalmaz
hatók, a minimális bérről' szóló minisztertanácsi 
határozat figyélembevételévei

(3) A rendelet hatálya alá tartozó közművelő
dési intézmények 1977. szeptember 1-vel kötele-, 

sek a munkaviszonyban álló dolgozókat jelen ren
delet szerint -besorolni

(4) A rendelet hatálybalépésekor besorolt dol
gozók alapbérét abban az esetben sem lehet csök
kenteni, ha az a munkaköri bértétel felső határát/ ■
meghaladja. Az igy megállapított alapbér* nem 
minősül személyi fizetésnek.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 
133/1961. (M. K. 12.) MM számú, a 148/1963. (M. 
k 12.) MM számú, a 138/1967. (M. K. 22.) MM 

számú, a 187/Í968. (M. K. 23.) MM számú, a 204/ 
1973. (M. K. 4.) MM—Mü M számú együttes utasí
tásokkal módosított és kiegészített 105/1961. (M.

, K. 1.) MM számú égyüttes utasításnak a műve
lődési otthonok teljes és részmunkaidővel munka
viszonyban foglalkoztatott dolgozóira vonatkozó 
előírásai, valamint a 118/1966. (M. K. 6.) MM 
szarni, a 202/1967. (M. K. 9.) MM—Mü M számú, 
a 138/1907. (M. K. 22.) MM számú, a 201/1972. 
(M. K. 19.) MM—MüM számú együttes uta
sításokkal módosított és kiegészített 134/1962. 
(M. K. 12.) MM számú együttes utasítás hatályát 
veszti.

Pozsgay Imre s. k., Buda István s. k.,
kulturális miniszter munkaügyi minisztériumi

államtitkár

1. számú melléklet a 4/1977. (VII. 27.)
KM—Mü M számú együttes rendelethez

A rendelet hatálya alá tartozó egyéb közműve
lődési intézmények jegyzéke:

Fővárosi Emlékmű Felügyelőség
Fővárosi Állat- és Növénykert
Képző- és Iparművészeti Lektorátus
Kiállítási Intézmények
Kórusok Országos Tanácsa
Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchivum
Magyar Színházi Intézet
Nemzetközi Zenei Versenyek és Fesztiválok 

Irodája
Népművelési Intézet 
Népművelési Propaganda Iroda 
Valamennyi vidéki állatkert és vidám park.
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2. számú melléklet a 4/1977. (VII. 27.) KM—Mű M számú együttes rendélethez

ügyviteli dolgozók
forint/hónap

Kulcsszám Megnevezés 
/Bércsöpört/

Bértétel Kötelező alap- 
béremelés

3541 ügyviteli alkalmazott I,.
20 év felett 285o-41oo

t,

15o

3542 Ügyviteli alkalmazott 11* 
15-20 év 24oo-36oo

3543 Ügyviteli alkalmazott III. 
10-15 év 2ooo-31oo

3544 Ügyviteli alkalmazott IV#
5-Í0 év 16oo-26oó

3545 Ügyviteli alkalmazott V,
0-5 év , - 12oo-23oo

2. számú melléklet a 4/1977. (VII. 27.) KM—MiLM számú együttes rendelethez

Fizikai dolgozók forint/hónap

Kulcsszám Megnevezés Bértétel Kötelező alap- 
béremelés

3561 Műhelyvezető 3ooo-48oo

15o.-3562 Szakmunkás I. 25oo-46oo

3563 Szakmunkás II. 23oo-42oo

3564 Betanított munkás I. 18oo-35oo
loo.-3565 Betanított munkás II. 15oo-3ooo

3566 Kisegítő 12oo-25oo
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3. sz. melléklet o 4/1977. (VII. 27.) KM—Mü M
számú együttes rendelethez

Besorolási feltételek

A közművelődési intézményeit 
vezető állású dolgozói

A vehető állású dolgozók alapbérét a közműve
lődési intézményre a besorolás szenlpontjéból a
4. számú mellékletben meghatározott kategóriától 
függően kell megállapítani.

3501. Főigazgató, főtitkár, elnök, igazgató

Ide kell besorolni a rendelet hatálya alá tartozó 
közművelődési intézménynek a felügyeleti szerv, 
által kinevezett vezetőjét. A besorolás feltétele A 
és B kategóriájú intézmény esetén egyetemi vég
zettség, C kategóriájú intézménynél egyetépnl, 
vagy főiskolai végzettség. A C kategóriába tartozó 
intézmény igazgatója csak abban az esetben so
rolható e kulcsszámba, ha az intézmény .teljes 
munkaidőben foglalkoztatott dolgozóinak éves 
átlagot állományi létszáma a 8 főt meghaladja.

3502. Főigazgató-, főtitkár-, elnök-, igazgató
helyettes

Ide kell besorolni a közművelődési intézmény
nek a felügyeleti szerv által kinevezett helyette
sét (főigazgatóhelyettes, elnökhelyettes, gazdasági 
vezető stb.). A besorolás feltétele szakirányú 
egyetemi, főiskolai vagy középiskolai végzettség 
és a munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú 
szakvizsga. A létszám követelményei a C kate
góriájú intézményeknél a 3501. kulcsszámú mun
kakörre meghatározott követelménnyel azonosak.

3503. Főosztályvezető

Ide kell besorolni az A kategóriájú közműve
lődési intézmények kinevezett főosztályvezetőit.

A besorolás feltétele a munkakör betöltéséhez 
előírt egyetemi végzettség.

3504. Főosztályvezetőhelyettes

Ide kell besorolni a 3503. kulcsszámú munka
körbe tartozó dolgozók kinevezett helyetteseit. A 
besorolás képesítési követelményei azonosak a 
3503. kulcsszámú munkakörre előírt feltételek
kel.

3505. Osztályvezető, intézményvezető

Ide kell sorolni az osztályvezetőket, valamint 
azoknak a C kategóriájú közművelődési intézmé
nyeknek vezetőit, amelyeknél a teljes munkaidő
ben foglalkoztatott dolgozók éves átlagos állományi 
létszáma 3—8 fő. Ide kell besorolni a 3 fő fog
lalkoztatottat meghaladó főiskolai központi könyv
tár vezetőjét. A besorolás feltétele A és B

kategóriájú intézményeknél egyetemi vagy főis
kolai végzettség. A C kategóriájú intézményeknél 
legalább középfokú iskolai végzettség és a munka
körre előirt szakképesítés. (Pl.'r tanítóképző inté
zeti népművelő- könyvtárszakos végzettség, k ’ i 
és fél éves könyvtári szaktanfolyam, stb.)

3506. Osztályvezető-, intézményvezetőhelyettes

Ide kell besorolni a 3505. kulcsszámú munka
körbe tartozó dolgozók kinevezett helyetteseit. A 
besorolás képesítési követelményei azonosak a 
3503. kulcsszámú munkakörre előírt feltételekkel.

A 3505. és a 3506. kulcsszámú munkakörbe so
rolt C kategóriájú intézmények vezetői, valamint 
az A és B kategóriájú intézmények önállóan mű
ködő területi egységeinek vezetői munkakörije so
rolt dolgozói részére a munkáltatói jogkör gyakor
lója az „Igazgató”, vagy „vezető” cím használatát 
engedélyezheti. Az engedély alapján használt cím 
a dolgpzó besorolását nem érinti.

Közművelődési intézmények szakalkalmazottal

A rendelet alkalmazása szempontjából szakal
kalmazott a közművelődési intézmény alapte
vékenységi körébe tartozó szakmai feladatot el
látó dolgozó: például a főmunkatárs, a munkatárs, 
a főkönyvtáros, könyvtáros, könyvtár-, könyvtári 
kezelő, könyvrestaurátor, a főlevéltáros, levéltá
ros, segédlevéltáros, levéltári kezelő, a főmuzeoló- 
gu?, muzeológus, segédmuzeológus, főrestaurátor, 
főpreparátor, restaurátor, múzemi fotós, kiállítás- 
rendező technikus, ■ preparátor, reprográfus, ok
tatási-, módszertani-, művészeti-, népművelő-, 
szervezési főelőadó, illetve előadó, a szervező, a 
filmarchívus, adattáros, gyűjteménykezelő, a mű
velődési otthon főmunkatárs-, munkatárs, a nép
művelési főmunkatárs-, munkatárs, a művészet- 
történész stb.

3521. Főmunkatárs I.

Ebbe a munkakörbe sorolható be az a szak
irányú egyetemi végzettséggel és 15 év félétti 
szakmai gyakorlattal rendelkező kimagasló tudású 
szakember, aki az adott szakterületen kiemelkedő 
tevékenységet folytat

3522. Főmunkatirs II.

Ebbe a munkakörbe lehet besorolni az egyete
met végzett és 10 év feletti szakmai gyakorlattal 
rendelkező kiemelkedő tudású szakembert, aki az 
adott szakterületen jelentős tevékenységet foly
tat

3523—3527. kulcsszámba kell besorolni a mun
kaviszonyban töltött idő figyelembevételével • 
szakalkalmazottakat:
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Szakalkalmazott I.

Ide kell besorolni a munkakör jellegének meg
felelő egyetemi végzettséggel rendelkező szak
alkalmazottakat.

Szakalkalmazott II.

Ide kell besorolni a nem a munkakörre előírt 
egyetemi, a munkakörre jellemző főiskolái vég
zettséggel, valamint a középiskolai végzettséggel 
és felsőfokú szakvizsgával rendelkező szakalkal
mazottakat.

Szakalkalmazott III.

Ide kell besorolni a középiskolai végzettséggel 
és a munkakörnek (szakterületnek) megfelelő kö
zépfokú szakmai (technikusi, középfokú könyv
tárosképző szaktanfolyami stb.) képesítéssel, a 
közgyűjteménykezelői szakot végzett gimnáziumi 
érettségivel rendelkező, valamint, a művészeti 
szakközépiskolai végzettségű szakalkalmazottakat.

Szakallcalmazott IV.

Ide kell besorolni azokat a szakalkalmazotta
kat, akik az I., II., III. fokozatokra előírt besoro
lási feltételekkel nem rendelkeznek.

Közművelődési intézmények mfiszaki-gazdasági 
adminisztratív ügyintézői

rendelkező ügyintézőt, aki a2 intézmény feladat 
tálhoz kapcsolódóin üzemgazdasági, tervezési,' 
számviteli, továbbá érdemi műszalü, vagy gaz
dasági feladatokat önállóan lát el.

Ügyintéző II.

Ide kell besorolni a nem a ipunkakör betölté
séhez szükséges egyetemi, főiskolai végzettség
gel, vagy felsőfokú technikumi, illetőleg közép
iskolai végzettséggel és a munkakör betöltéséhez 
szükséges felsőfokú szakvizsgával rendelkező 
ügyintézőt, aki az intézmény feladataihoz kap
csolódóan üzemgazdasági, tervezési, számviteli,' 
továbbá érdemi műszaki, vagy gazdasági felada
tokat önállóan lát el.

ügyintéző Itt.

Ide kell besorolni a munkakörére képesítést 
nyújtó érettségivel, középiskolai végzettséggel,’ ■ 
illetve technikusi bizonyítvánnyal rendelkezőket,' 
továbbá azokat, akik képesítést nem nyújtó kö
zépiskolai végzettséggel, vagy szakmunkás bizo
nyítvány mellett a munkakör betöltéséhez előírt 
szakvizsgával is rendelkeznek.

Ügyintéző IV.

Ebbe a munkakörbe kell besorolni azokat az 
ügyintézőket, akik az I., II., III. fokozatokra elő
írt besorolási feltételekkel nem rendelkeznek.

3531. Műszaki-', gazdasági tanácsadó I.

Ide lehet besorolni azt az egyetemi végzettségű 
szakembert, aki 15 év feletti szakmai gyakorlattal 
és széles körű áttekintéssel rendelkezik, munka
körét alapos tájékozottsággal és magas színvona
lon látja el.

353:1 Műszakigazdasági tanácsadó II.

ide lehet besorolni azt a főiskolai végzettséggel, 
vagy középiskolai végzettséggel és felsőfokú szak-
VíZS‘ 1. valamint 10 év feletti szakmai gyakor

sai rendelkező szakembert, aki munkakörét ki-
’va

.-ikedő színvonalon látja el.

*533_3537. kulcsszámba kell besorolni a mun
kaviszonyban töltött idő figyelembevételével a 
műszaki--, gazdasági-, adminisztratív ügyintézőket.

ügyintéző I.

Ide kell besorolni a munkakör betöltéséhez 
szükséges egyetemi, főiskolai végzettséggel, illető
leg a munkakörre előírt képesítést nem nyújtó 
egyetemi, főiskolai végzettséggel és a munkakör 
be'öltéséhez szükséges felsőfokú szakvizsgával

ügyviteli dolgozók

3541—3545. Ügyviteli dolgozók I—V.

Ide kell besorolni az irat- és rajztárosokat, gyors- 
és gépírókat, pénztárosokat, az irodavezetőket, az 
adminisztrátorokat, a képesítés nélküli könyvelő
ket, raktárosokat, telefonkezelőket, és a fel nem 
sorolt egyéb adminisztratív munkaköröket ellátó 
dolgozókat.

Fizikai dolgozók

3561. Műhelyvezető

Ebbe a munkakörbe kell besorolni azt a leg
alább szakmunkás képesítésű, és 10 évet megha
ladó gyakorlattal rendelkező dolgozót, aki az in
tézmény szervezeti keretein belül működő mű
szaki egységet vezeti, illetve a kiemelkedő szak
tudással és 15 év feletti szakmai gyakorlattal 
rendelkező szakmunkást

Ide kell besorolni azokat a szakmunkás bizo
nyítvánnyal rendelkező alkalmazottakat, akik az 
intézmény műhelyében több szakmunkás mun
káját irányítják.
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3562. Szakmunkás 1.

Ide kell besorolni a „Műhelyvezető” munka
kört ellátó szakmunkást, amennyiben 10 éves 
szakmai gyakorlattal nem rendelkezik, a leg
alább 5 éves szakmai gyakorlattal és szakmun
kás képesítéssel, a Kiállítási Intézményeknél a 
technikai minimum vizsgán (elismert képesítés
sel rendelkező dolgozót, valamint a kedvezőtlen 
munkakörülmények között dolgozó szakmunkást.

3563. Szakmunkás 11.

Ide kell besorolni a szakmunkás bizonyíts 
vánnyal rendelkező dolgozót.

3564. Betanított munkás 1.

Ebbe. a munkakörbe kell besorolni a szakké
pesítéssel nem rendelkező 6 hónapon túli beta
nítást igénylő betanított munkát végző dolgozót, 
és azt, aki nagy erőkifejtést igénylő munkát vé
gez, vagy aki különösen kedvezőtlen körülmé
nyek között dolgozik. Ide kell besorolni a külön
leges beosztású hivatalsegédet is.

3565. Betanított munkás II.

Ebbe a munkakörbe kell besorolni a 6 hónap
nál kevesebb betanulást igénylő feladatot el
látó dolgozót, valamint a. kedvezőtlen munkakö
rülmények között, vagy az átlagosnál nagyobb 
erőkifejtést igénylő munkát végző alkalmazottat, 
továbbá a hivatalsegédet, éjjeliőrt, kapust és ház
felügyelőt.

3566. Kisegíts

Ebbe a munkakörbe kell besorolni a segéd
munkát, általános takarítói teendőket ellátó dol
gozókat, a teremőröket, és általában begyakorlást 
nem igénylő egyéb kisegítő munkát végző alkal
mazottakat.

4, sz. melléklet a 4/1977. (VII. 27.) KM—MüM
számú együttes rendelethez

A közművelődési intézmények 
kategóriába sorolása

A) kategóriájú intézmények

Könyvtáraki

Állami Gorkij Könyvtár 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár 

és Dokumentációs Szolgálat 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
Országgyűlési Könyvtár 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 
Országos Széchenyi Könyvtár

13 szám

Somogyi Könyvtár 
Agrártudományi Egyetem Könyvtára 
Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Központi Könyvtára 
Budapesti Műszaki Egyetem Központi 

Könyvtára
Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 

Központi Könyvtára
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 

Központi Könyvtára
Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyv

tára
Országos Orvostudományi Könyvtár és Doku

mentációs Központ
Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtára 
Szegedi József Attila Tudományegyetem Köz

ponti Könyvtára
Veszprémi Vegyipari Műszaki Egyetem Könyv

tára

Levéltárak:

Budapest Főváros Levéltára 
Központi Statisztikai Hivatal Levéltára 
Magyar Országos Levéltár 
Űj Magyar Központi Levéltár

Múzeumoki

Budapesti Történeti Múzeum
Iparművészeti Múzeum
Közlekedési Múzeum
Központi Múzeumi Igazgatóság
Magyar Mezőgazdasági Múzeum
Magyar Munkásmozgalmi Múzeum
Magyar Nemzeti Galéria
Magyar Nemzeti Múzeum
Múzeumi Restaurátor és Módszertani Központi
Néprajzi Múzeum
Országos Műszaki Múzeum
Petőfi Irodalmi Múzeum
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum,' Könyv

tár, Levéltár
Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Szépművészeti Múzeum 
Természettudományi Múzeum

MttveUídisl otthonok*
Fővárosi Művelődéri Központ

Egyéb intézmények!
Fővárosi Állat és Növénykert 
Képző- és Iparművészeti Lektorátus 
Kiállítási Intézmények
Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchí

vum
Magyar Színházi Intézet 
Népművelési Intézet 
Népművelési Propaganda Iroda
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B) kategóriájú intézmények 

Könyvtáraki

Baja, Debrecen, Dunaújváros, Győr, Hódmező
vásárhely, Miskolc, Nagykanizsa, Pécs, Sopron 
Város Közművelődési Könyvtára

Megyéi könyvtárak
Szakmai Szakszervezetek Központi könyvtára} 
SZMT központi könyvtárak 
Főiskolai központi könyvtárak

Levéltárakt

Megyei levéltárak 
Országos Vízügyi Levéltár

Múzeumoki

Bakonyi Múzeum Veszprém
Béry Balogh Ádám
Múzeum Szekszárd
Damjanich János Múzeum Szolnok
Déri Múzeum Debrecen
Dobó István Múzeum Eger
Ferenczy Károly Múzeum Szentendre
Göcseji Múzeum Zalaegerszeg
Hermann Ottó Múzeum Miskolc
István Király Múzeum Székesfehérvár
Janus Pannonius Múzeum Pécs
Jósa András Múzeum Nyíregyháza
Katona József Múzeum Kecskemét
Kuny Domokos Múzeum Tata
Móra Ferenc Múzeumi Szeged
Munkácsy Mihály Múzeum Békéscsaba
Munkásmozgalmi Múzeum Salgótarján
Rippl-Rónai Múzeum Kaposvár
Savaria Múzeum Szombathely
Xantus János. Múzeum Győr
Helikon Kastélymúzeum Keszthely

Tájmúzeumok:

Bakonyi
Természettudományi
Múzeum Zirc
Balassi Bálint Múzeum Esztergom
Báthory István Múzeum Nyírbátor
Intercisa Múzeum Dunaújváros

r.ta József Múzeum Szentes

Liszt Ferenc Múzeum Sopron
Mátra Múzeum Gyöngyös

NM Mátyás Király 
uzeum Viségrád

MNM Rákóczi Múzeuma Sárospatak
Palóc Múzeum Balassagyarmat
Thury György Múzeum Nagykanizsa
Tornyai János Múzeum Hódmezővásárhely
Türr István Múzeum Baja
Vármúzeum Esztergom
Bélyegmúzeum Budapest
Érc- és Ásványbányászati 
Múzeum Rudabánya
Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Budapest
Múzeum
Központi Bányászati Sopron
Múzeum
Központi Kohászati Miskolc
Múzeum
Magyar Építészeti
Múzeum
Magyar Olajipari Múzeum Zalaegerszeg
Magyar Vegyészeti
Múzeum Budapest
Országos Vízügyi Múzeum 
Postamúzeum Budapest
Testnevelési és Sport 
Múzeum Budapest

Művelődési Központok:
Megyei művelődési központok
Az 1007/1971. (III. 10.) Korm. számú határozat 

III. fejezet 6/b. pontjában — kiemelt felsőfokú-, 
felsőfokú-, valamint részleges felsőfokú központ
ként — kijelölt városokban működő művelődési 
központok.

A főváros kerületeiben működő művelődési 
központok.

Egyéb intézményéki

Fővárosi Emlékmű Felügyelőség
Megyei Népművelési Tanácsadók
Művészotthonok
Nemzetközi Zenei Versenyek és Fesztiválok Iro

dája
Kórusok Országos Tanácsa

C. kategóriájú intézmények:

Az A. és B. kategóriába nem sorolt közművelő
dési intézmények.
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A kulturális miniszter és a munkaügyi miniszter 
202/1977. (M. K. 15.) KM—MÜ M számú

együttes utasítása
a közművelődési Intézmények dolgozói 

bérrendezésének végrehajtásáról

A Minisztertanács határozatában foglalt felha
talmazás alapján a közművelődési intézmények 
dolgozóinak munkabéréről szóló 4/1977. (VIL 27.) 
KM—MüM számú együttes rendelet végrehajtá
sára — a pénzügyminiszterrel, a Szakszervezetek 
Országos Tanácsával és az érdekelt szakszerveze
tekkel egyetértésben — a következő utasítást ad
juk ki:

Az utasítás hatálya

i. 9

(1) A közművelődési intézményeknél 1977. szep
tember 1. napján munkaviszonyban álló és a 
4/1977. (VII. 27.) KM—Mü M számú együttes ren
delet (a továbbiakban: R.) hatálya alá tartozó dol
gozókat a R.-ben és annak mellékleteiben, vala
mint a jelen utasításban foglaltak alkalmazásával 
be kell sorolni, és ezzel egyidejűleg béremelésben 
kell részesíteni.

(2) Azokat a dolgozókat is béremelésben kell 
részesíteni, akik az intézmény munkajogi állomá
nyába tartoznak, de a bérrendezés végrehajtásá
nak időpontjában — szülési szabadság, gyermek- 
gondozási fizetésnélküli szabadság, betegség, ka
tonai szolgálat, külföldi tanulmányút stb. miatt — 
munkát nem végeznek.

2. §

(1) Nem vonatkozik az utasítás a .6/1970. (X. 
26.) KM—Mü M számú együttes rendeletben meg
határozott egyes közművelődési tevékenységeket 
— munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony ke
retében — ellátó dolgozókra.

(2) Az 1. §-ban foglaltak vonatkoznak a felmon
dási idejüket töltő dolgozókra is, kivéve, ha őket 
a munkavégzés alól 1977. szeptember 1. napja 
előtt felmentették, és a felmentési idejükre járó 
munkabért a Mt. V. 32. §-a szerint kifizették.

A bérrendezés végrehajtása

3. §

A bérrendezést az Intézmények részére a fel
ügyeletet gyakorló miniszter, illetőleg áz orszá
gos hatáskörű szerv vezetője, a fővárosi, a megyei 
és a megyei városi tanács V. B., valamint a Szak- 
• tervezetek Országos Tanácsa által rendelkezésre 
bocsátott bérrendezés! keret terhére — az alábbi

rendelkezések figyelembevételével — kell végre
hajtani.

4. §

(1) A bérrendezési keretből 1977. szeptember 
1-i hatállyal; a dolgozókat legalább az alábbi mér
tékű béremelésben (továbbiakban: kötelező bér
emelés) kell részesíteni:

KStelezft
KulcsuAm Megnevezés béremelés

Ft(fö)hó

3501—3502 Vezetők 500

3503—3509 Vezetők 400

3521—3527 Szakalkalmazottak
I—II. képesítési fokozat 300

3521—3527 Szakalkalmazottak
III—IV. képesítési fokozat 250

3531—3537 Műszaki-, gazdasági-, admi
nisztratív Ügyintéző
I—II. képesítési fokozat 250

3531—3537 Műszaki-, gazdasági-, admi
nisztratív ügyintézői
III—IV. képesítési fokozat 200

3541—3545 ügyviteli dolgozók 200

3561—3566 Fizikai dolgozók 200

(2) A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozók 
részére az (1) bekezdésben meghatározott kötele
ző béremelés összegének a munkaidejükkel ará
nyos hányadát kell biztosítani. Hasonlóan kell el
járni a másodállás és a mellékfoglalkozás kereté
ben foglalkoztatott dolgozók esetében is.

(3) A kötelező béremelések után rendelkezésre 
álló keretet a végzett munka mennyisége és mi
nősége szerinti differenciált béremelésre kell fel
használni. Ennek felosztását — a kulturális mi
niszter által kiadott „Irányelvek’-beri foglaltak 
figyelembevételével — az Intézmény vezetője az 
intézmény szakszervezeti bizottságával egyetértés
ben állapítja meg.

(4) Ha a béremeléssel a dolgozó személyi alap
bére meghaladná a munkakörére előírt bértétel 
felső határát, akkor a béremelésre csak a szemé
lyi fizetés megállapításával — az erre vonatkozó 
általános feltételek fennállása esetén — kerülhet 
sor.

(5) Az 1977. szeptember l-től megemelt sze
mélyi alapbérek után fizetendő — az alapbérhez 
igazodó százalékos mértékű — járandóságok (pót
lékok) megnövelt összegének fedezetét ugyancsak 
a bérrendezési keret terhére kell biztocsítani.
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B. fi

(1) A súlyos fegyelmi büntetés hatálya alatt álló 
(Mt. V. 89. § (1) és (2) bekezdések) dolgozó kőte
lező béremelésének mértékét .a fegyelmi vétség 
súlyossága és magatartása egyidejű mérlegelésé
vel kell megállapítani.

(2) A 10/1078. (VI. 24.) Mü M számú rendelet
tel módosított és kiegészített 7/1967. (X. 8.) MüM 
számú rendelet 3/A §-ának hatálya alá tartozó 
dolgozókat— kivéve a 3/A § (2) bekezdésében em
lítetteket — csak a kötelező béremelésben indo
kolt részesíteni; a rendelet 3/B §-a hatálya aló 
tartozó dolgozóknak csak a kötelező béremelés fe
le adható.

6. $

A R. hatálya alá tartozó dolgozók új személyi 
alapbérét a Mt. V. 7. § (2) bekezdésben foglaltak
nak megfelelően — a munkájukat közvetlenül 
Irányító vezetőkriek az illetékes szakszervezeti 
szervvel egyetértésben tett javaslatára — a kine
vezési jogkört gyakorló vezető az intézmény szak- 
szervezeti szervével egyetértésben állapítja meg. 
A fiatal dolgozók tekintetében az Ifjúsági Tör
vény miniszteri végrehajtási utasításában foglal
takat is figyelembe kell venni.

7. fi

(1) Az új személyi alapbérek megállapításánál 
törekedni kell arra, hogy lehetőség szerint minden 
dolgozó elérje, vagy megközelítse a bértétel alsó 
határát, tekintettel arra, hogy 1979. március 31-ig 
annak elérése kötelező.

(2) Amennyiben az 1977. évi bérrendezés vég
rehajtásakor a dolgozó alapbére nem éri el a bér
tétel alsó határát, azt az 1978. és az 1979. évi 
bérfejlesztési keretből kell biztosítani. Erre a célra 
külön központi bérkeret nem igényelhető.

(3) A távollevők helyettesítésére alkalmazott 
dolgozók nem a bérrendezési keretből, hanem a* 
munkajogi létszámban szereplők béréből keletkező 
megtakarítás terhére részesülhetnek ‘béremelés
ben.

8. §

(1) A béremelésben részesülő dolgozókról leg
később 1977. szeptember 3. napjáig besorolási 
jegyzőkönyvet és átsorolási értesítést kell kiállí
tani. A besorolásokat a hiteles jegyzőkönyvek 
alapján a PMI—002. rsz. nyomtatványon úgy kell 
elkészíteni, hogy azokat a dolgozók az illetmény- 
számfejtő helyekkel egyidejűleg — 1977. szeptem
ber 3-ig — megkapják.

(2) Az új szen\élyl, alapbéreket első alkalommal 
az 1977. októberi bérfizetési napon kell folyósí
tani.

Záró rendelkezések'

9. S
(1) A dolgozók a besorolás ellen —. a Mt. V. 

107. fi (1) al pontja alapján', a besorolási értesít^ 
kézhezvételét. követő 15 napon ,belül panasszal 
(felülvizsgálati kérelemmel) fordulhatnak az .In
tézmény munkaügyi döntőbizottsógóhpz. A ma
gasabb vezetőállású dolgozók jogorvoslatára a Mt. 
V. 115. fi-ában foglaltak az irányadók.

(2) A munkabérnek a bértétel alsó és felső ha-v 
tára között történő megállapítása ellen, valamint 
a R. 6. § (2) bekezdésében meghatározott esetben 
a 9/1967. (X. 8.) MüM számú rendelet 1. §-ának
(3) bekezdése értelmében munkaügyi vita nem 
indítható.

10. fi

(1) A bérrendezés! keret felhasználásáról a kul
turális miniszter által kiadott „Irányelvekében 
meghatározott határidőre és formában elszámolást 
kell adni.*

(2) Tartalékot csak a miniszter képezhet. A* 
esetleges munkaügyi viták utáni korrekció fede
zetéül az intézmények — 1977. november 30-ig 
— a bérrendezési keret legfeljebb 2%-ót tarthat
ják vissza.

11. fi

Ez az utasítás 1977. szeptember 1. napjával lép 
hatályba.

Dr. Marczalt László s. k., Buda István s. k„
kulturális munkaügyi minisztériumi

miniszterhelyettes államtitkár




