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MAGYAR KÖNYVSZEMLE 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

I. OSZTÁLYÁNAK 
könyvtörténeti, bibliográfiai és dokumentációs folyóirata 

Megjelenik negyedévenként 

Főszerkesztő 
KŐHALMI BÉLA 

Szerkesztőbizottság 
DEZSÉNYI BÉLA (helyettes szerkesztő), MÁTRAI LÁSZLÓ, MEZEY LÁSZLÓ, 

RÓZSA GYÖRGY, V. WALDAPFEL ESZTER 
/ 

E szám munkatársai: SZIGETI KILIÁN, tanár, Pannonhalma, MÉSZÁROS ISTVÁN, 
tanár, Budapest, CSAPODI CSABA, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
osztályvezetője, MOLNÁR JÓZSEF, tudományos munkatárs, D. SZEMZŐ PIROSKA, az 
Országos Széchényi Könyvtár munkatársa, ECKHARDT SÁNDOR, egyetemi tanár, 
DUMITRESCU, A. Dinu, Bucarest, BORBÉLY ANDOR, TRÓCSÁNYI ZOLTÁN, ny. egyet, tanár, 
az irodalomtudományok kandidátusa, GULYÁS PÁL, ny. Nemzeti Múzeumi igazgató, 
ESZE TAMÁS, ref. egyházi gyűjteményi főigazgató, DONATH REGINA, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Könyvtárának osztályvezetője, KERESZTURY MÁRIA, tudományos 
kutató, TIBORC ZSIGMOND, K. MARKOVITS GYÖRGYI, az Országos Széchényi Könyvtár 
munkatársa, BORSA GEDEON, az Országos Széchényi Könyvtár osztályvezetője, RÓZSA 
GYÖRGY, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának igazgatója, BARABÁSI REZSŐ, 
az Állami Gorkij Könyvtár igazgatója, DEZSŐ LÁSZLÓ, a budapesti Egyetemi Könyvtár 
munkatársa, SZÉKELY SÁNDOR, az Országos Orvostudományi Könyvtár igazgatója, 
DÜMMERTH DEZSŐ, a budapesti Egyetemi Könyvtár munkatársa, VÉRTESI MIKLÓS, 
a budapesti Egyetemi Könyvtár osztályvezetője, WALLESHAUSEN GYULA, az Agrártudo
mányi Egyetem Könyvtárának osztályvezetője, DÁNIEL GYÖRGY, az Országos Széchényi 
Könyvtár munkatársa, HERNÁDY FERENC, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa, 
MORAVEK ENDRE, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának munkatársa, 
SZIGETHY JOLÁN, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa, GOMBOCZ ISTVÁN, az 
Országos Széchényi Könyvtár osztályvezetője, TŐKÉS LÁSZLÓ, a Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtárának munkatársa. 

Szerkesztőség: Budapost, VIII., Múzeum körút 14 — 16. Telefon: 134—400. 

A kiadvány előfizethető vagy példányonként megvásárolható : 

az AKADÉMIAI KIADÓ-nál, Budapest V., Alkotmány u. 21., telefon: 111—010, MNB 
egyszámlaszám: 46, csekkbefizetési számla: 05.915 111—46; az AKADÉMIAI KÖNY-
VESBOLT-ban, Budapest V., Váci u. 22., telefon: 185—612; a POSTA KÖZPONTI 
HÍRLAP IRODÁ-nál, Budapest V., József nádor tér 1., telefon: 180—850, Csekk

számla: egyéni 61 257, közületi 61 066. 



A Magyar Könyvszemle 

1954-ben történt indulásától kezdve, mint a Magyar Tudományos Akadémia 
folyóirata jelenik meg. Gondozója ez időponttól a legutóbb megjelent számig 
a Könyvtártudományi Bizottság volt egy széles alapokon szervezett szerkesztő
bizottsággal. 

Az akadémiai bizottsági rendszer átszervezése során átalakult a folyó
iratot gondozó akadémiai bizottság és a szerkesztőbizottság is. Nem marad
hatott mindez következmények nélkül a nagymúltú tudományos folyóirat sor
sának alakulására sem. Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalom 
tudományi Osztályának Vezetősége egy új munkabizottságot hívott életre. Erre, 
valamint a tagjainak sorából kiválasztott szűkebb szerkesztőbizottságra bízta 
a Magyar Könyvszemle jövőbeli profiljának részletesebb megállapítását, problé 
máinak általános gondozását, illetőleg a szerkesztés munkájának közvetlen fel
ügyeletét. 

E munka alapelveit ugyancsak az Osztályvezetőség határozta meg oly
képpen, hogy az új munkabizottság a könyvtörténet, bibliográfia és doku
mentáció tudományos és tudományszervezési kérdéseivel foglalkozzék. A 
könyvvel és a könyvtárakkal foglalkozó stúdiumok közül kiemelte tehát 
azokat, amelyek általánosan elfogadott alapelvek szerint más, jelentős szak
tudományok társaiként és segítségeként, éppen hazánkban, tisztes múltra, 
jelentős eredményekre tekintenek vissza. De gondja volt az Akadémia veze
tőségének arra is, hogy újabb kutatási területek, amelyek az állandóan növekvő 
tudományos irodalomban való tájékozódás érdekében, a kutatás számára immár 
nélkülözhetetlenek, a munkabizottság tevékenységi területéhez tartoz
zanak. 

A Szovjetunióban és a népi demokratikus országokban, így hazánkban is, 
a tudomány szervezése, a tudományosság elvi és gyakorlati problémáinak gon
dozása elsősorban az Akadémiák feladata. így az említett intézkedésekkel a 
könyvtörténet és a vele együtt értendő írás-, könyvtár- és sajtótörténet, 
valamint a bibliográfia, meg a dokumentáció területét, minden tudományos 
vonatkozásában, Akadémiánk a maga működési körébe vonta. 

Mindezekből következik, hogy a Magyar Könyvszemle, mint akadémiai 
folyóirat, a többi tudományág hasonló folyóiratainak színvonalán, az említett 
diszciplínák, a könyv-, írás-, könyvtár- és sajtótörténet, a bibliográfia és a 
dokumentáció marxista igényű tudományos orgánuma lesz. Szerkesztési alap
elveit döntően meghatározza ez a követelmény. Tudományos tematika és szín
vonal tekintetében az akadémiai társfolyóiratok példája kell, hogy előttünk 
álljon. A gondjainkra bízott tudományágak tekintélyének biztosítása is az 
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igényességet kívánja, publikációk tekintetében, eszmei, szaktudományos vonat
kozásokban egyaránt. 

A Magyar Könyvszemle profilját illető félreértések ezzel megszűnnek. 
A Magyar Könyvszemle tudományos folyóirat lesz, a MTA Nyelv- és Irodalom
tudományi Osztályának könyvtörténeti, bibliográfiai és dokumentációs folyóirata. 
A fentebb ismertetett alapokon és szempontok szerint, a felsorolt tudomány
ágak művelőinek közleményeit kívánja máivánossághoz juttatni . Nagyobb 
tanulmányaink nyelve ezután nem lesz kizárólagosan magyar, hanem a téma 
nemzetközi jellegétől függően idegen nyelvű publikálást is lehetővé teszünk. 

Kisebb közleményeink közlési módja tekintetében a rövid adatközlések 
mellett egyre több gondot óhajtunk fordítani korszak vagy téma szerint 
összetartozó adatok együttes ismertetésére, kutatási beszámoló formájá
ban. „Magyar Könyvesház" elnevezéssel a Könyvszemle régi évfolyamai
ban állandó rovat állt rendelkezésre a Régi Magyar Könyvtár kiegészítő adat
közlésére. E rovatot oly módon kívánjuk felújítani, hogy a marxista könyv
történet igényeinek megfelelően, a tartalmi vonatkozások beható vizsgálatá
nak, különösképpen tudománytörténeti vonatkozású eredményeinek közlése 
számára is, nyilvánosságot biztosítsunk. 

De gondunk lesz arra is, hogy Munkabizottságunk munkássága, tagjai
nak, a vezetése alatt működő munkaközösségeknek tevékenysége és eredmé
nyei, a társtudományok kutatómunkáiból a minket közvetlenül érdeklő vonat
kozások, elsősorban a dokumentáció és a bibliográfia elvi kérdéseinek figye
lése, továbbra is helyet találjon folyóiratunk Figyelő rovatában. 

Az elmúlt évfolyamok szerkesztőbizottságát őszinte köszönet illeti meg. 
A jövőre nézve Akadémiánk támogatásán kívül az ő segítségüket, valamint 
olvasóink, régi és új munkatársaink érdeklődését és megértő támogatását 
kérjük. 


