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VARSÓI LÁTOGATÁS 
A könyvtár szakszervezeti 

bizottsága - hasonlóan az el-
múlt esztendő csehszlovákiai 
útjához - idén Lengyelország-
ba rendez tanulmányi kirándu-
lást. Az utazást csere alapon 
szervezzük meg'a Varsói Váro-
si könyvtárral. 

A mi csoportunk juliv.s má-
sodik felében utazna Lengyel-
országba, mig a lengyelek au-
gusztus második feleben jön-
nének hozzánk. 

Az ut időtartama: 14 nap. 
IJgy tervezzük, hogy megte-

kint jük Varsó, Lodz es Krakkó 
nevezetességeit és könyvtára-
it, esetleg egy-két napot 
töltenénk a lengyel Tátrában 
is. 

A könyvtár csoportja 25-30 
könyvtárosból állana., család-
tagokat csak akkor vinnénk, 
ha ez a létszám másképpen nem 
kerekedik ki. 

A-részvétel dija 1.600 fo-
rint. Ebben az összegben ben-
ne van a vizűm'költsége, az 
útiköltség, kb. 80 zloty k-"1 
tőpénz és természetesen . 
szállás és ellátás. Módot ta-
lál tunic arra, hegy a részvé-
teli dija.t nyolc egyenlő 
részletben lehet a fizetéskor 
befizetnij juniustól szeptem-
berig 200-200 forintot. 

Kérjük azok- , akik az ' 
utazáson részt kivánnak venni, 
szándékukat a Központ titkár-«-
ságán /Fenyvosiné/ jelentsék. 

A KÖNYVTÁRI HÍRADÓ megindu-
lása alkalmával szeretettel 
köszöntjük a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár valamennyi 
gozó ját. Ez a kis házi hiradó 
amelynek ma első példányát 
szik kézbe, hasznos segitség 
jelenthet a kerületi könyvtá-
rosok és a központi dolgozók 
munkájának megjavításában s a 
közös és a különleges kérdések 
ismertetésével közelebb hozza 
egymáshoz a két könyvtári ága-
zatot. Sok régi gond áll mö-
göttünk, előttünk számtalan 
feladat vár megoldásra. Olva-
sólétszámunkat, könyvforgal-
munkat tekintve, könyvtárunk a 
legnagyobb magyar könyvtár. 
Sokrétű, bonyolult munkánk 
mindannyiunk legjobb tudását 
követeli. Az első lépések már 
megtörténtek a régi előítéle-
tek leküzdésére és egy valóban 
kollektiv munkastilus kialakí-
tására. Fővárosunk lakosságá-
nak a lehető legtökéletesebb 
ellátása, kulturális nevelő-
munkánk csak közös erőfeszí-
téssé! képzelhető el. 

Lapunk sem egyéni szerkosz-
tői munka eredménye. Valcmony-
nyiühk munkájából született. 
A jövőben méginkább számitunk 
minden dolgozótársunk segítsé-
gére, hogy valóban közérdekű 
és munkánkat segitő újságot 
tudjunk havonta kézbeadni. Fá-
radságos gonddal készült első 
számunkat féltő szeretettel 
inditjük "világgá". Fogadják 
szeretettel. 



Az 1957. április 26.-án megtartott osztályvezetői értekezlet 

A napirendi pontok: 
1./ Uj statisztikai kérdőiv-tervezet a fiókhálózat és a köz-

pont számára. 
2./ Intézetvezetői ismertetés a következő osztályvezetői ér-

tekezletek anyagáról: 
a./ kulturális feladataink, 
b./ a könyvtár feladata és gyűjtőköre, 
c./ kerületi könyvtárakban végzendő felmerő munka, 
d./ a központ munkafegyelme. 

3./ A beiratkozási dijak emelésének kérdése 10, ill. 3 fo-
rintra. 

Az osztályvezetői értekezlet hosszas vita után a beira-
tási dij felemelését elvetette. Ezzel szemben elfogadta a kése-
delmi és kártéritési dijak saját céljainkra való felhasznalasa-
nak javaslatát. Javasolja, hogy a beiratási dij naptári evre 
szóljon. A technikai lebonyolitás módozatait záros határidőn be-
lül megtárgyalják. 

4./ A Kerületi Könyvtárak osztályvezetőjének kérésére a Ta-
nácshoz fordulnak döntésért a MÉH-nek és Borsának küldött anya-
gokról készitendő jegyzékek ügyében. 

3./ Információk: 
Május 15.-re a Fővárosi Tanácsnak el kell juttatni a 

könyvtár működési szabályzatát, 
Május 3.-a és 31.-e között a könyvtár három gyakornokot 
Gépirói csoport létesül, a munkát Fenyvesine osztja ki. 
A fiókosok jutalmazására a fiókvezetők javaslatáról a 

Kerületi Könyvt^L osztályvezetője és az öt taçu fiókbizottság 
dönt. Külön kezelik a központi és fiókos dolgozok jutalmazási 
és segélyezéçi ôçszegçit. 

A Főv.Tan.Lépm.Oszt, megvizsgálja a könyvtár 1957,jan.l.. 
és május 1. között történt külföldi és magyar szerzeményezeseit. 

Listát készitkok a kiadásra javasolt könyvekről a Kiadói 
Főigazgatóság számára£ 

"Könyvtári Hiradó"-t szerkesztünk. A szerkesztőbizottság 
tagjai: Krúdy Gyula, Győri György és Román József. Havonta jele-
nik meg. 

A Népmüvelésügyi Minisztérium leltározás alatt álló 
könyvtárának 1Ç-0C0 kötetét néhány napon belül megkapjuk. 

Az l.sz. raktár 8.000 kötetét kiosztottuk a legrosszabban 
ellátott kerületi könyvtárak között. 

Könyvtárunk jelenleg költségvetés nélkül dolgozik. Szor-
galmazni fogjuk költségvetésünk jóváhagyását. 

t 



Hosszas m i u t á n Ä h Â M ^ Ï S W ^ 

rak Osztf!?Tffa ke?S?eÍf Snïfî- k ^ t e n l a ti Könyvtá-
az ötös S & w biz = könyvtarak között. Berza elvtárs és 
a proölémák a fiékve zetli S ^ S ^ ^ í 8 ^ l é se u t á a kerüljek 
értekezlet ¿ Ä Ä S ^ ¿ » f ^ 

Kôr^vtàâ|yie?a^sSurTnf J l ^ 3 jelenti, hogy az Országos 
Ervin Ä - Ä l f i 

t s l s p O l f f f i T Ä ^ x i Ä Ä - * * * » ̂ a styuk-ut c a i uj 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 

SÍTtfíí' ? e. h°\ é s Kernéijük- minden fiók meff~ 

napra mohot havont? Vi^zÖnt o'-ÍaH M h?Î0Œ ta6» csalid tiz akkunk - . Ä W Ä - J W mehetünk ahányan 
" u-ientkez.ii. A oekasmegyeri üdülőt ju-

Ag_19571_május 9.-én megtartott osztályvezetői értekezlet 

sére. ' J a v a s l a t könyvtárunk kulturált o munkájának kiterjeszté-
A vitában két nézet alakult ki: 

könyvtá?iáeÍáz^ÍffeiSeStS/SSo^ael .bőségeinkhez mérten 
.f.-.tot a b o r a - r t ^ r Ä o L ^ Ä kötés, 
fe ltárásával, ̂magas^szinvonalu^elfíedé^ ̂ » W 4 ^leskörü 
téssel, koncertekkel vigyük kö^e ebh '-ku sáva1' filnveti-
réseilec olvasóinkat. ko^e.ebb könyvállományunk megisme-
a|yeztefhrtffl|¿rfLfnío¿a?ase|lSafl ^ t álláspont nem össze-
tér propagandáját, de r Ä Ä Ä T Ä ^ 
könyvtárakra ? ̂  3 taaturálls «»ka kiterjesztése a kerileti 

érésére?5,000 f o r i a t o t felettes szerveinktől e oélok el-



. i'^ór/ei. igy Békásmegyert talomüduáe^e kötötték le egyestU¡¡&¡*¿ u t á n élvezhetjük. Pi-csák az e l o f i M ^ i g ^ g l e ^ - e i é B B nyáron kapunk helyet lisszentkereszten - i*>*>ö©ókő alatt -egész i s Ti_ napi 20 forintos árban, házastársak es Syf^ekek részére hanyban gyermekes családok,-Fonyódon es Akal^ xakoläe^erneKeK aránylag olcsón pihenhetnek, T i h a n y b a n nem dolgozo hazastosis 
mehetrlpi 24 forintért. Idegen int,^r^TiSánven'tavSy^2ú£-önköltséges árban is kaphatunk helyeket, ̂ ehanyan tavaly iJara 
tonlellén voltunk a Müvllődésügyi • Minisztérium ^^eben^szeg, 
parti villában, napi 52 forintért. A p ̂  P sző-
lőben juniusban és szeptemberben tónusonként 2 db. 2 a|7|s szo 
bára számithatunk. Aki a Dunához ragaszkodik, Visegrádon10 
rintért kaphat helyet a Pénzügyminisztérium üdülőjében,, valoszi 
nülee a főszezonban is. Miskolc-Tapolcan nagy kertben, kis vil 
Iákban két ágyas szobáiban kapunk helyet a Pénzügyminisztérium 
üdülőleben? iletíeg Sopronban is lesz hely a Muvelodesugyi Mi-
nisztérium üdülőjében, 

MEGINDUL A TÜZELŐAKCIO! Junius 
5c-ig lehet jelentkezni a gaz* 
dasági osztályon Tichlernénél. 
Május 4.-én tar̂  ottuV. könyvtá-
runk helyiségeiben IFMERKEDESI 
ESTÜNKET, amely a hajnali órák-
ban ért véget. A műsor eseme-
nye a Szabó Ervin'kamarakórus 
hangversenye volt. 
Junius elején a Szakszervezeti 
Bizottság összevont vezetőség-
kiegészitő taggyűlést tervez. 
Az Sz.B. felhivja a kerületi 
könyvtárak szakszervezet: tag-
ságát, hogy a legrövidebb idő 
alatt jelentsék át magukat a 

Tanácstól a könyvtári alap-
szervezethez, mert ez a fel-
tétele annak, hogy üdülés-, 
segély- stb.-ben részesülőé- ' 
nek a fiókhálózat dolgozói isr Az Sz.B. ugy határozott, 
hogy a fiókhálózat szakszer-
vezeti dolgozóinak érdekvé-
delmi ügyeit /előleg,segély, 
beteglátogatás stb./ a fiók-
hálózat dolgozóiból válasz-
tott 5 tagu bizottság fogja 
intézni. A választást a júni-
usi taggyűlésen tartjuk meg. 
HANGTEE SENY JEGYEK be s ze r zé sé t 
a központ és a fiókok számára 
Klinda:Mánia /Katalogizáló/ 
intézi• 

Értesítjük a céllö-
vő sport iránt ér-
deklődő kartársakat, 
hogy minden csütör-

tökön légfegyver céllövésze-
tet tartunk. Puska, lőszer, 
rendelkezésre áll» 

5 P 0 H i H I ! E K 

üdenapot tartunk 
Lnden csütörtökön 

^iu. 5 órakor az 
ebédlőben. A közeljövőben'há-
zi sakkversenyt rendezünk. 
Számítunk a könyvtár sakkozó-
ira. A nevezéseket Biró György 
/Feldolgozó o./ veszi áte Je-lentkezési h,,i. : június 10. 



EZEN SEGÍTENI KELL ! 

Fiókkönyvtárainkba "beiratkozott: 
1956. április 30.-ig 101.660 olvasó 
1957. " 30.-ig 83.376 » 

Újonnan beiratkozott: 
1956. áprilisban 3.986 olvasó 
1957. " 3.161 » 

Központunkba beiratkozott: 
1956. I. negyedben 9*865 olvasó 
1957. I. 5.328 " 

Központunkból kikölcsönöztek: 
1956. I; negyedben 28.594 könyvet 
1957. I. " 15.047 " 

a ifcdagógiai Könyvtár nélkül, amely az 1957. I. negyedévben nem 
kölcsönzött. 
Két mozgókönyvtárunk könyv- és olvasóforgalma 1956-ban még a 
központi statisztikában szerepelt, mi^ 1957 óta a fiókhálozatba 
olvadt, annak a forgalmi adatait emeli és ezzel egyidejűleg 
természetesen csökkenti az 1957-es központi statisztikát. 

Kivánatos lenne, ha 
dolgozóink közül mi-
nél többen jelentkez-

nének ÉNEKKARUNKBA; Minden 
hétfőn és kedden d.u. 6 óra-
kor az ebédlőben próbálunk, 
A Szabó Ervin Kamarakórus 
legközelebbi *program ja : jul. 
22.-én és 23.-án Székesfe-
hérvárott Mozart Rekviem--je 
és a capella hangverseny. 
Kamarakórusunk szalagai irá-
nyit ó inak sikerült Bárdos 
Lajos és Kistétényi-Melinda 
zeneművészeti -főisk.tanáro*-
kat megnyerni. 

Pedagógiai Könyvtárunkat igen 
súlyos•sérülések érték októ-
berben. Azóta is állandó har-
cot viv - az épületet helyre-
állító vállalattal - inkább 
kevesebb, mint több eredmény-
nyel. Egy szobájukat már rend-
behoztál:! Itt tornyosodnak a 
felhalmozott bútorok, polcok, 
állványok és könyvek. Pedagó-
giai Könyvtárunk dolgozóinak 
küzdelme könyvállományunk vé-
delméért minden dicséretet és 
főleg segítséget megérdemel. 



Pártszervezetünk május 16.-án 
tartott taggyűlésén a partta-
gok sorába felvették Győri 
Endrét /Központ/, Jellinek 
Lászlónét A.sz.fiók/, Katona 
Klárát /Központ, .! Kosi Gyula-
nét /¿^.sz.fiókAPelejtei Ti-
bort /19.sz.fi6k/ és Rádler 
Kálmánt /¿.sz.fiók/. 

SZAKOKTATÁSUNK HÍREI 
Hangosfilm-vetitőgépünk a fiókhálózat szolgalatara all! 
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SZAKOKTATÁSUNK HÍREI A könyvtári szakoktatás három ágazatban végez munkát: 

U / a kerületi könyvtárosok részére 
2:/ a központiak részére , 
3./ nyelvoktatás mindkettő szamara 

Az oktatási év első felében előadást tartottak: 
Vajda György Mihály: Thomas Mannról 
dr;Verme s Miklós: Az atomenergiáról rimmel, dr!Scheiber Mária: "Képzőművészét es stilusiranyom 

A kerületi raktárkezelők a könyvkötészetről hallgattak elo-
adTközPonti könyvtárosoknak a prágaiLés bécsi ut tapasztalata^ -

àssJ^ 
és szakszerűen oldották meg feladatukat. 
II központi könyvtáros látogatja. 

A„sokak által kért tanulmányi kirándulások szervezese is meg-
kezdődő«. meglátogatta az Egyetemi és a Műszaki 
Könyvtárat. Ïegïatogattuk a llvaszi tárlatot 26 resztvevovű. 

PÁRTHÍREK 
A pártszervezet elsődleges fel-
adatának tekinti, hogy az inté-
zetvezetés segitsegere legyen 
l Központ és a fiókhálózat súr-
lódásmentes együttműködésében. 
Elvi vitákban megszilárdítsa a 
pártegységet és szoros baráti 
kapcsolatot tartson a pártonki-
vüliekkel. 

Megválasztották a kerületi küldöttértekezletre a könyvtár három 
delegátusát: Becski Andornét, Révész Ferencet és Szalai györgyöt. 

Hangosfilm-vetítőgépünk a fiókhálózat szolgálatára áll! 



Megjelent az uj ÉVKÖNYVÜNK 
érdekes kultúrtörténeti doku-
mentumokkal, Közli Móra Fe-
renc levelét, Krúdy Gyula^ 
utolsó könyvkölcsönző kérő-
lapját, amelyet pár héttel^ 
halála előtt irt óbudai fio-
láinkban és József Attila ki-
vánságkönyv-bejegyzését 1933-
ból. Az ÉVKÖNYV cikkeit töb~ 
bek között Pogány Zsuzsa, 
Remete László, "cheiber Mária, 
Zoltán József irta, a könyv-
tár krónikáját Dobos Piroska, 
Görgényi Ottó, Katona Klára, 
Marót Miklós, Nagy Tamásné és 
Szalai György dolgozta fel. 

"PORAIBÓL MEGÉLEMEDETT PHOENIX-
MADÁR"-hoz hasonló a FELDOLGOZO 
OSZTÁLY. A romok közül bámula-
tos gyorsasággal rekonstruált 
8.000 cédulát, visszahelyezett 
több, mint 100.000 fok,véd.cé-
dulát az-olvasói katalógus betű-
rendjébe. Visszasorolja a Ball-
Gyüjt.'közönség elől elvont cé-
duláit. Tervében szerepel a 
"PKL" feldolgozása, katalógus-
rendszerünk megtisztítása és a 
gyűjteményes müvek analitikus 
feldolgozása stb. Mindezt nagy 
nehézségek közepette... Kevés 
az ember, betegség, szabadság 
is nehezitik a munkát. 

Mindazonáltal töretlen "osz-
tály "-öntudattal és bizakodás-
sal néznek az elkövetkezendő 
munka elé. Pogány Zsuzsi, Mol-
nár Ili, KIinda Mari Királyré-
ten -gyűjtenek erőt a nehéz fel-
adatok jobb megoldásához. 

A KÖlTTVKÖTEf ZET JELENTI : kísér-
letek történtek a rongált-köny-
vek fuzésnélküli kötésére. Már 
több minta készült s-ezek ki-
elégítőnek látszanak. Tárgyalá-
sok folynak az uj módszer álta-
lános bevezetésére. Kötészetünk 
eddig is számos újítással javi-
totta. munkáját, reméljiik? az uj módszer meggyorsítja az átkö-^ 
tésre váró könyvek körforgalmát. 

Kötészetünk szorgalmazza fel-
szerelésének -bővitését és kor-
szerűsítését. Uj présgép érke-
zett, 

Nehézségek vannak az anyagel-
látásban. 

Áprilisban eltávozott két 
munkatársunk: Frank Vili és 
Ulrih József he*Lyett, két uj 
kartárs lépett munkába: Mentsik 
Viktor és Horváth József II. 
Ezúton i$ szeretettel üdvözöl-
jük őket. 

GYŰJTSÜK a Budape s-
ti Gyűjtemény szá-
mára a kerületi új-
ságokat . a kerület 

életét, fejlődését ismertető 
füzeteket, statisztikákat, 
grafikonokat, piaicátokat, 
röpiratokat, röplapokat, meg-
hívókat, gyászjelentéseket, 
illusztrált anyagot, fényké-
peket és a "budapesti képes 
levelezőlapokat /minél régeb-
bi ábrázolás, annál jobb!/. 
Kérjük a kortársakat, figyel-
jék a tanácsok, az MSzMP, a 
KT^z s más kerületi szervek 
kiadványait, gyűjtsék össze 
és 1-2 havonként juttassák el 
hozzánk 2-2 példányban. Ezek-
ből a számunkra jelentős ki-
adványokból csak kis töredék 
jut el hozzánk és ez tudomá-
nyos szempontból érzékeny és 
pótolhatatlan veszteség szá-
munkra, 



Budafoki, 13, sz. fiókkönyv-
tárunk uj helyiségbe költö-
zött, a Tóth József-u. ̂ s 
Kereszt-u. sarkára. A UNT, 
kerületi tanács az egész épü-
letet a könyvtáf rendelkeze-
sére bocsátotta. 

Köszönet 'rte. 

A Kerületi Könyvtárak Osztá-
lyáról Jámbor Marit a Nyilvá' 
nos Szolgálatba, Geréb Lász-
lónét a Budapesti Gyűjte-
ménybe helyezték át. 

Hatvani Piroska, Sarkady Er-
zsébet és Turczel Miklós IV. 
éves könyvtárszakos egyetemi 
hallgatók egy havi szakmai 
gyakorlatukat könyvtárunkban 
megkezdték. 

Szeretettel üdvözöljük őket. 

A BIBLIOGRÁFIAI OSZTÁLY két 
uj kiadványon dolgozik. Az 
első cime: A kaland mesterei. 
Ebben a legnépszerűbb kaland-
regények szerepelnek ajánló 
annotációkkal a könyvtarosok 
és az olvasók számára. Máso-
dik kiadványuk: a Szerelem, 
Házasság, Család a világiro-
dalom leghiresebb szerelmi 
regényeivel foglalkozik. 

Könyvtárunk minden dolgozóját, 
felkérjük, vegyen részt a 
KÖNYVTÁRI .HIPADO munkájában. 
Élőszóval, telefonon vagy 
Írásban közölje mondanivaló-
ját Krúdy•Gyulával vagy Román 
Józseffel. A HIRADÓ-t minden 
könyvtári és személyi hir ér-
dekel. 

A szerkesztésért és kiadásért az intézetvezető felel. 


