




K Ö N Y V T Á R I H Í R A D Ó 
A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR KÖZLÖNYE 

Megjelenik havonta 
IV. évfolyam 2. szám. 1960. február. 

NEMZETKÖZI NŐNAP 

Kis fehér hóvirágcsokor kerül ezen a napon minden dol-
gozó nő munkapadjára, Íróasztalára, virágot kap a tanítónő 
az iskolában és a háziasszony otthon. A tavaszt hirdetik ezek 
a osokrok és még valamit: hogy ezen a napon az egész világ 
figyelmes szeretete a nők felé fordul. 

Ünnep március 8! Idén még inkább, mint máskor, hisz ép-
pen 50 esztendeje annak, hogy harci riadóban megszületett ez 
a hóvirágos ünnep, 50 évvel ezelőtt, az^első világháború 
előestéjén Clara. Zetkin, a nemzetközi nőmozgalom nagyszerű, 
kommunista harcosa felhívást intézett a világ asszonyaihoz: 
fogjanak össze a háború ellen, küzdjenek szabadságukért, 
jogaikért. - Újszerű és szokatlan szózat volt ez, sokak szá-
mára érthetetlen is, hiszen százados előítéletek ércfalába 
ütközött. A művészetben és a tudományban, a magánéletben és 
a közügyekben nehezen tört utat magának a gondolat, hogy a 
nők természettől egyenrangúak legyenek a férfiakkal. A nők ~ 
a napi robottól eltompultak, vagy az ibseni "babaházban" 
rózsaszínű illüziókban élők - sokáig maguk sem ébredtek ere-
jük tudatára. A felhívás nyomán először csak három országban 
ünnepelte néhány kis csoport a Nemzetközi Nőnapot. De mint 
Nórát, a világ asszonyait is cselekvésre késztette a család, 
a gyerek, az otthon' féltése. 

A szerény kezdet után szinte minden évben nőtt az ün-
neplő csoportok száma, uj meg uj milliók és tizmilliók szó-
szólói számoltak be ezen a napon a kivívott eredményekről, 
vagy kérték számon megtagadott, elsikkasztott jogaikat. -
Uj fejezet kezdetét jelenti a nőmozgalom történetében 1943 
novembere. Ekkor alakult meg a Nemzetközi Demokratikus Nő-
szövetség s meghirdette és meg is valósitotta a nők legszé-
lesebb és legátfogóbb egységfrontját. Fajra, politikai és 
vallási nézetre való tekintet nélkül, több mint nyolcvan or-
szágból mintegy kétszázmillió asszony és leány sorakozik fel 
évről évre a nőnapokon a NDNSZ békegalamboskék-fehér emb-
lémája alatt. - Az öntudatos nőknek ez a tömege erőt jelent 
ma már a legfontosabban: a békéért folytatott SZÍVÓS, kitar-
tó munkában, harcban is.-

A^hófehér virágcsokrok a munkapadokon, Íróasztalokon: 
megemlékezés az 50 évvel ezelőtt megindult mozgalomra, - tisz-
teletadás a nőknek, akik mind nagyobb erővel és sikerrel 
küzdenek családjuk és az emberiség nyugodt holnapjáért. 

N.T. 



A T U . PÁR TKONGBESSZUS HATÁROZATAI nyomán Összeállított 
kétévés tervünket munkaértekezleten vitattuk meg jan.13.-
án délelőtt a Kossuth Klubban kb. 25o könyvtári dolgosé, a 
Művelődésügyi Minisztérium és a Fővárosi Tanács képviselő-
inek a jelenlétében. 

A tervet Révész Ferenc intézetvezető ismertette. A terv 
14 brigád - közel 5o könyvtáros - részletmunkájából teljese-
dett egésszé o A ké téves kongresszusi tervünk gerince: min-
den rendelkezésünkre álló eszközzel és erővel segítenünk 
és gyorsítanunk kell a szocializmus építését ¿azénkban. 
Tervünk teljesíthető és végrehajtható; persze számotvetet-
tünk dolgozóink lelkesedésével is. Többet és jobban kell 
dolgoznunk holnap, mint ma. Hagy feladatokra vállalkozunk, 
meg fogjuk valósítani,. 

Az elhangzott javaslathoz, amelyet Írásban, kellő idő-
ben minden osztályvezető és kerületi könyvtárvezető megka-
pott és rajtuk keresztül minden dolgozó megismert, többen 
hozzászóltak, időrendben: Tolnai, Mentesné, Zalai, Saschler, 
Csomor és Robos. 

Szünet után Józsa elvtárs, a Fővárosi Tanáos népművelé-
si Osztályának h. vezetője és Páldy elvtárs, a Művelődés-
ügyi Minisztérium Könyvtár Osztályának a h . vezetője mondta 
el részben pozitív, részben bíráló észrevételeit a tervja-
vaslatról. Utá: ok ismét könyvtárosok szólaltak fel: Oláhné, 
Bukné, Rénesné Becskiné és Kalmár. 

Végül Révész Ferenc elvtárs foglalta össze az elhang-
zott javaslatokat. 

- Mi ezt a tervet, - mondotta befejezésül, - átdolgoz-
zuk, könyvtári funkciók szerint átcsoportosítjuk és részle-
tesen megtárgyaljuk felügyeleti szerveinkkel. 

A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR 1959-es EREDMÉNYEINEK 
FŐ ADATAI. 

Könyvtárunk 1959-ben további sikereket ért el a könyv-
tári forgalom növelése terén. Az erre vonatkozó fő adato-
kat a korábbi évvel összehasonlítva - az alábbiakban adjuk 
közzé. 
Eszerint« 1958 1959 

évben 
Könyvtári állomány 1/ 1,465.592 l,572.7ol 
Beiratkozott olvasók száma 2/ 13o.944 14o.54o 
Kölcsönzők és helyben olvasott 
könyvtári egységek száma 3/ 3,881.344 4,66o.ll6 
Kölcsönzők és helyben olvasók 
száma 3/ 1,519.164 1.705.01l 
jegyzetet l. a köv. lapon 



1/ Könyvek és egyéb kvtári egységek és dia-filmek száma 
2/ A közpönt olvasótermébe és a hálózati dia-kölcsönzésre 

beiratkozottakkal együtt 
3/ A dia kölcsönzésekkel, ill. kölcsönzött darabokkal együtt 

Hint a fenti számok mutatják, a könyvállomány és a be-
iratkozott olvasók száma évként 7 kai növekedett. A köl-
csönzési forgalom növekedése 12 a kölcsönzött könyvtári 
egységek számának emelkedése pedig 2o Ez utóbbi forgalmi 
adatok növekedése igen nagy, bár elmarad az elmúlt évi mö-* 
gött, ami természetes is, hiszen akkor a gyönge 1957-tel 
hasonlítottuk össze. 

A könyvtár 1959-es tervének számszerű előírásait nagy-
jából teljesítettük. A beiratkozott olvasók lo ooo főnyi 
növelése 4.00 fő hiján megtörtént. A kőnyvforgaj-omban vállalt 
3oo ooo-es emelkedést pedig 2 és l/2-szeresçn túlteljesítet-
tük. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a könyvállomány idei nö-
vekedése és a 6o ooo-nyl inkurrens könyv stb. leírása mel-
lett az egy kölcsönzés alkalmával kiadott kötetek száma 
jelentősen növekedett. 

A központi és a hálózati könyvtárak adatait egymásmellé 
állítva a következő képet kapjuk /1959/Í1/ 

központ hálózat 
Könyvtári állomány 587.231 985.47o 
Beiratkozott olvasók 11.844 128.696 
Kölcsönzőit'és helyben olvasott 

könyvtári egységek száma 231.554 4,428.562 
^Kölcsönzők és helybenolvasók l02.721 1,602.290 

1/ lásd az előbbi táblázat jegyzeteit. 
A főváros összlakósságának 1959-ben 7.6 %-a volt be-

iratkozott olvasónk, /a 6 éven felüli lakósságnák 8.3 
a 6-14 éves fővárosi gyermekek 17.3 %-a olvasója könyv-
tárunknak. 

T.Gy. 

CSEHOV SZÜLETÉSÉNEK loo. ÉVFORDULÓJÁN irodalmi kiállí-
tást rendeztünk központunkban. Felnagyított fotokon bemu-
tattuk Csehov különböző korabeli fényképeit, lakó- és mun-
kahelyeit és színmüveinek jeleneteit. Bemutattuk Csehovot 
legjelentősebb kortársai - Tolsztoj Leó, Gorkij, Sztaniezlav 
szki stb. - társaságában. Fűtőanyagunkat Csehov-darabok 
eredeti színpadi plakátéival egészítettük ki. Öt tárlóban 
Csehov-könyveket, vonatkozó irodalmat és Caehowal foglal-
kozó sajtószemelvényeket helyeztünk el. 

A Csehov - centenáriumról'2o kerületi könyvtárunk is 
megemlékezett. • 



GONDOLATOK EGY ELŐADÁS MARGÓJÁRA. 
Tudomány és vallás. 

Egy temetésen lezajlott beszélgetés jár az eszemben. A 
sirnál a pap beszélt, az égre mutatott, vigasztalásul a hoz-
zátartozóknak: "...Éb lelke felszállt a mennybe!" S ekkor 
mellettem odaszólt egy idősebb férfi a szomszédjához: - Miért 
felfelé mutat, arra nem gondol, hogy az ausztráloknak arra 
van a pokol? -

Ez régen történt, s akkor az jutott eszembe, hogy nem 
illik egy temetésen hangos megjegyzéseket tenni. Most elő-
ször gondoltam a mondottak értelmére. 

Sok más, hasonló esetet mesélhetnék, de nem ez a célom, 
hiszen ilyen élményei biztosan másoknak is vannak. Nekünk, 
könyvtárosoknak, akik naponta igen sok emberrel érintkezünk, 
fel kell készülnünk a vallásos téveszmék helyes megválaszo-
lására. 

Sajnos az esetek nagyrészében erről nem esik szó, 
öcsémmel, aki 21 éves, egyetemista, modern gondolkodá-

sú fiatalember, csináltam egy kísérletet, megkérdeztem tő-
le: - hogy is állsz te a vallási kérdésekkel? Először tré-
fásan elütötte a kérdést - menj már ilyen hülyeségekkel! 
Majd mikor tovább erőltettem, elkomolyodott és ezt mondt§: 
- A vallástan:'.tásban, az egyházban nem hiszek, hiszen any-
nyiféle egyház a annyiféle tanitás van, ha mindegyiket ta-
nulmányoznám, akkor sem tudnám eldönteni, melyiknek higgyek. 
Gyerekkoromban a rom.kat. egyház tanitásait kellett megta-
nulnom, mint az egyedül üdvözitő hitvallást, ha véletlenül 
má$ vallásura keresztelnek, mást tanitanak, miután minden; 
egyház magát tartja az egyedül üdvözítőnek. Hol az igazság?-
De arra a kérdésemre, - van-e isten?-, nem tudott válaszol-
ni. Miért? - kérdeztem,- Azért, mert sokszor észreveszem 
magamon, ha félek valamitől, pl. vizsga előtt, fohászkodom 
istenhez és igérek neki mindent, csak tul legyek a vizsgán. 
Ha sikerült valami, amit nem hittem, hajlamos vagyok arra, 
hogy felsőbb hatalom irányításában higgyek. De ne beszéljünk 
erről,- ugyan kérlek,- nevetséges az egész!,.. 

Pedig nem nevetséges, s itt kapcsolódik az én és kor-
társaim problémája ehhez a kérdéshez. Mi még ugy nőttünk 
fel, - legalábbis 1945-ig» - hogy a hittan az iskolában fő-
tantárgy voltt az ima, a nap különböző szakában megszokott tényező. Az más kérdés, hogy a gyerekek különbözőképpen rea-
gáltak a miselátogatásra, lelkigyakorlatra s a többi egyházi 
szertartásokra, sőt a hitoktatásra is. Ezt nagyon befolyásol-
ta az otthoni környezet. Mi azok közé tartóztunk, akik csi-
nálták, - mert kellett csinálni, - minden különösebb érdek-
lődés nélkül, s néha akkor volt lelkiismeretfurdalásunk, a-
mikor rájöttünk, hogy egy bocsánatos bün elkövetésekor nem 
támadnak nagy belső megindulásaink... A legfogékonyabb korban 



kaptuk a tömény hitoktatást,- ami egyesekre jobban, másokra 
kevésbé, de feltétlenül hatott. Ezért segitségre szorulunk 
ahhoz, hogy másoknak segiteni tudjunk. Ugy érzem, hogy ezt 
a segitséget messzemenően megkapjuk, csak el kell fogadnunk 
és jól fel kell használnunk. 

Ma, amikor a tudomány olyan hatalmas iramban fejlődik, 
hogy követni is alig tudjuk, a rakéták, az ürrepülés korában; 
furcsának tűnik, hogy vannak még emberek, akik babonásak, 
akik csodákban hisznek. A tudomány nagyobbat produkál minden 
csodánál ! 

Végső következtetésképpen talán annyit; ugy érzem, 
mindezek a problémák megoldhatók,ha lassan is, meg is kell 
oldanunk; egyrészt az általános műveltség emelésével, más-
részt egy komoly alapos, kommunista erkölcs tanításával. 

Sikolya Perencné 

A K.H. várja és reméli a további hozzászólásokat a tudomány 
és a vallás kérdéséhez. /A Szerk./ 

FELSZABADULÁSUNK ÜNNEPE KÖZELEDIK.... 

Könyvtárainkban nap mint nap e^yre több szó esik felsza-
badulásunk közelgő 15. évfordulójáról. Tervek, gondolatok, 
ötletek kavarognak, változnak:" hogyan is lehetne könyvtári 
eszközeinkkel méltóbban megünnepelni megváltozott, szabad 
életünknek e sorsdöntő fordulóját. 

Munkatársaink a közelmúlt politikai és társadalmi ese-
ményeire, a történeti évfordulókra egyre élénkebben reagál-
nak munkafelajánlások tételével és eredményes végrehajtásá-
val. Elé^, ha csak Pártunk VII. kongresszusának tiszteleté-
re tett es teljesített felajánlásokra utalok, melyek könyv-
tári munkánk jelentős színvonalemelkedését eredményezték. 

Szeretnénk, hogyha ezt a "haladó hagyományunkat" a közel-
gő évforduló tiszteletére tovább ápolnánk és fejlesztenénk. 
Még több, még érdekesebb munkafelajánlásokat és még ered-
ményesebb megvalósulást szeretnénk tapasztalni felszabadu-
lásunk ünnepével kapcsolatban. 

Ennek elősegítése érdekében néhány ötletet, munkaterü-
letet kivánunk megemlíteni. Ezek részben már megvalósulás 
alatt álló kerületi könyvtári kezdeményezések, részben pe-
dig gondolatok, melyből ki-ki adottságainak megfelelően vá-
logathat. 

A 8-as könyvtár a felszabadulással kapcsolatban közvé-
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leménykutatást végez. Érdeklődése kiterjed a felszabadulás-
sal kapcsolatos irodalom kritikájától a felszabadult ember 
megváltozott életkörülményeinek puhatolásáig. 

A lo-es könyvtár fokozott gondot fordit a fiatalokkal 
való foglalkozásra. Munkásszállások után kutat körzetében 
és ezek ellátásának tervén munkálkodik. 

A 21-es könyvtár intenziven segiti az úttörők felszaba-
dulási nyomolvasását, különös tekintettel kulturális fejlő-
désünk 15 évére. Ennek érdekében statisztikai zsebkönyveink 
gazdag adataira támaszkodva adunk tájékoztatást a fejlő-
désről, nemcsak a könyvtári munkát, hanem egyéb művelődési 
területeket /mozik, rádióelőfizetők, könyvkiadás, stb./ 
adataira is támaszkodva. 

Javasoljuk, hogy szervezzék meg a felszabadulással kap-
csolatos irodalom figyelését. Ezt, részletes módszertani le-
vél, könyvlista és ajánló annotált katalógus /amit már 50 
könyvtáros készit/ fogja segiteni. 

Készítsenek albumokat, összeállításokat a könyvtár fej-
lődésével kapcsolatban. Illusztrációkkal, visszaemlékezések-
kel, adatokkal dokumentálják a megváltozott könyvtári körül-
ményeket, a fejlődést. 

Kutassanak fel munkásszállásokat körzetünkben, hivják 
meg őket a könyvtárba, igyekezzenek aktiv olvasótábort ko-
vácsolni belőlük. 

Ahol a feltételek megfelelők, alakitsanak könyvtári 
bizottságokat könyvtárosokból, pedagógusokból, funkcioná-
riusokból. A Böszörményi uti könyvtár készséggel áll a kol-
légák rendelkezésére idevágó tapasztalataival. 

Zilált irattáraink rendezése is képezheti felajánlá-
saink tárgyát. 

Tervezzenek tapasztalatcseréket és munkaértekezlete-
ket erre az időszakra. Cseréljék ki észrevételeiket, munka-
módszereiket mind a felszabadulási munkával kapcsolatban, 
mind egyéb tevékenységüket illetően. 

Támogassák és népszerűsítsék a József Attila mozgal-
mat, Fokozott gonddal biztositsák a megfelelő könyvanyagot. 
A beszámolókon vegyenek részt a zsürizesben. Szervezzenek 
beszámolókat a saját könyvtárukban, főleg a dolgozó fiata-
lok számára. 

Tervezzenek fejtörőket, szellemi vetélkedőket, rejt-
vényeket főleg a fiatalok számára. Használják eseménynap-
tárainkat és egyéb dokumentációs anyagainkat. Hivják fel 
ezekre a pedagógusok és uttörővezetők, a Kiszesek figyelmét. 

E néhány kiragadott gondolatot bizonyára túlszárnyalja 
könyvtárosaink leleményessége és ötletgazdagsága. Tegyék 
azokat közkinccsé, juttassák el a kerületi könyvtárak osz-



tályára vagy a szakszervezeti bizottsághoz. Számoljanak be 
tapasztalataikról J eredményeikről, melyeknek feltétlenül biz-
tositjuk a publicitást. 

Bizva könyvtárosaink lelkesedésében és szorgalmában vár-
juk munkafelajánlásaikat, melyek eredményes megvalósításá-
hoz sok sikert kivánunk! 

Csomor Tibor 

TÉLI ÜDÜLÉS - TÁVIRATSTILUSBAN. 

Sopron, Lövér szálló. /Osepeli vas és fémmüvek./ -
Az üdülő berendezése tökéletes, állandó meleg viz, kitűnő 
fűtés, elsőrendű koszt /nem nagyétküeknek/, roppant udvari-
as bánásmód. Kitűnő, szellemes kulturos, zsúfolt, érdekes 
programmok /városnézés, kirándulások, vidám, és táncestek, 
koncertek, két televízió, Bécs, Bp..lemeztár, magnetofon, 
játékok, /A vidék szép, város és hegyek a közvetlen közel-
ben. Bárom és kétágyas elszállásolás, tiszta szépen beren-
dezett szobákban. 

Síelőknek hó esetén, kirándulóknak, városnézőknek, 
mizantrópoknak ajánlatos. 

R. J. 

Siófokon a legnagyobb kényelemmel berendezett, tágas 
üdülő fogadott, kényelmes ágyakkal, figyelmes kiszolgálás-
sal, sokszor már tulmeleg. szobával és olyan nagyszerű koszt-
tal, amilyennel csak a legelőkelőbb éttermekben találkoz-
hatunk. Külön szórakozó termek álltak a rendelkezésünkre, 
televizió, kis söntés, meleg viz, mozi, mind-mind az üdülő-
ben, ugy hogy a zorá téli napokban sem unatkozhattunk. 
Csodálatos volt ! 

Ide még feleséggel is érdemes elmenni! T.A. 
- X 

Zebegény. Impozáns régi kastély, gyönyörű park, igen sok 
sétalehetőség, kirándulás -télen is! - /Visegrád, Esztergom/, 
Első emeleti szobánk ablakából a Dunára, a teraszról az er-
dőre láthattunk. Az üdülő modern uj épületében szórakozás-
ra - televizió, társasjátékok, tánc -, a régi patinás kas-
télyépületében nyugalomra talált a szórakozni, illetőleg pi-
henni vágyó. 

Jól fűtöttek, kitűnő ellátást kaptunk! 
X B-né. 

Kellemesen csalódtunk, mikor megérkeztünk a "Csepeli 
Vasas" siófoki üdülőjébe s felmentünk a számunkra kijelölt 



kedves, jól fűtött /központi/ szobába. Ablakunk egy nagy fe-
nyőfára és azon tul a balatoni hajók téli kikötőjére nézett. 

A-B-C menüből lehetett választani, mindenki megtalálta 
a fogára valót. 

Minden napra volt programm! Este televízió, kártya,sakk, 
operahangverseny mikró lemezről, mozielőadás. 

Sz.I. 

X 

14.-Ft-os SZOT üdülést télen úgyszólván korlátlanul kapha-
tunk. Majdnem hetente érkezik telefonhívás, hogy küldjünk 
üdülőket Pilisszentkeresztre /napi 2o, gyerek lo Ft-ért/ és 
Királyrétre /napi 3o Ft-ért/. 

X 

KÜLFÖLDI VENDÉGEK KÖNYVTÁRUNKBAN. 
Január 31.-én délben dr. Walther Peinsipp az Osztrák köz-

társaság magyarországi követe és dr. Josef Stummvoll a bécsi 
Nemzeti Könyvtár igazgatója látogatta meg könyvtárunkat. 
Szívélyesen elbeszélgettek a könyvtár vezetőivel, majd meg-
tekintették a ko pont olvasószolgálatának helyiségeit. A lá-
togatásra S.tummvoll urmak budapesti utazása kereteben került 
sor. A Szabó Ervin kör meghívására jött előadást tartani 
ENSZ könyvtárbeli tapasztalatairól. Február 6.-ám délelőtt 
Hon Don Cser elvtárs a Koreai Népi Demokratikus köztársaság 
magyarországi nagykövete látogatta meg könyvtárunkat. A 
könyvtár vezetőinél érdeklődött, hogy hogyan és milyen siker-
rel tudtuk felhasználni a nemzetközi politikai plakátkiálli-
tásra küldött koreai anyagot. A megtisztelő látogatást is 
felhasználtuk,hogy ismételten megköszönjük a koreai elvtársak 
értékes hozzájárulását kiállításunk sikeréhez. 

X 

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGÜNKRŐL még kéttucat sikerült gyer-
mek-fénykép várja, hogy a szülők értejöjjenek. Elküldeni,saj-
nos nem tudjuk, mert nem ismerjük a gyerekeket. Kérjük a 
szülőket,hogy jöjjenek értük .központ kölcsönzőjébe. Megkap-
hatják bármikor a nyitvátártási'idő alatt, 

X 
Kérjük azt a kollégát, aki gyermekének kötelező olvasmányához 
kölcsönvette Eötvös József összes regényeinek magántulajdont 
képező példányát /Eranklin kiadás, egy kötetben/ szíveskedjék 
visszajuttatni a központ kölcsönzőjébe. 

X 
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HIBEK A KERÜLETEKRŐL. 

ERDEKES KEZDMÉHYEüEö A "11 «'-ben. 
A kölcsönzött könyvek tartósságát figyeli az I.kerületi 

Szabó Ervin Könyvtár munkaközössége. A megrongálódott köny-
vek köxéere küldésekor a könyvkártyákon levő olvasó számok-
ból - aláírásokból megállapítják hányan olvasták. Ez főleg 
az utóbbi években szerzeményezett müveknél állapitható meg 
pontosabban. 

Természetesen a felmérésnél figyelembe kell venni azt, 
hogy a könyvek jókarban tartása nem csak az olvasókon múlik. 
Sok függ a kötés minőségétől - a gondos kezelés- és raktáro-
zástól. 

A könyvrongálódás figyelését helyes lenne más kerületi 
könyvtárakban is bevezetni. Később összehasonlításilehetne 
tenni, milyen az arány egy-egy hasonló könyv elhasználódása 
között, milyen sziiaszerü különbség mutatkozik. Megnézni azt, 
hogy mennyire befolyásolja azt a különböző belső tényező, 
pl. a könyvállomány, a túlfokozott forgási sebessége a köny-
veknek. Be azt is, hogy a könyvtár a város belső területén 
működik, vagy a periférián. 

Ezzel kapcsolatban csak egy könyvet emlitek Xambert 
Húszezer rabló cimtt müvét: 7o-en olvasták a 11-es könyvtár-
ban mire kötésre kellett küldeni. Vajon hány olvasót birt ki 
a könyv pl. a 1 »as budafoki könyvtárban? 

Hasznos lenne ha több különböző adottságú és forgalmú 
könyvtár kapcsolódna ebbe az érdekes könyvvédelmi figyelésbe. 

Nem veszi túlzottan igénybe a könyvtárosokat,csak akkor 
kell vele foglalkozni, mikor kötésre készitik a könyveket. 
Akkor miként fent elmondottam, megszámolják az olvasó aláí-
rásokat és a kapott számot a könyvtárban maradó kötési kísé-
rőjegyzéken a figyelt könyv mellé irják. Könyvvédelmi szem-
pontból hasznos adatokat fogunk megtudni ebből a felmérésből. 

Sz.i. 

IRODALMI FEJTÖRŐ a 12.sz. kerületi könyvtárban. A Pa-
taki István Művelődési házzal közösen rendezett fejtörőtor-
nán llo általános iskolás és néhány középiskolás diók vett 
részt, az érdekes, változatos anyagot Szab^ár István tanár 
állította össze. Utána irodalmi műsor volt, neves művészek 
közremüködésével. 

X 
A 28-as KERÜLETI könyvtárunk költözködik. Február 8. 

óta zárva van. Uj helységében, IT.Bajcsy Zsilinszky ut 8.sz. 
alatt, márciusban nyilik. 
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A 2.sz. KÖNYVTÁR ÉLETÉBŐL. 

Berkééi András könyveit hasztalanul keresi az olvasó a 
könyvespolcokon, az "Októberi vihar" és '"Vihar után" e. mü-
vek, amelyek már a második, sőt a harmadik kiadásban jelent-
nek meg, még mindig az "előjegyzett" könyvek közé tartoznak. 
Élményt jelent az olvasó számára, ha egy ilyen érdekes re-
gény elolvasása után alkalma van, hogy a szerzővel is megis-
merkedjék. 

Ilyen élményben volt része a 2„sz. könyvi r olvasóinak 
január 28.-án, amikor is Berkesi András iró mutatkozott be 
olvasóinak. — Berkesi elvtárs a kommunista iró szerénységé-
vel, egyszerű, közvetlen hangon beszélt küzdelmes múltjáról, 
első Írói próbálkozásairól, majd az"Októberi vihar" keletke-
zéséről, amelynek megirása - mint mondta - lelki szükséglet 
volt. 

Külföldi utazásairól is sok érdekes élményt mesélt aẑ  
iró. Megemlítette készülő uj regényét is, amely még a "Kop-
jások" c. müvénél is sokkal izgalmasabbnak Ígérkezik. 

A könyvtár olvasói azzal az Ígérettel távoztak, hogy a 
jövőben is szívesen részt vesznek az iró -olvasó találkozá-
sokon. 

Január hó f lyamán még egy érdekes elóadás volt a 2,sz. 
könyvtár olvasó ermébetu Bonta Jánosné, az egyetem filozó-
fiai tanszékénei munkatársa tartott előadást "Nagy gondolko-
dók a vallásról" oimmel. Alapos felkészültséggel ismertette 
a XIX.század haladó filozófusainak a vallásról alkotott né-
zeteit. 

X 
A 44.sz. KERÜLETI KÖNYVTÁR dolgozói február 3.-án mun-

kaértekezletet tartottak, ahol elolvasták és megvitatták az 
olvasószolgálati bízottság javaslatait "az olvasószolgálati 
munka vizsgálatának módszereiről". Ennek alapján fokozottabb 
figyelmet forditanak e munka minden területére. Különös 
gonddal kezelik a kirakatot, amelynek anyagát naponta felül-
vizsgálják és megfelelő módon feltöltik. Ugyanígy kezelik a 
mult év folyamán létesített és nagyon jól bevált két külön 
kirakati részt, amelyeket "A munkásmozgalom története" és 
"Az elmúlt száz év történetéből" feliratokkal láttak el. 
Ezek főleg a politikai-ideológiai, és a munkásmozgalmi a-
nyag népszerűsítését szolgálják. Forgalmukat figyelik és 
anyagukat állandóan frissítik. Ezenkívül vizsgálják az ol-
vasók számának alakulását, a kötetforgalmat, de főleg a 
kölcsönzött kötetek tartalmi megoszlását. 

X 
KÉT UJ KÖNYVTÁRHELYISÉGET KAPTUNK a Kerepesi uton épü-

lő háztömbben, felnőtt- és gyermekkönyvtárat tervezünk ben-
ne. A könyvállomány összeállítása megkezdődött és a könyv-
tári berendezés tervezését megrendeltük. 
• X 



A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR 
SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGÁNAK MUNKATERVE 

196o. I. felére 

^Munkánkhoz irányadónak tekintjük az MSzMP VII. kongresz-
szusának célkitűzéseit és a Közalkalmazottak Szakszervezete 
Budapesti.Bizottságának az i960, évi szakszervezeti munkára 
kiadott irányelveit. 

A könyvtár szakszervezeti bizottsága a pártkongresszus 
határozatainak megfelelően minden rendelkezésre álló módon se-
giti a könyvtár vezetőségét mind a kerületi közművelődési há-
lózatra, mind a tudományos központra háruló feladatok megol-
dásában. Az uj bizalmi hálózat ma már képes magasabb szinvona-
lon segíteni a pártszervezet politikai nevelő munkáját. Fel-
világosító munkával tovább javitjuk a munkafegyelmet és a 
munkaerkölcsöt. Érdekvédelmi munkánkban különös gondot fordí-
tunk a munkafeltételek javítására. 

Továbbra is legfontosabb feladatunknak tartjuk a bizal-
miak munkájának javitását, ezért 

a/ a bizelraiakat havonta egyszer tájékoztató jellegű meg-
beszélésre hivjuk össze, amelyen meghatározzuk a soron-
következő feladatokat. Ezeket az alkalmakat használjuk 
fel arra is, hogy a párttaggyülések közérdekű határo-
zatairól a könyvtár dolgozóit informáljuk. 

b/ Hazánk felszabadulásának I5. évfordulója és május 1. 
megünneplésével kapcsolatos mozgalmi és könyvtári fel-
adatokat megbeszéljük a bizalmiakkal. 

e 
c/ Folytatjuk a bizalmiak munkájának ellenőrzését. Ezért 

az SzB minden tagja havonta beszámoltat két bizalmit 
és munkájukhoz megfelelő segítséget ad. 

d/ A politikai nevelőmunka javitása érdekében negyedéven-
ként a pártvezetőség javaslata alapján közös pártbi-
zalmi-szakszervezeti bizalmi értekezletet tartunk. 

e/ A pártvezetőség ill. a könyvtár vezetőségének kérésé-
re értekezletekre, rendezvényekre mozgósitunk. 

f/ Az SzB gondoskodik arról, hogy a szakszervezeti bi-
zalmi a könyvtár életének jelentős kérdéseiben meg-
hallgatásra találjon. 

A politikai és kulturális nevelőmunka érdekében előadásokat , 
szervezünk. A könyvtár szakoktatási tervének végrehajtására 
mozgósitjuk a dolgozókat. A vitaszellem ápolására gondot for-
ditunk. 



a/ A legaktuálisabb kérdésekről kéthónaponként nivós 
előadóval előadást tartunk. /Randé, Barna László, 
stb-,/ 

b/ A kerületi könyvtárak és a központ raktárkezelői ré-
szére havonta előadást tartunk a legfontosabb poli-
tikai kérdésekről, 

c/ Segitséget nyujtunk a pártvezetőségnek hazánk felsza-
badulása /Budapest felszabadulása/ 15. évfordulójá-
nak megünneplésére, 

d/ "A vilégür meghódítása" cimmel filmvetítéssel egybe-
kötött ankétot rendezünk. 

X • . • . 

e/ Könyvtárunkban az elmúlt évben igen sok uj munkaerőt 
alkalmaztunk, A félév folyamán legalább egy alkalom-
mal, lehetőleg Révész és Tyroler elvtárs részvételé-
vel értekezleten megbeszéljük problémáikat és igyek-
szünk segitséget nyújtani. 

f/ Aktuális kérdésekről röpgyüléseket tartunk. 
g/ Hat hetenként klubdélutánt rendezünk. Minden alkalom-

mal más osztály gondoskodik a műsorról. A legelső 
klubdélutánt a K.K.O. rendezi. 

h/ Tanulmányi kirándulás keretében a központ dolgozói is 
megtekintik a Központi Fizikai Kutató Intézetet. 

i/ Gondoskodunk arról, hogy a. közönségszervezők különös 
gonddal irányítsák a figyelmet az uj magyar és népi 
demokratikus színdarabokra és filmekre. /Pl. szovjet 
film ünnepe/ 

j/ Április 2. -án a KISZ szervezettel és az M.Sz.B.T.-
vel karöltve könyvtári mulatságot rendezünk. 

k/ Szellemi öttusa. A kerületi felszabadulási seregszem-
le rejtvényversenyén öt ta^u csoporttal résztveszünk. 
Erre egy klubnapon elődöntőt rendezünk. 

1/ A félév során legalább két kiállitás /ipari vásár/ 
megtekintésére mozgósitjuk a könyvtár dolgozóit. 

Szakszervezeti munkánkban csak az utóbbi időben sikerült 
kezdeti lépésekét tenni a könyvtári munka támogatása terén. 
A munka javitása érdekében: 

a/ Szakmai munkaközösséget hozunk létre, amely rendsze-
resen megvizsgálja a könyvtári munka észszerüsitésé-
nek feladatát és azt, hogy milyen mozgalmi eszközök-



kel segítheti ennek megoldását. 
b/ A bizalmiak segítségét kérjük, hogy jelezzék azokat 

a munkafolyamatokat, ahol eszszerüsitést lehetőnek 
és szükségesnek tartanak. 

c/ A munka egyszerűsítése céljából négy kerületi könyv-
tárban és a központ 2 osztályán helyszini tájékozó-
dást és beszélgetést folytat az a/ pontban jelzett 
bizottság, 

d/ Két alkalommal tapasztalatcserét szervezünk később 
megjelölendő helyen. /A szakmai munkaközösség javas-
lata alapján/ 

e/ A szakbizottság pályázatot hirdet az adminisztráció 
egyszerűsítésére. Jó ötleteket ingyenes üdüléssel, 
stb. jutalmazunk. 

f/ A bizalmiak rendszeresen ellenőrzik az egyes osztályok 
és a kerületi könyvtárak tervének teljesítését. Le-
maradás esetén javaslatot tesznek. 

g/ Hazánk felszabadulásának tiszteletére tett legjobb 
munkafelajánlásokat népszerűsítjük. /Esetleg részt-
veszünk a KKO. ápr. 4. körlevelének elkészítésében,/ 

Sportmunkánkban gondot fordítunk a.tömegsportra. 
a/ A SZOT két hetes sportiskolájára javasoljuk e^y fia-

tal nődolgozónkat, aki ázután jelentős segitseget 
nyújt a sportfelelősnek. /Megvizsgálandó a munkaköz-
beni lo perces torna, stb./ 

b/ Asztalitenisz házibajnokságot szervezünk. Ennek elő-
feltételeit megtertemt jük. 

c/ Tavasztól igénybe vesszük a szakszervezet népligeti 
teniszpályáját. Felszerelésünket kiegészítjük 3 ütő-
vel. 

r 

d/ A szakszervezet által szervezett kirándulásokon 
résztveszünk. /Az ápr. 4,-i Vöröskő-sziklához rende-
zendő emléktúrára mozgósítunk./ 

e/ Résztveszünk a Közalkalmazottak Szakszervezete sakk-
csapatbajnokságán. 

f/ IBUSZ kirándulásokat szervezünk. 
g/ Pontosabb sporteseményekre megkíséreljük biztosíta-

ni a jegyellátást. 



A nőbizottaág a félév alatt 
a/ két egészségügyi előadást szervez: 

1/ Harc a korai öregedés ellen. Kondicionáló egész-
ségvédelem, Febr, II,fele, 

2/ Nőgyógyászati kérdések, 
b/ pedagógiai ankétot rendez gyermeknevelési és ifjúság-

gal kapcsolatos kérdésekről, 
c/ Az ankét megtartása előtt lo családot meglátogatnak, 
d/ 5o éves a nőmozgalom. Előadás, 
e/ A nemzetközi nőnap, anyák napja és a gyermeknap meg-

ünneplésével kapcsolatos feladatokat szervezi, 
f/ Egy klubnapot rendez férfiak részére, 
g/ A lehetőségek figyelembevételével javaslatokat tesz 

az intézetvezetőségnek a nődolgozók munkakörülménye-
inek javitására, 1 

A TT bizottság folyamatos munkái mellett a következőkre for-
dit gondot: 

a/ Amennyiben a csekély segélyügyi keret lehetővé teszi 
a havonta tartandó üléseken nemcsak a beérkezett ké-
relmeket birálja el, hanem a hosszabb ideig beteges-
kedő szemérmes betegek részére is juttat segélyt. 
Kétes esetekben kérni kell a bizalmiak szociális je-
lentését is. Arra törekszünk, hogy csak igényjogosul-
tak kérvényei kerüljenek a Budapesti Bizottság elé, 
/Kellő indokolással,/ 

b/ Ez évtől kezdve a temetési és szülési segélyeket ma-
gunk fizetjük. Gondoskodunk arról, hogy a kifizeté-
seknél fennakadás ne legyen, 

o/ A bizalmiakat bevonjuk az üdültetés munkájába. Ezért 
tavasszal üdültetési lehetőségeinkről listát készí-
tünk és azt eljuttatjuk a bizalmiakhoz. Az üdülte-
tésnél kérjük a bizalmiak javaslatát. 

d/ Nagyobb százalékban kell üdültetni fizikai dolgozó-
kat. Gondoskodunk alapvető üdülési tárgyak beszer-
zéséről és kölcsönzéséről azért, hogy ennek hiánya 
ne tartson vissza egyes fizikai dolgozókat az üdü-
léstől. 

• i 
e/ Igyekszünk nagyobb lehetőséget teremteni a családos 

önköltséges üdülők részére. 



f/ Elintézzük, hogy 40 évesnél fiatalabb dolgozóink -
de legalább gyermekkönyvtárosaink - részesüljenek a 
Sabin-oltásban, 

g/ Tudományos egészségügyi vizsgálatot kérünk, annak 
megállapítása céljából, hogy mi okozza a szokatlanul 
magas megbetegedési arányszámot. 

h/ Hosszabb ideig betegeskedő' dolgozóinkat meglátogatjuk. 
A kezelőorvossal összeköttetést teremtünk. Különösen 
a magányos és problematikus betegekre forditunk kü-
lönös gondot. 

i/ Kérésünkre a Közalkalmazottak Szakszervezete megvizs-
gálta munkakörülményeinket. A,vizsgálati jegyzőkönyv 
azon pontjaira, melyeknek gazdasági lehetősegeit biz-
tosítva látjuk, felhívjuk a gazdasági osztály figyel-
mét és végrehajtásukat szorgalmazzuk. /Törölközők gya-
koribb mosása, fertőtlenítő szer használata a moso-
gatásnál, stb./ 

j/ A külföldi tanulmányutak szervezését március hónap-
ban megkezdjük. 

k/ A könyvtár nyugdíjasait a félév folyamán baráti ta-
lálkozóra hivjuk össze. 

1/ A tagdijmorál megjavítása érdekében mindazokat, akik 
három hónapnál többel elmaradtak, megbeszélésre ösz-
szehivjuk. 

A félév során két alkalommal tartunk szakszervezeti taggyűlést. 
A fenti munkák elvégzéséhez igénybe vesszük a pártvezetőség, 
a KISZ vezetősége és a könyvtár igazgatósága segítségét. 

A szakszervezeti munka nyilvánosságának érdekében ter-
vünket közöljük a februári Könyvtári Híradóban. Ezen kivül 
minden hónapban - folyamatosan közölt«hireink mellett -
egy-egy reszort munkájáról cikket helyezünk el a Könyvtári 
Hiradóban, 

X 
PERCNYI PONTOSSÁGGAL JELENT MEG az Ujabb külföldi szer-

zemények október - decemberi 4. füzete, gondos szerkesztés-
ben és kitűnően olvasható sokszorosításban. 697 tudományos 
és ismeretterjesztő müvet, valamint név- és szakmutatót 
tartalmaz. Gordonék ismét jól dolgoztak! 



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ! 

A Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti Bizottsága 
a Felszabadulási Kulturális Seregszemle keretében pályázatokat 
hirdet irodalommal, képzőművészettel, fotózással,öntevéke-
nyen foglalkozók részére. 

1. 
IRODALMI PÁLYÁZAT. 

A pályázat követelménye, hogy hazánk felszabadulása, 
vagy a felszabadulást követő 15 év élményanyagából meritsék 
témájukat. 

Pályázni lehet: rövidebb lirai versekkel, versciklussal, 
elbeszélő költeményekkel, novellával, elbeszéléssel, jelenet-
tel, egyfelvonásos színdarabbal. 

A pályamüveket a Közalkalmazottak Szakszervezete Buda-
pesti Bizottságához kell beküldeni, /Bp. VIII. Puskin-u 4./ 
lehetőleg gépelt példányban, a név, munkahely és lakcim pon-
tos megjelölésével, /5 példányban/ 
A beküldés határideje: 196o.július lo. 
Az irodalmi pályázat dijai: I.dij looo.-Ft, Il.dij 5oo.-Ft. 
Ill.dij. 3oo.-Ft- 2^ 

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT. 
A pályázat követelménye, hogy tükrözze népünk - s ezen 

belül elsősorban a közalkalmazotti dolgozók - megváltozott 
életét, fejlődésünk jellemző vonásait. 
A pályázat kiterjed a grafika, rajz, illusztráció, festmény, 
akvarell, kisplasztika területére. 
A müvek hátoldalán tüntessék fel: 

a/ pályázó neve, kora, munkahelye, lakcime 
b/ a mü cime 
c/ szakköri tagság esetén a szakkör neve. 

A pályázat béküldésének határideje: i960.április 2o. 
A képzőművészét!" pályázat dijai: I.di~y~8oo.-Ft, Il.dij 500.-
Ft. Ill.dij. 3oo.-Ft. 

3. 
FOTOPÁLYÁZAT. 

A pályázatra beküldött képek változatosan tükrözzák elsősorban 
a közalkalmazottak életét.Csak kiállitáson még nem szerepelt 
képpel lehet pályázni. Pályázni lehet: 

a/ egyénileg 4 db.legalább 18x24 cm.méretű fekete-fehér, 
vagy szines képpel, 

b/ Szakköri kollekcióval,amely a szakkör tagjainak egy-
egy fenti méretű képéből áll. 

A képeket kísérőjegyzéken küldjék be,a jegyzéken és a képek 
hátoldalán a következő adatokat kell feltüntetni: név,munka-
hely,lakcim,a kép cime és sorszáma, a fotószakkör neve és ciqie. 
A pályamunkák beküldésének határideje: i960.ápr.15. 
A fotópályázat dijai: I.dij 700.-Ft, Il.dij.500/-Ft,III.dij 
3oo.-Ft. X 



MÉG EGYSZER A GYERMEKRAJZVERSENYRŐL. 

A Könyvtári Hiradó előző számában beszámoltunk a VII. 
pártkongresszus tiszteletére rendezett gyermekrajzverseny 
sikeréről és díjnyerteseiről. Most röviden arról adunk 
hirt, mely könyvtárak, illetőleg azok dolgozói emelkedtek 
ki munkájukkal a verseny során. 

A kerületi könyvtárak osztálya január folyamán ssakmai 
vita keretében értékelte a rajzversenyt. Kiemelte pozitívu-
mait, az ifjúsági mozgalommal, úttörőélettel, mai életünkkel 
foglalkozó gyermekirodalom olvastatását, a rajzkiállitások 
értékelésével, megnyitásával járó szervezőmunkát, az önálló 
kezdeményezéseket /pl. irodalmi fejtörő a rajzverseny aján-
lott könyveiből/ és az olvasószervezés terén elért eredmé-
nyeket. Bár az olvasólétszám alakulása kétségtelenül több 
tényezőtől függ, mégis feltűnő és örvendetes, hogy a rajz-
verseny időszakában looo gyermekolvasóval több iratkozott 
könyvtárainkba, mint az előző év ugyanilyen időszakában. 

Nagyon sokoldalú munka kellett ahhoz, hogy a kerületi 
kiállítások színvonalasak, összetételükben politikai és iro-
dalmi nevelőhatásuak legyenek. Természetes tehát, hogy a 
munka elismerésénél nem lehetett egyedüli tényezőnek tekin-
teni azt, hogy melyik könyvtár hány rajzot gyűjtött. Igen 
fontos szerepet játszott az irodalom gondos ajánlása, a 
gyermekekkel való csoportos foglalkozások szinvonala, a ki-
állítások megrendezése, az iskolákkal és kerületi tanáccsal 
való kapcsolat erősítése és nem utolsósorban az, hogy meny-
nyiben tükrözte a kiállítás az irodalom olvasottságát, meny-
nyiben értük el célunkat, melyet a VII.pártkongresszus tisz-
teletére magunk elé tüztünk. Mindezek.latbavetésével az a-
lábbi könyvtárak vitték el a pálmát. 

I.dij. 15o db gy. kv. 44.sz. VIII.ker,Kálvária téri kvtár 
II. " loo " " " 35.sz. XX.ker.kvt.Soroksár 
III. " 50 " " " 5.sz. XIV.ker.Ilka u.kvt. 
Természetesen ezeknek a könyvtáraknak gyermekkönyvtári 

dolgozói munkája nélkül nem lehetett volna dijnyertes egyik 
sem, ezért ki kell emelnünk Gáspárl Alajosnét /35«sz.kvt./, 
Gerely Máriát /5.sz./ és Pármai Évát /44.sz.kvt'./. /Nagyobb 
értékű könyvjutalmat kaptak./ Külön szólunk Sarkady Mária . 
központi dolgozóról, aki jó szervezőmunkájával nagyban hoz-
zájárult a 44.sz. kvtár esélyeinek növeléséhez. /Pénzjuta-
lomban részesült. /Pénzjutalomban részesült, de megjegyez-
te "legfőbb óhaja volt, hogy a VIII.kerület gyermekei még 
több könyvhöz jussanak."/ 

A könyvtári munka sok területén kiemelkedtek éppen a 
rajzverseny során: 



I.dij 
II. " 

III. " 
III. " 
III. 11 

4oo Ft, Bartha Ilonka XIX.ker.Kispest, 25.kvtr, 
350 " Ivanics Anna VI.ker. lo-es kvt. 
3oo " Kemenes Tiborné XX.Pesterzsébet,27.kvt. 
3oo " Pataki Ferencné XII.ker. 38.sz. kvt. 
3bo " Sikolya Ferencné III.ker. 8-as kvt. 

Ezen kivül többen kaptak pénz-, illetőleg könyvjutalmat 
értékes szervező és könyvtári munkájukért. 27 könyvtár ka-
pott emléklapot az intézet elismeréseként. 

A rajzverseny végétért. Köszönet érte mindazoknak, akik 
megértették jelentőségét és elősegítették sikeres kibonta-
kozását. 

B.L. 

SZAKOKTATÁSUNK KERETEBEN 
1960, január 2.-tól - február 6,-ig megtartott előadások és 
konferenciák : 
Január 9. 

Január 16. 

Január 19. 

Január 21, 

Január 23, 

Január 27. 

Január 28. 

A II. Internacionálé esztétikusainak működése 
/Mehring, Plehanov/ Lenin esztétikai programja. 
A tükrözés elmélet, a realizmus, a pártosság 
problémája.A forradalmi demokraták. Tolsztoj 
értékelése. A mensevizmus és a baloldali szub-
jektivizmus bírálata. A kétkultura elve és a 
nemzeti hagyományok értékelésének kérdése. A 
magyar irodalom ujkeletü legendái. 
Előadó: Forgách László 
A föld kialakulása és fejlődése. 
Előadó:Egyed Lászlói 
Tudományrendszer, /előadás/ x 
Előadó: Nyakó István. 
Könyvtártan, /konferencia/ I. csoport. x Konferencia vezető: Kertész Pál. 
Marxi zmus-1eninizmus szeminárium. 
Az osztályharc szerepe a társadalom fejlődésé-
ben. 
Szeminárium vezető: Dobos Piroska. 
Közös művelődési előadássorozat. 
A tudomány és a vallás. 
Előadó: Pogány Róbert. 
Könyvtártan, /konferencia/ II. csoport. 
Konferencia vezető: Kertész Pál. 



Január 3o. Természettudományos előadássorozat. 
A föld nyersanyag készlete. 
Előad*: Abella Miklós. 

Február 6. Marxista-leninista irodalomesztétika. 
Konferencia a január 9,-i előadás anyagából. 
Konferencia vezető: Forgách László 

x A 2 éves levelező tanfolyamon Sz.Gy, 
résztvevők számára. 

HOGYAN SEGÍTI IFJUSÁGUNK NEVELÉSÉT A KÖNYVTÁR. 

Uj, szocializmust épitő társadalmunk jövője a "kimű-
velt emberfők" számától függ, ezért iskolai nevelésünknek 
e^yik alapvető tényezője a jó könyv. Ez az eszköz, "mely 
célhoz vezet" és megteremti a jövő nemzedéke számára'"a 
nagyobb rész boldogságát" az egymásért, az emberiség szebb 
életéért dolgozók uj világát. 

Mi az "Uj emberek kovácsai" nem nélkülözhetjük ezt az 
eszközt, s ezért nevelőmunkánk eredményességéhez feltétle-
nül szükség van a könyvtárak segítségére. 

Itt ismerkednek meg a tanulók mélyebben "a tudás bi-
rodalmával", szórakozást, barátot találnak a könyvekben, 
különösen akkor, ha olyan lelkes dolgozók vezetik a könyv-
tárat, mint a Ill.ker. Szabó Ervin Könyvtár munkatársai. 

Ők igazán mindent megtesznek, hogy nevelésünk sikerét 
előmozdítsák. Most is érdekes kezdeményezés indult meg a 
gyermekkönyvtár vezetője, Sikolya Ferencné részéről azzal, 
hogy meghivtak bennünket egy ismerkedési délelőttre a 
könyvtárba. 

Igen nagy élményt jelentett ez az esemény a Ill.ker, 
Zrinyi Ilona ált. isk. V.c.o. tanulóinak. 

Áhítatosan figyelték kedves "Zsuzsa nénijüknek" sza-
vait, aki Sorger Károlynéval "Ági nénivel" együtt fogadta 

* őket. 
Sikolya Ferencné tanulságos előadása után /Szabó Er-

vinről/ megtekintették a felnőtt könyvtár kincseit, majd 
átmentünk a gyermekek birodalmába az ifjúsági könyvtárba. 

Itt kedves meglepetés várta a kislányokat, mindegyik 
2-2 könyvjelzőt kapott ajándékba. 

Csillogó szemmel gyönyörködtek a gyermekrajz kiálli-
tás anyagában, majd megköszönték a meleg fogadtatást, s 
visszatértünk az iskolába, hogy.tovább folytassuk munkán-
kat. 

E látogatás után szeretném megköszönni a könyvtár dol-
. gozóinak a nagy segitséget, melynek hatása ma is érezhető. 



Jutalom tanítványaim számára, ha megkapják az engedélyt,hogy 
beiratkozhassanak a könyvtárba. 

Napról, napra gyűjtik szorgalmas munkával a jó pontokat, 
hogy kedvenc mesehőseiket, majd a Zsuzsa néni által megigért 
vetítéskor láthassák. 

Mindezért mégegyszer hálás köszönetet a Ill.ker. Szabó 
Ervin Könyvtár dolgozóinak, s kérjük őket, hogy továbbra is 
szerető segitséggel álljanak mellettünk legnagyobb kincsünk-
nek az ifjúságnak nevelésében, hogy ezzel is előbbre vigyük 
célunkat: "megteremteni azt a kort, amidőn a szellem napvilá-
ga" beragyog minden felvilágosodott, békeszerető müveit ember 
házának ablakán. 

Marczinkó Ilona 
Ill.ker. Zrinyi Ilona ált,isk.tanára. 

KÜLÖNBÖZŐ KIÁLLÍTÁSI ANYAGUNK vándorol Budapesten. A' " 
Nemzetközi Politikai Plakátkiállitás anyaga három helyen is 
látható: a MOM Kultúrházban az ifjúsági plakátok, az Ikarusz-
ban ra békeharc legszebb plakátai és a Csepeli Vasműben a 
párt nemzetközi jelentőségét és erejét ábrázoló plakátok van-
nak kiállítva. A Magyar Távirati Iroda székházában Kina mű-
vészetét ábrázoló képanyagunk szerepelt januárban, jelenleg 
a Gyermekrajzverreny képei vannak náluk kiállítva. A VIII. 
ker. Kulturházba a. Francia impresszionista kiállítás repro-
dukciói láthatók. 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Március 8. Nemzetközi Nőnap. 
" 15. Nemzeti Ünnep. 
" 21. Magyar Tanácsköztársaság kikiáltása. 
" 22. Illés Béla 65. születésnapja /1895/ 
" 29. Kosztolányi Dezső születésének 75. évfordulója, 

/1885/ 
" 31. Szabó Lőrinc születésének 60.évfordulója. /19oo/ 

AZ EGYEZTETŐBIZOTTSÁGBA i960, évre az intézetvezetőség 
Bacsánét, /27.k.k./ Márffy Istvánt /3.k.k./ és Szederkényi 
Olgát /központ/delegálta. A Szakszervezetet ez évben is a 
régi tagok: Luxné /2.k.k./ Galuska /központ/ és Marót /köz-
pont/ kepviselik. 



F e l j e g y z é s 

a békéscsabai Megyei Könyvtár olvasószolgálati-csoportjában 
tapasztaltakról. 

/Folytatás és befejezés./ 
A szabadpolcokon a válogatás kb. 4 ooo kötet közül tör-

ténik. a nyilvántartott 14 ooo kötet ugy adódik, hogy ebbe 
beleszámitják az olvasóknál kintiévé könyveket is, amelyet 
a szabadpolcról válogattak. R 4 ooo kötet összetételét ele-
mezni az idő rövidsége miatt nem lehetett. Az anyag túlnyo-
mó többsége - az volt a benyomásunk - jól megválasztott, 
azonban néhány könyvnek szerintünk nem lett volna helye a 
szabadpolcon, pld. lass Albert: Csaba c. könyve, ami az u-
tolsó két évben 17 olvasónál volt, vagy Veres Péter: Válság 
éveiből cimü tanulmánykötete, problematikusnak találtuk az 
ÉiA* magyar irodalom c. antológiát is, melyben Móricz, Bé-
vé sz Béla, Gelléri Andor Endre novelláin kivül Földi Mihály, 
Körmendi, Márai, Zilahy, Nyirő is irtak. Ugyancsak ez a 
helyzet az Erdély c. antológiával is, melyben többek között 
Kádár Imre antibolsevista novellája is szerepel. 

A könyvtárban minderi egyes könyvről eldöntik, hogy sza-
badpolcra való-e - ezt a kölcsönző kártyán is feltüntetik -
ilyen módon csipán arra volná szükség, hogy a döntésben a 
könyvtár legho záértőbb dolgozói vegyenek részt. Az a véle-
ményünk, hogy £ szabadpolcon egy-egy kötetből sok példány 
elhelyezése nem hasznos. Pld. Tamási: Hazai tükör 5 drb. 
Geréb; Béni János utja 3 pld. stb. továbbá, hogy helyesebb 
lenne, ha a szabadpolcra csak a valóban jó szovjet könyve-
ket helyeznék, ezzel a szovjet irodalom általános népszerű-
sítését is szolgálnák. Ebben az értelemben Basirov: Becsülét 
c. kötetének 4 példánya sem való a szabadpolcra. 

Igen jól szervezett és bevált az Irodalmi Hétfők rend-
szeresítésé. Ehhez szinesnyomásu plakátokat és nagyon Ízlé-
ses meghívókat is készitenek. E meghívókon az előadás témá-
jával kapcsolatos irodalomjegyzéket közölnek. Rendezvények 
népszerűsítése elsősorban az üzemekre terjed ki. A meghí-
vókat 2.- forintért terjesztik, s ma már általában csak a-
zok veszik meg, akik valóban el is mennek. Az előadásokat 
fővárosi előadókkal tartják, 15o-3oo hallgató részvételé-
vel. A könyvajánlásnak a meghívón feltüntetett címjegyzéken 
kivül másik igen ügyes és rugalmas eszköze az olvasóaszta-
lon elhelyezett, felkasírozott témajegyzék, pld. Képzőművé-
szet, Silber és világ, Mai magyar irodalom, Párt és pártépi-
tés, szomszédaink életéből, Mit olvassunk, stb. 

Kiállításaik nagyon dekorativek, hetenként változtat-
ják. \ kiállításokat és ankétokat időrendben tartják nyilván. 

A könyvtárban rendszeres tájékoztató munka folyik, er-
ről referensz naplót is vezetnek, melyben tárgyszó szerinti 
csoportosításban rendszerezik az egyes kérdéseket és a meg-



adott válaszokat. 
Diafilmtáruk nagy, katalógusuk sokkal egyszerűbb,mint 

a mienk, cimszókatalógus. Ezt hasznosan egészíti ki a dia-
-ajánló album, ahol az egyes filmek első két kockájának 
fényképe, ill, az erről készitett nagyitás van érkezési 
sorrendbe felragasztva. 

A könyvtár technikai felszerelése irigylésreméltó, 
magnetofon, lemezjátszó, rádió, fényképezőgép, keskeny-
filmvetiti5 , a könyvkötészetben modern gépek. 

A könyvtárban igen kellemes a légkör, a kollektíva 
a könyvtári munkát nagyon szereti, értékeli az eddig 
elért eredményeket s további perspektivát és feladatot 
is látnak, A könyvtár minden eseményét megörökítik, 
munkájukat jól nyilvántartják. 

A munka szereteté* kivül a kellemes légkört erősi-ti 
a kulturális környezet. A könyvtár igen tisztántartott, 
gondosan dekorált, kulturális intézményhez méltó. A könyv-
tár kollektívája példát mutatott a tapasztalatadás terén. 
A szeretetteljes fogadtatásért ezúton is köszönetet mon-
dunk. 

felhasználandó tapasztalatoké 
1./ felkassirozott témajegyzékek olvasó-asztalokon. 
2./ A katalógusdobozok első kartonja utmutató a kata-

lógus használatára, 
3./ A rendezvényekre szóló meghívókon, ajánló könyvjegyzé-

kek szerepeltetése, 
4./ Olvasóterv nyomtatvány felhasználása - valóban tervsze-

rű olvasás segítésére, 
5./ A reference munka és a könyvtár eseményeinek nyilván-

tartása. 
6./ A dia-katalógus egyszerűsítése és dia-ajánló album. 
7./ A szabadpolcra kerülő könyvek könyvkártyáin a "szabad-

polcos" jelzés feltűntetése. 

Dobos Piroska 
Rohla Márton 

Lux Lászlóné 
Uray Béla 



BULGÁRIAI ÉLMÉNYEIMBŐL. 
/ Vidéki körutam során plevenben, o szép mezővárosban, 

meglátogattam a pleveni Állami Körzeti Könyvtárat, amely 
fő funkcióját tekintve módszertani könyvtár, de egyben a 
városi könyvtár szerepét is betölti. E célra épült modern 
uj épületben öt évvel ezelőtt létesült. Könyvállománya öt-
venezerötszáz kötet, amelynek kb. egynegyed része szak-, 
a többi szépirodalom. Szakirodalma főleg a politikai és me-
zőgazdasági munkákra terj-ed ki, szerzeményezésében is ez 
az irányadó. A könyvtárnak az igazgatóval együtt nyolc dol-
gozója van, s jelenleg 82oo állandó olvasója. Szabadpolc-
rendszerrel dolgoznak, igy az olvasószolgálat terén is jó 
munkát tudnak végezni, és fennakadás nélkül ellátják felada-
tukat. A 82oo olvasóból 12oo a munkás, 3ooo a közép-, és 
főiskolás, és kb. 600 a szakember; a többi az egyéb foglal-
kozások között oszlik meg. 

A város különböző gyáraiban és üzemeiben 12 fiókállo-
mása működik a könyvtárnak, amelyeknek a könyvállománya lo-
15 ezer kötet között mozog, élükön hivatásos könyvtárosok-
kal, akik kiterjedt aktivahálózat segitségével dolgoznak. 

Érdekes a könyvtár szerzeményezési munkája. Az elmúlt 
évben uj könyvekre állami költségvetése llo ezer leva volt. 
Ezan kivül a könyvkiadóktól állandóan kapnak az újonnan 
megjelnő könyvekből és nyomtatványokból l-l példányt, és 
havonként meg. apják az összes megjelent könyvek bibliográ-
fiáját. A bibliográfia alapján megállapitják, hogy melyik 
műből hány példányra van még szükségük, és ezeket a ren-
delkezésre álló összegből a könyvesboltokban maguk vásárol-
ják meg. 

A könyvtár módszertani funkciója abban nyilvánul meg, 
hogy az ujabb és ujabb könyvtári szakirodalmak alapján mód-
szertani kísérleteket végeznek a munka minél korszerűbbé 
tétele érdekében. Másodsorban a módszertani kabinet vezető-
je minden hónapból két hetet tölt vidéki kiküldetésben, a-
mikor végiglátogatja a körzeti könyvtárakat /A körzet kb. 
a mi megyénknek megfelelő közigazgatási szervezet/ és ezek-
ben beszámol az uj szakirodalomról, és módszertani taná-
csokkal segiti munkájukat. 

A könyvanyagban sok magyar szerző könyve is megtalál-
ható bolgár forditásban. Klasszikusaink közül több Mikszáth, 
Gárdonyi és Móricz kötet forog közkézen, valamennyi nagyon 
népszerű. Az ujabb magyar irodalomból Németh László; Égető 
Eszter, Veres Péter; Rossz asszony, Szabó Pál: Tatárvágás, 
Sós György«pettyes c. regényeit láttam, ifjúsági irodal-
munkból Fazekas Anna: öreg néne őzikéje, Károlyi Amy; Tik-
tak c. verseskönyve, és rövidesen megjelenik Thury; A fran-
cia kislány c. regénye. 

-Vidéki utazásom egyik legnagyobb élményéről szeret-
nék még röviden beszámolni, a bolgár tengerparton eltöl-



tött feledhetetlen napokról. Nekem, aki először jártam ten-
gerparton, maga a tenger látványa is élmény volt, amelyik 
állandóan, még szélcsendes időben is folyton zug és mormol. 
Legelőször Burgaszban pillantottam meg, amely a legnagyobb 
bolgár kikötőváros. Kikötőjében óriási svéd, norvég és an-
gol kereskedelmi hajók horgonyoztak, a városban nyüzsgött 
a bolgár és külföldi tengerészek tömege; szép látvány volt, 
amikor alkonyattájt arürü sorokban sétáltak a város utcáin a 
szines, himzett népviseletbe öltözött bolgár lányokkal. A 
szél állandóan hozta a tenger felől a friss sós levegőt, és 
a kikötőből az erős halszagot, ahol bolgár és görög hajók 
rakták ki aznapi halász-zsákmányukat. Innen autóval utaztam 
a legérdekesebb és legszebb tengerparti városba, Szozopolba. 
ősi település, tengerbenyuló félszigeten fekszik. Keskeny 
macskaköves utcáival, egymás hegyén-hátán álló, jellegze-
tesen balkáni tipusu egyemeletes, gerendaoszlopos faházaival 
festői látványt nyújt az idegennek. Lakói teljes egészében 
halászok, leszámítva a hivatalnoki kart és az egyszem görög-
keleti pópát. S még van egy jellegzetes vonásuk: rendkivül 
barátságos és vendégszerető emberek. 

Megérkezésünk után mindjárt lementünk tolmácsommal a 
kikötőbe, ahol találkoztunk egy fiatal, barna cserzettarcu, 
sörtés-szakállu tengerésszel, ki mindjárt hozzánk- is szegő-
dött kisérőül. Amint kiderült, az egyik halászhajó kapitá-
nya volt, kinek hajója éppen a kikötőben horgonyzott. Fel-
vitt a hajóra, negmutatta a berendezést és sokat mesélt a 
matrózok és halászok nehéz, de csodálatosan szép életéről. 

A hajók brigádokban járnak halászni, egy brigádba há-
rom nagy hajó tartozik. Háromféle halászati mód van, a ha-
lak fajtája szerint; delfinhalászat, apróhal-, és nagyhal-
fogás. Ez utóbbi kettőt a tengeren volt szerencsém megte-
kinteni. Sajnos, delfinhalászatot nem láttam, mert annak a 
szezonja csak áprilisban, májusban és juniusban van. Pedig 
ez a legérdekesebb, és sok megpróbáltatással jár. A hajók 
kimennek a mélyvizekre, a parttól 2-3oo km.-re, ahol néha 
5-6 napig is halásznak. Hatalmas, erősszövésü, 5-6oo m. 
hosszú hálót engednek a vizbe, amit a hajók húznak, és a 
vizből ki-kiugráló delfinek lehető legnagyobb csoportját 
igyekszenek vele bekeriteni. Ha ez megtörtént, egy kötél 
meghúzásával a loo méter mélységig leérő háló alsó része 
összecsukódik, mint egy kosár alja. Ekkor a halászok csó-
nakkal a befogott delfinek közé eveznek, és a fel-felbukka-
nó példányokat golyós puskával fejenlövik. 

A másik két halászati módot alkalmam volt meg is te-
kinteni. A hajók hajnali három órakor elmentek halászni, 
s mivel viharos, szeles idő volt, nem vittek magukkal. Reg-
gel bementünk a halkombinát igazgatójához, aki óvatos fi-
gyelmeztetés után, miszerint nem hiszi, hogy tengeri beteg-
ség nélkül megusszuk, de ha kivánjuk, mondotta, kész öröm-
mel rendelkezésünkre bocsát egy éppen benn horgonyzó hajót, 
amellyel kimehetünk a nyilt tengerre megnézni a halászhajók 



munkáját. Természetesen nem kellett kétszer mondania, és a 
haragos, három-négy méteres hullámok között kihajóztunk kb. 
negyven kilométerre a partoktél, ahol egy hajóbrigád halá-
szott, Éppen felhúzni készültek a hálókat. Csörlő segítsé-
gével odahuzták a hajó oldalához, és szigonyokkal emelték 
ki a hatalmas tengeri halakat, amelyek között gyakran akad 
egy- sőt másfélmázsás is. Némelyik rendkivül érdekes volt, 
hosszú orrú, orra alatt husos, nusz-huszonöt centis bajusz-
szálakkal, Némelyiknek a hossza elérte a két és fél métert. 
Valamennyi ilyen nagyfajta hal volt. Moruna, Akula, Kalkán, 
stb.t ezzel a húzással kb. két és fél tonnát fogtak. A fe-
délzeten nyitott nyíláson leengedték őket a hajótestbe, a-
hol aztán hánykolódhattak, mig ki nem merültek és meg nem ful-
ladtak. Délben már a jó fogás örömére hatalmas halebédet tá-
laltak a hajón, ami kb, ezekből állt; nyers halmáj apróra 
vágva olajban, citromlével lecsurgatva, halászlé jó erősen 
elkészítve, rostonsült hal, olajban sült hal, főtt halhús 
és rántott halszelet. Valamennyi nagyon Ízletes volt, s a 
hajó állandó hintázása közben jólesett a sok izgalom után. 

Miután elbúcsúztunk a legénységtói, külön hajónkon 
kihajóztunk egy tengerparti halásztanyára, ahol apróhalfo-
gással foglalkoztak, Kb. negyven ilyen telep van a part 
hosszában, itt szardíniának való kishalat, és husz-harminc 
centiméter nagyságú un. szkumbriát halásznak, A partok kö-
zelében oszlopokra kifeszített 2oo négyzetméteres hálócsap-
dák vannak lerakva, hosszú terelőhálóval, amely mentén a 
halcsorda a csapdába fut, és ottreked, a halászok kétórán-
ként hatalmas halászladikokkal kimennek a hálóhoz, tartal-
mát a ladikba üritik és a parton feldolgozzák, hordókban 
tárolják. Fogás után itt is jóllaktunk parázson és roston-
sült hallal, s a gazdag, de még mindig haragosan hánykolódó 
tengeren estére visszatértünk Szozopolba, szerencsésen, 
minden tengeri betegség nélkül, de nagyon érdekes élmények-
kel és feledhetetlen emlékekkel. 

Király Zoltán. 

GYERMEKANKÉT A 26.-0SBAN. 
Dec. 22r-én délután 35-4o gyermek gyűlt össze a felnőtt 

kölcsörtfcőhelyiségben. Érdeklődve hallgatták a beszámolót a 
könyvtár alakulásáról, fejlődéséről, állományának összeté-
teléről, olvasólétszámáról. Kis olvasóinknak egyet- s mást 
elmondtam a könyvtári magatartásról, a helyes könyvválasz-
tásról, s általában arról, hogy kulturember hogyan él, ho-
gyan olvas, hogyan viselkedik. Majd megjutalmaztuk azokat 
az olvasókat, akik az olvasószervezési versenyben 6-nál 
több uj olvasót szerveztek. 



Ezután következett az ankét legérdekesebb része: a hoz-
zászólás. Isméretes a felnőtt-értekezletek problémája:hogy 
minden évben ugyanazok a kérdések vetődnek fel: több könyv, 
s 1-2 kedvelt, népszerű iró könyveinek kiadását sürgető, 
nagyon sokszor jogos kérelem. 

Nos, a gyermekek között is elhangzott ilyen kérelem, 
nem is egy. Több, régen megjelenő Verne-könyv kiadását kér-
ték. pl.: Várkastély a Kárpátokban, Yáros a levegőben, 
Keraban, a vasfejű... és igy tovább. De ezen tul, elhang-
zott 1-2 nagyon életrevaló javaslat. 

Egyik ragyogóan értelmes aktivánk kérése volt, hogy lá-
togassunk meg közösen egy nyomdát. /Milyen szép lenne, ha 
ezt a kivánságot teljesiteni is tudnánk!*:/ Azután több ké-r 
relem hangzott el, hogy rendezzünk ankétot, melyre hivjunk 
meg ifjúsági irókat is. Kérdésünkre, hogy kivel találkoz-
nának legszívesebben, csak ugy röpködtek a nevek: Szalay 
Lenke, Gergely Márta, Török Sándor, Palotai Boris., stb. 
Szivesen vennének részt újból fejtörőkön, mert ilyen már 
több izben volt nálunk. 

Az ankét egyik legörvendetesebb jelensége volt, a nagy-
fokú érdeklődés a magyar történelem iránt. Fantáziájuk csa-
pongva szárnyalt, hol Zrinyit, hol Pugorics Tituszt, Thökö-
lyt és II. Rákóczi Ferencet emlegették. De más népek törté-
nelme sem maradt mostoha, s különösen az ókori Róma és Athén 
csigázta fel érdeklődésüket. 

Kivánság olt még a nemrég rendezett Móra-ankétunkhoz 
hasonló vitadéiután Verne, Cooper, Mark Twain és .a többi 
nagy klasszikus ifjúsági iró életmüvéről. Még egy kérdés 
hangzott el, mely szintén tollhegyre kivánkozik. Többször 
emiitettem már a gyerekeknek, hogy készül a könyvtár képes, 
katalógusa, s most eziránt érdeklődtek. És ennek nagyon 
örülhetünk. Ezek a gyerekek tudatos olvasói akarnak lenni 
könyvtárunknak, ösztönösen érzik, hogy ilyen segitségért 
kell nyujtaniok a kezüket. Rajtunk a sor, hogy ezt, s a 
többi sok szép tervet megvalósítsuk, hogy tanulságos kezde-
ményezésünkből rendszeres évenkénti gyermekolvasóankét le-
gyen, s a legjobb pedagógiai eszközöket felhasználva tuda-
tos, müveit, kulturált embereket neveljünk. 

Kiss Edit. x 
Nyomdalátogatás gyerekekkel - nem a könyvtár feladata, 

ae neiyesjha jól megvalósítják. /A Szerk./ 



A KÖLCSÖNZÖTT KÖNYVEK FIGYELÉSÉNEK EGYSZERŰSÍTETT MÓDJA. 

Rakt.j. db. 
Szerző 

CIM 

Munk. 
Ped. 
Ért, 
HTB. 
Főisk. 
Közisk. 

Ip.tan. 
Egyéb 

Az elmúlt évben több alkalommal 
foglalkoztunk bizonyos -témához 
tartozó /pl. Tanácsköztársaság, 
MSzMP VII. kongresszusra, term, 
tud. stb./ 'könyvek figyelésével, 
ami elég nagy adminisztratív 
munkát rótt a könyvtárakra. 

Az eddigiektől eltérően ne Írjunk minden egyes könyv-
höz "másodkönyvkártyát", hanem egy-egy*mühöz összevont /cso-
portos/ könyvkártyát, /statisztikai lapot/ alkalmazzunk, a-
mely a mellékelt ábra szerint van felosztva. Ennek előnye az, 
hogy nem kell a másodkönyvkártyára felírni az olvasó számát 
és foglalkozását, hanem ezen a statisztikai lapon egy-egy 
vonalkával jelöljük meg, hogy a könyvet milyen foglalkozási 
ághoz tartozó olvasó olvasta. 

Az eddig alkalmazott módszer mellett egy könyv olvasói 
foglalkozási megoszlását csak hosszadalmas munkával állapít-
hattuk meg. A javasolt statisztikai lapról bármikor le tud-
juk olvasni, hogy a megfigyelt könyvet mely foglalkozási ág-
hoz tartozó olvasók kölcsönözték ki legtöbben, kiket érdekel 
legjobban, £iket nem érdekel a könyv. 

• 

Ezen a statisztikai lapon nem szerepel minden egyes 
foglalkozási ág, mivel megfigyelésiünk alapját legtöbbször 
csak ezek az olvasórétegek alkotják. így ezen a lapon az egyéb 
rovatba kerülnek a nyugd.alk.tisztv. paraszt és általános is-
kolások. Ezáltal a számunkra "érdekesebb" adatokat gyorsabban 
és egyszerűbben tudjuk értékelni. , . „ . ,, 

Szeretném, ha a könyvtárak a nálu^ kipróbált módszer tapasz-
talatait , a Könyvtári Hiradó hasábjain közrebocsátanák. 

Oláh Attila 42.könyvtár. 
Amennyiben több könyvtárban is alkalmazni kívánják a statisz-
tikai lapot, a Kerületi Könyvtárak Osztálya sokszorosittatja. 



SZEMÉLYI HÍREK. 

Dobós Piroska vette át a Kerületi Könyvtárak Osztályá-
nak vezetését, helyettese II.1-től Miké Zoltán. 

X 
A 35.sz. /soroksári/ ker. könyvtár vezetését Bárány La-

jos vette át. 
X 

A 3o.sz. /Csepel, Királyerdő/ ker. könyvtár vezetésé-
vel Deák Gézáné f bízták még. 

X 
Zalai Zoltán dr. hosszas betegségéből felgyógyult és 

most már nagyon szeretnénk hinni, hogy - végérvényesen. 
X 

ROMIKOR, könyvtárunk várva-várt rotasokszorositó gépe 
megérkezett Csehszlovákiából. Lécfalviné vette gondozásába 
kb. egy hónapja, kitanulta minden fortélyát és már jól ösz-
szebarátkoztak egymással® Rominor rotalemezre gépelt szöve-
get vagy rajzot egyaránt sokszorosit bármilyen szinben, A 5-
ös mérettói kezó 'e A 4-es nagyságig, magyarul^ a katalógus 
kártyáktól a K.R. oldalterjedelméig mindent. Kartonlemezzel 
is megbirkózik de legjobban az offsetpapirt szereti, viszont 
leggyakrabban a szivópapirt "viszi". Elektromos áram hajtja, 
szereti a tisztaságot, Lécfalviné minden lemez lehúzása u-
tán letörüli a hengert, de nem csak a hengert, a lemezeket 
is tisztítja, hogy Rominor kedvében járjon® Sok olajat és 
sok vizet fogyaszt, pontosan kell beállítani, akkor gyorsan 
dolgozik. A KoH. februári számát már Rominor sokszorosította. 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA I. /Nyelv és Irodalomtu-
dományi/ Osztálya a kiadásunkban megjelent A MAGYAR TANÁCS-
KÖZTÁRSASÁG RÖPLAPJAI cimü bibliográfiai és dokumentumgyűj-
teményt az 1959 évben megjelent tudományos munkák akadémiai 
prémiumában részesítette. A jutalmazás összege 31oo forint, 
melyet a könyv szerkesztője és munkatársai között a követke-
ző képen osztottak megs Tiözay Andor 15oo.-Pt, Munkácsi 
Piroska /OSZK./ és Remete László 800-800.-Ft. 
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PÁRTHIREK 

Február 26.-án, kedden 1/2 6-kor nyilvános pártnapot ren 
dezünk a központ ebédlőjében. Szegedi Andor elvtárs, a Buda-
pesti PB. alosztályvezetője tart beszámolót a VII. Pártkong-
resszusról. Minden munkatársunkat szivesen látjuk. 

X 
A propagandaanyagterjesztést febr, 1-től Bogyoszlai Sán-

dorné végzi. Minden szombat d.e. lo-12 óra között a folyó-
iratteremben található. 

A legújabb propagandaanyagokat rendszeresen az ebéd-
lőben lévő vitrinben állitja ki. 

Mároiüs 6-án, szombaton 1/4 9-kor röpgyülést tartunk a 
központ ebédlőjében, megemlékezésül, a nemzetközi nőmozgalom 
5o éves évfordulójára. h > 

i 

X 

KISZ HÍREK 
MEGHÍVÓ.- A Budapesti Honvéd SE, a Magyar Rádió és a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár KISZ szervezete 196o.. évi február hó 2o-
án, szombaton este 8 órai kezdettel a Budapesti, Honvéd SE, 
Székházában, XIII, Dózsa György ut 53. ZÁRTKÖRŰ FARSANGI BÁLT 
rendez, melyre Önt szeretettel meghívja, Fellépnek: Pécsi 
Mária, Kalasz Péter, Kazal László, Keméndi András, Majláth 
Jenő. Konferál: Székely Endre. Közreműködik a Magyar Rádió 
ÇISZ tánczenekara. Tánc reggel 5 óráig.- Disznótoros vacsora-
Ételek, Italok. Espresso.Tréfás táncverseny. Dupla vagy sem-
mi. Tombola, - jpeghivó belépőjegyül szolgál, ára lo.-forint. 

X , 

Március 15.-én KISZ-szervezetünk központunkban ünnepséget 
rendez. 

X 

A József Attila olvasómozgalom patronálását a VIII.kerü-
letben alapszervezetünk vállalta, 

X 
Bálra készülünk! A KISZ, az MSZBT és a Szakszervezet 

összefogott és műsoros estet tervez ápr. 2.-án központunk 
"valamennyi"helységében hazánk felszabadulásának 15. év-
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fordulójára. Teli vannak izgalmasabbnál-izgalmasabb tervek-
kel, de egyelőre még a K.H.-nak se árulnak el belőle egy 
kukkot sem. No, majd márciusban többet tudunk. 

X 

M SZ B T HÍREI. 
A magyar-ukrán hét alkalmával Könyvtárunk levélben kö-

szöntötte az ukrajnai Rosszija kolhoz dolgozóit, visszaem-
lékezve arra a meghatóan szeretetteljes vendégségre, melyet 
az 1959 nyarán ott járt könyvtárosok tiszteletére rendeztek. 

X 
Értesítjük az Elvtársakat, hogy a Szovjetuniót népsze-

rüsitő keskenyfilmeket pl. Leningrád, Moszkva stb. díjtala-
nul bocsátunk a könyvtárak rendelkezésére. Az igényléseket 
kérjük Bikácsi Lászlónénak, Kerületi Könyvtárak Osztályára 
bejelenteni. 

X 

Az MSzBT a "Szovjet Film ünnepe" során /II.18-III.2-ig/ kollektiv mozilátogatást szervez: /Uránia/ 
"A béke első napja" c. film megtekintésére. 

A jegyigényléseket kérjük az alábbi elvtársaknál be-
jelenteni; 

Bornemissza Lászlóné /kp/ Máthé Imréné /kp/ Meiszner 
Tamásné /lo.sz.kvt./ 

Máté György, a Népszabadság munkatársa volt jan. 26.-án 
tartott pártnapunk előadója. A külpolitikai helyzetről tar-
tott aktuális előadást, - az algériai lázadás kellős közepén 
voltunk, - zsúfolásig megtelt ebédlőtermünkben. A szemtanú 
hiteles tapasztalatait és a francia külpolitika kulisszatit-
kait feltáró, jól összehangolt, humorral szinezett beszámo-
lónak sikere volt. 

X 

ÁPRILIS 4.-i TERVEINK A MEGVALÓSULÁS UTJÁN. 

Noha most valamivel több idő állt rendelkezésünkre 
mint a megelőző időszakokban, mégis az a tapasztalatunk,hogy 
egy-egy ünnepi feladatterv végrehajtásához, a munka kapkodás 
és hajsza nélküli elvégzéséhez több idő szükséges mint a-
mennyi most is rendelkezésünkre áll. Igényeinkhez nem minden 
esetben akarnak a nyomdák stb. igazodni. Ennek ellenére 
meggyőződésünk, hogy elképzeléseinket tul fogjuk szárnyalni. 

A Könyvtári Iíiradó áprilisi számában részletes értéke-
lést közlünk a végzett munkáról. Most röviden szólunk arról, 
hogy eddig mit tettünk. 



Valamennyi kerületi pártbizottságnak és kerületi ta-
nácsnak fölajánlottak, hogy könyvtári eszközökkel segit-
jük a fölszabadulási évfordulóval kapcsolatos munkájukat. 
Az érdeklődés máris igen nagy. Jelentős segitséget nyujtunk 
a VII. és a XIV.kerületi tanácsnak, ill. Hazafias Népfront-
nak kiállitásuk elkészitéséhez. Ezenkívül tájékoztató szol-
gálatunk és a B gyűjtemény számos kérdést megválaszolt. 

Eddig kiadott fakszimiléink uj szinnel gazdagították 
propaganda munkánkat. Ezek a dokumentumok ismereteket ter-
jesztenek és agitálnak. Ezért készítjük el a felszabadulás 
dokímentumainak hasonmásait is. Az anyag már nyomdában van 
és reméljük, hogy március elején valamennyi kerületi könyv-
tár megkapja. Ezt a kiadványunkat a Széchényi könyvtár ut-
ján a járási és megyei könyvtárakhoz is eljuttatjuk. 

A központi kiállításunk anyagának gyűjtését megkezd-
tük. Ezzel párhuzamosan teremtjük meg a kiállitás tehnikai 
előfeltételeit. 

A "Budapest szocialista fejlődése" cimü kiállításunkat 
az elmúlt két év során lo helyen mutattuk be. Az rnyagot 
restauráljuk és uj adatokkal látjuk el, hogy ismét újszerű 
állapotban tudjuk azt különböző üzemekben és kultúrházakban 
kiállítani. 

Olvasóink részére könyvjelzőt készítünk, amely könyv-
tárunk felszabadulás utáni fejlődését ábrázolja. A szép ki-
állítású könyvjelző nyomását a Ságvári nyomda vállalta. A 
szükséges klisé még nem készült el, a nyomda e hó végére 
igéri. 

Felszabadulási tervünknek megfelelően a Nemzetközi po-
litikai plakátkiállitás anyagát az Ernst Múzeumban rendezett 
kiállitás óta a Ganz-Mávagban, a MOM-ban, az Ikarusban és a 
csepeli kulturotthonban mutattuk be. 

A Fülöngyüjtemények osztálya elkészült a "Budapest szo-
cialista fejlődése" cimü 3 kötetes bibliográfia anyaggyűjté-
sével. Az első kötet szerkesztése ie megtörtént, igy az már-
cius hónapban megjelenik. A további két kötet legkésőbb má-
jus közepéig elhagyja a nyomdát. Ez a bibliográfia hasonló 
lesz Budapest munkásmozgalma 1919-1945 c. kiadványunkhoz. 
Fővárosunk fejlődését 1945-196o-ig ábrázolja. Az általános 
jellegű anyag után a kerületekről szóló cikkek következnek 
és megtalálhatók a kerületekről megjelent fényképek lelőhe-
lye is. A bibliográfia 5o-6o művészi mellékletet is tartal-
maz. 

"A 15 évesek irodalmi estje" cimmel irodalmi est anya-
gát állitjuk össze. Ezt a müsor-tervet könyvtáraink e hó fo-
lyamán megkapják. 

A központ olvasószolgálata felkészült az április 4.-el 
kapcsolatos kérdések megválaszolására. Ezért külön kézikönyv-
tárat rendeztek be. Máris igen sok felvilágositóst adtak, 
hiszen a középiskolások tanulmányi versenye is kapcsolódik 
a témához. 



Útmutató készült a kerületi könyvtárosok számára,amely 
hazánk fölszabadulása 15. évfordulójának megünneplésére 
sok ötletet és tanácsot ad. Ez a módszertani levél prakti-
kus tanácsaival komoly segítséget nyújt könyvtárainknák. 

A végére hagytuk a kerületi könyvtárak részére készülő 
felszabadulással kapcsolatos irodalomról szóló annotált a-
jánló katalógust. Ennek készítésére a szoros terv miatt 
egyetlen osztály sem tudott vállalkozni. Tekintettel a ka-
talógus fontosságára körülbelül 5o könyvtáros jelentkezett, 
hogy munkafelajánlásként részt vállal a katalógus elkészí-
tésének munkájából. így a jövő hónap közepéig ez is vala-
mennyi kerületi könyvtár rendelkezésére fog állni. 

Ez történt eddig. A tervet pedig alaposan tul fogjuk 
teljesiteni, hiszen 15. éve szabad hazánk ünnepe minden 
bizonnyal még sok ujabb ötlettel fögja munkánkat gazdagí-
tani. 

Az ÁLLOMÁNYON KÍVÜLI o2-es rovatra alkalmazott könyvtá-
rosok is kaphatnak segélyt. Összesen 12oo Ft áll évente 
rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy kb. hat kollega kaphat 
segélyt. A TT bizottság 196o.II.lo.-én hozott határozata 
szerint csak hosszas betegség, vagy halálesetben. 

X 

A világtörténelem regényekben II.középkor, összeáll. Ecsedy 
Andorné és Gáliczky Eva. Bp. 1959. Szabó Ervin kvtár 171 p. 

Amikor egy jó fél évtizeddel ezelőtt megjelentek első 
bibliográfiánk, szines, illusztrált cimlappal, nagyon elé-
gedettek voltunk. Az egyszerű papirkötések és a fűzött la-
pok után valóban nagyot léptünk előre. Most már megszoktuk 
az Ízléses megjelenési formát és ugy érezzük, hogy ezt a 
szinvonalat tartanunk is kell. S hogy lehet tartanunk, bi-
zonyltja a most kiadott bibliográfia is. Öröm kézbefogni 
az Ízléses, középkori vedutaval diszitett, mértéktartó szí-
nekben nyomott cimlapot s kellemes meglepetést jelent a 
szövegközt elhelyezett tiz színezett metszet is. 

Elénk tűzött célnak kell lennie annak is, hogy a kül-
ső megjelenési formához hasonlóan magas színvonalú' legyen 
a tartalom. A történelmi bibliográfia sorozat második icöte-
te, ugy érezzük, értékes könyvészeti összeállítás. A szer-
kesztők nem ragaszkodhattak mereven előre megszabott cso-
portokhoz, szinte hagyták, hogy az összegyűlt anyag magá-
tól álljon sorba s igy alakultak ki, - persze ügyes mun-
kával, - a legjobb csoportok. 

Százhetvenhat müvet, zömmel regényt tartalmaz a bib-
liográfia, mely a legújabb periodizáció szerint, - 47,6-tól 
1642-ig öleli fel a középkort, AZ annotáció mindenütt bő-



séges, - egyszerű számolás is meggyőz bennünket, hogy egy-
egy műre közel egy oldal jut, - kiterjed a szerzőre is. Bár 
az annotációk értéke különböző, mégis a legjobb uton járnak 
az összeállitók. ¿vek hosszú vitái után ugy látszik, kezd 
kialakulni végleges formájában annotált bibliográfiáink 
stilusa. Talán egyik kiadványuiikban sem látszott még olyan 
tisztán és világosan: mi a helyes arány az irót ismertető 
mondatok, a tartalom felvázolása és az értékelés között. 

A munka minden területén értékelnünk kell a szakem-
berek specielizálóaását sokszor a laikus számára elképzelhe-
tetlen részletekig. • tjdvözöljük mop-t örömmel, hogy Ecsedyné 
és Gáliczky Éva minketten évek óta a Bibliográfiai Osztály 
dolgozói és immár a harmadik közös munka összeállítói, 
specializált szak^ojberekj hosszú gyakorlattal szakértői az 
ügyes, okoé^annotáíCióknafc. Több mü összeállításánál fejlesz-
tették képességüket, több müvei bizonyították be képzettsé-
güket. 

Sokat vitatkozunk azon, hogy érdemes-e felvenni biblio-
gráfiáinkba olyan müveket, amelyek csak régebbi kiadásokban 
találhatók és sok könyvtárunkban esetleg egyáltalán nincse-
nek meg. Éppen saját tapasztalataink bizonyítják, hogy fel-
tétlenül érdemes. Az 5o-es évek elején kiadott bibliográfi-
áinkban nem egy olyan könyv található, amelyet annakidején 
régi, nehezen hozzáférhető kiadással vettünk fel, kiadóink 
pedig azóta újra megjelentették. Nagyon helyesek tehát je-
len bibliográfia bevezetőjének szavai: 'feltárjuk a már 
feledésbe merüt, de olvasásra érdemes müveket" /azzal a 
titkos reménnyel, hogy egyikére-másikára könyvkiadásunk is 
felfigyel/. 

Még egy javaslat. Évekkel ezelőtt elhatároztuk, hogy 
újonnan megjelent kiadványainkat összeállítóik minden eset-
ben ismertetik a kerületi könyvtárosoknak. Sajnos ez a ha-
tározat feledésbe merült. Nagyon jó lenne ha ismét felújí-
tanánk. Addig is szükséges azonban, hogy a szombati tanuló-
napokon a könyvtárosok alaposan megismerjék a bibliográfiát, 
mert csak igy tudják őket munkájukhoz megfelelően felhasz-
nálni. 

M.M. 

A szerkesztésért és kiadásért Révész Ferenc igazgató felel 
Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár sokszorositása. 
Szerkeszti és kiadja a propaganda Osztály. 


