




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 7. szám. 1960. julius 

VIZSGÁK A KÖNYVTÁRBAN 

34 könyvtáros vizsgázott a köaépfoí a könyvtárós-
képző tanfolyma levelező tagozatán juxiíue utoleő napjai-
ban» Az uj oktatási formának el«'? vis ¿rí '-.ti - ¿-n '. -itt 
b©' a most lezajlott vizsgákkal ás boeeánol •" k.-.*, Usgered-
mémyt még nem tudunk, s altalános érvén I 3 nem áll 
rendelkezésíinkre, Csak' a Könyvtári • li; : • i • iségüak 
Íratja, le velünk e sorokat» hogy 1 m\ t frí, . tájékoz-
tassuk arról a sok izgalcmr » ' ̂  ¡ "o n : illektivónk-
nak része volt® 7 tantárgyból vi at » i l , számolt be 
a 34 könyvtár a 6b többségi::, ko - t -ól - tanúsá-
got« A vizsga harmadik na' já» t álmat-
lanságtól szédelgő könyvi ár o sol? 1 t° ' 'i. . Titkár-
ságon, s ebből arra következtettünkç hogy a jövőben jobban 
kell ellenőrizni a folyamatos tanul st 4 b mé; ohl felké-
szüléssel kell lOLjerelni . r.rtg >, ::>t", 

A következő oktatási évben mód van jav: tani annak, 
akinek erre van szüksége, s nem lesz könnyű megtartani a 
már elért jó eredményeket« Jó pihenést év jé mual it kívá-
nunk az első évfolyamot befejező kollegáinak. 

VÁNDORKIÁLLÍTÁSAINK közül a nemzeti ö M gaiitíMi 
plakát kiállít ás anyagát kiegészít r^fli®. őa 
elküldtük Csehs:Lovákiába, ahol el; tlt íi am lesz 
kiállítva» 

"Budapest szocialista fejlőd " a" a XI »ker.Tanács 
házában, az Indonéz anyag a ál i áá- 7 ! "v. v1... r'-» n tható« 

"Mit adott a 15 év a gyem-akéknek" c. 3 tablós a-
nyagunk a 21, - ¿3* - es ¿5-ös kerületi könyvtárban ón a 
III«ker, Kalász utcai általános iskolában volt kiállítva. 

A román anyag a Kel ti p»u. 1 ultotcro- jen- la '.ha-
tó. 



S2AkuLER?EZETI HÍREK 

A SZAKSZERVEZETI TAGSÁGON ALAPULÓ SZÜLÉSI ÉS TEME-
TÉSI SEGELYEK megállapítását és folyósítását 196©«juli-
na® 1-től Össze kell kapcsolni a társadalombiztosítási 
anyasági és temetési segélyekkel« Ennek megfelelően a 
szakszervezeti tagnak járó anyasági /szülési/ és teme-
tési segélyt a szakszerve-eti társadalombiztosítás folyó-
sít ja, 

A segélynek két fokozata vans 
ss/ alapsegély /SzTK segély/, 
b./ felemelt segély /SzTK és szakszervezeti segély/« 
Pelemelt anyasági, illetve felemelt temetési segély-

re azok jogosultak, akik a következő táblázatban meghatáro-
zott szakszervezeti tagsági $d.ővel is rendelkeznek« A fele-
melt segély összegét oly módon kell kiszámítani, hogy a tör-
vény által meghatározott alapsegélyhez a táblázatban felso-
rolt ősszegeket kell hozzáadni* 

• 
Szülési segélyek 

Tagdij T a g s á g i i d ő / é v / 
oszt. 1-5 6—lo 11-2© 21 és a 

f o r i n t b a h felett 

Szülési segélyek 
Tagdíj T a g s á g i i d 5 / é r / 

21 és a oszt. 1-5 6-lo 11-2© 21 és a 
f o r i n t b a n felett 

X-XI 150 17o 19o 22o 
III. l6o l8o 200 230 
cl ̂  ® 17o 19o 210 250 
V. 18o 200 22o 270 
71. 20o 22o 24o 290 
VII. 220 24o 26o 32o 
VIII. 240 26o . 28o 35o 
IX. 260 28o 3oo 38o 
X. 28o 3oe 32o 41o 
XI. 3oo 32o 34o 44o 
XII. 32o 34o 36o 470 

Temetési segélyek 
fagdij T a g s á g i i d o / é v / 
oszt. 1-5 6-lo 11-20 21-30 30 év 

f o î i n t b a n felett 
I-II. 25o 3 oo 35o 45© 55o 
X X X $ 260 31o 36o 460 56o 
17. 27o 32 o 37o 47o 57o ¥. 28o 33o 38o 48o 58o 
71. 29o 34o 39o 49o 59o 
711. 3oo 35o 4oo 5oo 600 
71 TI. 31o 36o 41o 51o 61o 
IX. 32o 37o 42o 52o 62o 
X. 33o 38o 43o 53o 630 
XI. 34o 39o 44o 54o 640 
XIT. 35o 4oo 45o 55o 650 



A nyugdíjasok ê* . jogfenntartási tagáf - - fizetők 
a nyugdíjazásukat megelőző, illetőleg a munkavii sonyban 
töltött idő utolsó hat hónapjában fizetett tagdijosztály 
ezerint jogosultak segélyre. 

A szakszervezeti intézményes segély összege tehát 
függ egyrészt a szakszervezeti tagság idejétől/ másrészt 
a tagdijosztályba sorolástól. Az a tag jogosult intézmé-
nyes segélyrej aki 

a®/ legalább eyy éve ;agja a szakszervezetnek; 
b./ tagdiját -p tage josztályának ^gf»lelően - r®nd-

ez.sr^ssn fizette, és nincs i=jmmi hátraléka; 
e«/ jogf-onntartó tagdij it fisét /például nyugdijas/. 
Szülési segélyt kell folyósítani,'h,a a tagnak vagy 

házastársának gyermeke szüle .;ik, a a há: társak minde-
gyike szakszervezeti tag, a táblázat szerinti segély mind-
kettőt megilleti. Az a dolgozó, aki SzTK anyasági segély-
re nem jogosult, de szakszervezeti tagsága alapján jogo-
sult szakszervezeti szülési segélyre, csak az utóbbit kap-
ja. Ikerszülés esetén mindegyik gyermek után jár segély. 
Halva született gyermek után is csak a táblázat szerinti 
szülési segélyt kell folyósítani. Ha a gyermek élve szüle-
tik, de a segély kifizetése előtt meghal, mind a szülési, 
mind a temetesi segélyt ki kell fizetni. 

Temetési segélyt kell folyósítani a tag vagy csa-
ládtagja elhalálozása esetén. Szakszervezeti tag elhalá-
lozásakor a táblázat szerinti segély jár. Ha a tag halá-
lát üzemi baleset okozta, fáblazatban feltüntetett ösz-
szeg kétszerese fizethető ídL. Családtag elhalálozása ese-
tén, ha a te,5 15 éves folyamatom tagsággal rendelkezik, a 
táblázat szerinti összeg 75 százaléka, ha a tag 25 éves 
folyamatos tagsággal rendelkezik, a táblázat szerinti tel-
jes összeg jár. 15 éven aluli tagság esetén 5o százalékos 
segély fizethető. 

A segélyt annak a kezéhez kell folyósítani, aki a 
temetésről gondoskodott. Egy haláleset után csak egy te-

metési segély folyósítható, függetlenül attól, hogy az el-
temettetésről esetleg többen gondoskodtak, és ezek minde-
gyike szakszervezeti tag. 

A szakszervezeti és az SzTK által folyósított segé-
lyek összevonása elősegiti a szakszervezettek egységes szo-
ciálpolitikai feladatainak megvalósítását. Ez a rende mer 
a dolgozókat sok felesleges utánjárástól mentesíti, mivel 
a társadalombiztosítási es szakszervezeti segélyek egy he-
lyen és egy időben kerülnek kifizetésre. Ezzel alrendszer-
rel feleslegessé válik a területi bizottságokon és a szak-
szervezeti központokban külön segélyadminisztráció szerve-
zése, tehát lényegesen csökkenthetők az adminisztratív fel-
adatok és költségek. 

Az alapszervek önállósága szempontjából a határo-
zatnák az a jelentősége, hogy kiküszöbölődnek azok a pénz-
ügyi nehézségek, amelyek - különösen a kisebb alapszerv^ -
nel - a rendszertelenül jelentkező segélyigényekkel előáll-
hatnak. 196o. julius 1-től minden szakszervezeti bizottn g 
a szakszervezeti szülési és temetési segélyeket késedelem 



allM., ai Szîl segélyekkel egyidejűleg az SzTK kifizető-
helyek utján fizeti ki. Az 196o. junius 2o. és 3©. között 
meg&yilt igények alapján is, amennyiben azok w nem ke-
rültek kifizetésre, a szakszervezeti temetési és szülési 
segélyeket a vállalat vagy intézmény SzTK kifizetőhelye, 
illetőleg ahol ilyen nem működik, ott az SzTK alközpont 
vagy kirendeltség fizeti ki. 

KEMÉNY KÜZBSLMEf VÍVOTT labdarugóé es#a-
tunk a TIT-válogatottal szombaton, jul® 9«-on délután a 
népligeti Petőfi pályán. Rossz volt a birő, az idő, a pá-
lya, a labda, a hajóskapitány - több mentség nem jut ' ¡ 
szűnkbe - és a meccset 2íl-re elvesztettük. 

Sebaj, majd a visszavágónI 

TELI VAN A FEKETE TÁBLÁNK üdvözlőlapok-
kali Varsó® Balatonszéplak, Sopron, Visegrád, Leningrád 
és Királyrét, - dolgozóin" a szélrózsa minden tájáról je-
lentkeznek, megkezdődtek aa üdülések, utazások® Nyár van, 
hiv a Balat n Is a Mátra, készítsd a bugyrodat, holnap 
avagy a jöv hónapban rád is nor. k i W « 

SABIN-OLTÁST SZERVEZETT a könyvtár dol-
gozói számára a szakszervezet, A VIII,ker. Tanács egész-
ségügyi osztályának járványügyi csoportja jul, 5-én 31 
központi dolgozónkat látta el Sabin-cseppekkel, mig jul® 
8-án a kerületi könyvtárak kaptak Sabin védőoltást. 

Üdülésemről visszatérve köszönetet mon-
dok a Szakszervezeti Bizottságnak, elsősorban Szász Kárely-
né üdülési felelősünknek azért a kellemes 2 hétárt, melyet 
családommal Visegrádon tölthettem. 

Erdődy Perencné 
27.sz.kvt. 



TOVÁBBI NÖVEKEDÉS A KÖNYVTÁRI 
FORGALOMBAN 

Most késiül a könyvtár első félévi jelentése. 
Ebből közöljük előzetesen a könyvtár i960 első félévé-
nek főbb adatait. 

Az egész könyvtár /központ és ker,könyvtárak/ összefog-
laló adatai s 

1/ A központ és a ker, kö/t/vtárak összes száma 
2/ Könyvek, egyéb könyvt.egységek és diafilmek összes száma 
3/ Az olva; termi és dia-kölcsönzésre beiratkozottakkal 

együtt 
4/ Kölcsönzők, olv.termi látogatók és dia-kölcsönzők összes 

száma 
5/ A dia-filmekkel együtt 

A könyvtárra vonatkozó részletesebb statisztikai 
adatokat a következő számban közöljük. 

HÁROM PARKKÖLCSÖNZŐ ÁLLOMÁS kezdte meg műkö-
dését juliüs elején 

a 12-es könyvtár a Csajkovszkij parkban 
a 33-as könyvtár a Városmajorban 
a 39-es könyvtár a Kun Béla téren 

1959 196o 
I. f é l é v 

1 / A könyvtárak száma ' 43 43 
Könyvt&o. állomány2/ 1.517.500 1.6I0.430 
A beiratk.olT.ezáma^/ 116.146 127.516 
A kölcsönzők és helyben 

olv,száma 4/ 924.349 95o.2o8 
A kölcsönzött és helyben^/ 

olv.könyvt,egys.száma 2.419.47o 2,690.953 

KÖNYVTÁRUNK KÖZPONTJA augusztus l-től-31-ig 
zárva lesz. 



MI IS JÁRTUNK PÁRIZSBAN... 

Nagyon szerencsés ötlete volt a Szakszervezeti 
Bizottságnak, h©gy külpolitikai tájékoztató előadást ren-
dezett s igen jó dolog vol4 az is, hogy annak megtartá-
sára éppen Randí) Jenőt, s népszerű külpolitikai tudósítót 
hívta meg® A előadót a rádióból, s cilkeiből minden 
könyvtáror ismeri, e előadása nem maradt el a hozzá fű-
zött vá^&kozáj mögött. Jó volt az, hogy helyesen világí-
totta meg azokat a tényeket, amelyek elkerülték az újság-
olvasó figyelmét® /Például igen '-elyeaen mutatott rá ar-
ra az előadó, hogy a tervezett csúcstalálkozó előtt a 
magyar sajtó és a magyar közvélemény kissé túlzott opti-
mizmussal tekintett a tárgyalások elé, s mvrc is rávilá-
gított, hogy a kőmrepülő támadása után sokakon indoko-
latlan háborús hisztéria vett erőt,/ Jó volt azfe: hogy elő-
adásából uj érveket meríthettünk a könyvtáros napi poli-
tikai nevelőmumkájá számára. S a legjobb mégis az volt, 
hogy televíziós közvetítésnél is közvetlenebb közelbe 
hozta számunkra mindazt, ami Párizsban történt. Elmesél-
te például; hogyan szerelte le Hruscsov elvtárs a pári-
si sajtótájékoztató során azokat a nyugati újságírókat, 
akik az Adenauer-politika szellemében próbálták provo-
kálni. Előadása nyomán szinte kézzelfoghatóan érzékelhe-
tő volt a különbség a szc jet diplomácia következetes 
és legyőzhetetlen béke-épités©, a szovjet politikusok 
nyugalma, az úgynevezett "diplomáciában11.eddig szokat-
lan őszint®, emberi hangvétel© és a nyugati politikusok, 
elsősorban az USA "Pentagon-csinálta" politikusainak 
provokációi, zavaros kapkodása között. Igazrag, nyuga-
lom, biztonság5 ez érződött a találkozások és tárgya-
lások során a szovjet politikusok minden egyes szaván, 
állásfoglalásán. Ilyen nyugodtak - mint Hruscsov elv-
társ - csak azok tudnak lenni, igy éreztük a külpoliti-
kai tájékoztatót hallgatva, akiknek nemcsak igazuk, de 
erejük is van. Randé beszámolója éppen ezt az erőt é-
reztette velünk, az erőt, ami a Szovjetunió, a békés 
emberek, a mi erőnk. Jó lenne még többet hallani - és 
éppen könyvtárosoknak - ilyen tájékoztatókat. S főleg¡ 
nemcsak a magunk számára hasznosítani, de továbbadni az 
olvasóknak. 

V.É. 

A JÖVŐBEN CSAK GÉPPEL IRT anyagot fogadunk 
el! Sok kézzel Írott és helytelenül közölt szöveg kel-
lemetlen tapasztalata kényszeritette erre a határozat-
ra a szerkesztőséget. 



KÖNYVTÁRUNK ARCKÉPCSARNOKÁBÓL II. 
Dobocsányi Ignác 

Könyvtárunk első raktárkezelője 

A könyvtártörténetbe már a m It mázad végén 
bekerült a neveu Szinyei József, a , y -bibliográfus 
"Könyvtári emlékeim" eimü cikksorozatában megemlítette, 
hogy egyszer as Egy<iterni Küiyvtár olvastermének kályhá-
jából a békés tudorokat vicv- i k ' ^skakórékolág zökkentet-
te ki gondolatmenetükből. A vizsgálat kiderített®s Dob®-
esányi Ignác kakasa volt a tettes és a ezigtru igazgató-
tól, Toldj Ferenctől wlőn nagy dorgatórium"® 

Bem tudjuk„ Doboceányi kövér Volt-e vagy so-
vány. Szakállat is hordott-® a bajusza mellett /mert ez 
utóbbit bizonyosan/® Azt viszont tudjuk, hogy a-reform-
kortól a kiegyezés utáni időkig egyfolytában ő volt a 
"Kir. Egyetemi Könyvtár szolgája""/"a régi jó" uri világ-
ban ilyen hivatali cim járt neki/»-Fizetése évi háromszáz 
forint, vagyis havi huszonöt forint® 

Dobossányi hiteles okiratok tömege szerint 17 
éven át, bár nem "státuson" minőségben, a "Pest-városi 
Frank-Könyvtár" raktáros. .könyvkötője, kölcsönzője volt 
egyszemélyben. 

rloldy Ferenc, a neves irodalomtörténész évről-
évre benyujéoíta a üSmlákat úoboc-ány.i e külön munkájá-
nak havonta folyósítandó honorálás Srt Pest város tanácsár-
hoz. A könyvkötési és egyéb dijak térítése mellett havi 
öt forintot élvezett érte elődünk, fizetése husz száza-
lékát. 

íme egy részlet Toldy rendszeresen, csaknem 
azonos szöveggel visszatérő tizenhét beadványából. 

"Egy ilyen nagy gyűjteménynek folytonos poro-
lása, tisztán és rendben tartása? évenként darabonkénti 
tisztogatása, a kölcsönzött könyvek gyakori elvitele, s 
haza-hozatala a könyvtár-szolgát terheli, ki hivatalon 
kivtili ideje egy részét is kell, hogy e foglalatosságok-
ra szánja. 

E tekintetből bátor vagyok a Tek.Tanácsot hi-
vatalosan kérni, méltóztassanak Dobocsányi Ignác teteme-
sen megnövekedett fáradságánál fogva egy kisded hónapi 
rendes dijat 5, vagy 6, vagy 7 forintban kirendelni s 
akkor ő annál nagyobb gonddal és buzgósággal fogja teen-
dőit ellátni". 

Toldy Ferenc emellett külön nyújtottabb© Do-
bocsányi könyvkötői munkáinak számláját® - Ez utóbbit a 
Tek. 'Tanács alku nélkül fizette ki... 



A Peat-varosi' Frank-Könyvtár sorsáról előző szá~ 
arakban hirt adtunk» Az 1873~ban létrejött és a hajda-
ni Budapest várospolitikusainak kulturális ért". sktelen-
sége, szűkkeblűié«® miatt, ©z a könyvtár zömében elve-
szett számunkra® Dohecsányi Ignácot, aki mellékfoglal-
kozásként a város megbízásából a végleges elajándékozá-
sig kezelte a könyvtarat, mé^is ugy kell tekintenünk, 
mint, az első fővárosi köny tarost, egyik ősünket, 

R.L® 

ANKÉT DARVAS JÓZSEF KOSSUTH-DÍJAS ÍRÓVAL, 
AZ ÍRÓSZÖVETSÉG ELNÖKÉVEL 

A XVIII*kertilet népfrontbizottságának barát-
ságos helyiségében,Junius 7-én tartotta meg a 24*sz.ker. 
könyvtár, a Pedagógus Szakszervezet kerületi csoportja 
és a Hazafias Népfront ker* bizottsága közös irodalmi 
ankétját, amelyre Darvas Józsefet hivták meg előadónak 
és vitavezetőnek* 

A mai magyar i' dalom kérdéseiről szóló előa-
dás és a vita sok fontos problémát tisztázott a kb* 5o. 
résztvevő fámára® Mai irodalmiunk helysete és fejlődése 
biztató, ee /re többen ragadják ..eg életünk, népünk leg-
fontosabb klrdéseit. Ugyanakkor az egészséges útkeresés 
közben irodalmi lapjainkban és könyvekben is formalista, 
zavaros versek, Írások jelennekmeg. Ezzel kapcsolatban 
hiányolták a kritikai munkát, s kérdéseket tettek fel, 
mit szándékszik tenni az írószövetség az irók életisme-
retének gazdagítása,a fiatalok nevelése érdekében. 

¡ 

Igényes, szinvonalas ankét volt. A résztvevő 
olvasók, pedagógusok, könyvtárosok aktiv közreműködése 
segítette Darvas Józsefet, hogy átfogó képet nyújtson az 
utolsó évek irodalmáról és fejlődésének tendenciáit ele-
mezhesse. 

M. Z . 

ESEMÉNYNAPTÁR 
Augusztus 1® 

M 8. 
9. 

" 12, 
" 2o® 

A budapesti építőmunkások sztrájkja. 1935. 
17o éve /179o/ született Kölcsey Ferenc 
lo éve halt meg Schöpflin Aladár 
5 év© halt meg Thomas Mann 
Alkotmányunk ünnepe 



- 9 -

SZAKOKTATÁSUNK KERETÉBEN 196o. junius 4-
julius 9-ig megtartott előadások és konferenciák: 

Junius 8. 

9.+ 

11. 

Í5.+ 

lp. 

22. 

23» + 

25. 

27.+ 

28 .+ 

29.+ 

30.+ 

Julius l.+ 

9. 

Légoltalmi tanfolyam /vizsga/ 
Könyvtártan. /konzultáció, A. csoport/ 
'fez® tt® s Kertész Pál 
^ szocialista realizmus esztétikai problémái 
/komfbrencifi^ JConfereneiavezetőt Forgács László 
Könyvtártan /konzultáció B.csoport/ 
Vezettei Kertész Fél 
A 19®század fizikája - a fizika forradalma. 
Előadás dr. Nagy Károly 
Defoe /Az Országos Béketanács előadása Defoe 
születésének 3oo éves jubileuma alkalmából/ 
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AI IGAZGATÓSÁGI TANÁCS junlus 3©°»i ülésén há-
rea napirendi post" szerepelt. 

. Il®őa<§k Geréb Lászlóné számolt be a könyvtár-
tudományi ankétről» ahol Kovács Máté» Lázár Péter és Se-
bestjén Géia réselőtesen foglalkozott a könyvit"tudomány 
.aktuális kérdéseivel® Jelesült a könyvtárak szerepéről a 
társadalmunkban» a könyvtár tudományos kutatás-irányelvei-
ről» a kutatás területérő. , a változó funkciókról, a könyv-
tárak és má® ralturális szervek /kSayvkiaá/e, film,* rádió, 
televízió/ kapcsolatáról, a könyvállományok felülvizsgála-
táról t profilproblémákról, könyvtáros-képzésről és neve-
lésről» a katalógusok kaigmálatárdl és fejlesztéséről és 
a könyvtárig ©lőtt álló jelentős feladatról, a hosszabb 1-
ASvê, - 15-èo évre « ütemezett könyvtárfejlesztési tervről. 

Szász Károly ismertette a plénummal a Művelő-
désügyi |$aisztáriamban rendezett tájékoztatón hallotta-
kat Î Szekeres Pál» a Könyvtári főosztály vezetőjének a be-
számolóját a könyvtárügy második ötéves tervének a Könyv-
tárosban megjelent és azóta módosított és kiegészített 
irányelveiről® 

A napirend harmadik pontja volt az információ® 
Révész Perene igazgató beszámolt könyvtárunk aktuális ese-
ményeiről j az 1 százalékos igazgatói béralap-elosztásáról» 
a lengyel könyvtárosnők látogatásáról § a Gyermekkönyvtári 
HiradÓ tervéről» a kerület/ könyvtárak ?o®ooo példányban 
készülő címjegyzékéről» a júliusban megnyíló két parkkönyv-
tárról » az -••Ifekvő könyvek késvtilő listájáról, egészségü-
gyi helyzet ink felülvizsgálatáról» a Sabin-©Itáéokról, a 
könyvállományunk fertőtlenítéséről, a Bratislavábá küldött 
nemzetközi politikai plakátanyagunkról» a berlini városi 
könyvtár októberi nemzetközi konferenciájáról - erről la-
punk más helyén is beszámolunk -, Tolsztoj Leó halálának 
5o évfordulójára készülő bibliográfiánk érdekes uj vonat-
kozásairól, az uj autónkról és a személyzeti változások-
ról. 

A beszámolókat követő vitán a plérne . minden 
tagja felszólalt® 

X 

Az Igazgatósági Tanácsról szóló juniusi beszá-
molónkba értelmet zavaró hiba csúszott» a helyes szöveg a 
következői Szőkéné, Gerőfl, Marót és Pataki különböző 
szempontok felvetésével vitatták a Központi Baráti Kör 
létjogosultságát. A javaslat másik részét, a- kerületi 
könyvtárak baráti körének létesítését támogatta 3®eskiné, 
Csernákné, Bárány, Erdődyné hozzászólása® 



A HÓNAP KÖNYVEI 

Louis Aragon: A Nagyhét 
Aragon müvének elolvasása nem mindennapi élmény. 

A monumentális alkotás bizonyos történelmi tájékozottsá-
got és emellett nagyfokú elmélyedést kiván. A történelmi 
tájékozottságét segíti a kű.yv végén összeállított jegy-
zetanyag, a kitűnj elősző /Köpeozi Béla munkája/. 

A mii be,a szabályos regény. Nincs folyamatos cse-
lekmény©, nincs igazi főhőse, de kevés benne a könnyen kö-
vethető párbeszéd is. Mégis izgalmr.s 'könyv. Egy hét törté-
netének életrekeltés©. 

1815 virágvasárnapján XVIII.Lajos és udvara a di-
adalmasan Párizs felé haladó Napoleon elől menekülve el-
hagyj a a fővárost. A regény tulajdonképpeni tárgya ez a fej 
vesztett menekülés. Királyi hercegek és tábornokok, tisz-
tek és egyszerű katonák menetelnek a szűnni nem akaró eső-
ben. Közben megismerkedünk a korszak csaknem minden neve-
œebb szereplőjevei» De mégsem az ő alakjuk a legfontosabb. 
Az iré mesterien érezteti, hogy e nagy nevek mögött már 
megkezdték történelem formáló munkájukat - igaz, még této-
ván éi csak ösztönösen « a városok és falvak névtelen dol-
gozói. Húsvét vasárnap végződik a hatalmas müí egy fiatal 
testőr, a. jónevü festő, Ger4 r oult nem követi tovább a ki-
rályt, visszafordul, hogy föxkeresse egyik rokonát, aki 
1792-ben XVI, ajos halálára szavazott. 

A fr. acia történelem ®gy darabja pereg le előt-
tünk oly hiteles , atnegnférateremtő szuggesztivitással, 
amely csak a legnagyobbaknak sikerült. Es mégsem igazi 
történelmi regény Aragon Írása. Az iró maga sem nevezi an-
nak. Szerinte a történelem csak alkalom arra, hogy megvi-
lágítsa a jelent, sőt a jövőt is. Az iró fölbontja az idő-
rendet, d® nem öncélú művészi játékból, hanem a mondani-
való teljesebbé tétele végett. A rault, jelen és jövő me-
rész asszociációkkal, de mégis a társadalom mozgástörvé-
nyeinek logikája alapján "fonódik össze, megvilágítva nem- . 
csak egy hétnek az eseményeit, hanem - bátran mondhatjuk--
az európai történelem ut&lsó két évszázada fejlődési ten-
denciáit is® A regénynek, mint mondottam, nincs igazi cse-
lekvő főhős®, mégis az iró Géricoult királyi testőr és fes-
tő szegélyében olyan alakot teremtett, akibon mondanivaló-
ját művészileg sűríthette. 

ösr. nefoglalva: A Nagyhét nemcsak Aragon irői pá-
lyájának jeluntős állomása, hanem "általában a szocialista 
realista irodalom kimagasló alkotása. 

X 
Fölhívjuk könyvtárosaink figyelmét a Nagyvilág 

1959 márciusi számában megjelent Jouvenelî A Nagyhét cimü 
tanulmányára. 

Bikácsi Lászlóné 



Palmiro Togliatti: Ez olasz kommunista párt 
Tudományos igényű, d© népszerű, szines nyel-

ven, stílusban megirt összefoglalója az olasz forradalmi 
munkásmozgalom kialakulása, a kommunista párt keletkezése 
áa harcai történetének« Togliatti személyi varázsa, de 
rendkivüli műveltsége és nem utolsó sorban kiváló irói és 
szónoki képességei miatt egyike a legnépszerűbb kommunis-
ta vezetőknek« Ez a könyve is tetszést fog aratni minda-
zoknál a kommunista és nem kommunista olvadóknál, akik a 
modern Olaszország történetét akarják dióhéjban megismer-
ni« Togliatti nem szorítkozik csupán a párt történetének 
ismertetésére» Könyvéből képet kapunk az olasz kapitaliz-
mus csődjéről, mely a húszas években következett be,a 
fasizmus hatalomrajutásáról, rémtetteiről, Iramacl és 
Matteotti sorsáról, a rafelóháborukrol, a náci olasz fa-
sizmus elleni nagyszerű népi felkelésekről, melyek élén 
az olasz kommunisták állottak, a felszabadulás utáni ál-
lapotokról, a Keresztény Demokrata Pártnak a tőkés rend-
szer fellegvárává alakulásáról, a legújabban kialakult 
helyzetről, 

/Remete/ 

Stefan Heym: A kozmosz korszaka 

A jószemü riporter a szovjet tudomány fellegvá-
raiba vezeti il M olvasót. Kibontakozik a megvalósuló kom-
munizmus tudományos és műszaki "hátországa"® Erőmű- és gép-
gigászok súgása, parányi műszerek és kutatóeszközök csörre-
nés®, az aj tervek, gondolatok és eredmények, amelyek teg-
nap még az utópiák világába tartoztak, mind a szovjet tudo-
mány és technika, a izovj® :: társadalom fölényét bizonyít-
ják. lagyszerkbbnél nagyi «rtïbb tervek®-' ismerünk meg, ki-
bontakozik -V ratomatizálás,' az tírkut tág In még egy sor 
fiatal tuira - egész műszaki és társadalmi perspektívája. 

Az álmok megvalósulnak, A riportok azonban szá-
razak lennének, ha sea mutatná fea a szeri* a tervek, nagy 
gondolatok 4& tettek megvalósítóit : a szovjet embert, a 
kommunista tudós alakját. Ahogy magismertet a szerző e tu-
dósgárda néhány tagjával, ahogy feltárja életük, kutató 
munkájuk intimitásait, indítékait az újra, jobbra való tö-
rekvésre, ahogy bebizonyítja, hogy ezeknek az embereknek 
minden eelja a nép, az épülő kommunizmus szolgálata, ugy 
válik érthetővé meg a hitetlenkedők számára is az a hatal-
mas fejlődés, mely a Szovjetuniót 43 éves fennállása alatt 
elmaradt országból a világ legnagyobb tudományos nagyhatal-
mává tette. A kommunizmust épitő tudományos vezérkar "lé- . 
lek-mélységeit" igyekszik feltárni a szerző, a születő kom-
munizmus szemtanúja. 

/Csomor/ 



FILMSZTÁR LETT A MOZGÓKÖNYVTÁR 

A felvevőgép kíváncsian belopodzik az él-rt leg-
különbözőbb területeire,• kileli a munkahelyek műhelytitka-
it, sőt ami már izgallasabbí bekukucskál t fiatal házasok 
otthonába® A »rőt emelet be iogság" c. f-n® if,lu párjainak 
egyik»fele» - *•: ayvtáros« Ez meg magába,;.: mm is lenne kü-
lönleges, d© - tény, hogy s könyvtárosáé rinkahalyáül 
az én kis mesgőkőayvtaraiaat választottá': 4s két napon ke-
resztül a felvételeket a helyeeiner forgatták, jelenti szá-
momra az élményt® Persze, azelőtt is voltak ?lkepzeléseim 
a filmkészítés technikájáról, de ennyire a közelségébe még 
sohasem kerültem® Olyas valami ez, mintha egy remek fest-
ményt teljesen közelről néznénk, amikor is csak a jszinfol-
tok "pacáit" látnánk, legyünk őszinték, csalódottan® Nos, 
ilyen csalódás-féleség ütött meg engem is a felvételek a-
latt. 

Monumentális az az apparátus, amivel nekiindul-
nak egy-egy jelenét forgatásához!" Lássunk csak egy-két ku-
lissza titkot! A színészek röviddel az inditás előtt kap-
ják meg a szöveget a rendező által "szájba rágva", tehát 
beleélésről nem nagyon lehet sző, d© ahogy ezt mindenki 
tudja, a felvételek számtalan megismétlése lehetővé teszi 
a hibák kijavítását* Bár fi" en nem annyira a szavak, mint 
inkább a mialk a játék, a formálása a döntő. 
Láttaaf © két ip során "esŐeainálist" óriás zuhanyoz ókkal 
a mozgó villái jb tetején öntözőkannából, láttam "napcsiná-
lást" reflektorokkal, láttam álbajuszt is parókát, ezt a 
két örök színházi kelléket, tengeri betegséget kaptam a 
"aümozgástól" melyet négy daliás anyagmozgató idézett elő 
a lépcsők ringatánával, hallottam o3atyros"müolvasó" né-
nikének Tolsztoj "Háború és béké"-jét, mint könnyű olvas-
mányt ajánlani, s mindezek láttán csak azon tűnődtem, mi-
ért nem lehet esős felvételeket esőben készíteni? - miért 
nem csinálták a napos felvételt valódi napsütésben? - mi-
ént kellett ringatni a kocsit, mikor az "mozogni" 1 tud? 
- miért ragaszkodnak Tolsztoj remekmüvéhez, mint -"könnyű" 
olvasmányhoz? 

, Hogy a film," illetve a művészet javára is Ír-
jak valamit, Dómján Edit művésznő a felvételek közötti pi-
henőket igen elmélyült olvasással töltötte, előszeretettel 
karolta fel a Művészet Kiskönyvtára sorozatot, s kikölcsö-
nözte Feucht'-mngers "Balgák bölceeségét". 

• 
Befejezésül azt az óhajomat szeretném kifejez-

ni, hogy a legközelebbi könyvtáros ábrázolásánál, próbál-
ják összeegyeztetni a hivatást a magánélettel! 

Kolozsvári Gézáné dr. 

» o « 



ÜNNEPÉLYESEN MEGNYITOTTUK AZ UJ HELYISÉGBE 
KÖLTÖZÖTT 28—AS KERÜLETI KÖNYVTÁRUNKAT 

Szép ünnepség keretében került sor julius 8-án 
a 28-as könyvtáraink uj helyiségének megnyitására. Mintegy 
száz hűség r1 raed, a Tanács és a töaegszervezetek kép-
viselőinek létében Tuba István, a IV.kerületi Tanács 
Népművelési osztályának vezetője üdvözölte a megjelente-
ket és mindenek előtt azt a harmincnégy szovjet vendéget, 
akik Ukrajna Roeztov-kerüle iből rkeztek Magyarországra 
és ez alkalommal látogatták meg a könyvtárat® Horváth Fe-
renc érdemes művész nagy sikerrel szavalta József Attila 
Ars poétieáját, majd Ady Endre Levélféle Móricz Zsigmond-
hoz cimü versét, végül a szovjet vendégek tiszteletére 
Majakovszkij Különös kaland cimü költeményét adta elő. 
Ezt követően Tyroler Gyula, könyvtárunk igazgató helyet-
tese elmondotta, hogy bár negyedére működik a könyvtár aa 
uj helyiségben, mégis - különböző előkészítő munkálatok 
folytán - csak most adható át hivatalosan rendeltetésének, 
szélesebb nyilvánosság számára. 

Andrásfi Gyula, a IV»kerületi Tanács Végrehaj-
tó Bizottságának elnöke arról szólott, hogy a most meg-
nyíló intézmény - a párt T lturpolitikájának valóraváltá-
sa - egyik büszkesége a kerületnek«, A fővárosban ez à' 
harmadik, m ly szabadpolcos-rendszerrel mü! ödik. Itt a 
36 ezres.ál ományból háromezer kötetet szabadpolcról vá-
laszthat ki az olvasói 40 különböző folyóirat áll rendel-
kezésre. Hangsúlyozta, hogy bár öt és felezem az olvasók 
száma, ezzel a kerület lehetőségeihez képest korántsem 
lehetnek elégedettek. Végül köszönetet mondott dir. Szán-
tó, Lászlónénak, aki évekig vezette eredményesen a könyv-
tárat, üdvözöltejGönczi Imrét, az uj vezetőt és a gyönyö-
rű,modern, a IV.kerület Bajcsy Zsilinszky ut 8 sz. ház 
egész első emeletét magábafoglaló könyvtárat átadta ren-
deltetésének. 

Az ünnepség végén ismét Horváth Ferenc követ-
kezett. Petőfi Sándor Level Arany Jánoshoz cimü versét 
szavalta. 

V.l. 



17 KÉP A MESÉTŐL A TUDOMÁNYIG 

Már régebben hirt adtunk arról, hogy gyermek-
könyvtáraink számára képes választólapos katalógust ké-
szítünk. A tematikus katalógushoz a képes vále. ;ztólapo-
kat Kass János és Kepes Temásné grafikusművészekkel ter-
veztettük ê a Magyar Hix ató Vállalat gondozásában ké-
szíttettük ©1. Az ízlét 3 és kedves válawztóiapok végre 
e l k é s z ü l 1 7 témakörben jelzik m d a gyermekkönyv-
tár állomás ak kiemelkedő csoportjait« 

A témakörök az alábbiak: 
Képeskönyvek 
Meséskönyvek 
Állattörténetek 
Mondák, regék történelmi 

regények 
Kalandos történetek 
Gyermekvilág, úttörőélet 
Hires emberek 
Költemények 
Kis színház, bábjáték 

Tájékox djunk a tudomá-
nyok világában 

3 Ifjúsági mozgalom 
4 Tanuljunk nyelveket 
5 Búvárkodás a természet 
birodalmában 

6 A technika vivmányai 
7 Művészet, játék, sport 
8,írókról, könyvekről 
9 Hazánkról és a nagyvi-

lágról 
A katalógus cédulaanya^át a katalogizáló készí-

tette a K.C. alapján, melyet átnézett, kijavított és ro-
mi no rral sokszorosított hálózati könyvtárak számára. A 
nagymenny* ^égü cédulaanyag /I ,2oo.ooo/rendezése 40 könyv-
tár száraá a folyamatban van " előreláthatólag szeptem-
berig valamennyi könyvtár megkapja. A katalógus további 
gondozása a könyvállomány gyarapításával párhuzamosan 
természetesen a könyvtárak feladata. 
) Bár csaknem valamennyi könyvtárunkban volt ed-
dig is a gyermekkönyvállományt feltáró cédulakatalógus, 
mégis mindegyikük teljes betűrendes és tematikus képes 
választólapos katalógust kap, ugyanis a régi cédulaanyag 
nagyrésze hiányos és nem megfelelő. 

Reméljük, a központilag készitett gyermekkönyv-
tár! katalógussal megkönnyítjük gyermekkönyvtár! dolgozó-
ink munkáját, gyermekolvasóink könyvtári nevelését és se-
gítséget adunk mind az olvasószolgálati munkához, mind a 
könyvállomány rendezéséhez. 

B. 

Kerületi könyvtárosaink segítségével, az el-
fekvő könyvek jegyzékét állítja össze a Propaganda osz-
tály. Ennek alapján a legsikerültebb müvek annotációé-
albumát szeptemberben kiadjuk. 



HÍREK A KERÜLETEKBŐL 

Az iskolák és a könyvtár együttműködésének 
szép példája volt az a nagyszabású kerületi "olvasó-
mozgalmi verseny", melyet a XVIIIakerületi Tanács VB. 
Oktatási Osztálya rendezett. 

1-rZ , általános iskolai tanuló és 219 közép-
iskolás vett részt a versenyen és eredményeik eléré-
sére - a tartalmas olvasónaplókra, olvasmányaik elme-
lyitésére - a kerületi iskolákon kívül büszke lehet 
a 24.sz. Szabó Ervin Könyvtár ermekkörrvtára is. 

A beszámoló külön kiemelte a Szabó Ervin 
Könyvtár gyermekrészlegének munkáját, mely az olvas-
mányanyagok szolgáltatásán kivül lehetővé 1b t¿-0 S 
gyermekeknek Írókkal való megismerkedését. "A Szabó 
Ervin Könyvtár gyermekkönyvtarának rendezésében talál-
koztak ebben az iskolai évben a gyermekek Tatay Sándor, 
Németh Imre, Ignácz Rózsa, Kőszegi Imre, Nagy Zsuzsa, 
Botond-Bolics György és Dekány András ifjúsági Írókkal, 
Igen érdekes és hasznos beszélgetést folytattak velük 
az irói alkotás módszereiről és müveikről." - irja a 
beszámoló. 

196o. junius 15-én a Rózsa Perene Művelődési 
Házban ünnepély keretéb » adták át a jutalmakat a leg-
jobban kitűnt iskoláknak és tanulóknak. Az előcsarnok-
ban a 24. -a, Szabó Ervin Könyvtár könyvkiállítást ké-
szített é a jutalmak kiosztásában résztvett Andrássy-
né gyermekkönyvtári dolgozónk is. 

B. 

X 

ÖT EGÉSZ EGY TIZED SZÁZALÉK... 

Amikor a Könyvtári Hiradó májusi számában vé-
gigböngésztük a hálózatunk 1959. évi természettudomá-
nyos könyvforgalmáról közzétett statisztikai tábláza-
tot, bizonyoefajta meglepődéssel vettük tudomásul azt 
a számunkra örömteli tényt, hogy a felnőtt részlegünk 
összforgalmának 5®1 százalékát kitevő természettudo-
mányos könyvkölcsönzéssel az első helyre ugrottunk. 
Elsősorban azon csodálkoztunk, hogy nálunk sokkal ked-
vezőbb elhelyezésű, tradicionális multu, könyvanyaguk 
összetételében hasonlíthatatlanul gazdagabb belső-ke-
rületi könyvtárakat hagytunk magunk mögött, hiszen 
tudvalevően peremkerületben, rendkivül szétszórt tele-
pülésű, lakosainak alapműveltségében szélsőségesen 



Éi ffiiadezt tudatosan, folyamatos, muponként 
Ismétlődő könyvajánlással végeztük, ám mindenféle kény-
eier vagy plán® wrátukmálásw nélkül« Amikor határozott 
elutasításra találtunk, komoly vagy tréfás szóval enged-
tünk, hogy alkalom adtán » a legközelebbi kölcsönzéskor -
taktíkusabbas visszatérjünk a témára, Könyvtáros-kollek-
tivámk tudta és tudja, hogv ezzel a szívós, de sohasem 
erőszakos agitációval ®gy uj világkép, egy megváltozó é-
letérzés ki•lakitáaán f„.adózik fővárosunk szegélyén, e-
zen a valóban nem "könnyű" tereper, ahol egy másfajta 
szemlélet mé¿ mélyen, de ne; kimossd!thatatlanul hat so-
kak tudatában® Felvilágosító munkánk nyomán, a kölcsönző-
pult mögül, olvasóink megbecsülésének annyi jelét lát-
juk felénk sugározni, hogy az nem ritkán szinte megindí-
tó és mindig : ̂ mfttllé® • « 

Ii segíthetné még hatékonyabban természettu-
dományos irodalmat propagálo munkánkat? - tesszük fel 
többször magunk között a kérdést® Summázva talán igy fe-
lelhetnénk ráí 1. Elsősorban kiadóink gondosabb és sok-
rétűbb tevékenysége® Biológiából, állat és növénytanból 
többféle, népszerű fogalmazásu, de igényes kiállítású, 
foto-mellékletekben dúskáló könyveket kellene sürgősen 
megjelentetniök® "Az emberi test" olcsóbb, egykötetes, 
szemléltetőbb képanyagu kiadására is gondolhatnának, o fi 
és felvetődik a pár éve oly kedvelt, csak utóbb ellapo-
sodott Természettudományos Kiskönyvtár nívósabb felújí-
tásának lehetősége® 2« l:.;enzivebb tapasztalatcserével, 
több röplaíbibliográfiával, válogató-dobozok "bevetésé-
vel" /a kc ,eljövőben kísérletezünk vele/, sajtónk, rá-
diónk és talevizió-szolgálatunk sokkal tervszerűbb és 
leleményesebb természettudományos propagandájával - ugy 
hisszük - még biztatóbb eredményeket érhetnénk el« 

Addig pedígi az 5.1 százalék kötelez« 

Tóth László 
36.sz.könyvtár 

.0.0.0» 

MÓD PÉTER, könyvtárunk volt igazgatója, az 
ENSz-nél megbízott nagykövetünk pártszervezetünk meghí-
vására jul® 12-én, kedden, klubdelutánunkon beszámolt 
amerikai tapasztalatairól és a legaktuálisabb külpoliti-
kai eseményekről, majd a felvetett kérdésekre válaszolva 
hosszasan elbeszélgetett nagy számban összegyűlt dolgozó-
inkkal . 

X 
A pártvezetőség köszönetet mond Győri Lajosné, 

Nagy Tom. m é v Tí^hlep ánoám ' és Kovács Mihály elvtársak-
nak a klubnap sikere érdekében kifejtett fáradozásukért. 



differenciált, sőt nemzetiségi foltokkal tarkított vá-
rosszélen dolgozunk. 

Mielőtt választ próbálnék adni arra, ho-
gyan érttik el ezt az eredményt, egészen vázlatosan 
hadd "elemezzem" ebben a vonatkozasban állományunkat. 
20.559 kötetes össsállományunkból 492 kötet tartozik 
ide, éspedig 64 kötet 50 -as, 46 kötet 51o-es, 52 kö-
tet 52o-as? 59 kötet 5; -as, 41 kötet 54o-es, és ke-
reken 4o köt t 550-es jelzetű; 58 k tetes biológiai 
és 47 kötet növénytani arvagunk egészíti ki ezt a 
szakot, a többi megoszlik, a felszabadulás előtti ki-
adványok közül a Természer tudományi Társulat néhány, 
leiró jellegű monográfiája ugyancsak megtalálható gyűj-
teményünkben, - több könyvünket, igy elsősorban az El-
let és Tudomány kalendáriumait rendszeresen köttetnünk 
kell, annyira "szétolvassák" ezeket. Az Ember és Világ, 
valamint a Studium-könyvek e szakba tartozó sorozata 
teljesnek mondható, kivéve Heisenberg idealista felfo-
gású füzetét. 

922o kötetet forgalmaztunk az simult év-
ben az ismeretterjesztő irodalomból és ebből 2128 kö-
tetet a természettudományos irodalomból. Nyomatékosan 
meg kell jegyeznem, hogy az Univerzum-fűzetek forgal-
mát is statisztikáztuk, nemcsak azért, mert a sorozat 
nyitó-füzete /88 nap alatt a Föld körül/ 500-as szak-
jelzetet kapott s a kés bi 080-as megjelölés - véle-
ményünk s-érint teljesen form lis, hanem Sokkal inkább 
azért, mi el az egész sorozat cikk-anyaga és kiadói 
programmj nyilvánvalóan a materialista természetfel-
fogás széleskörű népszerűsítését célozza. E füzetek-
ből eleinte 4 , később 6 példányt rendeltünk. /Tudómá-
sunk szerint egyébként mas könyvtárak is hasonlóképpen 
jártak el, és nem hagyták e füzetek forgalmát elsikkad-
ni a jellegtelen "egyéb" statisztikai rovatban»/ 

"Szputnyik-járások" idején mindig félszö-
kött az 52o-asok olvasottsága, de egész éven át állandó-
an forgatták olvasóink - háztartásbeliektől maturandu-
sokig - Jávorka-CsapodyÎ Erdő-mező virágai-t, Giovanni-
ni-Szathmáry-Buchman: Gyógynövényeink-jet, öveges pro-
fesszor Írásait, és igen sok olvasója akadt geológiai 
meg élettani könyveinknek. A kerületben működő Egyesült 
Vegyimüvek munkásai közül jónéhányan vitték kii 54o-es 
könyveinket és bizony még a gyár egyik éjjeliőre is él-
vezettel olvasta el a "Bölcsek feöve-"t. A pubertás, 
majd a felnőtt-kor számos problémájára kaptak eligazí-
tó választ kölcsönzőink a Medicina kiskönyvtára-soro-
zatból, Haraszti, Hirschler és Kahn müveiből. A szom-
szédos Fürst Sándor Gimnázium szakkörének tagjai között 
kézről-kézre járt Növényhatározónk. 

* A közeimülthan az ismeretterjesztő irodalom használa-
táról az OSzK KMK Módszertani Osztálya által készített 
jelentés is megállapítja, hogy az "Univerzum könyvek-
ben foglalt anyag jórészt természettudományos jellegű". 
Javasoljuk, hogy ezentúl minden könyvtárban olvasószol-
gálati statisztika szempontjából természettudományos i-
rodalomnak tekintsék az Univerzum köteteit. j 



A 2.sz. kerületi könyvtár életéből 

Kulturforradalmunk egyik vivmánya az is, hogy 
.könyvtáraink a könyvolvasás terén soha nem tapasztalt 
eredményeket értek el. Ha csak azt emiitjük meg, hogy 
könyvtárunkban az elmúlt h " lapban 25 ezer kötet könyv-
vet kölcsönöztünk ki, ez a szám már önmagáért is beszél. 
Olvasóink könyvkérelmét vizsgálva, meg kell azonban ál-
lapitanunk, hogy e téren még sok a tennivaló® Az olvasók 
nagy többsége eeak szórakozást keres a könyvekben és még 
mindig kevés az olyan olvasó, aki a könyvek nevelő és ta-
nító hatását tekinti főszempontr. z. Az olvasókat lehet, 
sőt kell is irányítani olvasmányaik kiválasztásánál® 
Könyvtárunkban egy könyvtáros állandóan csak az olvasók-
kal foglalkozik, sőt annak a könyvtárosnak is, aki a 
visszahozott könyveket a polcokra rakja, álkalma van az 
olvasók minden irányú kérdésére válaszolni. így tudtuk 
elérni, hogy a szabadpolc-rendszer mellett is olvasóink 
állandóan igénylik a könyvtárosok segítségét, sőt e segí-
tőkészséget olyan olvasók is igénybeír eszik, akik azelőtt 
maguk választották ki könyveiket. 

Központunk módszertani osztálya az olvasószolgá-
lati munka színvonalának emelése érdekében utasította a 
kerületi könyvtárakat, hogy fokozottabb mértékben foglal-
kozzanak az ipari tanulók1- és a munkás fiatalokkal. A 
fiatal olvacók műveltségének emelése egyébként is fontos 
feladata könyvtárunknak és igy könyvtarunk dolgozói öröm-
mel vették a módszertani osztály ilyen irányú felhivását. 
Körülbelül négy hétig 80 ipari tanulónak és munkás fia-
talnak segítettük, illetve irányítottuk olvssásukat és er-
ről feljegyzéseket is készítettünk. E feljegyzések sok ér-
dekes adatot tartalmaznak® Fiataljaink elsősorban az u.n. 
érdekes és kalandos könyvek iránt mutatnak érdeklődést. 
A megfigyelt ipari tanulók közül legalább 3o% izgalmas 
könyveket kért® Természetasen ilyen irányú kéréseknek is 
helyt adtunk, de DumasÎ Három testőre mellett még Fjodo— 
roví Dovator tábornok c.könyvét és Jans Tatárjáras-óat is 
odaadtuk az ifjú olvasónak* Volt olyan.15 éves olvasó, a-
ki Bölsches Szerelem az élők világában c. könyvét akarta 
elvinni. Kárpótlásul Körössényi: Zöld mezőben árva holló 
és Illés Béla? Vigszínházi csata c. könyveket kapta meg. 

Örömmé! állapítottuk meg a feljegyzéseinkből, hogy 
szép számmal vannak olyan fiatalok is, akiket nemcsak a 
kalandos, izgalmas regények érdeklik, hanem komolyabb mü-
vek iránt mutatnak érdeklődést® Pl. egy 16 éves leány ta-
nuló a világirodalom klasszikus müveivel akar fokozatosan 
megismerkedni® Egy másik megfigyelt olvasónk bányász, vi-
déken dolgozik, de ennek ellenere is rendszeres olvasója 
könyvtárunknak® Csak mai tárgyú könyveket olvas, a könyv-
tárosra bizva a könyvek kiválasztását® /Legutóbb Berkesi 
két könyvét, Mesterházi trilógiáját és Ehrenburg:. A kommü-
nár pipája c® müveket vitte el./ 



A további megfigyelések azt bizonyítják, hogy az 
as olvasó, akinek a könyvtaros ñyujtott segítséget könyvei 
kiválasztásánál, továbbra is bizalommal fordul í szzá és ta-
nácsait, javaslatait mindenkor meghallgatja, A fentiekből 
következik, hogy az olvasók ilyen irányú megfigyelése hasz-
nos és mindenkor eredménnyel jár, 

<e 

Ahhoz azonban, h o y a könyvtáros nevelő és irá-
nyító munkát tudjon >ifejtoni, nem elég csupán a könyvek is-
merete, a kön;- k Iránti szeretet. A könyvtárosnak szeret-
nie kell azokat, akikkel nap-nap utál foglalkozik, - az ol-
vasókat, - as • ébereket® 

Vagi Lajosné 

A 32-es JELENTI.,. 

Hazánk felszabadulásának 15« évfordulója alkal-
mából nagyszabású olvasóértekezletet tartottunk a sashal-
mi Szabadság kulturotthonMn. 

A könyvtár munkajárói való beszámolót nagy ér-
deklődés ki érte a kerület minden részéből egybegyűlt 
nagyszámú o vasó részéről. /Kb. 3oo-sn voltak jelen./ Sok 
hozzászólás hangzott el. Munkafelajánlások, életrevaló öt-
letek születtek a közvetlen hangú megbeszélő en® Az aktí-
vák jutalmainak kiosztása után vidám irodalmi est szóra-
koztatta a megjelenteket. 

Április 4« tiszteletére ifjúsági fejtörő is volt 
Sashalmon. A megjelent ifjú olvasók /kb. 6o fo/ jól szóra-
koztak és nagy könyviameretről tettek bizonyságot. Az ér-
tékes könyv es egyéb jutalmak nagy örömet szerestek a he-
lyes válaszokat adó ifjú olvasóknak. 

Április 5-én volt a rákosszentmihályi Béla utcai 
iskola és a kerületi Szabó Ervin Könyvtár irodalmi köré-
nek második estje a rákosszentmihályi könyvtár olvasóter-
mében, Előadó Jancsó Adrienne volt. Az előadott balladák 
nagy hatást tettek a több mint 35 főből álló hallgatóság-
ra, A müvészlxő elemző magyarázata is felkeltette a figyel-
met. 

Május lo-én Rákosszentmihályon, 2o-án pedig Sas-
halmon tartottunk ifjúsági fejtörőt a gyermeknap megünnep-
lésére, mindkét esetben Árva György dr„ tanár vezetesével. 
Itt is,ott is több mint 5o ifjú olvasó jelent meg. Élénken 
pattogtak a kérdések, feleletek. A felnőtt érdeklődők is 
jól szórakoztak. A fiatalok, különösen a jó eredményt el-
ért és jutalmazásban részesültek, elégedetten távoztak és 
kívánságukat fejezték ki, hogy máskor is tartsunk ilyen 
fejtörőt. 



Május 2©-án Rákosszentmihályon az irodalmi 
kör harmadik estjén Palotai Erzsi művésznő prózai müvek 
előadásával gyönyörködtette a megjelent 65 főnyi hall-
gatóságot. Közvetlen modorával, személyes előadói élmé-
nyeinek elmondásával felejthetetlenül szép perceket szer-
zett ai,£d a kör tagjainak, mind a megjelent pedagógusok-
nak és vendégeknek. 

Ugyancsak májur hóban volt a cinkotai kultúr-
házban ®gy nagyon eredményes ifjúsági irodalmi előadás, 
melyen j'elentek meg® Május vőgén a cinkotai gimná-
ziumban szovjet műsoros délutánt tartottunk, ami a me^hi-
vott szovjet vendégek és a magyar közönség nagy tetszésé-
vel találkozott. 

Mátyásföldön az Ikarus kulturotthonban tar-
tott a kerületi Szabó Ervin Könyvtár és az Ikarus könyv-
tára együttesen "Vallás és etika" cimmel ismeretterjesz-
tő előadást. A több mint I50 résztvevő nagy érdeklődéssel 
hallgatta az előadó fejtegetéseit és a mindenkit lekötő 
téma élénk vita kialakulására vezetett. 

Az ünnepi könyvhéten volt a rákosszentmihályi 
iskolák szavalóversenyének döntője a rákosszentmihályi 
könyvállomáson. A tanárokból álló zsűri egyik tagja, ven-
dégként Palotai Erzsi művésznő volt, aki a végeredmény ki-
hirdetésekor minden szavalót külön megbirált, majd néhány 
szép költemény előadásával tette emlékezetesebbé az ünne-
pi alkalmat. A szavaló-versenyen megjelent a Szabó Ervin 
Könyvtár központja részéi i instruktorunk, Kondor elvtárs-
nő is. 

Junius 7-én volt Rákosszentmihályon egy tré-
fás ifjúsági fejtörő, melyet a könyvtár ifjú aktívája, a 
most érettségiző Horváth Péter vezetett. Horváth Péter ön-
állóan állította össze az irodalom és történelem tárgykö-
réből választott kérdéseket, tekintettel az általános is-
iskolai tananyagra. A pontozást szintén fiatalokból álló 
zsűri végezte. Általában jó ismeretekről tettek a megje-
lentek /kb. 60 fő/ bizonyságot, jól szórakoztak és nagyon 
örültek a könyvtár szép jutalmainak, könyveknek, okleve-
leknek. A fejtörő előtt diavetítés volt. 

' ¥ 

Jun. 15-én Réti Ervin - a párizsi csúcsérte-
kezleten résztvett ujságiró küldöttség tagja - élménybe-
számolót tartott igen nagy érdeklődés mellett. A beszámo-
ló szinhelye az Ikarus kultúrotthon volt. 

32.sz.könyvtár 
munkaközössége. 



TAPASZTALATCSERÉN A 41-ES 
KÖNYVTÁRBAN 

A tapasztalatcsere mozgalom újra fellendítésére 
történtek már kísérletek elsősorban vidéken, mint erről 
értesülhettünk a "Könyvtáros" 1959 májusi számában Sza-
bó Margit mtXlómt járási könyvtáros bészámolójából, A 
könyvtár kétíves terve 1 foglalkozik zzel a kérdéssel. 
Ennek,f©l;'^íiatss megvalósítására, egyik lépésként a mód-
szertani '-gr.t: \ t lehetővé tette számomra, hogy egyhetes 
tapasztalat©;ere látogatáson vegyek részt a 41-es kerü-
leti könyvtárban® 

Várakozással és kiváncsian készültem a tapaszta-
latcserére és várakozásom nem okozott csalódást, mert a-
mit láttam és tanultam, már is alkalmazzuk könyvtárunk-
ban, Első jó benyomásom a könyvtárról a példás rend és 
tisztaság volt. Szép és ügyes dekorációk fogadják a be-
lépőt, îpel^et a könyvtárosok mindig saját ötlet alapján 
egyénileg állítanak elő. Dekorációkhoz felhasználják a 
"Szovjet KCL tura" szines mümellékleteit, könyvek borító-
lapjait is. Az uj ifjúsági könyveket még kölcsönzés e-
lőtt bekötik, A borítólapokat, külön a felnőtt, külön az 
ifjúsági könyvekét, egy erre készített rekeszes doboz-
ban ABC sorrendbe sorolják és mikor a könyv kirakatba, 
vagy kiállításra kerülne, csak akkor teszik rá a borító-
lapokat, így a borítólap » l sokáig épen maradnak és 
könyvek is indig uj köntösben kerülnek kiállításra. Öt-
letes és j dolognak tartom a "Könyvtárosiban közzétett 
könyvismert tések feldolgozását, ami a következőképpen 
történik: Egy regiszteres füzetben ABC sorrendben tünte-
tik fel a szerzőket. A szerző és müve után felírják a 
"Könyvtárosinak azt a számát, amelyben a könyvismerte-
tés megjelent. Hasznosnak tartottam még, hogy a fontosabb 
statisztikai adatokat évről-évre feljegyzik egy táblázat-
ba» igy egy pillantással ellenőrizhető az évi könyvgyara-
podás, olvasók száma? kölcsönzött kötetek száma, stb. A 
késedelmi dijak kiszámításának megkönnyítésére ßgy táblá-
zat szolgál, mely a 11. késedelmi naptól a 6o® napig tün-
teti fel az 1,2,3,4,5 kötet könyvért^járó késedelmi dijat 
Az olvasószolgálati munkát a könyvtár valamennyi dolgo-
zója igen lelkiismeretesen végzi s rövid tapasztalatom a-
lapján elmondhatom, hogy az olvasók megelégedetten távoz-
tak. 

Az itt felsorolt néhány "könyvtárosi fogást" le-
hetséges, hogy már alkalmazták egyes kerületi könyvtárak-
ban, s ha nem, ugy ne féljenek a könyvtárvezetők az uji-
tástól. 

Befejezésül mé§ csak annyit, hogy lendítsük fel 
újra ezt a már /könyvtári területen/ feledésbe merült moz 
galmat s egymás segítésével és ötleteivel végezzük minél 
jobban könyvtárosi munkánkat. 

Baké Jánosné 
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UTAZÁS AZ"ÁPRILIS 4" GŐZÖSÖN 

A gy®rm®kkönyvtá.r hirdetőoszlopán megjelent a 
plakát, melyen a Könyvbarátok a kömywé4©lepben élenjá-
ró olvasókat utazásra visiík, hazánk felszabadulásának 
15 éves évfordulója alkalmából« Hajójegyek a könyvtárban 
és a helyszínem kaphatók® 

Gyermekeink számára igen sok mondanivalónk van. 
Nem könnyű megtalálni a közlés formáját, mely a gyermek-
lélek mélyére hatol« A közléshez alkalom és forma kell. 
A formát és módszert a 11«sz. k nyvtár gyakorlatából vet-
tük és alakítottuk a.saját lehetőségeinkhez, adottsága-
inkhoz« Az alkalom ápr. 4®folszabadulásunk ünnepe. Mi-
lyen sokat kell ©z ünnep jelentőségéről beszélnünk, hi-
szem gyermekeink csak elbeszélésből ismerik a történel-
met. Ez a gondolat vezérelt, hogy elmenjünk abba az or-
szágbaj ahhoz a néphez, amelynek köszönhetjük szabadsá-
gunkat. 

Képzeletbeli utazást rendeztünk hajóval a Dunán, 
Budapesttől-Fekete-tengerig és repülőgéppel Moszkvába, Le-
ningrádba® 

Az utazás lázba hozta a gyerekeket! Otthon ugy 
meséltek róla, mintha igazi útról lenne szó. Egy délelőt-
ti kölosönzésre Péter helyett édesanyja jött el, hogy 
megérdeklődje mikor és honnan indul a hajó és kísérő me-
het»® velvk, mert kisfia még nem volt egykéül ilyen hosz-
aza utón® 

Az utazás ideje alatt könyv és képkiállitáson mu-
tattuk be az országokat, városokat, melyek mellett hajónk-
kal elhaladtunk» A hajó indulásra várakozák megtekinthet-
ték a kikötőben rendezett kiállítástÏ "Mit adott a 15 év 
a gyermekeknek?" - -

Utvonalunk .Budapest-Sztálinváros-Mohács, az al-
dunai szakasi, Románia, Fekete-tenger, Moszkva és Lenin-
grád. A haiőmton a gyerekek szeretett földrajzssakos ta-
nárnője, Mária néni vezetett. Moszkvában, Leningrádban 
Fehér Imre kalauzolt« érdekesen, színesen,. gyermekutasa-
ink kíváncsiságának megfelelően. 

Indulás előtt az "Április 4" gőzösön. 
A Duna vize méltóságteljesen folydogál könyvtá-

runk kis szobájában. A hullámokon türelmetlenül vár in-
dulásra a zsinegekkel parthoz erősített, fehér kartonból 
készült zászlódiszbe öltözött gőzösünk. A kikötőben még -
sok-sok hajó és gyermeksereg vár beszállásra® A hajó me-
lyéből felhallatszik a gépek'kattogása /a könyvtár kefé-
lőgépének bugása/. A hajó személyzete elfoglalta helyét. 
Mindenkin sötétkék tengerész egyenruha, tisztségüknek 
megfelelő dekoráció a vállukon. Tisztek jelentik a kapi-



tánynak,.hogy a hajó indulásra készen áll® A koraányos 
llfoglalia helyit külön fülkéjében a kormánykerék mel-
íett. A rádiósok felkészültek. Megszólal a hajő kürtje. 
Felharsan a fedélzetmester harsány hangjai Beszállás ! 
Utasok a fedélzetre! Idegenek hagyják el a hajót! Kész! 
Hidat be! Indulás! 

iőzősünk elindult hosszú útjára vidáman 
éneklő úttörőkkel. Milyen volt az Lapozzunk bel® a 

" Haj ómap 1 • 
I hajó nevei Április 4 
a hajó faj tájai Folyam tengerjáró 
A hajó tulajdonosai"A Könyvbarátok klub-

jának XIX.3ker.al; kulata". 
Kapitányi Makkai Vilmos és Horváth György 
Első tiszti Iványi Ferenc 

196o. ápr.21. 
Hajónk elindult. Mária néni Ígéretéhez hiven mindenről 
mesél, amit csak láthatunk a fedélzetről. Most főváro-
sunkról mesél. Visszaemlékezik 1945-re a lerombolt Bu-
dapestre. A felszabadítás véres harcaira. Az újjáépítés 
nehézségeire. Olyan jó most látni a szép hidakat, épüle-
teket, a lüktető életet. 
Mig Csepel-szigethez érünk, levetítjük a "Budapesti ké-
pek" c. diafilmet. Sztálinváros mellett haladunk el. 
Itt már sokan voltak közülünk® Mohácsnál kikötöttünk. 
Utunkat holnap folytatjuk 

1960.május lo. 
Hajónk vidám harmonika-szó mellett fut ki Mohács kikötő-
jéből® Közeledünk a Román Népköztársaság felé. Erős zú-
gás üti meg fülünket. A Dráva hömpölygő hullámai vegyül-
nek a Duna habjai közé. Táviratot küldünk haza szüleink-
nek. Krizsa Judit nagyon jól érzi magát. Szöszi üzeni, 
hogy egyhamar ne várják haza, mert a hajón nagyon jó. A 
vizhez olyan közel volt az erdő, hogy még őzikét is lá-
tott. Megnéztük a "Tengerész leszek" c, filmet. 

1960. május 24. 
"Fekete tenger, óriás fekete mén..." még fülünkbe cseng 
Vasvári Istváni Fekete tenger c. versének kezdő sora. I-
gen, itt vagyunk a tenger partján. Hatalmas víztömeg. 
Különösen nekünk, szárazföldi gyerekeknek. Sétát teszünk 
a part mentén®.® A Krim félszigeten mindig meleg van és 
napfény az emberek szivében is. Lenin határozataként 
192o óta a Krím összes üdülőit a dolgozóknak adták át® 
Egymást érik az üdülők, szanatóriumok. Jalta mellett van 
a szovjet úttörők köztársasága, Artyek... Kirándulást .te-
szünk a Kaukázus erdeibe. Bucsuzunk a tengertől. Még u-
toljára megfürdünk a "Zöldfok" strandon. Dia-filmen még-
egysze.r megnéztük a tengerpartot és boldogan várjuk a 
holnap'ot, mikor, repülőgépre szállunk Moszkva felé. 
1960. május 26. 
lősztv^i(!yonyorü nagy' város. Fehér Imre vezet minket a 



hatalmas épületek között, a sok uj épület mellett még ro= 
mos házakat is látni. Hosszú sor állt a Kreml előtt, alig 
vártuk, hogy mi is bejussunk. Láttuk Lenint ét Sztálint. 
Felejthetetlen llraány volt. A Vörös téren a lobogd vörös 
zászló előtt némán álltunk mindannyian. Jó érzés volt, 
hogy mi rajtunk is vörös nyakkendő volt. Reggel érkeztünk 
Leningrádba® Ez tftlán még szebb, mint Moszkva. 

Útinak véget ért® Élményben és tudásban meg-
gazdagodva indulunk hast.. Kérvényt irtunk a Mahart-hoz, 
hogy ha m g ár ce zünkv megnézhessünk eg, "igazi" tengerjáró 
hajét. M@et v-yan csak képzeletben utaztunk, de ha fel-
növünk, a val óságban' 1-3 megtehetjük. Igen, ezt is annak 
köszönhetjük, hogy felszaba ultunk. Ezért pirosbetüs ün-
nep Április 4. 

Láttuk a Badacsony tengerjárót! 
1960. junius 11. 

A könyvtárban nagy a zsivaj, Huszonhét gyerek indul Ili 
néni vezetésével a Csepeli Nemzeti és Szabadkikötőbe. 
Margit néni is velünk jött a wekerlei könyvtár néhány 
gyermekolvasójával. Végre elérkeztünk a vizén himbálódzó 
karcsú hajóhoz. Az első tiszt szeretettel fogadott bennün-
ket® Majd a másodtiszt kalauzolásával "körül néztünk" a 
hajón® Csodálatos érzés egy'. "igazi" tengerjárón lenni. E-
lőször a fedélzetet nézth meg. A lánckamrát, a több má-
zsás horgor/okat, a raktárt. E az I300 tonnás hajó alu-
miniumszCL: ltot is hiradástecblkai gépeket visz közel-
keleti utjára. Szívesen elkísérjük mi is. Ha itthon mara-
dunk, vizsgázni kell - gondoltuk magunkban., d© szólni nem 
mertünk® A k^rmányfülkében kíváncsian körbefogtuk vezetőn-
ket. Mindenki forditott egyet, a kormánykeréken. Sok mű-
szert láttunk, korszerű technikai berendezéseket® A tér-
képéss-szobában vezetőnk megmutatta, hogyan tájékozódnak 
a tengeren térkép segítségével. Tengerész nyelven "betá-
jolta" magát. Zászlós tisztünk megjegyezte, hogy tenge-
rész lenne, csak ne kellene olyan sokat tanulni, no meg 
a matematikát sem szereti, a sinus-eosinusokat pláne. A 
rádiós-szobában két távirászunk kíváncsiskodott « A gép-
házban akkora volt a zakatolás, hogy nem hallottuk saját 
hangunkat sem. Szegény társaim többen beverték fejüket az 
alacsony mennyezetbe. Megnéztük a hajónaplót és benne a 
Badacsony személyi adatait. Első útjáról érkezett meg és 
jövő héten indul újból. Megbeszéltük, hogy köszönetképpen 
a kedves fogadtatásért egy táviratot küldünk, melyben sze-
rencsés ucat kívánunk. Számunkra nagyon érdekes volt a 
kirápdulás. 

Gyermekeinket nagyon foglalkoztatta a képzelet-
beli utazás® Elkészítették az "Április 4" gőzös modelljét, 
amit könyvtárunk vitrinjében helyeztünk el® "Utazásunk" 
minden mozzanatát a piros kötésű "Hajónapló" őrzi. 

A Kispesti Könyvtár 
Munkaközössége. 



SZEMÉLYI HÍREK 

Dr® Szántó Lászlóné egyéves fizetésnélküli sza-
badságot kért, helyére a 28,az, könyvtár vezetőjének Gön-
czi Imrét nevezték ki, A 2r»sz, ker. könyvtár vezetésével 
Szecsődi Jánosnét bizták meg. 

X 

Ligeti Lajos kartársunk május 31-én nyugdíjba ment. 
Husz évet ötltött könyvtárunkban, hosszú, szikár alakja 
szinte hozzátartozott raktárunkhoz, amelynek kitűnő ismerő-
je és gondozója volt. Évek óta betegeskedett, a korhatárt 
is átlépte. Jól fog esni a pihenés Ligeti kartársunknak, 
amelyhez rai jobb egészséget kívánunk. 

HAJTAN SZÁL ÉGŐ GYERTYÁVAL, egy nagy tortával, 
megfelelő italokkal és "ünnepi" rigmusokkal köszöntötte 
a Bibliográfiai osztály vezetőjét, Tiszay Andort 6o. szü-
letésnapján. Éljen! 

Szakmáry Istvánná és pici kislánya meggyógyult 
és az ifjú mama ismét elfoglalta régi munkahelyet a kata-
logizálóban. . 

Zubonyay István, a Gazdasági osztály munkatár-
sa is meggyógyult és yísszatért körünkbe. 

Rozgonyi Györgyné szintén kórházban volt, már 
ő is egészséges és dolgozik. 

Valamennyiüknek további jó egészséget kívánunk! 

Zsolnai Tiborné édesanyja és Pintér Richárdné 
édesapja elhunyt. Fogadják részvétünket. 

Martin©cz Dezső más munkaterületre távozott. 



SCHWERTNER GÁBORT és HORVÁTH ISTVÁNNÉT ünnepel-
tük jul¿9-én reggel olvasótermünkben: 25 évef4âp3-€@znak a 
könyvtárban! Jubilánsainkat - akikről külön írunk - Tyro-
ler Gyula h» igazgatónk üdvözölte és átadta a könyvtár a-
jándékát; egy-egy havi fizetést. 

Jutalmat kaptak a "hároméves" Könyvtári Hiradó 
legszorgalmasabb munkatársai és szerkesztői: Dobos Piros-
ka, Marót Miklós, Remete László, Tolnai György és Krúdy 
Gyula és a II,évnegyedben jó munkát végzett kerületi és 
központi dolgozók. 

X 

25 éves jubileumát ünnepeljük H o r v á t h 
Istvánnénak, a 3-as könyvtár dolgozójának, a mindnyájunk 
által jőlismert, kedves Ilonkának, A könyvtárban eltöl-
tött negyedszázados munkája, hivatásszeretete, ólyan mun-
káséletnek a dokumentumai, amelyről csak a legnagyobb el-
ismeréssel emlékezhetünk meg. 

Az olvasók több generációját szolgálta és szol-
gálja mély humanizmussal, helytállással® A könyvtári mun-
ka minden területét szívügyének tekinti, a 3-as könyvtár 
példás rendje és tisztasága magánviseli Ilonka gondos ke-
zenyo$üát® Kedves egyénisége, emberszeretete, könyvismere-
te számos művelődni akaró embert segített a kultura utján, 
sok-sok gyermek és felnőtt olvasó figyelmét fordította a 
könyv és az irodalom szeretetére. 

Külön kell megemlékeznünk szerénységéről, odaa-
dó szorgalmáról, áldozatkészségéről, amely példaként áll-
hat fiatal munkatársaink előtt. Eletének ezen a gazdag, 
jelentős állomásán szeretettel köszöntjük Ilonkát és kívá-
nunk további munkájához erőt, egészséget, s még számtalan 
iiesyádményekben gazdag esztendőt® Életét pedig tovább kisé-
ri- mindnyájunk szeretete és megbecsülése. 

Babindák Sándorné 
X 

A napokban volt SCWERTNER Gábornak, a központi 
kölcsönzi dolgozójának 25 éves jubileumi ünnepsége. Kevés 
embert ünnepelnek oly szívből, egységesen és őszinte sze-
retettel, mint a mi Gáborunkat, De hogy is lehetne nem 
szeretni ezt a kedves jó embert, a maga csöndes derűjével, 
rendithetetlen nyugalmával. Huszonöt eve dolgozik a Könyv-
tárnál, s nem hiszem, hogy ez idő alatt csak egyszer is 
"kiborult" volna; én magam 15 éve dolgozom vele együtt, de 
soha hangos szót nem hallottam tőle. 0, mi könnyen fölcsat-
tanó, dühöngő, ordítozó többiek, mennyire csodáljuk ezt a 
ritka tulajdonságát! 

Munkáját is, mint egész lényét, ez a nyugodt e-
gyenletesség jellemzi. Megbízható és pontos ez a munka -
es milyen csöndben történik! Nincs önreklám és propaganda, 



sem syilt, sem burkolt formában, mert Schwertner Gábor 
valódi szerényt természetesnek érzi, hogy dolgozik és 
B-Ogy jól dolgozik - nem akar tündökölni, csillogni, nem 
tart igényt dicséretre és nem szereti ha ünneplik. Eze-
ket a sorokat tán megbocsá;tja nekem is, a Könyvtári Hír-
adónak is, ha megígérjük, hogy jók leszünk és nem irtink 
róla - a legközelebbi alkalomig. 

Addig is kivánunk jó munkát és a jó munkához 
jó egészséget! 

M. I. 

Könyvtárunk vezetősége,a pártszervezet, a 
szakszervezet, az osztályvezetők és kerületi könyvtár-
vezetők bevonásával együttesen döntött az i960 évi egy-
zázalékos igazgatósági béralap felhasználásáról. 

Elsősorban a tavalyi bérkorrekcióból kima-
radt dolgozók, — raktárkezelők, takaritónők - részesül-
tek a béralapból és sor került néhány munkatársunk fi-
zetésének kis mértékbeni emelésére - jó munkájuk elisme-
réseképpen. 

A bérrendezés ellen panasz nem. érkezett. 

A NEMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN október 
23-30.között könyvhetet rendeznek. Ennek keretében a 
Berlini Városi Könyvtárban konferencián vitatják meg, 
hogyan segíthetik a tudományos, közművelődési és nép-
könyvtárak a szocialista ipari üzemek és a mezőgazdasá-
gi termelőszövetkezetek munkáját. A Berlini Városi Könyv-
tár - mint egyetlen magyar résztvevőt - könyvtárunk e-
gyik dolgozóját hivta meg a konferenciára, hogy ott a 
magyar tapasztalatokról beszámoljon. 

Könyvtárunk vezetősége Dobos Piroskára bíz-
ta ezt a megtisztelő feladatot. 

X 

ROMÁN KIÁLDITÁSUNKRÓL 

A helyreállított, frissen aranyozott "Buda-
pesti Gyűjtemény" nagytermében helyeztük el a szocializ-
must épitő román nép életét és eredményeit bemutató fo-
tó és könyvkiállitásunkat, amelyet a Román Népköztársa-
ság budapesti nagykövetségével együtt rendeztünk. 22 szé-
pen dekorált szöveges tablón - Sardy Károly Ízléses és 



gomdos munkája - és 7 tárlóban elhelyezett könyvanyag-
gal dokumentáltuk Románia gazdasági és kulturéleté b i -
rodalmát, a román és magyar nép történelmi és kulturá-
lis kapcsolatait, ismerős és ismeretlen szépséges tája-
it» 

A kiállítást jun»18-án nyitotta meg Szaka-
sits Árpád, a megnyitón rágat vettek a diplomáciai tes-
tületek képví-1 .loi és helyszíni közvetítést adott róla 
a rádió® 

A kiállítás julius 5-ig volt nyitva köz-
pontunkban ©s már is megkezdte vándorutját® 

VALLOMÁS 

Itt egy jegy zsebemben, amely Westerplatte-
re szól® Oda, ahol a gdanski-csatornán hajóztam két hete 
egy keskeny félszigetre - a nyilt tengerig® Ultramarin, 
smaragd, gyöngyszürke, s hány árnyalata még a tengerszin 
nek, mélyet mind láttam az ősi Hanza-^áreis, Gdansk homo-
kos kikötőjéből... Es láttam a várost, széles tündöklő 
főútvonalát? keskeny, nyurga, gőtstilü házaival, fehér 
ablakaival® Igen; a főposta környékén jártam és Wester-
platten, ahol először lobbant fel az. embermilliókat ele-
mésztő tüz 1939 szeptember elsején... A földnyelv bunke-
rét csaknem teljesen szétzúzta a hajóágyuk és repülőgé-
pek tüze... A bunker közelében a júniusi-napban vakitó 
fehér kereszt alatt nyugszik tizenhat férfi, akik Len-
gyelország szomoru-kék, füzfaligetes, fenyveserdős sík-
ságait védték... Közelben a tenger zug, hűvös, határta-
lan békességben. 

Láttam a lengyel nőket az üdülőváros, So-
pot utcáin. Karcsúak mind, szépek. Szoknyáik térdig sem 
ércnek. Majdnem mind "magasított" frufrus hajat viselnek. 
Olyanok, mint a lengyel koranyár; ha megnézed őket, visz 
szamosolyoghak. Én, barátaim, meg kell vallanom, csak a 
Régies, szőke. Barbarát és a telt karcsú Melindát ismer-
tem meg; a camping-táborunk étkezdéjében. Ők hozták ne-
kem és vagy száz magyar Ibusz-vendegnek a lengyel nem-
zeti ételek garmadáját... Ó te rebarbaraleves es eperle-
ves makarónival; miattatok éreztem csak a honvágyat. 

Végigrohantunk a széles Varsón; a Visztu-
lái Ponyatovszki hidon... Láttam a munkásnegyed, Praga 
zajló utcáit, a szomorúfűz alatt merengő Chopint, /zene-
ként zengő koemlék!/ Kopernikus és Mlczkiewicz szobrát; 
a felhőkbe futó Tudomány és Kultura palotájáx; milliós 
várost, lassan kigyúló neonokkal, a tizenöt év előtti 
rom-rengeteg helyen, ahol akkor csak négyszáz megmaradt 
elvadult ember lézençet-t, mert Varsó házainak nyolcvanöt 
százalékát porbavertek. 



A lengyel barátunk Gzviraeeki Bronislaw, aki 
egy katowíciei kereskedelmi vállalat megbízásából Svéd-
országba szállított szenet,, akivel németül dadogtunk, 
"Ostrolenka csillagáról" beszélt és Petőfiről, számot 
mutatott a karján, amelyet valamikor Auewitzban kékí-
tettek rá... Gyorsan kinyílott a szive és a szava, ami-
kor Széesényiről beszélgettünk és Piatkowekiről, a ró-
mai olimpia esélyeiről, csakúgy mint Prusről, Reymomt-
ről és Tuwimról. 

Őrá gondoltam 3ooo méter magasban., amikor a 
végtelenbe-szakaió Balti-tenger felett tisztelet kört 
irt le a hazafelé igyekvő gépünk». Tiz napot töltöttem 
Lengyelországban? halaikat és gyifeaölcseiket hozták e~ 
lém, tengerüket és városaikat mutatták meg és emberi 
szívüket, amelyekben - minden percben éreztem! - a ba-
rát iránt annyi szláv gyengédség lakik. 

Vasvári István 

"AZ UJ BUDAPEST" FOTÓPÁLYÁZATRÓL 

Könyvtárunk kétéves munkatervében szerepelt, 
hogy a Népművelési Intézettel közös rendezésben amatőr-
fotópályázatot hirdetünk. A Könyvtári Hiradó legutolsó szá-
ma leközölt© a pályázati felhívást.is. Most a pályázat leg-
újabb híreiről számolunk be az olvasóinknak. 

"Az uj Budapest" pályázat rajzos propagandaanya-
ga már ott látható a kerületi könyvtárakban, kultürotthonok-
ban, az 0F0T8BT boltokban. Útmutatót is készítettünk, amely-
ben témajavaslatokat, ötleteket adtunk a fotósoknak, ezt az 
anyagot kétezer példányban terveztük, de a nagy érdeklődés-
re /ez az érdeklődés elsősorban a fotószakkörök részéről 
nyilvánul me^/ való tekintettel, négyezer példányban késsi-
tettük el. Már nyomdában van a pályazat most készülő sze-
dett plakátja. 

A Népszava szines riportban számolt be a fotó-
pályázatról, s elárulhatjuk, hogy sajtó-vonalon általában 
nagy az érdeklődés ©zzel az akcióval kapcsolatban. Nemcsak 
mint híranyag érdekli a sajtŐt, de mint jövendő képanyag 
is, A Népszava mán most bejelentette igényét, hogy a be-
érkezett legjobb képek közül néhányat feltétlenül megvásá-
rolnak, s leközölnek a lapban.UjöR(»látszik, mégis igazunk 
volt, amikor arra a felismerésre jutottunk, hogy az uj*Bu-
dapestet, fővárosunk megváltozott életét, a legutóbbi évek 
során szinte rohamosnak mondható épülését, szépülését, egy-
szóval ujarcu, szebb, jobbkedvü életünket nem adja vissza 



eléggé a fotólenese...Ha megnézzük a legújabb fotóal-
bumokat, azokban is szinte csak ugyanazokat a H$l,ása-
bástya-részleteket, ismert hangulatos kis budai utcá-
kat találjuk.0 amelyeket bizony már tizenöt évvel eze-
lőtt is lehetett fénykép? mi, persze lehet fotózni e-
zeket ma is, da s hangsúly azon van, hogy ne csak eze-
ket fénykéy© aük. Ha körülnézünk a hí árosunkban, 
szinte win »lyw kerület, nine o olyat v -o eresz, ut-
ca, ahol m© lenna valami ami uj, ami fényképeznivaló. 
A most épülő Yaléria-fteleptől kezdve, a körutakon lát-
ható uj virágtartókig.,®no0» r folytatjuk, mert mind-
azt már megírtuk az Útmutatóban, ezer szin, ezer ötlet 
vár a pesti utcán fotólencsére. S éppen éz az ami hi-
ányzik a fényképekről. Amikor a pályázatot elindítottuk, 
azt hittük, hogy legfeljebb Budapest Gyűjteményünk fotó-
anyagát gazdagíthatjuk majd a beérkezett képekkel. Per-
sze ez is meg fog történni, de beszélgetve a hivatásos 
fotósokkal, a szakkörökben dolgozó amatőrökkel, látjuk, 
hogy könyvtári munkánkon tul is komoly jelentősége van 
"Az uj Budapest" fotópályázatnak. Talán még annyit er-
re vonatkozóan, hogy a Fővárosi Idegenforgalmi Hivatal 
már szintén bejelentette igényét, albumai, prospektusai 
számára várja a szép és főleg ujmondanivalóju budapes-
ti fényképeket® 

?,rppaganda osztályunkat és Tájékoztató szol-
gálatot . ol rendszeres felvilágosító ügyeletet tar-
tunk - gy irran keresik fel az érdeklődők a pályázattal 
kapcsolatosan® Középiskolás diákok, "öreg fotósok", ér-
dekes ötletekkel jelentkező kutatók, s szakkörök képvi-
selői. Csak a IEDOSZ például eddig 80 pályázót jelen-
tett be, kómoly érdeklődés mutatkozik a Munkaügyi Minisz-
térium fotószakköre, a'vezető könyvtárak közül a Műsza-
ki Könyvtár részéről. Nagyon sok érdekes probléma merül 
fel a pályázókkal való beszélgetés során, olyan például, 
hogy müvészet-o a fotó - ha művészet, mihez áll köze-
lebb: a festő formanyelvéhez, vagy a rendező munkájához? 
Legközelebbi híradásunkban, valamelyik neves fotóművész 
véleményét fogjuk ismertetni az ilyen problémákkal kap-
csolatosan® 

lagymft kíváncsiak lennénk arra is,, hogy a ke-
rületi könyvtáros elvtársaknak milyen tapasztalatai van-
nak a fotópályázattal kapcsolatosan® Néhány könyvtártól, 
igy a 44-ecbÓl, a 21-esből.és a Török utcai könyvtárunk-
ból már. aptunk ilyes híranyagot. Jó lenne, ha a kerüle-
ti könyvtáros elvtársak /persze tudjuk, hogy leltár,, sza-
badság-idő, é millió tennivaló/ beszámolnának a Hiradó-_ 
ban a pályázattal kapcsolatos tapasztalataikról. S még 
©gyet: könyvtárom is réi-zt vohet a pályázaton. A Propa-
ganda osztály várja tehát a véleményeket s mindenekelőtt 
minél több fotót, az uj Budapestről. Végezetül mé^ any-
nyit: a győztesek jutalmazására kb. 2o.ooo Ft értekü di-
jat fordítunk. 

V.E. 



LENGYEL VENDÉGEINK KÉT HETE 

Könyvtári Hiradónk mult számából már mindnyájan 
értesülhettünk arról, hogy megérk ? I1 gyei vendege-
ink, a varsói városi könyvtár küldöttség r hogy vissza-
adják az simult esztendő bt .1 náluk te látogatásunkat. 

Gazdag programmal vártak bennünk annakidején 
Lengyelországban, igyekeztünk tehát ezt a vendéglátást 
legalább hasonlóval viszonozni. 

Az egyetlen meglepetés ekkor ért bennünket, ami-
kor kiderült, ho^y a tiztagu küldöttség minden tagja nő, 
tehát "társaságról" nekünk kell gondoskodnunk akkor, ami-
kor a program szerint különböző vidám időtö nk van-
nak soron. Az egyneműség egyébként lényegesei c ,/r ;erü-
sitett különböző szállásgondokat s tulajdonképpen csak 
egy nagy hátránnyal járt: a magyar vendéglátás két fon-
tos kellékét a kiadós, erős és zsiros kosztot s a ráke-
rülő kellő mennyiségű hegylevet hölgyvendégeir: több-
ször inkább lelkiismeretfurdalással és aggod* Îómmal, 
mint élvezettel fogyasz tták el. Gátlásaikat es \ a ti-
tokban rendelt és kitöltött harmadik liter oldotta fel, * 
de az miniig eredményesen. 

Az első négy napot a Balatonon töltötték, Föld-
váron, a Motelben® Jártak innen Tihanyban, ' tonfüre-
den, Keszthelyen és Hévizén® A kirándulások ' 1 

ürügyét a Helikon könyvtár és a keszthelyi járáf L könyv-
tár meglátogatása szolgáltatta. 

Budapesten elsősorban természetesen kr /vtárunk 
életével ismerkedtek, többször jártak a közpo: san és 
négy kerületi könyvtárban. Meglátogatták a Széchényi 
Könyvtárat és az Egyetemi Könyvtárat is. 

A várost először egy gellérthegyi séta kereté-
ben tekintették át, majd egy négyórás városnéző- busszal 
járták be legszebb helyeit. Külön félnapokat sz¿ itak a 
Parlamentre, Nemzeti Galériára, Állatkertre, : émüvésze-
ti Muzeumra és a Vár megtekintésére. Félnapos kirándulá-
son jártak a Budai Hegyekben. Hangversenyt hallgattak a 
Károlyi kertben. 

Jól sikerült az a kirándulás, amit a második hé-
ten Esztergom-Visegrád megtekintésére rendeztünk du-
nai hajózással fejeztünk be. 

Hivatalos fogadáson találkoztak Budapest közmű-
velődés ügyeinek vezetőivel: Gyalmos és Józse r1 ? tár nk-
kai. Baráti klubdélutánon kellemesen töltötték együtt a : 
időt a könyvtár dolgozóival. 

Amikor hozzánk érkeztek lengyel kollegáink azt 
kívántuk nekik, hogy érezzék jól magukat, talal .-f j-



igaz barátokat a magyar könyvtárosok között. Két hét 
után ok azzal búcsúztak tőlünk, hogy végig ugy érez-
ték, egy kicsit otthon vannak, barátok, testvérek kö-
zött. A nyelvi nehézségek nem mindig tették lehetővé, 
hogy mindent elmondjunk egymásnak, mindent megkérdez-
zünk, de mi ugy erest -, hogy továb1 cősödött ba-
rátságunk rar1 ói kollegáinkkal, 

Végezetül köszönetet szeretnénk mondani 
mindenkinek, akik seg tette hogy a ké hetes vendég-
látás minél jobban sikerül n, nél b r tbb legyen. 
Talán szabad kiemelnünk a fáradhatatlanul tolmácsoló 
és kisérő Gimes Romana-t, az étkezést, szervező Máthé 
Imrénét, a szervezésben segitő Kondor Miïçlôsnét, Tóth 
Dezsőnét és Csernek Bélánet, a klubestet szervező 
Körtés Júliát és Mikó Zoltánt, a titkárság három mun-
katársát Tichler Jánosnét, Fenyvesi Józsefnét és Győri 
Lajosnét, akikre mindenben lehetett számitani. 

Várjuk a következő utazást, a következő ven-
dégeket ! 

U.M. 

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


