




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 8. szám. 1960. augusztus 

ALKOTMÁNYUNK ÜNNEPÉN, 

egyben tanácsrendszerünk lö-ik évfordulóján 
és felszabadulásunk 16-ik évében érdemes visszatekinte-
ni a múltra."Negyvenharmadik évemet töltöm a könyvtár-
ban , van mire emlékeznem; 

Milyen volt a dolgozók helyzete például 1944-
ben könyvtárunkban?. 

A tudományos szakon két igazgató, 4 főkönyv-
táros, 6 könyvtáros, 3 segédkönyvtáros és 3 gyakornok 
működött, összesen 18-ah. A középfokú szakon 1 főfelü-
gyelő, 8 felügyelő, 12 főtiarzt, 18 tiszt és 2o gyakor-
nok dolgozott, összesen 59-én. 

A fiókkönyvtárak vezetői között könyvtárost 
nem találtunk, legfeljebb könyvtártiszteket és gyakor-
nokokat. A középfokú gyakornokok között lo egyetemi 
végzettséggel rendelkezett. Közöttük volt a most magas 
beosztásban dolgozó dr. Fancsali Petronella,"Krúdy Gyu-
la, dr. Szász Karolyné és dr. Zoltán József isi 

A középfokú szakon 16 tudományos képesitésü 
munkatárs dolgozott, egyikük egyetemi magántanári képe-
sitéssel. 

" Végleges, u^a. tiszti státusba bejutni pro-
tekció nélkül elerhetetlen volt» A tisztviselőválasztá-
sok a dolgozóknak mozgalmas, izgalmas, szomorú napokat, 
kiábrándulást jelentettek. 

A'nődolgozók, képesítésükre és képességeik-" 
re való tekintet nélkül a ranglétrán legfeljebb könyv-
tári főtisztig emelkedhettek. Annakidején a nőket tudo-
mányos szakra alkalmatlannak tartották. 

A sors kegyeltjei közé számítottam, mivel^ 
2o évi könyvtári működésem eredményeként könyvtári"fő-
tisztté neveztek ki, minden protekció nélkül. Hlhetet-



len, de igy volt! 
A felszabadulás után számos dolgozó kapott 

könyvtárosi kinevezést és nyert magasabb beosztást; A 
régi raktári dolgozók közül többen könyvtárosok, kerü-
leti könyvtárvezetők lettek, miután képesítésüket idő-
közben megszerezték, /Uray, Kertész, Galuska, Rádler 
s'tb./ 

Hogyan érté! îlték a munkát? Nos, erre is egy 
példát. 1931-ben könyvtárunk költöztetésének befejezá-
'sekor ¡^-gő jutalmai ,.111. fcüicrmiunkadijat kaptam. 
Es miért? 1928 december 1-től 1931 március 31-ig 16 hó-
napi, második műszakban végzett költözéstervezési és 
egyéb munkálatokérttill. tulmunkáért. Ebből az összeg-ből a megbízatásommal járó effektiv kiadásaimat, ebéd 
és útiköltségeimet csak részben tudtam fedezni.. 

Jutalmat is osztogattak., de minden esetben 
titokban » Hogy ki és miért reszesült jutalomban, az 
rendszerint csak később derült ki. Ezzel szemben töb-
bek között az utolsó lo évben számtalan esetben pénz-
jutalmat kaptam, jelentőségében hasonlíthatatlanul ki-
sebb munkák elvégzéséért. Nem is szólva a Szocialista 
Kulturáért érdemerem, a jubileumi oklevél., továbbá az 
eldolgozol kitüntetésekről. 

Végül nézzük meg a ma nálunk praktizáló, 
még tanulósorban lévő gyakornokok helyzetét. Ösztöndi-
jat, kitűnő elméleti oktatást, tansegédletet, gyakor-
la' *. kiképzést, sőt szabadságot is kapnak. Gyakornoki 
év -a m , útnak eszembe, az az idő, amikor m:i,nt alkalma-
zó ö, havi fizetésemből nem tudtpm valamire való ruha-
darabot venni. 

Pártunk és Kormányunk minden segitséget 
megad fiataljaink tanulmányainak folytatásához, jövő-
jük megalapozásához. Fiatal könyvtárosokat magas fi-
zetéssel vezető állásban alkalmaz. A ma is közöttünk 
dolgozó régi munkatársak tudják csak, hogy sokszor év-
tizedekig kellett ideiglenes minőségben dolgozni, amig 
végre könyvtárosi kinevezéshez juthattak. 

Legyünk büszkék Alkotmányunkra, amely 
messzemenő jogokat, munkát és szebb jövőt biztosit szá-
munkra . 

Kondorosi Sándor 

AZ ALKOTMÁNY ÜNNEPÉRE minden nyitva levő 
kerületi könyvtárunk 3 plakátot és ? feliratot kapott. Ezen felül a propaganda osztály összeállította az a-
jánlott versek gyűjteményét és eljuttatta minden ke-
rületi könyvtárba. 



SZAKSZERVEZETI TAGGYŰLÉST tartottunk jül. 
2X-én¿"du.központunk ebédlő-helyiségében. Pataki Fé-" " 
renc titkár beszámolt a tagságnak a szakszervezet mun-
kájáról • 

Általában elxrmdhatjuk, hogy politikai 
munkánk & rvnala emelkedett, - mondotta többek között. 
-JHa egy érzi törőaésünket¿ orvosoljuk egy" másik 
eérelmlt9 -., - ¡aadikifak a túlóráit rendezzük, a negye-
diknek munkaköpenyt szerzünk:, védőoltást szervezünk dol-
gozóink regére gyermekpárálizis ellen, igyekszünk mun-
kafeltételeinken javítani"etb., süpá olyaá dolog, ami-
ről a tőkés országokban nem sok szó esik, ezek egy szo-
cializmust építő nép Szakszervezetének a feladatai. És 
ha erre ráébresztjük dolgozóinkat, tettünk valamit a 
munkásosztály érdekében; " """ T" " 

Lenin mondtas a szakszervezetek a kommuniz-
mus iskolái."Egy évvel ezelőtt választottuk ujjá a szak-
szervezeti bizalmiakat, akiknek munkáját a pártvezető-"' 
ség is értékelte és Kürunczynét, Vasvárinét, SSalai 
bort, Nagy EmiInét, Ecsedynét, Ivanics Annát és Toman-
nét megdicsérte. 

- A lengyel könyvtárosok tiszteletére rende-
zett klubnap azt bizonyitja, hogy színvonalas klubéle-
tet is tudunk teremteni. A jövőben minden elkövetünk, 
hogy egy-egy osztály felv itva rendezzen klubnapokat," 

» Tagságunk két csoportban megtekintette az " 
ipari vásárt, jártunk a Központi Fizikai Kutatóintézet-
ben, megnéztük a Munka dicsérete c. kiállítást a Csók" 
galériában 4a Bognár né, Kondomé, Márffy és Klinda Ma-
rika minden uj magyar és szocialista színdarab óés jelen-
tősebb zenei eseményre mozgósította tagságunkat. 

- Van lehetőség arra, hogy munkafelajánlások-
kal segítsük a könyvtárvezetést. Nem soroljuk most fel 
- ismeri mindenki - a pártkongresszus tiszteletére és 
felszabadulásunk 15. évfordulójára tett kiemelkedő"mun-
kafelajánlásokat. A propaganda osztály "Hazánk felsza-
badulásának irodalma" c. es a "József Attila olvasó-
mozgalom könyvei" c„ ajánló albumai sikert arattak. Mind 
a két album 7o-8o könyv annotációját tartalmazza, túl-
nyomó többségüket kerületi könyvtár>snink készítették. 
ügy érezzük, ez jó munkafelajánlás volT¡ 

-•Munkamozgalmi teendőink általában szeren-
csésen találkoznak a kerületi könyvtárak osztálya ha-" 
sonló - • » Kár lerfne azt méricskélni, hogy egy-
egy h . -jaszbrüsitéekor mennyi volt a szakszervezet 
és mennyi az osztály szerepe. "' " ' 

- A társadalombiztosítási tanács munkájáról 
csak elismeréssel szólhatunk. Az'üdültetés terén is jó 
a helyzet, a nekünk jaró 12 db 14 Ft-os SzOT beutaló he-
lyett - 34-et kaptunk, ugy hogy az idén négy nyugdíjas 
dolgozónk is kapott beutalást. 

- Az SzTK megállapítása szerint dolgozóink 
megbetegedési arányszáma kétszer olyan nagy, mint más 
hasonló munkakörben. Megkértük az Egészségügyi Minisz-



tóriumot, vizsgálják meg¿hogy mit tehetnénk dolgozó-
ink egészségének védelmebeh. örülnénk, ha a vizsgálat 
kiterjedne munkakörülményeinkre, munkafeltételeink sok 
helyen egészségtelenek. Könyvállományunkat is szeret-
nénk fertőtleníteni, meri félő, hogy járványok idején 
könyveinkkel is terjesztjük a hajt. Kérésünkre a minisz-
térium problémáink felde- .tésével a Közegészségügyi és 
Járványügyi Intézetet Mztâ meg. 

» Bizalmiaink felmerték valamennyi könyvtár 
apró-cseprő gondját. A panaszokat összegyűjtöttük és a 
szakszervezeti bizottság ~ Révész, Dobos, Pótor bevoná-
sával megvizsgálta, hogy lehet a legsürgősebbeket mëg-" 
oldani. 3 hónap múlva ismét nax irendre tüzzük a kérdést és megnézzük, hogy megfelelő ütemben folyik-e a hibák 
orvoslása. ~ " ----- ........ . __ 

- A nőbizottság munkájáról nem sok vigasz-
talót tudunk mondani, ez vonatkozik sportmunkánkra is. 
Sakkban is visszaestünk, legjobb játékosaink máíp" mun-
katerületre távoztak. Természetjáró szakosztályunk meg-
alakult; sokkal többét nem értünk el. 

- A SzOT elnöksége határozata értelmében 
jul. 1-től az alapszervezetek nagyobb gazdasági önálló-
ságot nyertek® Saját hatáskörükben engedélyezik és fo-
lyositják a rendkívüli segélyeket, éppen ezért a tág-
dij-bélyegekből befolyó összeg 2o százalékos részese-
dését felemelték 35 százalékra. Ezúton is szeretnénk 
dolgozóinkkal tudatni, r.jgy háromféle segélj létezik: 
intezeti; intézményes és rendkívüli» Az intézeti se-
gélyt a társadalombiztosítási tanács javaslatára és az 
igazgató hozzájárulásával fizeti ki a pénztárunk. Iñ-
tezmenyes segély kaphat a dolgozó, ha gyereke szüle-' 
tik vagy családtagja elhalálozott. Ezt az SzTK folyó-
sítja® /A táblázltót à K.H. juliusi számában közöltük. 
A Szerk./ A rendkívüli segélyt a szakszervezeti bizott-
ság fizeti ki - elsősorban többhónapos kórházi ápolás-
ra szorult dolgozóknak. 

A szakszervezeti titkár beszámolóját vita 
követte, felszólalt Körtés Julia, Vasváriné, Rubinyi, 
Svientek, "Szászné, Marót, Kőváriné és Rudas Klára. A. 
felvetődött kérdésékre részben a hozzászólók és som-
másan Pataki Ferenc válaszolt. 

* 

« 



seAK SZERVEZETI HÍREK 

A tsáksaorvoaetí Bizottság «ugusartas "13-án 
izombut te f lőtt sétái rendezett az "Jllatkertbën. "A 
sétát A: ghy Seaba professzor, az illatkert igazgatója 
tezett«* 

Têrffee vettük, hogy munkatársainkkal augusz-
tusban Meglátogatjuk » Konkoly-Thege-uti nagy csillag-
vizsgálót. 

Augusztus 2 7.-án ' szombaton, központunkban 
három t é r m é i u d ö mámyo& ismeretterjesztő.kisfilm!t mu-
tatunk be? üt ä ©aîXiagokb», Csillag a holdon és Helyünk 
a végtelenben címmel. 

Megalakult a Szabó Errin Könyrtár természet-
Járó szakosztálya® Tagjaii Almássy Ilona, Breiner Sán-
dorné, Kondomé, Gál Zsuzsa, "Kiss Edit, Nattán Julia, 
Oláh Attila és felesége, Quittner Iván, Reisler Iloná, 
Tamás Éva, Tolnay Itánni és férje,. Tóth Jáñosné, Varga 
József« Ünnepélyes igazolvány átadás szeptember 1-én 
te« 1/2 fi órakor lesz az ebédlőben« Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk* 

Természetjáró szakosztály 
vezetősége. 

MIT CSINÁL VASÁRNAP? 

Betűz "a napfény" a zsalugáterek mögé", Augüsz-" 
tue hüvöskés reggeli" széle jár áz utcákon. A kiránduló-"" 
kat várják a Budai-h#gyek, Pilis, BörZeöüy. A strand sze-
relmeseit a Palatínus, Lukács, Gellért és a Római-part.;. 
A polcon, éjjeli-szekrényen könyvek hívogatnak. A rádió-
ban ünnepi zene és a konyhában ünnepi ebéd. Mindezt a de-
rűs pihenőnap, adja... Es mi mindent még! ...Erre voltunk 
kiváncsiak és megkérdeztük néhány könyvtáros kollegánkat: 



mit csinál vasárnap? 
.' Lőször "Misi", a gépkocsivezető Kovács Mi-

hály "nyilatkozott", ' " 
'lután hétköznap mindig tudnék aludni', ' va-

¿r- ap tennék se megy mondta."- Már fél hétkor 
> " ' - d l". ; lemegyek, megveszem az újságjaimat: a Spor-
t , a M . 7 Nemzetet, kisfiamnak a Népszabadságot, 
mert várva-várja Csutak kartárs legújabb ?kalandjait". 
Utána Hl Q „u.ClL gatom a barátomat; kitöltjük közösen a 
o' - ó miután egész héten nem ihatom," vasár-

orlesztek: sörözünk. Déltájban a felesé-
ge 7}-''' ' a kisfiammal sétálni megyünk, közben egy ét-
tere megebédelünk, ezt követően focizunk a fiammal 
a Já zai Mari-téren, majd késő délután a Népstadionban: 
Hajrá, Fradiî . • " """' " "'" 

Lorbert Jánosnak Lőrincen van egy kis Virá-
goskertje;. ott bibelődik, dolgozgat délelőtt.»."Csupa 
fa, virág ée madárdal a környék..."0, mennyire illik 
ro környezetbe a hároméves Zsuzska, aki lepkét ker-

get a virágágyások között és nézi-nézi a munkálkodó ~~ 
r,-gypap t»,, Lorbert bácsi felesége alig várja a" 17 ó-
rai Kin -:Sí kalendáriumot, ő pedig a bajnoki forduló 
meccseit. * " '" • 

Csomor Tiborék szivesen mentek volna most 
i :.rárduli.i, de nem Ibhetett, mert "kiegészítő spórt-" 
k á n k o n y h á t kellett ^esteni. Egyébként dél-Börzsöny-
ben túráztak a mult vasv-nap, 1.." 

- Halló..."44-os könyvtár? 
- Igen. Itt Pusztaszeri Antónia. 
- Mi ez az éktelen lárma? 

• - Most szedik szét a polcokat..»Nem kell 
megijedni. Renoválás. : 

- Mult héten Egerben voltam. A szabadságom 
utolsó három napját töltöttem ott. Jövő vasárnap Pilis 
legszebb részébe, a vadregényes Rám-patak völgyébe ké-
szülök. Szép lesz, nem szólva a hangulatos hajóutról 
hazafelé. .. .. . - ..... .... -

'A könyvkötészeten dolgozó fiatal Pápai La-
jos monológját minden kommentár nélkül ideikta'tjuk: 

- Kint voltam a Stadionban. Bizony; Sajnos. 
Ugyanis MTK szurkoló vagyok. Nem győztünk. Nagyon le-
fogták a Sándor Csikart,.. Kinjában középen játszott.;; 
Gondoltam én, hogy ki fogunk kapni... Vasárnap délelőtt 
beïzéltem Kutiväl, a balösszekötővel... Hát nem kihagy-
ták. ». Ha ő játszik, biztosan győzünk. 

Micsutka Józsefné takaritónő mondja: 
- Vecsésen lakunk. Vasárnapi szórakozás? 

Reggel hatkor kelünk - az egész család: a nyolcéves és 
a tizéves fiam, meg a férjem. A kicsik indulnak az is-
kolába a délelőtti televiziós gyermekműsort nézni. Mi 
a férjemmel gyorsan kitakaritunk. Utána a kertben ösz-
-zeszfc' jük a délirevalót; csirkét, vagy nyulat vágunk. 
Az ebédet is közösen készitjük. Addigra megjönnek a 



gyerekek, 'aztán rohanvást ménnek tovább Játszani. Dél-" 
Titán? "lést fasáimap -hnsz üveg befőttet tettes »1: ring-
lét 4B v$rö®i szilvát. Utána elmentünk a meccsre« . . .... 

á 28-a® könyvtárból a fiatál, csiños Pályi 
érát kérdeztük még végül,. Ő vasárnap tovább alszik, mint 
általában. A nagynénijénél, lakik Újpesten, • a víztorony» 
mái. Vasárnap rendszerint ságit a rozéènéX, A legutóbbi 
fírnom'Üaaaepi menfK: ' m M, leves, "a kacsasült és turőile-
péfsy'is m ügyességét dióéért. Bélutáh à"Filmmúzeum-
ban vdlt.'Kenőbb, otthon Thomas Mann: Varázshegy c. mü-
vét olvàsta» " 

• Kedvéi Eva, mi volt aztán?;.,' 
» Estefelé"tánczenét hallgattam. 
» A nagybácsilkkal? 
» Most Így történt, 
~ Máskor? " " ~ 
» Máskor » más! D© meg'ne irja, mert meg-

keresem a Központban és akkor Jaj magának! 
...Vállalva a következményeket mégis meg-

írta: 

Vasvári István 

VÁNDORKIÁLLÍTÁSAIM 

közül "Indonézia, a 3000 sziget országa" 
a Csepel Vasmű kultúrtermében, a gyermekrajz-kiállítás 
mai életünket ábrázoló képei és a "Mit adott a 15 év" a 
gyermekeknek" alkotmányunk ünnepére az erzsébeti kul-, 
turotthenbim,'» "Budapest Bzoeialista fejlődése" pedig 
a soroksári•Dózsa György 'Művelődési otthonban került 
kiállításra, 

A láp zárta és megjelenése közötti idő-" 
ben indonéz kiállításunk anyagát a Beloianisz Híradás-
technikai Gyárban, a Román Népköztársaság a szocializ-
mus építésének utján tablóit pedig az Ikarusban mutat-
juk be,"Ez utóbbi kiállításunk ünnepélyes megnyitása 
augusztus.23-án, Románia felszabadulásának 16. évfor-
dulóján lesz.. 



OSVETOVY ÙSTAV 
BRATISLAVA, Cervenej armády c.25. 

Szabó Ervin Könyvtár 
Budapest 

A politikai plakátok nemzft löál ¿iálliíá 't, melyet 
Budapestről szíveskedtek számunkra küldeni - rendben 
megkaptuk.- . - — — - — 
A kiállítás terv szarint szeptember 2-án nyilik - Vá-
rosi kultúrotthon kiállítási termében, Bratislava, 
Suche Mjrto utca - és szeptember 25-ig lesz nyitva. 
Az ünnepi megnyitó szeptember 2-án 15 órakor lesz meg-
tartva. 
Népszerűsítését, valamint kiállítás minél nagyobb szá-
mú látogatottságát, az err célra összeállitptt szerve-
ző bizottság fogja intézn:! elynek tagjai a Pártközpont, 
Szlovák Nemzeti Tanács, Ki megbízotti hivatal és a 
Szlovák képzőművészek bi -ága képviselőiből, valamint 
a mi intézetünk munkatáre«ihol tevődik össze. 

Kulturtársi üdvözlettel 
OSVETOVY ÙSTAV 

. o . 

KÖNYVTÁRUNK "RUKÉPC.TÁRNOKÁBÓL 

III. Toldy László 
/1846-1919 / 

Lexikonaink megemlítik, hogy Tóldy Fe-
rencnek, a jeles irodalomtörténésznek fia volt, és e-
géss könyvtárt betöltő irodalmi munkásságót fejtett 
ki. Katolikus papként kezdte, hittankönyveket irt,^az-
után a szentek életéről. Tanárként folytatta, történel-
mi tanulmányokat adott közre, Moliere müveit 12 kötet-
ben lefordította, földrajzi és természettudományi tár-
gyú cikkeinek se szeri- se száma. 1386-től Budapest 
székesfőváros főlevéltárnoka volt. 



I960» március utolsó napjaiban az egész ma-
gyar sajtó "szárasa kapta nevét.- Ady Endre kétezer is 
foglalkozott vei© a Budapesti WápX^an» - Toldy aligha 
örülhetett * mips--.rüség* ki ág:, ásl kulturbóirány" 
kellős k'örr. • ( s, k- lilt* középpont' «z l'"-¥£os ialgmond, 
a' Püspök állott. Toldynak egy őhozzá " 
intézett v "'"VIT 'dertOTf ki9 hogy s szeñtéletú kassái egyházfő iÉs^es beszédéit, 'cikkiít, pásztorlevéléit 
1884-tŐl® is át több int'Msz esztendőn át titkos"éj-
jeli munkában j székei legel 2 s ég í tönkre Ive Toldy 
I.áazlŐ irta. ... .. 

"Éa mégis miikor megirtam excollenciádnak, 
högy csak kölcsönpénzen tudok családomnak napról-napra 
kenyeret adni, excellenciád obduravit cor suüm [megke-
ményítette szivét], néma lett, megszűntem excellenciád 
élőtt létezni" írta nyilvánosságra került panaszos le-
velében Toldy® A terjedelmes iras felhánytorgatja, hogy 
"mindannak ami püspöksége alatt naggyá tette" Bubicsöt, 
Toldy volt a*szerzője és ami a legjobban fájt: a (még 
most is) Bühles neve-alatt szereplő "Comaro Frigyes 
Velencei bécsi követ jelentései®.•w"ci aü Európaszerte 
nagy elismerésben részesült roprezántativ kiadvány, 
melyért Bubicaot akadémir."' tagp-'" vil osztották, Toldy 
Lá 82-1 ő | m îiPTa. "" 

/As egykorú uj'ságc fakszimilében közöl-
ték a "levél részleteit. A kézírás hajszálfa egyezik a 
könyvtárunk irattárában lévő Toldy által készített ak-
ták Írásával R.L®/ 

• Minderről a felszabadulás előtti lexiko-
nok, életrajzok mélyen hallgattak, pedig hozzátartozik 
« Toldy László-portréhoz.E® 19o6-ban már Ady ic "mél-
tatta" az eseményt® amikor"megírta® hogyan lett a te-
hèts.égtëlen® becsvágyó ' és zsugorî dúsgazdag egyházfő 
irodalmi néger® a tudós Toldy László®" 

Az emberileg gyenge d© valóban'tudós.haj-
lamú és képesraégü Toldy László komoly érdemeket szer-
zett a fővárosi könyvtár megteremtésé körül. A régi 
irattári akták tanúsága szerint 1891-ben felajánlotta 
a város tanácsának, hogy vezetése alatti "'vél tárban 
helyet ad é ;y fővárosi könyvtárnak. Ht: a városvezető-
ség pénz i lait tosí t® fejleszti i i a gyűjteményt. Eveken 
át folyó fc ;adványozással elérte, hogy 1895-től az évi 
költségvetésben biztosítottak 1. i cinára pénzt a könyv-
beszerzésre, majd 1896-ban a Lipót /ma Váci/ utca 25 
alatti bérházban négy szobát1 béreitek a könyvtár szá-
mára. 19oo-ban rövid néhány hónapra meg is nyithatta 
a könyvtárat, melynek'kerek húszezer kötetre szaporo-
dott anyaga végül 19o4-ben beolvadt a mai központi 
gyűjteménybe. További kérvény ezé c ti írj a város tisz-
téé végkielégítéssel jutalmazta a főiovéltárnok évti-
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zedes fáradozásait. Arról mit sem tudunk, hogy a milli-
omos Bubics erszényét sikerült-e megnyitnia." 

Toldy Lászlót tehát Frank Ignáo után 
/akiról korábbi számunkban szóltunk/ a második alapi-
tási kisériet hőseként tartjuk számon könyvtárunk 
történetében. 

R.L. 

1 AZ IGAZGATÓSÁGI TANÁCS 

kétszer ült össze juliusban, 21-én és 
28-án. Az elsőn Tyro1er Gyula ismertette a Fővárosi 
Tanács Végrehajtó Bizottságának julius 13-i ülését, 
amelyen megtárgyal tál: a könyvtár helyzetéről szóló jelentést;!, 

A beszámolóhoz a jelenlevők, egyesek 
többször is hozzászólta « 

A felvetett kérdésekre a Népmtivelési" 
Osztály előadója, Gerőfi Sándor, Révész Ferenc és Ty»o-
ler Gyula válaszolt. A Végrehajtó Bizottság határoza-
tát lapunk más helyén közöljük. 

A julius 28-i ülésen egyetlen napi-
rendi pont, a Gyermekkönyvtári Hiradó megin<üi'iásának 
kérdése szerepelt. A vita során végleges határozat 
született, mely szerint a lap más, vonzóbb címmel, 
többszin-nyomásban, szines, játékos tartalommal ké-
szülnöm A lap jövő év elején indulna; az első esz-
tendőben kb. három kisérleti szám látna napvilágot. 
Utána, kedvező tapasztalatok alapján a megjelenést gya-
koribbá tennénk. A kiadással és terjesztessel kapcso-
latos teendők intézését a Tankönyvkiadóval beszéljük 
meg és amennyiben ők vállalják, Mikó Zoltán-munkatár-
sunk részletes terve alapján, a Pedagógiai Könyvtár-
ral közösen, megindulhat a szerkesztés. 

A vita során Mikó Zoltán, Becsky An-
dorné, Zalai Zoltán, Tiszay Andor, Lux Lászlóné? Nagy Tamásné, Szőke Tiborné, Pataki Ferenc és Révész'Fe-
renc, a Pedagógiai Könyvtár részéről pedig Waldapfel 
Eszter szólalt fel. 



A FŐVÁROSI TANÁCS VÉGREHAJTÓBIZOTTSÁGA 
i960* Julius 13-án tárgyalta a Szabó Ervin Könyvtár 
helyzetéről szóló jelentést és a következő határozato-
kat hoztaj - _ 

"1* Jtasiíja a népművelési osztály vezető-
jét, tiog, « budapesti lakosság megfe . .«ric <Öny vtári el-" 
látottsagán«; biztosítása érdekében mérj© fel a társa-
dalmi szerváit kezelésében lévő könyvtárak helyzetét; 

*2¿ "tataiéit ja a népművelési osztály vezető-
jét, hogy egyes világnézeti ás „jlitikai zempontból fon-
tosabb szakok /természettudományi, antiklerikális, művé-
szeti müvek/ forgalmazásának magasabb szintre történő 
emelése érdekében módszertani utmutatót állíttasson ösz-
sze és bocsásson a kerületi könyvtárak rendelkezésére. 
Egyben intézkedjen az iránt, hogy a Szabó Ervin"Könyv-
tar a mezőgazdasági tárgyú könyvek propagálása céljából 
& mezőgazdasági kerületekben szervezzen kiállításokat; 

3. utasítja a népművelési osztály veze-
tőjét, készitsen egy maximális és minimális igénnyel 
fallépő, valamint minden részletkérdésre kiterjedő ja-
vaslatot egy fiók zenei közművelődési könyvtár létesí-
tése ügyében; 

4. utasi+J,a a népművelési osztály veze¿ 
tőjét, hogy a Szabó Ervii. Könyvtár szakembereinek bevo-
násával rí agái ja felül: a könyvtárakban elfekvő holt«' 
állományt, illetőleg erre vonatkozóan készitsen intéz-
kedési tervét; 

5."utasitja a népművelési osztály veze-
tőjét, hogy a lehető legrövidebb időn belül intézkedjen 
a Szabó Ervin Könyvtár igényeihez mért közlekedési esz-
közökkel való ellátása iránt; 

6. utasitja a népművelési osztály veze-
tőjét, hogy a népművelési állandó bizottsággal együtte-
sen vizsgálj a felül a Szabó Ervin Könyvtár jelenlegi 
szervezeti felépítését abból a szempontból, hogy ez el-
sősorban a főváros közönségének kielégítő könyvellátása 
szempontjából a követelményeknek mennyiben felel meg. 



ÓBUDAI IRODALOMBARÁTOK KÖRE 

"Kár a luftért. " Mintha most hallanám hará ta im 
gúnyos megjegyzéseit, "itt te ugy sem tusz elérni"©fed-' 
menyeket m irodalommal. Itt csak a sehr ami i érvényeiül.* 

A "lelkesítő*1 biztatások ellenére, még:; - neki-
vágtunk a rstelemnek látszó Óbudai Irodaloisbárátók 
Körének megszervezéséhez. A Hazafias Népfront készség«-" 
gel sietett segítségünkre. Helyiséget biztosított a Jó-
zsef Attila kulturotthonban, majd ezután a könyvtár ol-
vasói közül megalapítottuk a vezetőséget, akik kidolgoz-
ták a kör programját. Első rendezvényünk "Óbuda az iro-
dalomban" címmel, várakozáson felül jól sikerült. Szép 
eredményeket értünk ©1 még az Ady, József Attila, Krúdy 
és Géllári-est$fck alkalmával is. Ezenkivül nemzeti iro-
dalmi estet rendeztünk a csehszlovák,olasz ős ezovjet 
irodalomról. Kéthetenként klub-estéket tartunk® Ezekre 
fiatal Írókat hivtunk meg, "de ezenkivül a kör tagjai 
novelláikat, verseiket és színdarabjaikat is felolvas-
ták. Kiubéstéínkre még meghívtuk a Nagyvilág irodalmi 
folyóirat ém Uj Magyar Könyvkiadó szerkesztőségét. 
Legutóbb rendezett összejövetelülik ön a könyvtár olvasói 
közül meghívtunk két fii:rendezőt, illetve egy operatőrt, 
akik előadást tartottak a-"£llm múltjáról és a filmké-

a technikájáról. 
Ka csak a felsoroltakat vesszük tekintetbe és 

azt,>"hogy a kör rövid kétéves fennállása alatt 13o tag-
fa fett"ezért, akkor ia bátran mondhatjuk, hogy a könyv-
tár dolgozóinak kollektívája nem végzett eredménytelen 
munkát. 

Pender Ferenc 
8.sz.kvt. 

A KÖNYVTÁROSTANFOLYAM VIZSGÁIRÓL 

A Könyvtári Híradó beszámolt arról, hogy 
juniusban a levelező-tanfolyam hallgatói vizsgáztak. 
Azóta vizsgáztak a nappali-tagozatosok is. 

Nehéz félév zárult .¿¡ua vizsga kkal, mivel a 
tananyag nagy volt, a tar >lásra fordítható idő pedig 
viszonylag kevés. Mind a nappali, mind a levelező for-
mában való tanulásnál, hét tárgyból k liett vizsgázni, 
illetve beszámolni. Ezek a következők: dialektikus ma-
terializmus, könyvtártan, ciruleirás, könyv- és könyv-
tártörténet, bibliográfia, :Önyvismeret és gépírás. 



Bár s tananyag nagyon bő volt, Érnie} elle-
nére a tanfolyam hallgatói i^en eredményesen vizögáz-" 
tak. Osztályozott tantárgy három volt, ezek:v dialek-
tikus "iátéri*1izmus® könyvtártan és cimleirás, «hhez 
járult a nappali tagozatosoknál a gyakorlati jegy. 

' Ai ©sztályzott tantárgyak átlaga a levele-
ző tanfolyamnál 3®7, & r *ppalí tagozatnál pedig 4*7; " 
A'levélező .-i,..folyam hallgatói közül nyolcan, a nappa-
liakból fcettr.r lettek jeles rendűek. 

4 levelező tagozatnál gyengék vőltak a vizs-
gaeredmények címleírásból® «mi"arra inti mind a hallga-" 
tókat, mind a tanfolyam felelős- , hogy a következő tan-
évben komolyabban foglalkozzanak: e tárggyal. E tárgy-' 
bői sajnos két /levelező/ hallgató elégtelenre vizsgá-
zott. 

Az előző félévhez viszonyítva gyengébb az" 
eredmény, mégis meg lehetünk vele elégedve® ha figye-
lembe 'vesszük az előző és most lezárt félév tananyaga 
közötti mennyiségi és ugyanakkor minőségi különbséget. 

Meg kéli dicsérnünk a jó felkészülésért és 
a vizsgákon elért jó eredményeikért s - -
Farkas "Jánosné Müzslai Lászlőné 
Güjgiczer Imréné Reisler Ilona 
Kemenée Tiborné Takács Józsefné 
Meiszner Tamásné . Tamás Éva levelező-tanfolyami, 
valamint M*,rth Hildegard és Royko Mária nappali-tago-
zatos hallgatókat..- - - ... ...... _ . 

Még egy nagyon nehéz tanulmányi év áll a 
tanfolyam hallgatói előtt. Az elkövetkezendő időben a 
tananyag elsajátításához sok kitartást, majd a vizsgá-
kon jó eredményt kívánunk. 

Kertész Pál 

IGY VIZSGÁZTUNK... 

Mult év őszén könyvtárunkat nagy megtisz-
teltetés érte: "tankönyvtár" lettünk.~ 

Nagy voit a megtiszteltetés, de még nagyob-
bak gondjaink: mit csinálunk a tanulókkal, hol helyez-
zük el őket /hisz helyhiánnyal küzdünk/, hogyan talál-
juk meg a helyes oktatási formát, össze tudjuk-e kötni 
az elmeletet a gyakorlattal, milyenek a "gyérekek", akar 
nak és tudnak-e- tanulni, stb. stb. Nem utolsósorban előt-
tünk, állt az a kérdés Isi képesek leszünk-e megtanítani 



-t' a naiêst®i"siégre,,i a hivatástudatra,"a hàl-do niitrr«; tudnál:«® a kis emberkékből embert névéiñi, mert 
tóét már áajS raj tunk múlik, hogy négy, 18-19 éves-
lányból mi leas?"" " " ' ~ 

Sma, amikor első évvégi vizsgájukon tul 
vannak, már bátrán égy ki>a számadást Ciimálhatühk* 

II îgyèkéatûak, s egészében véve munkánk 
sikerült i , >t ha jobb«..«! összefogunk,, akkor 'még 'Sók-
kal orécL. r-íbb is lehetett voira -IsS «kísérleti1*" 
0kte.té£a lo^lalkozhattunl volna többét Vélükj"kón-
îSâdté Ihattunk Volna gyakrabban; Tè, kedves kollega, "" 
megkérdezhetted vöinag hogy értik-e a filozófiát, mi-bén lehetsz a segítségökre? Kétségtelen, te érted á 
filozófiát , ám, ha nekik segítesz, az sokkal többet 
la?, mintha a tudásodat magadnák tartod meg. És kedves 
kollegína, te is megkérdezhetted volna őket, milyen 
gondjaik vannak, többek közt miért fogyott le az egyik 
kislány egy év alatt lo kilót? " 

Tagy sokan azt "gondolták, csak vivják 
•¡aeg ők is a maguk harcát, engem âem segített serçki, 
m»jd felnőnek ok is"hozzánk a maguk erejéből? 

Nem"vitásf ez egy kicsit pesszimista Hp, mert nem vélt minden rossz. Voltak közöttünk töb-
bes, «<ík foglalkoztak velük és szeretettél figyel-
ték, segítették őket. 

Ma, amikoi . vizsgákon tul vannak, èl-
könyv it'ük, hogy érdemes volt velük foglalkozni, 
sokat tanú tak, elég jól vizsgáztak, jó könyvtárosok 
lesznek. 

Gratulálunk Marth Hildegardnak a kitü-
mőrindü bizonyítványhoz és példás szorgalmához! 

Örömmel láttuk év közben, hogy Roykó 
Méri » és Bóka Mária is többet akar tudni és jotíban 
tanul, minTaá első félévben. És jól láttuk, mert 
Roykó Marika 4*8-®®» jeles eredménnyel végzett /egy 
vágyás'becsúszott, de csak véletlenül?!/, Páka Mari-
*ó¿ pedig két tárgyból javított év végére és igy 4«5-
*n, jórendfi bizonyítványt kapott. Mariann nagyon sö-
kat fejlődött, felelősségérzete és szorgalma meghoz-
ta a - vánt eredményt. 

Végül Bátkí"Annáról szeretnénk szelni, 
»ki o> iá is, szorgalmas is, d© mégis valami történt 
véle ibbért a félévbén,'mert sajnoâ, a félévi jeles-
Tixx&'-lí- ' :t lerontotta jőrerndüre /4»5/« Panni nagyon 
szóiaór-!, : és fáradt /nagy volt a vizsgadrukk?/, 
s tîz k k e v e s e b b , 'mint egy évvel ezelőtt. Fél 
a fejjel! Van még egy év és javíthatjuk a bizonyít-
ványt, Banni! Ez elsősorban rajtad múlik, de azért mi 
is segítünk. 

Mindent összegezve: érdemes foglalkoz-
ni a könyvtárostanulókkal, akarnak és tudnak is ta-
nulni, szorgalmasak és tehetségesek, jó lesz majd ve-
lük együtt dolgozni. 

-n 



MUZEUM, KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR 
/Soproni levél/ 

" Első könyvtári " utam Sopronban Gffätkai" "Endré-
hez vezet; Másodszor"látogatom öt meg. Rögtön mégis-
mér,"ha lehet még kedvesebb, mint először; Â luzeum ' 
kértjére néző ablaka alatt nagy halom régi újság, ap-
rónyómtatváñy, sok poros päpir tornyóeőöik. De csak ä 
laikusnak porös papir, mert Csatkai bácsi hagy szere-
tettél törölgeti,-válogatja, rendezi a"papírokat;"A 
napokban meghalt 82 éves őrig ember hagyta"a Múzeumra 

meséli a történetet a Muzeum igazgatoj-a -.„Nagyon 
érdèkes a történet hallgassa meg. Ez a 82 éves bácsi 
is egyszer fiatál ember folt és ahogy az lenni szokott, 
Szerelmes, Szive választottja négy evvel fiatalabb 
gyönyörű fiatal hölgy volt, A fiatalember szigorú és 
á fiát nagyon féltő anyja nem egyezett bele a házas-
ságba; Hogy miért? Mert a lány alsóneműje nem vólt pa-
tyolat tiszta; Hogyan jött ennek nyomára? ezt is el-
mondta Csatkai bácsi. Telték multák az évek,"A fiatal-
ember nem nősült meg, a lány nein mént férjhez, A 82 
éves ember a halálos ágyán ugy rendelkezett, hogy min-
dén "ingó és ingatlan holmija, háza; butorá a most 78 
éves hölgyé, egykori menyasszonyáé; Könyvtárát,•újság-
jait a Muzeumra hagyományozta. Eddig a történet. Mint-
ha nem is a mi időnkben történt volna. Másnap délután-
ra beszéljük meg a találkozást Csatkai bácsival; de 
nem enged el könnyen. Tanácsot "ad, melyik könyvtárát 
látogassam meg, ott kit keressek. Csatkai bácsi"min-*" 
denkiről tud valami történetet, külső jellemző tulaj-
donságot, hogy szinte látja az ember az illetőt, "Hun-
cutság, gúnyolódó "fanyar humor van a történeteiben. 
Olyan jól jellemzi kivül-belül az illetőt, hogy mikor 
à könyvtárban"több könyvtárost, pedagógust találok, 
egyenesen az illetőhöz fordulok,' 

Péntek délelőtt a Széchenyi gimnázium könyv-
tárát látogattam meg. A"gimnázium a Petőfi térről nyiló 
„. kis utcaban van; - a Művelődési ház háta mögött. Régi 
iskola, ódon épület. Bélépék. Iskola szag csapja meg 
az orromat, Ezt nem lehet semmi máshoz hasonlítani. 
Iskola szag! Ódon padok, falak, regi udvar. Mintha áz 
én"régi iskolámba léptem volna. Peltolulnak az emlé-
keim, Ady képe a falon: — - -

w - Bár zord a harc, megéri a. világ. 
Ha az ember az marad, ami volt: 
Nemes, küzdő, szabadlelkü diák." 

A tanári szobában találom meg Machacsek Lu-
cia dr, tanárt, függetlenített könyvtárost, Kedvesar-
ou vékony nő. Nagyon'szereti a munkáját. Ez még is lát-
szik a könyvtáron. 14 ezer kötet könyve van a gimnázium 



- 16 — 

könyvtarának, sok régi érték közöttük; Tanári könyv-
tár természetesen," de á kölcsönzéseket jegyzi füzet-
bői"kiderül, hogy"népes tábora van a kölcsönzőknek?" 
az iskola és más iskolák tanárai, több nyugdíjas ta-
nár és sok diák; Több~Vitrines szekrényben helyezte 
ël Mii; a könyvtár kiemelkedő értékeit, régi;-,hires 
növendékeinak fényképeit* Itt találkozom Scheiber-
Mária dr,"kolléganőm édesapjának is a fényképével; 
Fent az érettségiző kép, diáktársáivá!, alatta kép a 
4ö éves"találkozón, nagy becsben tartvá; A gimnázium 
ifjúsági könyvtára még nagyon"fiatal, de azért már 
szép számmal és nagy rendben sorakoznak a könyvei a 
szekrényben, A könyvtár a tanulószobából nyilik, ez""-
egyformán előnyös könyvtárnak, tanulószobának egyaránt. 
Bucsuzóul Lucia elmondja, hogy 5 diákkorában a mi 
könyvtárunkban tanult, ha Pestre jön feltétlenül"még-
látögat;~En egy "Fővárosunk Budapest" bibliográfiával 
ajándékozom meg. 

A Berzsenyi gimnázium hires könyvtäi#t '"" 
Sainos nem tudom megnézni, mert őrzője, Pröle Igazgató 
Bálatonfenyvesen nyaral. " ~ "" " l ~ 

Délután"Csatkai bácsihoz vagyok hivatalos. 
Ez egyben" búcsúzás"is;"Körülnézek a szobában. Az ablak 
alól eltűnt a sók poros Újság, päpir. Rendszerezve;""" 
csoportokba "rakva sorakoznak asztalon, szekrény teté-"" 
jén". Csatkai bácsi is helyhiányról panaszkodik. De "jö-" 
vőre jobb lesz, mért a abrizius házat most restaurál-
ják és utána a Muzeum kapja meg"otthonul. Megmutatja 
a hires Soproniensis gyűjteményt; 12oo könyv, ennek fé-
le* kb". Sopronról szól, a másik fele Sopronban megjelent 
könyveket tartalmaz. 

Az aprónyomtatványok száma közel van" az 
ezerhez. Iratrendezőben vannak elhelyezve és külön lel-
tári füzetbe vezetik. A legújabbak között'menetrendet, 
báli meghivót és sok érdekes röpiratot Iátok. 

Hivom Csatkai Endrét, ha Pestre jön, ne 
kerüljön el minket, sok barátja, tisztelője van a mi 
könyvtárunkban is; 

. '"Péntek délután a Széchényi István'járási-
városi könyvtárat keresemfél; A könyvtár a Művelődési 
ház földszintjén helyezkedik él; Sok szobából áll?""nagy 
a területei SzépVkéhyelmes olvasóterem, nagy raktár és 
egy egészen.'külö&'^ész"",""amelyből hamarosan ifjúsági" 
könyvtár "lesz," Az* Ígéret és a pénz meg'van rá, valószí-
nűleg meg ez. "évben "élkészül. Szabó elvtárs a könyvtár 
vezetője"okos; jó szakember^és nagyon szereti à munká-
játc'Hősdzán beszélgetünk mindenről. Kilenc'munkatársa 
van,közel 5o ezer kötet könyv jelenti a könyvtár állo-
mányát, Tetemes rész'ebből német nyelvű anyag. I8öo ol-
vasó, a gyerek olvasókkal együtt. Viszonylag kis szám, 
de hozzá kell számítani 3o község könyvtárát is, amiért 
szintén a járási-városi könyvtár a felelős. A községi 
könyvtárosok 4sen kis tiszteletdijat kapnak. 



"Imponáló a könyvtár I5"ezer kötete nyilt-
póló részleg©®" Itt ft szépirodalmi könyvek l - "és 
ismerettárjesitő"könyvek szaktendben vannak® Ebben'a 
ré̂ âlegfeis természetesen mindig'van könyvtárom, aki a 
könyvajáalást Végai. 

"k régi ^kiszolgálás" sajnos még érezteti 
hitápát* mondja Szabó é J; társ « "Az ~ ó Iva® Sk egy része"" 
mégflkökia g bógy a'kSBĵ  'táf©'®1 kilőizám^eipelté a pult-
his* a'k^myve^ff 4® a'halctó&Ól 'dsélr v$li¡ijj||;iñia" kellett,*' 
ÄT»' Sjilt- t@~"rfndezernéi"ugy.;) ©îstftféili tt¿ hogy" egy-
két elvetiő kezdetben iríjlt « póletft kőzött és "oda ákSr-
tl'höiátM «"'köayvtárösiat a' könyvökéi'® "fèrsze"ä kol-
légák -megmóMt|k; .högy'áöm' ez Äyilt~ le rendszer" 
öél'j'a® "SziVfâin segítenék à könyVajánlásban,"Szívesen 
adtak tanáeiot; hôgy ait olváisanak¿" dé .iiem'ilyén mő^" 
dófi® Szabó'"elvtárs mgydn"£élti'"a könyvanyagát "és" jog-
gil ; vftnmi t. " ' ¿""'könyvíárvez« tő "öél j a; hogy- képzett® 
ÍÓ~ «gakésbér'könyvtáréSai legyének"és ennek a célnak 
iMêkéb«® "f og hozzánk is "könyvtárost küldeni "tapasz ta-
lates,érére; kâtàlogissâlni,"osztályozni szeretné, ha 
munkatársai jól megtanulnának. 

Siftbő ilvtárs'beszél arról is® hogy Sop-
ronban azelőtt ""milyen pezsgő kulturális élet volt; 
Most nagy a oiénd, a megyeszékhely Győr lett® Félig 
kómölyan, félig tréfásan"mondja: ha lehetne, a soprö-" 
ni hááakat* műemlékeket is Győrbe vinnék® 1956 óta ko-
moly változás® Az üzemi, szakszervezeti könyvtárák lá-
togatott «c. Sopronnak több könyvesboltja és egy gazdag 
äötiqüaf ¿ma Van® A műemlékeket nagy gonddal restaurál-
ják; "sőt íj"kincsekre bukkantak®. Sopron környékét is" " 
szépítik: restaurálják a aópronhorpáesi templomot, Fer-
tőd-Bazterháza a régi szépségében ragyog® A Haydn kon-
certekre Pestről és az ország minden tájáról sokan 
utaznak. 

Szombat délelőtt a Soproni Állami Levél-
tárba látogatok® A Városi Tanács épületében az első 
emeleten díszes, faragott ajtó. Csöngetni kell® Fiat-
tal történész mutatja"meg szép sorjában à Levéltár"ér-
tékeit® "Szekrényben, fából készült üvegfedélti tepsik-
ben" őrzik gondősan a Levéltár kincseit. Első István 
levelét egy hős magyarnak. A levélben'a király komoly 
adománnyal hálálja meg a magyar vitézségét; Itt van 
agy levél Mátyás királytól és itt van az idős Kossuth 
Lajos köszönő levele TUrinból keltezve. Kossuth á vá-
ros" vezetőinek születésnapi gratulációját köszöni mégc Gyönyör! városkép Sopronról és még sok helytörténeti 
ritkaságban gyönyörködhetünk;"A történész kolléga még-
ígéri, hogy megírja'és elküldi nekem az egyes dokumen-
tumok történetet® Beszélgetünk Sopronról, a kolléga 
megmutatja á levéltár összes helyiségét. Nagyon szép; 
gondozott, minden-ésrnagy a tisztaság"®" Sók pénzt áldo-
zott "rá az alíame De megéri;, mert Sopronnak nem csak 
múltja, hanem jövője is van. 

Holló Klári 
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SZEMÉLYI HÍREK 

Nagy Tamáiné és Győri György eltávozott 
köayvtárunkból, mind a kettő tanár, t«BÍt*nl fog® 

ladvány Tibornénák kîsfi* ® MII tett, Mikimet 
hivják. Mind kettőjüknek jó egészséget kivárnunk® 

margit 
/Horváth Lajossá +/ 

1958 ősién került hozzánk fez" olvasóterembe® 
v-s; ©IsŐ agyműtét után volt® Azért helyezték a központ-
ba; az olvasóterembe, hogy ne legyen fáradságos » aúfi-
k - j » Lecsökkentették az igényekét ő irányában, de 
áe^ít ezt alaposán felemel ti ; Olyan' magas mérőét á Ill-

's t ragénak tudásban, tárgyismer#tbSn, ásfckmai kép-
K̂ ttr-égbÉn, hogy" ősak a legnagyobb'lelkesedéi! hangján 
Ich^t %TtSX Sz'ólñl« "EgyâSirre »kart • mindert ' tudni. A 
¡» 'íákmai újságokat» * názisáofcásokat. ¿égszlvesibbiii az 
•X*' nap mindin felhabzsolt volna, másnapra i-
legmesszebbmenő segítséget nyújthass« az olvasónak." 
Ér"nyújtotta is. Ha ő volt az olvasóteremben, mindig 
Trtit probléma, megoldandó feladat. Olyan kérdésekkel 
jött Mindig, ami válóban probléma volt® Csodáltuk,' 
o szintén j. szívből® Ugyanakkor nagyon szerettük és tiss -
teltük. Ősszel, mikor Margit hozzánk jött"én is az ol-
vasót erembe kerültem egy pár hónapra«* Láttam, hogy ér-
deklődik minden komoly dolog iránt® Elet és Irodalmat, 

T.Újvári Margit, a 3ő«"hi® kerületi"töfeyv-' 
tár raktárkezelője és Géozi József házasságot kötött, 
Gratulálunk 1 



x 

•Xortársát; I«;g$ViIágo't"'¡"Társadalmi Szemlét még'na-
gyon ©ok folyóiratot rendszeresen"olvasott és először 
1® a- legkomolyabb cikkekét. B®"érdeklődött mind#m Î-" 
ráüt®"Nem láthattam olypn szindjpraböt abban az időben, 
mélyét fte~meiéltèm voir«. èl neki'részletesen® "De ha 
nem volt #tlg'"résaletep és alapos a beszámolóra; "ak-
kor belek átesett "az S sajátos "halk, de határozott 
aódjáñ" =?zítéet"követelt; telje- képet akart kap-
ni® KMtc. -aj könyvöt " átné vit. 'Fllréte t té, ' hogy" Ha 
nem I.« tudj« Végig olvasni, de "ismernie kell,"mert kü-
lönb en nem tud megfelelőt segíteni m"olvásoñak.'És" 
éz'völt a lényeg".számára® 'A maximális segítségadás az 
olvasónak." Otthonról hozott könyvét, ha áz olvasó" ké-
rését a könyvtár"nem tudta kielégíteni, mert a könyv 
ki volt kölcsönözve. Margit elhozta, hetekig tartot-
ta az olvasóteremben és a? olvasó jött és naponta az 
Ő könyvéből tanult. Mert Margit ""nem felejtette el. 
Nem túdom még valaki tett-e ilyent közülünk? Ha olyan 
könyvet"kért az olvasó, ami nem volt meg, vagy csak 
kis példányszámban, olyan energiával állt ki azért, 
Hogy a könyvet megvegyük, hogy sok energikus férfinek 
dicsősségérá"vált volna. Margit törékenyén, halk szó-
val és szívósan követelt."Kell az olvasónak - ez"Volt 
a legfőbb érv. Kevesen tudják, hogy ilyeri volt, de mi 
ákik ismertük, sohasem jgjuk èlfeléjtèni. Büszkék le-
szünk rá ulndig és büszkék leszünk mindig, hogy kolle-
gánk volt. 

h.k. 

l^Kwftmi® 3-án délután kísértük utolsó út-
jára a Farkasréti temetőbe Horváth Lajosnét.'Az inté-
zetvezetés nevében Tyroler Gyula, a pártszervezet"ré-
sziről Dénes' Aladárné, a szakszervezet és közvetlen 
dolgozótársai nevében Márót Miklós búcsúztatta a tra-
gikus körülmények között, fiatalon elhunyt szeretett 
Margitunkat. 
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MENNYISÉG ÉS MINŐSÉG 

A természettud- Jiányos könyvek forgalmának 
vizsgálatát egyre több könyvtár végzi® Módszereik és 
SZeapdf-ti mik egyaránt különbözőek, sokfélék® Azt min-
denesetre wa% lehet állapitáni, hogy a vizsgálátok 
túlnyomó rlsiä© az ' abszolút számok birodalmába igyek-
szik behatolni® Azt vizsgálják a'legtöbbén,"hogy a 
forgálosTktílönböző adatailoz, ¿empontjóihoz viszo-
nyítva, milyen a természettudományos könyvek mennyi-" 
ségi részvételének aránya a kölcsönzésben® A vizsgá-
lódások eredményei általában fejlődést mutatnak, bár 
a fejlődés egyenlőtlen a kerületi könyvtárak hálóza-
tában, Ilyen"statisztikai táblázat jelent meg pl.~a 
K¿H»'májusi számában, A könyvtárosok az abszolút szá-
mokat vizsgálva e táblázat alapján is hajlamösáh*"-
természetesen - bizonyos besorolást késziteni árról, 
hogy könyvtáruk hogyan is áll abban a versengésben, 
mely több és több természettudományos könyv kölcsön-
zését tűzi célul, A rendelkezésre álló statisztikai 
adatok alapján lehetséges ugyan ilyen "sorrendszerü-
séget készíteni,"de véleményem szerint az abszolút" 
szamok kizárólagos bizonyító erejében'nem lehet biz-
M . Yizsgilni kell az adott természettudományos köl-
csönzés tirtaimát, minőségét is® 

A minőség vizsgálatával kapcsolatban a 
statisztika által nyújtott abszolút számokat sok, ed-
dig elhanyagolt tényezőhöz lehet viszonyítani® Ilye-
nek pl. a természettudományos állomány mennyisége és 
forgási sebessége, a természettudományos állomány bel-
ső, tartalmi és minőségi megoszlása, valamint annak 
az olvasótábornak összetétele, amely a természettudo-
mányos anyag rendszeres olvasója, és az a réteg, Vagy 
rétegek, akikhez nem jut el elég intenzíven a termé-
szettudományos könyv. 

Tekintettel arra-, hogy a természettudományos 
könyvek olvastetása elsősorban világnézeti nevelés 
szempontjából döntő fontosságú, véleményem szerint a 
forgalmi adatok mellett vizsgálni kell a rendelkezés-
re álló könyvanyag belső megoszlását, színvonalát ép-
pen ügy, mint az adott olvasótábort, melyre könyvpro-
pagandér.kkal hatni akarunk. 

A rendelkezésre álló.könyvanyag vizsgála-
tát az követeli meg, hogy ugyanolyan darabszámú és szá-
zalékos megoszlású természettudományos könyvkölcsönzés 
mögött egészen más tartalom és eredmény lehetséges® 
Ez abból adódik, hogy a természettudományos könyveket 
azok világnézeti nevelő tartalmától függetlenül, mecha-
nikusan egy >csoportba véve kezeljük® Az 5öo-as szakon 
azonban igen sok olyan könyv van, amely statisztikai 
szempontból természettudományos ugyan., de nem segíti 



« ;ódéi®, "halarlo nêfetik kialakítását, legfel; b-; oo-
ny<-« szakismereteket közölnék® Vannak "ugyanakkor bisa-
nyess leinó Jellegű"természettudományos 'könyvelők,. m : 
i: ft^ I tikánkat »hizlalják»" ugyan, de ismét ño- . nyuj to 

ták lényegidét""» világnézeti nevelés szempontja bél. %•. 
utóbbi"kategáriárnak lagtöblázör az » szerep®; hogy rá-'.'" 
veza$«ftn komolyabb természettudományos könyvek olvasásé-' 
r», mvg«̂ i-' • VftBii iiokát « " " ""* 

* Katiik alapján természettudományos a y» 
gunk három ©©©portból áll: 

"T. ' à kőn/Vek, mellék ól? u-t megáll.- > 
t-s&kat tártaim ««'lak , agy ,>Xy*c tlraá juoo, a Mö-
déf», haladé termésigttúdómányos nézeteket magyarázzák, 
lonyitják, a maradi";.'.aézétéket bírálják, 
> ""?:<; termé ize' t tUdományő s szakkönyvek, "mélyek 

- Xmden 1 ommeátás*" nélkül matematikai, fizik-ai, kérni; 1 
itb." tényeket, »datokát, eljárásokat közölnek, ucly-. • 
kizárólag szakmaiak.;""" 

3®""leíró jellegi;esetben m seéplro 
dalomhoz közelálló termeszbtfeáomlayos 'könyvek ; 

Természetesen mindegyik" egyformán ;óntó», 
/ údfcryiknék meg Vañ a raagá szerepe"';"di a Világaiig® í i 
révéiül'ézempotttjából folyó vizsgálódások esetében m 
1® kategóriában XévŐ könyvek nagyobb dällyal kell,'hő y 

képeli jenek; Forgalmi aranyuknak lehetőleg 
lak kill linfti, mint a nu- ik két kategóriának. Lássuni 
néhány példát. 

" Opárint Az élët ¡•"•redete, "Galileii Párbe-
* -édev, ̂ ©rtmvári? láp, Föld, emberisig, vagy Darwin: 
A f»j@k eféditi,"'kétiigkiVtlX olyan isme rét anyagót fiyuj-
tmái; melyik a"korábbi, idealista tirmészê «tudományos' 
Világnál«ttel aieMbiñ az ttj; modern tudomány megállfpí-
tásait, kutatási eredményéit tartalmazzák, a régi 
ceteket ©áfölják, az olvasó tudatára és világnézetére 
aktivan hatnak. 

Nem mondhatjuk el ezekét, bár teljiper 
> or szerű és módim könyvek, pl. ObáetOVies : "Mate asti '• 
j J:rél,' 'áltatában "a matematikai, a leirő fizikai • o s 
levtöbb kémiai'könyvről,'mint pl.'GroK: Bepillantás. ; 
vémiába," Náray-Szabő: Rövid szervetlen kémia", "Vagy For 
bithí Mindenki kémiájáról, melyek ugyan értékes' î " "•" 
ányeyot közölnék, az általános és szakmai müvei kiéget 
emêlîk; de világnézeti kérdésektől távol álló-'temati-
kájuk van. la tó a "csoport; mély il eg ilk almásabb arra, 
hogy az 3'ôc-as " forgalmunkat &z abszolút számok tekin-
tetében m ghöv©1j®, de egyben fel is higitsa. A sol 
diák, ifjúmunkás, szakmunkaS, kik tanulmányaikhoz v 
munkájukhoz lényegében ipari'jellegű szakkönyvet Visz-
nek 'el, jő helyzeti adottságok mellett, /közeli köz-'-
: ••••• koXn,' " gyá rak» stb• / segitik a termé âzet tudományö0 • 1 
vek forgalmát emelni. 'Hangsúlyozóm'," hogy "ez a funkció 
ív nagyon fontos, de nem úszábad,"bogy az igy kelet • 
«•»ti » «mad »tok » könyvtárost megtévesszék es ez ál tel 



az elsődleges feladat, a világnézeti 
mtvealéss szempontjából oly fontos müvek intensiv pro-
pagandája és kölcsönzése. 

A harmadik kategória, mint pl® Imi tus ? ~ 
A természet kalendáriuma, Hermann Ottó? Természeti ké«^ 
pek stfe; szórakoztató, leÍró jellegű csalétkek. » könyt^ 
táros kezóte®», abból m dóiból,' hogy e kategória anyagát 
fflhftszaáiva megszerettess© ©"nívósabb természettudomá-
nyos irodalmat; E-csoportnak Is megvan tehát a maga 
igen fontos funkciója® 

' Mindezeket figyelembe"vévé, célszerű elem-
séfd spmkáksál ©"szempontokra'io figyelemmel lenni, 
mert az így keletkező adatok sokkal helyesebb és valós-
sabb következtetések levonására segitik az elemzést 
feldolgozó könyvtárost, ez pedig a további tervszerű 
munkának elengedhetetlen előfeltétel®* 

Ennyit"a könyveknek belső, tartalmi meg-
oszlásáról® Az olvasótábor vizsgálatáról legközelebb 
lesz szó® 

Csomor Tibor 

AMI AZ ÁTLAG MÖGÖTT VAN... 

Elkészült könyvtárunk féléves j.éí.entáié 
és a Könyvtári Híradó legutóbbi és jelenlegi száma is 
kÖ«81 a jelentésből részleteket. Természetes váXameiíy-
nyiünk érdeklődése © részletek iránt, hiszén minden-
egyes munkatárs erőfeszítéseinek eredményeit és itt-'" 
ott kudarcait olvashatjuk ki e számokból és a számok-
hoz fűzött kommentárokból. 

A kerületi könyvtárak munkájának közép-
pontjában az utóbbi években egyre inkább àz olvasó-
szolgálat került és ennek értékelését lényegében a 
"kik, hanyan, mit, mennyit, hogyan olvasnak" kérdés— 
re"adott válasz adhatja meg. Ezek közül adatszolgál-
tatásunk rendszere következtében részletes választ 
csak a'"hányan, mit és mennyit" kérdésre adhatunk. 
Minthogy munkaközben elsősorban a "mit és mennyit" 
befolyásolhatjuk - ennek megmutatása ugy gondoljuk 
érdekes könyvtáranként s nem elégedhetünk meg az'ed-
digi szokásos átlageredmények közlésével. Szükséges ez 
elsősorban azért, hogy az egyes kollektívák nyíltan 
vitathassák saját és a hasonló körülmények között dől** -
gozók eredményeit. E módszer hasznos voltáról győzött-' 
meg az 1959-es évi néhány eredménynek a Könyvtári Hir-
adó májusi számában részletes közlése, melyet élénk 
vita, több cikk is követett. E módszert terjesztjük 
ki, amikor további fontos kategóriákban elért eredmé-
nyek részletezését adjuk. 



A 14 éven felüliek számára kölcsönzött könyvek Megosz-
lásának főbb csoportjai 196o.I.félévbens 

Fiók 
szám 

Összes 
k ö l e s . 
kötet az 

Szovjet irod 
r 0 / 

« ssam /o 

» összes 
ism.terj. 
szám /o 

Pol."ideó!. 
irodalom 

szára /o 
1 6813© 2272 3;3 14983 22.0 3319 4.9 
2 X2Ó6©ü 6124 5 a 2283o 18.9 5Ï41' 4:3 3 54385 3579 1744o 32a 47o4 8;7 4 47809 3058 6 ;4 9197 19¿2 22-28 4 i 7 
5 276-7? 137-2 5¿o 6669 24 ; 0 1589 5:7 105833 4487 4:2 24035 22;7 5231 4;9 7 35679 1566 4¿4 16655 28;o 348o 9;7 8 58138 - 2961 5a 1448o 24;9 3541 6;1 
9 114351 4849 4:2 25802 22¿5 5199 4¿5 

l o 116995 480-2 4a 23II7 19;7 2979 2; 5 11 4591o 1658 3:6 9o35 19.6 1696 3;7 12 57458 3177 $¿5 13858 24;2 3267 5:7 13 32|26 1456 4.5 7183 22 1237 3¿8 
14 59365 2538 4:3 là586 17¿8 1418 2;4 15 22529 966 4:3 58o3 25.8 8-25 3:7 17 , 26141 1211 4:6 4976 19.1 787 3:6 
18 48008 2407 5¿o 8611 17.9 1173 2;4 19 40X05 2342 5:8 8797 21;9 17o7 4;2 
2g 33234 1546 4:7 5568 l6s8 ¡576 1:7 21 22861 1167 5*1 644o 28.2 1317 5:8 22 45697 25I0 4:6 8418 18;4 3o47 6-; 7 23 25224 1915 7:6 7735 3 o; 7 2116 8:4 
24 36025 2216 6 ¿ 2 673o 18;7 1552 4:3 25 84187 4349 5:2 16957 2óa 3581 4:3 26 41128 1764 4:3 9878 24;ó 1738 4:2 

. 27 44939 2778 6.2 9612 21.4 1344 3¿o 
28 49836 1972 3*9 I0435 20.9 2307 4.6 
29 2592o I 2 7 I 4.9 6752 26.0 loll 3:9 3o 20I80 1536 7 :6 4052 2 o U I023 s a 
31 20692 1192 5» 8 3391 16;4 635 3;1 32 58300 4670 8;o 11562 19.7 1993 3.4 
33 13339 1208 9®o 345Ï .25.9 608 4.6 
34 26oo2 . 2245 8;6 7484 28;8 1481 5:7 
35 22173 1658 7:5 4o98 18;5 771 3.5 36 • 31506 1253 4¿o 63o9 2o.9 1255 4:o 
37 76134 2643 3:5 14533 19.1 2247 3:o 
38 47423 2o25 4:3 I04I6 22;o 1938 4.1 
39 43374 2379 5.4 II083 25.2 2276 5:2 
4o 2o784 119o- 5:7 38o2 15.2 525 2.5 
41 17571 998 5» 7 4076 23;2 996 5:7 42 38697 3389 8¿ 8 11891 30.8 2652 6.8 
44 78268 3819 4.9 15646 2o.0 • 3836 4.9 

/ 

Átlag 2001278 I02527 5*1 4393o! 22.0 8969o 4*5 



Fiók 
szám 

Hüfizak 
szám-

i irod. d/@ Mezőgazd®irdd. 
szám Vo 

ï&âa; tud 
szám 

.ir öd 
ô/o 

1 899 1Í3 «dB I027 1.5 
2 2395 2¿o — - 2397 2iO 
3 1757' 2151 4iO 
4 828 1.7 à — . I025 2.1 

614 2 ¿2 • » 643 ?i3 
6 1538 1' i H « 2452 2.3 
7 111$ 3¿1 ' = - , lo33 2.9 
8 X2©4- 2 a 393 2172 3.7 
9 1898 i¿ 7 — « 3223 2;8 

lo 13 27 li 3 C=5 e=» 2774 
I056 

2 a 
11 4o9 '©¿9 CS — 

2774 
I056 2.3 

12 1«37 Ii 8 Z=3 - = » ' 13o9 ® 

13 614 Ii 9 187 0.6 579 li8 
14 567 Ii© CS- - 1514 2 ¿6 
15 2i8 • •S3 495 2.2 
17 " 93,1. 94 o®4 4-48 1.7 
18 1 2.5 Cd 825 1.7 
19 884 2¿2 CS* — 1587 4 «••©• 
2o oo© 1.5 = - 586 li8 
21 538 2.4 22o 1 « 0 717 3.5 
22 6:19 Ii 4 == 9o4 1.4 
23 1168 4.6 * - 1379 5¿5 
24 867 P ¿ 4 24o 0.7 753 2.1 
25 1787 2.1 — CE» 19o l 2i3 
26 334 2.0 es ' 819 2ío 
27 1©47 2.3 — «5» 917 ?il 
28 1726 ' 3.4 — 1624- 2.1 
'29 595 2.3 353 3.4 1443 5Í6 
3o 568 2.8 CS 176 0.9 
31 251 Ii? 241 1. « 354 1.7 
32 1398 2i4 108 0® 3 1SJ98 3 
33 35-1- 2.6 292 2.2 672 
34 628 2 i 4 77 O.I I0I8 3.9 
3s» 367 1 i 7 181 0.8 36-3 1.6 
36 427 1 ; 3 345 1.1 12o8 3® 8 
37 782 liO ? Al OÍ3 1423 1.9 
38 619 1.3 147 o®3 971 2 a 
39 1467 3.3 .i. ' X608 -> £ > a O 
4o i. 1 3^3 1.4 316 . 1.5 
41 • 588 » ' . 4 - ü 537 3iá 
4- 184* 4.7 - 1693 4.4 

' 44 1108 1.4 - — 
y 1914 2.4 

Átlag 398o9 i .0 313.0? • 

/I; $¡¡j¡Mñ.%& *. KÓlésdnftBtt fcö 
sMiseáb«® vale w^árntfí klsli/ 



A szovjet irodalom kölcsönzésénél a legjobb î .uyézá-
mot elérő könyvtárak?'3»"23»* 3©» 32, 33» 34» 35, 42-
«& könyvtárak* Kölcsönzési arányuk 6.6-9 száidiákig. 

Az összes ismeretterjesztő irodalor köl-
esönzésénél • a legjobb Arányszámot elérő könyvtárak: 
3a 7a 21 g 23,'29, "34, •• 42-es® "26-32.1 ' százalékig. 

A politikái-ideológiai irodalom köle- & önzé-
sénél m legjobb' arányszámot"elérő könyvtárak: 3» 7» 8, 
21, i>8 i'-es* b¿l-9»7 százalékig» 

műszaki" irodalom kölcsönzésénél -a leg-
jobb' arányszámot'elért könyvtárak s 3, 7® 23, 28, 39» 
41, 42-es® 3»1-4®7'százalékig. 

A mezőgazdasági szakirodalom kölcsönzésé-
nél a legjobb arányszámot elérő könyvtárak: 21, 29, 31, 
33, 37a 40-esl" 1-2*2"százalékig. 

Természettudományos irodalom kölcsönzésé-
nél a legjobb arányszámot elérő könyvtárak: 8» 19, 23, 
29, 33, 34, 36, 42-esr3»7-5;S százalékig. 

ÏÏ részletezés meggyőzően bizonyítja, hogy 
sok Mlönböző » de ugyanakkor sok azonos feltétel mellett 
egymástól igen eltérő arányokat érnek el a könyvtárak. 
Mindaddig, míg az" égyes kollektivák nem elemzik azokat 
as"okokat,amelyéknek következtében pl. a 2.6 százalé-
kos átlag természettudományos irodalom forgalom mellett 
11 könyvtárunkban még a 2 százalékot sem érik el, amig 
nem vizsgálják," miért köl áönöznek 1 százaléknál keva-" 
eebbet az'átlagnál a politikai'irodalomból lo könyvtár-
ban, miért érnek el az átlag 5*1 szazalékoé• szovjet iro-
dalom Olvasás helyett 11 könyvtárban csak 4® f> alatti 
átlagot - lényeges változásra ezekben a könyvtárakban 
nem számíthatunk. Ez'önvizsgálat mellett reméljük, fel-
élénkül a tapasztalatcsere es a nagyobb eredményeket 
elérő könyvtárakban vizsgálják majd az eredményekhez 
vezető módszereket. Elismerve, hogy nem lehet minden 
módszert minden könyvtárban alkalmazni, utalunl a ha-
sonló feltételek között dolgozó könyvtárak eltérő ered-
ményéire. Elsősorban ezt kell vizsgálni, s innen venni 
a megvalósítható módszereket. 

Természetesen egy ilyen - csak a kivitt 
könyvek összetételét és mennyiségét vizsgáló fel tárás 
- semmiképpen sem ad képet az olvasókkal való foglal-
kozás egészéről, s különösen nem ad képet a könyvtár 
egész munkájáról. Részletkérdésnek tekintjük e számo-
kat, de lényeget részletnek, melyeket helyes lenne ki-
egészíteni elsősorban az olvasók vizsgálatával, tehát 
azzal, hogy kik,milyen könyvet visznek, hogy a kivitt könyvet 



Valóban elolvassák-e, hogy az elolvasott könyvek meny-
nyiben, hogyan hatnak. Csak az egyes könyvtárakban 
dolgozó, az olvasókkal nap mint nap találkozó könyv-
tárosok gyüjthetik az erre vonatkozó tapasztalataikat, 
adhatják közre, s ezêk összesítése - nyilván"nem rö-" 
vid időre szóló feladat - mutathatja meg az egész há-
lózatban egyenként és 8 ízesen e téren ia az elért 
eredményeket. 

Az elmúlt félévben végzett munkát min-"'*" 
den könyvtárvezetővel egyenként tárgyaltuk meg. Néhány 
fontos területről, pl¿ pre »agandamunkáről, állományéi-
lenőrzésről"» kölcsönzőállomások működésé: 51, gyermek--" 
könyvtárak állományfejlesztéséről és katalógusáról még 
irásös tájékoztatót adunk, illetve módszertani vitát 
rendezünk. A küszöbön álló olvasószolgálati ankét, a-
melynek célja, hogy további lendületet adjon az olva-
sókkal való foglalkozásnak, indokolja, hogy elmélyül-
ten tanulmányozza minden könyvtáros a kölcsönzött köny-
vek megoszlását, átlagosan és azt is, ami az átlag 
mögött van. 

könyvtáraink 1960. I. FÉLÉVÉBEN 

A Könyvtári Hiradó juliusi számában közöl-
tük a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 196o. I.félevének 
összesített adatait® Az alábbiakban a könyvtár eredmé-
nyeinek néhány részletesebb számát nyújtjuk, ugyancsak 
a félévi jelentés anyagából idézve. 

A könyvtár i960.I.félévi forgalmi adatai 
minden területen a számszerű növekedés és fejlődés ered-
menyeit mutatják® Ez eredmények mind a központi könyv-
tár, mind pedig a kerületi hálózat tevékenységét jellem-
zik. 



+A használt kézikönyvtári kötetekkel együtt /ezek szá-
ma 1959. I. felében ismeretlen/ 
% A fentiekből kitűnik, hogy mind a könyvtári 

állományban és a beiratkozott olvasók számában, mind 
pedig a kölcsönzők és a használt kötetek számában je-
lentékeny emelkedés következett be« 

A központban kölcsönzött kötetek megoszlása főbb sza-
kok ezerint+ 

196o,I.félév 1959.1.félév 
s z á z a 1 é k 

A "Vizsgált kötetek száma Iooíó lOOiO 
Ebből? tudományos irodalom 60 ¿4 6l;o 

szépirodalom" 39.6 39.0 
A tudományos irodalömből ? y . 

társadalömtudo$áhy 13:5 14:5 
történelem /életrajz/ 13:2 12;8 
művészet 7:o 7:3 
bölcselet 4:3 5:1 
alkalmazott tud. 3.9 4.1 
természettud® 2.9 3.2 

reprezentatív adatok alapjan 
A beszámoló időszakában, a használt tudományos 

könyvek aránya - amely jelenleg-valamivel tobb^mint 60 
százalék - minimálisan csökkent* A használt szépirodal-
mi müvek•aránya ennek megfelel ően hasonló mértekben nö-
vekedett® A tudományos irodalom legnagyobb csoportjai 
a beszámoló időszakában változatlanul a társadalomtudo-
mányi, történelmi /életrajzi/, művészeti könyvek. A ter-
mészettudományos könyvek iránti érdeklődés viszonyla-
gosan csökkent valamit, bár az időközben bekövetkezett 
abszolut-számu növekedés következtében a forgalom 
ténylegesen növekedett® 

1959 - 196o 
I. félév 

Állomány /könyv és egyéb 
kvtári. egység/. . 572.889 594.248 

Beiratkozott olv.száma 9.305 9.773 
Kölsaönsők és helyben ol-

vasók száma ... — * 59.468 62.845 
Kölcsönzött~éi helyben olv. 

kvtári egységek száma I06.069 I32.657É 

A központi könyvtár, főbb adatai 



A kerületi könyvtárak főbb adatai 

1959 196o 
I. felevben 

A kerületi könyvtárak száma 
/ 

' '42 42-
Könyvtári állomány 1/ ¿, 944:611 l,öl6;182 
Beiratkozott olvasók"' I06.84I 117.743 Kölöööfiáők ' és helyben 
* őlváeök. 7:2 . ~ ~ 864.881 -887.363 Kölcsönzött kötetek és 
diafilmek száma 2, ,313.4ol 2,558.296 

Év 
I.felében 

Könyvvásárlásra 
ford.összeg Ft. 

Vásárölt 
kötetek ez. 

Átlagár 
Ft 

1959 
954.742 

43.788 21 » 8 
196o 1,166.651 50.375 23.2 

i960.index -

1959 I*=l.oo 122.2 115.0 -

a könyvvásárlásra fordított összeg csaknem 
negyedével emelkedett az elmúlt év mégfelelő időszaká-~ 
hoz viszonyítva; a vásárolt kötetek számának emelkedése 
azonban csak Iß százalékos volt, aminek oka a vásárölt 
könyvek átlagárának csaknem 1.5 Ft-al való emelkedése" 
volt. A fenti 1.16 millió forint könyvvásárlásra fördi-
tott összegből gyermekkönyvekre 219.856 Ft-ot, a teljes 
összeg nem egészen 19 százalékát fordították. 

a-kölcsönzött könyvek 79.7 százalékát a 
felnőtt és 2o.3 százalékát a gyermekolvasók vették ki. 
A felnőtteknek kölcsönzött kötetek megoszlása szakcsopor-
tonként: 
Szak 1960.I.félév 

absz.számban /© 
/ , 

1959I.félév 
%-ban 

Szépirodalom 1,5&L ¿477 78.0 79.5 Ebből: üj magyar 382;o93 a l - 17.9 
*égi » 335.194 iéis 18:7 
klasszikus 368.219 18¿4 19:5 szovjet I02.527 5il 5.-2 
népi dem. 68¿24ó 3:4 w ' 

egyéb 305.204 15.2 18.2 

1/ Könyvek és diafilmek Együtt 
2/ A"diá«kölesönzésre beiratkozottakkal együtt 
3/ Diafilm-kölcsönzőkkel együtt 

A kerületi könyvtárak könyvvásárlása 



Szak 1960.I.félév 
absz.számban % 

1959.I.félév 
%-ban 

I smere 11 érj ê sz tő ~ írod. 439:8ól 22¿o 2o:5 Ebből: polit.-ideol. 89¿69o 4:5 2¿6 
műszaki"- 39;8o9 2¿o 1.8 
mezőgázd; 6;138 o¿3 o;4 térni; tud. 51Í3Ö2 2;6 2¿2 
©gyéb 252.862 12.6 13.5 

Együtt 2,ool.278 loo.o loo.o 

A felnőtteknek kölcsönzött kötetek szakcsopor-
tonként való megoszlása ugyancsak érdekes fejlődést ábrá-
zol. "A szépirodalom legnagyobb csoportjává a beszámoló 
időszakában âz uj magyar könyvek váltak, holottaz egy 
évvel ezelőtti megfelelő időszakban ez a csoport elmaradt 
a világirodalmi klasszikus és a régi magyar irodalom mö-
gött." Az Olvasott szovjet könyvek aránya minimálisan 
csökkent - nyilván elsősorban az uj magyar könyvek még-
növekedett forgalmának következtében - bár abszolút szám-
ban forgalmuk' növekedett. Az arány e minimális vissza-
esése is előreláthatólag átmeneti jellegű. Jelentős a 
népi demokratikus irodalom részesedése is forgalmunkban; 
itt visszatekintő adatunk nincs. 

Az ismeretterjesztő irodalom kölcsönzött kö-
tetei számának és arányárak örvendetes növekedése csak-
nem az összes fontosabb ismeretterjesztő szakcsoport 
forgalmának emelkedésében jelentkezik® Különösen kie-
melkedik a politikai-ideológiai könyvek számszerű és 
arányaiban is jelentékeny növekedése. /Itt meg kell je-
gyezni, hogy az elmúlt évi adatok részben reprezenta-
tív számláláson alakultak./ Ugyancsak felhivja a figyel-
met magára a természettudományos irodalom kölcsönzési 
arányában és abszolút számában mutatkozó növekedés. 
Gyermekirodalom megoszlása 

1960.I. 
absz•szám 

fé^év 1959*1.félév ô/o 
, / 

Szépirodalom 
Ismeretterj•irod. 

434:879 
73.394 

85.5 
14..5 

87:4 12.6 
Összesen 508.273 loo.o loo.o 

A kölcsönzött gyermekirodalomban is megnö-
vekedett az ismeretterjesztő kötetek aránya. 

T.Gyo 



LÁTOGATÁS CSEPELEN AZ INDONÉZ KIÁLLÍTÁS NYOMÁBAN 

- Munkában a lépcsőházdeköráló brigád 
hallottuk az egyik könyvtáros kollégától az értéké-" 
lést, amikor, Szukarno elnök budapesti látogatása ide-
jén központunkban bemutattuk "Indonézia* a 3000 szi-
get országa" kiállításunkat» " 

lat m féliô komoly*" félig tréfás értéke-"" 
lést me*- ráemeljük* azzal," heg; eddi kevéssé tá-
jékoztattu könyvtárosok• egy-égy kiállítást meg-
előző adatgyűjtő mu i<ánkrf sem pedig kiállításaink 
további sorsáról* hatásár. 

"Induljunk"most el együttes ¿1 az indonéz 
kiállítás anyaga nyomán,"amely vandörütját ä Kossuth ' 
Akadémiáé kezdte él, majd juliue 2o-án a Csepeli Vas-
mű Műszaki Klubjában mutattuk be. A csepeli'kiállitás 
a Vasmű könyvtárának és a Szabó Ervin Könyvtárnak kö-
zös rendezése volt, amelynek megszervezésében lelkes 
munkát végzett KlS^-szórvezetünk propaganda brigádja® 

A nagyon szinvonâlas reprodukciós ariyag, 
amely Szukarno elnök magángyűjteményét mutatja be, 
már az eddigi kiállításaink során is nagyon népszerű-
nek bizonyult. A csepeli kiállitás még sikeresebbnek 
mutatkozott, mint azeddigiek. A lelkes csepeli könyv 
tarosok telefonja értesített arról/bennünket, hogy a 
Vasmű dolgozói valóság; . "ostrom alatt tartják" a 
Műszaki Klubot. Kérték az au. sztus 3o-ig tervezett 
kiálliá;- meghosszabbítását; -i hivtak bennünket; néz-
zük meg 'c kiállitás egyik "hétköznapi" > forgalmát. A 
koradélutáni órákban látogattunk el Csepelre, s lát-" 
tuk, hogy a kiállítási terem a "holt szezon" ellenére 
valóban meglepően népes. A látogatókönyv tanúságai 
szerint a csepeliek nagyon sok szeretettel és kíván-
csisággal fogadták Indonézia művészetét bemutató rep-
ródükei óinkat» Képzeletüket megragadta a távoli ezer 
szinü, mese-izu ország egzotikuma és ami még jelen-
tősebb; az indonéz nép függetlenségi törekvése, az 
Indonéz Kommunista Párt munkája. 

"Még ebben'az évben szeretnénk hasonló 
szép kiállítást látni" irja a Csőgyár Katái brigádja. 
"Jáva természeti"kincsekben gazdag, az emberek mégis 
szegények, az asszonyok arca Szomorú - e z gondolko-
dásra késztéti az embert""irta ä látogató-albumba 
Szilvásai "Személyesen jártam'ótt, 'és sók kép-
re ráismer - , áhól éfí is jártam. Indonézia ősi kul-
turá j h agy ón szép" =» olvassuk Kassai István, a'Mo-" 
torkerékpargyár dolgozójának véleményét. Bányai Ist-
ván tömören ennyit irtí "Nagyon szépek az indonéz 
nők!" 

Nagyon jó dolog az, hogy a csepeli ki-' 
Áállítás-látogatók nemcsak lelkesedtek a látott anyag-
ért, hanem vitatkoztak is felette. "A kiállitott a-
nyag igen szép és szemléletesen mutatja be a nép ősi 
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kulturáját, de kévés a jelen ábrázolása" írja Köt-
zor"György® Szabó Józsefné véleménye szerint"pedig 
több magyarázó szöveggel kellene ellátni a kiállí-
tott képeket® "'"' "" " 

"'Bucsuzünk & lelkes látogatóktól,"mi-
vel mé§" fel"akarjuk ker- ni az üzemi könyvtárat"is, 
s azután a Csepeli Szabó "Ervin könyvtárat® A "Vasmű " 
könyvtáréba:, X'arga István" könyvtárvezető "elvtárs ' tá-
jékoztat bennünket, hagy eddig ötezer volt ä" látoga-
tók száma. Közli velünk azt is, hogy a Beloiannisz 
Híradástechnikai gyár augusztus 22-én szedetné átven-
ni "az indonéz anyagot, /Átfutjuk tiég a Fogaskerék 
legújabb"számát, amelyben érdekés cikk foglalkozik " 
kiallitásunkkál, hasznosnak,'értékésnék tartja s fel-
veti azt a javaslatot is, hogy réndezzena két~könyv-
tár'a jövőben ^öbbször hasonló kiállítást a Csépeli 
dolgozók szamára; Varga elvtárs, az üzemi könyvtár" 
vezetője, felveti¿"hogy a"Vasmű könyvtára és a Szabó 
Ervin Könyvtár kös©ön"szocialista szerződést 196o-
61 —re, "közös kiállítások rendezésére vónatkozöan. A 
Saabó Ervin Könyvtár biztosítson havonta egy kiállí-
tás anyagot"/nem lesz kicsit sok?/ a Vasmű számára, 
amelynek"technikai berendezéséről és szervezéséről 
a" Vasmű gondoskodna. Megállapodunk abban, "hogy áz~~ 
indonéz kiállítás befejem.se után Varga elvtárs visz-" 
azaadja látogatásunkat a Szabó Ervin Könyvtár központ-
jában, meg„ ézi kiállításaink j ¿gyzjSfcét és az előkészü-
letben léví kiállítások forgatókönyv-tervezetét is. 

Nagyon jo érzesse! íhdplünk"háza. """" 
- Munkamód szeri viták ide, vagy oda - gondoljuk mà-
günkbán"- azért nem végzünk hiábavaló munkát a lép-
csőházdekorálással. 

Vészi Éva-Oláh Attila 

ESEMÉNYNAPTÁR 
Szeptember 19 Forradalmi munkástüntetés Budapesten 

' • 193Ö® -
" 6¿ Bányásznap 
" 9; Bulgária nemzeti ünnepe 
" 2o¿ Száz éve született Rákosi Viktor /I860/ 
» 22, 75 éves" Benedek Marcell /1885 sè./ 
» 26. 15 éve halt meg Bartók Béla /1945/ j 
" 29. A magyar-néphadsereg napja. A pákozdi. 

csata /1848/ 



TANULMÁNYI KIRÁNDULÁST"rendezett a Szabó"Ervin 
kör julius 27-28-án Miskolc és Sárospatak könyvtarai-
nak megtekintésére. Könyvtárunkból a kiránduláson né-
gyén "vettünk részt és rendkívül tanulságosnak találtuk 
a két napot. 

"Az utazás szabadságunk terhére ment, Így a szak-
mái látnivalók mellett igyekeztünk az időt kellemesen 
iß eltölteni. Fürödtünk à tapolcai barlangfürdőben és 
kirándultunk Lillafüredre, sétáltunk a sárospataki park-
ban és megtekintettük a várat;" 

Haröm könyvtárban jártunk. Miskolcon megnéztük 
á"Műszaki"Egyetem"könyvtárat. A könyvtár elhelyezése" 
ideiglenes, végleges épülete még nem készült el. Egyik 
legfontosabb feladatuk, mint általában a hasonló "jél-""" 
legü"könyvtárakban,"â tanszékeken tárolt anyag regiszt-
rálása és ellenőrzése. . 

A II.Rákóczi"Ferenc megyéi könyvtár önálló épü-
letében most készültek el az új raktárak; a helyhiány 
azonban máris gondot okoz nekik. Nagyon szép a gyerme-
kek olvasója; korszerű,"bár kicsi áz említett uj rak-
tár. Nem régén mentek át tanácsi kezelésbe a kerületi 
könyvtárak, igy a megyei könyvtár gondjai"csökkentek;"' 

A sárospataki egyházmegyei nagykönyvtárnák ter-
mészetesén a másfélszár Tos teremkönyvtár része a leg-
érdekesebb. Szinte "teljes egészében, könyvanyagában~"es 
elhelyezésében őrzi egy 19.század elejei könyvgyűjte-
mény kepét; A Szabó"Ervin kör kedvezményes utazás-, 
szállás-; és étkezééűlehetőségeket biztosított. "A" hyá-
íl szabadságok miatt ñem vettek részt az uton annyi-
an, "amennyit ez a kezdeményezés megérdemelt volna. A" 
következő hónapokban sorrakerülő tanulmányutakon;"re-
méljük, több "résztvevő lesz. ""Mindnyájunk érdeke és 
haszna, ha minél többen részt veszünk ezeken a "szak-
mai országjárásokon." 

- t 

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


