




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 9.szám. 1960. szeptember 

MIT VÉGEZTÜNK A KÖZPONTBAN A ZÁRVATARTÁS ALATT? 

Könyvtárak és könyvtárosok ma is vitat-
ják a könyvtár bezárásának, illetve a nyári forgalma 
szüneteltetésének szükségét. 

Egyik vélemény szerint a könyvtár nem 
kapcsolódhat ki a szellem.«, élet vérkeringéséből, nem 
zárhatja b- kapuit. Be kell zárni, rendbe kell hozni 
a könyvtár t, vallja a másik, Szerintünk az adott 
könyvtár reideltetése, jellege és adottsága dönti el 
a kérdést. 

Állítjuk, hogy egy nyilvános,^ nagyfor-" 
galmu könyvtárnak éppen a zavartalan és jó"közönség-
szolgálat érdekében feltétlenül le kell mondania a 
nyári üzemeltetésről, - a nyitvatartásról, "uborkasze-
zon" alatt az általános rendezés, a revizió, a nagy-
takarítás érdekében. 

A kulturforradalomban a szocialista 
könyvtár feladatéi megsokasodtak. 

A mi könyvtárunknál a megnövekedett for 
galom; az egymást követő bibliográfiák készítése, a 
különböző kiállítások szüntelen rendezése; a feldol-
gozó osztály folytonos összehasonlító munkába; a ka-
talógusok fejlesztése és gondozása; az országos fo-
lyóirat K«C; készítése,"a folyóiratduplumok és szór-
vány számok i énylése; bizonyos különgyüjtemények Uj 
besorolása stbí, nagymértékben növelik a könyv for-
gási sebességét, illetve a. gyüjteraények szünet nél-
küli forgalmat. A nagy forgalom a raktárakban bizo-
nyos természetes ziláltságot, a számsorban számren-
dí hibákat idéz elő. A revizió alkalmával évente 



ig en sok könyvöt találunk rossz helyen. Ezek a hibák 
» forçalom felfokozott üteméből, a raktári jelzetek 
lekopasa következtében előállott helytelen könyyelra-
kásoköól és az avatatlan kezek tiltott beavatkozása 
nyomán keletkaznek« Izeket a hibákat ki kell javíta-
ni, a könyvállományt rendbe kell hozni. 

I kikölcsönzött könyvek nyilvántartója 
(indikátor) = ̂ éhasönlitása a könyva lománnyal, a" 
katalógust.ezése és bővítésé, a raktárak rende-
zése és áth& yezése, mind olyan sürgős ée nagy fela-
dat, amit forgalom közben elvég« íi nem lehet. 

Nem tudjuk pontosan, más könyvtárakban ho-
gyan oldják mag ezeket a szerintünk többé-kevésbé min-
den könyvtárban esedékes és a fejlődéssel járó felada-
tokat, d© ©gy biztos » nálunk léteznek, évről-évre je-
lentkeznek, nem erőszakolt, mondvacsinált problémák. 
Tudjuk, vannak közöttük olyan kérdések is, amelyek'/ 
szervezetlenségből, költségvetési és adminisztrációs 
fonákságokból erednek, de egyelőre fennállnak, évről-
évre megoldásra várnak. 

Az idén, a többi nagykönyvtárakkal való" 
megállapodás folytán könyvtárunk bezárását, a revizió 
szokásos megtartását augusztusra halasztottuk. A vál-
toztatás munkatervünkben nagyobb zavart nepi okozott. 
Megjegyzem, hogy menetkÖL m munkánkat több zavaró 
körűimért; bizonyos munkafolyamatok elkerülhetetlen 
keresztező« ̂ se, a szabványosított katalógusszekrények 
különféléé ¿*e, műszaki tökéletj viséga, a szünetben e-
sedékeg tatarozás! és takarítási ÍÍunkák egyidejű vég-
zése és az elmaradhatatlan kivételes forgalom nehézi-
tette, illetve akadályozta. A katalógusrendezés 24 na-
pig tartó munkáját két dolgozónak kényelmetlenül, álló 
helyzetben kellett végeznie. 

"Külön kell említeni a raktári dolgozók ne-
héz; nem mindennapi munkáját, amely munkavégzés komoly 
fizikai teljesítmény is volt. Említést érdemel még á 
könyvtári takarító dolgozók megerőltető, jól végzett 
munkája. ~ 

A zárás ideje alatt a könyyvisszavétel 
nem»szünetelt. Naponta, - szombat kivételével- 15-"' 
tői 18- óráig vettünk vissza kikölcsönzött könyveket.' 

A nehézségek mellett voltak kedvező jelen-
ségek j í, a- lyak nagymértékben hozzájárultak munkánk 
sikeréhe . i vünk teljesítéséhez, így a Feldolgozó 
Osztály, é« -.dasági Hivatal, valamint a Könyvkötészet 
készséges és pontos munkája. 

Árrevízióval kapcsolatos felméréseket^ 
és a munkatervet még juniusban, forgalomközben elké-
szítettük és ennek megfelelően a következő munkálato-
kat végeztük el: ' 

1./ A"szakkatalógust 7 db. 45 fiókos 
szekrénnyel bővítettük. Ez a rendezés lehetővé teszi, 
hogy 5 évig - a második ötéves terv végéig - ne kell-
jen bővítés szempontjából a szakkatalógushoz nyúlni. 



A katalógusho házi könyvkötészetünk kézi nyomással 
X2oo db® ólakét készített. Földrajzi katalógusunk e-
gyes dobozainak zsúfoltságán a cédulák átrakásával, 
jobb elosztásával enyhítettünk. Folyóiratkatalógu-
sunkat 1 db® 45 fiókos s ekrénriyel, a cirill-kataló-
gust 15 fiókkal ísővite+tük. 

:>/ A Röpira¿gyűjtemény uj besorolása 
foüy tán é - .-tel enné vált "R" jelzetű cédulákat ki-
szedtük - -, s, földraj -, ás a nyilvános betű-" 
rendes katalógusból. Ez munka l®5oo®ooo cédula át-
nézésével és kb® 5o®ooo c iul> kiszedésével járt. " 

3./ A vallásos agitatív (klerikális) köny-
vek cimeit a szakkatalógusból kiírtuk."A cédulák"ki-
szedését ennek alapján az összes katalógusból később, 
forgalomközben végezzük el. 

4»/ Általános gyüjteményün 8- jelzetű 
csoportjában (kb. 6o»ooo kötet) helyszámrendi ellen-
őrzést tartottunk. Az ellenőrzés során 425 db. köny-
vet találtunk rossz helyen. 

5*/ Kb. 2o.ooo db. indikátor, hasonlítot-
tunk össze a könyvállománnyal, a pontosabb kölcsön-
zési nyilvántartás céljából. A nyilvántartóban téve-
désből visszamaradt 171 dh. indikátort helyeztünk 
vissza a könyvekbe, 47 db. volt rossz helyre beoszt-
va és végül 35 tévesen :szitett másolatot semmisí-
tettünk m g. 

6./ Terven kívül végeztük el a kézikönyv-
tár revi* óját. A nyilvántartót összehasonlítottuk 
a könyvál ománnyal. A hiányjegyzék készítése folya-
matban van. 

7®/ Késedelmes házi kölcsönzőknek (könyv-"' 
tárosoknak) 62 db. felszólítást irtunk. Az uj beszer-
zések könyvkártyáit egész hónapon át folyamatosan 
megírtuk. -

8./ Rendeztük a folyóiratterem tárlóit. 
A köttetésből visszamaradt 1959-es folyóiratokat, a 
többes- és d'uplumpéldányokat kiemeltük a tárlókból 
és kötésre előkészítettük, illetve elhelyeztük. A 
tárlókban célszerűbb elhelyezési rendet vezettünk be, 
az elhelyezett kurrens folyóiratok szoros betűrend-
jét és számrendjét ellenőriztük és a hiányokat szám-
bavet tük® Megállapítottuk a folyóiratszolgálat hiá-" 
nyosságait kiküszöbölésükre terven kivül javasla-
tot kés ~it • riünk. Rendeztük a házi folyóiratkölcsön-
zések-í Ír, s hátralékosokat felszólítottuk. 

9./ A'Fővárosi Tanács Jogügyi Osztályáról 
visszaküldött 1945-1955 évi peresített könyvtartozá-
sokat, ujabb perindításra előkészítettük. Ennek so-
rán kb® 5oo db. ajánlott perfelszólitást irtunk. Az 
196o. év januárjában és februárjában lejárt könyve-
ket perlésre előkészítettük. 

10./ Raktári dolgozóink a pinceraktár tel-
jes átrendezésével párhuzamosan ezekben a helyiségek-
ben a nagytakarítást is elvégezték. Az átrendezés az 



időközben pótlólag beszerzett ujságkötetek elelyezése 
miatt vált szükségessé. A II."emeleti folyóiratraktár-
ban » a Budapesti Gyűjteményben és a duplumraktárban 
részleges rendezést végeztek, közben 2.193 folyóméter 
könyvet mozgattak meg. 

Végül meg kell említenünk,.hogy a nyári' 
zárvatartás szokásos í"5pontjához igazodva augusztus 
22 és 3' tökátti lejárattal kölcsönöztünk ki könyve-
ket. È. ^tartás időpontjának eltolódása miatt eze-
ket a köl : Önzőket értesíteni kellett, hogy az augusz 
tus 22-től 3o-i lejáratra kikölcsönzött könyveket szép 
tember 1-től 7-ig hozhatják késedelem n Ikül vissza. 
4oo db. ilyen értesítést küldtünk olvasóinknak. 

Az elvégzett munkák összegezéséből kitű-
nik, hogy a tervfeladatokat - a földrajzi katalógus 
bővítése kivételével - teljesítettük. A katalógusbő-
vités a munkálatok közben felmerült más munkák szüksé-
ges elvégzése miatt maradt el. Ezzel szemben - az e-
lőbbi pontokban foglaltak szerint - számos terven ki-
vüli munkát végeztünk el. 

• 

Kondorosi Sándor 

ALKOTMÁNY-ÜNNEP A KÖZPONTBAN 

Augusztus 19-én, pénteken délben, a 
Szakszervezeti Bizottságunk rendezésében, bensőséges, 
baráti ünnepségen emlékeztünk meg Alkotmányunk- és az 
uj kenyér ünnepéről. Az Ízlésesen feldíszített ebédlő-
teremben, teritett asztalokon bor várta dolgozóinkat. 
Az ünnep jelentőségéről, a kenyér és a néphatalom lé-
tének, gya apadásának összefüggéseiről Vasvári István 
szólott s h-, ígsulyozva Alkotmányunk egyik legnagyobb vívmányát, a munkához és a művelődéshez való jogot. 
Ezután Farkas néni szegte meg az idei termésből, az 
uj búzából sütött, nemzetiszin szalaggal díszített,: 
kenyeret, amelyből minden jelenlévő kollégának jutott 
egy karéjjal. Végül mindannyionk közös jó munkájára, 
Népköztársaságunk virágzására ürítettük poharainkat. 



A KISZ-KONGRESSZUS ELŐTT 

KÖ^Vetlérül: &rr ellenforradalom leverése után 
1957. már-cí iß 21-én al&KUlt meg a Ko: ui; tata Ifjúsági 
Szövetség® . an az időben, amik '; párt száínára el-
sőrendű fo 14¿c-aságu volt, h gy a ifjúság közötti mun-
kához közvetlen irá lyfoui. ,.;. sal rendelkező szervezet-
tel birjon, amely szétos; .atj azoka & zűrzavaros 
eszméket, amelyeket az ellenforradalom az ifjúság egy 
részében kiváltott. 

A párt annak idején meghatározta azokat a 
követelményeket, amelyet ifjúsági szervezetével szem-
ben támasztott. Az eltelt három év alatt a KISz bevál-
totta a hozzáfűzött reményeket, szervezetileg megerő-
éödöt't. 196o. máĵ us 31-én 13.132 alapszervezetben 
464.346 tagot számlált. Tevékenysége raa már kiterjed 
az ifjúság minden rétegére. Bár létszámában nem éri 
el ä DISz-ét, tömegbefolyása és az ifjúságra gyakorolt 
hatása lényegesen nag/obb. Ezt az tette lehetővé, hogy 
az ifjúság figyelmét képes volt olyan feladatokra irá-
nyítani, amelyeket a fiatalsá lelkesen támogatott és 
annak végrehajtásában 1 zzá méltó aktivitással vette 
ki részét. 

Ilyen például az ész napçazdaség szempont-
jából döntő fontosságú, a Han.;ágban vegzett munka, 
amelynek védnökségét a KISz vállalta. Itt 196o-ban 
több mint 2o ezer fiatal dolgozott. Elvállalta továb-
bá a második ötéves tervben többek között a Bunai Ce-
ment és Mészmíl építésének, a vegyiipar és a lakásépí-
tésnek védnökségét. 

Az elmondottakból világosan látszik, hogy 
a KISz nagy feladatok közepette erősödik. Ezek megva-
lósításában tagjain kivül mindinkább támaszkodik a 
magyar ifjúság legszélesebb rétegeire, a népi demok-
ráciáért és a dolgozók felemelkedéséért tettrekész 
tömegekre. 

Három év eredményei alapján szükségessé 
vált a KISz kongresszusának összehivása, a további 
feladatok megtárgyalása, a fejlődés biztositáca érde-
kében. A KTSz-kongresszus összehívásával az MSzMP is 
egyetérts és hozzájárult, hogy i960, decemberében 
a KISz -o-gresszusát Összehívja. Ez a kongresszus 
nemcsak a KISz tagjainak ügye. Az ott hozott határo-
zatok, lefolytatott viták, s azok eredményei-hatás-
sal lesznek az egész magyar ifjúság további fejlő-
désére. Minthori a jövő generációjának nevelése w * 
gész társadalor$\: feladata, foglalkozzanak vele mind-
azok, akiknek neft mindegy, hogy ez a generáció mivé . 
lesz, hová tart, mennyire lehet rá szamitani. 

Oláh Attila 
42. sz. ker.könyvtár 



NÉHÁNY GONDOLAT A -JÓZSEF ATTILA OLVASÓMOZGALOMRÓL 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár KlSz-szérve-
zete részt vett és tevékeny szerepet vállalt a József 
Attila olvasómozgalomban» annak megindulása óta. E moz-
galom célja, bogy irány aa az ifjúság művelődését, 
megszerettess ez olvasást olyan fia lókkal is, akik 
eddig még • mvs szórakozás örömét nem Ízlelték. A Jó-
zsef Attila olvasómózgaloL ¿telező és ajánlott olvas-
mányai bőséges választékul izols-'lnak az ifjúság szé-
les rétegének. A választás megkönnyíti t.. a lehető-
ség, hogy bronz, ezüst és aranyérmet lehet szerezni. 
Az olvasómozgalom könyvjegyzékén szerepelnek az uj ma-
gyar, a szovjet és a klasszikus irodalom remekei. E 
mozgalom segítségével saját magunkat és a fiatal olva-
sókat tudatos, tervszerű olvasásra szoktatjuk. 

KISz tagjaink közül 23-an vesznek részt a Jó-
zsef Attila olvasómozgalomban. Az elolvasott anyagról 
csoportos beszámolót tartanak. A beszámolók nem vizs-
gajellegüek. Beszélgetés közben a jelentkezők számot 
adnak arról, hogy valóban elolvasták az önként válasz-
tott könyveket, tudják-e azokat ajánlani könyvtárukban 
olvasóiknak. 

A József Attil olvasómozgalomban való rész-
vételre végeztünk szervezest r ¡raosak saját szerveze-
tünkben, h nem a VIII. kerületi KISz bizottsággal kar-
öltve a kerület üzemeiben is. iz nagyüzem KISz titká-
rával beszéltünk a mozgalomról, annak szervezési prob-
lémáiról. Négy alkalommal voltunk kint üzemben is. A 
VIII. kerület munkáját akarjuk segíteni most készülő 
öt tablós vándorkiállításunkkal, amelyből három tabló 
a József Attila olvasómozgalomról, két tabló József 
Attila ' életéről szól. 

Azonban.mindezzel még mindig nem tettünk 
meg mindônt azért, hogy a mozgalom célját á gyakorlat-
ban megközelítsük saját szervezetünkön belül. 46 KISz 
tagunk közül csak 23-an jelentkeztek, hogy megszerez-
zék az aranyjelvényt » holott ez minden fiatal - nem 
KISz tag - könyvtárosnak is hasznos lenne, mert az 
aranyjelvény kötelezné őt sok olyan könyv elolvasásá-
ra, amely munkája, hivatása teljesítését könnyítené 
meg. Egy aranyjelvény birtokában erkölcsi alapja is 
lenne ahhoz, ogy a könyvtárba járó fiatalokat meg-
nyerje a Józ ef Attila olvasómozgalomban való részvé-
telre. 

Fiatalok, felhívással fordulunk hozzátok, 
jelentkezzetek a könyvtár KISz szervezeténél a József 
Attila olvasómozgalom beszámolóira! Szerezzétek meg a 
József Attila olvasómozgalom aranyjelvényét! Szerettes-
sétek meg a mozgalmat a könyvtáratokba járó fiatalok-
kal azáltal, hogy kezükbe adjátok az irodalom kincses-
tárának Válogatott remekmüveit és azokat a könyveket, 
melyek elősegítik a természettudományi és politikai 
képzettségüket i 

Tóth Jánosné 



ANKÉT UTÁN... 

Lapunk más helyen beszámol az augusztus 31— n 
tr rtott dl.. ¡szolgálata, ankétról. Itt ígéretünkhöz-hi-
ven válaszolunk a felszólalásokraj miután erre - időhi-
ány miatt - úgyszólván egyáltalán nem került sor. 

.*/ Porgách Tiborné megerősítette • st a vélei 
nyünket, hogy olvasóteremre igen nagy szükség van könyv-
tárainkban, Kellő kihasználása - a megfelelt kéz•! v-
tári állományon kivül - elsősorban az OIVÍ S .ai il.-fi-
gyelőn múlik. Ismerjük a 2.sz. könyvtár referensz napló-
ját, valóban dicséretet érdemel. Javasoltuk már, hogy a 
KÍH. segitségével Trink elvtárs a legkiemelkedőbb -
jegyzéseket tegye közkinccsé. Most ezt megismételj. a 
2,sz.könyvtár nyitása után pedig -^Holló elvtársnő -
vaslatára - megszervezzük az olvasótermi felügyelők ta-
pasztalatcseréjét is. Meg kell vizsgálnunk azt is, nincs-
e módunk, elsősorban a külső kerületi könyvtárakban,ahol 
van olvasóterem, olvasótermi felügyelőt is biztosítani 
éppen a 2.sz. könyvtár jó tapasztalata alapján. 

2,/ A tematikus talóguspkról Porgáchnén kiv 1 
többen szóltak és joggal bíráltak osztályunkat azért, 
mert er e y helyen nagy munkával előállított katalógu-
sokat nem sokszorosítjuk, s hagyjuk, hogy párhuzamos 
munka folyjék. E probléma megoldásához azt kérjük 
könyvtárosoktól, hogy minden munka elkezdését jelentsék 
be osztályunkon,a párhuzamos munka megakadályozása cél-
jából. Jelenteni kell a munka befejezését is, mert a 
szakbizottságok a kész munkát megvizsgáljak majd, h gy 
vajon általános igényt elégit-e ki. A szakbizottsági k 
javaslata alapján, esetleg a központ kiegészítésével, 
a kész sokszorosított anyagot valamennyi könyv r h ba 
eljuttatjuk. Van azonban olyan probléma is, h. y a 
ját magunk munkáját jobban megbecsüljük mint a kapottat. 
Erre mutat sok módszertani levél, bibliográfia o , 
Ugy gondoljuk, elsősorban az egyes kollektívákon múlik, 
hogy eren a téren változás történjen. E kérdéssel kap-
csol:.tor a Hargittainé és mások által igényelt tapasz-
tal! ;re is; Igazuk van azoknak, akik kifogásol ., 
hogy könyvismertető értekezleteink és szakmai vitáink 
áltálábeü csak a könyvtárvezetőknek szólnak. Säjho3,en-
nek helyiséghiány az oka, amin egyelőre nérft tudu k vál-
toztatni, Annyit megígérhetünk, hogy negyedéven! gy» 
szer a Kossuth klubban a mostanihoz hasonlójellegű an-
kétot szervezünk; természetesen különböző témával, ;eg-
közelebb a propagandamunkáról. 

3./ Többen beszéltek az olvasói igények a!avu-
lásáról /Meisznerné, HolIóné, Becskiné, Tóth, stb./. A 
közeljövőben megjelenő Évkönyvben összefoglalást adunk 



az igénykutatás problémáiról és módszereiről. Ebben is 
javasoljuk, hogy minden könyvtár a maga területén a leg-
különbözőbb módszerekkel kutassa az olvasói igényeket 
éppen abból a óéiból, hogy 'részben kielégitse és fejlesz-
sze a helyes igényéket, részben küzdjön a helytelen igé-" 
nyek ellen. Minlen könyvtarban csak a feltárt igények fi-
gyelembevételé rel lehet dolgozni, s központilag csak ál-
táL ános céloké is és ebből fakadó feladatokat jelölhetünk 
meg. Az előjegyzés befolyásolására véleményünk szerint 
több gc r. î o t ke 11 ford i tani ugyan, de csak részkérdésnek 
tekinthető és a könyvtáros olvasószolgálati munkájára 
ezen kivül még igen sok tényezőből következtethetünk. Ál-
talában azoknak a könyvtáraknak a gyakorlatával értünk 
egyét,piôljèkaz egyes könyvekre felvett előjegyzések szá-
ma korlátozzák, s ezzel elkerülik, hogy kisebbértékü 
könyvek forgalmát egy.-két évre előre "biztositsák"; A 
"mindent olvasson el az olvasó" elvvel nem egyeztethető 
össze a szocialista nevelőfeladat. A mai könyvtermés^mel-
lett senkinek sincs ideje minden könyv elolvasására.Ép-
pen szert arra kell törekedni, hogy a legjobbat olvassák, 
még erre is kevés az idő. Az ismert olvasószolgálati cé-
lokat csakis a legjobb könyvek olvastatásával erhetjük el. 

4./ Márffy elvtárs a következetesség szerepé-
re hivta fel a figyelmet, ugyanezt tartja lényegesnek 
•Becskiné is. Valóban csak az elkezdett olvasószolgálati 
kisérletek égigvitele, többszörös megismétlése, az 
eredmények összevetése árán érhetők el eredményék. Itt 
kell szólni arról, milyen sajnálatos, ho^y néhány he-
lyen a megkezdett személyi-lapok vezet eset abbahagyták;" 
Ez majdnem annyi, mintha el sem kezdték volna."Az olva-
só segitése szempontjából semmit sem ér a régóta nem ve-
zetett személyi-lap, a kutatások számára pedig csak ak-
kor volna értelme, ha az indulás és a zárás között a 
megtett utat valóban elemeznék. Jelentős szám esetén, 
igy az adott időben a könyvtár tartalmi munkájáról kap-
hatnánk keresztmetszetet. Erre azonban még sehol sem 
került sor, s igy a személyi lapok vezetése valóban kár-
baveszett munkának tűnik. Csak Márffy elvtárs szól az 
olvasófüzetek szerepéről, pedig igen nagy jelentőséege 
lehetne az olvasókkal való egyéni foglalkozásban. A 
legfontosabb, hogy ne tekintsék valamilyen adminisztrá-
ciós feladatnak az olvasófüzetek eladását, amely után 
már semmi dolguk sincs.Seramiképpen sem helyes, ha egy 
könyvtárban 4*- Ft-ot kérnek a beiratkozáskor azon a 
cimen, hogy,olvasófüzetet is adnak. Olvasófüzetet csak 
akkor kell kiadni, ha előbb elmagyarázták az olvasónak, 
mi a célja az olvasófüzetnek és az olvasó ezután kéri/ 
Ebből következik, hogy a már beiratkozott olvasóban 
bármikor, a könyvtáros nevelőmunkájának eredményeképp i 
pen felébreszthető az igény a színvonalasabb olvasás-" 
ra és ennek'segédeszközeként felajánlható az olvasófü-
zet. Ha igy látják a könyvtárosok az olvasófüzet szere-
pét, máshol is, nemcsak a 3.sz. könyvtárban - lesz ez 
hatásos eszköz. 



5«/ Igen örvendetes, hogy a fiatalokkal és kü-
lönösen az ipari tanulókkal való foglalkozás milyen, 
nagymértékben vált a könyvtárosok szívügyévé, A"23."és 
a 26-os könyvtárak jó példíja reméljük, másokat is kí-
sérletezésre és cselekvésre búzdit. - Egy ébként ugy e té-
makörben csak a legkevesebbet mondták el a felszólalók 
az időhiány lutt, éppen ezért még többször vegyék igény-
be a K.H» i istosiiotta nyilvánosságot a tapasztalatok 
terjesztésé re. 1- - - - -

' 6;/ Igen sokan bírálták rtatisstikai'rendsze-
rünket, ~teljes joggál. Különösen igaza volt Csemákné-
nair:a '"aki réœben a etatisztikai fegyelmet, " részben az 
ezzel ellentétben álló tartalmi kérdéseket érintetté, 
A probléma országos jellegű, s mi csak akkor és annyit 
változtathatunk, amikor és amennyit az országos szervek 
jóváhagynak. Ennek következtében kell az Univerzum kö-
tetet ezentúl a természettudományos müvek közé sorolni. 
Az a tervünk, hogy az olvasószolgálati szakbizottság-
gal közösen a közeljövőben megjelenő Gimjegyzék minden 
egyes címét statisztikai rovatainknak megfelelő számo-
zással látjuk el, s ezzel biztositjük, hogy minden 
könyvtárban egységesen készitsék a statisztikát. Ami 
a tartalmi kérdéseket illeti, igyekszünk majd a fenti 
számozással erre is orvoslást találni és felterjeszt-
ve felettes szerveinkhez, jóváhagyást kérni a módosí-
táshoz,, 

"7./ Kevesen szóltak a yálogatópolcos kölcsön-
zés keretében felvetődő prob 1 émákról.""I6' 1 an azért, mert 
egy évvel ezelőtt külön napirendi pontban vitatkoztunk 
már ezekről, talán azért is, mert a kiküldött tanulmány 
sem ; ; rlkozott ezzel részletesen, A követkor 5 év ele-
jére' az eddigi tapasztalatok összegezésével újra napi-
rendre tüzzük. Ennek az a feltétele, hegy minden könyv-
tár, -.hol ezt a módszert alkalmaztak, bátran kísérle-
tezzen és kísérleteinek tanulságait folyamatosan gyűjt-
se, összegezze. .-

8./ Marót Miklós hozzászólása egy sor általa- • 
nos kultúrpolitikai, könyvtárpolitikai kérdést érintett. 
Bővebb megtárgyalásra éppen időhiány miatt nem kerülhe-
tett eor»b ugy gondoljuk, most semvolna helyes som-
más választ adni. Nézetünk szerint - szemben minden nyu-
gati tapasz ctlattal - nálunk az olvasás iránti igény 
allandóai "n. és azt mondhatjuk, hogy a technika minden 
vivmány;^ csak fokozza az olvasási igényt: a film, a Ije-
le viz i ¡ó fe'"a rádió bevált mind könyvpropagandista ̂  is; Ép-
pen ezért abban értünk egyet, hogy a növekvő igényt 
minél színvonalasabban kell kielégíteni és ehhez a Köz-
pont; minden segítségét az eddigieknél tervszerűbben és 
módszeresebben kell felhasználni a kerületi könyvtárak-
ban. 



9../ â kötelező irodalomnak rövidített Le őr 
ló kölcsönzése lehetséges, van ilyen gyakorlal 
könyvtárakban is. Ahol Hargitainé javaslatát ¿ : 
tartják és a kötelező irodalommal vale •;.. 
megoldani nem tudják, vá"e.,szák az ajánlott módszert, 

' lc„;. Sj'idegenny elvű kön. • okk nem tudjuk 
valapenny:. K*WT »u ik at ellátni. Egy néhány német, an-
gol vagy fra&si« kör r , elsősorban a kétnyelvű sorozat 
kiadványainak beszerzése etcéges, rde nem hisszük",' 
hogy ez, komolyabb igényt ki áLégí íetne; i t is alkal-
mazni kell a javaslataink között szereplő közvetítést, 
idegennyelvü Könyvet kereső olvasóinkat küldj, a > 
pontba. 

Dobos Pirosk 

A HÓNAP KÖNYVEI 

MAJOR,Máté: Építészettörténet. Tőkés és szo< 
épitő társadalmak építészete, Bp, 196o. MüszaL 
589[3] p. 388 szövegközti kép. 

Impozáns könyv, s ezzel Major Máté bt íje 
építészettörténetét. Az első két kötet a legsz« 
laikus tömegeket is megmozgatta. A közelmúlt és 1 • 
regénye, mondhatnánk igy is, mert a francia for' e.. 
tói napjainkig nemcsak az egyes korszakok éj ..sej 
adja az illusztris szerző, hanem bevezetőképpen 
gyik időszak előtt megismertet a kor társadalmi, gazda-
sági-technikai változásaival, ezenkívül rövid, de igén 
magvas összefoglalót kapunk az irodalomról, festészet-
ről, zenéről : z, sőt valósággal remekbeszabott portrék 
rajzolják déo a polit !.. Oka.t és tudósokat, írókat és 
festőket, költőket és/zenészeket. 

De mindez csak körítés a nagy témához: az 
tészettörténethez, ' Pontos és találó megállapításokkal cl 
vezet a máig, mindenütt megfelelőe 
nivalóját. S ebben a könyvben kib -
az építészet holnapját is, hiszen egyformán beszámol a 
szovjet építészet legújabb útjáról,Le Oorbusier 
év előtti alkotásairól, Európa és 
ben épült uj építményeiről, valam' 1 ß 
dél-amerikai fővárosról, amelyik . á XXI,század sza-
ra épül. 

/TÓM '.r' 
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[KRÜVELEV] KRIVELJOV.I.A.: Az evangéliumi legendákról. 
[Bp.] 196o, Kossuth Kiadó. 138,[2] 1. 

"Kriveljov müvével a bibliakritika kilép a szi-
gorúan vett, bs&k szaktudósokat érdeklő tudományág kere-
tei közül, B népszerűsítő formában jelentkezik. 

Bevezetőjében arra a szembes .lentmondás-
ra hivja fal figyelmet, hogv mennyi n ''ni obőznek 
egymástól az egyes vallások, a mindegyik ran át tarja e-
gyedül üdvözítőnek. 

Mo,jd a Bibliának &z uj övet£< ; részét, "el-
sősorban a négy evangélista Írásait veszi vizsgálat 
alá. Megállapítja, hogy az evangélium mitosz¿t. remény, 
melynek történelmi forrásértéke nincs. Néhány döntő bi-
zonyítékot hoz fel a történelmi dátumok és a szereplő" 
személyek köréből; melyek az evangélisták állitásadt cá-
folják, Véleménye szerint az evangéliumok irói nem is 
voltak az általuk leirt Jézüs kortarsai és állításaik 
gyakran ellentmondanak egymásnak, 

Kriveljov megengedi a feltevést, hogy Júdeában 
éppen élhetett is egy Jézus Krisztus nevű ëmber, de ez 
nem azonos az evangéliumok által körvonalazod" Lakkal; 
Megbízható ókori forrás nem igazolja létezése legfel-
jebb néhány tulbuzgó keresztény másoló hamisítása. A 
világszerte nagy feltűnés keltett kumrani leletek sem 
Krisztus 7, mélyére szolgáltattak bizony:; tét st, csupán 
a népcsopor ra, amelynek kebelében a messiás. ;.egenda ki-alakult, 

Kriveljov számos, a Bibliából vett idézettel 
bizonyítja, hogy az evangéliumi erkölcsben t • oszolga-
tartó társadalom erkölcsi normái öltöttek teltet. 

A mü rávilágít, hogy a kereszténység azért 
terjedt el és győzött, mert az egységet képvis« .te a 
széthulló római birodalom sokféle népe és őszi ya kö-
zött. Végezetül, rövid áttekintést olvashatunk -ól, 
hogyan használta fel az egyház hatalmát a törté elem 
során, égészen napjainkig, arról, hogy az evangéliumi 
kegyes szavakat milyen erőszakos cselekmény'ber keresz-
tesháboruk, inkvizíció) váltotta valóra. 

Gáliczky 
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KÖNYVTÁRUNK ARCKÉPCSARNOKÁBÓL IV. 
Körösy József 
/1844-1906/ 

A maga korában a e ,ati tika lemzetközi tekin-
télynek örvendő müvelője, akinek véleményéÜ számos kér-
désben messzi országokból kérték ki. Körösy 187ö-től ha-
láláig állt Pest városa-? »majd Budapest statisztikai hi-
vatalainak élén s ebben a minőségeben ő teremtette meg 
és fejlesztette ki a magyar főváros statisztikáját, de 
szerepe hazai és nemzetközi tekintetben is úttörő volt. 
A Központi Statisztikai Hivatal nemrég /1958-ban/ önálló 
füzetben adta ki Körösy irodalmi munkásságának bibliográ-
fiáját. A gyüjtemeny, mely csak a j^elentosebFTmuvékét" 
tartalmazza, többszáz tanulmány cimét sorolja fel, ezek 
magyar, német, francia és angol nyelven, Budapesten és 
külfödön szakfolyóiratokban vagy önálló kiadványként 
jelentek meg. 

Már a puszta cim- tanulmányozása is sok tekin-
tetben fény* vet Körösy törekvéseire: se szeri- se szá-
ma az olyan rfcaíisztikai tanúim-íny oknak, melyek a ri-
deg számok trejével egyes, a hatalomnak visszatetsző 
társadalmi összefüggéseket tártak fel, igy például a tö-
meglakások és a tbc., a kereseti viszonyok és a korai 
halálozás, egyes társadalmi rétegek műveltségi állapota 
és a munkaidő hosszúsága közti viszonyokat. - Nem mond-
juk, nem is mondhatjuk Körösy tevékenységének mérlege-
lése alapján, hogy o forradalmi következtetéseket vont 
le mindebből. Nem: Körösy a rendszer keretén belül ma-
radt, reformokat akart, de ezek a tanulmányok mégis ké-
ny élmeTTeneF^vőTtak az. önelégült, mohón gazdagodni aka-
ró polgárságnak* Gyakran támadták ezek miatt Körösyt: 
"túlságosan sötéten mutatja he a helyzetet". 

De szóljunk arról, ami közelebbről érinti 
könyvtárunkat : 

Amikor Körösy 187o-ben az akkori népszámlálás 
végrehajtásár létesített Pest-városi statisztikai hi-
vatal élére í rült., hozzálátott egy hivatali könyvtár' 
kialakítás 'h> is. Ez a gyűjtemény, melynek fejleszti?-
sét eIsőjorbm a hazai és külföldi testvérintézmények-
kel folytatott csere utján végezte, (ugyanis"a fővá-
ros által l .ztositott keretből még a szükséges folyói-
ratok beszerzésére sem futotta) 19o3-ig több mint 
30.000 kötetre gyarapodott és 19o4-ben az akkor létre-
hozott Fővárosi Könyvtár állományába került. Ma is ez-
rével találunk a5 központi gyűjteményben könyvéket, u: -
lyoknek eGső tulajdonpecsétje igy hangzik: "Budapest 
székesfőváros statisztikai hivatalának könyvtára". 
Ennek a könyvtárnak 187o-től 19o3-ig terjedő története 



tehát része a Fővárosi Könyvtár múltjának. 
De Körösynek ennél is nagyobb szerepe volt 

a Fővárosi Könyvtár múltjában: 19oo-tól 19o3-ig *zért 
harcolt, hbgy a leendő Fovárosi Könyvtárat a statiszti-
kai hivatal égik.se alatt ön Ilósitsák és w akkori"tan-
ügyi tanácséir, Sárczy le n segítségéve] el is érte 
öelját. 19" i Körösy. mint a statt sr Lksi hivatal 
igazgatója. ? -, tos» lett az «nálló intézmén nyé emelt 
Fovárosi Könyvtárnak is, a«p.,yn3k közvetlen vezetője: 
Szabó Ervin. 
/ ~~""""~*,,Körösy volt tehát az .xső igazgátója(19o'4-k" 
tői 19o6-ig) a Fővárosi Könyvtárnak, Olyan hivatali fe-
lettes, aki teljes megértéssel kisérte és támogatta 
Szabó Ervinnek a könyvtár nagyszabású kifejlesztésére 
tett erőfeszítéseit. 
• I , w.;. ' • 

R.L. 

SZEMÉLYI HÍREK 

LUX LÁSZLÓNÉ eltávozott könyvtárunkból. A 
Pártfőiskola könyvtárában fog dolgozni. 

X 

KERTÉSZ PÁLT a Művelődésügyi Minisztérium 
Kulturakadémiájának egyéves tanfolyamára felvették. 

X 

.NEM; á LÁSZLÓNÉNAK kisfia született, Botond-
nak hivják. Gratulálunk! 

X 

Fenyvesi Józsefnét súlyos gyász érte, édes-
anyja elhunyt. 

X 

Ivanics Anna férjhez ment Óhegyi Pálhoz. 
Gratulálunk ! 



AZ ANTKLERIKÁLIS KÖNYVEK FORGALMÁRü 

Több kerül,eti könyvtárunk példaj ára y és kü-
lönösen a Bö oményí ut könyvtár edményeitől 
sarkalva a -¿¿-z. könyvtár is fontos ©elkitűzésének 
tartja, hogy oyegesen előrelépjünk az antiklerikális 
könyvek kölcsönzésében» Igyekeztünk kihasználni lehető-
ségeinket, hogy az olvasók -,teri ! a evclése érde-
kéhen fokozottabb módon juttassu e té; k irodalmát 
kölcsönzőinkhez» 

Éhnek érdekében szembetűnő helyen szabadpol-
cunkra helyeztük antiklerikális ismeretterjesztő könyv-
anyagunk ja vát," összesen 56 mű 79 példányát. A k.öny-""~ 
vekre a "Tudomány és a vallás" felirat hivja fel a fi-
gyelmet. A könyvek forgását május 2-től július 2o-ig 
kétkár.tyás kölcsönzési rendszerrel figyeltük® A 79 db 
megfigyelt könyv a vizsgálódás időszakában östzesen 
2ol olvasó Î» 2ébe került. Olvasóink foglalkozási meg-
oszlása a következő: 

Munkás 68 
Pedagógus 11 
Értelmiségi 17 
Háztartásbeli 17 
Főiskolás 15 
Középiskolás 19 
Ipari tanuló 6 
Egyéb 48 
Összesen 2ol 
Különösen örvendetesnek tartjuk, hog,.« a mun-

kásolvasók igen szép arányban olvasták az antikleriká-
lis könyveket," és hogy élénkülő érdeklődés jeleit ve-
hettük észre számos nőolvasónknál is. Megfigyelhettük; 
hogy ugyanazon olvasók több kölcsönzési alkaloimr.il új-
ra- és újra válogattak az antiklerikális könyvekből, 
és ugyanazon aláírások számos antiklerikális kciyv"kár-
tyáján szerepelnék. Nő tehát azon olvasók köre, akik 
nemcsak kíváncsiságból vittek haza egy-egy könyvet; ha-
nem komolyabban foglalkoznak világnézeti >^rdésekkel. 

Hog a könyvek kölcsönzésének tervszerű fi-
gyelése és a könyvek bizonyos csoportjával való megkü-
lönböztetett cglalkozás mennyire h sznós, azt igazol-
ja egyes antiklerikális könyvek figyelés előtti -es fi-
gyeles utáni kölcsönzésének számadata. 



Kölcsönzések szama: 
H g y e 1 é s Kölcsönzött 
előtti után összes péld. 
összes kb. ¡3 

összes péld. 
köles. hónap alatt • 

Trencsényi "lógia 12 22 6 
Tondi? Jezoüd' m tit-

kos hatalma Q • 6 2 
Rankes A pápák története 3 4 2 
Vipper: Róma .és a korai 

kereszténység 3 4 ' 2 
Kautsky: A keresztenyseg 

eredete ' 23 15 3 Haeckel: Van-e elet a 
halál után? 24 13 4 Holbach: A természet 
rendszere lis lo 2 

Az antiklerikális ismeretterjesztő iroda-
lom megkedveltetéséhez segítségünkre voltak az antikle-
rikális szellemfi szépirodalmi alkotások, melyeket az 
ismeretterjesztők mellett ..elyeztünk el a megfigyelés 
időszakában. Szinte állandóan kézben voltak a követ-
kező könyve . Mikszáth: Különös házasság, Kaffka: Han-
gyaboly, J: rasek: Sötétség, Diderot: Apáca, Peyrefit-
te: Szent Péter kulcsai, stb. Ezek mellett a megfigye-
lés időszakában szép forgási sebességet értek ©1 olyan 
könyvek is, amelyek korábban nem tartoztak a legkere-
settebbek közé: pl. Dobozy: Szent kut, Pándi: Hazug 
álmok papjai.... Hegedűs: Álszentek cselekedetei, Ivá-
nyi: Püspök atyafisaga. 

' " Külön figyeltük a szovjet antikleriká-
lis ismeretterjesztő könyvek kölcsönzését, és olvasott-
ságukról a következő számadataink vannak: a 27 példány 
szovjet antiklerikális könyvet 74 olvasó kölcsönözte 
ki, foglalkozási megoszlás szerint: 
munkás 
pedagógus 
értelmiségi 
háztartásbei 

28 
ht 
5 
6 

főiskolás 
középiskolás 
ipari tanuló 
egyéb 

11 -
24 

A kölcsönzési statisztika szerint kima-
gasló érdeklődés kisérte az utóbbi időben kiadott, ér-
dekesen megirt és ízléses kivitelű antíklerikális könyv 
veket. Erre vonatkozó néhány adatunk: 



Szerző és cim Példányszám Kölcsönzések 
száma 

Jaroszlavszkij:Hogyan szü-
letnek elaek és halnák 
meg-az 3 16 

Kriveljov: Könyv a Biblis—51 2 lo 
A vallás titkai 2 11 
Jaroszlavszkij: Kommunisták 

és a vallás ' .2 8 
Jóleső érzés vc t egyik nocivasónk vélemé-

nyét hallani, aki a követk ző jegy z.• el vitt ki már 
harmadizben egyszerre 2-3 nviklerikális könyvet: "Leg-
alább felnőtt ko j/bar: lásson tisztán az ember. A vallás 
meséi felett már eljár az idő". Szeretnénk, ha saját 
munkánk részét is érezhetnénk abban, hogy minél több 
olvasó fogalmazzon meg magában ilyen gondolatot. Ezért 
folytatjuk tovább az antiklerikális könyvek fokozott 
előtérbe állítását. 

Oláh Gábor v 28.sz.könyvt. 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Október 1. Kina nemzeti ünnepe 
" 6. Az aradi 13 vértanú kivégzése 1849. 
" 7 . A Német Demokratikus Köztársaság 

nemzeti ünnepe 
" 22. ' Tíz éve választották az első fanácso-

kat Magyarországon 
" 28. Hatvany Lajos 8o éves 
" 3o. Őszirózsás forradalom 1918. 



AZ ÁLLATKERTBEN JÁRTUNK... 

Szakmai okt.cásunk keretében,a Szakszer-
veseti Bi sággal eg, .tt augusztus -án délelőtt, 
tanulmán*.. iát rendeztünk az . eri; en. 

Vr, Angfcy Cea* * professzor, az Állatkert 
igazgatója a kultur 'rem" értékes előad-'st tartott. 
Az állatkertek eredetéről kel°tkaaé> ről és történe-
téről, többek között fővárosunk állask rtjéről is be-
szélt, Elmondta, hogy az ókorban Egyiptomban, Görög-
országban, Rómában, s időszámításunk előtt 5000 évvel 
Kínában voltak állatkertek. Ezeket az uralkodók és a 
gazdagok saját kedvtelésükre létesítették. Európában 
már a XV. században léteztek nyilvános jellegű állat-
kértek. A nevezetesebb régi állatkertekről, köztük a 
schönbrunniról, a hamburgiról és a stuttgartiról be-
szélt. (Stuttgart, Würtemberg fővárosa, Stutengarten-
ről - die Stute=kanca - kapta a nevét.) Az újkorban a 
cirkuszi mutatványokra és kereskedelmi célokra hasz-" 
nált állatokat külön állatkertekben mutatták be. (Ha-
genbeck, Hamburg.) 

- Állatkert'-' : 1862-ben alakult részvény-
társasági alapon. 19o7~oen - át a főváros,és ve-
zetésé-e Lendl Adolfot biz Meg. Területéből azó-
ta csak ù .vettek. A közel as it zaja, füstje zavar-
ja, fertő ,i az állatokat, hátráltatja a dolgozókat 
munkájukban. A tigriskertnél szeneinek a v natok, az 
állatok szénporral és füsttel fertőzöttek. A megvizs-
gált állatok tüdeje lila volt a fertőzéstől. A láto-
gatók és az iskolák zsivaja állandó izgalomban tart-
ja az állatokat, különösen a majmokat, csodálkozom, 
hogy nem üti meg őket a guta, - mondta a professzor. 

- Kísérletképpen^több évre a majmok egy 
csoportját elzártuk a közönség elől, csak etetőikkel 
találkoztak. Az elzártak egészségesek maradtak, mig 
a nyilvánosság előtt élők közül sokan elpusztultak. 

Allatkertünk fejlődési lehetőségeiről 
szólva megjegyezte Anghy Csaba, hogy a jelenlegi 
adottságok mellett tovább nem fejlődhet. Az állatla-
kások kicsinyek, korszerűtlenek. Az"állatok egészség-
védelméről 'b-s s érzésük valutáris és egyéb nehézségé-
iről is sz -t. Megjegyezte, hogy a régen épült müszik-
lák ma is megfelelőek, most sem lehetne jobbakat épí-
teni. 

Kiemelte, hogy pártunk és kormányunk' 
Hüvöévölgyben uj .állatkert építését tervezi, a mosta-
ni 24 hold helyett, mintegy 3oo holdnyi területen. 
Mint Európa egyik legmodernebb állatkertje, 15 év 
múlva készül el."Az uj állatkert nemcsak a nagyközön-
ség szórakoztatására épül, egyben a zoológiai és bo-
tanikai tudopiányok fejlesztési és kisérleti helye 



tesz, biológiai laboratóriumokkal és tenyés.. iepekkel 
ellátva. 

Anghy Csaba az,.állatkert feladatkörét t% kíH 
rfetkftBŐkbénr .jal SX te meg; ~ 

,' " 1® Az állatvilág fejlődésének bemutatása* 
az egysejtű lényektől, napjainkig. 

" " üj álla 'ajták, hibridek kitenyésztésé-, 
nek kisérütetezése. 

Az állatok elhelyezésének földrajzi, vi-
lágrészenként! csoportosítása, jobb életfeltételeik ki-
alaki tása, a zavartalan tudományos munka biztósitása, 
továbbá a nagyközönség alaposato tájékoztatása céljából. 

Mint dilettánsnak az előadáson és a sétán 
hallottak közül nem annyira a zoológiai és botanikai" 
szakkérdések kötötték le a figyelmemet, inkább a kuri-
ózumok és érdekességek. 

Az Állatkert tudományos dolgozói húszas 
csoportokban vezettek végig bennünket az Állatkert"1a-
kói"között. Megtudtuk, hogy a közönség milyen termé-
szetű károkat okoz fegyelmezetlen viselkedésével, az 
állatok meg nem engedett össze-vissza etetgetésével, 
amely sok esetben odáig fajul, hogy égő cigarettavég-
gel, gombostűvel, zsilettpengével és fémpénzzel bélelt 
zsemleyével "kedveskednek5/ az állatoknak. Az elefánt-
bébinek neylonzacskóba csomagolt élelmet adtak, amitől 
majdnem felfordult..- A- iskolacsoportok állandó zsi-
vaja, e nézők hangos nógatása nagymértékben befolyá-
solja az Hatok idegéletét, rontja étvágyukat és ve-
szélyezte i egészségüket. - Az a hir, hogy a vizilő 
lenyelt egy gyereket, koholmány. A viziló nem eszik 
hust, s igy gyerekhust sem. - Egyik juhfajta testé-
nek faggyútartalékát a farkában tárolja, innen gaz-
dálkodik a szükséges adagolással. —/ r,Az elefánt,bár 
szervezetének nincsen vasban hiánya", mégis eltüntet-
te udvara felső vaskorlátjának egy részét,"nagy buz-
galmában saját agyarát is. -"Zsiráfot azért nem tarta-
nak, mert nincsen nyakméreteinek megfelelő tornyos épü-
let és anyagi fedezet sincs rá, hogy építhetnének. -
A torzkülsejü állatok minden torzultsága igazolt, szin-
te nincsen semmi fölösleg rajtuk, minden testrészük-
re szükség van."- Van egy gyikfajta, amelynek egyidő-
ben ellentétes irányban mozognak szemei..- A pávián 
vörös alt'estrésze nem jelent kóros elváltozást, ellen-
kezőleg az egészség, a közeli szaporodás jele.- Az 
állatok mz őrök hangjának hallatára a legkülönbözőbb 
módon re agának, szelídülnek, vadulnak, üvöltenek. -
A leopárd és a párduc nem két különböző állát. E r e d e -
ti neve: leopárduc. A világ egyik részén leopárd¡ 
másutt párduc a neve. A párduc a legvadabb állat, 
nem az oroszlán, vagy a tigris."Egy nyájat képes egy-
szerre elpusztítani, nem szükségből, hanem kedvteles-
hol," vérengzésből öl. - A ragadozók a "legintelligen-
sebb!í állatok, valósággal gondolkoznak, hogy létüket 



fenntarthassák. - A majmot, ezt az okos álla; egy 
sereg dologra nem lehet megtanítani, pl; a szobatisz-
taságra. "A kutyát és a madekát - amint tudjuk - sok-
mindenre rá lehet Bzoktatni. - A leila nevü berber 
oroszlánunk szelid, s amikor kölyke van, akkor is meg-
lehet közelíteni. Ez a fajta már csak állatkertekben 
létezik; a vadonból kipu ztult. - A vadmacska szeli-
dlthetetifm, azonnal t iád és egyenesen a szemnek ug-
rik. A pőnílovak azért kicsinyek, m;irt származási he-
lyükön, Sho tl kopár, terméketlen szigetén megfelelő 
táplálék hiányában, elsatnyulnak. Gazdagabb legeion, 
pl. nálunk, másfélszeresébe is megnőnek. - A kenguru, 
ez a fejlődésbén lemaradt emlő., a táak jában hordja 
ki "koraszülött" kölykeit, itt van az emlője is. 
A kis monguz szembeszáll a kobrakigyóval is.~ A ma-" 
daraknál is sok mindent láthattunk, hallgattunk. Nem 
áll a mondás:""ritka mint a fehér holló"^"mert már a 
fekete holló is ritkaságszámba megy, kilőtték őket. 
A szabadon levő repülő vadmadarak azért nem repülnek 
el tanyájukról, mert repülőinaikat operativ uton el-
távolították. 

Láttuk az áquáriumot is¡ Egyik kis halfaj-
ta, a leselkedő támadó elől, szájába veszi kicsinyeit. 
- A ragadozó halak nem pusztítják a törpeharcsát, a 
bajuszuknál levő tüskék miatt. - A törpeharcsa szapo-
rításánál rájöttek; hog • elpusztítják a hasznos halak 
ikráit. - Létezik egy k^a halfajta, amelyiknél a him 
egyszerűbb és kisebb a nősténynél. Köztudomásu, hogy 
az állatvilágban általában a him a nagyobb és dísze-
sebb. 

Megnéztük az állatóvodát is, ahol az újszü-
löttek diáklányok és két kis puli felügyelete alatt 
játszadoznak, fajtára való különbség nélkül, medvebocs, 
oroszlánkölyök, kecskegida stb., békésen megfér egy-
mással. 

Jártunk a Pálmaházban is. Megfigyelhettük, 
hogy délszaki dísznövényeink időközben megnyúltak, 
terebélyesedtek, s mostoha életviszonyaik és mester-
séges klímájuk mellett is pompáznak. 

Hasznos," tanulságos volt az előadás és a 
seta."Anghy Csaba professzor fő érdeme, hogy az elő-
adás nívójából nem engedett, de mégsem kivant tudomá-
nyos ismereteket hallgatóitól. 

Érdemes volt mélyebben betekinteni az álla-
gok és növények rejtelmes, rendezett világába, tiszta, 
harmonikus életükbe. 

Tanulmányutunkat a hirtelen támadt ziva-
tar sem zavarta meg. Az állatlakásokba, cukroebódékba 
és egyéb mellékhelyiségekbe való menekülésünket gyor-
san elfeledtette velünk a sétavezetők további türel-
mes, szines, érdekfeszítő magyarázata. 

K.S. 
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TÉLI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK 
O k t ó b e r : 

SZOT beutalás 14 Ft 
BÉKÁSMEGYER /Pőv»Tanács/18 " 
SZIGLIGET » » 32 " 
KIRÁLYRÉT " " 3o " 

PILISSZENTKERESZT /SZOT/ 2o Pt 

HAJDÚSZOBOSZLÓ /SZÖVOSZ/ 32 » 
HARKÁNYPÜRDŐ " 32 " 

ókt.6-19 ' " 
ókt«" -n :v.2./Héviz,házaspár 
sze : 2-okt»5* 
szept.27-okt.lo 
okt. 11-. xt.24 + 
okt.25-okt.31+ > 
szept. 28-okt.ll 
okt.12-okt.25 
szept.21-okt.4 
szept.23-okt.6 

SZOT beutalás 
N o v e m b e r : 

?4 Pt 

PILISSZENT...ERESZT /SZOT/ 2o » 
7êgy~hetes is'/ i 

MISKOLC-TAPOLCA /PÉNZÜGY/ 32 " 
KIRÁLYRÉT /P5v.Tanács/ 3o » 
/egyhetes is/ 

nov.3-nov»l6+ 
nov.l7«fiov. 3o /Hajdú-

szoboszló/ 
okt.26-nov.3, 
nov.9-nov.22. 
nov.23-nc/.29. 
okt.27-nov,ll. 
okt.25-nov.7.+ 
nov.8-nov.21. 
nov.22-dqc.% 

D e o é m b 'e r : 

SZOT beutalás 14 Ft 

KIRÁLYRÉT /Tov.Tanács/ 3o " 

PILISSZENTKERESZT /SZOT/ 2o " 

dec. l-dec.14. ' 
dec.ll-dec.28. /I db./ 
dec. 6-2o 
dec. 2o-jan.2-ig. 

* 
nov. 3ö-dec.l3» 
dec. 14-dec.27, 
dec. 28-jen.3. 

+ Ezekbe a turnusokba csak indulás előtt 1-2 nappal, 
u.n. beugró jegyeket remélhetünk. 



HOGYAN KÉSZÜLT?... 

V;; Könyvtárunk Budaper i Gyűjteményénél már hagyo-
mányos, Hogy » ' T< te? 'H ¿uniókat egy-egy kiadvánnyal 
ünnepeljük,'i g .-nepeltua meg hazán sbadulásának 
15; evford ^ is'és igy jött létre a "Budapest szoci-
alista fejlŐdéös 1945-1959 " 3 kötetes bibliográfia. 

De hogyan készült, ïi k a kulissza tit cai egy ün-
nepi kiadványnak, amiből te nik akadályok miatt áp-
rilis 4~re csak az első kötet jelenhetett meg és mi tör-
tént addig, íaig most szeptemberben egymás mellé állit-
hatjuk végre & bamásrózsaszin három kötetet? 

1959 december elején körvonalaiban meghatároz-
tuk uj feladatunkat. A feladat aránylag könnyűnek lát-
szott és minden jel arra mutatott, hogy nehézségek nél-
kül, gyorsan elkészülünk. Hiszen felhasználhatjuk a Bu-
dapest története bibliográfia eddig elkészült anyagát, 
a'repertóriumot, a B analitikus katalóguscédulákat; sem-
mi az egész, csak a kiválasztott és felállított anyagot 
kel-1 legépeltetnünk, kicsit kiegészítjük a monografikus 
anyagot,'- és kész. Nagy ambícióval fogtunk munkához, 
munkaidőn kivül, hogy a rendeármunkánk emifctt ne marad-
jon el. Igen ám, csakhogy mikor szokott módszerünkkel 
- az any agg; ujtessel párhuzamo . n. - az anyag első ren-
dezését meg szpttük, kidéi ilt, y sz anyagunk mérhetet-
len mennyistgü és mégsem elegendő. A látszolagos ellent-
mondást az okozta, hogy a 15 évnek, még pedig Budapest 
történetében nagyon fontos^15 évnek, rengete. apró, jel-
lemző momentuma van, ami térhiány miatt a "nagy biblio-
gráfiában" nem'kaphat helyet, igy abba föl sem^vettük. 
Viszont ha hűen ki akarjuk mutatni fővárosunk és a ke-
rületek fejlődését, ezeket nem hagyhatjuk ki. Kénytele-
nek voltunk egyes lapokat, mint a Szabadság, Uj Szó etb. 
újra, aprólékosan feldolgozni. Nagy hajrá kezdődött. 
Közben a szokásos téli betegségek tizedelték sorainkat 
és bizony "titokban" munkaidő alatt is munkálkodtunk a 
becézett "kisbibli"-n, hogy időre készen legyünk. Ké-
szen is leit tünk volna, de sajnos, egy nagy akadállyal 
nem tudtunk megküzdeni. A rotaüzem, elfoglaltsága miatt 
csak az elpő kötetet készítette el április 4-re és mi 
kénytelenek va3tunk még annak is örülni, hogy legalább 
valamit kész^ i láthatunk. Türelmetlenül vártuk a 2. kö-
tetet julixe n és végre eljött a szeptember is, ami-
kor a 3.kötet technikai munkálatai is befejeződtek. 
Közben elég gyakran kerestünk, lapoztunk a cédulaanyag-
ban, hogy çlvasôink különböző kívánságait kielégítsük 
és jólesően állapítottuk meg, hogy hasznos munkát vé-
geztünk. 

•---- Igy készült el e,z az 1127 oldalas mü, amit 
ha végiglapozunk, boldogan szemlélhetjük a legsötétebb 
mélységbe süllyed-t fővárosunknak minden akadályt le-
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győző fölépülésiét, megszépülését. Lakosságának foko-
zatos kiemelkedését a háborús nyomorból, anyagi éevSzel-
lemi igényeinek és javainak megnövekedését és azt az u-
tat, amely még szebb jö- 'be vezet. 

Rozgonyi Györgyné 

RAGYOG A KÖZPONT 
a tisztaságtól, tizenkét derék takarítónőnk; Balog Jó-
zsefné, EveIly Józsefné,"Falkas Józsefné, Faragó Antal-
né, Halenár Ferenené, Kocsa Ilona, Ligeti Lajosné,"Mi-
csutka Józsefné, Schlésirfg^r Miklóené, Tóth Lajosné, 
Yicze Györgyné, Zsadon An Iné vezetésével "csodát" mü-
veit. Julius közepén kezdték el a nagytakarítást a 
könyvkötész- ten - festés után :s szeptember közepén 
fejezték be, - Beszélgettünk a nagy munkáról Zeadqn An-
talnéval. 

- Ahová a munka szólított bennünket - kezd-
te Zsadonné, a csoport irányitója, - nótaszóval mentek 
az asszonyok. Reggel hatkor kezdtünk és ha kellett," 
még délután is tuloráztunk. Sziwel, lélekkel igyeke-
zett minden asszony. Sokszor kellett a festők után si-
kálni, padlót beereszteni, felvikszelni, ajtókat,"abla-
kokat lemosni; Fárasztó, nagy munka volt, de"mindennel 
megbirkóztunk; A nagytakarítás mellett a napi munkákat 
is elvégeztük, - Sokat köszönhetünk Lorbert bácsinak," 
adott embert h& volt, ha ugy esett, akkor ő maga segí-
tett; "Megkaptunk "fellő időben minden szükséges anyagot 
bőségesen. Eddig mindenki meg volt elégedve a munkánk-
kal, minden osztályon-csak dicséretet kaptunk. 

A ÍC»H. kötelességének érzi, hogy ezt a 
jócskán kiére nelt sok dicséretet nyilvánosan fs meg-
erősítse. 
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AZ IGAZGATÓSÁGI TANÁCS",augusztus 2 5 ® ü l é -
- amelyen a Népművelési osztályt mGerőfi Sándor kép-viselte és részt vett kilenc kerületi könyvtárvezetői 

Bábi&dákné, Berak iné, Benér", Erdődyné, Gátiné, Lelócz-
Rozsnyói » Sar 5s és Wíenerné - a megjelentek réôz-

ietesen'm-nn.' irLták dolgozóink továbbképzését szolgáló 
I 9 6 0 / 6 I . &>-: J itási t e r v e t . 

-, javaslathoz többen i s hozzászóltak, idő-
rendben: Wíenerné, Le -czk: , S a r l ó s , T o l n a i , Gerébné, 
Benéné, Becskiné, Szászné, . t i n A f e l v e t e t t kérdések-
re és javaslatokra Szelesteyné v a l a s z o l t . 

Az Igazgatósági Tanács az oktatási tervet 
kisebb módosításokkal elfogadta és határozattá emelte. 

A részletes oktatási határozatot októberi 
számunkban közöljük. 

BARTÓK-KIÁLLITÁS 

Mindentlátó szeme néz ránk e napokban a 
központ előcsarnokának a faláról. 15 éve halt meg, tá-
vol a hazától, távol mindazoktól, akiket szeretett. 

A bemutatott fényképeken látjuk az ifjú 
Bartók Bélát barátaival, pályatársaival, látjuk első 
gyüjtőutjain, amikor a szlovák, magyar és román fal-
vak dallamait gyűjti hanglemezre, hogy aztán otthon, 
a "műhelyben" szerető gonddal feldolgozza és közös kin-
csünkké varázsolja. 

Láttuk a kiállításon a bel- és külföldi 
Bartók-irodalom jelentős müveit, ismertetéseit, opusa-
inak kottáit, hanglemezeit, színpadi müveit. 

A szép válogatás öt tárlóban összegyűj-
tött anyagát szerencsésen egészítik ki a falakra füg-
gesztett plakátok és fotók. 

A muhka, tisztásig és hittel teli sze-
retet lelket tï őt. .telégjünk emléke előtt ha-
lálának 13» -fordulóján. Életmüve szerte a nagyvilág-
ban hódit, egyszer azokhoz is eljut, akik ma még be-
fogják fülüket az örök emberség hangjai előtt. 

Sz.M. 



SIKER BRATISLAVÁBAN 

' H e < 0 2 i politikai plakátkiállitásunk anya-
gát - mir* , ^nről elf > számunkban hint adtunk -
elküld toi r-s avába. A kiállítás roegny óján GerŐfi 
Sándor, ont térné. Pataki Ferenc és Kovács Mihály 
képviselte a Fővárosi Tanácsot, illetve könyvtárunkat; 
Az ünnepélyes megnyitó szeptember 2-án, 15 érakor volt. 
Izgalmáéi pillanatok toltak izek zámunkr abbéi vizs-
gáztunk, vajon munkánk színvonala megüti-e a nemzet-
közi mértéket? Jól eső érzéssel állapíthattuk meg, nem 
kell szégysnikeznünk. A megnyitó közönsége érdeklődés-
sel tanulmányozta a kiállítást, és a vendégkönyv be-
jegyzései is sikerről tanúskodnak. ...... 

Alig egy órával a megnyitó után Bratislava 
kulturális és tudományos életenek irányitói, a legki-
válóbb szlovák grafikusok, a művelődésügyi miniszter-
helyettes elnökletével parázs vitát folytattak a cseh-
szlovák politikai plakátmüvészetről és a'kiállításról. 
A miniszterhelyettes nem mindennapi energiáját bizo-
nyítja, hogy három 5ra el i v i be tudta rekeszteni 
a tanácskozást. A vita, a sehszlovák művészet fej-
lődésének +Ínyei éB akadályai sokáig emlékezetesek 
maradnak ? munkra/ meggy őz>: bennünket is arról, 
hogy a pia atmüvészet igen ír ly fejlődés ele tt áll. 

Nagy öröm számunkra, hogy kiállításunk ekko-
ra feltűnést keltett a Csehszlovák Szocialista Köz-
társaságban és ^zzel is öregbíthettük könyvtárunk te-
kintélyét. 

X X X 
/Egy kiállítás, mely már aj megnyitó napján ilyen vitát 
vált ki- a kulturális vezetők és az alkotóművészek kö- . 
zött - jelentős eredmény! Szerk./ i 

. X . 

A .h; riV MUNKA, az összefogás, a gyors 
segíts , ; .;a a k log zulo csoport, 
amikor minden dolgozója két napon résztvett a gyermek-
könyvtári katalógus cédulaanyagának rendezésében. A 
csaknem 2oo.ooo katalóguslap - mely szinte elborítot-
ta a nagy olvasóterem asztalait - hamarabb eljutott a 
kerületi könyvtárakba és igy az olvasóterem nagytaka-
rítása is időben megkezdődhetett. Köszönjük! 



Nyári munkák a kerületi könyvtárakban. 

Mint a legjelentősebbet, elsősorban enr itjük meg, 
hogy kerületi könyvtáraink zömében, 27 könyvtárunkban tartottak 
ez évben ál o. /ellenőrzést. Ezt a munkát a Ker,Könyveárak 
Osztálya ált a. «.: vanan elkészített, módosított módszertani tit-
mutató alapján /egezték el, A munka folyamán észlelt problémá-
kat, tapasztalatokat, esetleges módosítási javaslatokat bekér-
jük majd könyvtárosainktól, hogy a következő evekben ezeket hasz-
nosíthassuk, Az általános tapasztalat az volt, hogy ez a módszer 
biztonságos,, volt a mellett lassúbbnak bizonyul, így a munkát a 
legtöbb helyen csak feszitett ütemben tudták elvégezni. 

Külön dicséret illeti meg a 44-es könyvtár eges.: kollek-
tíváját, akik még a nagyarányú könyvtári építkezés megindulása 
előtt igen gyorsan, és pontos, fegyelmezett munkával oldották 
meg ezt a fontos feladatot. Sőt ezenkívül arra is kerítettek még 
módot, hogy a szépirodalmi és ismeretterjesztő raktárlapokat le-
egyeztessék a katalóguslapokkal, a hiányzó cédulákat pótolják 
és a betűrendes katalógusba iró-képekkel ellátót'; választóla-
pokat helyezzenek el. 
Más könyvtárak is felhasználták a zárvatartás idejét ahhoz,:hogy 
bizonyos "elmaradt rendcsir-Hásl" tennivalókat bepótoljanak. 
- Az állományéllenőrzést ne^ végző könyvtárak különböző nagyobb-
szabásu mir ká atokat ütemestek bé a zárvatartási időszakra, 
A J^as könyv, c gyermekkönyv-állományát elemezte s a raktár-
és katalóguslapokat hasonlította össze, A 7-es könyvtár a betű-
rendes katalógusban igazította át a megváltoztatott raktári jel-
zeteket® A 10-.es könyvtárban uj választólapokkal látták el a 
betűrendes katalógust és az ismeretterjesztő anyag reszére uj 
custosokat készítettek, igen sok megrongálódott könyvet kiselej-
teztek, elavult brosuraanyagot pedig leválasztottak. Sok könyv-
tár visszahívó lapokat küldött ki elmaradt olvasóinak. 
- Mindössze néhány példát ragadtunk ki, de tapasztalataink alap-
ján minden könyvtárunk derekasan kivette részét a számára ki-
szabott feladatokból. 

Kondomé 

Tervezünk, számolunk, terjeszkedünk 

Nagyobbodunk. Azt hiszem, minden könyvtáros tudja, mit 
jelent ez a. bűvös szó. Még akkor is, ha a nagyobbodas fogalma 
csak egy kis szobára terjed ki. Legalábbis mi világot és 
"könyvtárügyet megváltó" álmokat szövünk 20 m2-be. Hogy miként 
jutottunk hozzá? 

Közvetlen mellettünk dolgozik egy cipész-kisiparos. 
Gondoltunk egy merészet, és nagyot: szóltunk a kerület Népműve-
lési Osztály vezetőjének, Xanfcus Zoltán elvtársnak erről a 
csodás lehetősegről. 



Xantus elvtárs nem igért semmit, de két hét múlva mindannyiunk 
nagy-nagy örömére közölte, hogy a eipészt új helyiségbe köl-
töztetik, s mi megkapjuk a gyermekkönyvtár részére a termet. 

Azóta r. • lei aap ott keringnek gondolataink. Tervezünk, 
számolunk, iszunk,He... i '.sra, csak álmaink realizálódá-
sára várunk, mielőbb v íjuk, reméljük, esdjék a Gazdasági 
Osztálytól® 
Mint a 26_.os gyermekkör -vt , zer fenek mindannyiunk nevében 
az illetékeseknek köszönetet .„onde, i. 

Ha átvesszük birodal .unkao - a többi raj unk áll. 
De ezt majd munkánk igazolja. 

Kiss Edit 
26-os fiók. 

Irodalmi történelmi katalógus a 2.sz.könyvtárban. 

Az irodalmi katalógust már évek óba használ« ;.!:. 
Felvilágosítást ad arról, hogy egyes irokról hol talalhc ;ó 
tanulmány. Olvasószolgálati szempontból igen előnyös a 
könyvtárosnak ? mivel kezdő olvasóknak könnyen bud janlani egy-
egy őt érdeklő Íróról irodalmat. Leginkább azonban, a iákck 
tudják használni kötelező olvasmányoknál, vagy bánul árnyaik 
kiegészítéseként« 

A történelmi katalógus korok szerint foglal ja össze 
a történelmi tárgyú regényeket. Alkalmas arra, hogy szóra-
koztatva tanitson, neveljen. Kielégíti azoknak az ol,a:óknak 
az igényeit akiket fáraszt az ismeretterjesztő irodalom zóraz 
stílusa. Ezen kivül megkönnyiti a könyvtaros munkája, az cm li-
lásnál. 

A kot bulógus igen jól bevált és ezért t rvbevettük 
a kövebkozo évre még egy életrajzi és termeszettudomcjiyi kata-
lógus elkeszivését is. 



Készül az elfekvő könyvek annotált jegyzéke. 

A Fövi; •• >si Tanács végrehajtó Bí¿ g óá o a-
tának megfelel?' «si, a kerületi könyv tn r-.. u m - •o.o.it 
állományt izsgáltuk. A F városi Szabó m Xóuyvtáa 
Propaganda Osztályának és a Kerületi Könyvté'ak Osztályának: 
szakemberei a központi címjegyzék -lapja .am: t kerüle-
ti könyvtárakban folytatott helyszíni tapaszt, ttok oran, 
összeállították a;jelenleg kellőképpen nem ha. .fc elfekvő 
könyvek jegyzékét. A jegyzék összesen 125 sz x :U ii -.Üvet 
tartalmaz a következő megoszlásban: Uj magyar „ t gi ma-
gyar 5. szovjet 45, világirodalmi klasszikus II, lépi de-
mokratikus 20, haladó nyugati 19. 

A listán szereplő könyveket tiz kerül ;yv úr-
vezetővel kontrolláltattuk és megbízást adtunk Id. .smer-
tetők elkészítésére. Ezek egy része elkészült. : . <z 
anyagnak a felhasználásával készítjük el a kei.' í i.k .yvtá-
rosok és az olvasók részére az elfekvő könyveit. ,m...ó jegy-
zékünket. 

Egyidejűleg eddig ru gjelent bibliogra: i :akról sok-
szorosított plakátot készittink, mivel bil liogi ifiáink tar-
talmazzák a; elfekvő könyvek nagrészét. 

Olvasószolgálati ankétunkról. 

Augusztus 51.-én került sor könyvbáj i. . o.l:bivánk-
egy ik legerdekesebb és legfontosabb vitájára. : ¡Ivasó-
sz 3.gálát mindanyiunkat könyvtárosi lényegüld i u érintő kér-
dései .kerültek szőnyegre. A vita alapját Dobos Piroska elv-
társnő hossza hónapok alatt kimunkált tanulmánya ojpezte. 

k vir jelentőségét a következőkben lehetne össze-
fő gl alnii 

a./ Először került közművelődési könyve • »k.plénuma 
elé.ilyen összefogottan az olvasószolgálat gye cci u d tapasz-
talatokra épitett és kisérletek során kiproh . l t n . y általá-
nosítható módszere. Nem egyedi, hanem általános oblémák ke-
rültek megvilágításra: az olvasói vélemények sa, 
olvasószolgálatban alkalmazott eszközök és ao< ok hatásának 
vizsgalata^ az olvasókkal való egyéhi és csoportos foglalkozá-
sok szerepének elemzése. 



b¿/ Mindenki aaá&ára világosán tisztázódott, hogy "à köz* 
•Uyftltftf«!: üBnrrtávdi alapvátl'tóbdáöi Íz "olvasószolgálat^ 
JSSea balta ' ís tclán Ivginkább " izgalsiisur két "momentumgmi * törté-
nik fckőayttÉrőséft m- §l?m$¡¡ 8í ölv&só~é® a köAyV közötti 
Hűeken'fárőtfr 'Aig-t"I8S3P?táirák' " *£$i«rii»TeiateiiUcäjaä? Fém"káptunk 
tgyitó~váIá6zVéf3»'' «««?•• y«" a v%Iéa«kre, dé figyelmünk egyre 
inkább ráirányul. 

" A* r'Sgtó• i s modemért*- ... a vi tá; bizony«* 
»ágát adta"aiüíák íöj liögy karfáidé ti k8ajrtáraK~é»~*'köz$öfitl~ 
könyvtár" sronkatá:faaiiíák gox j&vê vált m""élYaióézolgálati 
«»nkt szlnVômalânôk ômëlàèê",'tartálaáhak gézdsgltáöa* 
'Tehát lényegébe«""^"®. könyttári'mülíka"ő"f6 terülétéfí tuljütot-""" 
tuñk'á kèzdéti àrtêtlëâsigfâ éa'fcdèktalôtségën»"Egészséges folya-
ma t'induit magi a kezdeményezések agéaz sorában jut ez kifeje-
zésre. 

~d;¿/ A könyvtárosok egyre céltudatosabban, részletekbemeno 
gondossággal elemzik munkájuk eredményeit, gyengeségeit, Kétség-
telen, "hogy mindez hozzájárul a közeljövőben,, az olvasószolgá-
lat színvonalának általános emelkedéséhez» 
A tanulságok leszűrésére nemcsak a tanulmány, i mesák a 17 fél-
sz él aló által elmondottak,"hanem a ker*könyvtárakban folyó munka 
erőteljes jelei "adnák módöt;"" 

A kiállttá® is" jelezte ezt® Elég^ ha utalunk néhány fon-
tos dokumentumra® à 6 k ö n y v ir eimszákatalógusá, uj szerze-
mények kataló.- ..£3 ,, a í-an könyvtár . ̂ ecénziáöcatalógüaA, a'Il-es 
könyvtár áñtoióc ákről kéezitétfkc. • tlógüsa, a 2-es könyvtár""' ~ 
irodalmi" ás tér nelmi aáelttikus katalógus®, ' vagy 8-ás'"'könyv-
tár hasonló kezdjményêzés» * Idri azt példázzák,alaposan benne 
vagyunk a katalógusrendszer kiépítésében®-

"A kezdeménye; ásék,- kísérletek as olvasószolgálati munka 
tudatosodásáról beszélnek; Néhány tanulmány is született: a 8-as 
könyvtárban áz uj magyar irodalom forgalmáról,"az l-es könyv-
tárban a felszabadulási évforduló kapcsán végzett munkáról,"a 
9-es könyvtárban a fiatalok olvasásáról, a 19-ésben a szabadpol-
cos kölcsönzés tapasztalatairól; Az igénykutató kérdőivek köpött 
külön érdémes megemlíteni a 8-as Bajátságos kérdőlapját, a"28-
as és a"44-es, valamint a 11-es kérdőiveket feldolgozó módsse-
rétïTA figyel'olapok legkülönbözőbb típusai vannak forgalomban 
/42uesben, 9-eaben, 11-esbe»/ a statisztikai felmérés üj mód-"" 
szereivel kísérleteznek a 18-asban® A kiá-l-litásökon népszerűsí-
tett könyvek forgalmát dolgozzák fel a 38-asbañ , a könyWédé-" 
«lemmel kapcsolatom kísérletek á ll-esben; ' a 6-ösban® A válógató-
pölc adatáit e em ik a 12-esben és másutt. Érdekes dokumentum 
számolt be a 3ó"Qs könyvtár Könyvtári Tanácsának működéséről®, 

Nem lehetne elég hely felsorolni csak mindazt a munka-" 
kezdeményezést, amely ma már folyik könyvtárainkban, az olvasó-
szolgálat sikere-érdekében 

"Több figyelmét kell ezekré fordítanunk® Gondosan tovább "' 
kell adnunk"a tapasztalatokat® Ne rejtsük véka alá az eredménye-
ket® Tanuljunk egymástól és tanitsuk egymást. 

M.Z. 



K i á l l í t á s a Nemzeti Muzeum disztermét 

Néhány héttel ? salőtt"levél érkéz.ttâ központi " könyvtár tá<~ 
jékozfató dzóI®álátáHóz¿ Egy tiszántúli kis faluból jött és egy " 
tizenhat esztendős" mezőgazdasági technikumi t&hülÓ kislány érdek-
lődött; hogy Mlyin tanácsokéi .udnánk'peki adni, mertR àmînt îr-
já"""nagyon ôs&ë'heie® a könyvet most tném. elkezdeni saját 
könyvtáram Öő. lí»* — " 

Nem járt «ét a""pósta" bé-~ 
lyegzője mutatta; de l á t a t l a n b a n Ilithatoml hogy"husz esztendővel 
ezelőtt a parochián és a j e g y z ő i lßk5ii" kiVUll semmiféle könyvtárat ; 
nem találtunk volna s a paraszti pöívák legtöbbjén még egy-egy "" 
könyv is a ritkás? >k'"közé' t á r t , «o ' * b e l í azociográfüsok ' 
és ma is köztünk é l ő sok százezer szemtanú bizonyíthátja"énnek"igazál 

1959-ben viszont Magysrorázágon minden lakosra 45.-ft."' érté--"*' 
kü könyvvásárlás"jutott»"A könyvek nagy részét egyéái"vásárlók"Vet-
ték meg és mindössze lo százalékát könyvtárak;-Az c ^»forgalomnak 
csak 15 százaléka esxk a tankönyvekre, a többi szét »odaXomra;"is-
meretterjesztő, szakmai és tudományos müvekre? jut® ¿ - olvashatjuk 
Kőpeczi Béla bevezetőjében a kiállitás katalóguséi >1. •. _ 

Könyvtárosok vagyunk, 'a saját eredményeinkről "nem kell meggyőz®» 
ni bennünket, égy másik szubjektív példát is szeretnék bemutatni á'" 
magyar'könyv kiállításával kâpcsaïafb&â; Akik középiskolába"járták, 
emlékeznek, hogy ősszel mily Síi íXll-xu® volVaz îskôlt tánJÉ85lyv-~" 
segélyező könyvtárában ,""hiszeu aki előbb kâpott köäyvet;" aűnak pél-» 
dányáből kevesebb lap hiányzott, a római istenek és középkori had-
vezérek kevesebb ceruzával készített szemüveget és cilindert hord-
tak s a legfontosabb matematikai tételek sem voltak seilettel ki-
metszve a lapokfeiUL« Ismét idézek a kiállítás katalógusábóls 
"1938-ban csak 1,793.000 példányban adtak ki tankönyvet s ez a 
mennyiség elég volt« Ma a tankönyvek száma évente megközelíti a 
700-at és példányszámuk a 10 milliót." Vagyis a legtöbb szülő lehe-
tővé 

teszi, hogy diák—gyereke uj könyvekkel induljon neki a tanévnek« 
A Nemzeti Muzeum] kiállításon, amelyet minden ollegánknak ter-

mészetesen meg kell néznie, a 10 éveè államosított könyvkiadás leg-
szebb és legjellemzőbb darabjait láthatjuk, ügyes csoportosításban, 
A kiállított könyvek jó barátaink, mindennapi ismerőseink és Mmunk%», 
eszközeink". A kiállításnak kb. egyharmada a magyar könyvtárügy fej-
lődését tükrözi. Érdekessé teszi az anyagot a sok kép, grafikon, 
makett, világító tábla és a nagy irdk müveit magnóról megszólaltató 
"hangos könyvtár"« 

A kiállitás meggyőz bennünket szakmabelieket is eredményeinkről, 
bemutatja a mégtett utat. A mi szerény területünkön végzett jő 
munkánktól is függ, hogy a jövőben az eredmények még jobbak, még 
jelentősebbek légy* k. 

- t 
m 

SZEPTEMBER 24-én, SZOMBATON DÉLELŐTT A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG 
KÖZÖS LÁTOGATÁST SZERVEZ A KIÁLLÍTÁSRA. TALÁLKOZÁS 11 ÓRAKOR A 
NEMZETI MUZEUM ELŐCSARNOKÁBAN. 



Vidám könyvtárostalálkozó Lőrincen. 

Szeptember lö®»én, szombaton könyvtárosokkal népesedett be 
a 24. könyvtár® Er» a nap a m lepetések napja volt® 

1® meglep r - ¡mind« báját kitárta a vénasszonyok nyara! 
2® meglep© t gyönyörű park fogadott bennünket ! 
3® meglepetést* belül : ;ép, rendezett könyvtárat talál-

tunk ! 
4® meglepetése igazi vendégszeretettel fogadtak ! 
5® meglepetés* soha még ennyi férfit könyvtárosok össze-

jőveletin nem láttunk I 
6« meglepetéss elsőrendű volt a szervezés í 
7® meglepetést: jól éreztük magunkat Is 

További meglepetések: jó bort ittunk, táncoltunk, mókáztunk, 
nótáztunk, szalonnát sütöttünk, gólyalábon jártunk® 

Köszönetünk és minden elismerésünk a 24® könyvtár kollektívá-
jának, különösen a három gráciának? 

... Máriának, ••• Máriának ... Máriának. 

Felhívás 
cikkek és tanulmányok megirása 1960-

évkönyvünkbe. 
Az Igazgatósági Tanács elhatározta, hogy megkezdi idei 

évkönyvünk anyagának összegyűjtését, illetve szerkesztését® 
Felkérjük könyvtárunk dolgozóit, hogy szeptember végéig Írás-
ban jelentsék be a titkárságon, milyen tárnáju irást kivánnak 
elkészíteni az 196o-aö évkönyvünkbe® 
A beérkezett témák vázlatait a szerkesztő bizottság felül bí-
rálja a még október 15-e előtt értesiti a jelentkezőket a dön-
tésről® A munkákat ez év végéig kell megirni,egy-egy kézirat 
terjedelme 8-40 gépelt oldal lehet® A tanulmányok a könyvtár 
történetével, cönyvtártochníka kérdéséivé?!, könyvtártudományi 
elméleti problémákkal, Budapest múltjával, vagy jelenével, 
egyes könyv-ritkaságokkal foglalkozhatnak. , 

A szerkesztőbizottság 
- x -

A szerkesztésért és kiadááért Révész Ferenc igazgató felel. 
Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár sdkszorositása. 
Szerkeszti ép kiadja a Propaganda Osztályc 


