




KÖNYVTÁRI H Í R A D Ó 
A f©VÍROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR KÖZLÖNYE 

Megjelenik havonta 
V. évfolyam 5.szám 1961. május 

MÁJUS 1. ÜNNEPÉN... 

Óriási nyitott könyv mögött haladtunk 
a 1?« szabad május elsején, hogy jelképezzük a tudást, az 
irodalmat^ mely 17 éve mind gazdagabban árad szerte az or-
sságban.Konyv jelképezi, hogy mi vagyunk a közvetítői a 
szellemi gazdagságnak, mely eljut embertársaink agyáig, 
megmozgatja a sziveket és ime, akiknek átadjuk a könyveket, 
Budapest dolgozói, itt vonulnak fel, köztük vegyül el tö-
mör kis csapatunk. 

Zárzlóerdőt lenget a friss tavaszi 
szél, erős férfiak, jövőbe tekintő asszonyok és sudár fi-
atal lányok emelik a táblákat magasba: "Éljen a magyar és 
szovjet nép örök barátságai "A béke legyőzi a háborút!"f "Éljen a szocialista tábor megbonthatatlan egységei",És a 
sok-sok plakát között felénk tekint Gagarin őrnagy képe, 
mely a szöviet technika, a békés alkotómunka világraszóló 
diadalát szimbolizálja. 

Nemcsak a felvonulással kezdődött szá-
munkra a nemzetközi munkásmozgalom megünneplése. Már he-
tekkel előbb dolgozott a műhely, dolgoztak ? hivatásos és 
önkéntes grafikusok, a kötészet a nemzetközi plakátgyüjte-
aény legszebb darabjait készitette elő. bogy méltóan fe-
jezzük ki a Szabó Ervin Könyvtár gondolatait a nemzetközi-



ségről, a békéről, a békés alkotómunkáról. Hetekkel előbb 
elkészítek a róplopnc a bibliográfiai ow:.Siljanf melyek a legfrissebb világa:«.'ámé»y®3ter » reagáltak, WEX a kezekkel 
Kubától2" c® röplapbibii©gráfia, ak ember©" látókörét tá-
gító fontos ideológiai könyvek Jegyzéke, valamint as Űr-
repülést. a technika diadalát ismertető Bâvnk njárűLójegy-
zéke idejében ott Tolt a kerületi könyvtárakban, bogy as 
olvasók tájékozódhassanak a legfontosabb eseményekről, 
hazavihessék és terjeszthessék gondolatainkat, békébe ve-
tett hitünket, családjukbea. szomszédaiknál® 

Kiállítások Idézték minden kerületi 
könyvtárban - eredeti plakátnyomatok segítségével - a ré-
fi május elsejéket« Köztük volt a KMK 1939-e.i sarlós-ka-apáosos röplapja, a Népszava 1899-es kiadása és az 1919-
es, bilincsét tépő munkás alakját ábrázoló "Végre!" c. 
május 1-i plakát is® A plakátok közt versek* Ady: A má-
jus szabad, Juhász Gyula: Május ünnepe® Az utQai kiraka-
tokban képek tették szemléletessé a régi május elsejéket® 
"A budapesti munkásság első május elsejei felvonulása 
1890-ben," ós "Május 19O3" c® feliratoki il* 

. . „ - Az új Kerepesi úti gyermekkönyvtár meg-
nyitó ünnepségére a bejáratnál készített nagy, vörös zász-
lós május 1-i dekorációt® A 2-es gyermekkönyvtár is máju-
si diszbe öltöztette utcai kirakatát® Számos, az ifjúság 
számára fontos könyvvel jelképezte a kedves ünnepet® Az 
egyik könyv lapja felvonuló gyermekeket ábrázolt, a másik 
elenk tárta Devecseri: Dal a vörös zászlóról cimu versét®. 
A kiállítás fő helyén láthattuk Zetkin-Mlïôvidova: Az if-
jú Lenin, Kelen Jolán: Tiétek a világ®.®, Vagyunk az Ifjú 
Garda cimü könyveket. A felnőttek kerületi könyvtáraiban 
pedig a plakátok között Erényi: A párizsi Kommün hatása a 
magyar munkásmozgalomra. Nemes: A nemzetközi munkásmozga-
lom, Nagy idők tanúi emiékeznek 1918/1919-re olraü kötetek 
idézik a munkásmozgalom hősi korszakait. 
. , ,, . ünnepi szinezetet kaptak a csoportos 
foglalkozások is. A gyermekkönyvtárak közül némelyik má-
jus 1. előtt és után irodalmi délutánt tartott az"úttörő-
mozgalom 15, évfordulója tiszteletére /32. sz, könyvtár, 
26. sz. könyvtár/® 

. M • . , % május új szint vitt a mindennapi 
munkába is. Az l-es kerületi könyvtárban rauhkaversenyt 
indítottak az ismeretterjesztő könyvek forgalmának növe-
lésére. Május hónaptól ebben a könyvtárban fokozottabb 
gonddal ajánlják a mozgalmi és természettudományos is-
meretterjesztő müveket® 



Nem nagy dolgok ezek, de hozzátartoznak a kul-
túra terjesztőinek a békéért folytatott napi harcaihoz. 
Minden könyv9 minden szó. melyet a könyv átadása közben ejtünk, neveli az olvasót, előbbre viszi közös ügyünket. 

Óriási könyv mögött, zászlókkal és nemzetközi 
plakátokkal vonultunk fel és amikor a párt ós kormány kép-
viselői előtt elhaladtunk, könyveket emeltünk a magasba. 
Könyveket, melyekkel a kultúra, a szellem kincsei terjesz-
tését szimbolizáltuk. Â kultúra terjesztésenek egyszerű 
munkásaikónt vonultunk fel Budapest dolgozóinak tömegében. 

így ünnepeltük mi a 17. szabad május elsejét. 

Bikácsi Lászlóné 
ooo 

pAkthirek 

A könyvtár pártszervezete, KISz-szervezete, 
szakszervezeti bizottsága köszönetét fejezi ki május l-e 
megünneplésében nyújtott segítségükért a párt-, és szak-
szervezeti bizalmiaknak, KISz csoportfelelősöknekj Benke 
Zsuzsa, Borsányi-Erzsébet, Csernák Béláné, Câomor Tibor, 
Darabánt Gyuláné, Dávid Gyuláné, Parkas Anna, Fényes Ist-
ván, Gerendás István, Kelenyi Akosné, Kovács Lajosné. Kú-
rán József, tfáthé István, Mikó Zoltán, Müller Gezáné, 0-
láh Attila, Pármai Eva, Pérlusz Józsefné, Pótor Lajos, 
Budas Klára, Sáráy Károly, Sviéntek Sándor, Szalay Tibor, 
Szárka Józsefp Szecsődy László, Takács Kálaánné, Tomann Lajosné, Tyroíer Gyula, ö.Yalentyik Józsefné, Veres Sán-
dornó kollégáknak. 

; Tolmácsoljuk egyben a Könyvtár dolgozóinak a 
VIII. kerületi Pártbizottság elismerését a május 1-i de-
monstrációban tanúsított harcos szellemű, lelkes részvé-
telükért. 



A könyvtár MSzMP szervezete április 25-én 
nyilvános taggyűlést tartott a hazafiság, próletárnea-
zetköziság kérdéseiről. Előadó Szőke Tiborné, párttit-
kár volt. 

X 

A hálózati pártosoportokban május hónap má-
sodik felében nyilvános pártcsoportértekezletet tartunk 
a korszerű műveltség kérdéseiről, a könyvtári ismeret -
terjesztő munkáról. A pártcsoportértekezletek időpont -
ját és helyét a párt és szakszervezeti bizalmiak tudat-
ják majd. - - • 

Minden érdeklődő kollegát szeretettel várunk. 

X 

Többen fordultak a pártvezetőséghez a kubai 
forradalom fellegét illető kérdéssel. 

Mivel erről a legközelebbi ¿ j ö v ő b e n időhiány 
miatt pártnapot beiktatni nem tudunk, az érdeklődők fi-
gyelmét felhívjuk a Béke és Szocializmus I960 novemberi 
számában megjelent alábbi cikkre: Blas Roca: A Kubai Né-
pi Szocialista Párt VIII. országos kongresszusa. 



Ernst Thälmann / 1836-1944 /• A Fővárosi Szabó 

Ervin Könyvtár röplapbibliográfiája 

Ez a bibliográfiánk Ernst Thälmann születé-
sének 75« évfordulójára készült. 

A nemzetközi munkásmozgalom nagy harcosát,a 
német munkások vezérét a fasiszták 1944-ben Dachauban 
meggyilkolták - a német kommunista párt vezetője nem ér-
hette már meg a demokratikus Néaetorözág megalakulását. 

Kiadványunk összeállítói /Ecsedy Andornó és 
Gáliczky Éva/ a;szigorúan vett bibliográfiai anyagoñ, ; 
Thälmaim életét, tevékenységét, korát bemutató könyvök, 
folyóiratcikkek adatainak közreadásán túl összeállítot-
ták életrajzát is éseaénynaptár formájában, idézeteket 
közöltek Írásaiból, és hozzáférhetővé tettek róla szóló 
emlékcikkeketa verseket. A 27 oldalas füzet igy az év -
fordulón túl is jól felhasználható, mondhatnánk hézag -
pótló kötete lesz könyvtárainknak. Tömöritve közli mind-
azt, emit a két világháború közti Németország kommunista 
vezetőjéről legszükségesebb tudni, megadja a további,ve-
le kapcsolatos anyag forrásait. 

Külön dicséretet érdeméinek az összeállítók, 
hogy felkutatták azokat az elvtársainkat, akiket szemé -
lyes emlékek fűztek Thälmannhoz. Felkutatták Komját Ala-
dárnak a "Sarló és kalapács"-ban Moszkvában 1936-ban meg-
jelent versfordítását is. így ez a kis kiadvány érzékel-
tetij mi volt a titka a német munkásság "Teddy"~je nép -
szerűségének, érzékelteti emberi nagyságát és képet vil-
lant a ml emigránsaink németországi munkájára is. 

Szeretnénk, ha a kerületi könyvtárakban épp 
olyan szeretettel használnák, terjesztenék ezt a kis fü-
zetetj mint amilyen lelkesedessel, gonddal állították 
össze. 

Nyilas Márta 



A KÖNYVTÁR 1961. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 

X f Magyar Hépkoztáráaság 1961. évi jóváhagyott 
kfllmégvótésébexí könyvtáruhk 15,000.025 fórint kiadási e-
lolrányzattal sáefcepél. Bevételi előirányzatunk az 1961 
évben 603.000 f örült ' . ̂  
_ _ ... /Kiadási előirányzatunkból fedezzük 42 kerü^ 
leti kohyvtár, ValaMint a központ személyi és dölogi kí-
adáaait. A^ébbéhaz évben Megnyitott Ballal Imre utcai, 
Alpesi uti, Lmèumba utcai, valamint a minden bizonnyal-
jtmltts hóban megnyíló Liszt Ferenc téri kerületi könyvtár 
rák működési kiadásai is helyet kat>tak előirányzatunkban. 

X , "", 1 ^^eKeü 15 millió forint előirányzat a -
műit évivel szemben 2.8 55-os fejlesztést jelent. Ha fi « 
gyelembe vesszük azt,'hogy lényegében az évi költségvé -
£ ^ S S f i ^ ^ / ^ o j o k a t , Sabb könyveket vásárolhatunk,e-
zenkivux színvonalasabbá, korszerűbbé tehetünk meglévő 
könyvtarakat, - ez a fejlesztés nem lebecsülendő. 

4 jóváhagyott költségvetési előirányzaton 
túlmenően felügyeleti Szervünk, a Fővárosi Tanács, nép-' 
gazdasági beruházásból, valamint â községfejlesztési a -

4 millió forintot biztosit részünkre. 
Ebből kívánjuk megoldani a Csepel csillagtelepi könyvtár' 
épiteset, a bibliobusz megvalósítását, a Liszt Ferenc té-
ri könyvtár korszerű bútorait, valamint a kőbányai új 
gyermek^részleg berendezését. 

1 Ä
R a fz^anyagi segítséget figyelembe vesz-

szuk, már előre meg kell állapitanunk azt. hogy 1961-beh 
ujabb nagy lepest tehetünk előre. Ehhez azonban a könyv-
tár minden dolgozójának közvetlen segítségére is szüksé-
günk van. Mindenkinek a maga területén a legmesszebbmenő-
ón meg kell értenie, hógy a nyomtatványoktól kezdve, az 
irodaszereken, papíron, energián át, minden egyes mégta-t 
S a Î V 0 " ^ kozos feladataink megoldását segiti elő.-
Ezekből az összegekből ugyanis újabb könyveket vásárolha-
tunk, a konyvkotések darabszámát emelhetjük, tisztábbá, 
csinosabbá tehetjük könyvtárunkat. Minden dolgozónak, de 
elsősorbanaz egysegek vezetőinek kell hivatásuk magasla-
tán állni és"minden beosztott dolgozóval következetesen 
tudatosítani, hogy a jó értelemben vett takarékosság meg-



hozza a maga gyümölóiiét. Különös testet;tal arra. hogy az 
egyes könyvtárak állományába tartozó könyvek helytelen ke-
zelése os hasznalata a?4r eleve magával hozza a könyvek idő 
előtti megrongálódását, tönkreaenéeét* Me kell becsültét-
ől az olvasókkal a könyvet és ha kell. az aliene vétőket á 
¿onyv rongálásának arányában kötési diával kell megterhel-
ni. Ehhez természetesen minden könyvtári dolgozó példamu -
tató magatartása szükséges. A mindinkább tisztább, csino * 
aabb kerületi könyvtárak berendezésére ugyanez vonatkozik. 
Államunknak - »int ahogy a közölt adatokból kitűnik - igen 
nagy áldozatot jelent könyvtárunk fenntartása, illetve fej-
lesztése, 

A költségvetés és egyéb hitelekaáta lehetősé-
gek felhasználásával ténylegesen nagy előrelépésfői van szó. 
Vannak azonban területek, ahol meg kell értenünk, hogy a 
rendelkezésünkbe álló lehetőség fokozottabb takarékosságra 
int. így van ez & kisebb építkezésekkel összefüggő felada-
tainknál, melyeknél a nehézséget az okozza, hogy 1961 - rá 
felújítási keretünk ninos. Ilyen helyzetben meg kell érte-' 
ni, hegy az egyes könyvtárak réizére tervezett épitési mon-
káj.atokat nen tudjuk maradéktalanul megoldani. A" rendelke-
zésünkre álló összegeken belül a lehetőséget megbeszéljük 
a kerületi könyvtárak osztályával és igy fontossági sorren-
det kialakítva, minden érdekelt konyvtérvazss3fc tájókoztá-
tunk a megindítható munkáról. Hasonló nehézséget jelént £ ' 
bizunk abban, hogy átmenetileg - a könyvkötés megoldása is. 
Jóllehet, házi könyvkötészetünk összesen négy munkatárssal 
gyarapodott, azonban a vállalatba adható /külső könyvkötők/ 
kötési munkára az•előirányzat a múlt évihez viszonyítva kb, 
20 %-kal csökkent. Ezt & lemaradást természetesen még fo « 
kosza az olvasók számának növekedése, illetve az ezzel e -
gyütt említendő kölcsönzött kötetek förgalaá. A könyvkötés-
re kerülő anyag összeállításánál, azok fontossága szempont-
jából, elsősorbm m egyes kerületi könyvtáraktól kell se-
gítséget kapern-. igen keresett, de már a könyv állapo-
ta miatt nem köthető és így selejtezésre javasolt példá -
nyokról van szós - éljenek a kerületi könyvtárvezetők a központ 1959 május JÛ -i intézkedésében foglalt lehetőség-
gel, Ugyanis, mindazon könyv, amelyet selejtezni kell, u-
gyarakkor közvetlenül beszerezhető, forint szempontjából 
nem terheli a kerületi könyvtár beszerzési és könyvkötési 
keretét. 

A közlekedési költségnél is van még tennivaló. 
Az előirányzott összeg ugyanis I5.I %-kal kevesebb a múlt 
évinél* Megállapításom szerint egyes kerületi könyvtárre-
zetők - fő j.eg a 02—es rovatra alkalmazott dolgozók eseté-
ben - lakástól munkahelyig és vissza is megtérítik a fel-
merült közlekedési költséget. Ez teljesen szabálytalan és 



a továbbiakban nem alkalmazható. A központba történő bo-
jövéseket is a lehető legszükségesebbre kell csökkenteni, 
többféle dolgot lehetőleg egy személy, egy időben imtez-
zen el. . , 

Közös megértéssel, bizonyos .nehézségeink si-
keres áthidalására sokat tud tenni minden dolgozó, ha az 
energiával /villany, gáz/ takarékoskodik. Nea arról van 
szó, hogy szemünknek ártalmas, misztikus fényben dolgoz-
zunk és adjuk ki a könyveket az olvasóknak, hanem csu-
pán arról, hogy câak akkor és olyan mértékben használjuk 
a villanyenergiát, amilyenre elengedhetetlenül szükség 
van. 

A papir-takarékosság, miután jellegünkből 
következik, ugyancsak elsőrendű kötelességünk. Jóformán 
csak a kiutalás útján biztosított papirféleségekre szá-
mithatunk. Minden papírmennyiség felhasználásánál át kell 
gondolni annak fontosságát, szükségességót. A bibliógrá-
fiái-propaganda osztálynak minden;tervezett röplap-,fel-
hivás-, nyomtatványról tudnia kell, mert igy lehetőség 
nyilik arra, hogy egyes kéréseket esetleg összefoglalva, 
egyszerűbben és gazdaságosabban oldjunk meg. 

A köztudatban lévő és mindenki által 02-
nek ismert rovat a múlt évihez viszonyítva 7 %-kal csök-
kent. Ha tényleg meggondoljuk minden előadás, ankét fon-
tosságát, szükségességét, várható eredményét, akkor min-
den bizonnyal mag tudjuk oldani a 02-es rovat blőirány -
zatán belül elképzeléseinket. Szükséges az. hogy a kerü-
leti könyvtárak osztálya a hálózatból beérkező igényeket 
gondosan és lelkiismeretesen vizsgálja felül és a részé-
re biztosított anyagi kereten belül lehetőség szerint 
zökkenőmentesen oldja meg. Ehhez azonban, mint mindenhez, 
elsősorban a kerületi könyvtárak vezetőinek jó értelem-
ben vett hozzáállása szükséges. 

Legutoljára, de nem utolsó sorban a munká-
idő helyes és lelkiismeretes kihasználását emlitem meg, 
mely mögött a könyvtári szakmai munka pontosabb, rendsze-
resebb és lehetőségen belüli hibamentes elvégzése áll, 
mely végső fokon anyagi tartalékokat tárhat fel. 

összegezve mindezeket, a könyvtár I960 évi 
költségvetése mindnyájunknak lehetőséget ad arra, hogy a 
ránk: bizott javakkal takarékosan gazdálkodva nemcsak 
hogy elképzeljük, hanem meg is valósítsuk mindazt, amire 
e pillanatban talán még gondolni sem merünk. De ha visz-
szanézünk a központosítás óta eltelt időre - hibáink,hi-
ányosságaink ellenére a könyvtár nem is kis mértékű fej-
lesztése, az egyes könyvtárak jelenlegi képe, - kétség -
telenül nagy út megtételét jelenti. 

1961. évi terveink megvalósítása is közös 
munkánk eredményétől függ. 

Egeresi Zoltán 
X X 
X 



era ^ era 

KÉSZÜLÜNK A KÖNYVHÉTRE 

A könyvhét minden évben¿. ez idén is, megélén-
kiti a kerületi könyvtárak munkáját, Főleg az olvasószol« 
fálatban - ezen bélül is a propagandatevékenység megnőve-edésébön és gónddsább végzésében - mutatkoznak Jelei, 
Szinte hagyománnyá vált a könyvhéti könyvek kis kiállítá-
sok keretében történő bemutatása. Néhány kerületi könyv -
tárban a könyvek bemutatásának közvetlenebb módszerével 
is próbálkoznak« a kölcsönzési időben kisebb olvasói cso-
portoknak 4-5 könyvről rövid összefoglaló;tájékoztatást 
tartanak. Ezenkívül a 22-es, 28-as, 55-os, 41-es könyvtá-
rakban magnetofonszalagra'vesznek könyvismertetéseket, e-
gyés müvekből részleteket, illetve verseket -'s a könyv -
heti könyvek iránt érdeklődők előtt lejátszék. 

Sokféle kezdeményezésre számíthatunk a csopor-
tos foglalkozásoknál, A 27-es könyvtár már a könyvhetet 
megelőző időben MKortárs"-eStet rendez a szerkesztőség né-
hány tagjának részvételével, A 29-es és 59-es könyvtárban 
Kende István tart ankétot a könyvheti könyvekről. Sör ke-
rül iró-olvasó találkozókra: a 24-es, a 20-as, az 5-ösfa 2-es könyvtárban is. Érdeklődéssel tekintünk a Müvelődesi 
Körök, a Fiatal Olvasók Klubjai ezirányú kezdeményezésed 
elé. - •' ' - •-

Az 5-ös és a 8-as könyvtár Jelezte, hogy a mai 
magyar irodalomról értékelő előadást terveznek elsosorban 
középiskolásaik részére. Mindezekhez Jó előkészítésül 
szolgálhat május 24-én a Kossuth Klubban megrendezésre ke-
rülő iró-könyvtáros találkozó, amelyen Dobozy Imre a mai 
magyar irodalom helyzetéről, a Magvető és a Szépirodalmi 
Kiadó munkatársai a könyvheti könyvekről nyújtanak tájékoz-
tîEtîé.Su • 

A tervek kovácsolása közben mutatkozó első Je-
lek tartalmas munka kibontakozásáról adnak hirt. 

•ooooo. 



A FŐVÁROSI SZABÓ ERVET KÖNYVTÁR KÖNYVHÉTI TERVE 
l961. május 28 - jűnius 4 

i*/ Központban . 
'Mffós 24-én ;.d«e« 10 órakor a Kossuth Klubban irók.könw 

J ^ ä Ä e K g W t a ü t g ^ i i ^ Éíőádói tarvas József, korrefe rátumo-c mond a Magvetőés a Szépirodalmi kiadó lektorátus vezetője« . „ 
_ , Az idei könyvhét jelentősége és a mai magyar iro 
dalom fejlődésének perspektívái. /Előadó az írószövetséggel 
való megbeszelésunk után változhat./ 
2«/ Kerületi könyvtárakban* 

i " M L d f f 6 ? ^ ! ^ ^ 8 ? ^ ^ k i a ke^letl könyvtárak könyvhéti leendőinek előkészítése érdekebenT* ... ..íf1®^08 szerepet szánunk a kerületi könyvtárak mellett 
mükodó Könyvtári Baráti Köröknek. Könyvtári Tanácsoknak ós 
MüveIodesi Köröknek és a fiatal Olvasók Klubjainak. 

a # / é könyvhéti könyveknek kiakiállitásokon és CSODOT^ 
- töeTo^^^ásokon,. valamint má^etofon segítse"-

, Sövel váló bemutatása. /E tekintetben minden kerü-
leti könyvtárunknak ván bizonyos'terve./ W író-olvasó találkozók /5-6 könyvtárban/ 2 helyem riatal költök és fiatal prózairók, vala-
mint az olvasók találkozója. 

találkozót tervezünk 2 könyvtárban. 
és olvasók találkozója ' / 5 könyvtárban /. * 

e./ Több könyvtárunkban szervezünk ismeretterjesztő-
/Tervezzük« Kende Ispánnal, nőrincze Juajossal, Fábián Ferenccel, stb./ 

GyermekrészlegeInkben 
a./ Bemutatjuk a legfrissebb gyermekkönyveket /csopor-

tos foglalkozások keretében/ -b./ Gyermekek és irók találkozóit szervezzük meg /kb. 4 helyen/ 
c./ "Csodálatos világunk" cimmél természettudományos 

könyvekről tartunk ankétot, ismeretterjesztő játé-
kot« /kb. 5-6 helyen/ 

4./ AJkultúrotthonokkal közös akciók 
KulturotthonokbaiTlevö, vagy azokhoz közeleső könyvtá-
raink a kulturotthonokkal közösen irodalmi esteket 
rendeznek /kb. 3 könyvtárban/ 



5./ "Szocialista brigád és a könyvtár" címmel ankét a Ganz-
Mávag könyvtárának szervezésében. Vitainditó Dobos Pi -
roaka* /A Kerületi Könyvtárak Osztálya és a Vásas Szak-
szervezet Központi Könyvtárának támogatásával«/ 
Május 31-én 1/2 5-kor a Ganz-Mávag Művelődési Otthon Ka-
maratermében Írók, könyvtárosok és szocialista brigádok 
vezetőinek találkozója« 

AMI NINCS "REFLEKTORFÉNYBEN" — A KÖNYVKÖTÉSZET 

A házi könyvkötészet mind a központ,mind 
a kerületi könyvtárak részére elsősorban a forgalomban el-
rongálódott könyvek újrakötését, továbbá a könyvtári mon -
kélatokhoz szükséges segédanyagok gyártását késziti el« 

' ~ A házi könyvkötészet ez évi munkatervé'-
bab 26«000 db könyvkötés szerepel« Ebből 2.000 a központ, 
24e000 a kerületi könyvtárak részére« Állami és kiamesteri 
vállalatoknál a kerületeknék további 10.000 db könyvkötés 
készül el« A kerületi könyvtárak részére a házi könyvköté-
szet által javitott és újrakötött könyvek önköltségi ára 
darabonként 16 forintf a külső vállalatoknál készült köny-vek javítási és újrakótési ára ugyancsak darabszám 35 fo-
rint. Ennél a kötési mennyiségnél a hálózat kötési ka -
tasztere jóval magasabb« Éppen ezért gazdaságossági szem-
pontból nem közömbös, hogy milyen formában, mikor és mi -
lyen könyvek kerüljenek ujrakötésre« Előszór: nem szabad 
megvárni, mig a könyv lapokra szétesik, hanem ki kell von-
ni a forgalomból és kötésre előkészíteni. Ezzel kettős 
célt érünk el. Először olcsóbbá tesszük a kötési munkaidőt, 
másodszor elkerüljük, hogy a könyvből kieső lapok a for-
galomban elvesszenek^ s igy a könyv mint hiányos, a selej-
tezés sorsára kerüljön. Ugyanis az elrongyolódott és újra-
kötött példány már tökéletes egységet nem képezhet. 

A kerületi könyvtáraink fejlődésével 
szemben a házi könyvkötészet fejlesztése egyeb okok foly-
tán lemaradt. 



1942-ben móg csak 14 kerületi könyvtár volt. 
Ekkora házi könyvkötészetben egy vezető és nyolc szak-
munkás dolgozott®: 

1961-ban 43 kerületi könyvtá: unk, â ennok 
keretében 30-nál több kölcsönzőállomás működik, A házi 
kösyvkötészetüakbén egy vezető és busz szakmunkás dol- ~ 
gozak, Az olvasók, valamint a kikölcsönzött kötetek szá-
ma évről-évre emelkedik, ezáltal gyorsul a könyv forgá= 
si sebessége. és a könyvrongálódás is nagyobb mérvű. 

A kötészet jelenlegi munkatermei helyszűke 
miatt nagyobb feladatok elvégzésére nem alkalmasak. A 
munkamenetek;hel/öSöbb megszervezéséhez új szakmunkások 
beállítására, a géppark fejlesztésére, további új helyi-
ségekre lenne szükség. Ezt a problémáikat a központi 
könyvtárunk azonos kérdéseivel együtt, csak az esetleges 
új épületben oldhatjuk meg. 

Kötészetünk régi mintájú gépekkel dolgozik;* 
igyekeztünk ugyan m utóbbi időbon gépeink ' számát növel-
ni, de'eszel a felújítást nem oldották meg® Az is kétség-
telén - javitó műhelyről lévén szó 1, hogy a géposités 
bizonyos korlátok közé van szorítva. Mégis, a modern tech-
nika segítségével bizonyos munkafolyamatok gépi munkával 
elvégezhetők, A 3 éves ós 5 éves fejlesztési terv ezek-
nek figyelembevételével készült el, s ez bizonyára lé -
nysgosen csökkenteni fogja az általunk kötött könyvek 
önköltségi árát.'*" 

A kisüzemi kötések ós javitásók ma is csak-
nem ugyanazokkal * a módszerekkel készülnek, mint száz esz-
tendővel ezelőtt® A ragasztószer az ismert keményítő, 
enyv, a papirkarton, a lemez azonos; csupán a boritóvá-
ezosnál vaa némi előrehaladási a kényes kalikó helyott a 
már könnyen tisztítható PVC-vei bevont /appreturált/ ma-
rocain vászon® A műanyagok megismerése &s felhasználása 
szinte "forradalmasítja" a hosszú ideig "egy helyben to-
pogó" könyvkötési módszereket. Ujabb s ujabb műanyagok 
felhasználása új eljárások bevezetését teszik szükséges-
só, s ez téljesen megváltoztatja nemcsak a könyv füzesi 
módszereit. :fca$©s ennél sokkal nagyobb mértékben a könyv 
külső képét is® Már most megállapítható, hogy a műanyag-
kötés tartósságban nem marad alul a régi anyagokkal szem-
ben, Higiéniai és esztétikai szempontból pedig sokszoro -
san előnyösebb a régimódi kötésnél. 

Házi könyvkötészetünkben ma móg ilyen tipvisú 
könyvkötés nem valósítható meg, de nincs messze az az i— 
dő, hogy az amúgy is sok kézben forgó könyveket ilyen 
fajta mUanyag kötéssel lássuk el. Ez tisztántarthatóvá 
teszi a kölcsönzésre korülő könyveinket. Ilyen irányú 
kezdeményezéseink is vannak a házi könyvkötészetben. 



A füzés mentes a könyvkötést - mint ahogy azt eddi-
gi tapasztalataink mutatták - egyenlőre csak a szivópapiroa 
nyomott könyveknél alkalmazhat juk. 

Megoldásra vár a könyvek selejtezése, ami rész-
ben raktáraink telítettsége, részben munkaerő hiánya végett 
még nem oldódott meg. Sok könyv azért kerül selejtezésre, 
meiü; hiányos. Ha ezeket a müveket raktározni lehetne, akkor 
a hiányos példányokból egy-egy teljes müvet lehetne össze -
állítani, pótolva a másik hiányos könyvvel. 

Ilyen szempontok alapján igyekszünk az adott le-
hetőségeink legjobb kihasználásával megszervezni jövőbeni 
munkánkat, hogy könyvtárunk olvasóit minél szebb külsejü, • 
higiéniai szempontból is kielégitő könyvekkel láthassuk el. 

Svientek- Sándor 

. X • 

KÖNYVTÁROS-TUDÓS TALÁLKOZÓNAK volt diszes szín-
helye a MTA felolvasó ülésterme április 28-án:T o 1 n a 1 
G y ö r g y kollegánk kandidátusi értekezésének vitájára 
sereglett egybe az irodalom, a tudomány zsibongó segédcsa-
pata, a Szabó Ervin könyvtáriak. Nemcsak a.szeretet, az ér-
deklődés, de nem titkolható büszkeség is töltött el ott 
mindnyájukat s feszült meg a figyelmünk, mikor az opponen-
sek véleményét hallgattuk: "A parasztipar története Ma -
gyaror3zágon és hatása az ország tőkés ipar fejlődésére" 
cinrü disszertációról. Tolnai elvtárs imponáló szilárdság-
gal védte koncepcióját, aminek, hisszük, meg is lesz az e-
redménye: az opponensek véleménye alapján a birálók 4:2 
szótöbbséggel a Tudományos Minősitő Bizottságnak elfoga-
dásra ajánlották a nem egy új és eredeti tudományos meg-
állapítást tartalmazó kandidátusi értekezést. 

oooooo 
KÖNYVTÁRUNK DOLGOZÓI 1961 május 27-én, szomba-

ton délelőtt együttesen megtekintik az IPARI VÁSÁRT. 
A látogatáson mindeűki résztvehet, akinek szol-

gálati beosztása ezt megengedi, családtagokat, vagy gyer-
mekeket is szivesen látunk. 

Jelentkezés május 24-ifi a szakszervezeti bizal-
miaknál vagy a IP gyTÍ^Femer^ s JuTiánál. 



KERÜLETI KÖNYVTÁROSAINK IRJÁK... 

Uj színek, módszerek egy új könyvtárban 

Április 29-én délben megnyílt a hálózat legújabb 
kerületi könyvtára, a 45-as. A könyvtár, aely felnőtt és 
gyermek-részlegbői áll, Zugló új nagy lakótelepén, a Lu -
mramba utcában kapott helyet, A gyermekkönyvtár nem közvet-
lenül a felnőtt részleg mellett van, hanem az épülettömb 
Kerepesi úti oldalán, igy a kölcsönzés és előadások rende-
zess meg zavartalanabb. Mindkét könyvtárrész berendezése, 
világítása modern és korszerű. A szines műbőrrel bevont 
kagylószékék, asztalok, az új könyvekkel megrakott világos 
fapolcok vonzóak, hivogatóak. A gyermek-könyvtárban meg-
valósíthattuk a teljes szabadpolcos kölcsönzést - a gye-
rekek nagy örömére. 

A felnőtt könyvtárban ezt csak részben oldhat-
tuk meg; igy körülbelül 2000 kötet között válogathatnak 
az olvasók. A belső berendezés az elhelyezés folytán nem 
alkalmas nagyobb kiállitások rendezésére, és az utcára 
néző két nagy kirakat-ablak a beépített modem vonalú 
könyvtartó vasállványokkal is csak a könyvek kihelyezé-
sét teszi lehetővé. A kölcsönzési módszer adminisztrá-
ciós része új; az úgynevezett tiketes kölcsönzést pró-
báljuk ki. Az olvasó megszabott számú könyvet vihet ki, 
s a könyvek kölcsönzése lényegesen gyorsabbá válik,mert 
nem kexl aláírni a könyvkártyát. A statisztika egyszerűb-
ben készíthető el, mert elütő a szépirodalom és ismeret-
terjesztő tiketek szine, ezenkívül a törzslap az olvasó 
tasakjan van, igy itt is gyorsabb az áttekintési lehető-ség. 

, fz új létesítmény iránt már az első két napon 
nagy érdeklődés nyilvánult meg. mert a felnőtt-könyvtár-
ba 100, a gyermek-könyvtárba 80 olvasó iratkozott be.A 
lakótelepen más kult úriét esitmény még nincs, igy ránk a 
nagy feladatok várnak. Sajnos, nagyobb előadások rende-
zésére alkalmas helyiségünk nincs, ezért inkább klub-
szerű formában oldjuk meg ezt a problémát. 
.. « .. ... Yé&ső s°ron nagyon örülünk, hogy ilyen korsze-rű körülmények közepette dolgozhatunk, 

45-as könyvtár 
dolgozói 

xxx 



PROBLÉMÁINK ÉS EREDMÉNYEINK IPARI TANULÓ OLVASÓINKKAL 

Ez év február 15« óta könyvtárunkban külön fi« 
atalok polca áll a KISz- korosztály rendelkezésére. A máso-
dik hét végén 267» az ötödik hét végén már 435 fiatal olva-
sót vehettünk nyilvántartásba. 

Számuk növekedése eredmény - de egyben probléma 
is volt, mert számolnunk kellett a korosztályon belüli k ü -
lönbözőségekkel és a műveltségi szint eltérésével. Gimná -
zisták, munkások, ipari tanulók számára akartunk létrehoz-
ni könyvtári részleget, amely biztosítja igényeik kielégí-
tését. elősegíti fejlődésüket. Ezért a szépirodalmi müveket 
tematíkusan helyeztük el, mint például történelmi, kalandos, 
klasszikus regények, stb.» közvetlen közelükben az ismeret-
terjesztő irodalmat ós a József Attila olvasómozgalom köny-
veit. 

A korosztályon belül a legérdekesebb, de egyben 
a legtöbb problémát adó csoport az ipari tanulóké. Termé -
szetesen régebben is foglalkoztunk külön velük¿ de mióta az 
ifjúsági részlegünk létezik, lényegesen könnyebb dolgunk 
van, hiszen a fiatalok ennél a polcnál csoportosulnak, 

A fiatalok polca felállítása óta személyi lapot 
is vezetünk, s különösen figyelemmel kisérjük az ipari ta-
nulók fejlődését« Az eredmény nagyon érdekesnek és kielégí-
tőnek bizonyult. Létszámuk - megelőzve a technikumi tanulók 
és értelmiségiek létszámát - közvetlenül a gimnázisták után 
következik. Viszont érdekes jelenség, hogy mig a gimnáziumi 
tanulók száma két hét alatt alig, addig az ipari tanulóké 
majdnem kétszeresére növekedett. Szépirodalmi könyvet szám-
szerűleg kevesebbet visznek ki, mint a gimnázisták - nem 
szabad elfelejtenünk a középiskolások tetemes kötelező ol-
vasmányát - viszont ismeretterjesztő irodalmat ők kölcsö -
nöznek többet. /Itt kell megemlítenem, hogy a munkásfiata-
loknál ugyanez a helyzet,/ Ismeretterjesztő irodalomból 
legszívesebben fényképészettel, modern csillagászattal, 
sporttal és politikával - főként a világháborúkkal - fog-
lalkozó könyveket olvasnak szívesen. Igényeik néhol túl -
haladják lehetőségeinket. Több és színvonalasabb ismeret-
terjesztő irodalmat sürgetnek. Emellett természetesen i -
génylik a szépirodalmat is. Szívesen viszik a történelmi, 
kalandos és partizánregényeket. Egy izben ugyancsak zavar-
ban voltunk egy 16 éves kislánnyal, akinek hiába ajánlot-
tuk a világirodalom klasszikus müveinek sorát, úgyszólván 
mindezeket és még sok mást már mind olvasta. S ez nem e-
gyedülálló eset, Balzac, Storm, Csehov, Thomas Mann müvei 



állandóan forognak ipari tanuló olvasóink között. Feltű-
nően több szovjet könyv i kölcsönöznek, mint a középis -
kolás és értelmiségi fiajalok. 

Igyekszünk beszélgetni velük az otthoni tanu-
lásról is. Egyszer például kiderült, hogy ifjú olvasónk 
németül akar tanulni, s arra gondolt, kiiratkozik a 
könyvtárból, hogy több ideje legyen nyelvtanulásra. Na-
gyon örült, amikor megtudta, hogy a könyvtár ebben is se-
gítségére lehet a kétnyelvű füzetekkel és könnyebb iroda-
lommal. 

Mindezek a tapasztalatok azt mutatják^ hogy az 
ipari tanulók fiatal olvasóink egyik legfejlődőbb cso -
portja. 

Hoványi Jánosné 
2-es könyvtár 

XXX 

"GONDOLATOK" AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN 

A KISz szervezet könyvtárlátogatásai során ez-
úttal az Egyetemi Könyvtárba indultunk tizenöten kerületi 
könyvtárainkból. Tóth András, a szerzeményezési osztály 
vezetője Ismertette a könyvtár történetét, szervezetét, 
gyűjtőkörét, ő vezetett régig a különböző osztályokon is, 
ahol az ott dolgozó könyvtárosok tájékoztattak az egyes 
munkafázisokról. Köszönet illeti ezért a könyvtár munka-
társait! Esek után sorolhatnám a szakmai szempontból fi-
gyelemre méltó módszereket, a folyóiratraktár építésének, 
a rekatalogizálás megszervezésének, stb. megannyi prob-
lémáját. Ehelyett inkább néhány olyan gondolatot vetnék 
fel, ami sok közművelődési könyvtárosnak eszébe jut, ami-
kor átlépi egy tudományos könyvtár küszöbét. 

A két könyvtártípus között fennálló természe-
tes különbségeken túlmenően, úgy éreztem, hogy amig a mi 
munkánk sokoldalú, s bár eltérő színvonalon, de átfogja 
a könyvtári feladatok egész területét, addig a tudományos 
könyvtárak dolgozói a széttagolt munkafázisoknak megfele-
lően egyes részfeladatokat latnak el. Nem térnék ki erre 



a magától értetődőnek elfogadott tényre« ha nem éreztem 
volna azt a természetellenes különbséget, ami ilyen mó-
don a tudományos és közművelődési könyvtarosokat elvá -
lasztja egymástól® Mindebből arra kellett következtet -
nemg hogy a tudományos nagykönyvtári munka nem elég át-fogó, sokoldalú, a közművelődési könyvtári munka pedig 
szakmai szempontból még nem elég megalapozott. Erre u-
tal az a tény is, hogy a tudományos könyvtárosok nem 
kerülnek eléggé kapcsolatba a napjainkban élő, alakuló 
irodalmi terméssel, mivel itt a feldolgozási, olvasószol-
gálati, stb. munkák más természetűek. Kevésbe : érzik,mit 
jelont könyvet adni az emberek kezébe. Ugyanakkor a köz-
művelődési könyvtárosok többségétől - a képzettség elle-
nére is - idegen a nagy könyvtárak szervezete, gyűjtőkö-
re, szak- és raktározási rendszere, ami pedig szakmai 
szempontból tágítaná a könyvtárosi ismereteket. A látoga-
tás során ezért sem jöhetett létre hasznos tapasztalat-
csere. 

Természetesen ezek a gondolatok általános, el-
vi jellegűek, nemcsak az Egyetemi és a Szabó Ervin könyv-
tárra vonatkoznak, s igy személyeket sem érintenek. Olyan 
megállapítások ezek, amelyekről bizonyára vitatkozni is 
lehetne® Mindezeket abban a tudatban irt am le, hogy a mi 
részünkről minden lehetőség fennáll a helytelen különbsé-
gek kiegyenlítésére. Ezért végeznek sokan közülünk egye -
temet és középfokú könyvtárosi tanfolyamot, ezt célozzák 
az előadások, tanulmányutak. Azért látogattunk el az E -
gyetemi Könyvtárba is, hogy munkánktól távolabb eső, de 
azzal összefüggő ismereteket szerezzünk. Ugyanakkor fel-
tétlenül tetté kell válniok azoknak a szavaknak, amelyek-
kel az Egyetemi Könyvtár munkatársaitól búcsúztunk: Vi-
szontlátásra nálunk, a kerületi Szabó Ervin Könyvtárakban! 

Horváthné Varsányi Livia 
8-as könyvtár 

/ A tudományos könyvtárak és a közművelődési könyvtárak 
közötti különbséget - véleményünk szerint - a beszámoló 
túlságosan leegyszerűsíti és i^y a tapasztalatcsere hasz 
náxól is helytelen következtetest von le. Szerk./ 



KÖLCSÖNZŐÁLLOMÁS PESTERZSÉBETEN 

Április 12-én a 27-es könyvtár a XX. Ke-
rületi Tanács segítségével kölcsönző állomást nyitott 
Pesterzsébeten az Erkel Művelődési Otthonban. Az állo -
mást a Tanács nevében Lukács Mátyás VB. elnök h* adta 
át. Ismertette a Tanács VB-nak eizt a törekvését, hogy a 
kerület lakóinak ?*üveltségi színvonalát emelje es egy -
ben szórakozásukat elősegítse. A Szabó Ervin Könyvtár 
nevében Révész Ferenc igazgató átvette az állomást, meg-
köszönte a Tanács áldozatkészségét. Beszédében felniv-
ta a figyelmet arra, hogy e kölcsönzőállomás megnyitása 
éppen az emberiség történetének nagy eseménye, Gagarin 
szovjet őrnagy űrrepülésének napján történt. Igazgatónk 
hangsúlyozta: óriási diadal, hogy az ember meghódította 
a világűrt, de nagy esemény az is. hogy Budapest egyik 
túlnyomórészt munkáslakta kerületeben olyan helyen nyilt 
könyvtár, ahol eddig csak a Vendéglátóipar Vállalata 
gondoskodott a lakosság szórakoztatásáról. Az ember meg-
hódítja a világűrt. A könyv az embereket szórakoztatja, 
neveli, jobbá, műveltebbé teszi, alkalmasabbá újabb si-
kerek, hőstettek elérésére. Ee a kis intézmény a Szabó 
Ervin Könyvtár legszebb kölcsönzőálloaása. Tágas,,ba -
rátságos, napfényes helyiség, modem bútorzata, neon vi-
lágítása és szép könyvállománya máris megnyerte az olva-
sók tetszését. Az állomány jelenleg több, mint 1700 kö-
tetből áll, s ez a szám az újonnan megjelent könyvekkel 
állandóan gyarapodik. Jelenleg 50 olvasónk van. Az állo-
mást a közeli gyárakban, iskolákban és mozikban hirdet -
jük. A már meglevő olvasóink lelkesen propagálják könyv-
tárunkat és biztosra vehető, hogy a jelenlegi olvasó -
létszám hamarosan többszörösére nő. 

Gál Gedeonná 
XXX 

GYERMEKAKTÍVÁK A 18-ASBAN 

Múlt év végén olvasószervezési versenyt 
indítottunk a gyermekolvasók között. Felkerestük azokat 
a közeli iskolákat, ahol kevés olvasónk volt. Felvettük 
a kapcsolatot a pedagógusokkal és gyeraekaktivák segit-



sógével végeztük a szervezést. 
Az eredmény nes is maradt el, ma könyvtárunk 

olvasóinak 30 százaléka 14 éven aluliakból áll. A verseny 
keretében nem feledkeztünk meg a felnőtt olvasókról sem,és 
jól bevált az a módszer, hogy a gyermekolvasók egyúttal a 
felnőtt könyvtár részére is toborozhattak olvasókat. A 
pontozásnál ezt kétszeres értékkel számoltuk. 

A legeredményesebben dolgozó gyermekaktivá-
lnknak március 23-án ünnepélyes keretek között adtuk át a 
dijakat. Könyvekkel, ajándékokkal jutalmaztuk a fiatal *a-
gitátórainkat*• 

Az ajándékok kiosztása után a Csehszlovák 
Kultúra közreműködésével filmvetítés következett. Könyvtá-
runk kölcsönzőjét alakítottuk át "mozivá*. A meghívottak 
olyan nagy számban jelentek meg, hogy bár már két szóken 
három gyerek ült, s igy is vagy hatvanan szorongtak a köl-
csönzőben, a többiek kivül maradtak. A vetített színes me-
sefilmek nagy sikert arattak. 

Lasbert Erzsébet 
gyermekkönyvtáros 

.xxxxxx. 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Junius 1. Nemzetközi Gyermeknap, 
" 4. Padagógusok Napja, 
" 6. Lányi Sarolta költőnő és műfordító 70. szü-

letésnapja, 
" 6. 75 éve született Bajcsy Zsilinszky Endre, 

1886 • 
• 

" 6. 15 éve halt meg Gerhardt Hauptmann német ir ó, 
. 1946. 

" 8. 180 éve született George Stephenson angol 
mérnök, a gőzmozdony feltalálója. 1781. 

" 10. 125 éve halt meg André-Marie Ampere francia 
fizikus, az elektrotechnika egyik úttörője. 
1856. 



Junius 13. 150 éve született V.G.Belinszkij, orosz 
forradalmi demokrata, a realista eszté-
tika megalapítója. 1811. 

" 15. 30 éve halt meg Geisler Eta kommunista 
ifjúmunkás. 1931. 

" 15. 150 éve született Harriet Beecher-Stowe, 
amerikai irónő, a rabszolgafelszabaditó 
mozgalom hive. 1811. 

" 18. 25 éve halt meg Maxim Gorkij szovjet iró. 
1936. 

22. 20 éve: a fasiszta Németország megtámadja 
a Szovjetuniót. 1941. 

" 28. 150 éve született Kriza János költő ás 
folklórista. 1811. 

" 29. 100 éve halt meg Elizabeth Barret-Brow-
ning angol költőnő. 1861. 

• o . o . 
o 

SZAKOKTATÁSUNK KERETÉBEN 1961 április 1-
től május l-ig tartott előadások és tanfolyamok: 
április 15. Anyag - antianyag 

Előadó: Br. Szabó János 
15. Tanulmányi kirándulás a Nemzeti Múzeum fej-

lődéstörténeti kiállításának megtekintésére. 
/ A term.tud.tanfolyam hallgatói részére./ 

" 22. "Az értelmiség ábrázolása 1945 utáni próza-
irodalmunkban" cimü előadás alapján készitett 
házifeladatok értékelése. /Konferencia/ 
Az ellenforradalom művészi ábrázolásának 
kérdése /előadás/ 
Előadó ós konferenciavezető: Diószegi András. 

22. Tanulmányi kirándulás a Budapesti Történeti 
Muzeumba /Újkori osztály Kiscell/ a Budapest 
Gyűjtemény dolgozói részére. 

" 26. "A nemzetközi helyzet alakulása a második vi-
lágháború után*cimü előadás negyedik - befe-
jező része. /A kerületi ós központi raktár -
kezelők részére/ 
Előadó: Révész Ferenc. 



április 29. A szocialista iparositás, A szocialista i 
hazánkban. /Konferencia/ 

A mezőgazdaság szocialista átalakítása. A 
szocialista mezőgazdaság h zánkban. /előadás/ 
Előadó és konferenciavezetőî Dobos Piroska. 

Szelestey Gyuiáné 
okt.felelős 

• X • 
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A KEZELÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSÉRŐL. 

Ez óv januárjában lépett életbe az áj Keze-
lési Szabályzat. Az azóta eltelt időben igyekeztünk érvényt 
szerezni rendelkezéseinek. Már a könyvtárvezetők értekezle-
tén - amelynek napirendjén a megvitatása szerepelt - több 
olyan kérdés merült fel, amelyet módosítani kellett. Meg-
állapodtunk abban, hogy két szépirodalmi könyv helyett hár-
mat Tés ugyanannyi ismeretterjesztőt adhatunk egy-egy olva-
8ónak* Intézkedés történt, hogy a kerületi könyvtárakba be-
iratkozottaknak, hogy ha a Központi Könyvtárat igénybeveszik, 
külön be kell iratkozniok ide is. Hasonló a teendő, ha a 
központba beiratkozottak a kerületi könyvtáradat kívánják 
igénybevenni. Hagy örömmel fogadtuk a Kezelési Szabályzat 
116. pontját, amely szerint *A könptár vezetőjének joga 
van a nehezen beszerezhető ritka könyvekért az eredeti be-
szerzés legfeljebb ötszörös értékét kérni", 

A régi Szabályzat felújítása, átdolgozása 
már nagyon időszerű volt. A kerületi könyvtárak egységes 
ügykezelése, eljárása a könyvek feldolgozásától a könyvek 
kölcsönzéséig - el sem képzelhető nélküle. A négy hónap 
alatt szerzett tapasztalatok és a Szabályzat tüzetesebb ta-
nulmányozása után, az a véleményem, hogy néhány vonatko -
zásban ki kellene egészíteni, illetve meg kellene változ-
tatni. Egyrészt, mert elavult, /például a statisztikai 

. rész/, másrészt mert felesleges munkát ad. 
* Véleményem szerint felesleges a tulajdon-

bélyegzőt a könyv előzéklapjára ütni, mort a könyv ujra-
kötósénél azt úgyis leveszik. Ugyancsák szükségtelen négy 



helyen feltüntetni a leltári számot. Erre vonatkozóan HA 
könyvtárosok kézikönyve" ciaü Sallai-Sebestyén útmutató 
a következőket mondja: "A leltári szán könyv azonosítá-
sának legfontosabb alapja. Ezért a lelté -ozáskor rá kell 
jegyezni a könyvre is. Helye a cimlap visszáján /verzó -
jén/ van." Tehát csak egy helyre tartja szükségesnek, vi-
szont a . »..Sz® 26. pontja szerint négy helyre kell a lel-

Ír heimi. Véleményem szerint elég lenne az e -
1őzék-lapra, a cimlap verzójára és a 17. oldalra. A könyv 
azonosításához ez bőségesen elegendő. 
,,, i Eines megnyugtató módon megoldva a brossurék 
aij-omanyba vétele sem. Az természetesen helyes, hogy kü-
lön nyilvántartásba vezetjük ezeket, de az korántsem, 
hogy a csoportos leltárkönyvbe már nem vezetjük be. Ed -
dig az állomány összetételét egy helyen, a csoportos lel-
tárkönyvből meg tudtuk állapítani; most külön kell a 
í f S f f ^ ^ 1 ^ 0 ^ 6 * 0 1 é e a csoportos leltárkönyvből, 
tehát két helyről osszevonni. Egyelőre nem szerezhetűni 
érvényt a K.Sz. azon rendelkezésének, amely szerint "a 
raktárban bárki számára kiadható müvek helyezhetők 

érdekeben még nagyobb ütemben kellene az el-
ST^i ^î û y vî k! t k iY o n n i a z állományból, hogy valóban csak mindenki számára kölcsönözhető müvek maradjanak könyvtá-rainnban. 
_ . • , Bizonyára hosszú időt vesz majd igénybe az a 
munka, amelyet a Szabályzat 78. pontja ró ránk: *A rak-
Íffv ??nak k?nrr®k teljes címleírásán kivül tartalmaz-

ÍelÍ é s szakjelzetet, a könyv leltári szá-mát es árát." Ar. 1961-es munkatervünkbe felvettük, hogy 
?lány°s cimfelvételü raktári lapja-

it rekatalogizáljuk. Az eddigi tapasztalataink szerint 
ez a teendő igen nagy »egfeerholée, mert a Központtól ré-
gebben kapott és régi beszerzésű könyvek raktári lapjain 
csak a szerző vezetéknevét és a könyv cimét - azt is 
gyakran csak hiányosan - tartalmazzák. 
, X . a . A Kezelési Szabályzat 34 darab mellékletet 

aéS raost sem kaptuk meg, pedig csak 
ÎSÎÎÎVkJaeesi|tv® èfhet egységes végrehajtást kiván£i ke-
rületi könyvtárainktól. A Gazdasági Osztály egyik ellen-
őrzése alkalmával kérték tőlünk af iktaíó-kÖnwet, el!en-
őrizni akarták az ügyirat kezelést. Nem tudtuk megmutat-
ni, mert ezt sem kaptuk meg. A jövőben sokkal nagyobb 
gondossággal kell eljárni' ezen a téren. Ha a Szabályzat 
életbeléptetésekor technikai okokra hivatkozva nem tud-
ták adni a mellékleteket, az eltelt négy hónap alatt - -
ha megfelelően szorgalmazzák - már elkészülhetett volna. 



Könyvtárunk na és igy igen gyakran előfordul, 
hogy kisegítő könyvtáros ktrul hozzánk néhány napra. Ily mó-
don gy&^an tapasztaljuk, hogy nem mindenütt szereznek még 
érvényt a Szabályzat rendelkezéseinek. Például as egyik ki-
segítő könyvtárosnál észrevettem, hogy a könyvek visszavé -
telénél nem húzza ki a kölcsönző nevét. Figyelmeztetésemre 
azt válaszolta, "nálunk ez nem szokás". Más könyvtárban az 
előző olvasó nevét csak akkor húzzák ki. amikor újra kiköl-
csönzik a könyvet. Tudok olyan esetről is, hogy a naptári 
erre való áttérésnél is másként járnak el, mint ahogy azt a 
Kezelési Szabályzat előirja. ügy gondolom, hogy a Szabály -
zat elkészültével, illetve bevezetésével az egységes eljá -
rást szeretnénk biztosítani. Ha ez igy van, akkor pedig a 
könyvtárvezetőknek be kell tartani és be kell tartatni"a 
rendelkezéseket. A Kerületi Könyvtárak Osztályának viszont 
még fokozottabban ellenőriznie kell 'a Szabályzat rendelke-
zéseinek betartását, végrehajtását. 

Csak nénány észrevételt tettem eddigi tapaszta-
lataink alapján, azért, hogy néhány problémára ráirányítsam 
a figyelmet. Természetesen ez semmit sem von le a kétségkí-
vül gondosan készült Kezelési Szabályzat értékéből, amelyet 
valamennyien várakozással és örömmel fogadtunk. 

Uray Béla 
könyvtárvezető 

• X • 

EZ TÖRTÉNT... 

"Hűség a néphez, hűség a párthoz" 

Könyvtárunk "Gábor Andor" KISz szervezete május 
11-én nyilvános ünnepi taggyűlést tartott az ebédlőteremben. 
Tolnai György elvtárs "A kommunisták és a vallás" cimii szí-
nes, színvonalas előadását hét ifjú kommunista fogadalomté-
tele követte. A KISz-zászló előtt felsorakozó fiatalok fo -
gadták, hogy s ziwe l-l élekkel dolgoznak a szocialista hazá-
ért és mindvégig hűek lesznek a proletárnemzetköziség eszmé-
jéhez, a párt és a KISz zászlajához. A pártszervezet részé -
x-ől Denesné elvtárs adott útmutatót a fiataloknak, hangsú -
lyozva, hogy minden kommunista ifjúnak a saját munkahelyén, 
igy nálunk a könyvtárban kell helytállnia, sziwel, szocia-
lista öntudattal dolgoznia. 

• o . 



KÖNYVTÁRUNK DOLGOZÓI április 19-én röpgyülésen 
tiltakoztak a Kubai Köztársasággal szembeni imperialista 
agresszió ellen. Előadó Révész Ferenc elvtárs volt» A röp-
gyulás határozata értelmében tiltakozó táviratot küldtünk 
az amerikai követségre. 

o « 

A VIII. KERÜLET TANÁCSÁNAK VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁ-
GA az 1961. évi községfedleaztési alapból a kerület könyv-
tárainak részére e hónap elején 30 ezer forintot biztosi -
tott könyvvásárlásra. Ezt az összeget 10-10 ezer forintos 
tételekben a 3-as, a 9-es ós a 44-es könyvtáraink között 
osztotta meg. 

A MÁJUS 1-RE kószitett fakszimiléinket a Honvé-
delmi Minisztérium Politikai Főcsoportfőnöksége, lemezeink 
felhasználásával utánnyomta* 

SZEMÉLYI HÍREK 

A 25-ös könyvtárban dolgozó Molnár Sándorné mun-
katársnőnknek kislánya született. A kis Évinek és édesany -
jának jóegészséget kivánunkl 

Pármai Éva, a 8-as könyvtár munkatársa május 6-án 
férjhez ment Szócsi Lajoshoz, az Irodalmi Színpad dramaturg-
jához. Szívből gratulálunk! 

Üdvözöljük új kollegánkat, Rozsnyai Istvánnét, aki 
a 11—es könyvtárba kapott beosztást. 

X 
Dr. Zalai Zoltán munkatársunk édesanyja meghalt. 

Gyászában osztozik vele mindegyik kollégánk. 
X 



HOGYAN TARTTSUNK LÉPÉST? 

Tudunk-e lépést tartani? Pataki elvtárs a 
kérdések kérdését tette fel a Könyvtári Hiradó legutóbbi 
számában. Tudunk-e lépést tartani a fiatal olvasók érdeklő-
désével, tudásszomjával? Elegendő-e műveltségűnk, tájékozott-
ságunk ismeretterjesztő feladataink ellátásához? Évi átla -
gos45 kötet olvasása mellett nem fognak-e olvasóink elhagy-
ni minket technikai és tudományos ismeretek terén? Ezek ós 
más hasonló kérdések mindnyájunkat elgondolkoztathatnak.Kel-
lő önvizsgálattal, nem hiszem, hogy túlzottan nyugodtak le-
hetünk műveltségünk sokoldalúságát, modernségét illetően. A 
szabadpolcos könyvtárak szaporodása még élesebben veti fel„ 
az olvasószolgálatban résztvevő könyvtaros műveltségének 
kórdósét. A szabad polc mellett "nem lehet megélni" néhány-
száz kötet többé-kevésbé alapos ismeretére támaszkodó rutin-
munkával. Különösen ismeretterjesztő területről érkezhetnek 
váratlan és sokszor "kellemetlen" kérdések, amelyek szaksze-
rű megválaszolásán és a vonatkozó irodalom ajánlásán, vagy 
ismertetésén múlik a könyvtáros és a könyvtár hitele az ol-
vasók előtt. 

Könyvtárosaink a szocialista kultúra ter-
jesztése során már régen nem meríthetnek az úgynevezett pol-
gári, szűklátókörű és túlnyomóan humán jellegű műveltség 
forrásaiból. Közművelődési, különösen ismeretterjesztő, tu-
dománynépszerűsítő feladataink sokrétű műveltséget, széles-
körű tájékozottságot követelnek meg. Lépést kell tartani 
napjaink tudományos, technikai fejlődésével éppen úgy, mint 
ahogy elengedhetetlenül szükséges politikai, történelmi, 
esztétikai, pedagógiai, stb. ismereteink bővítése. A "hogyan" 
azonban rendkívül fogas kérdés. Megoldására Pataki elvtárs 
egyszerű megoldást ajánlott: tanulni, tanulni, tanulni. A 
kérdés azonban nem ilyen egyszerű. Az olvasószolgálatban 
dolgozó könyvtárosaink.túlnyomó része nő, érdeklődésük el-
sősorban humán jellegű. Az olvasásra a munka és a "második 
műszak" mellett csak nagyon kevés idő jut. Természetes, hogy 
a rendelkezésre álló időt elsősorban szépirodalmi müveÉ ol-
vasására forditják, hiszen azokat szinte lehetetlen személyes 
olvasmányélmény nélkül meggyőzően ajánlani. Az idő hiánya és 
a szépirodalmi müvek olvasása, bár akadálya a tudományos és 
technikai, valamint egyéb ismeretterjesztő irodalomban való 
tájékozódásnak, a műveltség köre szélesítésének, de semmie-
setre sem mentsége. 



Könyvtárosain műveltségében a helyes arányok 
kialakítása, a humán érdekxődés és az ismeretterjesztő 
szükségletek összehangolása kulcskérdés, amelynek megöl -
dásában nom hagyatkozhatunk csak munkatársaink jó szándé-
kára, hanem a lehetőség szerint intézményesen kell segi -
teni megfelelő tájékozódási és önmüvelő módszerek kialakí-
tását és alkalmazását • 

Kétségtelen, hogy egyéni olvasási igényeinket 
alá kell rendelni az olvasószolgálati feladatokból eredő 
szükségleteknek. Véleményem szerint a könyvismertetések 
során arra is rá kellene az ismertetőknek mutatnia, hogy 
a könyvtárosoknak melyik könyvet kellene okvetlen elolvas-
ni, másokat pedig csak átnézni, tartalmával ós színvonalá-
val megismerkedni* 

Az ismeretterjesztő könyvekkel való intenzi-
vebb megismerkedés eszközei sokfélék lehetnek. így többek 
kozott biztosítani kell, hogy a népszerű tudományos köny-
vekről - sajnálatosan kevés - megjelenő ismertetést, re-
cenziót elolvassák, A Könyvtárellátó osztállyal meg kelle-
ne állapodni abban, hogy a könyvtári kötésben kiadott 
könyveikbe a borítólapok ismertető "füleit" ragasszák be. 
Fokozott gondot kellene arra is fordítani, hogy ha temati-
kusán és válogatva is, de készüljenek annotált katalógusok 
is. Általában felül kell vizsgálni a könyvek feltárásának 
szinvonalat. B? nemcsak az olvasó, hanem az olvasószolgá-
latban dolgozó, felvilágosítást nyújtó könyvtáros érdeke, 
amellett bizonyos mértókig ismeretszerzés forrása is. 
Helyes módszer az is, ha a könyvtáros, bármennyire is ál-
landó Időszükében van. meghatározott időben, rendszeresen 
t^ulmányozza ismeretterjesztő raktára állományát, köny-

A tudomány és technika fejlődésével, az új 
irányiatokkal és eredményekkel legkönnyebben a népszerű 
folyóiratok tanulmányozása során ismerkedhetünk meg. Az 
Elet és Tudomány, Természettudományi Közlöny, Búvár, Élő-
világ, Valóság, Népszerű Technika tájékoztató jellegű,át-
nézése nem igen vesz igénybe egy óránál több időt heten -
ként. Ez nemcsak az ismeretszerzés szempontjából, hanem a 
folyóiratok népszerűsítése, jobb kihasználása érdekében is 
hasznos lehet, 

^ „ _ ismeretterjesztő TIT, rádió-, TV-,vagy e -
gyób eloadasoic hallgatásának, tanulmányi kirándulásokon 
való részvételnek^ múzeum és kiállítás látogatásoknak is 
hasznos látókör—növelő szerepe van. 

Meg kellene vizsgálni azt is, hogy a könyvtá-
runkban folyó szakoktatás, különösen a reáliák területén 
megfelelően szolgálja-e műveltségünk helyes arányainak, 
tartalmának alakulását. Kétségtelen, hogy a természettu-
uományos tanfolyam sok mindent tisztázott, sok modern is-
merettel gazdagította hallgatóit. Minden érdeme mellett, 



úggr érzem, Vogy nem volt egészen olyan, mint amilyenre szük-
ségünk lenne. Ezért nem as előadók hibiztathatók, akiknek 
csak nagyon ritkán sikerült valóban könyvtárosi szempontok -
nak megfelelő előadást tartani. Ezeken a tanfolyamokon első-
sorban fogalomtisztázásra, az egyes ismeretágak fogalmainak, 
összefüggéseinek feltárására, és sokkal-sokkal több ismeret -
terjesztő mü tartalmi és módszertani feltárására lenne szük-
ség. 

Műveltségűnk korszerűsítésének kérdését komp-
lex feladatnak kell tekintenünk. Látókörünk szélesítése, a 
reál tudományokban való fokozottabb elmélyedés, minél szélér 
sebb skálájú alapismeretek megszerzése, mind a könyvtárosra, 
-mind padig a könyvtárra kötelezettséget ró. A könyvtárosnak 
tervszerű olvasással, önképzéssel^ a könyvtárnak pedig a 
könyvek minél jobb ismertetésével, feltárásával, megfelelő 
tematikájú tanfolyamokkal kell segítenie műveltségűnk fejlő-
dését. 

/—cs—/ 
•0.0.0. 

A MŰVELŐDÉS ÜGY I MINISZTÉRIUM UTASÍTÁSA ÉRTÉL* 
MÉBEN Budapest 3 ipari kerületében a Szabó Ervin Könyvtár egy-
egy fiókján belül műszaki könyvtári részleget kell létrehoz-
ni. /Kispest, Újpest, Kőbánya/. 

A műszaki könyvtári részleg feladatai a követ-
kezők». ; _ 

a./A műszaki propagandamunka fokozása, a műszaki 
oktatáshoz megfelelő szakirodalom biztosításá-
val segítségnyújtás, ezen keresztül a műszaki 
szaktudás és a termelékenység emelése. 

b./A szakkönyvtári könyvállomány fejlesztése, .mű-
szaki könyvek, dokumentumok könyvtári feltárá-
sa /állománybavétel, katalógizálás, stb./ oly-
képpen, hogy azok az érdekelt műszaki dolgozók 
rendelkezésére bocsáthatók legyenek. 

c./Kapcsolat kiépítése az országos szakkönyvtárak 
kai /Országos Műszaki Könyvtár, az egyes ipari 
tárcák központi könyvtáraival/, valamint a vál 
lalati műszaki könyvtárakkal. 

d./Sokoldalú műszaki propaganda kifejtése, különö 
sen a fizikai dolgozók körében; rendszeres mü 
szaki könyvismertetések, ankétok, könyvkiálli 
tárnok szervezése a vállalati műszaki könyvtár 
ral együttműködve az üzemekben, műszaki klubok 
ben. 



e./ Az országos szakkönyvtárak szakbibliográfiá-
jának terjesztése és az üzemekkel, a METESz-szel, a TIT-
tel, a dolgozók ezakkönyvigényeinek felmérése. 

08880 

KÖNYVTÁRUNK ARCKÉPCSARNOKÁBÓL X. 
Pikler Blanka 
/1883-1957/ 

Pikier Blankának, a könyvtárosnak és bibliográ-
fusnak neve összekapcsolódik a századeleje haladó szellemi 
íí ÍSÍÖaíTal*.Szerepe hasonllt családjának nála aokkal is -
mertebb tagjaiónoz, mint amilyen Pikier Gyula szociológiai 

Î?*» L ^sadalomtudományi Társaság egykori elnökéé 
tető klerikális diákság támadásainak célpontja lett? vagy 

S ^ * a Statisztikai Hivatal volt Igaz-
fi^feigiSS S ! e l e S 7 ü t t a e e o r s e i z a u s 

+ . , Pikier Blanka, 1908-tól 1919-ig a Fővárosi Könyv-
i t .eSfes vonatkozásokban tovább jutott a po -
biblloL2®nÍS^ S4 t e r é n' J

m i I 1Í a t ö b b i Elérek, ugyanakkor bibliográfusként is maradandót alkotott. 
. „ . .. ̂ -f08 januárjában kezdte meg szolgálatát a Thir-

^ f * 0 8 ^ és Szabó Ervin gyakorlati rezrtéZ 
o? í K S S l esztendős múltra visszatekintő,Főváro-
iLtákőI ï £ ingyenes szolgálat után alkal-mazták ct 90 Korona fizetéssel. Egy 1910-es felterd^ztes 
v ^ J S ^avafoláa Pikier Blankának! az e^ik ellő ¿ ¿ ^ nőd 

soronkivüli előléptetésétT^ílkler B U ^ T ^ 
l ^ c ^ s ^ l ^ o m á n y i tanfolyamot teljesen elvógezte7.7as 
előléptetés rendje szerint a VIII. fizetési oéztálybi kel -

M l D t h 0 F P i J c l e r Blankának könyvtári ÍIaktudás¡ 
tlerelaat és lelkiismeretes pontossá-

5 2 S S S k 2 ^ t o i munkát, a katalógizálást utSlhalSk 
X ^ r ñ ^ t i t J 8 - ^ g ^ p e s s é f e olyan intenzív, hogy a* ö,,. 
•fii 1 b á t o r k o d u n k — a Vll. fízetéűT^ütalyba való előléptetését javasolni." 
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A könyvtár mai k .ponti gyűjteménye bonyolult ós 
a nagykönyvtárak: közt napjakokban is legkorszerűbb kataló-
gusrendszerének alapjai- valóban Pikier Blanka vezetésével 
rakták le a tizes években. Szabó Ervin, aki 1911-tól volt 
igazgatója a könyvtárnak, Pikier Blankát pártfogoló bead-
ványaiban úgy minősítette munkáját, mint ami "az átlagos 
hivatali munkánál terhesebb, ós nagyobb felelősséggel jár." 

Pikier Blanka nem volt forradalmár, de rokonszen-
vezett kora haladó eszméivel, s az első világháború évei-
ben ő is szembe került a gyilkolás szellemével. Részt vál-
lalt abból az illegális, antimilitarista harcból, melynek 
egyik központja a Szabó Ervin-vezette könyvtár volt. A 
Pikier Blanka által sokszorosítás alá gépelt illegális for-
radalmi kiáltványokat, melyeket a fronton is terjesztettek, 
ma ¡.becses kordokumentumokként őrizzük. 

1919 augusztus 6-án más haladó könyvtárosokkal 
együtt fehér terroristák Pikier Blankát is bort önbe hurcol-
tak, később állásából fegyelmi úton eltávolították ós kar-
rierista könyvtáros kollegái jóvoltából meghurcoltatása 
esztendőkön át folytatódott. Utóbb az ellenforradalmi ügyész-
ség volt kénytelen "bűncselekmény hijján" elejteni a vádat. 

Az ellenforradalom évtizedeiben a kitünű biblio-
gráfus képességeit tőkés kiadók használták fel: többék kö-
zött ekkor készítette a magyar nemzeti bibliográfiai iro « 
dalomban máig is hézagpótló összeállítását, "Az 1921-1923-
ban megjelent magyap könyvek betűrendes jegyzéké"-t. 

A felszabadulás utan rehabilitálták ós~utolsó ó-
veiben az ÄDP, majd az MSzMP könyvkiadójánál, a Szikránál., 
illetve a Kossuthnál dolgozott, itt végzett maradandó érté-
kű bibliográfiai munkásságának egyik eredménye Marx "A tő-
ke" cimü müve első kötetének apparátusa. 

Remete László 

» . 

HAJÓKIRÁNDTJLAS, Könyvtárunk Szakszervezeti és 
KISz Bizottsága.július-30-án, vasárnap hajókirándulást 
rendez VISEGRÁDRA. 

Indulás a Vigadó-térről 7.45-kor, Visegrádról 18 órakor.. 
Jelentkezéseket május 31-ig fogadunk el. • 
Részvételi dij 17.- forint. 
Jelentkezni lehet a szakszervezeti bizalmiaknál. 

• . 



AZ EURÓPA KIADÓ "KIADÓI TANÁCS"-ÁNAK ÜLÉSÉRŐL 

Nemcsak a központban és néhány kerületi 
könyvtárunkban alakulnak meg a szerzeményezési tanácsok«, 
vagy baráti körök, hönem a kiadók is kiépitik maguk k ö -
rül a kiadói tanácsokat. Igazgatóságunk megbízásából ke-
rültem a kiadói tanácsba,.Velem együtt öt állandó tanács-
tagot választott az Európa Kiadó. Az első összejövetelen, 
melyre április közepén került sor, ismerkedtem meg a töb-
bi tanácstaggal. Kettő közülük pedagógus /világirodalmi 
tanszék vezetője,, gimnáziumi tanár/, megyei könyvtáros és 
kereskedelmi szakember a másik kettő. 

. , Az értekezlet! meghívóhoz mellékelték,a 
1962. évi tervjavaslatát. A tervezet I50 kiadásra 

kerülő müvet sorol fel, három csoportosításban. Szovjet 
3rók és orosz klasszikusok sonkáiból merit az egyik, a 
következő a nép! demokratikus országok irodalmi termésé-
ből ad izelitőr, végül a harmadik a semleges és a kapita-
lista államok irodalmából válogatott. Minden csoportban 
van próza, vers, színmű, arányosan elosztva. A szovjet ós 
népi demokratikus müvek száma 65, mig 85 a többi Irodalom. 

A lektorátus vezetőjének ismertetése a 
válogatás szempontjairól, megkísérelte érzékeltetni, mi-
lyen sokoldalú munka és gond előzi meg egy tervezet ösz-
szeállitását. Papin és valuta kérdésen túlmenően például 
milyen hihetetlen magas összegért akarják a kiadási jogot 
eladni B. Shaw örökösei. Pedig itt csak újrakiadásról len-
ne szó. Elmondta: lektoraik állandóan figyelemmel kisérik 
a világ irodalmi termését s alig hiszi, hogy akad olyan je-
lenetős mú, mely elkerülhetné figyelmüket, üj sorozat megin-
dítását jelentette be, mely a könyvnap újdonságai között 
kerül ki, a "Milliók könyve" sor. Eddigi sorozataik közül 
az érdeklődés hiánya miatt megszüntetik a "Janus" kétnyel-
vű sorozatot es 8 "Világirodalmi kiskönyvtár"-t. . 

Vita a javaslat arányai miatt nem alakult 
ki. Inkább egyiic-másik szerző kimaradására hívták fel a 
figyelmet. Illetve azokat a szerzőket emlegették, kiket a 
közönség már megismert és megkedvelt, de a tervezetből hi-
ányoznak. /Szergejev-Censzkij, Ilf és Petrov./ Általában 
kissé komorpak találták az összeállítást. Hiányolták a sza-
tírát es humoros müveket. Rámutattak arra, hogy az első 
/ü könyv koz.ul, mindössze 36 az új regény ós ezek között 
7 háborús temáju. Ez kissé meglepte a kiadó képviselőit, 



megígérték, gondolkoznak ra; ta. 
A pedagógusok különösen hiányolták az olcsó diák-

könyvtár sorozatot, mely a századforduló "Olcsó könyvtár"- á-
hoz hasonlóan egybegyüjtené az emberi elme legkiválóbb alko -. 
cásaitc Szeretnék, ha ezekhez fillérekért juthatna hozzá a di-
ák. Hangsúlyozták jelentőségét a következő években, amikor na-
gyobb teret kap az iskolán kiviili önképzés és egy ilyen s oro -
zat ebben jelentős szerepet játszhatna. Ez erősen elgondolkoz-
tatta a kiadó képviselőit, de Ígéretet nom tettek. 

A megyei könyvtáros élénk színekkel ecsetelte a 
népmesék szerepét, a falú lakósságának olvasásra szoktatásában 

Szoba kerültek az azonos hangzású és teljesen azo-
nos könyvcimek is. A kiadó a legnagyobb nehézséget abban látta 
hogy nem igen áll módjában az eredeti cimen változtatni.. 

A könyvkötósnél gondolkozni fognak a müanyag-bori-
tások megoldásán, selyemvászon kötés, vagy félbőr kötés ese -
tében* Itt is sofeféle megoldásra van szükség, mert ha elesik 
a védő színes papirboritek. nem lesz például a fül szöveg. . . 
Mindez sok gondot okoz. A könyvtárak igényére gondolni kell,a-
míkor a Könyvtárellátóval kötnek szerződést. 

Különösen érdekes volt a lektorátus-vezetőnek 
a dobozos kiadású verses kötetekre vonatkozó megjegyzése. Eze-
ket a csecsebecse kiadványokat elsősorban amatőr-gyűjtőknek 
szánják, ök megveszik ós bizonyos idő elteltével, egy-két óv 
alatt olyannyira elősegitik a szerzők népszerűsítését, hogy 
felvilágosító tevékenységükkel jelentősen érlelik a szerző 
teljesebb válogatású, esetleg összes müveinek kiadását. 

A vita azzal, zárult, hogy a javaslatok figyelem-
bevételével javítják a tervet és elküldik engedélyezésre a 
Kiadói Főigazgatóságra • Engedélyezés után, ősszel ismét ta-
lálkozik a kiádói tanács. 

Szeretném, ha kollégáim minden észrevételüket el-
juttatnák hozzám, hogy a következő összejövetelen ne csak 
az l-es könyvtár tapasztalataival, hanem még több vélemény«* 
nyel felvértezve vehetnék.részt a kiadói tanács munkájában. 
Akiket az eiőterv érdekel, azoknak készséggel rendelkezésé-
re bocsájtom. 

Rudas Klára 

o 
0 . 0 



Xerox, mikrokard, rotaprint • » « 

Május 10-én műszaki tapasztalatcserén 
jártunk az Országos Műszaki Könyvtárban. Vendéglátóink 
szívélyesen és aprólékosan mutatták be foto- és sokszo-
rosító berendezéseiket, felszerelésüket. Sok kérdéssé! 
ostromoltuk őket, szép kiállítású rotaprint-nyomtatvá-
nyaik előállítási "titkait" kutatva. Munkafogásaikat 
S a reátették véka-alá. Sok olyan, előttünk eddig je -
lent éktelennek tűnő tényezőre mutatták rá. amelyek fi-
gyelembevételével házi sokszorosító kiadványaink minö-
ségéi javithatjuk. Xerox-sokszorositó gépük es egészen 
különleges. nagyteljesítményű mikrofilm- és mlkrokár-
tya felvevő berendezéseik őszinte csodálattal es - meg-
vallosv irigységgel - töltöttek el mindnyájunkat. Ter-
mészetesen* n \ mérhetjük magunkat műszaki igenyek te-
rületén as QMK feladataihoz, ahol például havonta 
20.000 /lit/ fotónagyitást készítenek, fsaz egész or-
szág szabadalmi- és műszaki dokumentációját látlak el, 
de ez a látogatás is bizonyította, hogy könyvtárunk 
jelenlegi sokszorosítási és foco-vechnikai szinvonala 
kritikán aluli. SaáAfcSé viszonyainkhoz és igényeink-
hez mérten nekünk is korszerűbb, sokoldalúbb berende-
zések beszerzésére, modernebb eljárások alkalmazására 
kell törekednünk. Ezzel kapcsolatban csak egyet sze-
retnék megemlíteni. Könyvtári viszonylatunkban a sik-
rokártva felhasználásának óriási jelentősége lenne. 
Folyóirat és napilap állományunk veszedelmesen romlik. 
Anyaga mállik, restaurálására nem is gondolhatunk. Ma 
még meg lehetne menteni az anyagot mikrokártyára való 
felvételek útján.® A nem kurrens könyveket mikrokártyá-
ra történt felvétel után kiselejtezhetnénk esigy ren-
geteg hely szabadulna fel a raktárban. Egy 9 x 12 
es mikrokártyán 140 /nem tévedés!/ konyvoldal fér el, 
amelyet megfelelő készülék segítségével remekül lehet 
olvasni » kz Uj Magyar Lexikon $000 oldalnyi anyaga 
mikrokártyán kényelmesen elf er egy levéltárcában. A 
sok érdekes tapasztalattal gazdagabban,annak remenyében 
tértünk haza. hogy nem sokáig lesz könyvtárunk sokszo-
rosító és foto-technikája ilyen szegeny® 

G X . X . X . X . 



KÖZLEMÉNYEK 

A Kilián testai ^elési mozgalomról 

Az 1961 május 1-éaa indult testnevelési sport-
mozgalom célja: önkéntes részvétel alapján lehetőséget bizto-
sítani a testnevelési és sportigények kielégítéséhez* Részvé-
teli dij: évi 10.W forint* 

Négy jelvényfokozat van: vas, bronz, ezüst és 
arany. Egy-egy jelvény megszerzéséhez két év áll rendelkezés-
re* A jelvényeket fokozatosan lehet megszerezni* 

Hogyan szerezheti meg egy 30 éven aluli részt-
vevő a vasfokozatot /100 pont/: ha nem tud úszni, megtanul 
két év alatt /maximális„ido/, meghallgat egy évben egyszer egy 
sportszakmai előadást, elmegy kb* pt alkalommal a Természet -
járó szakosztály túrájára /kikötés, 10 km-nél hosszabb legyen 
egy-egy túra*/0sak a TST-nek bejelentett túra fogadható el 
/ AO pontot lehet szerezni/* Minden kilóméter 1 pontot jelent* 
További pontszerzés! lehetőség: úszásban - bármely úszásnem-
ben - 400 méteren és attól felfelé a győztesek ós helyezettek 
az első bat helyig bezárólag kétszeres pontszámban részesül -
nek /12,10,8,6,4,2,/« Tehát két év alatt rósztvesz négy úszó-
versenyen ás ott eléri a második helyezést, ez 40 pontot je -
lent* A további 20 pontot megszerezheti például asztalitenisz 
versenyen való részvétellel* 

A felsorolt sportágakon kivül, amelyeket csak 
példának hoztam fel, valamennyi ágban lehet pontot szerezni. 

•o*o*o* 
Úszás 

A Közalkalmazottak Szakszervezete Sportosztá-
lya a Kilián mozgalommal kapcsolatban úszás lehetőseget biz -
tosit. A Császár uszoda helyiségét /II.Árpád fejedelem u*8*/ 
minden reggel 6-tól 8 óráig lehet igénybe venni. Belépőjegy 
ára: le- forint. Egy jegy ot személyre szól., Jelentkezni lehet azoknak is, akik nem vesz -
nek részt a mozgalomban, Tamás Évánál; telefon: 121-355. 

.0*0.0* , 
ÍJ » 

HIBA KIIGAZÍTÁS. A ThÜlmann-röplapbibliográfiánkról szóló re-
cenziónkban hibásan szerepel a második mondatban Dachau. Helye-
sen: Buchenwald« 

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




