




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

Megjelenik havonta 
V. évfolyam 6.szám 1961. Junius 

JOGOS BÜSZKESÉGGEL... 

Es mint a? eposzokban, ki-ki megkereste a maga pártfogó "felső hatalmát", mi a Minisztériumot és a Fővárosi Tanácsot, ^ 
Junius 5—án, ezen a felleges szombati napon végül a Fővárosi Tanács VB elnöke, Veres József elvtárs átadta a könyvtárat rendeltetésének és a látogatók a nagyabla-kos, legkorszerűbben berendezett olvasótermekben és kölcsönző-ben járva megállapították: micsoda paradicsoma lesz ez gyerme-keinknek! r. S valóban: az utcáról hatalmas, 12 mé -teres kirakat fogadja a látogatót, gyönyörű tablókkal, Á gyer-mek irodalom minden témakörét egy-egy kiemelkedő mü illusztrá-ciója képviseli. A közeli óvodákból és iskolákból érkező Inr -kók áhítattal nézik János vitézt az óriás király udvarában,ked-ves ismerősöket: Bokát, Nemecseket, a Pál utcai fiúkat és a többi tablót a történelmi és fantasztikus regényekről s útle-írásokról. 

Kezdetben volt az eszme, a terv egy rep-rezentatív ifjúsági mintakönyvtár létrehozására. Aztán a nagyon reális "ki kit győz le" harc a Liszt Ferenc tér 6 szám alatti helyiségért. Ez alatt a Duplum-raktár dolgozói szorgosan gyüj tötték, vásárolták a könyveket a reménybeli könyvtár részere... 



Bemennek a forgóa ón és megcsapja orrukat a könyv-illfts 6,000 kötetnyi gyermek- és ifjúsági miiben válogathat -rak. amelyből 5.000 szépirodalmi és 1.000 ismeretterjesztő. Aiâtan hosszú sorokban állnak és várnak a beiratkozásra. /A me^iyitást követő héten 700 gyermek lett az új könyvtár olva-
Yannak virgoncok, akik körülszimatolnak, kattan a riporter gépe és a következő nap megjelenik a Népszabadságban vagy & Népszavában a kép egy-egy önfeledt ifjú olvasóról, a-hogy az osieleti vetitő-fülkét vizsgálgatja, ahonnét ősszel már keskenyfilmeket és diát vetitenek számukra. A két olvasó-teremben - csupa derű, csupa fény mind a kettő .„elmélyülten olvasnak, böngésznek mások. Itt mesedólutánok. irodai mi elő-adások, szórakoztató fejtörők várják majd őket. Egy úttörő -nyakkendős kisfiú végigsétál a kék, a sárga, a piros falak mentén,, megtapogatja, megszimatolja valamennyit. Tovább megy ós felaés az olvasótermeket a kölcsönzőtől elválasztó gyönyö-rű, síines szőttes függönyökre. - igen, ez az ő birodalmuk. 
Ennek a könyvtárnak is volt őskora és hőskora. Ei ne esi ékeznék közülünk arra, amikor Képes Agnes, a re — ménybeli gyermcískönyvtár "címzetes" vezetője, .hónapokkal e-selőtt a központ alagsorában /bennfentesek "ól"-nak becézik/ egyedül dolgozott fel mintegy négyezer kötetnyi könyvet.Az-tÍR jött segítségül G sepel-£irályerdőrŐ1 Vasváriné, majd_Bi-ró báe^i, az első gyermek-aktiva, a szorgalmas, derék Kabács Ernő hetedik általános iskolai tanuló,' Tátrainó, Széles Mag-da, végül a hajrában a végső erősítés: Patakiné g Ohegyinó, Ivanies Anna. . r . 
Az együtt töltött idő máris összeforrasztbtta az e^mást kölcsönösen becsülő kis közösséget. Kell. szükséges is oz, mert a "gyermekinvázió" csak most szélesedik ki iga-zén, Még nagyon közeli a tavaszelejei idő - idézik is eleget -, amikor felmerült, Szabó Lőrinc versére gondolva, & "nyitni kék" kórdóso, és e?zel álproblémák tömkelege: hol a.státus? itt a státus, de nincs róla dokumentum, s ennek következté -ben jön-e Patakinó, avagy sem /akitől ezért egy hétig vet -tek érzelmes búcsút a 38-asban régi munkatársai/. Aztán: lesz-e villany, vagy sem, ós elkészül-e időre a berendezés? 
Elkészültj megvalósult. Es hogy időre nyitottuk meg az l-es ifjúsági könyvtárunkat, abban a gazdasági osz-tály munkája, erőfeszítése mellett, döntő része van a kerü-leti Könyvtárak osztályának, a Propaganda-Bibliográfiai osz-tálynak és - mennyi izgalomnak, reménynek. Ok tudják igazán, akik részt vettek benne. 
Nem magunkat ünnepeljük, hanem egy becsülendő,szép erőfeszítést, eredményt jogos büzskeséggel: megnyílt ós mű-ködik Budapest és az ország legnagyobb, legkorszerűbb ifjú-sági könyvtára. S ebben része van a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár minden munkatársának. 

Vasvári István xxx 



Természettudományos müvek propagandája 
a 32-es könyvtár egyik könyvállomásén 

A könyvtár múlt év októberi felülvizsgá-lata felhívta a figyelmet arra a jelenségre, hogy a rákos -szentmihályi könyvállomáson - mint a többi könyválloaáson is - az ismeretterjesztő müvek forgalmának százaléka alacso-nyabb a kívánatosnál. 
A hiba kiküszöbölése érdekében a könyvál-lomás tirinkaközössége igyekszik megtalálni azokat a módszere-ket, melyekkel az ismeretterjesztő,- de elsősorban a termé -szer tudományos müvek forgalmának az összes forgalmazott kö-tetek számához viszonyított százalékarányát növelheti. 

1. Szemléltető propaganda módszereink: 
A bejárat mellett jobbra és balra két be-épített üveges szekrényke van. Ezekben csak ismeretterjesz -to. főképpen természettudományos müveket tárolunk, hogy már a könyvtárbalópós előtt felhívjuk az olvasók figyelmét azok-ra a müvekre, amelyeket fontosnak tartunk. A köicsönzőhelyisógben lévő üveges kira -kat egyik polcát kizárólag a felnőttek számára ajánlható ter-mészettudományos müvek propagálására használjuk fel. Ugyan -ennek a kirakatnak a legalsó polcát 14 éven aluli olvasóink-nak szánt ifjúsági ismeretterjesztő, elsősorban 5-ös szakhoz tartozó müvekkel töltjük meg. 
Az a meggondolás, hogy az új ember formá-lását már egész fiatal korban kell elkezdeni, szükségessé te-szi, hogy fokozottan figyeljük és befolyásoljuk 14 éven aluli olvasóink fejlődését, és már ebben a korban megszerettessük a gyermekekkel a természettudományos irodalmat. 
Olvasótermünk korszerű, világitható üveges tárlói módot nyújtanak az olvasók érdeklődését felkeltő ki -állitások rendezésére. Ehhez a tárgykörhöz tartozó klállitá-saink 1960-ban* Élő és élettelen világ. Hogyan keletkezett az élet? A tudomány világa. Kozmikus korszak hajnalán. Ho -gyan lett. a fizika nagyhatalom? Van-e élet a halál után? Az űrhajózás legújabb eredményei, etb. 
Napjaink nagyszerű természettudományos er redményeit újságcikkek, fényképek kiállításával ismertetjük. Természetesen a napi aktualitáshoz kapcsolódva. 
A "Ml könyveink" c. címjegyzéket is fel-használjuk az ismeretterjesztő anyag ajánlására. 
Uj olvasóink figyelmét ismételten fel -hívjuk cédulakatalógusunkra, különös tekintettel a szakka-talógus használatára. 



Szokássá vált, hogy az olvasóterem asztalainál felnőtt olvasóink egy-egy a szakkatalógus fiókkal ülnek le ós jegyzéket készitenek azokról a müvekről, melyek őket a könyvtár ismeretterjesztő anyagából érdeklik, 
2» Szóbeli propaganda munkai 

1960 év végén kezdtük el természettudományos 
előadás-sorozatunkat. Eddig a következő előadások voltak» 

Az Auróra cirkálótól az interkontinentális ra-
kétáig 

Volt-e kezdete, lesz-e vége a világnak? 
Van-e élet a halál után? 
Elet a tenger mélyén. 
Eddigi előadásaink eredménye a természettudomá-nyos müvek fokozott keresésében mutatkozott meg. Előadássorozatunk következő tervbevett előadásai» Ut a csillagok felé /Az űrhajózás legújabb ered-ménvei/ Találkozás az ősemberrel Fehérek^ sárgák, feketék /Az emberiség faji egy-

Előadásainkat TIT előadók tartják. 
Május 17-én az űrhajózás eddigi eredményeiről "Ut a csillagok felé" cimmel rendeztünk előadást,Gacerin őrnagy április 12-i űrutazása annyira felkeltette olvasóink érdeklődését, hogy olvasótermünk szűknek bizonyult a közön-ség befogadására és a rákos s zentmihályi Petőfi Művelődési Otthon előadótermét kellett igénybe vennünk. Az előadás e-l£bt, majd utána a témához kapcsolódó filmeket vetitéttünk, 
1961 év első negyedében bizonyos természettudomá-nyi müvek forgását figyelve a következőket állapítottuk meg» 

Példány- Kölcsönzések 
szám száma 

Baláss» Agy és értelem eredete 1 6 Brauhbeki: Az atommag regénye 1 4 Broda» A vilá^&indenség érői 1 7 . 
Cousteaus A csend világa 2 18 Darwint A fajok eredete 1 / kézikönyvtári példány, olvasóteremben hatan olvasták rész-leteiben / Einsteini Hogyan lett a fizika nagyhatalom? 1 8 Golgylni Láthatatlan barátaink ós ellenségeink 1 7 Novobátzky: A fizikai megismerés 
úttörői 1 8 

Öveges: Elő fizika 2. 12 
Zarinvéry: A naprendszer élete 1 12 



Ifjúmunkás és ipari tanuló olvasóink kimon-dottan igénylik az irányitó i aöánló munkát. Itt természe-tesen nagy lehetőség nyilik szépirodalom remekei mellett a természettudományos müvek ajánlására is. Laczkó László i-pari tanuló olvasónk kifejezetten természettudományos müvek-re korlátozódó érdeklődését kénytelenek.voltunk ajánlásunk-kal más fajtájú müvek felé is forditani. Tapasztalatunk szerint idősebb korosztályhoz tartozó mindkét nembeli, de főként nőolvasóink érdeklődését sikerül legkevésbé felkeltenünk a természettudományos iro -dalom iránt. Sok esetben mosolyogva jegyzik meg, hogy tanul-tev oár eleget, most már osak szórakozni akarok. Sok meggyő-ző szavunkba kerül mig belátják, hogy egy természettudomá-nyos mü is lehet érdekes olvasmány. Bizunk abban, hogy gyermek olvasóink felnőve, már izgatottan fogják keresni könyvtárunk katalógusaiban a természettudomány legújabb eredményeiről irott könyveket, cikkeket, tanulmányokat. Ehhez természetesen az is kell,hogy mi, a könyvtár munkatársai, a természettudományos müveknek ne osak az olyastatására, de az olvasására is fokozott gon-dot forditsunk. 

Kurunczy Lajosnó 

X • 

GONDOLATOK A "GONDOLATOK"-RÓL 
AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN ' 

Egyáltalán nem érzem természetellenesnek azt a különbséget» amely a cikk szerzője szerint a tudományos és közművelődési könyvtárak - és nem a könyvtárosok - között fennáll. Helytelen különbséget tenni a könyvtárosok közt, vi-szont a könyvtárak közt magától értetődően vannak különbsé-gek. mint a cikkíró is megjegyzi. De ezeket már régóta nem 
érezzük rangbéli különbségnek, csupán mások a feladatok és 
mások a megoldások. 

Ezek a különbségek itt, saját központunkban 
is észrevehetők, ezért nem kell az Egyetemi Könyvtárba men-
ni, ahová a KISz bizonyéra nem ezek, észrevevése, hanem egy 



egyetemi könyvtár feladatainak, szerkezetének megmutatá-sa céljából vitte el a kerületi könyvtáros kollegákat. Központunkban éppen úgy, nmt az Egyetemi Könyvtárban ós minden nagy könyvtárban, azt a munkát, amelyet a kerüle-ti könyvtárban néhány munkatárs végez /ós mind elvégzi az összes adódó munkát/, osztályokra, csoportokra diffe-renciálódva kell elvégeznünk. Pedig központunk amellett, hogy tudományos könyvtár, közművelődési könyvtár is.Ép-pen hogy sokoldalú a nagykönyvtári, a tudományos könyv-tári munka, de a fent emiitett okomnál fogva csak igy, csoportokra osztva végezhető helyesen és az egyre nagyobb követelményeknek megfelelően el. Ne legyen idegen a nagy könyvtárak szervezete stb., - amit & kolléga a cikkben felsorol, -„ez volt, gondolom, a tapasztalatcsere célja és ezt elérte, na megmutatták mindazt, amiben eltér a kerületi könyvtarak szervezetétől, munkájától. . 
Csak akkor helytelen a különbség, ha abból egyik vagy másik fél helytelen értékítéletet alkot, helytelen következtetést von le. Nem szabad olyat állíta-ni, hogy a tudományos könyvtárak, a nagy könyvtárak dol-gozói kevésbé érzik, hogy mit jelent könyvet adni az ol-vasó kezébe, mint a kerületi könyvtárosok. Ez általános-ságban nem áll, ha vannak is még egyéni hiányosságok. A mi könyvtárunk központjában is csak a nyilvános szolgálat dolgozói érintkeznek közvetlenül az olvasókkal, mégis mi, a többiek, akik szintén az olvasók számára dolgozunk,mun-kánkban. mindig őket tartjuk szemünk előtt, és ezért igyek-szünk munkánkat minél jobban elvégezni - például minél jobban feltárni a szakkatalógus részére a könyvet, minél helyesebb címfelvétellel hozzáférhetővé tenni azt az ol-vasó számára -, hogy az olvasónak segítsünk. A cikkíró szerintem a közvetlen érintkezést - amelyet nyilvános szol-gálatbeli inspekció révén mi is ismerünk, érezzük a fel-világosítás, segítés örömét - tartja a könyv kézbeadása és az afeletti öröm kizárólagos ismérvének, tapasztalat-ból állitom, hogy nincs ebben igaza, és e tapasztalatom-nak neki is örülnie kell, hiszen cikkéből látható, hogy az olvasóért dolgozó, lelkes könyvtáros. E helytelen szem-léletnek ki kell küszöbölődnie, mert hasonló ez a "gyakor-ló könyvtáros" kifejezéshez, amely mindig felbőszített. Mintha mi központi, nem nyilvános szolgálatbeli dolgozók nem azok volnánkl 
Tekintsük egy nagy egység, a minden ol-vasói réteg minél tökéletesebb kielégítésére szolgáló e-gyetemes magyar könyvtári hálózat tagjainak magunkatjak-kor - megbecsülve egymás munkáját, mint ahogy én, mint olvasó és látogató, ismerem és nagyon nagyra becsülöm a kerületi könyvtárak munkáját - nem lesz félreértés és hasznos lesz a tapasztalatcsere. 

Zalai Zoltán 

ooo 



Központi könyvtárunk tudományos és magasszintű 
közművelődési feladatai a 

forgalom tükrében 

Könyvtárunk funkcióinak ismert meghatá-rozásából is látszik, hogy állományunk és munkánk igen szé-leskörű, Az a kérdés, hogy a forgalom, a forgalom szakok szerinti megoszlása, egyszóval az olvasók igényei egyrészt, másrészt anyagunk, tehát az, axait nyújtani tudunk, mennyi-ben segíti elő a sokrétű tudományos és magasszintű közműve-lődési feladat megoldását» 
Vizsgálatunk szempontjából a központi könyvtár állománya két részre oszthatót tudományos ismeret-terjesztő és szépirodalmi anyagra» Ma már szinte azt mond-hatjuk, könyvtárunk történetében külön helyet foglal el a szépirodalom kői-ssönzése» 194-5 előtt a könyvtár szépirodal-mi müveket csak irodalomtörténeti kutatás céljaira vásárolt, helyben! használatra» A felszabadulás után is ezt az elvet követték» 1949-ben azokban a forgalom hirtelen nagy arány-ban csökkenni kezdett» Ehhez nagyban hozzájárult az ebben az időben lezajlott nfok.védH-ezés» 1938-ban az évi össz-forgalom 47»491 kötet volt, 1949-re 36.052-re apadt. Jó -részt ennek az ijesztő ténynek hatásaként is, döntöttek a szépirodalom rendszeres vásárlása és kölcsönzése mellett» 1932-től a statisztika rohamos forgalmi emelkedést mutat az előző évekhez képest» 1952-ben 50.237 kötetet kölcsönöz-tek az 1951 évi 33.638 kötettel szemben, 1954-ben a köl -cßonzött könyvek száma 73.063-ra emelkedett. Ezek a számok, ha csak felszínesen nézzük, örvendetesen bizonyítják a könyvtár kihasználtságát. A számok mögött azonban jelentős színvonalcsökkenés áll. Egyrészt a sokszor kritikátlanul beömlő, szinvonalunknak meg nem felelő regények szaporodá-sa. másrészt a fokozottabb arányban hozzánk forduló, csak szépirodalmi igényű olvasók számának növekedése folytán égető kérdésként vetődik fel, nem nyomja-e el ez az igény-eltolódás a profilunk lényeget képező anyag forgalmát.Ar-ról most nem beszélek, hogy apparátusunk számára milyen erőt meghaladó feladat a szépirodalom forgalmazása, nem is említve szépirodalmi kölcsönzési módszereink "szinvonalta-lanságát, kerületi könyvtárainkhoz viszonyítva. 



A lényeges hiba azonban ott van, hogy a forga-lom számbeli emelkedése hosssú ideig szinte kizárólag a szép-irodalom javára irható. Néhány éve ugyan már foglalkozunk e-zen anyag forgalmának csökkentésével. Egyrészt igyekszünk le-beszélni a kizárólag szépirodalmi igényű olvasókat a beirat-kozásról, másrészt folyamatban van az anyag felülvizsgálása, a szinvonalunknak meg nem felelő könyvek kiselejtezése. Ma már érezhető ennek eredménye. Nézzünk meg néhány számadatot. Vegyük alapul az utolsó békeévet: 1938-ban az évi összkölcsön-zós 47,491 kötet. 
1957: összforg: 66.710, szépirod: 28.018, tud. kvekt 38.642 
1958: " 77.872, " 31.200, " " 46.677 
1959: " 76.805, " 30.100, " " 46.705 
1960: " 78.795, " 30.800, " " 47.995 

A százalékarány a következő képet mutatja: 1957-ben a szépirodalom az összforgalom 42 %-a, 1958-ban 40 a. 1959-ben 39.2 %-a. 1960-ban pedig 39 %-a. Az olvasó-termekben használt több mint 40.000 kötetből osupán 7 % a szépirodalom! 
Amint a számadatok s a százalék szerinti meg-oszlás bizonyltja, a szépirodalom forgalma valóban nagy. De az utóbbi 3-4 évet vizsgálva, mér szembetűnő az ismeretter-jesztő ós tudományos anyag forgalmának növekedése. 1957-ben még csaknem 9.000 kötettel alacsonyabb a profilunkba vágó anyag kölcsönzése, mint 1938-ban. 1958-tól ez a különbség e-pőteljeaen csökkenni kezd, 1960-ra elértük, sőt 500 kötettel túlhaladtuk az 1938-as forgalmat. Számunkra ez természetesen még mindig nem megnyugtató, tekintetbe véve a háború előtti ée mai kultúrpolitikai szenpoptok és tudományos igények és feladatok közötti különbséget. 
Bizonyos előrehaladást jelent, hogy a szép-irodalom csökkentésére irányuló intézkedéseink ma már, a szá-mok bizonysága szerint, eredményeket mutatnak. Mégis, ha csak a kölcsönzést figyeljük, úgy látszik, mintha továbbra is e-rősebb lenne a regények iránti érdeklődés, forgalmuk magasabb, mint a tudományos és ismeretterjesztő anyagé. Heteken át fi-gyeltem a pult mögül, mi adja a statisztikával szemben ezt a látszatot. Tapasztalatom szerint az igény változatlanul nagy. Azonban jóval kevesebbet adunk ki. mint amennyit ke -resnek. Ez egyrészt abból adódik, hogy keresnek olyan köny-veket, melyek már egyáltalán nincsenek meg /Dumas. Verne stb/, Másrészt, miután legnagyobbrészt egyes példányaink van-nak, legoptimálisabb esetben is csak egy olvasó kaphatja meg egy-egy hónapban, A könyvek forgási sebessége meglehetősen las sú. Az áthúzott kérőlapok csaknem 60 százaléka a hiába ke-resett regényekből áll. Ezek az olvasók viszont, miután min-



dénáron akarnak vinni valamit, nem sajnálják az időt9 sokszor 3-4 órán keresztül adnak be kérőlapot* Rendszerint a pult kör-zőiében állnak, folyton szu . előtt vannak, kérdezgetnek, mél-tatlankodnak, mintegy pszichológiai alapot adva azon látszat-nak. hogy szánok magasabb, mint a tudományos igényű olyasó -inkft* /ízt, hogy ez munkánk színvonalára hogyan hat ki, milyen megoldások lehetségesek, már egy felterjesztésbe^ megpróbál-tuk kidolgozni*/ Rutatóink, ismeretterjesztő anyagot kereső olvasóink viszonylag lényegesen rövidebb idő alatt jutnak a kívánt könyvhöz* Ennek oka legfőképp az. hogy kívánságuk meg-határozott. ha a kérőlapot áthúzva kapják vissza, kisebb mér-tékben próbálkoznak újabb kérőlapokkal* Fokozottabban veszik igénybe előjegyzési szolgálatunkat* 
A statisztika, a reális forgalom alapos vizs-gálata után megállapíthatjuk, hogy tudományos anyagunk eset-leges kihasználatlanságától nem kell tartanunk* Meg kell je-gyeznem, hogy a statisztikában a szépirodalom rovatába / a 3-as szakba/ kerül az irodalomtörténeti anyag is /például Világirodalmi antológia/ s az ide genny elvű irodalom. Ezeket nem lehet a profilunkhoz nem illő anyaghoz sorolni* Az utób-bi időben fokozódik a földrajzi katalógus használata, ami feltétlenül a magasabb igényeket bizonyítja. Az előjegyzés, mióta a legtöbbet keresett és színvonal szempontjából prob-lematikus regényeket kivontuk, ma már közeledik ahhoz a kép-hez, melyet gyűjtőkörűnk alapján elérni szeretnénk* A nagy-sikerű UKSz, bár propagativ lehetőségeit sajnos, még mindig nem használjuk ki eléggé, nagy mértékben fokozza külföldi a-nyagunk forgalmát* Három negyedévet vizsgáivá, a profilunk gerincét képző 3-as szak forgalma a külföldi beszerzést figyelembevéve - a gyarapodás 46 %-a* Ehhez Aóg hozzá lehet számítani a jellegüknél fogva nem-kologönözhsto ós kézikönyv-tári könyveket* Az, hogy a 3K szak forgalma miért olyan ala-csony, megmagyarázza az, hogy az alapvető marxista anyag a legkisebb könyvtárban is megtalálható, nem kell ezért feltét-lenül hozzánk fordulni* 
Érdemes lenne kimutatást készíteni a tudomá-nyos szervezetek, intézmények kölcsönzéséről* Rem számítva ide szerkesztőségek, kutatóintézetek stb* tagjait, akik e-gyénileg keresik fel, szinte kizárólag tudományos- igénnyel, könyvtárunkat* A beiratkozott olvasók foglalkozás szerinti megoszlása a feltehetően komoly igényűek magasabb számát muw tatja. Meg kell emliteni, hogy nagyon sok intézmény, egyete-mi tanár, kutató, háztartásbeli feleség, vagy hivatalsegéd nevére kiállított jegyre kölcsönöz kutatás céljaira. 
Végső megállapításként leszögezhetjük, könyv-tárunk teljesiti a rá kiszabott kultúrpolitikai feladatot. A profilunkba vágó anyag forgalmának növekedése, tudományos intézetek kérései, telefonon keresztül adott felvilágosítá-sok túlnyomó többsége, a szakkatalógus széleskörű használata 



stb. mind megnyugtató bizonyítékai annak, hogy igen értékes tudományos és ismeretterjesztő állományunkat nem hiába gya-rapítjuk. Kölcsönző-apparátusunk javításával, propagandánk szélesítésével ós még nagyon sok lehetőségünk jobb felhasz-nálásával továbbra is fokozni tudjuk a már megmutatkozó szín-vonalbeli emelkedést* 

Jámbor Mária 

ooooo 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár forgalma 
1961 első-negyedében 

A könyvtár 1961-ben egyszerűsített statiszti-kai munkája havonta csak a főbb számadatokat figyeli| a féléve-ket záró jubius, illetve december hónapokban összesíti az e-redményeket. így a negyedéves adatok is csak a könyvtári for-galom legfőbb száaáiara korlátozódnak, de éppen ez teszi lehe-tővé hogy érdemüknek megfelelően foglalkozzunk e számunkra legfontosabb adatokkal. 
. Az 1961-es óv első negyedévóbek forgalmi ered-ményeit az alábbi számok tükrözik: 

A beiratkozott olvasók száma 
Központban /kölcsönzések és olvasó-

termi látogatások együtt/ 6.674 Hálózatban /naptári évi/ 89.479 
összesen 90.155 

A fenti számok azért nem hasonlíthatók össze az 1960-as évi adatokkal /114.997 fő/, mert azok még a régi be-iratkozási rendszer adatait tükrözik. 



A könyvtár olvasóforgalma: 

Kölcsönzők Olvasótermi látogatók Együtt 

Központ Hálózat 10.539 412.872 20.076 
49.745 30.615 462.617 

Összesen 
1960 I.negyed évben: 

423.411 
417.212 

69.821 
76.614 

493.232 
493.826 

Az 1961-es ev I. negyedében tehát az összes olvasó-forgalom megfelel az előző évinek; a kölcsönzők forgalma - a-mely az olvasóforgalomnak a hálózatban döntő részét képviseli -, azonban valamivel emelkedett. 
A kölcsönzött kötetek száma» 

1960 I. 1961 negyedében 
Központ /helyben olv.köt.-el 
együtt 71.005 Hálózat 1,299.013 58.363 1,346.007 

összesen: 1,370.018 1,404.370 

A használt könyvek /a központban» könyvtári egységek/ száma tehát 34.352-vel nőtt a korábbi év megfelelő időszakával szemben? ez 2.5 %-os növekedés. /A hálózati könyvforgalom növe-kedése valamivel több, 3.4 %/. 

Tolnai György 

•o.o.o.o.o. 



K I A D V Á N Y A I N K 

Az antiklerikális irodalom népszerűsítése 
üj kiadványunkról 

"Az OSzK Könyvtártudományi és Módszer-tani Központ és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közös kiad -ványa" - áll az ajánló bibliográfia és módszertani útmutató cimlapján. mely e napokban kerül ki könyvtárainkba ós jut el az országba mindenhová, ahol a vallásos világnézet és a kle-rikális reakció ellen, az ideológiai harc lényeges területén küzdenek. 
A 150 oldalas, 167 cimet tartalmazó bibliográfiát és a sokoldalú módszertani útmutatót minden könyvtáros úgy tekintheti, mint a mindennapi munka fontos se-gítőeszközét. A bibliográfus könyvtárosok az ateista propa-ganda szükségességéről nem általános kinyilatkoztatással, de valóban gyakorlati útmutatással siettek a kölcsönző könyvtá-rosok segítségére. Ezt bizonyltja a kiválasztott könyvanyag, az annotációk süritett, lényegre törekvő stilusa, s a most először alkalmazott, az olvasók színvonalához mért jelzések, amelyekkel az annotációktól függetlenül is eligazodik az a-jánló könyvtáros. Külön figyelmet érdemel, hogy a bibliográ-fiában nem szereplő, a témához kapcsolódó müvek kihagyása tu-datos szűrés eredménye, a hálózatban meglévő valamennyi hasz-nálható müvet tartalmazza a bibliográfia. 
A bibliográfia szerkesztésében az is -meretterjesztő tudományos müvek és a szépirodalom tekinteté-ben különböző módszert követnek, ós ez érthető is. A szépi -rodalom történelmi felosztása teljesen egyesóges, az egyes korokon belül a külföldi ós magyar szerzők müveinek különvá-lasztása indokolt és helyes. A tudományos és ismeretterjesz-tő irodalom felosztása máj? nem ennyire egyértelmű, mert a különböző csoportokban szereplő müvek más csoportokban is helyet kaphatnának. Ez a probléma azonban nem oldódna meg az-zal, ha egyik-másik mü helyét megváltoztatnák, hiszen itt éppen arról van szó, hogy egy-egy mü több csoportba sorolha-tó. Elsősorban a marxizmus-leninizmus klasszikusainak eseté-ben yan ez igy. Gondolok például arra, hogy a kommunisták és a vallás viszonyát Leninnél tisztábban senki sem fogalmazta meg. Kissé különös az is, hogy a Nagy gondolkodók a vallásról és az egyházról cimü fejezetben csak a kereszténység polgári kritikáját, illetőleg antiklerikális hagyományainkat találjuk s nem olvashatjuk sem Engels, sem Lenin nevét. Mindez a klasz-szikusok kiemelésének következménye, amivel viszont teljes 



mértékben egyetértek. Csupán azért teszem szóvá, hogy a fel-használáskor gondoljanak erra a könyvtárakban. I bibliográfiát Ecsedy Andomé és Gáliczky Eva szerkesztette.Alapos munkájukkal nagy segítséget nyújtanak e sok ismeretet kivanó területen. 
üj» bogy a bibliográfiával együtt ¿jelenik meg a módszertani útmutató. Ezért a bibliográfiát főként, a könyvtá-rosok használhatják, és nem jelent az olvasók számára segéd -eszközt. Kivételt jelentenek természetesen azok az olvasóink, akik maguk is - amint az útmutató ezt kiemeli - antikleriká -lis-ateista propagandamunkát végeznek, előadók, pedagógusok, pérc-, állama. ós társadalmi szervek funkcionáriusai. Részükre mind a bibliográfiát, mind a megfelelő könyvanyagot biztosi -tani fontos feladatunk. A bibliográfia és módszertani útmutató folyama -tos könyvtári.használata érdekéhen minden könyvtárban, minden munkatárs alaposan tanulmányozza e kézikönyvet. Ellenőrizzék, hogy állományukban a felsorolt könyvanyag elegendő példányban áli-e rendelkezésükre, és az esetleges hiányókat soron kivül pótolják. Az útmutatóban közölt elvek és módszerek figyelem -bevételével fokozzák az ateista és antiklerikális propagandát, rendszeresen gycjtsék tapasztalataikat ós közöljék ezeket a Könyvtári Híradó hasábjain. E tapasztalatokat élénk érdeklő -déssel várják a bibliográfia.,ós az útmutató szerkesztői. Iá -racozásukat, segitőszándékukat a kölcsönző könyvtárosok ennek az érdeklődésnek kielégítésével viszonozhatják. Mindkét.fél -munkájának értelmét láthatjuk majd hálózatunkban, ha az eddi-gieknél nagyobb lendülettel, folyamatos, tervszerű, az olva -sók egyéni érdeklődését figyelembe vevő módon népszerűsítjük az antiklerikális irodalmat. 

Dobos Piroska 

X X X 



"Mit olvassunk a technika történetéről ?" 
Népszerű technikatörténeti könyvek 

ajánló albuma 

Gyakran elhangzó mondat: " a technika ko-rában élünk! " A technika sokezer éves történetét és a közel-múlt évtizedek szédületes fejlődését ismertető, bemutató könyvekről készített ajánló jegyzéket a Bibliográfiai és Pro-paganda osztály. Ezekkel a ¿erdősekkel, a modem technika nyújtatta eszközökkel mindig és mindenütt, utcán, otthon, mun-kahelyeken találkozunk. /Kivéve Könyvtárunkat, melyről köztu-domású, hogy a modem technika áldásaiból - alig részesült./ 
* Az ajánló jegyzék, mely méltóan csatlako-zik az eddigi, ilyen tipusú kiadványainkhoz, hasznos dolog, olvasókban és könyvtárosokban egyaránt meglevő kérdésekre ad-hat feleletet, érdeklődést kelt fel. segit az ismeretterjesz-tő irodalom egy speciális fajtájénak megszerettetésében, mü -veltségunk kiegészítésében, hiszen a technika történetének bizonyos fokú ismerete nélkül ma már nem képzelhető el müveit ember. 
A jegyzék 44 könyvet ajánl olvasásra, a -melyek a tichnika különböző területét ismertetik mindenki számára érthetően, szórakoztató módon. A szerzők betűrendjé-ben felsorolt müveket jó annotációk kisérik. 
Biztosra vehető, hogy ennek az összeállí-tásnak sikere lesz. A kerületi könyvtárakban számosan fogják késbe venni* forgatni; reméljük, hogy hatására tovább növek-szik ismeretterjesztő irodalmunk forgalma. 
Bgy ilyen nagy területet felölelő munka kiegészítésre szorulhat, gondolom, sor kerülhet további ha -sonló témájú kiadványokra. A jegyzék tartalmát illetően is tennék egy-két megjegyzést, - esetleg hasznosítani lehet a későbbiekben. 

1./ Ilyenfajta válogatásnál miért szükséges a bötürend? Szerencsésebb lenne valamilyen tematikus felosztás. 
2./ Helyes, hogy olyan könyvek felsorolását tűzte maga elé célül az összeállító, melyek szórakoztató mó-don ismertetik a tárgyat. Mégis - úgy gondolom— nem illenek ide az olyan regények, mint például Sós Endre: Aki az égből elragadta a villámot cimü könyve. Igaz, hogy Franklin Benjá-min az elektromosság egyik úttörője volt, de ez a regény, 



m?ly életét ismertetî  inkább a politikust* az embert és a kort rajzolja, technikai rikásságáról, találmányairól alig kap képet az olvasó. 3*/ Az óra történetével, nyomdászattal foglal-kozó könyvekből két-Jcét művet is ajánl a jegyzék* Ebhez vi-szonyítva kevés az ajánlott könyvek száma olyan nagyon köz-érdeklődésre számot tartó területeken, mint például a repü-lés* /Az űrhajózást szépen ismerteti a jegyzék: 6 művel!/ . A rádió történetéről semmit sem kapunk*Pe-dig ha már más ne$, de a Boros-Kiss-Lév&i: Rádióhallgatók könyve mindenütt megvan s ebben, összefoglalást találunk a rádió, az URH ós a televízió történetéről. 
Mérnöki munkávalr építészettel is kellő -képpen foglalkozik a jegyzék /4 müvet sorol fel/, talán ide kívánkozna még olyan szép kiállítású és jó könyv, mint Dr* Mihailich Győző: A XIX. és XX. századbeli hidépités törté-nete cimü müve.-Ajánl egy-egy könyvet a fémekről, bányászat-ról. textilről, talán itt lehetett volna Perlja: A. gépek története eimü könyvet emliteni. Érdekes kis könyv, elsősor-ban a munkagépeket és azok történetét ismerteti. Fentebb már emiitettem, hogy rakétatechnikáról, automatizálásról viszony-lag szép számmal ajánl jegyzékünk. Mégis sajnáltam, hogy hi-ába, kerestem banne Stefan Heym: A kozmosz korszaka cimü köny-vét, amely ir a Szovjetunióban-történt kutatásokról, eredmé-nyemről. . szputnyikokról, világürkutatásról, gondolkodó auto-matákról, elektronokról és az atomkutatásrol. Az atomkutatás-ról több ajánlott könyvben szó esik. Mégis, az „atomkutat ás e¿jész törtenetét, az atommal kapcsolatos technikát ismertető könyvet hiába kerestem a jegyzékben. Pedig nem egy ilyen könyv található könyvtárainkban. Hogy csak egyet említsek: K. Böhm - R. Dörge: Korunk óriása, az atom cimü könyve. 
Még- csak egy apróság: egy ilyen fontos, jó és sokáig használható jegyzéket, sokszorosítás előtt gondosan át kell nézni, hogy a címleírásokban itt-ott meglévő apró hi-bákat elkerülhessük. 

T. Gy. 
X X X 

Szerb Antal /1901-1945/ 
/Bibliográfia/ 

"Uj műfaj" születését ós térhódítását kísér-heti nyomon, aki figyelemmel fordul a Bibliográfia és Propa -ganda osztály kiadványai felé. Az "új műfaj" jegyeit viselő 



bibliográfiák aktuális igény vielégitésére készülnek /Kiss Lajos 80« születésnapjára, Erust Thalmann születésének 75* évfordulójára/ és ennyiben megegyeznek az eddigi, évfordu-lókra készült röplapbibliográfiákkal. Mégis sokkal többet nyújtanak amazoknál, mind az anyag mennyiségét, mind a mi-nőségét tekintve, A szélesebb területet felöl i6 gyűjtés száraz könyvészeti adatait ezeknél fáradságos munkával fel-kutatott "irodalmi ritkaságok" is tarkítják, élvezetes ol-vasmányt nyújtva a bibliográfia használójának, félszemmel az igényesebb olvasóra kacsintva. S aig a sokoldalú anyag a hasznossági szempontot veszi figyelembe, a kérdés mélyebb ismerői is kapnak csemegét, néhány, eddig még kiadatlan dokumentumot. 
Az "új műfaj" nem tévesztendő össze a Bibli-ográfiai osztály hőskorában" kiadott szöveggyűjtemények -kel. am Xyek szintén közöltek szemelvényeket, de elég kez-detleges módszerről kínálták a kerületi könyvtárosoknak egy-egy kiállitás, vagy műsor anyagát. A két kiadvány faj-ta közti különbség a megtett útat, a fejlődést jelenti.hi-szen az új bibliográfiák sokkal nagyobb követelményeket tá-masztanak mind bibliográfia használóival, mind készítői-vel szemben. A szöveggyűjtemények színvonalán már túlju -tottak a könyvtárosok. Az új bibliográfiák bőségesebb a -ny&gából ők maguk válogatnak, s amíg forgatják, ismerete-ket szereznek es gyönyörködnek benne. Másrészt a biblio -gr&fia készítője a rendelkezésére álló nagyonis "kisüzemi" eszközökkel, a könyvkiadás hiányosságait akarja pótolni, ~ amikor az eadig még meg nem jelent dokumentumokat napvi -lágca hozza. 
Ezeket a gondolatokat a Szerb Antal biblio-gráfia ismertetése ürügyón irt am le. ez a bibliográfia u-gyanis eddig ez "új műfaj" legkiemelkedőbb képviselője. Szépséghibája, hogy teçhaikai nehézségek miatt nem jelen-hetett meg május 1-ére, Szerb Antal születésének 60. óv -fordulójára, de maradandó. értéket képviselő anyaga kárpó-tol ezért a hiányosságért. 
A könyvtárosban Szerb Antal neve a magyar-ós a világirodalom történeti munkásságával kapcsolódik ösz-sze ós bizonyára sokan meglepődnek oaajd, amikor a biblio-gráfiában Szerb Antal tollából a következőt olvassák« "Kellemetlen, ha azt mondják rám, irodalomtörténész vagyok. 

Én Író vagyok, akinek témája átmenetileg az irodalomtörté-net volt." Ezt a meghatározást tükrözi a bibliográfia is, amikor Szerb Antalnak hozzávetőlegesen teljes irói arcké-pét igyekszik megrajzolni, bemutatva világnézeti korlátait és azokat a színvonalbeli engedményeket is, amelyeket itt-ott fordítói munkássága mutat. Mit tartalmaz a bibliográ-fia? Az értékelő előszó után kronológikus sorrendben Szerb Antal munkásságának műfajok szerinti felsorolását és az 



egyes müvekrőj. megjelent ismertetéseket és kritikákat* Ezután 
a róla szóló emlékezések, és tanulmányok következnek, majd füg-
gelékben. kinyvforditásai. A bibliográfia második része doku -
mentumokat tartalmaz* Ezek között olvashatjuk Szerb Antal el-
ső nyomtatásban megjelent irás át, Babits Mihály lektori véle-
ményét a Magyar Irodalomtörténetről, Szerb Antal ismeretlen 
Írását József Attiláról, utolsó versét stb. 

Ebből a hevenyészett felsorolásból is látszik, 
hogy Tóbiás Áron gazdag és érdekes anyagot állitott össze.Es 
ez az anyag Szerb Antal munkásságán kivul /a bibliográfia köz-
li az idegen nyelven megjelent müveket is/ magát az alkotó em-
bert is közel hozza az olvasóhoz. A jól kiválasztott szemel-
vények egy-két vonással kiegészítik az emberi portrét, a nek-
rológok és a róla irott versek pedig felelevenítik az ember-
telenség világát, amely elpusztította ezt a polgári humanis-
ta nrüvésgt. A bibliográfia felvillantja azt is, hogy mivé fej-
lődhetett volna, ha áldozatul nem esik a fasizmusnak. 

A tartalmas ÓB.szép kiadvány méltóbb tipográ-
fiai megoldást érdemelt volna, hasonlóan az -új műfaj" többi 
kiadványához. 

Ecsedy Andorné 

.00000. 

BUDAPEST GYŰJTEMÉNYÜNK FÉNYKÉPANYAGÁT kiállítás-
ban mutatjuk be a hónap folyamán Központunkban. Nagy könyvtáréi 
olyan muzeális értékű nyomtatott vagy sokszorosított anyagot :.a 
őriznek, melyek után nem érdeklődnek gyakran, de a megőrzéssel 
és feltárással járó munka feladatuk. 

Ilyen jellegű a Budapest Gyűjtemény fénykép- és 
képgyűjteménye « lía már több mint 50.000 képet őriz a gyűjtemény, 
nagyreszt rendezve, megfelelően tárolva. Nagy kincsesbányáj* 
a kollekció a város történetének. 

A tizenhat tablón kiállított több mint 160 kép 
csupán Ízelítőt ad arról, hogy milyen jellegűek a gyűjtemény ké-
pei: metszetek, rajzok, festmények stb. reprodukciói, eredeti 
fényképek, levelezőlapok, végül nyomtatásban megjelent külömbö-
ző képek. A kis kiállítás propagandát csinál a gyűjteménynek, 
melynek használói természetesen elsősorban szerkesztőségek, Írók, 
kutatóke De meg-meg állnak, különösen a régi képek előtt más lá-togatók is, olyanok, akiket eltűnt fiatalkori emlékeikre ébreszt 
egy-egy részlet, de fiatalok is, akiknek ismeretlen volt a régi 
Budapest. . , 

A válogatás és az összeállítás Berza László, Ge-
réb Lászlóné és Oláh Attila munkáját dicséri. 



SZAKOKTATÁSUNK KERETÉBEN 1961. május 1 - május 
31-ig megtartott előadások én tanfolyamok: 

— • 

Május 3* A természettudomány és a világnézet Előadó: Cser Andor 
" 6. Az atomerő békés felhasználása 

Előadó: dr. SZÍVÓS Károly 
" 6.+ a/Osztályozási gyakorlat - Vezette Kondor Miklósné b/Kőnyvismeret /konferencia/ -Yezette Gáliczky Eva r. 
" 10.+a/Politikai gazdaságtan Aonferencia/ -Vezette Tolnai György b/Könyvtártan /konferencia/ -Vezette Mikó Zoltán 
" 13.+ A mezőgazdaság szocialista átalakítása. A mező-gaza is&g szocialista átalakítása hazánkban Aon-ferencia/. A dolgozók anyagi és kulturális szín-vonalának emelése /előadás/. Előadó ós konferencia vezető: Dobos Piroska 
" 13.+ Osztályozási gyakorlat 

Vezette: Kondor Miklósné 
" 20. Az ellenforradalom művészi ábrázolása Aonferen-cia/. A szocialista realizmus néhány elvi prob-lémája /előadás/ 

Előadó és konferencia vezető: Diószegi András 
" 27. Tanulmányi kirándulás az Ipari Vásár megtekinté-sére 
" 31.+ írásbeli vizsga osztályozásból és idegen nyelvből. 

Szelestey Gyuláné okt.felelős 
+A középfokú könyvtároskópző tanfolyam levelező hallgatói ré-szére. 

0°0 
LEZAJLOTTAK A KÖNYVTAROSKEPZŐ TANFOLYAM éwógi be-számolói politikai gazdaságtanból és könyvismeretből. A hallga-tók általában jó felkészültségről tettek tanúságot. A tanfolyamot lezáró képesitővizsgák azonban még hát-ra vannak, ezekre június utolsó hetében kerül sor. 



K Ö N Y V H É T U T Á N 

A Könyvhét alkalmával úgysaólván mind-egyik kerületi könyvtárunkban rendeztek olvasó-iró találko -zót, irodalmi előadást, beszélgetést könyvekről. Mindegyik -rCl nem tudunk hirt adni, számoljon be tehát róluk néhány résztvevő. 

Az 1961-es könyvnapi meghívás bizony, örömet szer -zett nekem. A közönség reagálása mindig a legérdekesebb az iró számára* Mi az, amit észrevesz, mi az, ami el -nagy a füle mellett* újból azt tapasztaltam, amit már annyi más alkalommal is, hogy a nagyképű beszéd az em-berekre semmilyen hatással sincs, csak az, ha hiteles-nek és őszintének érzik az iró vallomásait. A Szabó Er-vin Könyvtár 22-es fiókja és a Hazafias Népfront által rendezett estének jó atmoszférája volt, az emberek ér-zékelték a* iró szándékát, amely a VII. kerületi egy -kori világ képének felvillantása volt, valamint egy rö-vid keretbe való összefoglalása annak az egész útnak, amit az ember Íróilag és emberileg megtett* Nagy segít-séget jelentett talán az is, hogy jól volt felépítve maga az előadandó anyag azáltal, hogy az előadott müvek beleilleszkedtek szervesen az egészbe, amit a közönség rögtpn megértett* A három elbeszélés eletem korszakának három periódusát jelképezte* Nem érezték véletlennek ezt a három elbeszélést, melyeket Gaál János és Erdélyi Ágnes adtak elő, az én megítélésem szerint hűséggel és sok szeretettel*,Az az érzésem, hogy a rendezők jól, ü-gyesen és okosan, politikusán és tapintatosan szervezték ezt az estet, amely nekem mindenesetre sok örömet szer-zett, de szeretném remélni, hogy a közönségnek sem oko-zott csalódást* 
Goda Gábor 

AZ OLVASÓK: 
Őszinte örömömre szolgált, hogy az idei könyvhét e -lőtti "iró-olvasó" találkozó keretében, melyet a VIII/5 Nőtanács és a 44-es Szabó Ervin könyvtár rendezett, sze-mélyesen is megismerkedhettem Szabó Magda Írónővel* 
Az olvasó mindig örül, ha közelebbről is megismerhet egy-egy neki kedves irót, hiszen, aki igazán szereti a könyvet, az úgyis régi barátjának érzi az irodalmi mü 



szereplőit ée azokon keresztül az irót is. Egy-egy ilyen találkozó ped¿ szinte ünnepélyesen megpecsé-teli ezt a barátságot. Szabó Magdát eddig még nem láttam. De mikor meg-pillantottam, úgy . éreztem, hogy régen ismerem. Meg-jelenése, beszéde, igazolta azt & régi elképzelése-met, hogy könyvelnek nőalakjai, érdekes módon még a negativ, "hősnők" is. magukon hordják alkotójuk egyé-niségét« Később-az Írónő, válaszában igazolta is ezt a feltevésemet. Elmondotta, hogy az iró̂  sokszor úgy adja egyéniségét. a műbe. hogy észre sem veszi. Sokk-szer nem is egy szereplő az, aki az iró egy-egy tu-lajdonságát. vagy jellegzetes szokását megszólaltat-ja, hanem tobö. Például Szabó Magda minden regényé-ből kicseng.édesapja iránti nagy szeretete ós erről előadásában, mikor önmagáról beszélt, meggyőződhet-tünk. 
Szabó Magda müveit szeretik az olvasók. Szeretik, £iert őszinte Írások, mert bátran nyúl a kényes kér-désekhez, bár a müvek kissé pesszimista szelleműek, többnyire valami tragédia körül bonyolódnak. Gond-dolok itt az "Öz"-re, a "Disznótor"-ra, vagy akár a "Freskódra. Az olvasók ezt a pesszimista hangot nem is kifogásolják, hiszen az élet nem csupán ró-zsás napokból áll,és az olvasók többsége is átélt már egyet mást. Ifjúsági Írásaiban az lrő nem pesszi-mista« Őszinte, mint minden jó pedagógus, de nem pesszimista« Átosillan a bonyolult kis sorok könny-fátyolán a még előttük álló szép élet reménye« Mi olvasók valahogy úgy érezzük /ós nyilván azért,mert a remény nemcsak az egészen fiatalok kiváltsága/,hogy A még el nem készült Szabó Magda müveket még szíve-sebben olvasnánk, ha a hangulatuk valamivel optimis-tább lenne« Nem lakkozást várunk, csak mondjuk, olyan szemléleti differenciát, mint egy mai gyári munkásnő és az "Oz" Encsy Eszterének gondolkodásmódja között van. 
És még egy kérés! Jól tudjuk, hogy ma a formabon-tás a divat® De a legtöbb olvasó, /vannak persze,ki-vételek/ nehezen érti meg azt a mozaikszerű Írásmódot, ami Szabó Magda stílusának a jellegzetessége. Van olyajx olyasó is, aki kénytelen kétszer elolvasni egy könyvet, hogy megértse. Meg kell mondanom, az Ízlések különbö-zők. Van, aki szeret gondolkozni, rejtvényeket kibo -gozni, de van olyan olvasó, aki a könyvtől csak az ol-vasás maradéktalan és tiszta élményét várja. Ennek a problémának, a forma kérdésének eldöntése nem az én feladatom, csak tolmácsolni szeretném még egyszer ol-vasótársaim kérését, hogy az új Szabó Magdalcönyveket 



talán valamivel kevésbé "modern" formában még jobban 
élveznék* 

Befejezésül meg kell köszönnünk az Írónőnek eddigi munkáját és kérjük-, hogy még többet, még sokkal töt -bet Írjon, hogy foglalkozzon sokat a ma embereivel,ta-lálkozzon még vöbbet az olvasókkal ós akkor új müvei még az eddigieknél is hamarább fognak útat találni az olvasók széles köreinek szivéhez* 

dr Solt Jenőné 

Izgatottan jöttem el ide az 5-ös számú könyvtár iró-olvasó találkozójára* Érkezésemkor tele volt az egész helyiség izgatott fiúk és lényokkal. Az előadás 6 óra 10 perckor kezdődött meg. Az iró elvtárs beszélt köny-veiről, azoknak a keletkezéseiről, időpontjáról. Én személy szerint olvastam tőle "Korunk csodái" igen sok-rétű, gazdag, változatos témájú, a technika fejlődésót nagyvonalaidban felölelő könyvét, azonkívül még "Ha fel-száll a köd" cimü regényét, amely az első űrhajósok ka-landjairól szól. Sokat kérdeztek tervei felől. Többek-közt arról is, hogy hogyan tudta ilyen jó összhangba hozni a fantáziát a valósággal* A feleleteket mindig egyszerű, de közvetlen hangon adta meg. Csakhamar min-denkiben jó benyomást keltett egyszerű modora. Közvet-lenségével elvitt bennünket az o fantasztikus világába. Reméljük, még sok ilyen érdekes és jó könyvet fog imi Botond-Bolics György iró bácsi és olvasóival még köze-lebbi barátságba fog kerülni. 

Kovács Ágnes VIII.a. 

A KÖNYVTÁROS: 

Hatszáz pestlőrinci és pestimrei általános ós közép-
iskolás zsibongott május 30-án. kedden délután a XVIII. 
kerületi Rózsa Ferenc kultúrotthonban. hogy részt ve -
gyen az olvasómozgalom ünnepélyes eredményhirdetésén. 

Kis kézikocsikon szállítják a gyerekek a Kultúrott-
honba az olvasónaplókat az iskolákból, a falitáblákat 
ós kiállítási könyveket a 24-es számú Szabó Ervin könyv-
tárból, a jutalomkönyveket a kerület gyáraiból és in-



télményeikből. Délre ár példán rendben sorakoznak a kiállított olvasó naplók a kisteremben, kész a gyo -nyorü könyv- és tablokiállitás az előcsarnokban, a feldíszített nagyterem várja a vendégeket. À helyi könyvesbolt is elkészült a kirakodással, hogy ünnepi könyvvásárt rendezzen a megjelent Írók és más ifjúsági szerzők müveiből. 
Az előcsarnokban az úttörők és iskolások közt nagy az izgalom, vajon eljön-e kedvelt Írójuk, tud - ̂  nak-e vele beszélgetni. 
Egymás után érkeznek az irók: Botond Bolics György, Marton Béla, Fehér Tibor, Takács Tibort Bogáti Péter, Gergely. Márta, Thúry Zsuzsa, Balázs Sándor, Szálai Lenke, Földes Péter, Fekete Gyula, Vitányi János, Zá-goni Ferenc, Zoltán Péter, Kántor Zsuzsa, Lengyel Ba-lázs, ,Szász Eta, Kőszegi Imre. A megnyitó beszéd után a szines műsort a könyv sze-retetéről szóló Babits, Somlyó és Fodor versek teszik változatossá. Az ünnepélyes pillanat és a néma csend akkor következik, amikor a I5 iskola legjobb olvasói /kimagasló, kiváló, példás és jó rangsorolású/ átve-szik iskolánként a jutalomkönyveket. 
Mindenki boldog, mert ez évi olvasásáért még könyv-jutalmat is kapott. Aztán felbomlik a rend, minden pajtás igyekszik könyvével kedvelt Írójához, hogy dedikáltassa, illet-ve aláírást kapjon tőle. Kisebb csoportok alakulnak, különösen a könyvtár gyermekkiállitása körül, amit 1-gen nagy tetszéssel szemlélnek az irók, és jegyezge-tik az ifjú olvasók is, hogy mit kölcsönözzenek a könyvtárból legközelebb. Közvetlen és barátságos be-szélgetés kezdődik az irók és olvasók között. Ez a személyes kapcsolat értékes mind az iró, mind az olva-só részére. A szülői ház pedig tudja, hogy.gyermeke ol-vasmányaira az iskola és a könyvtár gondol, irányítja és segíti őt. 

Fehér Imre •X. 

A KÖNYVNAP ELŐKÉSZÍTÉSÉRE május 24-én a Kossuth Klubban vitát rendeztünk könyvtárosainknak. Vitave-zető Dobozy Imre. az írószövetség főtitkára volt. Felkért hozzászólók Jászberényi József és Erdős László. A hallgatók körében megjelentek többek között Thurzó.Gábor és Várnai Zse-ni is. Az érdekes bevezető és kiegészítő tájékoztatók után könyvtárosaink jól átgondolt kérdéseinek nyomén kaptunk vá-laszt, elsősorban a mai magyar irodalmi élet több kérdésére. 
t KÖNYVHETI BESZÁMOLÓNKAT KÖVETKEZŐ SZÁMBAN FOLYTATJUK! 



Több mint 60.000 művet tartalmazó új gyűjteménnyel állunk 
olvasóink rendelkezésére. 

Könyvtár -könyvek nélkül. A felvilágosító munka új segédeszköze 

A központi könyvtár labirintusában nem könnyű eligazodni. Mégis itt kell elindulnunk, ha meg akarjuk keresni a nagy olvasóterem feletti folyósón elhelyezett köz-ponti címjegyzéket. A folyosó két oldalán sorakoznak a maga-sított asztalokon elhelyezett régi típusú, mely katalógusdobozok a több mint 60.000 cédulával. A címjegyzék összeállító munkáinak kez-dettől vezetője volt Németh Mária. Most is őt találjuk fenn a dobozok között. Mikor közöljük, hogy az elkészült központi katalógusról kell Írnunk a Hiradoba, máris sorolja az adato-kat: 
- 1958 október 20-án kezdtük meg a kata-lógus készítését és 1961 május 19-én fejeztük be. Aba Iván: A vásárhelyi remete cimü regénye volt az első cédula, amit -

a 6-os könyvtárban feldolgoztunk. A munkát ugyanis kinn kezd-tük a kerületi könyvtárban. 
- Ez a régi nagy könyvtár volt az alapja a többi címfelvételnek? 
Nem egészen. A 6-os után helyszínen dolgoztunk még a 2-es és a 10-es könyvtárban is. Később azu-tán már beszállították a kerületi könyvtárak a leltárlapokat és ezek alapján vettük a könyveket jegyzékbe. 

- Ha emlékszik az első cédulára, valószí-nű, hogy emlékszik a? utolsóra is. 
- Nem emlékezhetek, mert utolsó cédula nincsen. A kerületi könyvtárak folyamatosan küldik be az ú-jonnan vásárolt könyvek számláit, illetve a selejtezett köny-vek jegyzékét. A központi katalógus csak akkor értékes, ha çt mindenkori állapotnak megfelelő valóságos helyzetet tükrözi. 
- Mit jelentett akkor a bűvös május 19-i 

dátum? . 
- Azt, hogy az l-es és 2-es gyermekkönyv-

tárat is beleértve, erre a napra a leltárlapokat és az addig 
beküldött számlákat és jegyzékeket mindegyik kerületi könyv-
tárunkból feldolgoztuk. 



Közben osenr m telefon. A tájékoztató érdek-
lődik, hogy Móricz: Komor 1. cimü elbeszéléskötete melyik 
könyvtárban található. Egy kiadó kérésére akarnak választ 
adni. Egy perc alatt kiderül a k.c.-ből. Még két kérdéssel 
zavarjuk Hémeth Máriát. - Mit jelent az, hogy több mint 60.000 cédula található a jegyzékben? 

- A cédulák természetesen nem jelentenek ugyan-annyi müvet. Minden kiadásnak külön cédulája van. Nem szá -moituk meg, de körülbelül egyharmada lehet a többletkiadások száma. Még igy is talán negyvenezer műről őrizhet katalógus-cédulát a központi katalógus. A könyvtár tehát, kerületi könyvtári anyagának összesitett jegyzékével óriási feltárt könyvanyaghoz jutott. 
Utolsó kérdés: - Ki mindenki működött közre a katalógus létre-

hozásáuan? - A munka elvi irányitását Szász Károly és Gor-don Erzsi végezték, az utóbbi az utolsó félévben személye -sen is sokat dolgozott. Az első időkben sokat gépelt nekünk Rajos Lajosné, később Holló Imréné. Rajtam kivul a legtöbbet Gaál Jenoné és Polgár Jenőné dolgoztak a cédulákkal. 
A munka nem volt látványos. Elkészültével a-zonban nagy értékhez és a jövőben még nagyon jól használható munkaeszközhöz jutott a könyvtár. Gratulálunk, örülünk neki! 

M.M. 
0000.0000 

PÁRTHIREK 
A pártvezetőség foglalkozott a Könyvtári Hír-adó munkájával. Megállapította, hogy a Hiradó munkájában fej-lődés tapasztalható. A lap tervszerűbben szerkesztett, válto-zatosabb, bár a színvonala eléggé egyenetlen. A lap fejlődé -sének egyenletesebbé tétele céljából a pártvezetőseg javasol-ta: a szerkesztőbizottság változtasson munkastílusán, immká -ját úgy szervezze meg, hogy a szerkesztőbizottság tagjainak ne csak a lap tervét, hanem a cikkeket is alkalma legyen el -olvasni szerkesztőbizottsági ülés előtt. Továbbá, hogy az e -gyes cikkek korrigálására, arányainak elbírálására is legyen idő és alkalom. A szerkesztőbizottság bátrabban vonja össze a terjengős cikkeket. A Hiradó fórumát jobban fel kellene hasz-nálni a vitakészség növelésére^ mind ideológiai, mind szakmai vonatkozásban. Helyes lenne időnként megvizsgálni egy-egy fon-tosabb 3zakmai cikk hatását s a tapasztalatokat közölni a Hír-adóban. A szerkesztőbizottsági üléseken rendszeresen térjenek vissza az előző szám megvitatására. S végül rendszeresebben és részletesebben kellene ismertetni a szakszervezet munkáját, e-redményeit. 

T 



HOGYAN JAVÍTHATUNK A SOKSZOROSÍTÓ MUNKÁN? 

A Könyvtári Híradó múlt havi számában be-számoló jelent meg az Országos Műszaki Könyvtárban tett ta-pasztalatcsere látogatásról. A beszámoló többek között azt állapította meg, hogy "könyvtárunk jelenlegi sokszorosítási és fototech-nikai színvonala kritikán aluli." 
Nem akarok vitatkozni. Nyilt kérdés, hogy ez a megállapítás helyes-e. hogy helyes-e egy fővárosi könyv-tár - nagyrészt házi hasznalatra készített - sokszorosító munkáját összehasonlítani egy országos viszonylatban dolgo-zó könyvtár munkájával. /Utóbbi helyen a sokkal nagyobb szá-mú gépierő mellett a munka úgyszólván minden fázisát külön munkaerő végzi./ Csupán olyan hibákra hivom fel a figyelmet, melyeknek kiküszöbölésével - nagy anyagi befektetés nélkül is - megjavítható a sokszorosító munka. 
Ha a gépírók ceruzával nem jelölgetik, fixálás előtt nem fogdossák össze a lemezeket, a tisztoga-tásra fordított sok időt a sokszorosítás gyorsítására lehet hasznosítani. Ez részben megszünteti a torlódást, s az egyen-letes, nyugodt munkamenet javitja a minőséget, mert több 1-dő marad a válogatásra. 
Ha a munkatársak a véglegesen megfogalma-zott és gondosan átolvasott szöveget iratják a lemezre, nem történik meg - mint a múltban már többször -"hogy ;a több-. száz példányban lehúzott munkát újra kell csinálni. Ez nem-csak munka-, hanem komoly papirtöbbletet is jelent, ami nem közömbös könyvtárunk gazdasági szempontjából sem. 
Kérem e központi munkatársakat ós a kerü-leti könyvtárak vezetőit, hogy időben adják át a sokszoro -sitandó anyagot, mert a határidőt máskép nem lehet betarta-ni, s Ilyenkor a könyvtár kénytelen az elmaradlí-muaiát .házon kivül elkészíttetni. 
Végül szeretnék egy kis betekintést adni a sokszorosító munkáról például az elmúlt hónapban. Napon-ta készült átlag 22? III-as katalógus, összesen 5.684 da-rab. A/4—es papírra 848 lemezről 37*370 lehúzás. A lemezeket tisztogatni, a példányokat válogatni és számolni is kell. Naponta legalább egy óra a gép tisztítása ós olajozása. Ha figyelembe vesszük, hogy mindezt a munkát egy személy vég-zi, érthetővé válik, miért fontos, hogy a sokszorosító tisz-tán, végleges fogalmazásban, időben kapja meg az anyagot. 
Ha a munkatársak magukévá teszik a fent 

e¿mondottakat, ezzel olyan segítséget nyújtanak, amely lehe-



tővé teszi, hogy ez a munka "kritikán-' aluli*-nál jobb mi-
nősítést kapjon. 

Léc zfalvi Hezsáná 

/ Az intéirtvesetőség megállapítása szerint az elmúlt hetek-
ben a sokszorosító munka minősége lényegesen javult. / 

.©•o.o.o.o. 

MÁJUS 31-ÉN A GANZ-MAVASBAN 

"Meghívjuk önt a szocialista brigád és a könyv-tár- c. ankétra. Vitaindító Dobos Piroska a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár osztályvezetője." Ez áll a nagyon Ízléses meg-hívón, és az ember elmegy meghallgatni, kíváncsiságból, tisz-teletDől, hiszen az ankét rendezői kollegák, a Ganz-Mávag szakszervezeti könyvtárának dolgozói. 
Dobos elvtársnő a berlini szocialista brigádok éa a könyvtárak munkáját Ismerteti, és a hozzászólók — nagyon sokan - elmondják, mennyi mindent tesznek a budapesti üzemi könyvtárak is az olvasás megszerettetése érdekében. Van, aki a szocialista brigádok részére olvasótervet állit össze kü -lönböző témák szerint, mások az üzemi újságot használják fel propaganda-eszközül, és van olyan könyvtáros is, aki tagja a szocialista brigádnak. 
A szocialista brigád tagjai arról beszélnek,hogy milyen jó olvasni, ha a könyvtáros állitja össze olvasótér -vüket. Közösen mennek színházba - az egyik brigádnak négy bérlete van -, van olyan brigád is, ahol mindenki könyvtári tag és rendszeresen olvas. És beszelnek arról, mennyi még a tennivaló ... Végül Jankovioh Ferenc Kossuth-dijas, a Genz-Mávag-ról szóló versét olvassa fel. Valóban, iró-olvasó-könyvtáros találkozó volt. 
Üdvözöljük a kezdeményezést és büszkék vagyunk üzemi könyvtáros kollégáinkra, akiknek részük van abban.hogy megvalósulhat a szocialista brigádok célkitűzése: "szocla -lista módon élni, dolgozni és tanulni." 

-Babindák Sándorné xxx 



SZEMÉLYI HÍREK 

SZERETETTEL GRATULÁLUNK? 

TYROLER GYULA igazgatóhelyettest a művelődés-ügyi Miniszter "Szocialista.Kultúráért" jelvénnyel tüntette ki. Ezzel majdnem egyidőben töltötte be 25. évi szolgálati idejét* 

SARLÓS KÁLMÁNT, a 41-es számú kerületi könyv-tár vezetőjét a Művelődésügyi Miniszter dicsérő oklevéllel tüntette ki* 
SVTENTEK SINDORT, könyvkötészetünk vezetőjét 

a művelődésügyi Miniszter "Kiváló Dolgozó" kitüntetésben ré-
szesítette* 

CSÖFÜS BÉLA, a Duplum raktér vezetője t n i -pokban töltötte be 40. évi szolgálati idejét* 

ÜDVÖZÖLjÜK UJ KOLLÉGÁNKAT, Mltru Ibolyát,a 
Bibliográfia osztály, Körtés Máriát,a Liszt Eerenc-téri 
gyermekkönyvtár dolgozóit, Tóth Istvánnét és Bánki József-
nét, a Gazdasági osztály uj.munkatársait* 

Ligeti Lajos nyugalombavonult raktári dolgo-
zónk leánya: Zsuzsa, a 6-os könyvtárba került* 

Patz József, a Gazdasági osztály anyagkeze-lője nyugdíjba ment* Munkáját mindig fiatalos lendülettel végezte* Ezt a fiatalos lendületet tartsa meg még néhány év-tizedig és jó egészségben élvezze a megérdemelt pihenést! 

Thumay Béláné a 44—es kerületi könyvtár dol-gozója megvált a könyvtártól* Ugyancsak kilépett a könyvtár kötelékéből Galambos László szobafestő. 
•y 



OLÁH ISTVÁNNÉT súlyos gyász érte, édesapja meg-
halt. Fájdalmában együtt érzünk vele. 

X 

A Hazafias Népfront VIII. kerületi Bizottsága 
Szász Károlyhoz címzett levélben köszönte meg a címzett 
és a Szabó Ervin Könyvtár több más dolgozójának értékes 
munkáját a kerület "Tavaszi napok - béke napok" cimmel 
tartott akciójának megsegítéséért. 

XXX 

AZ IGAZGATÓSÁGI TANÁCS május hónap folyamán két ülést tartott. 11—én Király Lâszlónénak a kerületi könyvtá-rak állományfejlesztésóről összeállított tanulmányát tár -gyalták. A résztvevők megállapították, hogy igen jó, rósz- . letes, alapos munka. Egyes részeit érdemes lenne külön ki-, dolgozni és a tanulságokat munkánkban fokozottan érvényesí-teni. 
Az elhangzott javaslatok közül a legfontosabb, hogy az antikvár vásárlást központilag kellene ellenőrizni; a központi duplum-raktárnak is kellene antikvár könyveket vásárolni. Az elérendő cél, hogy a könyvtárakban a szépiro-dalom és az.ismeretterjesztő irodalom aránya 65-35 % legyen. 
A 25-i ülésnek két napirendi pontja volt 
1./ az SzKP XXII. kongresszusa alkalmával terve-zett munkák végrehajtásának ellenőrzése. A kerületi könyv-tárak osztálya ezzel kapcsolatban junius közepéig módszerta-ni levelet készit. A különböző versenyek és pályázatok jutal-mazására pénzt biztosit a Gazdasági és a Propaganda osztály. Egyeztetjük terveinket a TIT-tel és a tanácsokkal. 
2./ Az információk keretében Révész elvtárs be-számolt különböző kiadványaink munkáinak állásáról. / A meg-jelenteket lapunkban ismertetjük./ Beszámoló hangzott el & bér-korrekciókról. Informálta az igazgató a jelenlévőket ke-rületi könyvtáraink, helyiség problémáiról. A Művelődésügyi Minisztérium rendelkezést adott ki a könyvtárak selejtezé-séről, A selejtezésre javasolt anyagot szak-bizottságok né-zik át. Könyvtárunkat a szociológia, a marxizmus-leninizmus és a munkásmozgalom körébe tartozó müvek felülbírálásával bízták meg. Biztatóan haladnak a tárgyalások tervezett biblio-buszunk gyártásával kapcsolatbea. 
Végül megtárgyalta a tanács a következő ülések 

napirendjét. 
oxoxoxo 



EZ TÖRTÉNT... 

104.dolgozónk részesült az 1 %-os soronkivüli elő-léptetési alap, illetve béralap megtakarítás felhasználásával bér-korrekcióban január 1-i, május 1-i ós junius 1-i hatállyal. 
a ;: i 

Előkészültünk négy park-könyvtárunk megnyitáséra a Városmajorban, a Margitszigeten, a Csajkovszkij parkban ós a Kun Béla téren. 

Nyomdába küldtük a könyvtár 1960-as működéséről ké-szült évkönyvet. Reméljük, hogy 1958/59-es évkönyvünk a na -pókban megjelenik. 

KISz szervezetünk junius 11-én jól sikerült kirán-dulást rendezett Sztálinvárosba. A 41 résztvevő megnézte a Vasmüvet, a várost és meglátogatta a könyvtárat is* 

Fényképész műhelyünk két új géppel - Exacta Varex és Exa - gyarapodott. Vásároltak ezenkívül még jó egynéhány kisebb felszerelési tárgyat. 

Rövidesen elkészül a központ kurrens folyóirata-inak jegyzéké. 



Elkészült a központ legfontosabb hiányairól a desiderata jegyzék. A jegyzéket szétküldtük a különböző antikváriumoknak, melyek máris szép mennyiségben küldtek be könyveket. 

A központi könyvtár mellett felállítandó ta-nácsadó testület tagjainak tervezett névsorát elküldtük a Fővárosi Tanács Népművelési Osztályára. 

KÖZLEMÉNYEK 

AZ MSzBT KÖZLI, hogy a Hiradó március-áprilisi 
számaiban meghirdetett pályázat határidejét Junius 30-ig meg-
hosszabbították. 

A KST kéri tagjait, hogy julius 11-én reggel 9 órakor jöjjenek be közgyűlésre a központba.. Hozzák magukkal tagsági könyvüket, mert kiosztják a befizetett összegeket. 

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


