




KÖNYVTÁRI HÍRADÓ A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR KÖZLÖNYE 
Megjelenik havonta 

V. évfolyam 10. szám 1961 október 

AZ EMBERISÉG NAGY ESEMÉNYEI 

Ezekben a napokban a világ népei "'vigyá-
zó szemüket" Moszkvára vetik. B&rát és slionség egyaránt. A 
Szovjetunió tisztelői azért, mert tudják, hogy a Szovjetunió 
Kommunista Pártjának zaindon kongresszusa hatalma?; hozzájárulás 
a társadalmi haladáshoz, as emberibb élethez, a tudomány 
és a művészet szárnyalásához, a bekéhez. Erőt merítenek hol-
napi küzdelmeikhez, világosan látják az utat, amelyet nekik 
is végig kell járniok, számítanak az épülő és szépülő Szov-
jetunió messzemenő támogatására. Az ellenség is tudja, hogy 
az SzKE legmerészebbnek látszó határozatai is valósaggé vál-
nak, és ez hatalmas csapást jelent a kapitalista világrend é-
pületén, a gyarmati rendszeren és keresztülhúzza a világot 
tűzbe boritani akarók számitásait. 

A most ülésező XXIX. Kongresszus is je-
lentős fejezetet nyit az emberiség történetében. Feltárja a 
jelenlegi nemzetközi helyzetet ós megmutatja a szilárd és 
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tartós béke egyetlen járható útját. Jelentősen előrelendíti 
"a szükséglet Szerinti fogyasztás", a kommunista társadalom 
felépítésének ütemét. Kidolgozza az új pártprogramot ós ez-
zel is felbecsülhetetlen segítséget ad a kommunista ós mun-
káspártoknak harcaik .továbbvitelere, 

A Szovjetunió népei a Nagy Októberi Szo -
oialista Forradalom győzelme óta elért eredményeikkel bámu-
latba ejtették a világon szerteszórva élő dolgozók 3zázmilr 
lióit. Bebizonyították, hogy a kizsákmányoláson épülő kapi-
talista rend megszüntethető, az anyóm«*tied-övé uralmát fel-
válthatja a dolgozók szabad elhatározásán épülő új, közős -
ségi rendszer. Így kultúrál, i san elmaradt nép felemelésével 
megmutatták, hogy az irodalom, a művészet, a tudomány ered-
ményeit közkinccsé lehet tenni. A gyarmati és függő orszá -
gok számára a Szovjetunió puszta léte is már biztatást je -
lentetty nem beszélve arról a jelentős erkölcsi és anyagi 
támogatásról, amelyet ezek az országok a Szovjetuniótól kap-
tak. Hogy az emberek lelkében tanyát üthetett a tartós béke 
gondolata, az is a nagy szovjet nép következetes békepoli -
tikájának eredménye. A történelem folyamán még nép nem a -
dott annyi biztatást és eredményt az emberiségnek, mint a 
szovjet nép. 

Mi magyarok, mindig hálával és szeretettel 
gondolunk a Szovjetunió népeire, mert felszabadulásunkkal 
nemcsak egyéni életünket folytathatjuk tovább - most már 
emberi körülmények között -, hanem azért is, mert a nácik 
győzelme esetén bekövetkezett volna Vörösmarty szörnyű vi -
ziójaí "a sir, hol nemzet 3Üllyed el". Egyéni létünk is, 
nemzeti létünk.is a szovjet haderő történelmi jelentőségű 
győzelmének köszönhető. 

Biztosak vagyunk abban, hogy az az eszme 
és akaraterő, amely meghódította a világűrt, meghódítja majd 
a föld ma még kizsákmányolásban és szolgaságban élö népeit 
is. A föld tejképén egyre inkább eltűnnek a fehér foltok, 
hogy átadják helyüket a vörös foltoknak. Századunk a szoci-
alizmus világméretű győzelmének korszaka, és ez elsősorban 
a Szovjetunió nagyszerű eredményeinek, az emberiségért; ér-
zett felelősségének tudható be. 

Könyvtárunk a XXII. Kongresszus tisztele-
tére nagy feladatokat vállalt. A feladatok egy részét már 
elvégeztük, a nagyobb és nehezebb rész még hátra van. Alap-
vető célkitűzésűnk marad továbbra is a Szovjetunió eredmé -
nyelnek ismertetése, népszerűsítése, a szovjet nép iránti 
szeretet elmélyítése. A Kongresszus újabb lendületet ad majd 
munkánknak, és meg vagyunk győződve arról, hogy ezeket a 
feladatokat is hivatástudattal, áldozatkészséggel, világné-
zeti szilárdsággal jól fogjuk megoldani. 

Révész Ferenc 



A KONGRESSZUSI GYERMEKPÁLYZATRÓL 

Ez év július elején javasoltuk 
gyermekkönyvtári dolgozóinknak, hogy az SzkP XXII, Kong -
resszusának tiszteletére "Mit tudsz a Szovjetúnióról?" "cím-
mel hirdessenek pályázatot a nyári szünidő alatt gye rmok-
olvasóik számára. Ezzel az volt a célunk, ho^y a gyerekek 
figyelmét fokozottabban a Szovjetunió életéi-e, gazdasági, 
kulturális eredményeire Irányitsuk, valamint azokra a 
könyvekre, melyekben a szovjet emberek és pionírok életé-
ről olvashatnak, á gyerekek élményeiket dolgozatban, vers-
beli, rajzban, barkácsmuhkában és más pályázatokkal fejez-
hették kl. A legjobb pályamüvekre a kerületi könyvtárak 
jutalmat tűztek ki. 

Szeptember elejéig az eredmény 
nem volt kielégítő, annak ellenére, hogy már huszonhat 
könyvtár jelentette a pályázat szervezesét. A könyvtárba 
érkezett pályáz: tok száma minimális volt, s főleg rajzok-
ra korlátozódott. Meg kell azt is jegyeznünk, hogy több 
kerületi könyvtár rem tekintette szívügyének a pályázatért 
folytatarló propagandamunkát, nem értették meg azt a cél-
kitűzést, hogy helyes, ha a nyári szünidőben foglalkoztat-
ják ifjú olvadóikat. 

A nagyobb eredmény érdekében 
könyvtárosaink a pályaművek beadási határidejét meghosszab-
bították október közepéig. Ezen túlmenően a propagálást 
kiszélesítették és as iskolákban is szerveztek.' A pályáza-
tok sikere érdekében több könyvtár a Szovjetunióról szóló 
előadást, alamint "fejtörő játékot" szervezett, (például 
az 5, 12, 18 és 20-as), A ¿3~as és 40-es könyvtár kiálli -
tást kén Ltett a pályázathoz javasolt könyvekből és azok 
forgalmú ;ását figyelemmel kisérik. A 23~as könyvtárba 30 
gyerek azért iratkozott be, hogy részt vehessen a pályá -
zaton. 

Ugy látjuk, hogy az utóbbi két 
hétben könyvtárosaink nagyobb lendülettel szervezik és 
szorgalmazzák ezt a munkát, s lényegesen nagyobb eredmény 
várható, mint korábban. 

Ime, hogy vall a pályázatról az egyik résztvevő: 



"...A Szovjetunióban nem jártam. /bár ez minden álmom/ sok 
könyvet olvastam, sok filmet láttam, amely bemutatta a ha-
talmas. szép országot. Szép orosz népdalok is beszélnek 
hazájuk szépségéről. - 0 te végtelen dus orosz síkság -
hallatszik egy tiszta, csengő gyermekhang a levegőben. Be-
hunyom a szemem és látom az egész világot, feketéket, fe -
héreket, kézenfogva mennek a jövő felé! ... Nagyon szeret-
ném, ha pályázatom sikerülne. Szeretek irni, szabad időm -
ben is elbeszéleseket irok. A rádióba irt pályázatom is 
nyert. Nekem boldogság, ha irhatok. 

Az eredményt nagyon váró 
Csorba Mária 

VIII.b. osztályos tanuló,úttörő" 

A Hiradó önkéntes riportere pedig igy jelent: 
"Megérkeztünk a kispesti Szabó Ervin könyvtárba,mert 

hallottuk, hogy az SzKP XXII. Kongresszusának tiszteletére 
pályázatot hirdettek. "A Szovjetunió,. a béke országa" cim -
mel. Értékes jutalmak vannak kitűzve, s nem csoda, ha nagy 
a lelkesedés. A könyvtár tagjai sokat olvastak a Szovjetunió-
iról - és ez megkönnyíti a pályázaton való részvételt. A 
pályázat tárgyköre sokoldalú, lehet könyvélmény, filmélmóny 
leírása elbeszélésben és rajzban. 

Épp most van itt Nagy Mihály, aki Kasszilj: Vologya 
utcája cimü könyvének alapján késziti el pályázatát. 

- Szeretném tudni, hogy hányadikos vagy? 
- Nyolcadikos vagyok. 
- Milyen formában akarsz résztvenni a pályázaton? 
- Élményleirás alapján szeretném elkészíteni a pálya-

müvet, Kasszilj: Vologya utcája cimü könyvéről. Nálamnál 
egy évvel fiatalabb a regény főhőset Vologya Dúbinyin. Egy makrancos, dacos kisfiú volt, aki mindent maga akart megcsi-
nálni és nagyon sok minden nem sikerült neki. Ez a fiú a 
Nagy Honvédő Háború idején élt és partizánok között töltötte 
gyermekéveit. A bánya ostromát szerencsésen átvészelte és 
a felszabadulás után aknafelszedés közben életét vesztette. 
Erről akarok irni a pályázatomban is, kivánom, hogy nagyon 
jól sikerüljön. 

- És milyen dijra pályázol? 
- Mivel karórám van, a Pajtás fényképezőgépet szeret-

ném megnyerni, de annak is nagyon örülök, hogy indulhatok 
ezen a pályázaton." 

Hertvig Bodó Erzsébet 
az Ady Endre úti általános 

iskola VIII. osztályos tanulója 
ooVJoo 



EGY JÓL SIKERÜLT KLUB-EST 

Októberi délután. A széles Puskin-
utca felől néz be az alkony az Igazgatóság termeinek ablakán, 
de bent, a villanyfényben derűs a hangulat, aranyszínű sör 
habzik a poharakban, teasütemény a ragyogóan fehér abroszokon. 
A "háziasszonyok"î Tichler Rózsika, Simon Márta, Bornemissza 
Irisz, Győri Piiri és Hargittai Ilonka sürögnek-forognak; töl-
tögetik újra és újra a feketét... És akkor a termeket megtöl-
tő vendégkoszorút" nézve, a hüvöskés őszi időben is felme -
legszik valami az emberben. Munkatársi barátság?... Igen. Az 
mszBT klubnapjan, itt, ebben a kedves közösségben szövődik a 
kerületi könyvtárosok es a központi munkatársak között, '"na -
lálkozunk ugyan gyakran, de nem igy, fehér asztal mellett, 
így, amikor sialszik a villany és pereg a film... Ott járunk 
Leningrád szökőkútjainál; zúg. suhog, aláhull a vizpermet 
tritonok- nimfák, mondabeli hósok márványszobrai mellett... 
Látjuk Péter cár hajdani nyaralója előtt a Balti tenger vóg-
telenbe-simuló víztükrét... Aztán oár pillanatra fény önti el 
a nagytermet és látjuk, ahogy a"házl" gépeszek, Csomor Tibor 
és Bárány Lajos behelyezik az újabb filmtekercset... Aztán a 
Nyirfácska-egyű11es büvöletes tanca hullámzik. 

Értékes, tartalmas volt igazgatónk. 
Révész Ferenc elvtárs beszéde, amelyben szólott a XXII.Kong-
resszus tiszteletére kiirt bibliográfia- és módszertani-le-
vél pályázat jelentőségéről (melynek eredményhirdetésére tu-
lajdonképpen összejöttünk). Szép volt a két költemény? Pető-
fié és Majakovszkijé, melyet Vajda Endre színművész, a Jó-
zsef Attila Színház tagja és munkatársnőnk, Horváthné Wiener 
ranni adtak elő. Végül a tánc: ifjak és kevésbé ifjak kedv -
telese.,, mind-mind hozzájárult a dervis-hangulatos klub-est 
sikerenez, melynek rendezése, szervezése Bikánsi Lászlóné 
és Simon Lászlóné munkatársunk körültekintő, lelkes munkáját 
dicséri. -

X X X 

A klub-esten könyvtárunk MSzBT szer-
ve zetenek titkára, Bikácsi Lászlóné osztotta ki a szovjet és 
magyar nép barátságának népszerűsítését szolgáló bibliográfia 

módszertani levél pályázat dijait. 



Módszertani levelek; 
I. dij 5OO Ft Wiener Józsefné és a 20-as 

könyvtár kollektívája. Cim: A 
Szovjetunió népszerüsi-césének 
könyvtári módszerei. Jelige: 
Gagarin II. 

II. " — 
III." megosztva 

200 Ft jutalom Almássy Ilona (_32-es 
könyvtár) • Cim: A magyar szov-
jet barátság népszerűsítése a 
könyvtári munkában. Jelige: Ga-
garin III. 

200 Ft jutalom Barta Horn (25-ös 
könyvtár). Cim: Ismerjük meg és 
szeressük a Szovjetuniót. Jeli-
ge: azonos a címmel. 

A dijak összegét a Magyar Szovjet Baráti Társaság Országos 
Központja ós a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár igazgatósága 
bocsátotta rendelkezésre. 

A klub-est keretében az alábbi MSzBT-ákti-
vák kaptak könyvjutalmat: Gáliczky Éva a bibliográfiák lek-
torálásáért, Bornemissza Lászlóné, Csomor Tibor, Bárány La-
jos, Győri Lajosnc, Simon Lászlóne közreműködésükért, Vajda 
Endre színművész, a József Attila Színház tagja és Horvath-
né Wiener Panni szavalatukért. 

Bibliográfiák: I. díj: — 
II. " 400 Ft Melszner Tamásne (iO-es 

könyvtár). Cim: A barátság 
bibliográfiája. Jelige: Ga-
garin. 

III.-" 3OO Ft Uray Béla (6-cs könyvtár) 
Cim: A szovjet és magyar nép 
barátsága az irodalomban.Jel*-
ige: "Sergo" 

III." 3OO Ft V'ági Lajosné (22-es könyv-
tár), Szecsődy Jánosné közre-
működésével. Cím: A magyar és a 
szovjét nép barátsága az i-
rodalomban. Jelige: Örök bará-
taink. 



AZ IGAZGATÓSÁGI TANACS szeptember 14-én ülést tar-
tott. Megvitatta az 1961/62-es oktatási év szakoktatási ter-
vét. A minden szempontra kiterjedő terv előadója Szelestey 
Gyuláné volt. 

A hozzászólók megállapították, hogy a tervezet e-
lóg zsúfolt, egyes témák Összevonhatók- mások elhalhatok. 
A tanfolyamok idejét jól kell elosztani, ne legyenek túlsá-
gosan gyakran, de mindenki vegyen részt bennük; kötelezők 
az előadások a vezetők által kijelölteknek. Találjunk módot 
az anyag elsajátításának ellenőrzésére. 

örömmel fogadták a gyermekkönyvtárosi tanfolyam 
újbóli megindítását. Ezen sajnos, nem vehetnek részt a két 
éa fél éves könyvtáros tanfolyam hallgatói. A politikai gaz-
daságtan tanfolyamot három évfe kell tervezni. A KISz tanul-
mányi kirándulásokat össze kell egyeztetni az oktatás idő -
pontjával. A Szakszervezeti Bizottság adjon segítséget a 
klubdélutánok szervezéséhez. Személyzeti munkánk szerves ré-
szét képesze dolgozóink szakmai-politikai fejlődésének el -
lenőrzése. 

AZ ORSZÁGOS BIBLIOGRÁFIAI MUNKAÉRTEKEZLETRŐL 

Derűs, napsütéses szép koraőszi napo-
kon, szeptember 18-20 között ülésezett Gödöllőn, az Agrár -
tudomápyi Egyetemen az első országos bibliográfiai konfe -
rencia«, Többszázan vettek rajta reszt a bibliográfiai munka 
különböző műhelyeiből, az ország nagy könyvtáraiból ós tudo-
mányos intézeteiből, hogy fölmérjék a megtett útat és kije -
löl^ék azokat a feladatokat, amelyeknek teljesítésével a 
bibliográfiák betölthetik hivatásukat az anyagi'és szellemi 
műveltség emelésében. 

Az első napon az értekezlet résztvevői 
meghallgatták Csüry Istvánnak, a Debreceni Egyetemi Könyvtár 
igazgatójának "A bibligráfia néhány időszerű kérdése Magyar-
országon" cimü vitaindító beszámolóját. Középpontjában an -
nak kifejtébe állott, hogy mik a társadalom jelenlegi bibli-
ográfiai szükségletei, hogyan elégitl ki ezeket a bibliográ-
fiai gyakorlat, s milyen fontos feladatok elvégzése áll még 



előttünk a tervezés és kivitelezés színvonalának emelése 
terén. Csüry beszámolóját élénk vita követte, melynek so-
rán felszólalt a magyar bibliográfia "élő lelkiismerete", 
a köztiszteletben álló Kőhalmi Béla is. 

Az értekezlet résztvevői ezt követően 
másfél napig szakcsoportokban folytatták a munkát. Meg 
kell mondani, a szervezés rendkívül jó volt, a szakcso -
portok: nemzeti bibliográfiai- szakbibliográfiai, (ezen 
belül társadalom- és természettudományi) ajánló biblio -
gráfiai és helyismereti munkacsoportok résztvevői előre 
megkapták a szakcsoportok vitainditó referátumát - az a-
jáñló bibliográfiákról szóló referátumot Pataki Ferenc 
elvtárs, a helyismeretit Berza László, könyvtárunk munka-
társai készítették -, igy rögtőn megkezdődhettek a hozzá-
szólások. Minden csoportban rendkívül termékeny vita ala-
kult ki, ennek ismertetésére itt sajnos, nincs helyünk,de 
úgy gondoljuk, a könyvtári szaksajtó majd bőséges anyagot 
közöl az értekezletről, s ott mindenki olvashat az őt ér-
deklő kérdésekről. 

Emelte a vita színvonalát, hogy a KMK 
megjelentette két kötetben a külföldi bibliográfiai viták 
és tanácskozások legújabb szakirodalmát. 

A szakbizottságok ajánlások néven meg-
szövegezett határozati javaslatait a konferencia záróulé-
se fogadta el. A határozatok néhány fontosabb pontja: ki 
kell dolgozni a bibligráfia-készités ötéves távlati ter-
vét, széleskörű kooperációt kell megvalósítani a Könyv -
tártudományi és Módszertani Központ vezetésével, fel kell 
mérni a társadalom bibliográfiai igényeit, meg kell javí-
tani a bibliográfiák kiadásának szervezeti és technikai 
színvonalát, az EI/PE könyvtárszakán különös figyelmet kell 
szentelni a jövendő bibliográfusok képzésének, szükség van 
egy bibliográfiái évkönyv vagy szemle, valamint a munkaér-
tekezlet anyagának közreadásaira. Külön határozatok szület-
tek a gyakorlati tennivalók gondos megszövegezésével, a 
Nemzeti Bibliográfia, a szakbibiipgráfiák, az ajánló- és 
helyismereti bibliográfiák tárgyában is. Csak ezeknek a ha-
tározatoknak teljesítése képes a kor színvonalára emelni, 
előrevinni a bibliográfiai munkát. Az értekezlet munkájának 
valódi sikerét az elkövetkező évek hozhatják csak meg. 

Könyvtárunkat meglehetősen nagyszámú de-
legáció képviselte, aktivan résztvettünk az értekezlet mun-
kájában, s különösen jövendőbeli teendőink szempontjából 
rendkívül fontosak a lezajlott tanácskozások« Növelte ön-
bizalmunkat, megerősítette végzett munkánkba vetett hitün-
ket, ismereteinket gazdagította, világosan kirajzolta az 
előttünk álló feladatokat. Kérjük kedves kollégáinkat, is-
merkedjenek majd meg az első bibliográfiai munkaértekezlet 



anvagával, hogy ne csak a bibliográfiák készítői, hanem hasz-
nálói között is tisztázódjék a tudományos élet és a könyvtári 
gyakorlat fontos munkaeszközének, a bibliográfiának jelenlegi 
szerep© és feladata. A bibliográfiák sorsa használóik kezében 
van, es mindenki előtt világos. Mi, a magunk részerői hozzá -
láttunk a szükséges tapasztalatok levonásához, ehhez jelentet-
te az első lépést a Bibliográfiai Osztály tagjainak látogatá-
sa a kerületi könyvtárakban, melynek célja az ajánló bibliográ-
fiák hasznosításának felmérése volt. A gyűjtött anyag értéke-
lése még folyik. Ezúton is köszönjük a felmérésben segítő ke-
rületi könyvtárosok segítségét. 

Másodsorban nem fogjuk szem elől téveszte-
ni az értekezletnek azt a megállapítását, hogy az ajánló bib-
liográfia első sorban az olvasónak készül, bár első használó-
ja a könyvtáros. Hem szakadunk el többé a realitásoktól és 
szakítunk az egyoldalú szépirodalmi szemlélettel. 

Gáliczky Éve 

NYÍLT LEVÉL 
Tóth László kartárshoz 

Levelemet a Eiradó 1961 
júliusi számában közölt, HMég egyszer: hogyan tartsunk lé-
pést?..." cimü cikkében említett javaslata szempontjából, 
a lehető legkedvezőbb körülmények között irom. A Pfelffer-
féle influenza^bacilusok ugyanis napok óta ágyba kényszeri» 
tenek, ami az ön javaslatának megvalósítását felettébb e-
lősegiti. 

örömmel tudatom, hogy 
három nap alatt o következő könyveket olvastam el: 

Szerző G im Lapszám 
Th. Mann: Lotte Weimarban 347 
J.P.Eckermann: Beszélgetések Goe-

thevel 189 
H.Sedlmayr: A modern művészet 

bálványai 146 
682 



Ez a teljesítmény felülmúlja szerény javasla-
tát a napi 100-200 oldalas rendszeres olvasást illetően, 
mivel Így naponta 227,55 oldalt olvastam, "elmélyülten" 
mint látja, igyekeztem olvasmányaimat jelentős iróa-
gyéniség áökukentnm-=érvéayü, forráa-órtékü müvei" szerint 
összeválogatni® Ezt az olvasási programot talán nem borí-
totta fel a modern képzőművészet problematikáját tárgyaló 
újdonsága H. Sedlmayr könyve, 

. Ízzel szemben lemaradtam a Faust vigszinházi 
előadásáról, ae.m fejeztem be a Könyvtáros számára készülő 
cikkemet, nem tanultam esténként másodikos fiammal, nem 
készítettem elő a család téli holmiját, s nem utolsó sor-
ban az óbudai olvasók is meglehetősen nélkülöztek. 

Előreláthatóan hamarosan meggyógyulok, s Így 
előbb-utóbb abba a példátlanul hátrányos helyzetbe kerü -
lök, hogy az ön által játszva betartott napi penzumot c3ak 
40-50 oldallal tudom megközelíteni® 

Mindezeket azért vagyok bátor nyilt levél for-
májában tudomására hozni, mivel a szóbanforgó cikk óta az 
éltalános könyvtárosi kultúrszinttől való lemaradás kény-
szerképzetei gyötörnek. Önnevelésünket a rendszeres olvasás 
terén valóban esaki© ön kárheti tőlünk ilyen szigorral szá-
mon, ön, aki naponta 200 oldalnyi ©ssay-gyüjteméñyt játszva 
jegyzetel, példátlan, példát mutatva ezzel & legteremtőbb 
korszak által diktált ütemre ön után csak-cammogó könyvtá-
ros kartársaínak. 

Üdvözlettel: 
Horváthné Varsányi Livia 

BEZÁRTAK A PÁRTKÖLCSÖNZŐ ÁLLOMÁSOK... 

Bár az idő még nyárias volt, a Szigeten, a 
Városmajorban sokan üldögéltek a padokon, gyermekek ját -
szottak, a parkkőlcsönző állomások szeptember 15-én mégis 
bezártak. A sátrak téli pihenőre "mentek". 

Működésűk eredmenyea volt, az ott lévő köny-
vek, folyóiratok, gyermekújságok hasznos szórakozást, kel-
lemes időtöltést nyújtottak idősnek, fiatalnak egyaránt. 



A négy könyvállomáson a nyár folyamán 7,551 ki-véső fordult meg* 3.086 felnőtt, 4.465 gyermek. 
Az alábbi táblázat érdekesen mutatja aeg a vő -ros különböző pontjain elhelyezett könyvsátrak igénybevé -telét. 

Kölcsönző 
hely 

Könyv Folyóirat újság Olvasó Kölcsönző 
hely 

Szép-
irod. I 

ism. 
terj. 

gyer-
mek 

fel-
nőtt gyer-

mek 
fel-
nőtt 

gyer-
mek össze-

sen 
Kun Béla 
tér I50 291 4.566 953 -977 821 252c 3141 
Város -
major 70 94 47O 842 418 3I5 632 947 
Csajkov-
szkij park 90 38 881 403 295 352 SO3 1.155 
Margit szi-
get 102 73 443 1399 267 1598 710 2.308 
Összesen: 412 498 6360 3592 1957 3036 4465 7.551 

A statisztikából látható, hogy a gyermekkönyvek for -
galme erősen meghaladja a felnőtteket, akik inkább újságokat, 
folyóiratokat olvastak. Ez különösen szembetűnő a Kun Béla téren, 
ahol 4.566 gyermekkönyvet olvastak, 441 felnőtt könyvvel szemben. 
Itt a gyermekújságok forgalma is magasabb mint más állomásokon. A 
Margitszigeten a felnőtt olvasók száma jóval több, mint a gyerme-
keké, s ez különösen a folyóiratok használaténál mutatkozik meg. 
Itt a kölcsönzősátor körül elhelyezett székeken főleg felnőttek 
üldögéltek. Viszont a Kun Béla téri sátornál, amely játszótér 
közelében állott, a gyermekek olvastak többet. 

Felmerül a kérdés, vajon elég körültekintéssel álli -
tottuk-e fel a sátrakat, választottuk ki azok működési helyét? 
Az első kísérletek bizonyították, hop a csendesebb, elhagyatott 
helyeken nincs megfelelő kihasznaltsaga a könyveknek, lapoknak, 
nem volt rentábilis a kölcsönzőhely működtetése. Ellenben a lá-
togatott helyeken, például játszótér közelében, ahol a gyermekek 
és a rájuk felügyelő szülők tanyáztak, ott megvolt a kellő for-



salom, mert szívesen olvasnak, mesélnek a kicsiknek a ké-
peskönyvekből. Ráérő nyugdíjasok 1® nagyszámban keresték 
fal sátrainkat,, novellásköteteket, természettudományos i-
roáalmat, de főleg újságot, képes folyóiratokat kclcsö -
nöztek. 

Nagyobb Igényeket az állomások,gersze 
nem tudtak kielégíteni. De nem la ez a céll Aki többet a-
ker, felkeresheti bármelyik kerületi könyvtárunkat, ahol 
teljes anyagból válogathat. 

Tapasztalataink és eredményeink alap -
ján szeretnénk jövőre újabb kölcsönzőhelyeket felállíta-
ni. Persze, nem olyan egyszerű ezek megteremtése» Sok ec-
setben hiába választunk ki szerintünk igep jó helyet, nem 
rajtunk múlik, ha ez nem sikerül. A helyfoglalás engedélye-
zéséhez különböző szervek és egy sereg vállalat jóváhagyá-
sa szükséges. Vannak kiemelt, védett helyek, parkok, ahol 
semmiféle bódét, sátrat, építményt nem lehet elhelyezni. 

Sok szó esett arról, hogy a kölcsönző 
sátrak nem a legszebbek, nem modemek, úgy néznek ki, mint 
az ÁKV könyvnap! árusító építményei. Persze, hogy olyanok, 
hissen tőlük kaptuk, s ezzel komoly segítséget nyújtottak, 
mort nélkülük nem tudtuk volna a park-kölcsönzést megoldani. 
Nem vitás, hogy jobb lenne, ha szép, praktikus kölcsönző 
házikókat készíttethetnénk, de egyelőre nincs rá keret. Ké-
sőbb, reméljük, sor kerül majd rá, de addig köszönettel fo-
gadtuk és fogadjuk el jövőre is ÁKV-tól a könyvnapi sátra-
kat, amelyek - amint a példa mutatja - nagyon jól megfelel-
tek a célnak. 

Végül visszatérve arra, hogy sok helyen 
lehetne és kellene nyáron kölcsönözni - ez igaz. Van is el-
képzelésünk a jövőre vonatkozólag. Például a Károlyi kert-
ben, Engels téren, a Városligetbon, a Szent István parkban 
vagy Budán, a Kosztolányi Dezső téren is lehetne kölesönző« 
sátrakat felállítani, biztosan sok-sok olvasó jelentkezne 
ezeken a helyeken is. Ha a.szükséges anyagi alap rendelke -
zésre áll sátrak építésére, könyvre, kölcsönző személyzet -
re és az engedélyt is sikerül megszerezni, akkor a Szabó 
Ervin Könyvtáron biztosan nem fog múlni, hogy 1962 nyarán 
Buda és Pest sok szép árnyas parkjában olvashassanak, műve-
lődjenek felnőttek, gyermekek egyaránt. 

Szalay István 



A 16--os könyvtár első tapasztalatai 

A Könyvtári Hiradó előző száma hirt 
adott már arról, hogy a XIX. kerületben, e. Wekerle telepen ú-
Jább Szabó Ervin könyvtár nyiltk 

Ez az esemény a kerület kultúrálta 
életében is jelentős, bár mint kölcsönző-állomás, már koráb -
ban is működött a könyvtár. Az igények növekedésevel azonban 
szükségessé vált a fokozottabb érdeklődésre való felkészülés. 

A könyvtár új helyisége és berende-
zése méltán váltja ki az olvasók tetszését. 

A megindulással természetesen együtt-
járnak a kezdeti nehézségek is. is olvasóktól visszakerült 
könyvek újraleltározása nem tart lépést a beérkezett könyvek 
mennyiségevei, mert a sokszor napi 5-4CO behozott könyvből csak 
150-200-at sikerül feldolgozni. Ennek következtében azután 
gyakran félig üresek a polcok. A helyiség is kicsi, igy a fel-
nőtt és ifjúsági irodalom egy helyen van, bár megosztott köl-
csönzéssel igyekszünk elkülöníteni a felnőtteket a gyermekek-
től. Ezért a könyvtáros fokozottabb figyelmére van szükség a 
könyvek kiadásánál, hogy gyermekek ne vigyenek felnőtt, nekik 
nem való irodalmat és fordítva is, merb sajnos, az ifjúsági 
irodalom kevés. 

A könyvtáros pedagógiai munkája is 
lényeges, mert az olvasók egy Jelentős része nem veszi igény-
be a szabadpolcos könywálogatast. 

Mindezek a nehézségek remélhetőleg 
rövid időn belül megoldódnak, a teljes anyag bedolgozásával 
megszűnik a könyvhiany^ több időt szentelhetünk az olvasók-
nak, Jobban nevelhetjük, alakíthatjuk irodalmi Ízlésünket. 

A könyvtár háromhetes működésének 
eredményei biztatók. A népszerű tudományos ismeretterjesztő 
irodalomból készített szerény kiállítások hatására szeptem-
berben a kikölcsönzött felnőtt irodalom 22.6 százaléka isme-
retterjesztő volt. Reméljük«, hogy a százalékos arány még to-
vább emelkedik, de legalábbis állandósul. 

Tervünk, hogy amint a belső munkák 
nagyján túljutunk, felvesszük a kapcsolatot a környező isko-
lákkal, a kerületben lévő társadalmii szervezetekkel, s bi -
zunk benne^ hogy ez sok segítséget nyújt majd elképzeléseink 
valóraváltasához. 

Forgács Tiborné 



N A P I R E N D EN 

A könyvtári munka mozgalmi jellegéről 

Régebbi keletű, de ¿ai érzékenysé-
gű beszédtéma ez közöttünk. Sok.jószéndékú, tartalmas szak-
mai felkészültséggel rendelkező, ügyszeretettel telitett, 
fiatal könyvtáros dolgozik hálózatunkban. Munkájukat becsü-
lettel elvégzik. Mégis sokszor bizonytalanok saját könyvtá-
rosi szerepük« tevékenységük hatásának helyes megítélésében. 
Nehézségeik támadnak az olvasók által felvetett társadalmi-, 
politikai kérdések megválaszoláséban. Nincs gyakorlatuk,ta-
pasztalatuk a különböző olvasórétegek körében végzendő szer-
vező ós felvilágosító munkában. Éppen ezért itt az ideje, 
hogy ne csak beszéljünk erről a kérdésről: ne menjünk el 
cselekvés nélkül a jelenság mellett. 

Mindenekelőtt vezetési probléma ez. 
A kerületi könyvtárvezetők gondja, kötelessége, hogy meggyő-
zéssel, személyes példával rendszeresen ösztönözze munkatár-
sait, befolyásolja politikai nézeteiket, aktiv tevékenység-
re sarkalja őket. Segítsen abban, hogy minden könyvtári ten-
nivaló mélyén meglássák, megkeressék az eszmei-politikai tar-
talmat. Kísérletezve kutassak ás megleljék a célhoz vezető 
legközvetlenebb eszközöket. Az adminisztratív és statisztikai 
szemléletmódot a társadalmi élet ós fejlődés problémáit ele-
ven figyelemmel, friss szemmel követő felelősségteljes gondol-
kodás útjára kell terelnünk. Ez természetesen anélkül nem 
következik be, ho^y munkaértekezletea könyvtári kol-
lektíva megbeszélesein ne kerüljön előtérbe terveink, az el-
végzett munka politikai elemzése. 

A vezetők minden kezdeményezése zá-
tonyra futhat, ha nem párodul a könyvtárosok igyekezetével, 
hogy politikai ismereteiket állandóan gazdagítsák. Sürgető, 
minden nap fokozódó követelmény a politikai gazdaságtan, a 
marxista filozófia alapismereteinek elsajátítása, E nélkül 
sem a nemzetközi politika szövevényes útvesztőiben, sem a 
belpolitikában nem igazodhatnak el megfelelően. Márpedig a 
tájékozottság, a politikai kérdésekben való jártasság alapja 
a mozgalmi munkának. 

Passziv, csak a könyvek kölcsönzésé-
nek adminisztratív teendőit ellátó könyvtáros nem tudja i -
gazán megtalálni az útat az olvasóhoz,. Aki merészen kezde -
ményez, beszélgetésekben és tettekben, aki össze tudja kap-
csolni az egyes ember problémáit a társadalom égető kérdése-
ivel, az a könyvtáros lehet vonzó az olvasók számára, az 



tudja igazában segíteni ai érdeklődés sokoldalú fejleszté-
sét* a növelni as olvasott könyvek hatását. A kezdeménye -
sós* a könyvtáros aktivitása azt is jelenti, hogy felisme-
ri a szocialista könyvtár funkciójából adódó társadalmi szev 
repét. 

A könyvtár, & könyvtárosok mozgalmi jel-
legű tevékenysége abban is kifejezést nyer. hogy faradságot 
és időt nem kiméivé tesznek mag mindent a tőmegszervezetek-
kel való kapcsolat* a társadalmi nevelés tennivalóinak kő -
ZŐB kialakítására. Tehát munkastílus kérdése is. 

Meg kell tanulnunk úgy dolgozni, hogy 
könyvtári tennivalóink szoros egységben,jelentkezzenek ft 
párt-, és társadalmi szarvezetek, s más kulturális intézmé-
nyek politikai, kulturális felvilágosító nevelőmunkájávai. 

Jó lenne, ha a könyvtárvezetők és könyv-
tárosok is szót kérnének ebben a kérdésben. Elmondanák, 
milyen gyakorlati megoldásokat, milyen problémákat látnak. 

Mikó Zoltán 

TARTALMAS CSOPORTOS FOGLALKOZÁSOK A KERÜLETI KÖNYV-
TÁRAK MŰVELŐDÉSI KÖREIBEN, Az erzsébeti 27-es könyvtárban 
huszonhat fiatal részvételével október 4-én alaküTE meg a 
"József Attila" Művelődési Kör. A program megvitatását Mi-
kó Zoltán vezette, majd Csomor Tibor filmvetítéssel kisért 
természettudományos könyvismertetése következett. A 33-ös 
könyvtár művelődési körében szeptember 26-án Révész"Ferenc 
"Ifjúság és politika" témából vezetett beszélgetésti októ-
ber 3-án Váci Mihály és Vasvári István költők élénk eszme-
cserével kisért bemutatkozására került sorj október 10-én :jVr' • »'József, a Kör képzőművészeti főiskolás tagja számolt 
be Szovetunióbeli élményéről| a beszámolót ismeretterjesz-
tő filmek követték. A 39-ea könyvtár fiatal olvasóinak klub-
jában Bojtor elvtárs, a Kerületi L Tö.nacs"elnöke és KeszelyT" 
elvtársno ügyész látogatott el. Érdekes beszélgetés zajlott 
le közreműködésükkel a fiatalok problémáiról. A 9-es könyv-
tár Művelődési Köre Huszár Tiborral folytatott; vitát~ir mű"A 
veit ifjúság kérdéséről. A 2-es könyvtárban is megtartotta 
a Fiatal. Olvasók Klubja évnyitó ankétját. 



EGY AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA FELHASZNÁLÁSA 

Az 1961 első félévi kölcsönzési sta-
tisztikánk adatait tanulmányozva elhatároztuk, hogy első -
aorban a politikai müvek forgalmát kívánjuk emelni. Igen 
nagy segítségünkre volt ebben az OSZK és a FSzEK "Az anti-
klerlkália irodalom népszerüsitése** cinrü közös kiadványa. 
II adaigceak szépirodalmat tartalmazó kirakatunk feleré-
szét felszabadítottuk és az emiitett bibliográfia alapján 
szépirodalmi és ismeretterjesztő müveket helyeztünk el.Ta-
lán nta érdektelen megemlíteni azt sem, hogy az eddigi szo-
kástól eltérően a könyveket részben címlapjukkal kifelé ál-
lítottuk, ezzel új színfoltot képeitünk kirakatunkban. 

Őszintén megvallva kissé szorongva fi-
gyeltük első alkalommal a hatást, ismerve olvasóink össze-
tételét (Vl.ker«) és a téma iránti közömbösségót. A kísér-
letet egy héten keresztül folytattuk, melynek eredménye leg-
merészebb reményeinket is felülmúlta. 

Összehasonlítás a kísérlet előtti hé-
ten kiadott politikai, ideológiai müvek számával: 

1961 augusztus 14-18-ig 91 db (5 kölcsönzési nap) 
1961 augusztus 23-29-ig 205 H (5 kölcsönzési nap) 

» Fenti szám természetszerűleg nem tar-
talmazza azokat az antiklerikális szépirodalmi müveket, me-
lyeket ugyancsak az emiitett kirakatból vittek el az olvasók. 
1»/ A marxizmus-leninizmus klasszikusai a 

vallásról és az egyházról 9 kötet 
2*/ Nagy gondolkodók a vallásról és az 

egyházról 20 H 
3»/ A vallás kialakulása 25 " 
4«/ Tudomány és vallás 10 M 
5./ A Vatikán hatalmi politikája és eszközei 39 " 
6./ Szépirodalom 37 " 

140 kötet 
Számunkra különösen fontos volt azt meg-

tudni, hogy elsősorban mely olvasói rétegek reagálnak ilyen -
irányú kezdeményezéseinkre. Ennek tapasztalata a következő: 

Nő „75; kötetet 
Férfi 65 kötetet választott. 



14-18-as korosztály 13 kötetet kórt 
18-26 éves " 20 " " 
2.6 év fölötti" IO7 " " 

Foglalkozás szerinti megoszlás: 
Munkás 30 kötetet kölcsönzött 
Pedagógus 3 M " 
Egyéb érteim, 4 " " 
Tisztviselő 10 " » 
Alkalmazott 11 " « 
Htb, 17 » " 
Nyugdíjas 36 ,s H 
Főiskolás 6 
Középiskolás 12 " n 
Ipari tanuló 2 " " 
Egyéb 9 " " 

Fenti statisztikából kitűnik, hogy mun-kásolvasóimk, arányszámukat sokszorosan meghaladva vették igénybe a kirakatból való választás lehetőségét. Ez a fel-ismerés ösztönzőleg hat valamennyi könyvtárosunkra, hogy a kirakati anyagot még gondosabban és nagyobb igényességgel állitsuk össze. 
Még egy kedvező tapasztalat: a friss,új megjelenésű könyvek mellett egy sor, évek óta méltatlanul a raktárban porosodó könyv is gazdára talált kísérletünk során. 
Mindezt összegezve: a gazdag könyvanya-

got feltáró bibliográfiával, olyan tematikus kirakat ösz-
szealiitására kaptunk részben ösztönzést, részben útmuta-
tást, amellyel könyvajánló munkánk számokban felmutatha-
tóan eredményesebbe vált. Ezekután alapvető kötelességünk-
nek tartjuk az ajánló bibliográfiák, albumok, röplapok 
folyamatos, rendszeres felhasználását tematikus kiállitá -
sok rendezésében, s kutatjuk e segédeszközök igénybevéte -lének egyéb módozatait is, 

• 
A 10-es könyvtár dolgozói 

Szerk. megjegyzése: 
Az olvasószolgálati segédeszközök fel-

használásáról a kerületi könyvtárak tapasztalatait rendsze-
resen közölni kívánjuk. Kérjük a könyvtárak kollektíváit, 
legyenek ebben segítségünkre, "Az antiklerikális irodalom 
népszerüsitése" eimü bibliográfia nagy példányszámban van 
még a központban. Minthogy pedagógusok,TIT előadók,propagan-
disták számára fontos kézikönyvet jelent, minden könyvtárban 
legyen kölcsönzésükhöz elegendő példány. Vidéki könyvtárak 
is rendelhetnek központunktól, amennyiben szükségük volna rá. 
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SZAKOKTATÁSI TERV 

az 1961/62-es oktatási évre 

\ 

Szakmai oktatásunk célja dolgozóink 
szakmai, politikai, kulturális továbbképzése. A cél eléré-
sére új formát jelent ebben az évben az úgynevezett könyv-
ismereti tanfolyam, amely a könyvek és az illetékes tudo -
mányág megismerésén kivül segitséget nyújt a müvek szak -
szerű propagálására is. 

Változást jelent még a szakmai viták-
nak az oktatási tervbe való beillesztése, továbbáfontossá-
gukat ezzel kiemelve,a ElSz-korceztályú olvasókkal foglal-
kozó könyvtárosok tanfolyama. Gyermekkönyvtáraink gyarapo-
dása és a megnövekedett igények szükségessé teszik, hogy 
ismét szervezzünk gyermekkönyvtár-ősi tanfolyamot. 

A szakoktatásban résztvesz:az inté-
zetvezető, osztályvezető, illetve a Éiruletr'könyvtárveze-
tő megítélésétől függően minden dolgozó, akinek munkájához 
az előadáson, vagy tanfolyamon v&ló részvétel szükséges,il-
letve hasznos. (Kivételt képeznek az állami oktatásban részt-
vevő könyvtárosok.) A közös művelődési és szakmai előadáso-
kon való részvétei minden dolgozónak kötelező. 

A szakoktatás időtartama: 1961 szep-
tembertől 1962 júniusig. 

A jelen oktatási évadban a következő 
előadásokat, illetve tanfolyamokat szervezzükí 

I. Közös művelődési-és szakmai előadások 
II, Tanfolyamok 

1./ A marxizmus-leninizmus tanfolyam keretében 
alapfokú politikai gazdaságtan 

2./ Marxista irodalomesztétika 
3./ Könyvismereti tanfolyam 
4-./ Gyermekkönyvtárosi tanfolyam 
5./ Ifjúsági olvasókkal foglalkozó könyvtárosok 

tanfolyama 
6./ Könyvbárirási tanfolyam 
7./ Vetitőgép-kezelői tanfolyam 
8./ Központi raktárkezelők tanfolyama 
9./ Központi és kerületi raktárkezelők ideológi-

ai tanfolyama 
III. Szakmai viták 
I?. Speciális jellegű oktatás 
V. Kétéves könyvtárosképzés és könyvtáros tanulók 

képzése 
VI. Szakszervezeti könyvtárosok képzése 
VII. Tapasztalatcsere, tanulmányi kirándulások 



lm Közös művelődési és szakmai előadások 
(havonta egyszer, szerdán) 

l./ "A berlini kérdés" 
2./ Irodalmi kritikánk helyzete 
3./ Vallástörténet Trenesényi Waldapfel Imre előadásában 
4./ A képzőművészeti irodalom és a művészeti nevelés 
5./ Előadás az SzKP XXII. Kongresszusa anyagából 
6./ A szocialista realizmus reprezentánsai a nyugati iroda-

lomban 
7./ Az antiszemitizmusról 
8./ A könyvtári segédeszközök 
9./ Az embériség jövője a tudomány tükrében 

10./ A modern lélektan legfontosabb eredményei és célkitűzései. 
II« Tanfolyamok 

(havonta egyszer, ill. kéthavonként, szombaton 1/2 9-1/2 11-ig) 
1./ Alapfokú politikai gazdaságtan 

IlyagAt. az alapfokú polit!kaT"gazdaságtan tankönyv képezi 
2./ Marxista irodalomesztétika 

a«/ Irodalmi folyóiratok, lapok a felszabadulás utáni években 
b./ A lirai költészet mai irodalmunkban 
c«/ A novella, elbeszélés, kisregény mai irodalmunkban 
d«/ Világirodalmi téma 
e«/ A regény mai irodalmunkban I. 
f •/ A regény mai irodai murikban II. 
g,/ Világirodalmi téma 
h,/ A drame mai irodalmunkban 
i,/ Világirodalmi téma 
j./ A mai szovjet irodalom 

3./ Fönyvisaereti tanfolyam 
& tanfolyamon belül lo előadást tervezünk, elsősorban könyv-
tárainkban meglévő könyvekre támaszkodva. Négyet természet-
tudományos, kettőt antiklerikális, kettőt művelődéstörténeti 
és kettőt a lélektan irodalma körében megjelent négy-öt leg-
jelentékenyebb mű ismertetéséből. 

4./ Gyeime^önyvtárosi tanfolyam 
Indul 196? ' j &nuÁrban 

5./ Az ifjúsági olvasókkal foglalkozó könyvtárosok tanfolyama, 
a.'/ A KISz és a könyvtár* kapcsolat ¿y ennek politikai, kul-

túrpolitlkai és szervezeti szerepe ós formái 
b«/ A KISz korosztályúak lélektani sajátosságai 
c./ A középiskolások irodalmi és általános műveltsége és a 

könyvtár 
6./ KönyvtárÍrási tanfolyam 

(hetenként egyszer, ÍO alkalommal, később megállapítandó 
időben) 
Anyaga a könyvtárirás elsajátítása, feliratok, plakátok, ta-
bellák, stb. szemléltető propaganda céljára. 



7./ Filmvetítőgép-kezelői tanfolyam 
(összesen 4 alkalommal, két-két óra, később megállapítan-
dó időben) 
A cél az intézet tulajdonában lévő filmvetitőgép kezelésé-
nek elsajátítása 

8./ Központi raktárkezelők tanfolyama 
(báv©n;ía egyszer, szerdán./ 
Szakmai gyakorlat, munkájuk segítésére 

9./ Központi, és kerületi ráktárkezelők ideológiai tanfolyama 
14ÖalkftlommaX7 saéíl'áE,~esatenkémtfmegállapított időben) 
Aktuális bel- és külpolitikai témákról 

III. Szakmai viták 
(havonta agyszer, szombaton) 

1./ Katalógusszerkesztés 
2./ Olvasószolgálat a gyermekkönyvtárban 
3./ Szabadpolcos könyvtár olvasószolgálati problémái 
4./ Propagandamunka a gyermekkönyvtárakbán 
5./ Az őszi-téli propagandamunkánk tapasztalatai 
6./ A katalógus felhasználása és szerepe a gyermekkönyvtárakban 
7./ Az önálló gyermekkönyvtár funkciója 
8./ Az állományfejlesztés újabb tapasztalatai 

IV. Speciális jellegű oktatás 
(hetenként kb. 3 óra, a kijelölt tanulónapokon) 

Tematikáját a kerületi könyvtárak osztálya, az osztályve-
zetők és a kerületi könyvtárvezetők által javasolt szakiroda-
lom, cikkfordítások és folyóiratcikkek olvasása, az esetenként 
kijelölt kötelező irodalom tanulmányozása és megvitatása képezi. 

Közöljük az intésetvezetés tanulónapokra vonatkozó módosí-
tott határozatát: 
Kerületi könyvtárosok részére: 
1./ Havonta egyszer, szombaton fél 9-től fél 11-ig részvétel a 

választott tanfolyamon 
2./ Aki tanfolyamon nem vesz részt, fél 9-től 12-ig olvas, il-

letve tanul. A fennmaradó másfél órát szükség szerint könyv-
tári munkával tölti 

3./ A tanulénapokon az esetenként kijelölt kötelező irodalmat, 
irodalmi müvek elő- illetve utószavát, vonatkozó kommentá-
rokat, recenziókat, cikkfordításokat es az igazgatósági 
tanács által jóváhagyott folyóiratokat lehet csak olvasni. 

4./ Kétéves továbbképzőt végző könyvtárosok az olvasási időből 
szombatonként 3 órát tanulással tölthetnek. 

5./ Olvasónapló vezetése kötelező. A tanulónapok kihasználása, 
a kötelező irodalom elolvasása, a tanfolyamokra való fel-
készülés és az olvasónaplók ellenőrzése a könyvtárvezető 
feladata. Az emiitett feladatokat nem teljesítő könyvtáros 
tanulási kedvezményét elveszíti. 



Központi könyvtárosoknak* 
1./ A tanulónapok általában a Jövőben is szo baton lösznek. 

Kivételt képez a nyilvános szolgálat, ahol szervián, és 
a kerületi könyvtárak osztálya,"ahol pénteken délelőtt 
olvasnak. 

2./ A nyilvános szolgálat szerdai tonulónapján kell meg -
tartani a raktári dolgozók szakmai gyakorlatait. 

3./ Tanulónapokon az osztályvezető által Javasolt szaki -
rodalmat, az esetenként kijelölt kötelező irodalmat,i-
rod&lmi müvek elő-t illetve utószavát, vonatkozó kom -mentárokat, recenziókat, cikkfordításokat és az igaz -
gatósági tanács által Jóváhagyott folyóiratokat lehet 
csak olvasni. A folyóiratJegyzék,egyes kerületi könyv-
tárak példányain kivül, a folyóiratteremben állandóan 
a könyvtárosok rendelkezésére áll. 

4./ Olvasónaplók vezetése kötelező. A tanulónapok kihasz -
nálása, a kötelező irodalom tanulmányozása, a tanfolya-
mokra való felkészülés és az olvasónaplók ellenőrzése, 
az osztályvezetők feladata. Az emiitett feladatokat 
nem teljesitő könyvtáros tanulási kedvezmenyét elveszti. 

5./ Tanfolyamról hiányozni csak az osztályvezető előzetes 
engedélyével lehet. 

V, Kétéves könyvtárosképző tanfolyam 
és könyvtáros tanulók képzése 

(minden szombaton; 
Tematikáját a KMK által kidolgozott anyag képezi. 

VI. Szakszervezeti könyvtárosok képzése 
A KMK által kidolgozott tematika alapján, később megállapí-tandó időben. 

VII. Tapasztalatcsere, tanulmányi kirándulások 
Tapasztalatcsere tudományos és közművelődési könyvtárak ta-
nulmányozására, helyben, vidéken és külföldön. A tapaszta-. 
latcsere céljának megállapítása, a tanulmányozandó könyvtá-
rak kijelölése az egyes osztályok igényeinek megfelelően,az 
osztályvezetőkkel folytatott megbeszélés alapján történik. 
Tanulmányi kirándulások a dolgozókat érdeklő, szakmai és ál-
talános műveltségűket előmozdító tudományos intézet, intéz-
mény. kiállítás, üzem, stb. megtekintése, később meghatáro-
zandó időben.* 

Szelestey Gyuláné 
+A szombat délelőttök oktatási időrendjéről a Kerületi Könyv-
tárak Osztálya tű.lön sokszorosítást küld könyvtárainknak. 



KÖNYVTÁRUNK ARCKÉPCSARNOKÁBÓL XII 

Solti Andrásé Szigeti Gabriella 
(1893 - 1952) 

Ae első kommunista könyvtárosok közé 
tartozott. Világnézetét kínzások közt is vállalta, s a könyv-
tárosság életcélt, hivatást jelentett szájaára. A felszaba -
dúlásig nem volt hazánkban könyvtárosképzés, ezért történ -
hetett« hogy 1917-ben a fiatal Szigeti Gabriella pedagógusi 
oklevéllel zsebében pályázta meg az V. kerületi Népháza 
könyvtárosi állását. Íz év májusában jött először â Főváro-
si Könyvtárba néhány hónapos gyakorlatra. Mikor októberben 
a Népházába akart átmenni, Szabó Ervin visszatartotta. Al -
kalmaztatását javasolva, igy jellemezte:"Gyakorlata alatt 
kiváló képességeiről győződtem meg. A foglalkozásához való 
nagy szeretetet, s az önmaga továbbképzésére irányuló erős 
hajlandóságot találtam nála, s mindez megfelelő nyelvisme-
retekkel (német, francia) párosul." 

1917 végén úgy tünt, Szigeti Gabriel-
la további életútja elválaszthatatlan lesz a Fővárosi Könyv-
tártól, - Nem igy történt. - A fiatal könyvtárosnő nemcsak 
szakmai?de politikai tekintetben is követője lett Szabó Er-vinnek és legjobb munkátársainak. Röviddel a kommunista párt 
megalakulása után lett annak tagja. A Tanácsköztársaság bu-
kása után ezért a Könyvtár falai közül hurcoltatta el ot fe-
hér terroristákkal Drescher (később Szentkuty) Pál és néhány, 
vele egy húron pendülő munkatársa. Szigeti Gabriella ekkor 
bizonyította be, hogy a párthoz való tartozása nem múló fel-
lobbanás eredménye volt. A Fővárosi Levéltárban őrzött detek-
tív jelentések akkori magatartásáról hivatalos váda^apot ké-
peztek a maguk idején-, ma a legnagyobb elismeréssel egyen -
értékűek. Egy I919 augusztus 8-i keletű jelentésben olvashat-
juk: "... saját bevallása szerint még mindig hirdeti a kommu-
nista elveket... a változott állapotokba sohasem fog bele -
törődni." A Könyvtárunkban is meglévő "Világ" cimü napilap 
1919 október 5-i számából derül ki. milyen feltételek közt 
hallgatták ki a fiatal könyvtár03nőt. A budapesti börtönök 
állapotát feltáró riportban, olvashatók a következő sorok: 
"A női osztályon nyolc héttel ezelőtt Szigeti Gabriellát,mert 
kommunistának vallotta magát, a detektívek úgy megverték, 
hogy azota a kórházi ágyat őrzi." - Egy esztendővel később 



ujabb detektívjelentés bizonyltja, hogy mindennel. ellenére 
vallalta meggyőződését. Az 1920 julius 20-ról keltezett 
jegyzőkönyv szerint: "Szigeti Gabriella, aki lelkesedés -
sel volt a diktatúra iránt a kommün alatt, bátor kommu -
nistává lett, semmiféle bűncselekményeket nem követett el 
azon kivül, hogy egyesek előtt dicsőitette a kommunizmust, 
amelynek hűséges hive volt és ma is az". Az egykor súlyos 
terhelő irat a legszebb elismerés. 

A Horthy-fasizmus alatt egy ideig magán -
könyvtárak rendezéséből tartotta fenn magat Szigeti Gab -
riella, aki 1922-ig tartó fogságában kötött házasságot 
egy rabtársával, Solti Andrással. Később egy nagyvállalat 
német-francia levelezőjeként dolgozott s e minőségében ér-
te meg a felszabadulást. 

1945-ben megfogyatkozott erővel, de fiata-
los lelkesedéssel tért vissaa a Fővárosi Könyvtarba. 1947-
ig mint a fiókhálózat vezetője dolgozott. Jelentős szere -
pe volt abban, hogy nemcsak a megrongált, de a teljesen 
elpusztult kerületi könyvtárakat is helyreállították, sőt 
némileg bővítették is. - 1948 elején az első nők köze ju -
tott, akiket jelentős helyre állítottak: ekkor lett könyv-
tárunk aligazgatója. Hogy e minőségében mit tett az intéz-
ményért, annak illusztrálására elegendő néhány adatot ide-
iktatni. 1949-ben három új kerületi könyvtár felállitásá -
ban vett részt (Angyalföld, Budán a 20-as és Zuglóban a 18-
rf'l 1950-ben Kispesten* Újpesten, Rákospalotán, Csepel -
Királyerdőn, Erzsébeten, Lőrincen és az Illatos uton nyilt 
könyvtár, jelentős részben az ő fáradozásainak eredménye -
ként, emellett a Puskin utcában egy szovjet osztály. Tehát 
egyetlen esztendőben 8! - hárommal több, mint a Horthy-fa-
sizmus 25 éve alatt. Soltiné e munkája mellett ereje meg -
feszítésével harcolt a pártért. 0 volt a Könyvtár első kom-
munista párttitkárnője, a Budapesti Előadó Iroda pártmunká-
sa, a Nagybudapesti Könyvtárbizottság és a Népkönyvtárak 
Országos Bizottsága tagja.Szakmai és politikai eloadások 
sorát tartotta, ő készítette a szakszervezeti könyvtárak el-
ső módszertani útmutatóját, a Fővárosi Könyvtárban és má-
sutt propagandistaként működött. Emberi magatartása, hiva-
tástudata, szívvel-lélekkel végzett munkája nemcsak Könyv-
tárunk története, de a magyar közmüvelődésügy számára is 
emlékezetes marad. 

Remete László 



Hogyan segiti az "Árnyék Európán" c. bibliográfia 
könyvtári munkánkat? 

Napjainkban, amikor a nemzetközi po-
litika egyik legégetőbb problémája a német kérdés és ezen 
belül Nyugat-Berlin helyzete, egyre többen érdeklődnek e 
kérdés iránt a rádió és a napilapok hirein túl is. örven -
detes számunkra, hogy ezt a többletet a könyvtár is adja 
az érdeklődőknek. 

Felvilágosító munkánkhoz nagy segít-
séget nyújt a bibliográfiai osztály "Árnyék Európán" ci -
mü ajánló könyvjegyzeke. Konyvtárunkbat az ismeretterjesz-
tő kirakat egy részében elhelyeztük bibliográfia alapján 
kiválogatott könyveket, és szzel egyidőben a pulton él 
helyeztük az "Árnyék Európán" példányait é3 ezeket is aján-
lottuk az olvasóknak. Már az első napokban meglepő ered -
ményt tapasztaltunk. Olyan olvasók, akik eddig elmentek az 
ismeretterjesztő kirakat mellett anélkül, hogy különösebb 
figyelemre méltatták volna, most szinte felfedezték a ki-
állított könyveket. Ez annál is érdekesebb, mert természe-
tesen eddig is voltak a kirakatban a német kérdéssel fog -
lalkozó müvek, de csak azok kérték, akik rendszeresen ol -
vassák a politikai irodalmat. Az érdeklődést mi sem bizo -
nyitja jobban, mint az, hogy háztartásbeliek, akik eddig 
egyáltalán nem, va^y alig olvastak politikai müveket, nyug-
dijasok, egymás utan kérték az "Árnyék Európán" könyveit. 
Előfordult példáuls hogy kevésnek bizonyult az "Okmányok és 
adatok a második világháború előzményeiről" cimü könyv meg-
levő példányszáma. Fiatal fiú kérte ki a kirakatból, s mig 
ő az első kötetet átlapozta,.a mellette álló olvasó lecsa-
pott a második kötetre. Szerencsére még egy példányban meg-
volt a könyv és igy nem került kenyértörésre sor, de a har-
madik olvasót, aki ennek az érdeklődésnek hatására szerette 
volna elolvasni, sajnos, már nem tudtuk kielégíteni. Sokan 
felhasználták az ajánló jegyzék kézbe adott példányait is, 
s a következő alkalommal, amikor cseréltek, már e jegyzék 
alapján kértek könyvet. így a kiállítás ideje alatt - más-
fél hónapig - az "Árnyék Európán" cimü könyvet öten, "A 
berlini kérdés"-t ketten, Baumann-Sdandberg: Szép kis vir-
ceaft cimü könyvét négyen. "A békéért, a nemzeti független-
ségért"-et négyen olvasták és még folytathatnánk a fel-
sorolást. 



Összegezve a tapasztalatokat, könyvtárunk dolgozó-
inak véleménye szerint igen hasznos a fontos nemzetközi kér-
désekkel foglalkozó müvek ilyenfajta népszerüs tése, s nagy 
segítséget nyújt olvasónak és könyvtárosnak egyaránt. 

Bár tudjuk, hogy a bibliográfiai osztályra ez fo-
kozott munkát ró - éppen a hasznos tapasztalatok alapián -, 
várjuk az "Árnyék Európán"-hoz hasonló, az aktuális politi-
xai eseményekre gyorsan reagáló, jól használható bibliográ-
fiák megjelenését. 

Oravecz Zsuzsa 
39-es könyvtár 

SZEMÉLYI HÍREK 

Szalai Richárdné október 1. óta a 37-es könyv-tárunkban dolgozik könyvtárosi beosztásban. 
XXX 

Dombi Lászlóné ugyancsak október 1-től a Központ 
«azdasági Osztályára kapott beosztást. Uj munkatársainkat 
szeretettel üdvözöljük s jó munkát kívánunk. 

XXX 

Sajber Ilonka, a Gazdasági Osztály dolgozója ok-tóber 15-én nyugdíjba vonult. 



Pásztor Eta, a. 4—e s könyvtár amnkatársa 'aázaa-
ságot kötött Pályi Dénessel. A fiatal párnak minden Jót kí-
vánunk. 

Jámbor Mária, a központ nyilvános szolgálatá-
nak dolgozója október ?-én férjhezment dr. Debroczeny Csa-
bához. Gratulálunk! 

KÖNYVVÉDELMI KIÁLLITÁS A 31-ES KÖNYVTÁRBAN 

Sok gondot okoz számunkra az, hogy sok olvasónk még 
mindig nem bánik megfelelően a könyvekkel. Gyakori, hogy 
5-6 olvasó után a könyv már piszkos, szakadt, összefirkált. 

Ebben az évben újszerű könyvvédelmi kiállítást rendez-
tünk. Rajzpályázatot hirdettünk a helyi általános iskolában. 
Témája: hogyan bánik a rendes, ós hogyan a rendetlen gyermek 
a könyvtári könyvekkel. 

A pályázatra négy iskolából 65 rajz érkezett be. Egy-
től-egyig ötletesek, kedvesek voltak. À rajzokat kötészetünk 
felkasírozta és olvasótermünkbon kiállítottuk őket. Ugyan -
ekkor külön asztalokon kiállítottunk Jónéhány, felnőttek és 
gyermekek által megrongált könyvet is szemléltetésül, hogy 
mivé lesznek a könyvtári könyvek, ha az olvasók nem vigyáz -
nak rájuk. Egy asztalon bemutattuk az újonnan érkezett köny-
veket azzal, hogy minden könyv új és szép állapotban kerül a 
könyvtárba es ilyen is marad sokáig, ha kellőképpen megbe -
csülik. 

A kiállításnak nagy sikere volt. Sok olvasónk, felnőtt és gyermekek egyaránt megtekintették. Ügy érezzük, hogy olva-sóinkban nagy mértékben tudatosodott a könyvek megbecsülésé ~ nek fontossaga. 
Nehéz volt eldönteni, melyik rajz kapja az első, máso-

dik és harmadik dijat. A döntésben az iskolák rajztanárai se-
gítettek, a pályadijak megvásárlásában pedig a kerületi tanác 
népmüvelesi osztálya, amely teljes egészében kifizette a 



pályadijak (I7 db könyv) vásárlására fordított összeget, és még külön is adott jutalomkonyveket a közreműködő rajz-tanárok részére. 
A rajzpályázat első dijait Mészáros Kata-lin és Becker Gyula VI. általános, valamint Nagy Éva VII. általános iskolai tanulók kapták. 

Varjú Gézáné 





A MI IDEGENFORGALMUNK 

Nagyon kedves, de tulajdonképpen vá-
ratlan vendégeket fogadtunk könyvtárunkban szeptember utolsó 
ts október első hetében. A Varsói Nemzeti Könyvtár 13 könyv-
tarosa volt kéthetes vendégünk. 

A gondolat még valamikor tavasszal szü-
letett cg a Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti Bi -
zottság könyvtári szakbizottságának ülésént jó lenne csere-
utazásokat szervezni külföldi könyvtárosokkal. Ugy határoz -
tak, hogy Bulgária, Csehszlovákia és Lengyelország fővárosa-
inak könyvtárosalt kérik meg, hogy hajlandók-e partnereink 
lenni, Mindegyik útnak más-más könyvtárat jelöltek meg fele-
lősül. 

, , Azután... azután valahogy nem sikerült 
a Prágai, szófiai és krakkói út, egyedül a varsói könyvtáro-
sokkal szervezett utazás haladt, ha nagyon sok akadályon át 
is, a siker felé. Ennek az útnak a gazdája a Szabó Ervin 
könyvtár volt. 

Szeptember 24-én reggel pedig ott állt a Keleti pályaudvaron fogadó bizottságunk, hogy üdvözölje az érkező kollégákat. 
Edzettek vagyunk ilyesmiben, igy nem 

lepődtünk meg. amikor a vonatról sorban leszálltak a csouort 
tagjai: tizenhárom asszony. Tudjuk, hogy a varsóiak szívesen 
nevezik magukat "észak párizsiaknak", ilyenek voltak vendé-
geink is, két hétig kedvesek, vidámak ós könnyedek, 

Meglátogatták könyvtárunkat, a Széché-
nyi Könyvtárt és az Egyetemi Könyvtárt, több sétán megismer-
tek Budapestet, jártak Keszthelyen, Hévizén, Balatonfüreden, 
Tihanyban, a Dobogókőn,. Esztergomban, és Visegrádon. Megér-
tettiik egymá it a zöld asztalnál, amikor néhány szakmai kér-
déssel ismerkedtek és jól éreztük magunkat a fehér asztalnál, 
a magyar borok kóstolgatása közben. Szüreteltek Füreden, meg-
hallgatták a Bartók-Liszt ünnepségek díszhangversenyét, de 
nem riadtak vissza egy kiadós kirándulástól sem a budai le-
gyekben. Két hét alatt rengeteg benyomás érte őket, - mind-
egyikük most járt először Magyarországon, a legtöbben még 
egyáltalán nem voltak külföldön,- igy nem tudtunk határozott 
választ Kapni az utolsó napon arra a kérdésünkre, hogy milyen 
szakmai tapasztalatokat visznek magukkal. Annyit megtudtunk, 
hogy tetszett a magyar könyvtárügy szervezettsége, tetszett 
a magyar könyvtárosok kollegiális kapcsolata,. tetszett ez 
olvasói igények felmérésében végzett munkánk, nagyon tetszettek 
könyvtárunk ajánló bibliográfiái. 



Hazatérve cikket imak benyomásaikról, talán 
abban majd baráti birálatot olvashatunk arról is, ami nem 
tetszett. 

A mi csoportunk, mely hat különböző budapesti 
könyvtár dolgozóiból áll, a napokban utazik Lengyelország-
ba. Barátokhoz mennek, biztosan jól érzik majd magukat.E-
zuttal is jó útat kivanunk nekik! 

A lengyel csoport fogadása csak betetőzte könyv-
tárunkban az évad idegenforgalmát, mert ennyi külföldi, szer-
vezetten vagy egyénileg, még soha nem járt nálunk, viszont 
ennyi munkatársunk még sohasem utazott külföldre. Csak pél-
dákat tudunk kiragadni, mert a Hiradó tudósítói, sajnos, nem 
tudtak minden fogadáson résztvenni és mindenkit elkísérni 
útjára... 

Könyvtárosok voltak nálunk Moszkvából, Bukarest-
ből, Brnoból, Marosvásárhelyről, Krakkóból,- Kattowiczeből, 
Varsóból, Kassáról i rokort-szakmabeliek New-Yorkból, Párizs-
ból, Sienaból, Drezdából. Tegyük még hozzá e sorához a váro-
soknak, hogy Magyarországról jóformán minden megyéből járt 
nálunk megyei, városi, járási vagy falusi könyvtáros. 

Saját utazásainkat pedig szinte névsorban szá-
molhatnánk el. Aratónó Csehszlovákiában, Bánk és Bánkné Ang-
liában? Dávidné Ausztriában, Svájcban és Olaszországban, Drechsler Agi az Aldunán és a Szovjetunióban, Egeresi Hollan-
diában, Fenyvesiné Ausztriában, Gimes Romana Lengyelország-
ban, Körtés Júlia Németországban, Nagy Emiiné Csehszlováki-
ában,. Pogány Zsuzsa Olaszországbár, Tóbiás Áron Lengyelor-
szágban es a Szovjetunióban járt. Hangsúlyozzuk, - a névsor 
koránt sem teljes, inkább csak példákat szerettünk volna fel-
sorolni. 

Az évadot még nem fejeztük be. öten mennek Len-
gyelországba, Hontné készül Csehszlovákiába, Mentesné Német-
országba. 

Szeretnénk abban hinni, hogy idei idegenforgalmi 
évadunknál csak a jövő évi lesz még sikeresebb. 

Marót Miklós 

w 



EZ TÖRTÉNT... 

Nagy Richárd, a KISz Budapesti Bizottságának első tit-
kára látogatta meg fiataljainkat szeptember 14-én, Saines, ér-
óikfeszito előadást tartott a nemzetközi politikai élet ídő-
sííerü kérdéseiről. Ez alkalommal került sor a könyvtárunk 
FXSz-szervezetétől különböző egyetemekre távozó ifjak ünnepélyes 
búcsúztatására is. Oláh Attila KISz-titkár közvetlen, baráti 
szavakkal bocsátotta útra az "ifjú gólyákat": Czakó Csabát, Ge-
rendás Istvánt, Hamburger Mihályt. Kincses Györgyöt, Láng Ju-
ditot, Lipaoh Katalint, Muzslay Laszlónét és Szeles Klárit 
( ő pedagógiai pályára ment ). -

Szabadpolcossá alakult át az eddig zárt-kölcsönzési 
rendszerű l-es könyvtár. A kölcsönzési-térben műanyag-padlót, 
új. korszerű kölcsönzőpultot és ruhatárat kapott. A kölcsön-
zőben a fénycsöveket is felújították. Legnagyobb meglepetés 
a gyeraekolvasók számára: szabadon válogathatnak a könyvek kö-
zött, miután számukra is berendeztek egy kisebb szabadpolcos 
részleget. 

Huszonkét kerületi könyvtárat kerestek fel október el-
ső napjaiban a Bibliográfia és Propaganda Osztály munkatársai. 
Tanulmányozták a bibliográfiák felhasználásának módját, hatá-
sát a forgalom alakulására. A könyvtárosok elmondták észrevé-
teleiket t tapasztalataikat a bibliográfiákról és arról ís: milyen kiadványokra lenne szükség 1962-ben. A felmérés alap -
ján a Bibliográfia és Propaganda Osztály jövő évi munkaterve 
elkészítésénél messzemenően figyelembe veszi a kerületi könyv-
tárak szükségleteit és kívánságait. 



Megjelent a Kerületi Könyvtárak Osztálya mód-
szertani útmutatójának új füzetei Mikó Zoltán: A kerületi 
könyvtárak propagandamunkája cimen. 

As 1000«, olvasó a napokban iratkozott be a 
Sallai imre utcai 2-es gyermekkönyvtárba. Barát Áginak, a 
Sziget utcai általános .eányiskola VI. osztályos tanuló-
jának rögtönzött ünnepélyen ajándék-könyvet adtak át a 
könyvtár munkatársai. 

A "Vörös nyakkendőért" pályázat eredményhirde-
tését október 15-án, délután tartották a Sállal Imre utcai 
2-es gyermekkönyvtárban. A pályázaton az ifjú olvasók a 
magyar és szovjet úttörőéletről és korunk technikai vívmá-
nyairól szóló dolgozatokkal, rajzokkal és barkácsmunkákkal 
indulhattak. Könyveket, társasjátékokat, bélyegalbumokat 
és emléklapokat kaptak a legsikerültebb pályamunkák "szer-
z61°.Utána hangulatos "gyermek klüb-napH-on az esti órákig 
szórakoztak a pajtások. 



Az emberiség nagy eseménye» Révész Ferenc 
A kongresszusi gyermekpályázatról . . 
Egy jól sikerült klub-est 
Az igazgatósági tanács ülése 
az Országos Bibliográfiai Munkaér-
tekezletről. Gáliczky Eva 
Nyilt levél Tóth László kartárshoz.H. Varsányi Livia 
Bezártak a parkkölcsönző állo-
mások. Szalay István. 
A 16-os könyvtár első tapaszta-
latai. Forgács Tiborné. 
Napirenden: A könyvtári munka moz-
galmi jellegéről. Mikó Zoltán 
Tartalmas csoportos foglalkozások 
a kerületi könyvtárak művelődési 
köreiben. 
Egy ajánló bibliográfia felhasz-
nálása. A 10-es könyvtár dolgozói. 
Szakoktatási terv az 1961/62-es 
oktatási évre» Szelestey Gyuláné......... 
Eönyvtárunk arcképcsarnokából.XII. 
(Solti Andrásné Szigeti Gabriella) Remete László 
Hogyan, segiti az "ipnyék Európán" 
c»bibliográfia könyvtári munkánkat?Oravecz Zsuzsa 
Szemelyi hirek •. 
Könyvédelmi kiállitás a 31-es 
könyvtárban. Varjú Gézané. 
Arcképcsarnokunk. Sárdi Károly 
A mi idegenforgalmunk. Marót Miklós 
Ez történt. A szerkesztésért és kiadásért Révész Ferenc igazgató felel. 
Budapest, Fővárosi Suabó Ervin Könyvtár sokszorosítása. 
Szerkeszti és kiadja a Bibliográfia és Propaganda Osztály 
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