




K Ö N Y V T Á R I H Í R A D Ó 

A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR KÖZLÖNY] 
Megjelenik havonta 

/ 

V, évfolyam 11. szám I961 novembej 

A KONGRESSZUS HÓNAPJA 

... a 8-as könyvtárban 

Az elmúlt hetek történelmileg oly fontos 
eseményei mind több ember figyelmét fordították a Szovjet-
unió felé. A megnövekedett érdeklődés az olvasók igényeiben is jelentkeztek, s ez árnyaltabb és politikusabb munkát kö-vetelt meg tőlünk» 

A kongresszusi munkában felhasználtuk az 
évek óta jól bevált módszert, a Kerületi Könyvtárak Osztá -

lya megjelölte könyvek figyelését. A kirakatban mintegy 40-
60 százaléknyi arányban szovjet szerzők müveit helyeztük el, köztük igen s>k érdemtelenül kevéssé forgalmazott könyvet is. Az eredmény jó és egyben meglepő. 

Megmutatkozott, hogy az egészségtelen e-lőitéletek mindinkább háttérbe szobinak, az emberek nagy 
részét érdekli az a kor, amelyben él.. Egy-egy, a Szovjetunió 

í? ír ? î .^fflevenitó k o ny v e t n e m Jókai romantikus hőseivel 
Hasonlítva Ítélnek meg, de a mai eredményeket és a kongresz-



szuson megvilágított távlatokat megértve » a müvet az öt 
megillető helyre teszik. 

2z kettős fejlődés eredménye. Az egyik 
a politikai látásmód reális kiszélesülése, a másik a tu-
datosabb olvasás, a művészet szerepének és megitélésé-
nek jobb megértése. Az irodalmat megismerve, egyre töb-
ben látják, hogy bár az igényesség követélményét nem 
csökkenthetjük, ugyanakkor tömegigénnyé vált a haladó 
tartalom is. 

A kéthavi reprezentatív statisztika a-
datai megmutatják, hogy kiknél mutatkozik meg legjobban 
ez a fejlődés, kik olvasnak szovjet könyvet. 44 müvet, 
összesen 119 példányt figyeltünk szeptember 7-től no -
vember 2«ig. 225 kölcsönzést bonyolítottunk le, ebből 
81 munkásolvasó volt, azaz éppen 36 holott a beirat-
kozott olvasóinknál ennel lenyegesen rosszabb a muhkás-
olvasók aránya. Nyugdíjas kölcsönzés 26 %t középiskolás 15%, értelmiségiek és háztartásbeliek aranya egyező, 

10-10 %. 
összesített eredményeink azt is megmu-

tatták, hogy a nők lényegesen kevesebb figyelt könyvet 
kölcsönöztek, mint a férfiak, munkásoIvasoknál például 
63-18 az arány. Ennek okát feltehetően a témakban kell 
keresnünk,, tekintve, hogy a figyelt irodalom nagy része 
háborús könyv, amit a nők, különösen az idősebb korosz-
tály kevésbé szeret. 

A számok és a tapasztalatok tükrözik az 
emberek gondolkodásmódjában végbement változást, de azt 
is, hogy a könyvtárosok S Z Í V Ó S és folyamatos munkája 
nem marad eredmény nélkül. 

Gál Györgyné 

Tapasztalataink a kongresszusi fela.iánlás 
során figyelt szovjet könyvekről 

Könyvtárunk munkatársai különösen a prog-
ramtervezet megjelenése után érezték, hogy megnövekedtek 
az előttünk álló követelmenyek, az igények, amelyeket 
könyvtári nevelőmunkánk színvonalával szemben támaszta -nunk kell. 
.., . A javasolt irodalmat, néhány általunk szükségésnek tartott müvei kiegészítve, több mint két hó-



napig figyeltük. A kirakat központi helyén biztosítottunk 
számára helyet. Könyvajánlásaink során nap mint nap töre-

kedtönk arra, hogy minden könyv megtalálja az olvasóját. Ez-zzel az emberismereten alapuló ajánló munkával értük el legjobb eredményeinket. 

Fegylni Fivérek 12 1 2 2, Babenovi Fehér nyirfa 9.5 iq 
3» Fagyejev« tizenkilencen 9 pA 
c Szeretek 9 £¿ 
5. Szlmonöv: Fegyvertársak 7.7 p* 
6. Laçisz: Uj partok felé 7.5 £2 
7» Mai orosz elbeszélők 7*5 ££ 
8, Vasz il j ev-Gusc sev : Riport a p 

XXI» századból 7 5 
9. Bábeli Lovashadsereg 7 £2 
10» EreaburgiA kommunár pipája 7 7 
11» Konovalov: Források 7 a 
12, Leonevi Orosz erdő 7 7 
13. Poleyojt Bgy igaz ember 6.5 26 
14 ï 0 0 ? 1 1 ^ : As energia és az ember 6,3 19 

15. S 8 ? ^ ^ * 18,04 a V o lS a partján 6 18 
16. Nyikolajevat Útközben 6 12 
17. Fagyéjovi Az utolsó udege 5.7 10 
18. Solohov i Feltört» ugar ils 19 

Szimonovi Nappalok és éjszakák £ 3 £7 
20, Solohov« A hasáéi harcoltak 4 , 
fî* egretand« szovjet-kelet 4 a 
ff* Ja^attwsUkálíNagy várakozások kora4 8 
23» Nyugtalan ifjúság 4 8 
24» Paaevá* Mém^í utca 4 ? 
25. Kuznyoeovi A legenda folytatása 3*7 11 
26. Nyesztur E.s -Az ̂ mber származása 3 . 5 7 
27. Osztrovsikij: Vihar szülöttei 3.5 7 
28. Tolsztoj, A.: Golgota 3 07 
29. Vorhovszkajai Ifjú Volga 3 tp 
30. Szerafimovics« Vasáradat 3 9 
31. Szejfallina« Asszonysors 2„8 9 
32. Szovjetunióról (Kérdések,ieie^ )2 2 

C i m i$gy példányra 
vonatkoztatott 
olvasók száma 

í z olvasók 
száma 
összesen 

Az alábbiakban figyelt könyveinket a ke-resett seg sorrendje szerint csoportosítjuk» e 



33. Grossman* Sztyepán Kolcsugin 1.5 . 6 
34. Msztiszlavszkij: Tavaszi madár 

a varjú 1.3 4-
35. Lebegyenkoi Szemtől szembe 1 3 
36. Gorkij : Poma Gorgyejev 0.7 2 

A figyelt köteteket 42,4 %-ban munkások, 2.9 %-ban 
pedagógusok, 7.8 % -ban értelmiségiek. 10.2 %-ban a ház-
tartásban dolgozó nők, 1.8 %-ban főiskolások, 5.4 %-ban 
középiskolások, 4.2 %-ban ipari tanulók és 25.3 %-ban e-
gyéb olvasóink kölcsönözték. 

Mint a központ javasolta könyvek összetételéből ki-
tűnik, az nem volt elég frí.3S és rugalmas, egyrészük szűk 
értelemben vett mozgalmi könyv volt, ezért az idősebbek 
előtt ismertek, a fiatalok szamára pedig nem elég vonzó-
ak. Az a tény, hogy Avgyejenko: Szeretek cimü munkája a 
keresettek között szerepel, ne tévesszen meg bennünket, 
nem biztos, hogy aki cime után a könyvet elvitte, el is 
olvasta. Túl,vannak az olvasók a kérdés-felelet formájú 
könyveken is, mint ezt A Szovjetunióból tKérdesekí fele letek; 
cimü könyv olvasottságának statisztikája is bizonyltja. 
Az élethez közelállóbb válogatás munkánkat bizonyára 
könnyebbé tette volna. 

Márffy István 
3-as könyvtár 

MOSOLYGÓ AFRIKA 

Eleinte mosolygott, később kacagott ön-
feledten, dallamosan. Arcát mintha ébenfából faragták vol-
na. Szeme tele volt kiyáncsiságyal, 

Kezdjen az elején, A csillaghegyi Nota-
ntes vendéget hozott. Soumnré Néne asszonyt, aki Maliból 
jött, ebből az alig egy éve felszabadult országból. Az éb-



redő Afrika egyik delegátusaként vett részt a Nemzetközi 
Nőszövetség "budapesti tanácsülésén. Ügy napot töltött Csil-
laghegyen. gyárakat, iskolákat, bölcsődéket látogatott,hogy 
átadja Mali népének baráti kézfogását, emléket, élményt vi-
gyen haza tőlünk. 

A mi könyvtárunk kicsi, de olyan szere vet**»? 
tel, készülődéssel várta, hogy meg kellett éreznie, bará -
tok közé jött. Arra számítottunk, hogy majd udvariasan vé-
giglépeget könyveink között, megnézi rögtönzött Afrika ki-
ál ütásunkat, és ehelyett a kérdések ne rgőtüzébe kerültünk. 
Hány olvasónk van? Mennyi könyvet kölcsönzünk egy olvasó r 
nak egyszerre? Van-e sok nőolvasónk, mi az érdeklődési kö-
rük? Idegen nyelvű könyveinket olvassák-e? Van-e tankönyv 
a konyvtarhan? Melyek a beiratkozási feltételek? Kapják-e, 
ve.çy választják olvasóink a könyveket? Ha nem tudjuk,hogy 
egészségügyi dolgozó, azt hittük volna, valamelyik külföl-
di könyvtar módszertani osztályáról jött tapasztalatcseré** 
re. 

A mi kérdéseink eleinte bátortalanok vol-
tak. Megkérdezzük, hogy van-e Maliban könyvtár? Megkérdez-
tük, és ekkor kezdett el kacagni. Hogyne, már van, do lesz 
még több is. Csak előbb megtanulnak az emberek olvasni.Ke-
vés a tanitó? Aki megtanuló irni-olvasni, az mind tanit, 
továbbadja ezt a nehez tudományt. Az üzemek, kórházak és 
más munkahelyek egyben iskolák is, Kézről-kézre jár a könyv, 
- mindenkié. Az egyéves ország lakói úgy isszák a tudást, 
mint szomjas fold a vizet. Fejlődni, épiteni, tanulni! ü-
tolérni a szocialista országoké.t». eísaiátitani azok művelt-
ségét, akik baráti kézzel segitik ők -;. Nincs eke? Ipar? 
Majd lesz! Sok még a bevetetlen föld, nehéz sorban dolgoz-
nak az asszonyok, de gyerekeik mér iskolái) . járnak, a irt 
eves iskolai kötelezettségnek yO %-ban tettek. K-
gyetemuk még nincs, csak főiskolájuk. íz e csak szavacs-
ka nagyon büszkén hangzott. Egyetemi <érettséget fiaik a 
Ssovjettnióban és a nepi demokratikus államokban szereznek. 
De lesz, lesz fejlett mezőgazdaság, ipar, iskola, egyetem, 
lesz! A határidő nem az elkövetkezendő évtizedek egyike, 
hanem a holnap, a holnapután, ezt éreztük szavaiból, m et 
erősek, tanulnivágyók, biznak önmagukban, a szocialista 
országok segítségében és a békében. 

Így volt, és rövid volt a délután. Sokat 
tudtunk volna még kérdezni, beszélgetni, de a szomszéd te-
remben a csillaghegyi asszonyok vártak Soumaré Néné asszony-
ra. Ott újra mesélt., mosolygott, válaszolt sek kiváneji 
asszonytársa száz kérdésére. Csupán arra maradt még egy 
percünk, hogy elküldjük vele üdvözletünket a bizakodó, mo-
solygó Afrikába. 

A 21-es könyvtár dolgozói 



ŐK ÍGY D0LGQZ3UK... 
Az úttörőszervezet és a gyermek-

könyvtár együttműködéséről 

Értekezleteken, a Könyvtári Híradó ha-
sábjain is többször esett szó mar a könyvtári mttaka moz-
galmi jellegének fejlesztéséről. A kerületi könyv;árak 
többségének gyakorlati munkájában mutatkoznak jelei an-
nak, hogy nemcsak egyetértünk a velünk szemben támasztott; 
kovetelmények hanem igyekszünk mag is felelni annak. 
A gyermekkönyv árosok például az elmúlt években egy sor 
akcióval bizonyították ezt. Elég, ha a sikeres gyermek-
raj zpályázatra és a most folyó kongresszusi pályázatra 
utalok. 

Szeretnék a magunk próbálkozásairól szá-
mot adni, A 35-os könyvtárban évek óta munkánk fon-
tos része a könyvtári gyermekközösség kialakítása, s 
ennek segítségével a rendszeres csoportos foglalkozása , 
szervezése® llőbb Ifjú Könyvbarátok Köre, egy éve Könyv-
tári Gyermek Klub néven dolgozó gyerraekkollektivánkna", 
igen aktiv és jelentős szerepe van könyvtárunk életében. 
Az olvasószervezésben, az ismeretterjesztő könyvekről 
tartott beszélgetések, irodalmi ankétok, osztálylátogacá-
sok, könyvtári őrsi órák, mesedélutánok előkészítésében 
a közösség tagjai külön-külön és kosos munkával se-
gítettek. Gyerekközösségünk a legfontosabb kapocs a 
soroksári úttörőcsapatok és a könyvtár között. A Klub 
programját, az úttörővezetőkkel és a gyerekekkel közösön 
állítottuk össze és azt egyeztettük az úttörőcsapatok 
munkatervével is. Az úttörőszervezetek segítségének, azc_> 
vező munkájának és propagandájának eredményeként a so-
roksári általános iskolás korú gyerekek több mint 30 %-a 
tagja könyvtárunknak. 

A könyvtárban tartott őrsi foglalkozá-
soknak, rajgyüléseknek és kisdobos összejövrbéleknc : x • 
hagyomanya van. Segítséget nyújt az úttörőpróbákhoz, ; 
irodalmi őrsök munkájához. Ugyanakkor jó alkalom az 
könyvek és az ismeretterjesztő irodalom bemutatására, 
könyvtáros minden hónapban játékos ismeretterjesztő 
tánt tart az úttörőfoglalkozás keretében, a "Kivéne-i-
Klübja" sorozatban. - Nem túlzok, ha azt mondom, minien 



erőfeszítés nélkül érjük el így. hogy gyermekrészlegünk 
napi könyvforgalmában az ismeretterjesztő könyvek aránya 
egyre gyakrabban haladja meg a 25 %-ot is. 

Befejezésül ideiktatom a 891. Vak Bottyán Út-
törőcsapat 1961/62-es évi munkatervének azokat a pontjait, 
melyeket közösen valósítunk meg. 

Október 

November 

December 

Január 

Február 
Márc ius 
Április 

Május 

Június 

"Ismerd meg hazádat" mozgalom keretében le-
velezőlapok, adatok gyűjtése az éwégi ki -
állításhoz 
A könyvtár által szervezett "Ki tud többet 
a Szovjetunióról" pályázat eredményének ün-
nepélyes csapatgyűlésen történő kihirdetése 
Utazz velünk a Dunántúlra (filmvetítéssel, 
könyvismertetéssel) előadás 
Tréfás irodalmi klubdélután felsősöknek 
Mesedélután a kisdobosoknak az "első csil-
lag" ünnepelyes átadása alkalmából 
"Kíváncsiak Klubja" kérdés-felelet délutánja 
Téma: Hogyan lett az ember óriás? 
Mese-toto kisdobosoknak 
Ünnepélyes klubdélután a gyarmati ifjúság 
napján 
Kisdobosok vetélkedése 
Klubdélután a VII. 0. tanulók részére 
"Kíváncsiak Klubja" 
Téma: Kéçek, szobrok, művészek 
Az Úttörőcsapatok "Ki tud többet" szellemi 
versenye 
"Kíváncsiak Klubja" 
Téma: A tudomány és technika nagyjai 
Kisdobosok mesedélutánja 
"Szép hazánk" kiállítás az összegyűjtött ké-
pekből és könyvekből. 

Gáspári Alajosné 



Amit kevéssé ismernek könyvtárosaink: 
az archívum 

Maholnap tiz éve annak, hogy megalakult a 
Fővárosi Szabó Srvin Könyvtár archívuma. Eleinte csak bel-
ső használatra szántuk, hisz akkoriban még csak kevés marx-
ista értékelés állt rendelkezésünkre, s jő hasznát vettük 
minden rövid könyvismertetésnek, életmű méltatásnak6 1952 és 1957 között csak a magyar és baráti országok folyóirata-
it és a nyugati haladó lapokat, összesen 80 folyóiratot 
dolgoztunk fel, 1957 éta mintegy 550 folyóiratot* A kezdet-
ben társadalomtudományi archivum ma. már döntően irodalmi 
jellegűvé alakult- át* 

Mindenekelőtt feldolgozzuk az irodalmi re-
cenziókat, de ugyanúgy az egyes irók életrajzára, életmű -
vére, a legkülönbözőbb irodalmi irányzatokra vonatkozó cik-
keket* 

Figyelemmel kisérjük és nyilvántartjuk a mai 
magyar és külföldi irodalom körül folyó vitákat, irodalom-
történeti tanulmányokat^ egy-egy ország irodalmat áttekintő 
cikkeket, müfaj-kérdéseket boncolgató értekezéseket s meg-
annyi irodalmi, hint és jelenséget. 

Analitikusan feldolgozzuk a Könyvtárba ér-
kezett összes magyar és idegen nyelvű irodalomtörténeti vo-
natkozású müveket« 

Rendkivül gazdag, színes, a maga nemében e-
gyedülálló anyag gyűlt itt fel az évek során. Néhány adat: 
kb, 90 ezer betűrendbe szedett katalóguscédulánk és 65 ezer 
újságkivágásunk van* így például Aragon**41 192 cédulát és 
50 újságkivágást őrzünk, vagy a nálunk teljesen ismeretlen 
Mary Renault-nál, akinek mostanában jelent meg "Theseus if-
júsága" ciarü müve, 8 angol és német recenzióra utalnak cédu-
láink. 

Bár büszkék vagyunk arra, hogy kutatók és 
kiadói lektorok fordulnak hozzánk, s elámulnak a tekintélyes 
anyag láttán, szeretnénk, ha könyvtáros kollegáink is minél 
nagyobb számban keresnének fel bennünket. 

Érdemes tfllán felhivni a figyelmüket arra, 
hogy a már emiitett idegennyelvü és magyar irodalmi recenzió-
kon kívül a magyar nyelven megjelent politikai és ismeretter-
jesztő müvek recenzióit és megtalálhatják. 

Szívesen látjuk kerületi könyvtáros kollegá-
inkat a Bibliográfia és Propaganda Osztályon, Telefonon is 
rendelkezésükre állunk. A közeljövőben megoldjuk azt ia, hogy 
délután,este 9 óráig, a tájékoztató szolgálat közreműködésé-
vel használható legyen az archivum. 



MŰSZAKI RÉSZLEGEK hálózatúmban 

ötéves tervünk megvalósítása nagy felada-
tot ró a műszaki értelmiségre% az iparban foglalkoztatott va-lamennyi dolgozóra, de ezen tul az egész népre. A terv telje-
sítése elképzelhetetlen műszaki fejlesztés, a műszaki kultú-
ra emelése nélkül. Ezért hozott határozatot a Politikai Bi-
zottság a műszaki propaganda fejlesztéséről. E határozat meg-
szabja ezzel kapcsolatban egyes szervek, hivatalok, intézmé-
nyek feladatát. 

A Fővárosi Tanács utasítása értelmében há-
rom kerületi könyvtárban (12-es, 25-ös, 28-as) műszaki rész-
legeket kell létrehoznunk. A műszaki részlég megindításához 
könyvtáranként 28 ezer forintot irányoztak elő könyvbeszer -
zésre, valamint egy-egy könyvtárosi státust a munka vitelére. 
A Kerületi Könyvtarak Osztálya kidolgozta elképzelését a mű-
szaki részlegek működtetésére vonatkozóan, ezt megbeszélte a 
három műszaki részleggel rendelkező könyvtár vezetőjével. U-
gyancsak megbeszélést folytatott az OMK módszertani csoport-
jával az együttműködés, valamint a tőlük kapható segítség 
mértékéről, é 

A műszaki részleggel rendelkező könyvtá-
rak az OMK szerkesztésében 1960-ban megjelent "Műszaki isme-
retterjesztő könyvek jegyzéke 1955-1960" kiadványban kijelöl-
te a megvásárlandó könyveket és már megkezdődött beszerzésük 
is. 

A három műszaki részleget vezető könyvtá-
ros megbízatása szintén megtörtént. Marton Tiborné, Maruszki 
József a hálózat régi dolgozói, valamint Pelle Béláné tanár 
személyében. Nagy munka var a három részleg könyvtárosára,be 
kell szerezni és leltározni a könyveket, olvasókat kell szer-
vezniük. Ugy gondoljuk, hogy a feladat megoldható a három 
könyvtár valamennyi dolgozója, a Szabó Ervin Könyvtár központ-
ja és az OMK összefogásával. 

Meg kell még jegyezni, hogy a műszaki pro-
paganda hálózatunkban, nem korlatozodhat csak a három könyv-
tárra, mivel nekünk, közművelődési könyvtárosoknak eddig is 
feladatunk volt a többi között ilyen irányú munka is, Tehát 
ezekután még fokozottabban törődni kell a műszaki és műszaki 
vonatkozású ismeretterjesztő müvek beszerzésével és forgalma-
zásával. A,műszaki résziegek munkamódszereinek, jó tapaszta-
latainak széleskörű terjesztésével az eddigi eredményeket je-
lentősen növelnünk kell. 

Az általános kulturális színvonal emelése 
mellett igy járulhatunk hozzá közvetlenül is a terv teljesí-
téséhez és ezzel életkörülményeink további javításához. 

Kertész Pál 



SZAKMAI OKTATÁSUNK KERETÉBEN 196I szeptember 50 -
október 51-ig tartott előadások, tanfolyamok és foglalkozá-
sok: 

szept.50. Irodalmi folyóiratok, lapok a felszabadulás 
után. 
Előadó: Diószegi András 

okt. 7» Fol. gazdaságtan I. fejezet 
Előadó: Tolnai György 

okt.14. Antiklerikális és neveléstörténeti müvek is-
mertetése. 
Előadó: Pogány Róbert 

okt.25. Képzőművészeti irodalom, képzőművészeti neve-
lés. 
Előadó: Németh Lajos 

okt.28. A katalógusok helyzete és készítési problémáik 
a kerületi könyvtárakban 
Előadó: Kondor Miklósné 

A KÖNYVTÁROSKÉPZŐ SZAKTANFOLYAM KERETÉBEN szeptember 
és október hónapokban tartott előadások és foglalkozások a 
-fizabó Ervin könyvtárosok részére: 

Megnyitó: szept. 9. 
Címfelvétel: szept. 15, 2o. 27, okt. 4, 11, 18, 25 
Előadó: Kondor Miklósné és Klinda Mária 
Könyvtártan: szent. 16, 25, 5o, okt. 7, 14, 21, 28 
Előadó: Tyroler Gyula 

Marxiszmus-leninizmus: S Z e p t - 16> 23> 0kt* 7' 14' 2 1 j 2 8 

Könyvisaeret: szept. 16, 25, 5o, okt. 7, 14, 21, 28 
Előadó: Gálíczky Eva 

A KÖNYVTÁROSKÉPZŐ SZAKTANFOLYAM KERETÉBEIT október 
hónapban tartott előadások és foglalkozások a szakszerveze-
ti könyvtárosoknak: 

Megnyitó: okt.2. 
Könyvismeret: okt. 5, 12, 19, 26 
Előadó: dr, Ecsedy Andorné 



o y elvétel ; okt. 5, 12, 19, 26 
Előadó: Kondor Miklósné ós Klinda Mária 
Könyvtártan: okt. 9, 16, 23, 3o 
Eioadóî jyrőler Gyula 
Karaizmus-lenigizmus: okt.9, 16, 23, 3o 
Előadó: Seres László" 

Szelestey Gyuláué 
oktatási felelős 

NYILT VÁLASZ 

Horváthné Varsányi Livia kartársnőnek 

Kedves kartársnő! 
Végre vitásunk! A jelek szerint: axaó 

miről. A Könyvtári Hiradó októberi számában közzétett nyilt 
levele legalábbis ezt sejteti. Engedje meg, bogy sor&ira 
itt válaszoljak kollektívánk közlönyében, niszen fullánkos 
episztolája ezekről az oldalakról böködött felém. 

Anélkül, hogy Pataki Ferenc áprilisi 
cikkehez elvi vagy gyakorlati vonatkozásban bármit is hoz-
zátett volna, azért neheztel rám, amiért könyvtáros-kollé-
gáimnak azt ajánlottam, hogy "naponta 100-200 oldala- rend-
szeres olvasásra neveljük rá magunkat." Ehhçz két fenntar-
tá3t fűztem. Először is azt tanácsoltam, hogy az önkén'ves 
olvasási "norma" meghatározásánál vessünk számot "családi 
kötelezettségeinkkel, egyéni életformánk adottságaival ... 
és mindazzal a foglalatossággal, amit "passzióink"' jelen-
tenek." Ki szólt hát szigorú számonkérésről, amit olyan el-
keseredetten nehezményez?! Másodsorban nyomatékkal hang-



súlyoztam: "tudatosság, önfegyelem és szellemi koncentrá-
ció kell hozzá", hogy a mindennapi kenyerünkké vált olva-
sást következetesen megvalósítsuk. A kolléganő ugyanekkor 
"játszva betartott napi penzumot" emleget, és e "játszva" 
kifejezést meg is ismétli. Felületesség vagy félremagyará-
zás inspirálhatta csak mondanivalóm ilyesfajta kiforgatá-
sát. 

Ami már most a lényedet illeti: igenis állí-
tom, hogy csak szüntelen erőfeszitessel, azaz: időnk és 
szellemi energiánk legjobb kihasználásával tudunk "lépést 
tartani", vagyis legfejlettebb olvasóinkat - megelőzni. 
Másként hogyan is igazithatnánk el őket a szépirodalmi té-
mák rengetegében, a szemléleti és stilusbeli variációk so-
kaságában, es igy tovább. A polihisztorok kora, jól tudjuk, 
lejárt, de a közművelődési könyvtárak szakanyagában, tehát 
a specializálódás "előiskolájában" való alapos tájékozott-
ság újból olyar feltétel, amely nélkül megintcsak nem le-
hetünk a hozzánk bizalommal forduló olvasok irányitói.Ugy 
hiszem: mindezt elismeri, éppen azért szomorú és elgon -
dolkoztató, hogy csupán napi 4-0-50 oldalas olvasást vál-
lalj egy - sajnos - pontatlanul fogalmazott s éppen azért 
kéterteXmiíen magyarázható mondatában. Ez a norma egy (a 
saját szellemi frissességére valamit is adó) "háztartás-
beli" penzuma, - bizony, bizony. (Arról most ne beszéljünk, 
hogy ezt az olvasóréteget sokan milyen érdemtelenül lené-
zik.) így "az általános könyvtárosi kultárszinttől való le-
maradás kényazerképzete", amit ilyen lélektani fordulattal 
formulázott, valóban komoly gonddá súlyosodik. Pataki Fe-
renc ezéx-t irta vitainditó cikket. 

Kolléganőink második műszaka, asszonyi-anyai 
kötelezettségeik, elismerem, rendkivüli igénybevételt je-
lentenek a napi könyvtáros-munka végeztével, de higgye el, 
kedves kartársnő, mi férfiak is ügyeskedünk a háztartásban, 
mi is leszaladunk a Közértbe meg a Patyolatba, mi is bajmo-
lódunk a gyerekekkel. Sőt - olykor bibliográfiai adatgyűj-
tést és végzünk "üres" óráinkban, szinházba-moziba járunk 
és együtt-drukkolunk Kovács szomszédékkal a TV előtt a vi-
lágbajnoki selejtezőn... De szánunk időt és erőt arra, hogy 
a szinte természetes szükségletünkké lett olvasást egyetlen 
napra se hanyagoljuk el! Erről vallott nékem hozzászólásom 
megjelenése óta nem egy kollégám; volt, aki olvasónaplóját 
lapozgatta át a Szabó Ervin-téri szökőkút lábánál, és ennek 
a problémának részletesebb kifejtésére buzditott, éppen 
cikkem kapcsán, a balatonfüredi platánok alatt a Könyvtáros 
főszerkesztője. Művelődési igény és jól kihasznált szabad-
idő (nem tagadom:" kűrtábS"e?fszaka is!) szükséges ahhoz,hogy 
könyvtáros-foglalkozásunk hivatásszerű betöltését maradék-
talanul vállalhassuk. Kinek-kinek aTehetőségéi persze ha-
tárt szabnak, de ezért csak nem "acsarkodunk" egymásra?! 



Meggyőződésem, hogy álláspontját, amelyben a "minimalizmus" védnökeként nyilatkozott meg, már a kö-zeljövőben megváltoztatja. 
Kollegiális üdvözlettel: 

Tóth László 

NÉGY UJ KIADVÁNYUNK 

Nyilas Márta: Pest-Buda a XVIII. század költészetében 

Hely- és irodalomtörténeti szempontból egyaránt értékes kiadványban. Nyilas Márta tanulmányában lapozgatok. Ezt a visszapillantó, újra felidéző műveletet elmelyült ol-vasás előzte meg, s most méltó szavakat keresek a mű ismer-tetéséhez, 
A munka elsősorban helyismereti szempontból kö-

veti Pest-Buda fővárossá alakulását a korabeli költészetben. 
De mivel a helyismereti és irodalmi kutatás elválaszthatat-
lan a társadalmi, gazdasági, politikai fejlődés vonalától, 
ezen a ponton egymásmellé rendelt a hely- és irodalomtörte-
nete A szerző éppen ezekre az összefüggésekre épiti fel ku-
tatási eredményeit^ helyes mértéket tartva a tartalmi és i-
dőrendi tényezők között. Erdeme, hogy a századfordulók évé-
vel nem szab mechanikus időhatárokat, hanem lenyegében Buda 
visszafoglalása*¿II 1686-tól a XIX. század első éveiig ér-
telemszerűen követi Pest-Buda-Obuda fejlődésére ható esemé-
nyek irodalmi megnyilatkozásait. A fejezetoiaák.k lényegét 
idézve: a kuruc háborúk, az egyetem Budára helyezése, a Ma-
gyar Hazafiúi Társaság pesti működésé, II. József intózke -



dései, a nemzeti mozgalmak, Martinovics társasága^ Ka-
zinczy és pesti barátai, mind részesei voltak a közi -
gazgatási és irodalmi központ, a korszerű fővárosi é -
létforma kialakulásának, 

Áz előbbiekből következik, hogy a tanul-
mány időben és tartalomban szervesen beleépül a magyar 
irodalombéit énet és Budapest történetének folyamatába. 
Az iré a preromántlkának olyan megnyilvánulásait ku -
tatja fel (például a sajátos magyar mitológia kialaku-
lását), amelyek majd csak a XIX. században teljesednek 
ki, igv Vörösmarty költészeteben. Az ezzel párhuzamos 
várostörténeti utalások egy későbbi világváros csiráit 
bontogatják, 

A tanulmány megírását a még feltáratlan 
kutatási terület is nehezítette. Több ismeretlen kora-
beli költőt kellett irodalomtörténeti szempontból szin-
te elsőként értékelni. Fel kellett dolgozni a latin és 
német nyelvű versanyagot is, ezzel is teljesebbé téve 
Pest-Buda akkori költeszetet. (Az idegen nyelvű verse-
ket Gereb László forditotta.) Mindezek ellenére sike -
rült a legjobb és a tárgyhoz leginkább tartozó idéze -
tek arányos kiválasztása. 

Szólni kell még a tanulmányt élvezetes 
olvasmánnyá tevő stílusról - amit sajnos, helyenként 
sajtóhibák zavarnak - és a hangulatot ébresztő korabeli 
illusztrációkról, A munkát az idegen szavak^ mitológiai 
nevek magyarázata, hely- és névmutató egészíti ki. A 
tanulmány forrásanyagát a bevezető foglalja össze, rész-
leteiben pedig á kimerítő lábjegyzetek közlik. Felme-
rülhet a kérdés, nem lett volna-e erdemes a tárgynak 
megfelelő tagolású bibliográfiát is összeállítani? 

Nyilas Márta müvét minden bizonnyal hely-
és irodalomtörténeti forrásként használhatják a kutatók, 
pedagógusok, egyetemi hallgatók. Ahhoz, hogy e tanulmány 
értékei az olvasók számára feltáruljanak, a szép kiad -
ványt a könyvtárosoknak kell elsősorban megismemiök és 
értékelniök. 

Horváthné Varsányi Livia 



A tűz csiholói. Legújabb ajánló albumunkról 

Véleményt mondani a magunk munkájáról a 
legnehezebb® Általában nem lehet "hideg fejjel" irni ar-
ról. amit szeretünké Nem is kísérletezem tehát "objek -
tivitással", ámikor a Bibliográfia és Propaganda Osztályunk 
által kiadott, Vasvári István szerkesztette új ajánló-al-
bumunk eddigi tanulságairól számolok be« "írók, nagy gon-
dolkodók a forradalmakról - mondja az alcím a kötet borí-
tóján. S ez az album abban az időszakban jutott el az ol-
vasókhoz, amikor - úgy érzem, ez korántsem túlzás - nem 
akad olyan gondolkodó, olvasó ember, akit ne, a XXII. Kong-
resszus világméretű jelentősége, szív-meleg igazságai, 
szédítően merész s ugyanakkor megnyugtató, mert végtele-
nül emberhez-szóló tanulságai foglalkoztattak volna. Jó 
dolog, hogy éppen ezekben a napokban emlékeztethettük ol-
vasóinkat azoknak a forradalmi harcoknak a történeteire-
tanulságaira, amelyeknek eredményeképpen az emberiség ma 
a kommunizmus felé halad. 

Mi, akik a kiadványaink "műhely-munkájában" 
ólunk, éppen ezért kicsit jobban szeretjük ezt az ajánló 
albumunkat, mint a többit. Persze, a kiadvány igazi hasz-
nát, értékét azok a könyvtáros kollégák tudják majd lemér-
ni, akik az albumot az olvasók kezébe adják, ügy érzem, 
azt azonban már joggal megállapíthatjuk,. hogy az ajánló-
album nem méltatlan ahhoz a gondolathoz, aminek szolgála-
tába szerettük volna állítani, ötvenegy könyvet ajánl az 
olvasók figyelmébe, ötvenegy nagyon különböző könyvet, 
amelyekben nagy gondolkodók, jelentős művészek beszélnek 
a világ legszivdobogtatóbb ügyéről, a forradalomról. Sok-
fele hangon vallanak ezek a könyvek, s ez nem is lehet 
másként. Hiszen, Lenin: Állam és forradalom-ától kezdve, 
a kuruc szabadságharc könyvanyagáig (találomra emlitem a 
példákat) mintegy a történelem különböző szakaszait meg-
jelenítve idézi a müveket. Lényegében helyes ez a szóles 
skálájú összeállítás. Nemcsak azért, mert olvasóink nagyon 
sokféle érdeklődésűek, hanem azért is, mert régebbi kiad-
ványainknak egyik hiányossága éppen az volt, hogy a témá-
kat kicsit leszükitve, mereven kezelte. Bizony előfordult, 
hogy különböző cimek alatt, különböző bibliográfiákban, 
ajánló anyagokban ugyanazokat a könyveket ajánlgattuk az 
olvasóknak. 

Pozitívum az is, hogy az album elég sokat 
foglalkozik olyan könyvekkel, amelyek nemzeti multunk 
forradalmi hagyományait ismertetik az olvasókkal. S a jó 
szerkesztési niunkát dicséri, hogy a kötet éppen ezért módot 
talál arra is, hogy a magyar irodalom klasszikusait "jut-



tassa" ai olvasók eszébe. A szerkesztő, igen helyesen, 
néhány ok nélkül elfelejtett könyvre is fêlhivja a fi-
gyelmet. (Például Julos Valles» A lázadó ciaü könyvére, 
amelyet - hiányosságai ellenébe - kár lenne elfeledni 
hagyni. 5 Erénye a kiadványnak, hogy szépirodalmi és is-
meretterjesztő müveket együtt ismertet. A gyakorlat azt 
mutatja, hogy ez a módszer válik be. Ezzel a kötet hasz-
nos segítséget nyújthat propagandisták, diákok számára 
is. Gondolok például a parasztforradalmakkal foglalkozó 
könyvek ismertetésére, ez eddig eléggé elhanyagolt te -
rület volt a könyvpropagandánkban. 

Az album nagyon szépen van megirva.Mlnt 
olvasmány is élvezetes, elgondolkodtató. Nem akarok itt 
Vasvári Istvánnak a költőnek bókokat mondani, de a bib-
liográfus ebben az esetben nem lett hűtlen a költőhöz. 
Az annotációk simulnak az ismertetett könyv hangulatá -
hoz, levegőjéhez, milyen szép és egyszerűségében megra-
gadó például Erenburg» A kommünár pipája cimü elbeszé -
lés-kötet ismertetése. Bár a könyvismertetések más-más 
hangon szólnak, hiven a mü alaphangulatához, amelyről 
beszélnek, az egész kötet stílusa, koncepciója mégis egy-
séges, (üs is bizonyltja, hogy általában jobban sikerül-
nek azok a kiadványaink, amelyek egy, legfeljebb két 
ember munkáját tükrözik, mint azok, amelyek soktagú,ós 
éppen ezért módszereiben nehezen Ö3. behangolható munka-
közösségek produktumai,) A szépen, valóban költői erő -
val megírt annotációkat -ugyanakkor a mértéktartás jel -
lomzi. a szerkesztő nem téved túlzásokba a,a sorok mögött 
izzó lelkesedés ellenére sem "lelkendezik". 

Éppen a kiad? Íny érteke miatt szerettük 
volna, ha bibliográfial-szakme.i szempontból sem lehetne 
az albumon kifogásokat találni. Sajnos, lehet. Nem volt 
túlságosan szerencsés dolog, hogy a szerkesztő megmaradt 
í. legegyszerűbb megoldás, az ábécé-rendben való felsoro-
lás mellett. Nem ketséges, &z egyes történelmi szakaszok 
könyvanyaga-adta aránytalansága miatt problematikus lett 
volna más felépítés. Azonban feltétlenül szükséges lett 
volna tartalomjegyzékkel, mutatóval ellátni az albumot. 
Íz mind a könyvtáros, mind az olvasó számára megkönnyí-
tette volna a kötet használatát. Ez tulajdonképpen nem 
ic technikai kérdés, a kiadvány egész szerkezete, monda-
nivalója világosabbá vált volna igy, s kár, hogy Eva 
Priester gépirói elirás következteben osztrákból angol 
nemzetiségűvé változott. Végre egyszer egységesíteni kel-
lene ajánló albumaink címfelvételét is. Azt gondolom, az 
olvasók számára készülő ajánló anyagaink címfelvétele a 
lügszhűségesebbre szorítkozzon. De el kell egyszer dön-
teni, uogy mi is ez a legszükségesebb? Nem lenne jó, ha 



annyirajt: előfelvételi módszerrel dolgoznánk, ahány munka-
társ kószi. ajánló albumot. Az pedig végképpen nem megy* 
hogy egy albumon belül sem vagyunk következetesek. Példa -
erre, hogy A ttts ósiholói kötetben hol feltünteti a szer -
kesztő a for Utót, hol pedig nem. Mindezek a hibák talán 
nem is tűnnek az olvasó szemébe. De saját munkánkkal szem-
beni igényesség megköveteli, hogy kiküszöböljük ezeket. 

Összefoglalva, a Tűz csiholói cimü album u-
dabb állomáL̂ t jelent az olvasóknak szóló ajánló-kiadványa-
ink sorában. Jg az eredmény is kötelezettséget jelent a 
színvonal további emelésére. 

Vészi Éva 

Gondolatok egy új módszertani útmutató nyomán 

Mikó Zoltán barátunk "A kerületi könyvtárak 
propagandamunkája" eülö módszertani útmutatója ügyesen, o-
kosan összegezi könyvtáraink ez irányú tevékeny -
ségét. ;Es öröm olvasni, hogy as elmúlt években, mennyi öt -
lettel, színnel gazdagodott munkánk. Könnyű lenne a tanul-"' 
mány reszletmegállapitásaival vitázni, de még könnyebb len-
ne dicsérni azt. Nem ezt teszem, mert néhány apró vitatha-
tó ponton - és terjedelmén » kivül azzal egyetértek. Inkább 
néhány olyan gondolatomat mondom el, amit ez a módszertani 
útmutató keltett bennem. 

Nagyon jó, hogy végre tisztán látjuk, a pro-
pagandamunka nem szürkül le az olvasótoborzásra, ankétokra, 
kiállításokra, hanem az olvasószolgálati munkának, a nép-
művelési feladatok végrehajtásának szerves része. Tehát e-
leve helytelen álláspont, hogy Maz ón könyvtáramban az ol-
vasószolgálat:? tevékenység miatt nem érek rá propaganda 
munkára", hiszen, amikor az olvasókat befolyásoljuk olvas-
mányaik megválasztásában, propagandát folytatunk. 



Nagyon kritikus pontja propagandánknak, a kampány-
sszrâség, Invrséssdtsssn az évfordulók és egyéb alkalmak 
kiváló 1 -hâ^âségst biztosítanak számunkra. De vannak folya-
matos feladataink, melyekről csak sok-sok-éves propaganda 
után mondhatjuk, hogy jó munkát végeztünk. Néhány év óta 
sokat tettünk a természettudományos, az ismeretterjesztő, 
az antiklerikális, a szovjet irodalom népszerűsítéséért. 
Most igen nagy feladatok várnak ránk a szocialista eszae-
iségü asé-pirodaloa kölcsönzése terén. Ugyanakkor azonban 
hiba lenne, ha;a statisztika kedvéért megfeledkeznénk az 
előbb emlitett, szocialista világnézetet formáló könyvek 
ajánlásán kivül az általános műveltséget emelő többi i-
rodalmi mü népszerűsítéséről. Tehát az időnként "kiemelt" 
feladatok mellett, szocialista könyvtárosi Xelkiismere -
tünk arra serkentsen bennünket, hogy folyamatosan és 
komplex módon neveljük az olvasókat. Még azt említem meg, 
hogy egyre kevésbé tud jó munkát végezni az a könyvtáros, 
aki nea teljes vilá^iézetí meggyőződésből, hanem lojali-
tásból folytat propagandát. 

Azt vártam, hogy Mikó Zoltánnak lesz néhány ke-
resetlen szava a Bibliográfiai és Propaganda Osztályhoz. 
Hogy ez a birálat nem történt meg, önmagában is súlyos 
elmarasztalás« Sajnos,'munkánkkal - objektiv okok.miatt -
még new tudjuk úgy befolyásolni, úgy segíteni a kerületi 
könyvtárakat, mint amennyire szeretnénk« 

Hiszem azt, hogy szándékunk mellett mind több 
lehetőségünk lesz, hogy a kerületi könyvtárosokkal együtt 
színvonalasabbá,tegyük a könyvtár propagandamunkáját« 

Sajnos, még mindig vannak nyomai annak a régi 
helyteles gyakorlatnak, hogy a központban külön foglalko-
zik propagandamunkával a Kerületi Könyvtárak Osztálya és 
a Bibliográfiai és Propaganda Osztály, Igaz, egyre jobban 
megtaláljuk az együttműködést és ennek megmutatkoznak az 
eredményei, de ezt csak kezdetnek tekinthetjük. 

Pataki Ferenc 



Egy hasznos kiadvány 

Valamennyi kerületi könyvtár számára fontos út-
mutatót bocsátott ki a Kerületi Könyvtárak Osztálya, Kondor 
miklósné: "A katalógusok helyzete és készítési problémáik** 
cimü munkáját» 

Itt nem kivánunk külön utalni a tárgy fontossá-
gára, hiszen valamennyien tisztában vagyunk azzal, hogy jól 
megszerkesztett katalógushálózat nélkül színvonalas olvasó-
szolgálati ¿mókáról alig beszélhetünk. Ennek ellenére egy 
sor könyvbárban a katalógusok helyzete nem ezt mutatta, ft 
katalógus-gondozás elhanyagolásának úgynevezett eszmei a ™ 
lapja is megszületett i "Az olvasók úgysem veszik igénybe, 
jórormán alig használják«** Ezek a hibák egyes kerületi 
könyvtárak részéről jelentkeztek. Ugyanakkor a központi i-
rányitás hibájául róható fel, hogy munkatervbe vettük a 
Kommunista Párt mártírjainak analitikus katalógusát, amiről 
Kondoráé útmutatójából megtudtuk, hogy másutt már elkészí-
tették, 1 központ feladata lett volna, hogy a kerületi 
könyvtárakkal egyeséges terv szerint megbeszélje, összehan-
golja a különböző katalógusok készítését. Ez mindezideig 
nem történt mag és ezért igen sok jószándék, energia kárba-
veszett, párhuzamos munkák folytak, ami megfelelő szerve -
zéssel elkerülhető lett volna, ifcpen ezért örömmel üdvö-
zöljük Kondomé hasznos útmutatóját, mely igen alaposan,e-
lemző módon, széleskörű vizsgálat alapján tarja fel a meg-
lévő helyietet és szakszerű Iránymutatással szolgál. Helyes 
volna,, hogyha ezzel nem zárulna le a központ segítsége, ha-
nem vegro egyértelmű állásfoglalással eldöatenék, hogy fel-
adatuk-e a kerületi könyvtáraknak a különböző analitikus 
és témakatalógusok készítése. Ha igen, akkor célszerű volna 
a jelentkező igényeket központilag Összegyűjteni, s annak 
alapján a kerületi könyvtárakat rendszeresen és folyamato-
san megbízni ezzel a munkával. Szükséges mindennek a meg-
felelő publikációja, hogy a párhuzamos munkák megszűnjenek. 
A legjobban bevált katalógusok közreadását örömmel üdvözöl-
jük es hisszük, hogy jelentős szerepük lesz olvasószolgála-
tunk színvonalának emelésében. 

A 10-es könyvtár munkaközössége 



PÁRTHÍR 

A PiRTVEZEÂEÙ UJBAYÁMSZTÁSÁRA KÉSZÜL ALAPSZERVEZETÜNK. 
A párt szervezeti szabályzatA értelmében a pártvezetőség 
számot ad kétéves munkájáról, a párttagság értékeli a 
megválasztott vezetőség tevékenységét, működése alatt el* 
ért eredményeket, fogyatékosságokát, megjelöli az új fel-
adatokat « m t követően megválaszt ja azokat, akik legérde-
mesebbek m dolgozók bizalmára. Pértnsöpört megbeszélése -
ken foglalkozott a párttagság a. ¿elo ilegl vezetőség mun -
kájával, az ólért eredményekkel s a hiányosságok felszá -
molásának kódjaival. Jabaslrook bántották el a leendő 
vezetőség összetételére vonatkozólag is. Pártonkívüli mun-
katársaink véleményét, javaslatait nyilvános pártcsoport-
értekezleten. illetve egyéni beszélgetések során ismertük 
meg. Mindezek a vélemények, javaslatok tükröződni fognak 
a pártvezetőaég beszámolójában s nagy segítséget adnak az 
új vezetőség munkájához. A vezetőségválasztó taggyűlés 
november 28-án délután 4 órakor lesz az ebédlőben. 

» • c 

A KERÜLETI KÖNYVTÁRAK OSZTÁLYÁNAK 
1962—ES TERVÉRŐL 

Eösös gondjaink, közös reladataink vannak. 
Az Osztály minden tervfeladata valamiképpen kapcsolódik a 
kerületi könyvtárak munkájával, ügy gondoljuk, az ott dol -
gozó munkatársak szívesen ismerkednek meg terveinkkel, s a 
gondok ismeretében a kölcsönös segítségnyújtás is eredménye-
sebb lehet. 

Főfeiadatunk segíteni a könyvtárakat az 
SzKP XXII» kongresszusén elfogadod program ú:i távlatainak 
a magunk területén egyértelmű ás Mitározott megvalositásá -
ban. Segítenünk kell e tudományos világnézet kialakítását, 
a munkához vale, szocialista viszony rormélását, a kommunis-
ta erkölcs térhódítását, a proietámemzetkoziseg es szoci -
alista hazafiság fejleszté3et. Mindezt e szellemi gazdagsá-
got, az erkölcsi tisztaságot es a fizikai toiéietesseget 



harmonikusan egyesitŐ új emoar nevelésiért, az emberek tu-
datában ital lamas e a örvényeinek leküzdéséért. 

ái állományfejlesstősben több segítséget a-
aá&i az állomáayelemzést végző könyvtáraknak, a el-

lenőriznünk kell. hogy az álloaányeleazés tapasztalatalt 
'folytaabosan felhasználj ík-g mind a fölösanyag leválasztá-
sánál, m l M a desideraba-kátalögusok összeállításánál, a 
szerzeményezésnél. 

Az 1961-es szerzeményezés tapasztalatait 
könyvtárvezetői értekezleten vitatjuk meg. A tanácsadás 
ellenére aem tekinthetjük hibamentesnek à munkát. A hibák 
okainak sokoldalú megvitatásával, a kiküszöbölésük módjá-
nak megállapításával a jövő év jobb eredményeit biztosit-
hatjak. 

A nagyobbmérvü állománykivonás előkészítése 
egy sor kerületi könyvtárat érint, hiszen a kivonandó 
könyvek véleményezése csak kollektiv munkával lehetséges. 
Ennek jelentőségéről, gondoljuk, senkit aem kell meggyőz-
ni. A kerületi könyvtárak állománya csak ezután válhat a 
korszert olvasószolgálat eszközévé - égért érdemes ennek 
érdekében többet tenni, mint eddig tettünk. 

Elhatároztuk, hogy megvizsgáljuk az utóbbi 
időben megjelelt olvasószolgálati módszertani útmutatók, 
segédeszközök ibloliográsiák, albumok) felhasználását. 
SseretM&k minél több positiv példát találni arra, hogy 
e segédeszközöket igénybeveszak kerületi könyvtáraink, s 
arra 1® váAejit kapni, milyen útmutatás, vagy 
pódszerta&L levél volt felesleges. 

A jövő esztendőben először mükőd&sk együtt 
a Szakszervezete* budapesti Tanácsával a munkások jobb 
kultúráira ellátásáért® Ezért nemcsak saját munkásolva-
sóinkat keil nagyobb figyelemben részesítenünk, hanem az 
együttműködés revén a szakszervezeti üzemi könyvtárak ol-
vasóit is. Jó lenne, ha valamennyi kerületi könyvtár a 
teherbírásának megieleiden részt vállalna e munkából. 

A Fővárosi Tañaos Végrehaj tó bizottsága mind 
az ismeretterjesztő irodalom, mind a szocialista eszmei-
ségü szépirodalom rorgalmánajs. fokozasára nivta xei fi-
gyexmünket. Enne* eredményeiről Öeszefogialo jelentést 
keil adnunk a jövő év 2.negyedében, 

üj módszertani útmutatót jelentetünk meg a 
József Attila olvasómozgalom könyvtári feladatairól, JÓ 
lenn©, ha elkészítéséhez sok-sok jó tapasztalattal já -
rulnának hozzá az ifjú olvasókkal foglalkozó lelkes könyv-
tárosaink. 

A könyvtári bizottságok, olvasó-tanácsok 
szerepéről, a könyvtári munka közüggyé tételéről tapasz-
talatcserét szervezünk. E téren minden kezdeményezés, 



próbáikoils, siker nagyjelentőségű. Kérjük, rendszeresen 
adjanak dirt a Könyvtári Híradónak kerületi könyvtáraink 
ezekről. 

A következő évben rendszeresebbé tesz-
szük a szakbizottságok munkáját* Itt elsősorban mi va -
gyünk felelősek, hiszen nyugodtan mondhatjuk, hogy min -
den kérésünket készségesen teljesitik a szakbizottságok 
tagjai. Nekünk kell kezdeményezőbbeknek lennünk a fela -
datok meghatározásában és végigvitelében. 

Folyamatosan készítjük elő "A mi köny-
veink" kiegészítését® iz eddig megjelent kötetnek még 
mintegy fele megvan, s a könyvtárakban a terjesztés rend-
kívül egyenlőtlen. Ajánlatos volna minden könyvtárban a 
hosszabbítások idején újra megkérdezni az olvasókat,nem 
óhajtják-e megvenni. Ugyancsak most kell az olvasók ke-
zébe adni megjelent kis útmutatónkat: "Amit jó tudni az 
olvasónak"« i katalógusok szerkesztéséről megrendezett 
vitánk és a küldört módszertani útmutató, reméljük,nem 
marad hatás nélkül. Az eredményekről jövő év végén érte-
kezletet tartunk. 

A gyermekkönyvtári munka további nagy 
fejlődésére szájaltunk. A könyvállomány fejlesztésére min-
den gyermeksas^ie&ia® gondolni kell, s ez nemcsak a meg-
határozott keret © célra való fordítását jelenti, hanem 
az állomány folyamatos védelmét, tisztántartását is.Re -
méljiik, hogy m utóbbiban ©egiteni tudunk részben müa -
uyag, réssfeae. lakkozás felhasználásával. 

A gyermekkönyvállomány ismeretterjesztő 
része nagyobb forgalmának módjait, a szabadpolcrendszer-
ben használható jő módszereken tanulmányozzuk és tapasz-
talatcsere formájában terjesztjük. Termeszetesen ez is 
csak a gyermekkonyvtárosok aktív közreműködésével lehet-
séges. 

A munka irányításában a könyvtárveze -
tőknek kezdeményezőbbeknek kellene lenniök. A könyvtári 
és mozgalmi tapasztalatokban gazdag vezetők ösztönözzék 
állandóan a gyermekkönyvtárosokat elmélyültebb, színvona-
lasabb munkára és támogassák őket javaslataik megvalósí-
tásában. Különösen szükség volna az Úttörőszövetséggel 
rendszeres kapcsolat kialakítására. Központilag mi min-
dent megteszünk majd ennek érdekében. Kerületi könyvtára-
inknak is nagy gondot kell rorditanunk erre. 

A csoportos foglalkozásokról, a külső 
társszervekkel való kapcsolatról, az olvasószervezésről 
tapasztalatcserét tartunk,melynél eredményessége nagy mér-
tékben függ témája előzetes megvitatásától. A jó módsze-
rek továbbadására használjuk fel e. Könyvtári Híradót is. 



Sok gondunk és tennivalónk lesz kerületi könyv-
táraink korszerűsítésével, átépítésével, szabadpolcos át -
szervezésével. CFj könyvtárakat is épitünk 1962-ben, s könyvállo-

másokon is létesítünk. Eddigi tapasztalatainkat jól fel -
használhatjuk, de a könyvtári kollektívák is aktívabban 
vegyenek részt a tervező munkában - lehetőleg még a terve-
zés és nem a kivitelezés stádiumában. 

Külön feladat néhány nagyon indokolt helyen, 
hogy könyvtáraink nyitvatartási idejének meghosszabbításá-
ra, új társadalmi kezelésű könyvtárak szervezésére javas« . 
latot dolgozzunk ki. Ezek megvalósítása az olvasók számá-
nak növelését szolgálja. A terv alapján a kerületi könyv-
tárakban 12.000 áj olvasóval számolunk. Hogy ez sikerrel 
járjon, a kerületi pórt-, tanács- és tömegszervezetekkel 
is jó kapcsolatot kell létesíteni. Jó indulást jelentett 
ennek érdekében a koordinációs tervek készítése. 

Három könyvtárunkban műszaki részleg alakul 
még ez év végéig, a következő évben e könyvtárak "tapasz-
talatai alapjan fejlesztenünk kell a műszaki irodalom 
kölcsönzését, propagandáját, melynek eredmenyeirői is je-
lentést kell keszitenünk. 

Szép es nehéz feladatok várnak x-ánk, ám kö- -
zös erővel mindez megvalósítható. 
i 

Dobos Piroska 



Javaslatok az iskolareformmal 
kapcsolatos munkához 

Az országgyűlés 1961 októberi ülésszaka törvény-
be iktatta az oktatási reformot. Szocialista társadalmunk 
igényei követelték oktatási rendszerünk továbbfejlesztésit 
az alábbi alapelvek szerint: 

Az iskola kapcsolata váljék szorosabbá az élettel, a terme-
léssel. « Mind magasabbra kell emelni a korszerű, természet-
tudományos és általános szakmai műveltség színvonalát. - A 
szocialista világnézet es erkölcs alapján neveljenek isko -
Iáink igaz hazafiakat, jellemes és törvénytisztelő állam -
polgárokat. - Növeljük mind az iskolások, mind a termelő -
munkájuk megszakítása nélkül továbbtanulók létszámát. 

Könyvtárunk eddig is mindent elkövetett, hogy a 
fővárosi tanulóifjúság szabadidejének hasznos felhasználá-
sához a legjobb lehetőségeket biztositsa és könyvtári esz-
közökkel segítse szocialista szellemben történő nevelésüket. 
Igazgatóságunk, bizottságot hivott össze, hogy jelenlegi le-
hetőséig inkát figyelembe véve, javaslatokat dolgozzon ki az 
új oktatási r adszerrel kapcsolatos könyvtári munkánkhoz. 
A bizottság javaslatait igazgatósági tanácsülésén megtár-
gyalták és á következőket hagyták jóvá: 

1./ Ajánló bibliográfiák 
a./ A Bibliográfiai Osztály együttműködve az Orszá-

gos Pedagógiai Könyvtárral, készitsen ajánló# könyvjegyzéket az iskolai oktarás menetéhez.(Mint-
hogy a Pedagógiai Könyvtár az általanos iskola 
anyagához kíván bibliográfiát készíteni, mi a 
legsürgősebbnek az éretts&gizők és dolgozok ta-
nulmányait segitö bibliográfiák elkôsaitését 
tartjuk.) 

b./ A Kerületi Könyvtárak usztálya állítsa össze az 
egyes osztályok anyagához kapcsolódó diafilmek 
jegyzékét. 



c./ készüljön röpiapbibliogx-áfia az új oktatási 
JcapcsoJLa-coan megjelent cikke -

nyagról, könyvekről, 
2./ A szerzeményezésnél fordítsunk fokozottabb gondot 

a óeéhnikaí ismerettár j esz tő müvek beszerzésére. 
Egy-két kerületi könyvtárban kísérletezzünk idegen-
nyelvű teahnik&i folyóiratok előfizetésével ^Tech-
nika molodeisi, Modellbau und Basteln, stb,)A gyer-
mekrészlegek számára is vásároljunk lexikonokat és 
helyezzük el hozzáférhető helyen. Használatuk ön-
álló tanulásra serkent ós az érdeklődést szélesiti, 
A szülőknek szóló pedagógiai müveket vásároljuk na-
gyobb példányszámban, 

3./ Propaganda munka 
a./ A fizikai munka megszerettetésére a kerületi könyv-

tárak hívjanak meg kiváló munkásokat, akik a gyer-
mekeknek életpályájukról, munkahelyükről beszélget-
nének (felnőtt és gyermek-olvasók találkozója vagy 
hasonló délután keretében). 

b./ Egyes kerületek rendezzenek előadást kerületük egy-
egy nagy gyárának életéről, vagy hasonló témáról. 

c./ A tanév végén az iskolával együttműködve készítsünk 
kiállításokat - a gyerekek készítette munkadarabo-
kat állitsuk ki a megfelelő műszaki, pedagógiai i-
rodalommal együtt. 

d./ A szokásos irodalmi rejtörő anyagát bővítsük ki. 
Szerepeljenek olyan kérdések is, amelyekre a vá-
laszt a hozzáférhető népszerű természettudományos, 
műszaki irodalom segítségével adják meg a gyerókfek. 
A Bibliográfia és Propaganda Osztály állítsa ösáze 
ezt a kérdésanyagot és a megrejvésénez szükséges 
irodalom jegyzékét. 

e./ Abból a célból, hogy a szülök a padagógiai célkitű-
zéseket megismerjék, a nyiit polcos könyvtárakban 
külön részen helyezzük si a szülőknek szóló pedagó-
giai müveket feltűnő felirattal (Szülők könyvtára, 
Szülőknek gyermekekről,stb,) 



Kóssltsen a könyvtár prospektust, amelyben 
a szülők fl^elatt felhívja a területi könyvtárak szolgál-
tatására, a prospekbust osszák ki a szülői ertekezleteken. 

Berza László 
Bikácsil Lászlóné 
Geréb Lászlóné 
Rozsnyai istvánné 
Tuth László 

TÖBB UJ KÖNYVÁLLOMÁSSAL GYARAPODOL HÁLÓZATUNK 

A Fővárosi Tanács kulturális programjá-
ban fontos feladatként szerepel a közművelődési könyvtár-
hálózat hatósugarának kiterjesztése Budapesten * 

Ezt figyelembe véve a Szabó Ervin Könyv-
tár nterew biztegltànl^m olvasás lehetőségét minden 
olyan területen, amely távol esik a kerületi, vagy a nyil-
vánosan kölcsönző szakszervezeti könyvtáraktól. Elsősorban 
a munkáslakta negyedekben igyekszünk ezt a leggyorsabb, 
legegyszerűbb módon: könyvállomások létrehozásával megol-
dani, Még ebben az évben négy helyen nyilik új állomás: 

a Ferencváros azivébenf a Tűzoltó utcában, 
Pesterzsébet déli részén, a Török Flóris utcában, 
Pesterzsébet északi részén, az ősz Szabó János utcában, 
Albertfalván az új lakótelepnél, a Szabadság úton, 

A kelenföldi üti és a pesterzsébeti Jókai 
uti gyermekállomások helyiségeivel problémák vannak: Kelen-
földön egy öt tagú család költözött be "illegálisan", a 
másik helyen a tulajdonos megfellebbezte a kiutalást. 



Az állomások réndbehozására, új berendezésre, 
könyvre, személyzetre 4oo.ooo forintot biztosított a Fő-
városi Tanács. Az utasítás szerint a fenti helyeken ez év 
december végén meg keli kezdeni a kölcsönzést. Sajnos, 
az év utolsó negyedében a tatarozás! munkák elvégzésére 
igen nehéz vállalatot találni. A berendezések legyártá-
sara több a remény, a könyvállványokon már dolgoznak, s 
áz állomások nagyságához tervezett speciális formájú és 
méretű kölcsönzőpultok készítésére most folynak a tárgya-
lások. 

A fentiekből látható, hogy elsősorban a Gaz-
dasági Osztálynak milyen gondot, harcot Jelent ez az ügy, 
de nem kevesebb a tennivalója a kerületi könyvtárak Osz-
tályának sem, soron kivul megszervezni, előkészíteni az 
új állomásokat. Azt hiszem, nem keli hangsúlyozni, hogy a 
két osztály es az illetékes kerületi könyvtarak dolgozol 
•ziyesen vállalják ezt a szép feiaaatot - új eerüietekez 
meghódítani a könyv fegyverével. 

1962-ben - remélhetőleg - negyvenhét kerületi 
Szabó Ervin könyvtár, legalább ötven állomás és a meglé-
vő két villamos mozgókönyvtár terjeszti a szocialista 
kultúrát Budapesten. 

Szalay István 

A Bibliográfia és Propaganda Osztály 1962.évi tervébőit 

K i a d v á n y t e r v 

I. Munkában lévő. 1962-ben feltétlenül megjelenő nagyobb kiadványo 
1. Amerika irodalma. Ajánló bibliográfia. A/5, I5 iv 
2. Magyar táj a magyar irodalomban. B/5, 14 iv 
5. Radnóti Miklós bibliográfia. A/5, 5 iv 
4. Thomas Mann bibliográfia. A/5, 5 iv 
5« GyermekkÖnyvtári tankönyv. Szerk. Hrenkova. A/5, I5 iv 
6. Stendhal bibliográfia. A/5, 4 iv 
7. Maupassant bibliográfia. A/5, 4 iv 



8. A gyarmati kérdés. Ajánló bibliográfia. A/5, 12 iv 
9. Tolsztoj emlékkönyv. A/4, 35 iv 
10. Városok, műemlékek. Ajánló album. kb. 100 oldal 
11. Ismerd meg szomszédainkat. A/5, 8 iv. Ajánló biblio-

gráfia 
12. Az SzKP története a szépirodalomban. Ajánló biblio -

gráfia. A/5, 20 iv 
13. Emberek, legyetek éberek! Ajánló bibliográfia. A/5, 

22 iv. 
11. Munkába még nem vett, de 1962-ben megjelenő kiadványok: 

1. Világtörténelem regényekben. Újkor. ¿:-jánló biblio-
gráfia. A/5, 25 iv 

2. Aragon bibliográfia. A/5, 5 iv 
3. Nexo bibliográfia. A/5, 5 iv 
4. Alekszej Tolsztoj bibliográfia. A/5, 5 iv 
5. A magyar munkásmozgalom története a szépirodalomban. 

A/5, 10 iv. Ajánló bibliográfia 
6. Utazz velünk baráti országokba. Ajánló bibliográfia. 

A/5, ? iv 
7. A szocialista szépirodalomról ajánló jegyzék könyvtá-

rosok részére 
8. Szülőknek a nevelésről. Ajánló album. 
9. Ajánló album a háztartásról, lakberendezésről, egész-

ségügyről stb. 
10. Elfelejtett könyvek, melyeket érdemes elolvasni. Aján-

ló bibliográfia. A/5, 3 iv 
11. Élni szép. Ajánló album. kb. 60 old. 
12. Latin -Amerikáról. Ajánló album, kb. 60 old. 
13. Ismerd meg Kinát. Ajánló album. 
14. A II. világháborúról. Ajánló album, kb. 60 old. 

III. 1963-ban megjelenő kiadványok. A munkát 1962-ben Kezd-
jük. vagy befejezzük: 

1. A diadalmas marxizmus. (Marx Károly emlékkönyv. A 
Kossuth Könyvkiadó adja ki.) 

2. Krúdy Gyula bibliográfia 
3. Hazánk története. Ajánló bibliográfia javított, bőví-

tett kiadása 
4. A világtörténelem magyarnyelvű tudományos irodalmán- : 

bibliográfiája 



Üdültetési, segélyeztetési és jutalmazási kérdések napirenden... 

Október l7-én szakszervezeti taggyűlést tar-
tottunk. Pataki Ferenc tízB. titkár tartalmas beszámolójában 
megemlékezett & Szovjetunió Kommunista Pártja XXIl. kong-
resszusának jelentőségéről, a legfontosabb kűl- és belpoli-
tikai eseményekről, majd rátért szakszervezeti munkánk' ér -
tékelésére. 

örömmel állapította meg, hogy a szakszervezet 
politikai munkája sokat; javult. Elsősorban a bizalmiak dol-
goztak lelkesen és sokszor öntevékenyen az egyes politikai 
feladatok megoldásán. Nagy részük van abban, hogy május el-
sejei és más tömegaozgósitásaink jól sikerültek, A további-
akban foglalkozott az egyes reszortfeladatok ellátásával, 
megállapította, hogy könyvtárunk szakszervezeni sport- és 
kulturális munkája még mindig nem kielégítő, ismertette az 
üdültetés eredményeit, megköszönte mindnyájunk nevében az 
ebben az ügyben sokan fáradozó azászné ds a telerohközponti 
dolgozok áldozatos munkáján, pataki eivtar» beszámolója es-
unán szakszervezeti bizottságunk legnagyobb gondjával, a 
segeiyszssi és pénzügyi proulemákkai foglalkozott. Rámuta-
tott arra, hogy as ismételt felhívások ellenére a szakszer-
vezeti tagdi jmorál még mindég nem megfelelő, emiatt a szak-
szervez sti bizottság rendelkezésére álló pénzalap igen szű-
kös. A tagdíjfizetések elmaradása azokat a tagdíjukat rend-
szeresen befizető dolgosokat is sújtja, akiknek jogos se-
gélyigényük van, de azt pénz hiányában képtelenek vagyunk 
kielégíteni. Ismételten felhívta szakszervezeti tagságunk 
figyelmét arra, hogy rendszeres tagdíjfizetéssel támogassák 
az SzB munkáját annak érdekében, hogy a segélyezéseket és 
egyéb pénzügyi feladatokat (például üdülőjegyek előre fize-
tése, szociális és kulturális kiadások fedezess stb.) jól 
láthassa el. Befejezésül a jutalmazások régóta húzódó prob-
lémájával és jövő feladatainkkal foglalkozott. 

Az érdeklődéssel fogadott beszámolót élénk 
vita követte. A relszólalások elsősorban a jutalmazások kér-
désével, az üdültetéssel és szabadságolásokkal foglalkoztak. 

Régen volt mér ilyen tartalmas, aktiv szak -
szervezeti taggyűlés könyvtárunkban. 

: : : 



A FŐVÁROSI TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 0KTÔK3H 
4-EN KOIIV'b.^UM MUNiOdAVAL KAPCSOLATBAN AZ ALÁBül HATÁ-
ROZATOT HÖHAs , . 

A Végrehajtobizottság 19bl október ülésén fog-
lalkozott a Póvároai Szabó Ervin Könyvtár munkájával. Meg -
álxapitot^&g hogy a könyvtár az elmúlt évben jelentő« ered-
ményt árt el az ismeretterjesztő irodalom szerzeményezése -
ben, kölcsönzési forgalmának emelésében és a propagandaaód-
szerek magasabb színvonalra emelesében. 

Ugyancsak egeszséges fejlődést állapított meg a 
Végrehajtóbizottság a könyvtár szépirodalmi állományának a-
lakulása es forgalmazása, valamint a bibliográfiai ös mód-
szertani munka terén. 

A végrehajtóbizottság határozata alapján utasítom: 
1./ A hely®sirányú fejlődés Kibontakoztatásához a központ a 

kerületi Könyvtárakn&K minden lehetséges eszmei és anya-
gi segítséget aajon meg, hogy a szocialista eszmeisegu 
szépirodalmi müvek kölcsönzését tovább növeljek, népsze-
rűsítésük módszereit magasabb színvonalra emeljék. 

2./ A könyvtár készítsen ajánló bibliográfiát a szocialista 
eszmeiségü szépirodalmi müvekről s azt bocsássa az álla-
mi ás szakszervezeti közművelődési könyvtárhálózat ren -
delkezésére. 

3./ Az olvasók - s elsősorban a munkásolvasók - számának nö-
velése és az olvasókkal való foglalkozás elmélyültebbe 
tételt érdekében a könyvtár dolgozzon ki javaslatot bel-
ső tartalékainak jobb kihasználására; a./ a nyitvatartá-
si idő átszervezésére - figyelembevéve az egyes könyvtá-
rak lehetőségeit, a kerületi lakosság igényeit, - b./ új 
társadalmi kezelésű konyvái lomások létesítésére, elsősor-
ban a Hazafias Népfront és Nőtanács szervezeteiben, a 
mezőgazdasági kerületekben pedig a termelőszövetkezetek-
ben is, c./ a szabadpolcos rendszer további kiterjeszté-
sévé a Z e g y e S könyvtárak adottságainak figyelembevéte.-

4./ A könyvtár munkájáról készült jelentést ès a Vegrehajtó-
bizottság határozatait vitassák meg a kerületi könyvtár-
vezetőkkel es a Központ osztályvezetőivel. 

Az intézkedés utolsó pontját már végrehaj-
tottuk. November ll-én, szombaton a határozatot értekezleten 
vitatták meg a kerületi könyvtárak vezetői. 

Szerk. 



AZ IG4SSATÓSÁGI TANÁCS az elmúlt hetekben három ülést tar-
tott* / 

Qfctfotg JL2-ÓB az 1962 évi kiadványtervünket 
tárgyalta. A vitában résztvevők megállapították, hogy a terv 
reálisnak iávssls, csupán a tervezett röplap-bibliográfiák 
számát kell némileg csökkenteni* Az igy módosított és elfo-
gadott tervet lapunk más helyén közöljük* 

Október lb-an a Tanács a Különgyüotemények 
usztâlya munkájáról i s szervezetéről készitet* jelentést vi-
tatta meg« Az ügy előadója Mentes Bélané,a jelentést késsi-
tő bizottság vezetője volt. A felszól lók véleménye sze -
rint a jelentés jó, tárgyilagos és főleg hasznos, az adott 
körülmények között megvalósítható javaslatokaz tartalmaz. 

A Tanács tagjai felszólításukban ezeket a ja-
vaslatokat részletezték. A gyűjtőkört illetően megállapítot-
ták, hogy különösen a szépirodalom, az aprónyomtatványok és 
a plakátok, valamint az iskolai értesítők körét kell ponto-
sabban szabályozni. Szorgalmazni kell továbbra is a kot ele a-
példányok megszerzését. 

Az osztály szervezetét tekintve helyeselték azt 
az elgondolást, hogy az eg? -s - unkax o|yaa.at oknak felelős 
megbízottai legyenek. Hozzátetták azt, hegy alaposabban kell 
foglalkoigni az új munkatársak tanításával és egyes, eddig 
mellőzött szakmai kérdések, például árazás, könyvértéke 
megtanulásával. 

Végül örömmel üdvözölték, hogy & Feldolgozó 
Osztály vállalja a Gyűjtemény könyvanyagának rekatalógizá-
lását. Emiek, s a folyamatos munkák fontosságának fi gyelembe-
vételével kell elkészíteni az Osztály jövő évi tervét. 

November 9-én a tanácsülés megtárgyalta a könyv-
tár 1962 évi tervét .'-A vita alapját m osztályok terveiből 
összeállított úgynevezett operativ terv képezte. Rés*tvett 
az ülésen Baranyai Ferenc, a Budapesti Pártbizottság. Futas 
Imréné, a VIII. kerületi Pártbizottság és dr, Rohonyi Kata-
lin, a Fővárosi Tanács VB Népművelési Osztálya képviseletében, 

A hozzászólók legfontosabb operativ feladatként 
a műszaki részlegek létrehozását, az új társadalmi kezelésű 
könyvállömások kérdését, & SzOT-tal való együttműködést, az 
állomány-szűrést és kivonást jelölték meg." 

Mindennek célja elsősorban több munl-ásolvásó ~ 
jobb ellátásaj az összolvasók számánál»; 10 %-os emelés-;, az 
ismeretterjesztő ês ö szocialista eszmeiségü szépirodalom 
fokozott terjesztése. 



SZEMÉLYI HÍREK 

Dr Pelle Bélánét november 1-től a 12-es könyvtárban a műszaki részleg munkájával bizták meg. Uj kollégánknak jó munkát kivánunkl 
XXX 

Itt emiitjük meg. hogy a 28-as könyvtárban a műsza-ki részleg munkájával Marton Tibornét, a 25-ös könyvtárban pedig Ma.rsszky Józsefet bizták meg, 

EZ TÖRTÉNT... 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 44. évfor-
dulójának ünnepét könyvtárunk november 5-én tartotta a 
Kossuth -klub dísztermében. Az ünnepi beszédet üray Béla. 

könyvtár vezetője mondotta. Kővári Józsefné éft Hor-
váthné Wiener Panni szovjet költők verseiből szavalt. Ezt 
ÏÎÏS 2 e n könyvtárunk pártvezetősége a társadalmi munkában 
kitűnt dolgozókat könyvjutalomban részesítette. A hangulatos 
ünnepség.befejezéseként a Hidak a viz felett cimü, költői 
szépségű, Leningrádról szóló szines filmet vetítették. 

Telepó Sándor, az Egyházügyi Hivatal csoportve-
zetője november 9-én KÍSz-szervezetunk taggyűlésén előa-
dást tartott az egyház és az állam kapcsolatáról* 

A helyettesítő brigád, két munkatárssal. Gál Zsu-
zsával és Tátrai Lajosnéval a múlt hónapban megkezdte mükö-dését. 
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"Mit tudsz a Szovjetunióról" címmel a 7-es könyv-
tárban jólsikerült ifjúsági fejtörőversenyt rendezték ok -
tóban 24-ón az SzKP XXII. Kongresszusa tiszteletére. Az el-
ső fordulóban versenyző indult, a másodikban 18, a har -
madikban 10, A főnyeremény egy Pajtás fényképezőgép volt. 
Ezenkívül Írókészletet!; golyóstollat és könyvjutalmat kap-
tak a boldog nyertesek. Ezt követően Moszkváról ós az ür -
repülésről diafilmet vetítettek a gyermekeknek. A versenyt 
vendégként három finn úttörő és hét megyei úttörővezető 
hallgatta végig. 

A napokban jelent meg a Bibliográfia és Propa-
ganda Osztály új kiadványa, a "Képzőművészetekről minden-
kinek" cimü ajánló-album. Első része időrendben a legfon-
tosabb művészettörténeti kiadványokat tartalmazza, a má -. 
sodik része pedig a leghíresebb külföldi és magyar festők, 
grafikusok és szobrászok életmüvét feltáró irodalomból ad 
válogatást. A szép kivitelű ajánló-albumot Csomor Tibor 
állította össze. 

A 44—es könyvtár új helyiséggel bővült, mellyel 
gyermekkönyvtáruk nagyobbodott. 

Október 24-én 28 KISz-tag társadalmi munkát vég-
zett központunkban. A "B" gyűjteményt a plakát- és a régi 
irattár rendezésével segítették. A Nyilvanosszolgálat r é -
szére ezen a napon mintegy 5©o könyv kártyáját Írták meg. 
A KISz folyamatos feladata a könyvtár képeslevelezőlap gyűj-
teményének felállitása is. A 14© társadalmi munkaóráért az 
osztályok köszönetét itt tolmácsoljuk. 

November 12-én 11 KISz-es újabb 44 társadalmi 
munkaórával segitett, A könyvtár a továbbiakban is számit-
hat a KISz segítségére. 

A 2 éves könyvtárosképző tanfolyam hallgatói 
megírták első könyvismereti dolgozatukat. A legjobb ered-
ményt Veres Sándorné, a 22-es könyvtár munkatársa érte el. 

A Magyar Könyvszemle legutóbbi számában Bikácsy 
Lászlóné munkatársunknak tanulmánya jelent meg "A gyermek-
könyvállomány vizsgálata a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
kerületi könyvtáraiban" címmel. 







F E L H I V Á S O K 

KÖNYVTÁRUNK KiSz SZERVEZETE december ?-én a 
Titkárságon klubnapot rendez. Ennek keretében bonyolítják 
le irodalmi fejtörő formájában a József Attila olvasó-
mozgalomban résztvevők próbázását ( akik még az idén szán-
dékoznak az olvasómozgalom könyveiről beszámolni, ) A pró-
bázni kivánók olvasmányaik jegyzékét november 25-ig Gáliczkv 
tóvanak, a Bibliográfia és Propaganda Osztályra adják le, 
hogy a bizottság a kérdéseket időben elkészíthesse. A leg -
jobb eredményt elérők jutalomban részesülnek. 

A B.Gyűjtemény a Fővárosi Könyvtár történeté-
re vonatkozó forrásanyagokat a teljesség igényével gyűjti, 
i elhívjuk ezért a kerületi könyvtárakat, hogy valamennyi 
általuk kibocsátott nyomtatványból,(hirdetmény, meghívó ebb. 
sokszorosított körlevélből, vagy felhivásból 2 példányt 
a Ba Gyűjteménynek adjanak át. 



TARTALOMJEGYZÉK 

A Kongresses hónapja 
• •• a 8- ä könyvtárban . •• • Gál Györgyné..... 

Tapasztalat Ink a kongresszusi fel-
ajánlás «órán figyelt szovjet köny-
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Négy új kiadványunk 
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b/ A tűz esiholói. Legújabb ajánló 
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