




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

Megjelenik havonta 
V. évfolyam 12. szám 196I december 

A PÁRTVEZETŐSÉG-VÁLASZTÁS UTÁN 

"A kommunisták a nép boldogságának ak-tív, állhatatos és öntudatos harcosai." E gondolat szellemé-ben értékelte, vitatta meg könyvtárunk kommunistáinak veze-tőségválasztó taggyűlése a pártszervezet kétéves munkáját és választotta meg az új vezetőséget. 
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Eredményeink láttán megállapíthatjuk, hogy pártszer-
vezetünk jó munkát végzett az elmúlt esztendőkben« Pártunk 
szövetségi politikáját a kommunisták jól alkalmazták. Példa« 
mutatással, öntudattal és baráti bizalommal, de elvi enged -
mények nélkül teremtettük meg a sZócialista kultúrpolitika 
végrehajtásához szükséges alapokat, a jó együttműködés fel « 
tételeit. És megállapíthatjuk, hogy a pártszervezet segitsé-̂  
gével a könyvtár kommunista és pártonkivüli dolgozói jó mun-
kát végeztek könyvtári terveink megvalósításáért. Ennek ered-
ményeit nemcsak szavakban, statisztikákban, hanem konkrétan 
politizáló könyvtári munkánkban is ott tudjuk. Eredményes ; 
munkánk előfeltételeit a pártvezetőség segítette elő azzal, 
hogy elvi vitákkal, nyilt politizálással elősegítette a kom-
munisták eszmei politikai egységét* 

Az új pértvezetőség munkáját megkönnyítik a taggyűlés 
helyes határozátais amelyek tükrözik jelenlegi gondjainkat és' 
kijelölik a jövő feladatait,'Utat mutat számunkra pártunk VII, 
kongresszusa és az SzKP XXII, kongresszusa-szábta feladatok, 
háiŜ i sajátosságaink figyelembevétele mellett. Kimondja a ha-
tározat, hogy továbbra is fontos feladat a pártszervezet ide-
ológiai, politikai és cselekvési egységének elmélyítése, A 
nyilt elvi. politikai vitákat az egész pártélet általános gya-
korlatává kell tenni. 

Továbbra is nyilt elvi harcot kell folytatnia a marxiz-
mus-leninizmustól idegén eszmei áramlatok - mind a revizioniz-
mus, mind pedig a szektás, dogmatikus nézetekkel és módszerek-
kel - szemben. 

Igen fontos, hogy a kommunisták mégjóbban tanulmányoz-
zák a marxizmus-leninizmus igazságát, hogy munkájukban, maga-
tartásukban példamutatóik legyenek. 

Folytatni kell azt a jól bevált gyakorlatot, hogy elvi, 
politikai, vagy a könyvtárat érintő gyakorlati kérdésekről a 
párttagok a pártonkivüliekkel együtt tanácskozzanak, Lenin ar-
ra tanit bennünket, hogy a tömegekért folyó harc állandó fel-
adat, a tömegeket napról-napra meg kell győzni a párt igazá-
ról, Ugyanakkor munkánk során fel kell használni a pártonkivü-
liek részétől megnyilvánuló helyes jelzéseket, bírálatokat, ja-
vaslatokat. 



Hiradás a gyermekek kongresszusi versenyéről 

A XXII. kongresszus tisztelétére ih^ 
ditott pályázatról0 jelentőségéről éá céljáról a Híradó ok-tóberi számában tájékoztatást adtunk. 

- - Möst a verseny megszervezése és le -
bonyolitásakor szerzett tapasztalatokról kivánúhk röviden 
beszámolni. Harmincnyolc kerületi könyvbár veti rését a 
vérsenyén. Részletes értékelést csak huszonhét könyvtár ké-
szített, ez szolgált alapul e tájékoztató elkészítéséhez. 
A verseny előkészítése, lebonyolítása 

' A versenyt általában előadások," fej-" 
törők szervezésével« kiállítások rendezésével, plakátók,rop-
lapok terjesztésével készítették elő. így például a 25-ös" 
könyvtárban három alkalommal tartottak előadást a Szovjet-
unió gazdasági és technikai fejlődéséről és a szovjet iro-
dalomról. "A 26-ös könyvtárban a szovjet ifjúsági irodalom-
ról nyújtottak ismertetést! Nagyon jól'és eredményesen fé-
kezte áz előkészítést a 21-es könyvtár. Két iskolában, -
uttörő-foglalkozáson fejtörőt szerveztek "Mit tudunk a 
Szovjetunióról" címmel. 

Huszonöt könyvtárban kiállítást reh-
deztek a versenyhez javasolt könyvekből és a nyereménytár-
gyákból. A 12-és könvvtár az egyik iskolában is kiállitottá 
ëzt âz anyagot. A 23-as könwtárban kartonból égy nagymére-
tű "szovjet-magyar barátság" házat készítettek, 20 ablakában 
színes rajzokkal ellátott kérdéseket helyeztek el különböző 
korú gyerekek számára. A kérdések helyes megfejtéséhez'115 
könyv alapján ajánló könyvjegyzékeket állítottak össze; 

Tizenegy könyvtár figyelte, hogy a 
verseng idején a Szovjet gyermekirodalom legjobbjait hány-" 
szor kölcsönözték. Ezekből példaként említjük az alábbiakat: 

Gajdars Timur és csapata 168 alkalom-
Kata jev: Távolban egy fehér vitorla VI " 
Fagya jev: Az ifjú garda 60 " 
Kasssll: Vöíogya. utcája 53 " 
Ciolkovszkij: Távol a földtől 50 " 
Mihajlovt Utazás a Szovjetunió 

térképén 26 " 
Danilevszkij : Az orosz technika "25 " 



Egyes könyvtárakban a verseny általában 
növelte a gyermekirodalom forgalmát. A 23-as könyvtárban 
például a Versóny idején az ifjúsági szépirodalom kötet -
forgálma 2.447» ismeretterjesztőé I.3I8 kötet volt¿ 
1960-ban pedig ezidőben csak 1.846, illetve 895 kötet. 

~ a versenyre beadott pályamunkák feldol-
gozása, értékelése, a kiállítások megszervezése sok fárad-
ságát. de ugyanakkor örömet is jelentett könyvtárosaink -
nak. örömet jelentett azért, mert szép számban érkeztek 
pályamüvek és többségükben tartalmukban színvonalasak vol-
tak, tehát elértük célkitűzéseinket. A versenyben részt-
vevők és a pályamüvek számáról az eddig beérkezett huszon-
hét jelentés alapján a következő kimutatás tájékoztat! 

a résztvevők flaémai A résztvevők száma: 
fiú lány összesen 

Alsótagozatból 113 66 179 
Felsőtagozatból 726 701 1.427 

Összesen: S39 767 1.606 

A szép eredmény értékét csökkenti, hogy 
könyvtárosaink helyenként túlságosan az iskolákra hári -
tották & szervezés munkáját. Ennék az lett a következmé-
nye. hôgy sok iskola-izü ddlgoaát (és rajz) született a¿ 
nélkül, hogy a gyerekek a könyvtárból olvastak volna.Né^ 
hány könyvtár nem szervezett pályázatot, hanem csak fej-
törő-versenyt rendezett. A fejtörő kérdesek többségükben 
a szovjet gyermekirodalomra és a technika fejlődésére 
vonatkoztak, ffyolc könyvtár eddig beadott jelentéséből ki-
tűnik. hogy 1.021 gyerek vett részt a fejtörőkön, melyek 
általában jól sikerültek. Voltak azonban olyanok is, 

A pályaművek jellege: 
fiútól lánytól összesen 

dolgozat 255 390 645 vers 22 22 44 
rajz 620 451 1.071 
napló 1 7 8 album 7 13 20 
barkáosmnnka 45 7 52 egyéb 21 17 38 

összesen: 971 907 1.878 



amelyeknél sea a levezetés módszerével, sem a kérdések tar-
talmi kifejtésével nem büszkélkedhettünk. 

Az eredmények közé tartozik az is. hogy a 
versenyben való részvétele következményeként 445 gyermek i-
ratkozott be könyvtárainkba. A jutalomkiosztó rendezvénye -
ken, melyeket kiállításokkal kötöttek össze, 2.500 gyerek 
vett részt. 

A pályázatok jutalmazásához a központon 
Kivul komoly anyagi támogatást adtak a kerületi tanácsok és 
az MSzBT szervezetek* 

Érdeklődött a sajtó és a televízió is a 
pályázatok iránts televíziós felvételt készítettek a 12-es 
könyvtár díjkiosztásáról. A felvételt novémber 26-án déle-
lőtt gyermekműsor keretében közvetítették. 

Az eredményekből látható, hogy a gyermek-
könyvtárak dolgozóinak sikerült a gyerekek érdeklődését fo-
kozni a Szovjetunió és a szovjet irodalom iránt. 

Hargitai Nándorné 

A l e g f o n t o s a b b . . . 

Amikorra lepünk megjelenik, már csak pár 
nap árválkodik AZ óesztendőből. Baktat a pezsgős, trômbita-
zajos, malacfark-huzós Szilveszter, â nagyszakállú év-utol-
só, s mint rogí kalendáriumok gazdái, mi is számvetést ké -
szitunk 1961-ről. 

Előttünk a telefonkönyv; csak úgy tálá -
lomra tárcsázzuk fel néhány kerületi könyvtárunk cimét.hogy 
megkérdezzük: mi volt náluk - ahogy a cimben irva van - az 
ev legfontosabb könyvtári esemenye? 

Először - úgy gondoltuk - az óesztendő -
beli ujszülöttünket illik íeihiyni, a Liszt Ferenc téri 
gyermekkönyvtárat, "aki" Kepes Agneesol az alábbiakat üzen-
te a Hiradó olvasoinak:. 



- Dicsekedjem, hogy Közép-Európa egyik leg-
korszerűbb gyermekkönyvtára vagyok? Vagy arról szóljak,hogy 
túlontúl szeretnek a gyerekek?.,, Higyjék el. a kölcsönző-
pultoktól a messzi üvegajtóig kanyarognak a könyvre váró ' 
gyermekhadak s közülük kerül ki, mire a Hiradó megjelenik, 
a 3000. "Olvasóm® A Népszabadság fotóriportere és könyvju -
talom várja.® Nem kevésbé jelentós "esemény**, hogy júniusi 
megnyitásom óta a könyvállományomat sikerült 6000-ről 
10.000 kötetre növelni. 

Idősebb könyvtár az 5-ös í az Ilka utca,a 
Vorosilöv üt és a Gizella út lakói sokat tudnának róla me-
sélni. Sok-sok feledhetetlen könyvélményben részesítette 
okét i ám a könyvtár vezetője, Uray Béláne mégis szerény: 

- Nálunk a legjelentősebb volt, hogy sza-
badpolcossá alakultunk át augusztusban. Azóta különösen 
az Ismeretterjesztő müvek kölcsönzési százaléka nőtt. Jo-' 
ïenle g az átlagos könyvforgalom 30-4-0 százalékát teszi ki. 
- Kis könyvtár a miénk. Szeretnénk a jövő évben még köze-
lebb kerülni az olvasóinkhoz, hogy bennünket «könyvtároso-
kat megszeretve, szeressék az irodalmat. 

Fehér Imre, a 24—es könyvtár vezetője mondja: ; 
- A XXII, Kongresszus tiszteletére "A szov-

jetunió, a béke ©rsMga** cimmel irodalmi és rajzpályázatot 
hirdettünk az ifjúságnak.'A sikert bizonyltja, hogy 80 
pályamxivet állítottunk ki* Különösen a rajzok érdekesek,e-
radetiek? néhány közülük - nem túlzok - mind képzelőerőbeh, 
mind rajzkészségben Ígéretes tehetség munkája. A "verseny-
ben magasán a legjobb ©red.ményt a Vörösmarty általános 
Iskola tanulói érték el: ők kapták a legszebb jutalomköny-
veket. Most értesítettek bennünket: a legsikerültebb raj-
zokat a pestlőrinci pártbizottság is kiállítja. 

- S még valamiről! Az ünnepi könyvhéten a 
kerületi nagy kultúrotthonbán tizennyolc irót láttunk ven-' 
dégülf köztük Thury Zsüzsát, Gergely Mártát. Kőszegi Imrét. Botond-Bölios Györgyöt. Müveikből kiállítást rendeztünk a 
kultúrház előcsarnokában. Látni kellett volna azt az autó-
gram-kóxő nyüzsgést ós feszült érdeklődést, ahogy aá olva-~ 
Sók: ebben az esetben 600 általános iskolás gyermek, körül-
vette az ifjúsági müvek iróit. Szép volt. Nekünk, könyvtá-
rosoknak is felejthetetlen marad. 

t » » 

- Halló, ott 39-es könyvtár... Harmat Fe -rencné? ; 
- Igen. Nálunk a fiatal olvasók klubjának 

márciusi megalakulása volt a legkiemelkedőbb. Baráti, köz-



mm ^ «ass 

yetlem légköre van:a klubnak} szeretik Is az ifik. Huszonöt 
állandó tagunk van, de elofordult, hogy hatvanan is szorong-
tál már egy-egy vidám fejtörőn. Csak úgy záporoztak a fele -
letek a "Ját ék-irányitó" matematikai-, irodalmi-, orvostudo-
mányi ós sporttal kapcsolatos kérdéseire. 

- Meglepő tájékozottságot mutattak a klub -
tagok "Nagyvilág estiünkön, amikor Elbert Jánost, a folyó -
irat egyik szerkesztőjét "ostromolták meg" a világirodalom 
Jelenlegi irányzatait és műfordítás-irodalmunk "műhelytitka-
it" érintő kérdésekkel. 

- Kétségtelenül a márciusi Kőbányai Kultú -
rálic Napok eseményei voltak a legjelentősebbek nálunk - vá-
laszol kérdésünkre Csernák Béláné, a 12«*es könyvtár vezetője* 
- Ez alkalommal irók látogattak aozzánk. Igen eredmenyes szü-
lői értekezletet is tartottunk és a könyvtar "problémáiról", 
további terveinkről elbeszélgettünk olvasóinkkal. A másik 
"nagy* eseményünk a "Mit tudsz a Szovjetunióról?" pályázatunk 
volt. 67 Színvonalas irás és 62 rajz erkezett a gyerekektől. 
Ami legszebb volt« áradt ezekből az emberség, a népek közti 
barátság, a béke gondolata, az alkotó munka es különösen a ' 
forradalmian nagyszerű szovjet űrkutatás reális megbecsülése. 
A televízió a Jutalomosztásról helyszíni közvetítést ' adott 
és igy az egész ország láthatta a boldog nyerteseket. 

Ezután Rudas Klárát kerestük, az l-es 
könyvtár vesetőjét. 

: - Mi volt nálunk a legjelentősebb? - gondol-
kozik. Az, hogy áttérhettünk a szabadpolcos rendszerre. Kez-
detben egész szerényen indultunk, mort abban reménykedtünk, 
hogy új helyiségbe költözhetünk. Ez nem valósult meg, s ezért 
a Központ nagyobb összegű beruházást engedélyezett a helyi-
ség felújítására. - Jelenleg a szabadpolcon mintegy 3.500-
4.000 kötet áll olvasóink rendelkezésére. A gyermekrészlegünk-
nél is szabadpolcosok lettünk, s ez a múlt évihez képest 
5 százalékkal emelte a gyermekolvasók számát. 

Legvégül'a 27-es könyvtár vezetőJéhez,Er-dódi Eerenenéhez fordultunk® 
- Április 12-én, ezen a nevezetes napon nyi-

tottuk meg első'kölcsönző-állomásunkat - a Pesterzsébeti Erkel 
Kultur otthonban. Igaz, hogy itt nincsenek "világür-méretü" 
eredményeink, mégis Jelentós ozß mert kónwtárat kapott mind' a kultúrotthon, mind a kerület központjától távoleső környék* 
Könyvállomásunknak 230, nagyrészt fiatal olvasója van. Havon-
ta 8-9OO kötetet kólcsónnünke. Kezdeményezésünkre itt november-



ben jjól működő művelődési kör alakult« A MnagyM könyvtárban 
is működik egy fiatalokból verbuvált irodalmi kör« Még egy 
öröm számunkraj mi is szabadpolcosok lettünk! 

Hirtelen kattanás. Szétkapcsolnák. Er-
dődinével nem folytathatjuk az interjút, de a többi, meg -
becsűlesre érdemes könyvtárosunkkal sem. - Kevés a helyünk 
és - ahogy már irtuk - az óévből már kevés az időnk! Éppen 
ezért abban a reményben, hogy az elkövetkezendő, még isme-
retlen ifjú 1962-ben az eddigieknél is fontosabb könyvtári 
események várnak ránk, a riporter hegyezi a tollát - de 
egy esztendőrei pár napra, mégis leteszi pihenni, hogy a 
papirkürtók szilveszteri zsivajgásában ő is nagyon boldog, 
békés új esztendőt kivánjon minden kollegának. 

Vasvári István 

KÉT UJ KIADVÁNYUNK 

Könyvtárunk évkönyve 

Mindannyiunk egy évi közös munkáját, 
eredményeinket és problémáinkat tárja fel a napokban megje-
lenő 1960-as évkönyv. Olvasása ezért jelent szakmai élményt 
a könyvtárosok számára. 

A könvvtár I960, évi tevékenységé -
nek statisztikai elemző jelentését - Tolnai György munkáját -
kivonatos formájában már ismerjük. Az évkönyv! jelentés a-' 
zonban a központi könyvtár és a kerületi hálózat részadata-
inak teljes, magasszintü összefoglalását adja. A viszonyszá-
mok és grafikonok egész sofa érzekelteti az előző évekhez 
képest végbement változást, nagy áttekintéssel mutat az ered-
mények és nehézségek okaira és távlati következményeire. A 



kerületi hálósat összehasonlító adatai között minden könyvtár 
megtalálhatja saját munkájának ©gy évi mérlegét. 

Az évi jelentés anyagát egeszitik ki, mélyí-
tik el a könyvtári munka különböző területeit elemző tanulmá-
nyok. Király Lászlónál Ai iOmAnyiejlesatés és kölcsönzés a ke-
rületi kónyvtéñaklien CT^ttin&Äj&c fontosságára váló tekintet-
tel igazgatSsSgl tanácsülés tárgyalta és átdolgozott formájá-
ban módszertani levélként is megjelent. Az állományelemzések 
tanulságair a szerzeményezés és az olvasói igények összehan-golásának módszerei alapján minden könyvtár lemérheti saját 
állományának arányait, kihasználtságának fokát. 

A könyv állömáirnyal kapcsolatos - prpblémák -
kai szorosan összefügg n.Dréahalér Agnest Kiegészítő kataló-
gijaok a kerületi könvv italban •oírnTPS^Tmánya, amelyet a 
szerző egy neüF^g lefolyt szakmai vita számára is átdolgo -
zött. A katalógus szerkesztés új irányai, a szabadpolc-rend-
szerből következő feladatok, a.téma-katalógusok változatos 
formái, ezek egy részének központi készítése, stb. mind meg-
annyi izgalmas probléma, amit a oikk a lehetőségekhez képest' 
megold, s ezzel régen nélkülözött segítséget nyújt számunkra. 

Az olvasószolgálati és propagandamunka 1960-
bân különösen, de általában is időszerű módszereivel foglal-
kőzik Mikó Zoltán: Felszabadulásunk 15. évfordulója. új ered-
mények ''SërkêntôJèTilTSüSESJa, ' ami a kkrületi Kony'/t&áF™*- ' 
kezdeményezéseire épülő, átfogó elvi és módszertani szémve -
tés. Ezért leSz hasznos útmutató a legközelebbi évfordulók 
alkalmával is. 

A fiatal korosztályt érintő könyvanyaggal 
és olvasószolgálati munkával két tanulmány foglalkozik: Biká^ 
esi Lászlóné: A kerületi könyvtárak gyeïmékk^Allomâgy^: 
^g^vasénzoipélntiról irt <«lwr6y*7 ä* egyík legtöbb energiát 
követelő terület felé fordítja a könyvtárosok figyelmét. A 
legutóbbi gyermekkönyvtári felmérés tanulságaival a cikk sok 
szempontból egybevethető. A gyermekkönyvtárosok számára min-
denképpen időszerű útmutatás. " 

A serdült korosztállyal Gáiaé Ballagj Ag-
nes: Ifjúsági olvasószolgálati munka a a^HeflgTOffowa elmü 
cikke foglalkozik. Bár a cikk "anyaga egy könyvtárra vonatko-
zik, dé a József Attila olvasómozgalommal, közvéleménykuta -
tással, az olvasmányok elemző felmérésével kapcsolatos tapasz-
talatai, Ötletei általános problémákat érintenek és minden 
könyvtár számára tanulságosak. 

A statisztika szerepével a kerületi ' könyv-
tárak arirJrájában Hoiváilme~"Varal^ "foglalkozik. A~S-as 
könyvtár felméréseivel bizonyltja a legáltalánosabb statisz-
tikai módszerek felhasználásának eredményeit. Félve.ti á köl-
csönzési statisztika módosításának lehetőségeit, ami azóta 



részben már meg is valósult* 
A központi könyvtár munkájára vonatkozik 

Kondorosl Sándort Az évenkénti könyvtárrevlzió problémái 
öimü tanulmánya. Az évtizedek tapasztalatai alapján készült 
irás feltárjg. az egész központi revíziós munka», a raktáro-
zás ós katalógus hálózat bővítésének menetét* Munkaszervek 
zési módszerei felhasználhatók a hálózati állományellenőr-
zések alkalmával is* ; 

Szándékosan hagytam utoljára dr* Reme te; 
Lászlóit A Fővárosi Könyvtár az ellenforradalom első ével-V 
ben (19X9 aug¿-1925*; ciiru tanulmányáli, a szerző könyvtár-
történeti monográfiájának részletét* Az elveikért meghur-
colt, sokunk által ismert munkatársakra, az ellenforradalom 
könyvtárpolitikájára vonatkozó dokumentumok tárulnak fel 
az évkönyv lapjain* Ez teszi mindenki, de különösen á fia-
tál könyvtárosok számára szinte kötelező olvasmánnyá* Ezen 
keresztül mérhető le elsősorban az előző cikkek tartalmának, 
az 1960-as év eredményeinek jelentősége* 

Az évkönyv a továbbiakban 81 munkatársunk 
szakmai, tudományos és társadalmi munkásságát ismerteti az 
1956-1960-as évekből, A négynyelvü tartalomjegyzék a kiad-
vány nemzetközi jelentőségét is mutatja, hiszen a nagykönyv-
tárainkon és megyei könyvtárainkon kivül a velünk cserekap-
csolatban álló külföldi társintézményekhez is eljut. 

A szakmai cikkek jelentőségére, a könyv-* 
tárosok érdeklődésére való tekintettel lehetővé kell tenni, 
hogy a szombati olvasónapokon foglalkozhassanak özekkel a 
cikkekkel az illetékes munkatársak, s Javasolnám, hogy a 
módszertani levélként eddig még meg nem jelent cikkekből a 
kerületi könyvtárak különlenyomatot kapjanak. 

H. Varsányi Livia 

Gondolatok egy új ajánló albumról 

Novemberben úí ajánló albummal gyarapodtak 
könyvtáraink, örömmel vettük kezbe a nagyon Ízléses, szép 
kiállítású és Színvonalas "Képzőművészetről mindenkinek" cí-
mű könyvecskét, mert ilyen témájú ajánló raü már nagyon hi -
ányzott munkánkhoz. 



Jónak tartom az ajánlott könyveket, mert az! 
összeállító nagy körültekintéssel olyan anyágra támaszkodott, 
ami minden könyvtárban megtalálható. Helyes, hőgy áz egyes 
művészeknél feltünteti az illótő művésznek a szépművészeti""' 
Muzeumban megtalálható képeit. Jó a könyv tagolása is. A pő« 
zitiVumok móllett szeretnek néhány kifogásolnivalót Megemlít 
téni. TUdóffl, hogy nagyon nehéz egy szakkönyvről négy-öt mon-datba süritve a lényeget elmondani úgy, hogy az vonzó legyen 
és az érdeklődést félkeltse. Epp ezért a fogalmazásnál a le-
hető legnagyobb szabatosságra kell törekedni, mert esetleg " 
téves fogalmakat ébresztünk az olvasókban. Néhány ilyen eli-
rásrá szeretném a figyelmet felhívni. 
A 15. oldalon Az Ókori Görögország művészete cimü részben 
"féket©'alakú vázafestmény" - fekete alakos helyett. 
27. old. "Michelangelo és kora" cimü Ismertétésnél a követ -
kező megállapítási "Köra a bárökk virágkora;" Michelangelo 
1564«beh halt meg: a barokk pedig a/XVI. sz. második felétől 
a XVIII."sz. második felóig tartott. Hogyan lehetne Michel-
angelo 'kora a barokk virágkora? " " " -, 
47 old. "Michelangelo" cimü fejezetnél a tájékoztatlan olvâ í 
sónak az lesz a benyomása, hogy hiába tartotta magát Michel-" 
angelo elsősorban szobrásznak," mint szobrász nem alkotott be-
fejezettet. Akkor mit gondoljunk a "Dávid", "Mózes", "Pietà" 
cimü szobrairól? ......... 
43. old. "Tiziano" cimü fejezetnél: "dé művészetén át- meg át-
tör a klasszicizáló stilus kötöttsége". A művészettörténet '• 
klasszicizáló stilus alatt a bárókk utáh, tehát a XVIII. sz.' 
végén fellépőmüvészeti irányzatot érti. Tehát Tizian'korá -
ban a XVI® Sz.-ban ezt a kifejezést nem használhatjuk: 
83. Old. "Szinyei Merse Pól"-nál idézünk: " visszavonult és 
régi, töretlen, friss forradalmi kifejezésmódját többé nem 
értő él*" Ha visszavonult, ez azt Jelentené, hogy többet nem 
festett, ós akkor miben is érhette volna el a kezdeti szin-
vonalat? 

Nem szőrszálhasogatásnak szántam ezeket az 
észrevételeimet, de arra gondoltam, hogy remélhetőleg sokan 
veszik majd kézbe albumunkat, és nem szabad félreértesekre 
okot adnunk. Nagyon örülök az új kiadványnak, és azt hiszem 
mindnyájunk érdeke, hogy az a lehetőségekhez'képest kifogás-
talan legyen, ebben szerettem volna segíteni. Esetleg meg 
lehetüe oldani, hogy a végleges formába öntés előtt szakém-
ber átnézné az ilyen témájú kiadványainkat, mert minden Jó-
szándék mellett je. nsm szakembernél könnyebben becsúszhatnak 
elirások. ' 

A következő gondolatomat, nem mint kritikát, 
hanem mint esetleg megvalósítható ötletet irom le. Ilyen té-
májú ajánló albumok szérkesztésé^él talán nem kellene ilyen 
tömörségre törekednünk, hanem illusztrációkkal fellazíthatnánk 
az anyagot^ mint ahogy a "Szép k( nyvek a természetről" cimü 
albumnál mar történt erre kísérlet. 

Tóth Dezsőné 



E g y e z m é n y 
Budapest Főváros Tanácsa VB és a Szakszervezetek 
Budapesti Tanácsa között a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár és a szakszervezeti Könyvtárak együtt-
működése tárgyában. 

Budapest Főváros Tanácsa VB és a Szakszervezetek Budapesti 
Tanácsa megállapítja, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
hálózatának és a szakszervezeti könyvtárhálózatnak főfela-
data! - közművelődési könyvtár jellegükből következően -
sók tekintetben azonosak« Ez a körülmény szükségessé és in-
dokolttá teszi a két hálózat közötti szorosabb együttmükö-é 
dés kialakítását« Mind a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak, 
mind a szakszervezeti könyvtáraknak igen fontos feladata, 
hogy az MSzMP művelődéspolitikai irányelvei alapján növel-
jék fővárosunk s különösen az üzemi, munkás lakta kerüle-
tek - könyvtári ellátottságát. Ennek érdekében törekedni 
fognak mindkét könyvtárhálózat megfelelő mértékű bővítéséi 
re. korszerűsítésére és a könyvállomány, valamint az olva«s 
Sók számának jelentős megnövelésére, egyeztetett perspek -
tivikus tervek alapján. 
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának X.018/1956/III.9./ 
sz. MTe határozata 33. pontja kimondja* "a fővárosi kerü-
leti könyvtárak, valamint a megyei é3 járási könyvtárak 
szakmai és módszertani segítséget nyújtanak a területükön 
működő szakszervezeti könyvtáraknak/' 
Az 1.207 budapesti szakszervezeti könyvtár rendkívül jelen-
tős könyvállományával és elsőrendűen fontos olvasórétegével 
(72 %-a fizikai dolgozó) sok helyütt nem megfelelő technikai 
adottságok mellett, túlnyomórészt társadalmi munkás, kellő 
szakképzettséggel még, nem rendelkező könyvtárosok vezetésével 
működik és ér el jelentős eredményekét. Munkájuk segítése 
érdekében - a határozat szellemében - segiti a budapesti 
szakszervezeti könyvtárhálózatot a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtáramely nagyszámú megfelelő szakképzettségű könyv-
tárossal, gazdag szakmai, ós módszertani anyaggal rendelkezik. 
Budapest Főváros Tanácsa VB és a Szakszervezetek Budapesti 
Tanácsa az együttműködés eredményeképpen célul tűzte ki,hogy: 



1./ A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár lehetőségeit felhasznál-
va maximális szakmai és módszertani segitséget adjon a 
szakszervezeti könyvtára»üffiK» 

2./ Mindkét könyvtárhálózat törekedjék arra, hogy az olva-
sószolgálat módszereit megjavítsa és - ahol erre az 
adottságok alkalmasak - a szakszervezeti könyvtárak te-
remtsék meg a területi lakosság felé történő kölcsönzés 
előfeltételeit;, bieget téve'az 1.018/1956. (III.9.)MT. 
az., határozat 53* pontjának. 

Az együttműködés szervezeti formája. 
Az együttműködés megvalósításának legfontosabb előfeltételé 
a feladatok helyes koordinálása. Ezért a Fővárosi Szabó Er-
Ván Könyvtár és a Szakszervezetek Budapesti Tanácsának Kul-" 
túmevelési Agitációs és Propaganda BiSottsága állandó,szer-
vezett k pcsolatot létesít. Az állandó, szervezett kapcsolat 
biztosítására Budapest Főváros Tanácsa VB a Fővárosi Szabó; 
Ervin Könyvtár igazgatóját, a Szakszervezetek Budapesti Ta-" 
náosa könyvtári előadóját jelöli ki. A Szakszervezetek Buda-
pesti Tanácsa Kultumevelési Agitációs és Propaganda Bizott-
sága a könyvtárüggyel foglalkozó értekezleteire meghívja a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár igazgatóját, - a Fővárosi Sza-
bó Ervin K nyvtár igazgatósági tanácsüléseire a napirendnek 
megfelelően meghivjâ a Szakszervezetek Budapesti Tanácsa 
könyvtá-ni előadóját. Az együttesen kialakitott irányelvek 
alapján a gyakorlati feladatok megvalósítása a Szakszerveze-
tek Budapesti Tanácsán keresztül történik. 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, kerületi könyvtárai a kisebb 
üzemek könyvtárosainak szakmai és módszertani kérdésekben 
segitséget adnak. Szükséges, hogy a kerületi tanácsok az üze-
mi könyvtárosok részére tartott értekezletekre meghivják'az 
érintett szakszervezetek központi könyvtárainak vezetőit. 

Az együttműködés módozatai. 
1./ Ártájékoztatás terén: 

a./ a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központjában rendsze-
resen megtartott könyvbeszerzési tanácsadáson, ahol 
az Állami Könyvterjesztő Vállalat jegyzékein szereplő 
ÚJ könyveket ismertetik és értékélik, résztvesznek a 
szakszervezetek központi könyvtárainak vezetői és a 
30 legnagyobb budapesti üzem könyvtárosa, ' ismertetik 
és értékelik a rájuk kiosztott új müveket. Ezzel a 



módszerrel is elő kell segiteni a szakszervezeti könyvtárak 
állományának helyes összetételű gyarapítását. Ugyanebben áz 
összetételben résztyéSznek a szakszervezeti, illetve üzemi 
könyvtárosok a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által szérve-
zett kiadói vitákon, könyvkiadói tervek megbeszélésén* 

b./ A FőyárOsi Szabó Ervin Könyvtár módszertani vitáirá meghiy-
Ja az a*/ pontban felsorolt mintegy 50 könyvtárost. Ugyan-
csak ezen az útón ismerteti az állományellenőrzés és más ~ 
Sáakmai kérdésekben szerzett gyakorlati ismereteit. Az iráeoa 
módszertani anyagokat, módszertani leveleket a Szakszerve-
zetek Budapesti Tamáosa Kultúmevelési Agitációs és Propagan-
da Bizottsága rendelkezésére.bocsátja. 

c./ A két hálózat könyvtárosai időnként tapasztalatcsere értekez-
letet tartanak köayvajánlási módszerekről és az olvasókkal 
való foglalkozás más kérdéseiről; Ezen az úton a kerületi és 
üzemi könyvtárakban végzett politikai, agitációs és művelői-
déöt segitő munka összegyűjtött és feldolgozott tapasztalá-
tai mindkét hálózat olvasószolgálati munkáját gazdagítják*.. 

d./ A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár megszervezi a Szakszerveze-
tek Budapesti Tanácsa által kijelölt könyvtárosok részére a 
2 és 1/2 éves középfokú és a 3 hónapos alapfokú könyvtáros 
tanfolyamot*. 

e./ A Fővárősi Szabó Ervin Könyvtár központjában működő Tájékoz-
tató Szolgálat választ ad a szakszervezeti könyvtárosok (ói-' 
mek,nevek,dátumok,adatok,rendeletek, stb*) iránti kérdéseire. 

2./ A kiadványok terém 
a./ A Fővárosi Szabó Ervin Könjhrtár és a szakszervezeti könyvtá-

rak kiadvány-tervüket évenként megküldik a Szakszervezetek^ 
Budapesti Tanácsa Kultámevelósi Agitációs és Propaganda Bi-
zottságának, amelyen keresztül a két hálózat kölcsönösen i-
gényelhet egymás kiadványaiból önköltségtéritéssel. 

b./ A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a szakszervezeti könyvtá-
egy®8 fontosabb évfordulókra összegyűjtött anyagaikat 

kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsájtják, önköltség té-
rítéssel* 

c./ A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár hálózat és a szakszervezeti 
könyvtár hálózat kölcsönösen tájékoztatja egymást a készülő 
kiállítások anyagéról és a felmerülő igényeknek megfelelően 
azt kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsájtják a költsé-
gek terítése mellett. 



d./ A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár könyveibon található 
képekről, metszetekről fotóniihelyébem önköltségi áron 
reprodukciókat készit a felmerülő igényeknek megfele-
lően. 

3./ Könyvtárközi kölcsönzés. 
A kát hálózat kiterjeszti egymásra kölcsönösen a könyv-
tárközi kölcsönzés lehetőségét. 

i ' 

4./ Budapest gyűjtemény. 
'ü fïMSèSsi*êEab6 Ervin Könyvtár felajánlja segít ééá&\ 
gorban a Budapest Gyűjtemény anyagárak felhasználásával a 
budapesti üzemek törtenetének feldolgozásánál. 

5./ Vizsgálatok, ellenőrzések. 
Budapest Főváros Tanácsa VB és a Szakszervezetek Budapes-
ti Tanácsa szükségesnek tartja, hogy a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtárban, illetve a szakszervezeti könyvtárhá-
lózatban megtartott vizsgálatok, ellenőrzések alkalmával 
a brigádban résttvegyen a másik hálózat egy, vagy esetleg 
több szakembere. 

6./ Adatszolgáltatás. 
A főváros könyvtárügyének egységes 
fejlesztése érdekében szükséges a két hálózat statiszti-
kai adatainak évenkénti kicserélése. 

Fenti megállapodás alapján a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár i-
gazgatója és a Szakszervezetek Budapesti Tanácsa könyvtári e-
lő&dója dolgozzon ki konkrét munkatervet a közös feladatok 
végrehajtására 1961 december 31-ig ós azt terjesszék jóváha-
gyás vésett Budapest Főváros Tanácsa VB Népművelési Osztálya 
és a Szakszervezetek Budapesti Tanácsa Kultúráiig Agitációs és 
Propaganda Bizottsága elé. 
Az egyezményben foglalt feladatok végrehajtásáért felelős Bu-
dapest Főváros Tanacsa VB Népművelési Osztálya és a Szakszer-
vezetek Budapesti Tanácsa Kultúrális Bizottsága. Mindkét osz-
tály jelentést tesz évenként az elért eredményekről. 

Budapest, 1961. november 1. 
Budapest Főváros Tanácsa VB Szakszervezetek Budapesti 

Tanácsa 



Sashalom -
a kongresszusi könyvek forgalmáról 

Könyv cime 
Pél-
dány 
szám 

Mu-
kás ; 

Ped.Ért. 
Htbi 

Fő-
isk. Kö-zép 

isk. 
Ip. tan. 

E-
gyéb 

Ösz-
sze-sfen 

ávgyejehkót Szeretek 1 l 1 1 1 4 
Bütbennov: Fehér nyírfa 4 4 1 1 2 1 2 5 16 
Erenburg:A komműnár pipája 1 2 1 1 1 5 Fagyé j ev : Tizenkilenc en 2 2 1 V1 3 1 8 
Fagyejev:Az utolsó udege 1 2 1 3 Fagyin: Fivérek 
Fegyini Városok és évek 

2 
1 

2 
1 1 

1 1 
2 

1 1 2 
1 

8 
5 

Gorkij: Fosa Gorgyejev 
GrosszmensSztyepán Kolcsu 
gin -

3 
i/» 
2 

2 
2 

2 1 
2 1 

2 
1 1 

2 
2 

9 
9 KuznyeceviA legenda foly-

tatása 2 3 1 1 3 1 1 1 1 12 
Lácisz: üj partok felé 3 2 1 2 1 1 1 8 

Átvitel: ¿2 23 5 7 12 3 lö 14 11 87 

A Központ javasolta szovjet szépiro-
dalmi és ismeretterjesztő könyvek forgalmát több, mint két 
és fél Hónapig figyeltük, a könyvek forgási sebessége és az 
arról alkotott vélemények szempontjából, 

A következő előkészítő teendőket vé-
geztük: 

* 

1./ Külön polcon helyeztük el a figyelen-
dő könyveket, azért, hogy azok minél inkább kéznél legye -
nekt, a könyvekbe peaig kis rózsaszín cédulákat tettünk,hogy mindig visszakerüljenek a megfelelő helyre, 

» 

2./ Üveges kirakatunk egy részében helyez-
tük el a szép boritólapú könyveket (szintén cédulával), 

3./ Meglévő annotált katalógusunkból ki-
választottuk a szovjet könyvek céduláit és az olvasóasztal-
ra tettük, - . . 

A jelzett időbén összesen 29 müvet 
figyeltünk, többségében szépirodalmit. Az ismeretterjesztő 
könyvek száma 5 volt, 

A figyelt könyvek keresettsége a kö-
vetkezőképpen oszlott meg: 



Könyv cime 
Pél dány 
szám 

Mun-
kás Ped.Ért. 9isk< 

— 1 h 
IP. tan, 

"ÎT" 
gyéb 

'ösz-
ase-sen 

Áthozat» 22 23 5 7 12 5 10 14 11 87 
Mai orosz elbeszélők 2 1 2 1 1 1 1 1 8 
Msztiszlavazkij:Tavaszi 
madár a 2 2 2 2 1 1 1 8 

Nyikolajeva: Útközben 1 2 1 1 4 
Nyilin: Kegyetlenség 1 1 1 1 1 1 5 Osztrovszkij:Vihar szü-
löttei 2 1 1 1 1 2 2 8 

PausztovszkijiNagy vára-
kozások 2 2 1 1 2 1 7 Pausztovszkij: Nyugtalan 
ifjúság 2 2 1 1 2 1 7 Polevoj: Messze a front 
mögött 3 3 1 3 2 9 Solohov: Feltört ugar 

Szerafimovics: Vasáradat 
5 2 2 1 2 3 10 Solohov: Feltört ugar 

Szerafimovics: Vasáradat 4 2 1 1 1 2 2 2 2 13 
Ssimonov: Fegyvertársak 2 2 1 2 1 1 2 9 
Szimonov: Nappalok és 
éjszakák 3 3 1 1 1 1 2 9 Verhovszkaja: Ifjú Volga 4 ? 1 1 6 2 4 .3 20 Verhovszkaja: Ifjú Volga 

53 47 11 22 2? 14 25 51 30 204 
Ismeretterjesztők: 
Égretaud: Szovjet-Kelet 1 2 1 1 1 5 Nyeszturh: Az ember szár-
mazása 1 2 2 1 1 1 7 Vassziljev: Az energia és 
az ««Km» 1 1 1 2 4 

Vassziljev: Riport a 
XXI. sz.-ról 2 3 1 1 1 4 3 13 

Kalmár: Jónapot Moszkva 1 2 1 1 1 1 6 
Összesen: 59 57 15 25 29 16 52 35 31 239 

Mint a fenti táblázatból ós látható, az 59 
példány könyvet 259 alkalommal kölcsönöztük. A legmagasabb fon -
galmat Verhovszkája: Ifjú Volga cimü könyve ér e el. Az olvasókkal 
folytatott beszélgetésekből az derült ki ifilowrt:.»'kohorte*.̂  



legjobban, melyekben a magánélet problémái is szerepelnek. 
S azért szeretik jobban az új szovjet regényeket, mert e-
zek egyéni problémáikra is választ adnak. Ezzel magyaráz-
ható az is, hogy a háztartásbeli kategóriába tartozók is 
ezt a könwet vitték'legszívesebben, s elolvasása után 
egymásnak ajánlották. Annak ellenére, hogy BúbenmrAkönyve 
már régebbi kiadás, s ezért nem számítottunk nagy forgal-
mára, mégis a második helyet érte el; ehhez hozzájárult, 
hogy olvasóink közül sokan szeretik a szovjet háborús re-
gényeket. Ugyancsak nagy forgalma voit s a harmadik hely-
re került Szeraflmovicss Vasáradat-a. Ezt â müvet a figyel 
lés előtt bizony, egy kicsit elfelejtettük, s évenként kb. 
5-7 alkalommal fordult meg, a figyelés ideje alatt pedig 
tizenháromszor. Ez volt a helyzet Láciszt Uj partok felé 
és Nyilin: Kegyetlenség cimü munkájával is. 

Szép forgalmat ért el Kuznyecov: A le-
fenda folytatása cimü munkája. A fiatalabb korosztály mel-ett az idősebbek is szívesen vitték el. s jó véleménnyel 
hozták vissza. Solohov: Feltört ugar cimü regénye i$ át-
lagon felülj forgalmat ért el. Ehhez hozzájárult az, hogy 
a Rádió részletekben közvetítette, másrészt mi is külön 
felhívtuk rá'a figyelmet, mint egy régebben megjelent mü 
folytatásáraa Az olvasók véleménye szerint az Uj barázdát 
szánt az eke«jobb volt. Nagy érdeklődés mutatkozott, kü-
lönösen az értelmiség körében a Mai orosz elbeszélők i -
ránt, mert olvasóink kíváncsiak az új Írónemzedék hangjára, 
stílusára. 

Az ismeretterjesztő könyvek kihasznált-
sága majdnem 100 százalékos. A legközkedveltebb Vasszil -
dev: Eigort â XXI. századból. Ezt a müvet 13 alkalommal 
kölcsönöztük, 7 izben fiataloknak, akik fantasztikus köny-
vet kerestek. Nagyon meg voltak elégedve, s hasonlókat 
kértek. Szintén nagy volt az érdeklődés Nyeszturh: Az em-
ber ezázaazása cimü munkája iránt. Felmérésünk során lát-
hattuk, hogy nagyon keresettek az ilyen jellegű müvek, de 
sajnos, igen kevés van. Erre fel kellene hívnunk a kiadók 
figyelmét. 

A két és fél hónap alatt a megjelölt mü-veket 239-en olvasták. Ezek százalékszerü megoszlása a következő: 
' » 

Munkás 24*3 % Háztartásbeli 12*2 % 
Értelmiségi 16.3 % Főiskolás ' 6*8 % 
ebból peda- - Középiskolás 13*6 % 
gógiis 6.3 % Ip.tan. I3.8 % 

Egyéb 13 % 
-, . , Mivel a szovjet irodalom propagálását igen 
fontos feladatunknak tekintjük, a megfigyeles s az ezzel kap-
csolatos módszereink igen sok Segítséget nyújtottak Ahhoz, 
hogy lássuk könyve ink-forgását, olvasóink véleményét, további 
munkánk eredményeihez. 

000 Almásy Ilona 



a. 19 -

Egy olvasó panaszai a jubiláló 32-es könyvtárra 

Vasárnap délután van. Körülöttem csend, 
béke, nyugalom, előttem Robert Merles Két nap az élet cimü 
borzongatóan szép kisregénye. Nem könyvtári, ügy vettem az 
üzemi könyvterjesztőnél. Olvasom a regenyt elmerülten. 

- írj egy szép lirai cikket könyvtárunk-
ról! - tűnik át a dünkircheni ágyúzás tüzfüggönyén feleségem 
Ibolyakék szeme párja. Azzal gondosan eltávolítva kezem ü -
gyéből a saját tulajdonomat kepeső könyv-példányt, üres fü-
zetlapot simit elém, töltőtollat szegez szembe a félbesza-
kadt olvasmány utáni nosztalgiámmal. 

Es én irok.+. Az a férj vesse rám az 
első könyvét, aki merne... Persze, olvasni könnyebb, mint 
irni, de... 

De! (Most kanyarodok tisztelt Szer -
kesztőség a cimben kifejezett gondolatra). De nem akkor,ha 
az ember könyvtáros feleség férje, mert akkor olvasni nehe-
zebb. Hogy miért? Azt hiszem, el kellene mondanom^ A szép 
kis lirai cikk helyett. A jubiláló 32-esek címére. Nem vád-
ként, csak éppen panaszként. 

Nehogy azt higyjék¿ hogy egyedül ne-
kik jelent sokat ez a bűvös 10-es évszám. Nekem is. Két ok-
ból. Először: 10 éves voltam, amikor beléptem Budán a Cor-
vin téri Szabó Ervin könyvtár könyvespolcainak lenyűgöző 
birodalmába. (Azért emlékszem pontosan erre, mert ott vet-
tek engem utoljára komolyan.) 

Másodszor: a sashalmi könyvtár 10 év 
előtti alapítása és családom megalapítása egy időben tör -
tént. Szinte keresettnek tűnik a párhuzam, de még azt is 
higyjék el, hogy Simon Lászlóné a könyvtárvezető és a fen-
ti kékszemű hölgy, akire panaszt teszek, egy és ugyanaz a 
személy az életemben. Azt ugye, már említettem, hogy szere-
tek olvasni. Gondolom, pusztán az ismert adatok alapján sok 
konyvrajongó sorstársam irigyen gondolhatna kiváltságos 
helyzetemre. Hiszen benősültem egy könyvtárba. 

Ne irigykedjenek! Ha valami olvasni-
valóra van szükségem, szégyenszemre ballaghatok ki Sasha -
lomra, mint a többi laikus olvasó. Nejem, a kékszemű höl^y 
ugyanis soha nem hajlandó nekem, könyvet ¡Szállítani, és meg 
azzal érvel, hogy kepzeljem el, mi lenne, ha mind a 3000 ol-
vasója hasonló igénnyel lépne fel és otthonába szállíttatná 
vele a mindennapi szellemi "táplálékát. Számítsam ki, mennyit 
láthattuk volna akkor egymást, hiszen 10 év alatt több mint 
900.000 könyvet, kölcsönöztek. 



Ha jó. Kimegyek a könyvtárba« Lemondó« SZö* 
líd vágyók, jelszavam: a férj sorsa a tűrés és a szenvedés« 
Eleinte :k kiball&gtám Sashalomra, rendszerint zár» 
óra előtt* mert messze Van"-de mi törtóntf Szívesen, ked-
vesén foglalkoztak minden idegen olvasóval«ü ctíak velem 
nom« A 29 ezér kötet félét sem böngésztem-át, máris türel-
metlen pillantások kereszttüzébe kerültem; Almésy XXI sZé^* 
liden tüszkölt:kifelé a kezében tartott ajtSzEró vásrúddal, 
a kis TAtrainé. à vég$ő menedék, a gyermekkönyvtár ajtaját 
osonta be őrröa előtt,Kuranezl Piroska pedig ü böködőpolc 
hátulja felé rebbenő üjjiSra Eoppaiibott - nyilván pedagó-
giai meggondolásból, - i --Y V - r 9-

Simon László 

Ő pedig. akinek köpy vb árába - óh, én meg-
gondolatlan kőayvmoly - benősültem, 5 pedig diadalmasan a 
többiekre kacsintott és eloltotta a villanyt minden ilyen 
kópyvtári estén hoppon maradt olvasói vágyaimra, ' 

Hát ezért nem mondhatok mást, osak panaszt 
a 32-es fiókra. Mert a létem határozza meg a tudatomat. A 
szép lirai cikket a jubileumról a többi 3ooo olvasóval kel-
lene megíratni, akiknek lo éve kölcsönöznek rendületlenül. - -Es most nem irok többet! - Kérem vissza a saját könyvemet... olvasni akarok! 
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K I S z klubnap 

Zeneszó és beszélgetés morajától vol-' 
tak hangosak csütörtökön este a Titkárság szobái. A nagy te-
remben gépek" szolgáltatták a szórakozást. Először a tele-
vízió bábnüsorát nézték a legifjabbak, majd villanygyujtás 
után egyszerre felnőttnek érezve magukat, a magnetofon 4©né-
jér« elkezdődött a tánc. 

Ezalatt a kisszobában izgalmas kanasz-
tacsata dúlt, mig a másik asztalnál néhányan egy társasjáték 
megtanulásával foglalatoskodtak. Közben három vizsgára je-
lentkezett hős, reszkető térdekkel, Gönczi elvtárs - a szi-
gorú vizsgáztató - vezetésével, bevonult az igazgatói szobá-
ba, ahol a mindenre elszántak eleget'tettek a József Attila 
olvasómozgalom előirta beszámolásnak. Mindenki vidám arccal 
jött ki,bar titokban tartotta az ott történteket. 

Az est fénypontja a büfé volt, amelyet 
egy Íróasztal képviselt, telerakva finom szendvicsekkel éo 
szép süteményekkel. Zsóka, a bájos és gyakorlott kiszolgáló-
nő volt a legszorgalmasabb egész esto, mert árult, kinált, a 
pénzt kezelte, de közben arra is'jutott ideje, hogy kártya-
partnereit kíméletlenül megverje. 

A mintegy 15 KISz-tag és a megjelent 
tiszteletbeli KISz-tagok olyan jól szórakoztak, hogy a klüb-
delután a késő éjszakaba nyúlt; a legények s leányok fél -
tizenkettőkor vetettek véget a nénének. 

;A jelenlévők meg voltak elégedve min-
denkivel es mindennel, csak a távollévőkkel nem. Miért van 
az, hogy egy KISz-rendezvónyre a 60 tagú alapszervből mind-
össze körülbelül tizenöten jönnek el? Olyan jól ismernénk 
egymást? Vagy olyan komoly emberekhez, mint a kiszesek, nem 
illik egy kis szórakozás? 

Gálné Ballagi Ágnes 



BOLGÁR KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS 

Központunkban december 2-án újabb rep-
rodukció kiállítás nyilt meg. Ezúttal a bolgár Nemzeti Ga-
léria anyagából válogatott képeket, o a bolgár népviseletet 
bemutató lapokat látunk a falakon, a tárlókban pedig a bol-
gár művészettel s népművészettel foglalkozó könyveket. 

: A festmény-roprodukciók sorában a leg-
több a XIX.-XX. század művészetét képviseli. A múlt század 
közepétől a bolgár művészet részben az orosz, illetve szov-
jet művészet, nagyobbrészt a nyugat-európai művészet hatása 
alatt fejlődött. De o hatásokba is beleszövődik saját nem-
zeti jellégük. Ilyenek például a "Hazatérés a piacról", s 
a "Parasztok Szófia piacain" cimü müvek. Nem egy hazai tár-
gyú képen mégis az impresszionista neoprimitiv s más nyu-
gateurópai hatás az erősebb. 

Kiállításunk anyagában szocialista 
realizmus legkorábbi példája 1949-bőlî "Dimitrov ravatalá-
nál". A festő mondanivalója ezen a képen a lélekábrázolás 
az emberek arcán, mozdulataiban. Kompozíciójában, drámai -
ságában ennél érettebb mü 1959-ből a "Partizán dal", a "Pász-
torok Brezovo mellett" Ärueghelre emlékeztető realitásával 
talán a legsikerültebb alkotás. Az újabb szocialista-realista 
müvek sorából kiemelkedik a "Kivégzés után" (1959) és a 
"Kihallgatás" (1954). A "Kivégzés után" sokkal monumentáli-
sabb, úgy'hiszem, az újabb bolgár művészet egyik legkiemelke-
dőbb müve o 

A képeket nyilván úgy válogatták össze, 
hogy különböző tartalmukkal, kvalitásaikkal áttekintést adja-
nak a bolgár művészet sokrétű fejlődéséről. Tanulságos a 
kiállítás, mert ez is hozzájárul ahhoz, hogy megismerjük és 
becsüljük a testvéri bolgár nép kultúraját. Kár. hogy a 
bolgár építészet és szobrászat kiemelkedő alkotásairól nem 
nyerhettünk képet. 

A kiállítás megrendezéséért a Bibliográ-
fia és Propaganda Osztályt illeti dicséret. Szép feladatot 
vállalt magára azzal, hogy a Magyarországon eddig ismeretlen 
bolgár képzőművészeti alkotásokat gyűjtötte össze» 

Paál Éva 



Mindnyájunk egészsége érdekében,,, 

Munkatársaink egészöégének védelme szak-
szervezeti munkánk egyik kiemelkedő része. Hazánkban minden 
szakszervezet jelentős erőfeszítéseket tesz, hogy a különböző 
szakmai sajátosságokhoz alkalmazkodó felvilágosító és megelőző 
munkával óvja a dolgozók egészségét," 

A közalkalmazott dolgozók körében csak 
látszólag van kisebb jelentősége az egószáégvédelmi felvilágo-
sító és megelőző munkának. Annak ellenére, hogy szakmánk nem 

áellegíi, szükségesek a balesetvédelmi-propaganda és meg-
előző intézkedések. Bizonyos egészségvédelmi teendőket pedig 
éppen a közalkalmazotti munkakörülmények indokolnak, 

Szakmai területünkön három fontos pontra 
kell irányítani á munka- ós egészségvédelmi propagandát: a 
balesetvédelemre, a túlzott és indokolatlan gyógyszerfogyasz-
tás megelőzésébe ós bizonyos idegrendszeri bántalmak kiküszö-
bölésére. 

. a á balesetvédelemben helyzetünket állan-
dóan javítják azok a beruházások, amelyek a munkahelyeket -
elsősorban a kerületi könyvtárakat - nemcsak esztétikailag 
szebbé, szakmailag modernebbé és célszerűbbé teszik, hanem 
sorra megszüntetik azokat a műszaki hibaforrásokat, amelyek ha 
könyvtárunkban rendkívül ritkán ugyan, de mégis üzemi balese-
tek előidézői lehetnek. Gazdasági vezetésünk törekvéséi: a 
célszerűbb helyiség kialakítás, a modernébb világítás, jobb 
fűtési megoldások bevezetése, a padlózat, könyvállványok,rak-
tárak, stb. rendbehozása, nemcsak kényelmünket és munkánk e-
redményességét szolgálják, hanem egészségünket is védik.Kellő 
elővigyázat hiányában azonban még felújított munkahelyeinken 
is fennáll a balesetek veszélye, sokszor ott, ahol nem is 
gondolnánk. 

Ennek elkerülésére lát napvilágot rövi-
desen könyvtárunk balesetvédelmi rendszabálya, amely az'ösz-
szes rejtett veszélyekre igyekszik felhívni a figyelmet. A 
megelőző és felvilágosító munkáért nemcsak a könyvtárvezető. 
de a beosztottak is felelősek. Alattomos létrák/rosszul rög-
zített állványok, toldott-foldott villanyvezetétek és gyen-
gén világított lépcsők, gázcsapok és kirakatüvegek épptn úgy 
veszélyeztetik testi épségünket, mint a gyakorlatlan mozdufá-

tok, feledékenység és nem utolsósorban az, hogy a gyakran a-dódó cipékedő. állványokon tornázó munkánkhoz nem kérünk se-gitseget, Uj dolgozóinkat külön kell oktatnunk a célszerű 



mozgásra, a helyes erŐbeosztásrá, a helyi adottságoknak meg-
felelő "technikai" fogásokra is. A leghatásosabb ezen a téren 
az észlelt műszaki hiányosságok azonnali jelzése és kiküszö-
bölése. 

Könyvtárosaink feSzitett fizikai és főleg 
"idegmunkát" végeznek. Legtöbbjükre, főleg nödolgozóinkra, 
nemcsak a munkahely, de a család, az otthon, a második műszak 
gondjai is nehezednek. Sajnos, legtöbb esetben egyre mérték-
telenebb és orvosi félügyelet nélküli gyógyszerfogyasztással 
igyekeznék a terhelést ellensúlyozni. Nem lehet eléggé hang-
súlyozni. hogy ezzel mind magunknak, mind pedig a népgazda-
ságnak milyen súlyos kárt okoznak. A gyógyszerköltségek ha-
zánkban 1949-ben 134 millió forintot, 1960-ban már 800 mil-
lió forintot tettek ki,. Igaz ugyan, hogy az újabb, hatásos 
készítmények drágábbak, és a gyógyszerellátásba bevont dol-
gozók száma jelentősen megnövekedett, de a gyógyszerpazarlás, 
gyűjtögetés, a helytelen és indokolatlan gyógyszerfogyasztás 
is sok milliós költségtöbbletet okoz. Feltttoo, hogy mig a 
közalkalmazottak gyógyszerfogyasztása 1956-ban X? millió fo-
rint volt, 1960-ban már 29 millióra emelkedett. Szinte nap -
ról napra terjed a "gyógyszerevós",— főleg az idegnyugtató 
és fájdalomcsillapító szerek használata. Helytelen dolog i -
degrendszerünk, szellemi munkavégző képessegünk helyreáll! -
tására rendszerésen koffein én fenacetin tartalmú szereket ' 
(Karil, Belloid. Trioxazin, Centedrin, Andaxin stb.) szedni. 
Ezek hatóanyagai a vér összetételét, a veseműködést és az 
idegrendszert helyrehozhatatlanul károsítják. Éppen akkor nem 
fejtik ki megfelelően a hatásukat, amikor a legnagyobb szük-
ség lenne rájuk. Rendszeres szedes ésetén a szervezetre mind 
nagyobb ós nagyobb adagokban hatnak, igy ezeknek káros hatása 
tovább fokozódik. Veszelyes ez az öndiagpiózis és velejárója, 
az önkényes gyógyszerszedós. Szabjunk határt nyugtató és csil-
lapító gyógyszerfogyasztásunknak! 

A közalkalmazottaknál nagy számban fórdul-
nak elő idegrendszeri bántalmak és az olyan betegségek,melyek 
előidézésében az idegrendszer játszik fontos szerepet, Ezeket 
az ártalmakat minden eszközzel küszöböljük ki, előzzük meg. 
Ezzel számos szervi betegségnek (magas vérnyomás és következ-
ményei. fekélybetegségekxetb. ) vehetjük elejét. A fellépő neu-
rózisok, az idegrendszer'működési zavarai kimutatható szervi 
elváltozások nélkül, rendkivül károsak a dolgozó társadalmi' 
ós egyéni életéró. Legelterjedtebb vállfaja, a neuraszténia, 
az ideggyengeség, fáradékonysággal, ingerlékenységgel, álmat-
lansággal és nappali levertséggel, fejfájással, szedüléssel 
jár. E működési zavarok, tünetek nem mindig jelentenek beteg-
séget. A túlzott szellemi megerőltetés, pihenés hiánya, hely-
telen életmód, túlzott gyógyszerfogyasztás, meg nem felelő 



étrend sokszor vezetnok olyan kifáradási állapothoz, amely 
vonásaiban a neuraszténia képét utánozza, de a kifáradást 
előidéző okok megszűntével nyom nélkül eltűnik. Gyakori is-
métlődésük azo: ban utat nyithat a betegség létrejöttéhez. 

A neurózisok megelőzésére elsődleges te-
endő. hogy azokat a káros környezeti hatásokat és konflik-
tusokat megszüntessük, vagy legalábbis korlátozzuk, melyek 
az idegrendszer túlfesziteséhez vezetnek» Ez nemcsak a hi-
vatalvezétés és a szakszervezet feladata.'Az egyén is so -
kat tehet a káros hatások megszüntetéséré. A munkahelyek 
túlzsúfoltság kétségtelen káros tényező. A lárma, járká -
lás, a szükségesnél több és hosszabb telefonbeszeígetés, 
felesleges beszéd, a levegőtlenség és a világítás esszerütlen 
felhasználása, a fűtés és egyéb műszaki jellegű körülmények-
egyéni beavatkozással hatásosan szabályozhatok. A helyes 
munkaszervezés, a kollektiv szellem kialakítása, a jó mun-
karitmus, a túlterhelés és ezzel szemben âz adott képessé-
gek ki nem használása mind olyan tényezők, amelyek nagy mér-
tékben befolyásolgák munkatársaink idegállapotát - és ismét 
elsősorban személyektől függnek.Ugyanígy a vezetők, beosz-
tottak« munkatársak személyi kapcsolatának milyensége is 
jelentós hatású az idegállapotra. A "lelki" egészség szem-
pontjából igen fontos a jó kapcsolat, a megértés, bizalom, 
az egymáson segiteni akarás légkörének kialakítása, melyben 
gyakran még a máshonnan eredő feszültségek i3 feloldódnak. 
Ezzel szemben az áskálódás, pletyka, a türelmetlenség és kí-
méletlenség kiválthatják a neurózist. 

Mindezeken túl igyekezzünk segitséget 
nyújtani a dolgozók munkahelyen kivüli problémáinak megoldá-
sában is; különösen az anyáknak, a levelező hallgatóknak és 
a fizikai munkát végzőknek. 
.. , is mi az igazi orvosság' A helyes 

pihenes. Ez sem magatói értetődő dolog, mert ezzel kapcsolat-
ban is sok a téves felfogás. A kiadós alvás, az aktiv pihenés, 
melynek jelentős eszköze a sport, a munkahelyi- és otthoni 
testgyakorlás és közalkalmazotti viszonylatban elsősorban a 
természetjárás, amelyhez könyvtárunkban minden segitség és 
alkalom rendelkezésre áll. valamint a mellékidénybeli üdülé-
si lehetőségek fokozott kihasználása, mindennél jobban védik 
egészségünkét, munkaképességünket. Éljünk e hasznos "gyógysze-
reiocei. 

Csomor Tibor 



AZ IGAZGATÓSÁGI TANÁCS lapunk utolsó híradása óta két ülést 
Earto-trb. ïïôvember ¿7-énT kibővítve meghívott gyermekkönyv -tárosokkal, a Bikácsiné-Hargitainé által összeállított "Az_ 
olvasószolgálat főbb kérdései a gyermekkön:nrbárakbanHcimü~ 
tanulmányt tárgyalta meg. À tanulmányt a hozzászólók jónak 
tartották ós javasolták, hogy kiegészítve kerüljön be a jö-
vő esztendei évkönyvbe. A javasolt kiegészítések alapvető 
kérdésekre vonatköztakt az állomány megtisztítása az elavult 
könyvektől, a szabadpolc ós a zárt-polo rendszer összehason-
lítása, a éerdülőkkel való foglalkozás, a diafilm kölcsönzés 
nehézsegei. A legsürgősebb megoldandó kérdé3ók egyike a könyv-
tárak nyitvatartási idejének aj szabályozása. Tervbe kelléne 
venni ajánló bibliográfiák készítését a fiatal olvasóknak. 
Könwtárunkon kivüli probléma, de nekünk is szorgalmaznunk 
kell az iskolai könyvtárak feladatának megnyugtató kijelölé-
sét* Ujabb tanfolyamot kell indítanunk gyermekkönyvtárosaink-
nak. 
December 7-én az igazgatósági tanács a központi könyvtár szer-
zem én vező munkájáról készített összefogtaB^fT^gyaltaa! A . ' 
műnFát egy bizottság"állította össze Tyroler Gyula vezetesevel. 
Erdekás és szenvedélyes vita alakult kl a könyvtár gyűjtőkö-
réről. A szerzeményezés szervezetéről és jelenlegi tevekeny-
ségéről a tanács a jelentést és a javaslatokat elfogadta, a 
gyűjtőkör kérdését külön értekezleten vitatjuk meg előszór a 
konyvtáron belül, az'előkészített javaslatot pedig külső mun-
katársak bevonásával. 

A mezőgazdasági foglalkozású olvasók 
számának növeléséhez 

A tapasztalatok azt bizonyitják, hogy 
a budapesti peremkerületekben élő, mezőgazdasággal foglalkozó 
dolgozók, termelőszövetkezeti parasztok és családtagjaik ke-
vés számban látogatják könyvtárainkat. Feladatunk, hogy az <5-
szi-téli hónapok alatt az eddiginél céltudatosabb és szélesebb-
körü népszerüsitŐ munkát fejtsünk ki a termelőszövetkezeti pa-
rasztság általános és szakműveltségének fejlesztése érdekében. 

/ 



™ 4. V Çiyusôszeryezéa. A pártszervezetek, tömogsze»-
vezetek segitségevel, a kultúrotthonok, könyvtárak propagan-
daeszközeinek igénybevételével erőteljes szervesőmunkát kez-
deményezünk a 29-es, 31-es, 32-es,'33-as, 35-ös, 36-os, 40-
es es 4l-^s kerületi könyvtárakban. Ezenkivül a többi perem-
kerületben dolgozó könyvtáraink számára feladat a termelő -
szövetkezetekben a könyvtár és a könyvek fcépszerüsitése. Az 
olvasószervezési munka megindulása előtt mérjük fel. hogy a 
i S ? ! S Pa£?!ft2»» tsz-tagok és családtagjaik milyei arány« ban látogatják könyvtárainkat, Ezt használjuk fel alapul* szervezőmunkához. Célúi tűzzük ki, hogy március végéig két-szeresére emeljük parasztolvasóinL s Ä t A S 

, v . A gyakorlat igazolja, hogy helyesek törekvése-
i v é t®^elő?zfYöbkezetekben létrShozSdó kBlosönzőálloX 
||km. kapcsolatban. :M±ndenütt, ahol erre ^í?fm e tí ef eÍ e k b ef»,^ e r I^ l ő s z ö V ó t k e z ebí klubokban ¿ölcsön-2őál 1 omások§Lt hozunk létre. 

4X.ÄA. A ?®rületi Könyvtárak Osztálya december 0=! 
Í X l s ^ u f f i V ^ A ?lle?őrizni íogja lz ezzefllpclo-latos munkát. A tapasztalatokat az érdekele könyvtárveze-

S a k e r Ü l e t Í ^Itúrotthonok v.áJít^ef 

kerületi könyvtárak osztálya 

3./ Az olvasószervesés, az olvasás, a művelődés 

pontokba, kultúrotthonokba is. 
4./ Az irodalom iránti érdeklődés növelését ser-

f ï i Î k 7 â l 6 beiratkozásra mozgó é t Inak I 

yvismertető előadások^azir^lvasó találkozók és anké« * * •figg^eiési csoport^lTtámogatásávai: -kultùrotlïïl^fe 
találkozólat és aniétoklrlzlrll! zünk a termelőszövetkezetek dolgozói részére. a v,,t4-,<, ¿IF A termelőszövetkezetek központi helyiségében. 

l á i ^ l í é r 0 1 1 0 ^ ^ és„.könyvtárakban Aôleç a ¡áéfáil-' ^ y d e ^ ^ r e n d e z z u n k szépirodalmi és mezőgazdasági 

7«fl •• 6Í< A110,1 lehetőség nxilik, szorgalmazzuk ko-
l^' 01! x4 ő a d 6 a 8 k rende, 

s ö ^ f ^ i ^ k k ^ ^ t t msèrletêzzïïnft^mèl^ körök í^k^baráfc.körök, felolvasó-gorog, esetleg vitaklubok létrêïïo^sàvaTT^— — — 



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár "Gábor Andor" KISz-szervezete 
jeligés pályázatot hirdet 

" 5 é v e s a K I S z " 
címmel 

Pályázni lehet: Kiállítási forgatókönyvvel 
(vezérfohal, képanyag, kiállitható könyvek 
jegyzéke, szemléltető idézetek, stb.); 
bibliográfiával; 
röplap-fakszimile sorozattal (a KIMSz éle-
tének röplapjai, nyalókái stb.); 
KlSz-szervezetünk életét bemutató képanyag-
gal; . \ 
módszertani levéllel (pl. Hogyan foglalko-
zom a KISz-korosztályú olvasókkal?). 

A pályaművek beküldési határideje 1962. február 1. az 
alábbi cimre: 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
"Gábor Andor" 

KISz-szerveset vezetősége 
Budapest, VIII. Szabó Ervin tér 1. 

A pályamüvekhez lezárt jeligés levelet kell mellékelni. Eb-
ben szerepeljen a pályázó neve és lakáscíme. 

Erdeményhirdetés: a februári KISz-taggyüléaen. 
/ 

Pályadijak: I® dij: 3oo Ft-os takarékbetétkönyv 
Ili dij: 2oo Ft-os takarékbetétkönyv 
III. dij: I50 Ft-os takarékbetétkönyv 



S Z A K S Z E R V E Z E T I H Í R E K 

A Szakszervezeti Bizottság javaslata 
alapján a Könyvtár vezetősége a munkafegyelem megjavítása 
érdekében intézkedéseket fogadott el. Ennek szövegét janu-
ári számunkban közöljük. 

XXX 

Sakk-csapatunk biztató kezdés után vá-
ratlanul gyenge formát mutat á Szakszervezet csapatverse -
nyén. As 1. fordulóban (Száss-Marót-Pataki-Kovács összeállí-
tásban) még tisztás 2i2-es döntetlent harooltunk ki a Geo- : 
fizikai Intézet csapatával szemben;* (pontszerző: Szász és Ko-
vács), de a Rendőrfőkapitánya ágnak már sikerült revansot 
vennie a tavalyi vereségért. Azonos arányban, 3* l-es ered-
ménnyel (a Száőz-Zubonyai-Marót-Pataki együttesből a könyv-
tári "becsület-gólt" Szász szerezte). "Katasztrofális" kimé-
hétélü volt a 3. fordulóban a tavalyi második helyezett Vá-
sárcsarnokkal való találkozás, melyen Pataki matt-helyzetben 
remekül számított örökös sakkal ügyes remist csikart ki el-
lenfelétől. a többi játszmát (Szász-Zubonyai-Kovács) azon-
ban kivétel nélkül ránk verték.(3 1/2*1/2) 

Csapatuhk harci kedve a kezdeti bal-sikerek ellenére sem csökken. 
Legközelebbi ellenfelünk a Tervhivatal II« csapata lesz. 

xxx 
Téli üdülési lehetőségek: 

gyógyfürdő* kivételevei a beutalások 1 vagy 2 hetesek.) 
LILLAFÜRED SZOT-14 Ft 1961 dec.28-1962 jan. 10-ig (1 db.) MAGYMAROS SZ0T=14 » « H M 1 " 
HAJDÚSZOBOSZLÓ SZ0T=14 » » • ' « * ' « i h 
PARAD szanatórium SZ0T*14 " 1962. jan. 3-23-ig 1 " 
SIÓFOK Bányász u. SZQT»»l4 " » " 11-»24—ig 2 " 
HÉVÍZ SZOT üdülő =14 " febr;8-2l-ig Házaspár 2 » 

BAKONYBÉL SZ0T=14 " " febr.22-márc. 7-ig 1 " 
ZEBEGÉNY SZ0T=14 " " márc • 8-márc. 21-ig 6 1 » 
KIRÁLYRÉT Föv.Tan. ^16 " » jan.9-től kedden kez-

dődő turnusok.Házas-
társ: 30 Ft. 10 éven , . 
aluli gyermek 10 Ft , 



(Királyrét is ugyanolyan elbírálás alá kerül, mint 
a SZOT beutalás, évenként egyszer 2 hét s beírandó a szak-
szervezeti könyvbe.) 

Pilisszentkereszt április végéig zárva. 
A t é l folyamán "beugrójegyekre" is számithatunk. 
Zebegény és Bakonybél kivételével valamennyi üdülő-

ben központi fűtés és egyes helyeken a szobákban melegvíz 
szolgáltatás is van. 

SZAKMAI OKTATÁSUNK KERETÉBEN 1961 november 
1 - december l-ig tartott előadásom,"Tanfolyamok és foglal-
kozások: 
November 5. A magyar lira fejlődése a felszabadulás után. 

, Előadó: Diószegi András. , , 
11. a./ Konferencia a,pol.gazd.I. fejezetéből. 

b./ Előadás a pol*gazd.II. fejezetéből. 
A konferenciát vezeti és előadó: Tolnai Gy. 

11. Tanulmányi kirándulás Egerbe a Heves megyei 
könwtárba a felnőttek es gyermekek között 
végzett munka tanulmányozására. 
Résztvettek: Király Lászlóné, Hargitai Nándor-
né, Barta Ilona és Gáspáry Alajosné. 

18. A könyvismereti tanfolyamon belül további anti-
klerikális és vallástörténeti müvek ismertetése 
Előadó: Pogány Róbert. 

22. Központi és kerületi raktárkezelők és takarító-
nők "Aktuális politikai események" cimü elŐa -
dássorozata. 
Előadó: Révész Ferenc. 



November 25. a./ Az olvasószolgálat főbb kérdései a 
gyermekkönyvtarakban. 
Előadó: Bikácsi Lászlóné 

b./ A gyermek- ós ifjúsági könyvtárak 
helyzete'a Főv.Szabó Ervin Könyv-
tárakban. / 
Előadó: Varga Balázs 

29. Irodalomkritikánk problémái. 
Előadó: Rényi Péter 

A Könvytárosképző Szaktanfolyam keretében november hónapban tartott előadások és foglalkozások a Szabó Ervin könyvtaro-sok részére. 
Cimleiráa: november 1,8,I5,22.29. 

Előadó: Kondor Miklósné 
Könyvtártan: november 4,11,18,25. 

" Előadó: Tyroler Gyula 
Marxizmus- • 
Leninizmíi: november 4,11,18,25. 

Előadó: Seres László 
Könyvismeret :november 4,11,18,25. 

Előadó: Gáliczky Éva 
A Könyvtárosképző Szaktanfolyam keretében november hónapban tartott előadások es foglalkozások a szakszervezeti könyvtá-rosoknak]^ " 
Könyvtártan: november 4,12,2o,27 

" Előadó: Tyroler Gyula 
Marxizmus-
leninizmul: november 4,13,2o,27 

Előadó: Seres László 
Könyvismeret:november 2¿9,16,23,30. 

Előadó : dr. Ëcsedy Andorné 
címmleirás:_ november 2,9,16,23,30« 

Előadó: Kondor Miklósné 
Szelestey Gyuláné 
oktatási felelős 



POLGÁR ERZSÉBET 
(1923 IV.24 - 1961 XII.10) 

Rövid életéből - 38 évből - 24 évet dolgozott; Leg-
lősszabb Ideig, 8 éven keresztül a mi könyvtárunkban. Kicsi 
termetét nagy gondok viselésére tette képessé erős akarata és 
tántoríthatatlan hűsége a monkásmo z gal offlho z és a párthoz. Nél-
külözés és azôgényaég között nőtt fél. családi gondók gyötör« 
ték később is, tudott mégis segíteni és ajándékozni. 'Most; a« 
mikor eltávozott ; közülünk észrevétlenül és csendesen,' mint a-
milyen szerényén, halkan dolgozott, amig közöttünk volt, bú -
csúzóul végigkísérjük életének állomásait. ~ 

- Édesapja kommunista volt és ezért, majd később a ' 
zsidótörvények miatt többet volt munka nélkül, mint állásbán* 
s Öten vdltak testvérek... Erzsi Hiába szeretett,volna tántüL« 
ni, "Mér 14 êtes korában ' munkásnő 'égy iparművészeti műhelyben, 
papírgyárban, mâjd egy varrodában. 18 étem kora, 1 9 4 I óta 
résztvett 'A* Ifimdzgalomban, ÁT SzDPIX. kerületi szervezeté-
ben. Tárult, olvasott, agitaltf 1944-ben elhurcolták Ausch-
witzba, édesanyja ott halt meg. ; : : 

Erzsi hazatérte után bekapcsolódott újból a munkás-
mozgaXo&bâi s Országgal együtt. a maga ; életében Is épltet- . 
te m tiîaf ® A régi otthonban csak az öreg, beteg apa és a gyó-
gyíthatatlan öccse maradt § Erzsi egyedül egy társbérletben; a 
három nőtestvére âierte-széjjéX* 1948-ig ismét varrodában dói-
gözötf, kérte ki a 8ZQT, illetve az Ifjúmunkás és Ta -
nônôÂozgâlomg ' májd az MTH, ahol mint függetlenített mánkat áré 
dolgozott® 1931-ben került a Fővárosi Szabó Ervin;Könyvtárba* 
Elvégezte a Pedagógiai Főiskola könyvtáros szskát,"mint levé-
leZŐ-hallg&tó®"Először a Mester utcai könyvtárban dolgozott, :' 
majd 'a kispesti kerületi könyvtár vezetője lett® 1952 dereká-
tól 1954 ő s z é i g a módszertani öiztályon, 1954 októberétől 7 
1959 februárjáig a bibliográfiai 'öSztáítdft 'dolgozott.'A wMá4 
gyar Népművelés 10' éve"'és'a'«Hazánk feí^Zábadülása" bibliögrá-
fiáknak m&ökatáréa. Táröszeraőj© à" "HOgyiâi hódította meg az 7 
êfflbér a világot«," "József Attila olvai25töégaíöá.i* ismertető« 
je« g «Utazások á nagyvilágban«, "Szerelem. házasság, család", "Radnóti Miklós" bibliográfiáknak* önállóan állította össze'a 
"Tudomány és vallás" és "Bartók Béla" röplapbibliográfiákat. 



Közben pártbizalmi volt, a könyvtári Magyar Szovjet Baráti 
társaság titkára, az SZB tagja és pénztárosa. A kis és nagy 
feladatokat egyforma lelkesedéssel végezte.'1956 után el-
sők között harcolt a párt újjászervezéséért. 

Élete utolsó három évében - már betegen -
a pártfőiskolai könyvtár vezetőjeként és az OSzK nyilvános 
szolgálatának munkatársaként dolgozott. Mind súlyosbodó be-
tegségét hallatlan lelkierővel tűrte, egy percre sem enge-
dett emberi tartásából. 

Szerény és önfeláldozó életének értel-
met és örömet adott hite a munkásmozgalomban, munkája a 
saját és mások művelődéséért, és szeretete a család, a kol-' 
légák, az emberek iránt. Több szeretetet adott, mint kapott. 

Emlékét megőrizzük! 

Szász Károlyné 

/ 



SZEMÉLYI HÍREK 

Hoványi Jánosné, a 18-as könyvtár volt munkatársa 
Intézményünktől december 9-én megvált és az Iparművészeti Fő-
iskola könyvtárába helyezkedett el. 

Oláh Ferenoné december 1-én állományunkba került. 
A 2-es gyermekkönyvtár raktárkezelői munkáját látja el. 

Bándi Tamásnénak, a 37-es könyvtárunk munkatársának 
kislánya született: Zsuzsa. Szivből gratulálunk! 

Tátrai Tiborhénak, a 32-es könyvtárunk könyvtárosá-
nak pedig kisfia: Tibor. Mindkettőjüknek jóegészséget kivá -
nunk! 

Tolnai Ivánnénak, a 31-es könyvtár munkatársának 
kislánya született. Az édesanyának és a kis Éva,Gabriellának 
minden jót kívánunk! 



EZ TÖRTÉNT, 

Dr. Jáuszky Lajos, áss Országos Műszaki Könyvtár 
főigazgatója szakszervezeti bizottságunk rendezésében no -
vember 16-én kitűnően sikerült előadást tartott brazíliai 
élményeiről® Érdekes, színes megjelenítő erővel adott képet 
a hatalmas, távoli ország népének mindennapjairól,'gazdaság 
gi és kolúrális életéről, táji jellegzetességeiről." 

A XXIX® kongresszus kultúrpolitikai vonatkozása-
iról tartott előadást könyvtárosainknak Dr0 Ortutay Gyula, a Hazafias Népfront'Országos Tanácsának főtitkára december 9-ón 
a Kossuth Klubban* Hangsúlyozta szocialista rendszerünkben 
a tudomány'éa kultúra nagy visszahatását gazdasági előreha-
ladásunkra® Szemelvényeket tárt fel a nyugati sajtóból,amely-
ben elismerik,, hogy a két rendszer közti versenyben végső so-
ron győzelmi bénvező lesz a tudományos ¡szakemberek képzése 
ós a kulturális színvonal rohamos emelkedése. 

A Feldolgozó Osztály jelenti?«.® AZ osztály egé-
szének tervtel^esltését gátló okok - katonaság, szülési sza-
badság, betegsegek - miatt som csökkent lendülettel, az év 
végére befejezik napi 80 mü feldolgozásával a P/R anyag nu-
merus kurrensre való átdolgozását. 

A'37®000 egységre rúgó P/R gyűjteményből, mint 
profilidegent, kiválogattak mintegy 21,000 darabot, raktárra 
átdolgoztak 12,600 darabot, a P Különgyüjteményben iaarad 
- ugyancsak újonnan felvéve és szakozva - 37OO db., illetve 
ugyanannyi mü®'Mindehhez járult még 44-00 ajándékba kapott 
mü bedolgozása® 



Lapzárta Lapzárta 

PÁRT-HÍR 

A november 28-i taggyűlésen az alábbi elvtársakat választot-
tuk meg az új vezetőség tagjaiul« titkár Hónt Péteraé, tit -
kár-helyettes üray Béla, a szervező titkári teendőket Dávid 
Gyúláné ós Király Lászloné végzik, oktatási felelős Dénes A^ 
ladárné, agit-prop. felelőd Kertész Pál. Pataki Ferenc elv -
társ, tekintve. Hogy a2 Sz.B. titkára, meghatározott ügykör 
nélkül dolgozik a vezetőségbon. 

A Könyvtári Hiradó szerkesztősége eredményes, jó munkát kiván 
az új pártvezetősógnek! 

A pártvezetőség köszönetétjfejezi kit *aross Bórsányi 
Zsébét, Cséry Gyuláné. Dárdai István, Kűváos Mihály, Oláh At '-
tila,"Szalai Tibor, Tlchler Jánosné, Tóth Istvánná^ Varga JÓ* 
zsef elvtársaknak a vezetőségválasztó taggyűlés'technikai le-
bonyolításában nyújtott példamutató segítségért. 
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A szerkesztésért és kiadásért Révész Ferenc igazgató felel. 
Budapest. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár sokszorosítása. 
Szerkeszti és kiadja a Bibliográfia és Propaganda Osztály 




