




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

Megjelenik havonta 
VI. évfolyam 1. szám 1962 Január 

UJ TERVEK, REMÉNYEK 1962-re 

Olyan az újesztendő, mint egy Jó festék-
szagú, frissen vakolt ház® Olyan és mégis tizenkét hónapot kell 
várnunk, mig teljesen beköltözhetünk, mig a miénk lesz... Ad-
dig?... Addig mindenkiben él a terv, hogy az újesztendő nem -
csak üdvözlő kártyákon, hanem minél több hasznos tettel is bol-
dogabbá váljék a megelőzőnél. Kerületi könyvtárosaink naptár-
kartonjaira is felkerült az újesztendő blokkja és az első he-
tek annyi feljegyzése: új tervek, remények 1962-rel : 

És - nocsak - e2 lett riportunk cime is» 
Erről kérdezzük hát könyvtárosainkat... Tárcsázzuk már az is-
merős számokat, s 3me 

a 25-ös könyvtár vezetője. Dénes Aladárné Jelentkezik: 
- Nálunk az újesztendő újszülöttje műszaki 

részlegünk. Decemberben 28 ezer forintot kaptunk a részleg 
felállítására, s nyomban megkezdtük a vásárlást műszaki könyv-
állományunk kiegészítésére. Előzőleg azonban olvasóink igénye-
inek kutatására új módszert alkalmaztunk. Kérdőlapokat osztot-
tunk szét h műszaki érdeklődésű olvasóinknak és a beérkezett 
válaszok alapján vásároltuk meg a legújabb, legérdekesebb ki -
adványokat. Még annyit: könyvtárunk decemberben teljes egészé-
ben modern berendezést kapott és hűséges kispesti olvasóink 
örömére szép, világos, tágas helyiségeinkben áttérhettünk a 
szabadpolcos kölcsönzésre. 



/ 

A 42-es könyvtárban Kusnyár Láazlóné mondja: 
- A műszaki Irodalom felmérése As propagálása 

lesz egyik jelentős tennivalónk, A másik tervünk: minél több 
új ipari tanuló olvasót akarunk megnyerni. Ezért a kerületi 
ipari tanuló intézetek nagjr részévei felvesszük a kapcsola-" 
tot. Körükben propagáljuk könyvtárunkat» könyveinket, és fi-
atal olvasóinkkal különös lelkiismeretességgol kívánunk fog-
lalkozni, « • 

Hozzánk ke.riil a Csillag-telepi könyvállomáá, 
amelynek könyvállományát jelentősén bővit jiík- az újesztendő-
ben. Van meg sok egyéb tervünk, de ezekről ósak a megváló -
sulásukkor számolunk be a Hiradó olvasóinak, 

„.Hallói ,.3caaa könyvtár, Bánk Ferenc? 
! 4 . J 

- Igen... Mi remélünk. Még pedig új könyvt 
helyiséget,.. és nem az ismeretlen, titokzatos' 1962-tol, ha-
nem a Fővárosi, illetve a VIII. kerületi tanácstól... &ré -
gi könyvtárnyikat kinőttük. Ebbon az évben építkezések indul-
nak környékünkön, s akkor az említett tanácsi szerveken mú -
lik, hogy reményünk valósággá váljék, és a 3-as könyvtár vég-
re megfelelő helyiségbe költözzék. Ettől függnek, nagyobb 
távlatokban, további terveink is. 

Uray Béla, 6-os könyvtár! 
* 

- Izgalommal várjuk az új könyvtár felépítését. 
Ugyanis mellettünk, egy ürés telken tavasszal új OTP-ház é-
pul, amelynek földszintjót, mintegy 500 négyzetméter terüle-
ten leendő könyvtárunk foglalja el. A tervek ismeretében 
mondhatom: ez lesz Budapest egyik legmodernebb könyvtára; 
külön 

a felnőttek: és külön a gyermckokn.ok, olvasóteremmel és 
szabadpolcos kölcsönzőhelyiségekkol. Könyvállományunk mint-
egy 70 százalékát helyezzük el a szabadpolcokon. Olvasóink 
a sajtóból'értesültek a tervről s ők is alig várják, hogy 
költözzünk. 

Kerületünkben ezenkívül az újesztendőben új 
könyvtárfiőkokat létesítünk. Az albertfalvait legkesőbb feb-
ruárban nyitjuk, mintegy 3000 kötettel. Kelenföldön gyermek-
könyvtár-fiók tervét szeretnénk megvalósítani a kerületi út-
töroházban. 

» 

28-as könyvtár, Gönczi Imre: 
- Egyik legkedvesebb tervünk 1962-re könyvbárunk 

szabadpolc-területének bővítése, A /dasági Osztály segítsé-
gével ez már az év első felében megvalósul,, ós ezzel teljesül 
olvasóink igénye a meg modernebb, fizabadváiasztást biztosító 
könyvtárra, így lo.ooo-re tudjuk gyarapítani a szabadpolcra 
helyezett könyvek számát. 



Az újesztendőben rendszeressé és vonzóvá szeretnénk 
tenni az óesztendő utolsó napjaiban alakult "Ifjú olvasók műve-
lődési kör"-ét. A teendőket a kör tagjaival közösen beszéljük 
meg s mondhatom - az első összejövetel máris azt bizonyitja -
hogy sfcines, mozgalmas könyvtári ifjúsági élet alakul ki Uj -
pesten. 

Gyermekkönvvtárl t̂ rvít'ikí újabb agilis "társadalmi 
munkások" szervezése, akik legjobb hírverői lesznek annak a 
gazdag irodalmi választéknak, ' amely a ?8-as könyvtár gyermek-
részlegében várja olvasóit. Ugyanitt ebben az évben egész 
sorát rendezzük iró-olvasó találkozóknak, mert ezek 1961-ben 
nagyon szépen sikerültek. 

Dia- és keskenyfilm vetítéseinket mind nagyobb 
mértékben könyveink propagálására használjuk fel. 

Műszaki részlegünk annyira impozáns, hogy egy-egy 
kisebb könyvtár beleférne. Ennek munkájáról, a tapasztalatok-
ról e számban külön cikkben számol be Martönné kollégánk. 

8-as könyvtár, Becski Andorné: 
Nagy fába vágtuk fejszénket. Horváthné Varsányi 

Livia javaslatára közösségünk elhatározta, hogy 1962-ben i > 
gyekszik elnyerni a szocialista könyvtár megtisztelő cimet* 
Ennek megvalósítását tervézzüks úgy dolgozunk, egyetlen ol-
vasó se távozzék anélkül, hogy kerdéseire konkrét választ, 
segitő tanácsot ne adnánk. 

Egy új, fontos momentum is lesz munkánkban. Min-
den reményünk megvan rá, hogy könyvtárunk helyisége a közel-
jövőben mintegy 2oo négyzetméterrel bővül. Ez lehetővé teszi 
a könyvtár korszerű átalakítását és a szabadpolcos rendszer 
bevezetését. Ehhez kapcsolódik vállalásunk: a könyvállomány 
átfésülését időben elvégezzük és az olvasószolgálat eddigi 
módszertani tapasztalatait hasznosítjuk. Ugyancsak vállaljuk 
a kerület szakszervezeti könyvtáraival szorosabb kapcsolat 
rendszeresítését. Módszertani tanácsokkal és bibliográfiáink 
ismertetésével segítjük munkájukat. Felkérjük a Kerületi 
Könyvtárak Osztályát, hogy gyermekkönyvtárunk tevékenységét 
vizsgálja felül és tárja fel a hiányosságokat, amelyeket â 
szocialista brigád keretén belül szándékozunk felszámolni. 

Szeretnénk ezzel kapcsolatban kérni mindazokat 
a könyvtáros kollégáinkat, akik egyetértenek vele, hogy egy 
szocialista könyvtarban a könyvtárosoknak szocialista módon 
kell dolgozniuk, tanulniuk és jó közösség kialakitásá-ra tö-
rekedniük: javaslataikkal, tanacsai&kal segitseneK minkén« 

A költő szabaival: "Ez a mi munkánk - és nem is " 
kevés." 

A Könyvtéri 1 lirado szerkesztősége pedig kiván 
teljes sikert e szép cél és valr.ennyi könyvtárunk reményei-
nek, terveinek megvalósitásához. 

Vasvári István 



AZ ÚJÉV ALKALMÁVAL számos Jókívánság érkezett á 
könyvtárhoz, a könyvtár igazgatójához, az egyes osztályok-
hoz és a dolgozókhoz. Kiemeljük közülük az alábbiakat: 

A kultúráiis. a politikai és a társadalmi élet 
személyiségéi közül boldog újesztendőt kívántak Aczél György, 
AngJÜ Csaba; Balassa Gyála, .Biró Vera, Budai István, Esku-r 
lits Józáef, Gallé Eröo, Gyalmos János, Horváth JánOs, Ja-
kab Sándor, Kállai Gyula, Kiss György. Kisházi ödön, Láncos 
Jáhos, Lugossy Jénő, Mâro ián'György, Mód Péter, Pataky Lász-
ló, Orbán László, Rónai Sándor, Rózsa Miklós. Siklósi Nor-
bert, Sós Sadre, SzakAsits Arpad» Szörényi Sandőr; Szirmai 
István, Szőnyi Józséf; SZUMi István, Tauäz János, Vajda 
Imre, Vágvölgyi Tibor, Virág Csaba, Weichinger Károly, Za-
la Imre, ' ' ' 

A könyvtár Volt munkatársai közül irtak Falus 
Renée, Garami Oszkárné, Gosztonyi Tibor. Győri György, Jó-
zaa Lászlóné, Klugené Harrer Flora, Kovács Egônné, Kőhalmi 
Béla; Krúdy Gyula, Kunfalvi Jenő. Láóczos Zoltán, Mátéka 
Béla, Menyhárt Katalin, Nagy Borbála, Pásztor Jánosnó, Ra-" 
Jós lajosné, Solt Andornó, Terescsónyi György, Tiborc Zsig-
aond, Zsák Wilfried, 

A könyvtárügy területéről a Művelődésügyi Minisz-
térium Könyvtárosztálya, a Fővárosi Tanács VB Népművelési 
Osztálya, A könyvtáros szerkesztősége, Agrártüd, Egyetem 
Gödöllői Könyvtára, Állami Gorkij Könyvtár, Budapesti Mű-
szaki Egyetem Könyvtára, Eötvös Lóránt Egyetem Könyvtára, 
Debreceni Egyetemi Könyvtár, Közp. Stát. Hivatal Könyvtára, 
M, Tud. Akadémia Könyvtára, Országgyűlési Könyvtár, Orsz. 
Pedagógiai Könyvtár, Orsz. Műszaki Könyvtár, Orsz, Széohé-
nyi Könyvtár, Csongrádmegyei Könyvtár, Hevesmegyei Könyvtár, 
Tolnamegyei Könyvtár, Bács-Kiskun «aie gyei Könyvtár, Győr-
Sopron-begyei Könyvtár, Baranyamegyei Könyvtár, Veszprém-
megyei Könyvtár, Kemencei Községi Könyvtár. 

Babes-Bólyai Kolozsvári Egyetemi Könyvtár,'Bib-
liotéka Narodowa Warszawa, Bibliotéka Publiczna m. St. Wár-
szawy. Deutsche Bücherei Leipzig, Fundamentalnaja Biblio-
téka Äkademii Nauk SzSzßzR, Marosvásárhelyi Tartományi Könyv-
tár, Me stska Lidova Knihovna Praha, Román Tud.Akadémia Könyv-
tára, Szófiai Kolarôv Könyvtár. Stadtbibliotek Berlin, Sve-
töZár Maskovié Könyvtár Belgrád, Uúiverzitná Knizmica Bratis-
lava, Universitätsbibliothek Halle, Universitätsbibliothek 
Rostock. 

Hivatalok, intézmények, Szervezetek: Akádámiá Ri-
adói Allami Könyvterjesztő Vállalat, Bolgár Kultúra, Budapest 
Főváros Ill.ker., IV.ker., Vl.ker», VIII.ker. és.XIÍI.kér. 
Tanácsa VB Népmüv. Osztállyá, Budapesti Történeti Muzeum, Cseh-
szlovák Szocialista Köztársaság I.Nêf'yBôvetségû, Európa-Könyv-
kiadó, Fővárosi Nyomdaipari Vállalat, Gondolat Kiadó, "Jugos-
lavia" Kiadó, Kinai Népköztársaság Nagykövetsége, Kultúra 
Külker. Vállalat, Legújabbkori Történeti Muzeum, Köhwkötő 
KTSz, Közalkalmazottak Szaksz. Budapesti Bizottsága, Magyar 
Hirdető Sajtófigyelő, Magyar'Nők Orsz. Tanácsa, Magyar Réndőr 
Szerkesztősége, M, Tud. Akad. Történettudományi intézete, Ma-



gyamok Világszövetsége, Móra Ferenc Kiadó, Műszaki Kiadó, Müv. 
Iá, Kiadói Főigazgatóság, Némét Egység Bizottsága, OFOTEBT,. 
Országos Idegenforgalmi Tanács, Papír és Irószerbolt So-
mán ; Népköztársaság Nagykövetsége, "Ruch" lengyel külker»válla-
lat. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Bpesti Szervezete, 
Túristaházakat Kezelő Vállalat. 

A Szabó Ervin Könyvtár is elküldte jókíván-
ságait a Vele kapcsolatban álló pártszervek, tömegszervezeték, 
hivatalok, intézmények és szervezetek vezetőinek és dolgozó-
inak. 

V a r á z s 

Most adja el3Ő autógramját. Kissé ákom-bákom módra, 
mégis hajszálfinom Vonásokkal. Ilyen az egyénisége is Békés 
Jutkának, a Dohány Utcai általános iskola III. Osztályos tanu-
lójának. Vékony, ugrifüles^ feketeszemű kislány. De möst arca 
kipirult, ahogy megilletődötten átveszi a Liszt Ferenó téri 
gyermekkönyvtár 3000. olvasójának járó jutalomkönyvet, a diszes 
kötésű Gfimm-méséket. Kattan a Népszabadság fotoriporterének 
fényképezőgépef s holnap megjelenik Jutka képé az ország legna-
gyobb lakjában, "Pedig nem is akart'eljönni" - mondja a nagyon 
boldog nővére, a IV.-es Békés Erzsi. Aztán a Magyar Nemzet ri-
portere beszélget Jutkával, no meg a többi gyerekkel. Holnap 
cikk jelenik meg arról, hogy a Könyvtár világitó berendezései 
alig-alig adnak fényt az olvasó gyerekelmek. így igaz. A könyv-
táros nénik áróa mégis ragyog, hiszen itt a Jooo. gyerekük! S 
nincs megállás, mert zsivajogva, tolongva'várnak könyvre a 
többiek. Pár perc és tűnőben már a varázs... Lehet, évtizedek 
múlnak, de Békés Jutka nem fogja elfelejteni soha, hogy valami-
kor,- egy decemberi délután - mintha valami mesébe csöppent vol-
na - oly váratlanul ünnepelték őt, egy mesebelien szép gyer -
mekkönyvtár 3000. olvasóját. 

08000 



V I T A 

Megjegyzések az állományellenőrzés új módszeréhez 

Könyvtárunkban ez évben alkalmaztuk elő-
ször állományellenőrzéskor az úgynevezett lengyel-módszert. 
A Könyvtári Hiradó 1961. júliusi számában már megjelent egy 
cikk erről a témáról. Ez az új módszert egyértelműen pozi-
tívan értékelte. Ezért mi elsősorban a lengyel-módszer ne-
fativumait tárgyaljuk részletesebben..Tapasztalatainkat, szrevételeinket és megjegyzéseinket szeretnénk röviden 
közölni. 

Tehát* mi a lengyel-módszer újszerűsége? 
Hasonlítsuk össze a két leltározási*mó -

dot a munka folyamata szerint! 
I. Előkészítő munkák* 
A lengyel-módszerrel az előkészítő mun -

kák lényegesen megrövidülnek ós technikailag egyszerűbben 
megoldhatok. Konkréten* sem a raktárlapokat, sem a lejára-
tot nem kell megjelölni, szám sorrend szerint szétdobálni 
és ismét.visszasorolni, hanem az úgynevezett lengyel kar -
tonok segítségével összehasonlítjuk a cimleltárkönyvet a 
raktárlapokkal, azok belső rendjenek megbontása nélkül.A 
cimleltárkönyv alapján (pirossal) jelöljük az állományból 
törölt könyvekaek megfelelő leltári számokat a lengyel la-
pokon. M&jd a raktáriapok megbontása nélkül, annak sorrend-
jében (kékkel) jelöljük-az állományban lévő könyveknek meg-
felelő leltári számokat. Ekkor derülnek ki a jelöletlenül 
maradt kockák alapján a hiányzó raktárlapok. 

II. összehasonlító munkák* 
Ezután kerül sor végre a tulajdonképpeni 

leltári ellenőrzésre*'a raktárlapok és könyvek egyeztetésé-
re a jól ismert módon. 

Mivel a módszer lényegéből adódik, hogy a 
raktárlapokat kizárólag a könyvvel lehet egyeztetni, a rak-
tár egyeztetése után a kikölcsönzött könyvek leltározása 
csak nyitás után hajtható végre. 

Ezzel szemben a régi módszernél először 
egyeztetjük a cimleltárkönyvet a raktárlapokkal, másodszor 
a raktárlapot a raktárban lévő könyvanyaggal, illetve a le-
járatban lévő könyvkártyával. így a régi eljárásnál a lejárat 
összehasonlítása után az állományellenorzés gyakorlatilag 
befejeződik. A lengyel-módszer szerint - bár a munkafolya-
mat egy összehasonlító momentummal bővül - a kikölcsönzött 
könyvek ellenőrzése elmarad, tehát a munka jelentős része 
még megoldásra vár. 



III. Nyitás utáni feladatok: 
A zárvatartás után meginduló kölcsönzés nagy forgal-

mat Jelent, Akkor is nagy tömegű könyv özönlik vissza, ha zá-
rás előtt nem kölcsönöztünk a szokásosnál többet. A nagy for-
galommal párhuzamosán leltározni kell a folyamatosan érkező 
könyveket, Vigyázva, hogy a kétféle könyvanyag össze ne keve-
redjék, mert ha a visszaérkezettek közül egy is a már leltá -
rozottak közé kerül, az menthetetlenül leltárhiányként Jelent-
kezik, csaknem lehetetlen utána keresni, 

Kis könyvtárban dolgozunk, mindössze négyen. Szoron-
gató helyszűkében vagyunk. Óriási problémát Jelentett a köny-
vek elkülönítése ós a kölcsönzéssel párhuzamos hasonlítása. 
Hogy wki ne fusson alólunk a talaj és az idő", külső segítsé-
get kellett igénybe vennünk. 

Értékelésünk* 
1, A lengyel-módszer ebben a formájában, ahogy mi 

- szigorúan az előírás szerint - alkalmaztuk, pontatlan és 
nagy hibalehetőséget .enged. Tapasztalatunk szerint ez a követ-
kezőkből ered: 

A többszöri összehasonlításból sok adminisztrációs 
hiba adódik. 

Az egyidejű kölcsönzés és egyeztetés hetekig elhúzódó 
munkafolyamata óhatatlanul tévedésekre vezet. 

Tulajdonképpen a véletlenre van utalva a könyvtáros, 
hiszen a hiányként állva maradt raktárlapok tömegét senki sem 
tarthatja fejben, és a véletlenen múlik, hogy a nagy forgalom 
közben egy-egy könyv szembe tünik-e. 

Külső, idegen munkatárs igénybevétele feltétlenül a 
munka pontatlanságát eredményezi. Hiszen nem is kiváhható sen-
kitől, aki a könyvtér egész munkájában nem vesz részt, a mun-
ka heíyi sajátosságait nem ismeri, ideiglenes munkaerőként 
dolgozik, hogy minden kis mozzanatot teljes felelősseggel és 
a helyi könyvtároséhoz hasonló ügyszeretettel végezzen. 

2, Végeredményben a munkára fordított idő nem rövi-
debb, mint a regi módszer szerint, mert amit az előkészitő 
munkánál időben nyerünk, azt a nyitás után, a kölcsönzés köz-
ben történő keresgéléssel bőségesen és meglehetősen idegesí-
tő módon utólag ráfordítjuk. 

Tapasztalatunk az, hogy kis könyvtár lévén, ahol a 
feltételek nem voltak biztosítva, a régi módszerrel pontosab-
ban tudtunk dolgozni. Tanulságul azért levontuk, hogy sokkal 
nagyobb precizitással,Jobb eredményt értünk volna el. 

ügy gondoljuk, az új módszer lényeges szempontból 
Jobb mint a regi, azonban ez sem probléma mentes. 

A megoldást talán a kettő szerencsés összeházasításé 
adná. Oly módon, hogy a munka előkészítését a lengyel-módszer 



szerint, a kikölcsönzött könyvek leltári éllenőrzését pedig 
a régi módszer szerint, a lejárat alapján, nyitás előtt vé-
geznénk* 

Nattán Júlia és 
dr. Németh Sándorné 
a 38-as könyvtár munkatársai 

Tapasztalataink az állományellenőrzés új módszeréről 

1961-ben az állományellenőrzést a központ 
javasolta "lengyel" módszerrel, ellenőrző kartonok segítsé-
gével bonyolítottuk le* 

Általános előnyként kell hangsúlyoznunk, 
hogy igy az állományellenőrzés,különösen a megfelőzó munkála-
tok^ gyorsabb lett. Meg kell jegyeznünk viszontt az ellen-
őrző kartonokkal való munka pontatlanságot rejt magában. 
Másfél-két óra elteltével ugyanis a könyvtáros figyelme nem 
elég intenzív ahhoz, hogy hibamentesen dolgozzék. Igen jó 
azonban, hogy amennyiben az ellenőrző kartonokon a gyarapo-
dást és a csökkenést következetesen és pontosan vezetik, a 
két állományellenőrzés közötti időszakban, a raktárlapokkal 
való egyeztetés feleslegessé válik. 

Az útmutatótól eltérőleg a lejárat egyez-
tetését nem a nyitvatartás idején végeztük el. hanem meg'a 
zárvatartás alatt. Ezt több okból is fontosnak tartottuk. 
Egy olyan könyvtárban, ahol az elcserélt könyvek száma nem 
jelentós - és ezt mindenképpen biztositani kell -, a lejárat 
kellőképpen reprezentálja a kintlévő állományt. Ezért semmi-
képpen sem helyes, hogy a zárvatartás utáni Időkben, amikor 
a forgalom úgyis fokozott, könyvtárost vagy könyvtárosokat 
elvonjunk az olvasó-szolgalattól. Ezt a munkát egyébként is 
a zárvatartás nyugodt körülményei között sokkal körültekin-
tőbben és gyorsabban elvégezhetjük. A másik ok, ami a köz-
pont javaslata ellen szól az, hogy-igy a leltározást csak 
hónapok múlva lehet végleg lezárni. Nyári hónapokban több 
a késő olvasó és a vissza nem hozott könyvek száma is, ami 
a hiányok megállapítását lehetetlenné teszi. 

Még az új ellenőrző kartonok elkészítése 
előtt felhívtuk a figyelmet a tipográfia fontosságára. Mi-
vel az elkészült új kartonokon a tapasztalat figyelembevételét 



nom észleltük, ismét megemlítjük: a számokat Vastagabb vona-
lakkal el kell határolni egymástól (minden 10,-nél függőié -
gesen és minden századiknál vízszintesen); Ez az egyeztetés 
munkáját mérhetően legalább másfélszer gyorsabbá teszi. (A 
szakirodalomban közölt mintáknál mindez egyébként megtalál -
ható.) A számok is nagyobbak legyenek. A kocka nagysága ma -
radhat. -

Szándékosan csupán néhány kérdést érintettünk 
és nem beszéltünk azokról a mozzanatokról, melyek munkánk-
ban azonosak maradtak. 

Bánk Ferenc 

M e g j e g y z é s 

Az állományellenőrzés tanulságait általában helyesen 
látják mind a 38-as, mind a 3-as könyvtár munkatársai. Mi is 
ugy véljük, hogy a régi eljárás és a "lengyel-módszer" előnye-
fűé* együttes érvényesítésével kell kTálakltanunk a lagköze-
lebbi állományellénőrzós metódusát. 

Ugy hisszük azonban;. hogy e téren sem szabad léfékez-
nunk a további kisérletezést. Magunk részéről az alapos, meg-
bízható mn&kát tartjuk a legfőbb követelménynek. 

Szükséges volna a két állományellenőrzés közötti idő-
szakokat 2-3 évvel meghosszabbítani. Ehhez a felsőbb szervek 
hozzájárulása szükségese-

Meggyőződésünk, hogy ag állományellenőrzés központi 
megbízott irányításával lehet csak megnyiiitato7~.hbn.riek azonban 
meg kell móg találnunk a megfelelő módját. Sziléi kísérleteink 
e tekintetben keveset adtak, mert az ellehőrzést vezető könyv-
tárosokat nem készítettük fel megfelelően, feladataikat nem 
szabtuk meg világosan, s kellő időt sem biztosítottunk minden 
esetben. 

Februárban - a tapasztalatok alapján - elkészítjük 
az uj javaslatot. A könyvtárvezetőkkel tartandó vita után ad-
juk, majd ki. 

Kerületi Könyvtárak 
Osztálya 



U J K I A D V Á N Y A I N K 

"Magyarok és a Risorgimento" 

könyvtárunk, a Magyar RisorgiAento Emlékbizottság és a Haza-
fias Népfront közös kiadványa, 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár újkori történelmi 
alapkönyvtár jellegét juttatja kifejezésre legújabb kiadvá -
nyunk, a "Magyarok és a Risorgimento". Az elmúlt esztendő 
egyik legjelentősebb történelmi centenáriuma völt az egysó -
tea Olaszország létrejöttének, az olasz polgári forradalom s nemzeti felszabadító háború győzelmes befejezésének szá-
zadik évfordulója, amelynek rendkívül sok magyar vonatkozá-
sa van, - és ezt a nagyfontosságú kérdést választotta tár -
gyáúl a most megjelent FSzJEK-kiadvány. Mind történettudomá-
nyi, mind pedig politikai szempontból réndkivül hasznos ós 
indokolt volt a kiadvány megjelentetés©, habár politikai vo-
natkozásait elsősorban a Magyar Risorgimento Emlékbizottsá-
gának és a Hazafias Népfrontnak feladata kidomborítani. 

A terjedelmes - 207 oldalas - kiadvány két önálló 
munkát tartalmaz, Ács Tivadar "A magyar légionisták életrajz-
gyűjteménye" és Gát iné Pásztor Mária "A Risorgimento magyar 
bibliográfiája" eimü müveit * Aktualitását is tekintve, mind-
kettő figyelemreméltó munka. A kiadvány szerkesztését Szász 
Károlyné végezte. 

A könyv nagyobbik részét Ács Tivadar anyaggyüjtemé-
ny© foglalja el. Különböző - igen szétszórt - forrásokból 
ismerteti az olaszországi forradalmi harcokban résztvevő Ma-
gyar Légió 1752 tagjának névsorát, s közre adja féllelhető 
életrajzi adataikat is. Bár az ilyen alfabetikus sorrendbe 
Szedett asyaggyüjtemények nem képviselnek olvasmányos anyagot 
-céljuk elsősorban a tudományos vizsgálódás -, az itt fel-
sorolt adatok mégis önként kínálkoznak olvasásra, olyan iz-
galmas képeit vetítik az olvasó elé a kornak és mindenekelőtt 
a tragikus sorsú magvar c migrác.ió hányatott - de ugyanakkor 
dicsőséges - életének. HlsZen á légió tagjai nemcsak az olasz 
nemzeti államért harcoltak, hanem nagy számban részt vettek 
a bajorországi és poroszországi légióban - szolgálva ezzel 
az egységes német állam végeredményben haladó eszméjét; részt 
Vettek az USA rabszolgafelszabaditó polgárháborújában, har-
coltak több latinamerikai állam szabadságáért (Kuba, Mexikó, 
stb.), elősegítették sok más latinamerikai ország polgári 
fejlődését. Stb. Ez életrajzokból is kitűnik, hogy a polgári 
forradalmát vesztett magyarság legforradalmibb erői mint vál-
tak a nemzetközi sikon a. demokratikus forradalom és a szabad-
ság harcosaivá és (a lengyelek mellett) ezen mozgalmaknak 
mintegy élesztőivó. 



A felsorolt 1752 életrajz természetesen nem tel-
jes. csak töredékét nyújtja a£ olaszországi harcokban részt-
vett magyarok számának. Mégis, ez a felsorolás eddig á leg-
teljesebb - hiszen igen sok magyar harcos (a légióban, de 
különösen az egyes szabadcsapatokban stb.) eltitkolta nevét, 
nehogy ártson a Habsburg-abszolutizmus börtönében maradt 
hozzátartozóinak. Mégis, az itt felsorolt nevek bizonyítják 
- ahogy Ács„Tivadar is kifejti -, hogy sokkal nagyobb a ma-
gyar szabadságharcosok jelentősége az olasz polgári forrada-
lomban, amint ezt eddig hittük, Különösen jelentős a Garibal-
di vezette szicíliai harcokban, ahol a "marsalai ezer" igen 
jelentékeny számban éppen magyarokból állt. S közismert,hogy 
eppen a kettős nápolyi királyság megdöntése adta meg a főlö-
kést az egységes Olaszország ügyének. 

Ács Tivadar igen nagy kutatómunka alapján álli-" 
totta össze névjegyzékét. Azt hisszük azonban, hogy további 
levéltári kutatómunka - főleg a visszaállított Helytartóta«fc 
nács irataiban, iktatókönyveiben, spicli-jelentéseiben stb, -
még sok további név felderítését tenné lehetővé. Ugyanakkor 
helyesnek találnék azt, ha a szerző a magyar légió névsorá-' 
bél kiszűrné - esetleg függelékben adná - azon tagok neveit, 
akik nem magyarországi születésűek. Ezek nem nagyszámnak, 
mégis torzítják a magyarság részvételének arányát az olasz-
országi harcokban. 

A Risorgimento magyar bibliográfiája - amelyet 
Gátiné Pásztor Mária áJLlitott össze - ugyancsak régi hiányt 
pótol anyagával. A bibliográfia válogatas átfogja a Risör-
gimento egész magyar vonatkozású tematikáját. A történeti 
anyag kutatójának, az érdeklődőknek segítséget nyújt a bib-" 
liográfia jó tagoltsága és az egyes történeti témák áttekint 
tését elősegítő"rész-cimek sora. így végigkíséri az 1848/49*^8 
magyarországi forradalomban kialakult magyar-olasz kapcsola-
toktól az 1866-os háború végóig'a magyarok részvételét az o-
laszországi harcban. (Kár, hogy nem tér ki az 1848-as or-
szággyűlésnek az olasz forradalmi mozgalmakkal kapcsolatos 
vitaira.) A bibliográfia jelentőségével kapcsolatban végül 
is ugyanezt mondhatjuk, amit az Ács-féle anyaggyűjtéssel kap-
csolatban: igen hasznos, mert elősegíti a magyarok jelentősé-
gének megismerését az Olaszországot egyesítő harcokban, S itt 
újra alá kell húznunk azt a kívánságunkat, hogy a Magyar Ri-
sorgimento Emlékbizottság ós a Hazafias Népfront megfelelően 
aknázza ki a kiadványban jelentkező politikai értékeket. Saj-
nálatos, hogy eléggé elmaradtunk a Risorgimento magyar jelen-
tőségének értékelésében^ s talán ez a kiadvány valamit pótol-
hat az elmaradásból. 

Végül kiemeljük még a "Magyarok és a Risorgimento" 
tetszetős külsejét, gondos szerkesztesét -mely nem egyszer 
az anyag kiegészitesíbeh is megnyilvánul -, s amely Szász Ká-
ró lyné munkáját dicséri. 

Azt hisszük, hogy a kiadványt a történelem iránt 
érdeklődő olvasóink is örömmel forgatják majd. 

Tolnai György 



Szállj, költemény 

Egy-két óra áll rendelkezésemre a Könyvtári Hiradó 
lapzártaig* de ugy érzem, hogy néhány sorban imom kell arról 
az örömről, mélyet a Bibliográfia és Propaganda OsZtály új, 
vönzó külsejü,'remek tartalmú kiadványa, a "Szállj, költemény" 
keltett bennem, -

Melyikünk'nem ismeri azt a Jó néhány esetben meg-
ismétlődő . problémát, amikor vagy nekünk, vagy valamelyik ol-
vasónak szüksége vari a felszabadulás utflubi kóltőiKsaaedék e-
gyikének'életrajzára, vagy munkásságának rövid, elemző ismer-
tetésére, Befejezett költői életmű esetén elboldogulunk va-
lahogy egy-egy elő-, vagy utószóval, valamelyik tanulmánykö-
tetben talált részlettel, vagy esetleg a kérdéses elhúnyt köl-
tőről irt önálló tanulmánnyal, s nem utolsó sorban saját is-
mereteink megfelelő alkalmazásával. 

Az új magyâr lirával és annak képviselőivel sokkal 
nehezebb a helyzetünk. Néhány kivételtől eltekintve az érdek-
lődő olvasónak sokszor sehogy, vagy nagyon körülményes tájé -
kozódás útján tudunk választ adni. 

Ugy kellett èz a könyvecske, mint egy falat ke -
nyérv Nincs összefoglaló marxista szemléletű irodalomtörténet 
tünk, és ha lenne, akkor sem válószinü, hogy mindenkivel fog-
lalkozna, akit itu megtalálunk. Hézagpótló mü, amely segit az 
új magyar költészet népszerűsítésében. : 

Ezen a területen nagyok a feladataink. Falat kell 
áttörnünk az olvasó érdeklődése és az uj magyar'költészet kö-
zött. Ellenállást kell leküzdenünk magunkban is, hogy egy új 
Verseskötetet elolvassunk. Kétségbeejtően rosszul állunk ezen 
a téren, pedig tudott dolog, hogy elsősorban magunkon kell 
kezdenünk, ha azt a bizonyos falat át akarjuk törni. 

Ugyanez áll hafci eszközeink megismerésében is.Bé-
szóltem néhány kollégával; akik bele Sem lapozták a "Szállj, 
költemény"«be, s igy nem Is tudhatják, vmilyen kitűnő segitseg 
áll rendelkezésűkre. -

'E kötet meglévő érdeklődést kielégit, meg nem lévőt 
felkelthet. 51 költő értékelését találjuk ebben a rendkívül 
von$ó külsejü kis könyvecskében, néhány, lényeget kifejező, rö-
vid, emelkedett hangú sorbán. Az anyag gyűjtésének lezártáig 
veszi számba azokat áz 194-5 óta megszólalt költőket, akik mél-
tók maradtak e névre. Régi, elismert nagyokat ós felszabadulás 
után megjelenő fiatalokat. A régiek közt olyanokat is¿ akik 
már nem élnek, mint pl. Szabó Lőrinc, Gábor Andor stb. Az is-
mertetések után megtaláljuk a felszabadulás után megjelent mü-
veik felsorolását, valamint műfordításaikat is. 

Az a néhány olvasó, akinek kezébe adhattam, a leg-
nagyobb elismerés hangján nyilatkozott. Meggyőződésem, hogy 
elébe kell menni az olvasó kívánságának, kérés nélkül is kéz-
be kell adni, és az eredmény mutatkozni fog. 

Jómagam pedig itt fejezem ki köszönetemet a "Szállj 
költemény" szerkesztői munkaközösségének és a szerkesztőnek, 
Vasvári Istvánnak, 

Wiener Józsefné 



G o n d o l a t o k 
"A természettudományos irodalom népszerűsítése" 

kiadványunk kapcsán 

Kétségtelenül úttörő vállalkozás könyvtá-
runkban tanulmányt Írni, annotált, bibliográfiát készíteni a 
természettudományos irodalom propagálására. A Szabó Ervin 
Könyvtár módszertani kiadványai általában mint "kényes" terü-
letet kerülték a foglalkozást a természettudományos iroda -
lommal. A kezdeményezés tehát mindenképpen dicséretes. 

E módszertani útmutató és bibliográfia 
szerzője, Csomor Tibor felkészültségét már a "Szép könyvek 
a termeszetről" cimü kiadványból is megismerhettük, s igazán 
nem róható fel hibájául, hogy a kézirat elkészülésé és a meg-
jelenés időpontja között több, mint egy óv'tőit el, amely a 
bibliográfiai rész értékét némileg csökkenti. Tekintettel, 
hogy sokszorosított anyagról van szó, nem egészen érthető ez 
a késedelem. 

A módszertani rész foglalkozik azokkal az 
általános alapelvekkel, amelyek előfeltételei a munkának. A 
szerző nem ment bele a speciális problematikák boncolásába, 
és - megítélésem szerint helyesen - a könyvtári munka más 
területén is használatos módszerek alkalmazását mutatta be a 
természettudományos irodalom területén. Ez kezdetnek jó, azön-

véleményem szerint csak akkor, ha továbbmegyünk és módját 
ejtjük, hogy további kiadványokban rámutassunk azokra a kér-" 
désekre, amelyek az általánostól megkülönböztetik a reáltudo-
mányok könyvanyagával való foglalkozást. 

Nincs itt arra lehetőség, hogy minden rész-
letkérdést megvizsgáljunk. Az állományfejlesztés kérdéséhen 
azonban megkísérlem illusztrálni, hogy vannak vitatható sajá-
tos elvi kerdések, s feltehetően Csomor kollégám azért nem 
bonyolódott bele ezek részleteibe, mert akkor a módszertani 
részt aligha lehetett volna 42 lapban összesűríteni. 

A gyarapítás kérdéséről ezt irjai "Más mü-
veknél az a lényeges, hogy a mü érdekes, jól megirt.legyen, ' 
Ha ennek a feltetelnek nem felel meg, nem érdemes beszerezni. 
Az állománygyarapítás alapvető szempontja tehát nem a forga-
lomhoz igazodás, inkább a várható szükséglet kielégítésére al-
kalmas ideális állomány, azaz a jó gyűjtemény," 

Mi következik ebből? 
Az egyik, amiben csak részben van igaza a 

szerzőnek, nemcsak "más müveknél" lényeges, hogy érdekesed 
és jól legyen megirva. Ugyanis kivéve a lexikális jellegű, tu-
dományos igényű müveket, ezt az előfeltételt érdemes figye-



lembe vermi. A másik, ennél már "izgalmasabb" kérdés, hogy 
az állománygyarapítás alapvető szempontja nem a forgalomhoz 
igazodás. 

Az egész állományfejlesztós kulcskérdése, 
mennyire tudjuk megállapítani, hogy az adőtt uj kiadvány 
"hosszú távon" alapirodaiomnafr tekinthető-e az adott té -
mában, ; vagy csak pillanatnyi olvasói érdeklődést elégit ki. 
Nyilvánvaló, ha alapvető műről van szó, teljes mértékbén 
indokolt a szerző véleménye, hogy "ideális állományt, jó 
gyűjteményt" kell kialakítani. Nem szabad azonban a vásár-
lás jó statisztikai mutatója kedvéért szinte minden megje-
lenő természettudományos könyvnél a maximális példányszám-
ra törekedni. ; 

Ahhoz, hogy a kérdést megvizsgálhassuk, 
tisztáznunk kell, hogy mit;nevezíink új könyvnek a termé-
szettudományos irodalomban. 

A döntő az, hogy az új; könyv színvonalán 
az adott témából milyen irodalom áll, még a könyvtár rendel-
kezésére. Szűkítsük le még jobban a gondolatkört. Az utóbbi 
1-2 évben például a kiádók egymás után jelentettek meg köny-
veket az állatvilágról, melyek kivétel nélkül alapfokuak,és 
hasonlóságuk szinte megdöbbentő. Csupán kiállításban és 
formában különbözőek és ilyen esetekben kérdéses, hogy meny-
nyiben van új kiadvánnyal dolgunk. Nem szabad elfelejtenünk, 
hogy a könyvkiadás a kereskedelmi igényeknek megfelelően 
fokozott mértékben adja közre a népszerűsítő tudományos i-
rodaimat, azonban a könyvtár éppen megőrző jellegénél fogva 
más szempontokat vesz elsődlegesen fontolóra. Nem kétséges, 
ha például klasszikus értékű szépirodalmi műből új kiadás 
jelenik meg, a szerzeményezésnél figyelembe kell.venni,hogy 
az előző kiadványokból milyen készlet áll rendelkezésre, 
milyen az olvasói igény, stb. 

Következésképpen a természettudományos iro-
dalomnál az "új kiadványt" nem mindig az jelzi, hogy a mü 
szerzőjer cime nem azonos egyetlen előző kiadvánnyal sem, hanem az, hogy tartalmi szempontból milyen mértékben nyújt 
olyan újat, ami a könyvtár meglévő állományától eltér. Az 
adott kiadvány újszerűségének mérve, és természetesen a 
rendelkezésre álló hasonló könyvek raktáron lévő mennyisége 
szabja meg a szerzeményezés helyes arányát. 

Ez az egész problémakör szórós összefüggés-
ben van a könyvanyag elavulásának kérdésével, csakúgy,mint 
bármilyen állományelemző munka reális értékelésével. 

Biztos, hogy a re áltudományok, ismeretter-
jesztő könyveinek kérdéseivel a szerzeményezéstől az olva-
sószolgálatig, még sokat kell foglalkoznunk, hogy munkánk 
tartalmi színvonala tovább emelkedjék. Ez a kiadvány kitű-
nő alap arra, hogy az érdeklődést felkeltse és a téma rész-
letkérdéseinek elemzésére rátérhessünk. Ehhez azonban'két-
ségbelenül több terjedelmet kellett volna biztosítani. 



Az adott lehetőségek között dicsérendő nemcsak a mértéktartás, 
hanem az a törekvés is, amellyel a szerző igyekezett az egész 
kérdést átfogni. Jellemző, hogy még olyasmiről sem felejtke -
zik meg, hogy Jól összeválogatva útmutatással szolgáljon a 
természettudományos irodalomban nem gyakorlott, tájékoztató 
munkát végző könyvtáros számára, olvasmányainak összeállítá-
sához. 

Rozsnyai Károly 

I r á n y e l v e k 
a közművelődési könyvtárak mellett működő társadalmi tanácsok 

létesitéséhez 

Kulturális forradalmunk eredményes folytatásának 
elengedhetetlen feltétele, hogy hatékonyabbá tegyük közmüve -
lodési könyvtáraink tevékenységét. E célkitűzés valóraváltá -
sában Jelentős segítséget nyújthat a társadalom különböző ré-
tegeinek részvétele a könyvtárak irányításában. 

A közművelődési könyvtárak feladata e téren, hogy 
ébrentartsák a társadalom figyelmét és szélesítsék a könyvtá-
rak társadalmi bázisét. Törekedjenek arra, hogy kialakuljanak 
a könyvtárak mellett a legjobb olvasókból, az irodalom népsze-
rűsítésében tapasztalattal rendelkezőkből, a társadalmi és tö-
megszervezetek helyi aktivistáiból, a terület, illetve az üzem 
szakembereiből és dolgozóiból, a könyvtárat fenntartó szerv 
(Szakszervezeti Bizottság) képviselőiből létesült 

t á r s a d a l m i t a n á c s o k . 
A társadalmi tanács feladatai: 

A könyvtár mellett működő társadalmi tanács támo-
gatást nyújt a könyvtárnak abban, hogy tevékenységével minél 
magasabb szinten és minél hatékonyabban szolgálja a lakosság, 
illetve az üzemi dolgozók szocialista világnézetének kialakítá-



sát és megszilárdítását, korszerű általános műveltségének 
és szakmai ismereteinek bővítését, a termelés célkitűzéseinek 
megvalósítását. 
A társadalmi tanács 
a.-, javaslataival segiti a könyvtár éves munkatervének ki-

. alakítását, értékeli beszámolójelentését i 
b., céltudatos és tervszerű propagandával segiti a könyvtá-

rat abban, hogy a lakosság, illetve az üzem dolgozói mi-
nél nagyobb számban váljanak könyvtári olvasókká; 

c., tanácsaival segiti a könyvtári állomány fejlesztését, 
szorgalmazza az olvasók világnézetét formáló% általános és szakmai ismereteit bővitő müvek beszerzéset, segiti 
az elavult müvek kivonását; 

d., társadalmi kezdeményezést indit a lakosság, illetve az 
üzem dolgozói körében a könyvtár állományának növelésé-
re, összetételének fokozatos javitására? a könyvtárak berendezésének, felszerelésének kiegészítésére; 

e., elősegiti a könyvtári könyvek eljuttatását a beteg,vagy 
távol dolgozó olvasókhoz társadalmi aktivisták útján; 

f., tagjai közreműködésével növeli a könyvtár nevelőmunká-
jának hatékonyságát, kölcsönzési ügyeletet szervez és 
biztosítja a könyvtári nyitvatartási idő kiterjesztését; 

g., figyelemmel kiséri az olvasók igényeit, kívánságait,ja-
vaslatait, továbbítja ezeket a könyvtárhoz és szorgal -
mazza az észrevételek hasznosítását; 

h., segítséget nyújt a könyvtári rendezvények szervezéséhez 
(könyvkíállitások, klubestek, könyvismertetések, irodal-
mi előadások, versmondó este¿? iró-olvasó találkozók); ' a rendszeres irodalmi müvelődesre irodalmi kört szervez« 

A társadalmi tanács működése 
A társadalmi tanács tagjait a könyvtár össze-

hívott olvasói évenként választják meg« A megválasztottak 
egy évi időtartamra elnököt'és a tanács létszámától függően 
elnökhelyettest választanak. A tanács működését az elnök i-
rányitja. Szükség esetén, de legalább két havonta összehív-
ja a tanács tagjait, vezeti a megbeszéléseket« A társadalmi 
tanács évente beszámol munkájáról a könyvtár olvasóinak ér-
tekezletén, valamint tájékoztatja a könyvtárat fenntartó 
szervet (Szakszervezeti Bizottságot) is« A titkári teendőket 
a könyvtáros (könyvtárvezető) látja el: értesiti a tanács 
tagjait az ülésekről, tájékoztatja a tanácsot a könyvtári 
munka soron lévő feladatairól, szorgalmazza a határozatok 

. végrehajtását. 



A társadalmi tanácsok működését áz looo-nél több 
dolgozót foglalkoztató üzemek (vállalatok, intézmények) 
szakszervezeti könyvtárai, valamint a Fővárosi Sgabo Ervin 
Könyvtáros' kerületi fiókkönyvtárai mellett 1562. június 
3U-lg lavasoiju! neginditani. Egyben javasoljuk a mar működő 
bizottságoknak a fenti elvek figyelembe vételével történő 
továbbfejlesztését. 
dr.Láng Imre a»k. 
osztályvezető h. • 
Művelődésügyi Min. 
Közmüv.Főosztálya 

részéről 

Józsa Ödön s.k. 
Főv.Tan.VB Népművelési 
Osztálya részéről 

Baráth'Józsefné s¿k. 
kult.aloszt.véz. 

Szak$z.Orôz.Tanács ' 
Kult.Agit.Prop.Oszt. 

részéről 

P á l y á z a t 

A Könyvtár Igazgatósága pályázatot hirdet gyer-
mekkönyvtári annotált ajánló-bibliográfia készítésére az ls-
me r e 11 e r .1 e s z t ő - ir o dal om b árme ly ik t émakör ében . (If júsági-moz-
galom, természettudomány, technika, művészet, stb.J. 

Az ajánló-bibliográfia nemcsak könweket ölelhet 
fel, hanem a gyermekfolyóiratok értékesebb cikkanyagából is • 
meríthet. A bibliográfia formája tetszés szerinti lehet. (Pl. 
címjegyzék, album, stb.) 

: A legjobb bibliográfiák készítői témakörönként 
300.- Ft pénzjutalomban részesülnek. 

A pályázat j e l i g é s . , 
Beküldési határideje: 1962. június 1. 



TUDUNK-E LÉPÉST TARTANI 
(Hozzászólás) 

Ünnepi szertartáson veszek részt, átnézem a 
központ új szerzeményeit. Nem is igazi könyvtáros áz, aki 
nem úgy érzi, hogy mitikus kultusz beavatott tagja, amikor 
felbontja a könyvcsomagokat, végigsimítja a borítólapokat, 
beszívja a friss nyomdafestek szagát és ő az első, aki be-' 
lelapoz a halkan pergő, vagy ropogósán új könyvpéldányokba. 

Egy csomag ötven könyv, vagy száz, és na -
ponta, hetente jönnek a csomagok, évi 12-15.ooo új könyv 
kerül a polcokra. Napi 130-140 folyóirat és napilap érkezik 
a póstán, évi mennyiségüket már kiszámítani sem érdemes. 

Forgatom, nézem az új könyveket s egyszerre 
megijedek, Tudom, hogy lekerülnek róluk a színes borítók, 
megkapják a'rideg pecséteket és számokat, katalóguscédula 
készül róluk. Vége a misztériumnak, a könyv munkaeszközzé 
válik s az olvaso majd tőlem is kérdi, hogy hol találhatja 
meg, mi van benne, elvigye-e vagy másikat kérjen. Egyszó-
val: helyt tudunk-e állni ebben az özönben, ami, az emberi 
bölcsesség és ostobaság, gondolkodás és akarat, cselekedet 
és képzelet szavakba és kepekbe rögzitett árját ontja ránk? 

A küzdelem reménytelen. Annyira reménytelen, 
hogy ép Ítélőképességgel senki nem is száll harcba. Csak 
megindultsággal vegyes tisztelettel lehet emlékezni arra a 
kollégiumi iskolatársunkra, aki az A betűnél elkezdte olvas-
ni a magyar irodalmi könyvtár müveit és amikor végzett a 
D betűvel, jött a nagy fekete autó és elvitte őt a nagy sár-
ga házba. Szent igyekezete tragikusan végződött, az E betűs 
szerzőkre már nem kerülhetett sor. 

A Híradónk hasábjain folyó vitához'tulajdon-
képpen csak egy gondolattal szeretnék hozzájárulni. Miután a 
nyomtatott betűvel folytatott harcot valóban reménytelennek 
tartom, úgy vélem, hogy ennek bizonyítására a puszta statisz-
tika is elegendő; H. Varsányi Livia irása az októberi szám-
ban jól bizonyít, és tulajdonképpen Tóth László júliusi cik-
ke is visszájára fordítható - további érvek érdektelenek. De 
ha mégis papirt és ceruzát veszünk, hogy kiszámítsuk a mun-
kaidő + közlekedés.+ étkezés + háztartás + társadalmi munka 
+ mellékkereset + pihenés + x = 24 óra képletéből az x-et, 
ami jelen esetben az olvasásra fordítható időt jelenti, ak-
kor egyrészt a tényezőkhöz mindenki sorolja még oda a öaját 
egyéni időtöltéseit, melyek lehetnek olyan általánosak, mint 
gyermeknevelés, az egészség gondozása, társasélet stb., vagy 



lehetnek különlegesek, a sakkozáson kezdve a bélyeggyüjtésep. 
át a barkácsolásig; másrészt az x tartalmát:terjessze ki és 
a művelődés minden lehetőségét, a színházat, mozit, rádiót, 
televíziót, kiállításokat, előadásokat stb. is kalkulálja bel 

A számolás eredménye igy egy átlagos, nagy-
városi körülmények között élő értelmiségi időbeosztását és 
lehetőségeit mutatja. De az átlagnak csak egy lombikban elő-
állított homunculus felene meg, a valóságos személy mindjárt 
eltér ettől, mert vagy messze lakik, vagy közel, vagy van 
mellékes munkája, vagy nincsen, vagy szeret moziba járni,vagy 
nem stb»,stb. Mindenképpen mást mutat az időbeosztás, ha nőt 
vagy férfit vizsgálunk, eltér a különböző foglalkozásoknál. 

it itt lenne felvetett gondolatom lényege. 
Ha hivatásunk a könyvtáros mesterség, akkor - amint ezt már 
sokan elmondták - a munkaidő végeztevei nem lehet befejezni. 
Az olvasás javára kell lemondani más időtöltésről. De ez még 
nem elég, hadd hirdessem meg az eretnek tantt másképpen kell 
olvásni. Mert ha nem ... nos, nézzük meg Tóth László recep-
jét. A novemberi Tájékoztatóban Aragon regénye 640, Gergelyé 
504, Milleré 210, Szerafimovicsé 272 oldal, összesen 1626. 
Az Ismeretterjesztő könyvek közül Karsai 610, Feuerbach 450 
oldal. Pesszimista számitás szérint a napilapokban ván egy 
hónapban I50 elolvasandó oldal, a folyóiratokban 360. Mind-
összo az egész penzum 3196 oldal. Nem kutattam utána a mo-
ziműsornak, az új színházi bemutatóknak, nem néztem meg pon-
tosan, milyen kiállítások láthatók a városban, a rádióra és 
a televízióra nem is gondoltam. Tehát a recept napi 100 ol-
dalába még igy is csak hat könyv és néhány újság fér bele. 
(De jó lenne, ha legalább ezt minél többen teljesíthetnénk!) 
De lemaradunk minden másról, a küzdelem tehát reménytelen. 

! Higgyjük, hogy hivatásnak'tekinti munkáját 
a legtöbb orvos, padagogus, mérnök stb. is. Vajon az orvos 
kiprobálja-e sajátmagan az összes új gyógyszer hatását, a 
pedagógus tanítványain az összes nevelési módszei't, a mér-
nök hozzájut-e minden új megoldású gép átvizsgálásahoz, s 
végül, a legolcsóbb példa, végigeszi-e a szakács vagya 
pincér az egész étlapot. A válasz minden esetbens nem. De ha 
bármelyikük ad a szakma becsületére, akkor tájékozódik ró-
luk. Az orvos tud a gyógyszerről, a pedagógus a rendszerről, 
a mérnők a gépről, a pincér és a szakács a¿ ételről. íme, a 
könyvtárostól az olvasó azt kivárhatja meg, hogy tudjon ál-
lományának könyveiről, tájékozott legyen. 

fizt kívánhatjuk tehát magunktól - s ez is 
nagyon sok. Igy férhet bele az időbe a megjelent nyomtatott 
oldalak végtelenjéből az, ami a mi "áruismeret-ünkhöz szük-
séges. Kell tudni megadn* egy-eey könyv lényegét, meg kell 
látni benne, hogy hová sorolható, mire ad választ, kinek 
ajánlható, az olvasó könyvtáros hajlamos arra, hogy a fától 
ne lássa az erdőt., áz egyes könyve* hosszadalmas olvasásától 
e -ko/ rv!.-' I. 2.0., ez a tájékozódás csak egy rendszeres 



tanulással megteremtett alapról lehetséges. Ahhoz pedig más-
képpen kell olvasni. Az alap szilárdítása nem speciális 
könyvtárosi feladat, és ennek a munkának az olvasás már csak 
egy részét képezi. Csomor Tibor véleménye, hogy a természet* 
tudományos és technikai müvek olvasása komoly alapot teremt. 
Becsülöm azokat, akik SZÍVÓS tanulással meg tudják teremte-
ni ezt az alapot, de véleményem szerint éppen elég felada- • 
tunk van a társadalomtudományok - ha úgy tetszik, bár a ket-
tő korántsem azonos - a humán ismeretek és a szépirodalom 
területén új alapot teremteni magunknak, a régi, polgári 
"humán" műveltségtől gyökeresen különbözőt, ha esetleg az 
Ismeretágak neve azonos is, amelyről azután lehetőségünk van 
tájékozódni az új könyvek Között. Csak példának azt vessük 
fel, hogy ebbe az utóbbi műveltségbe ma beletartozik a marx-
izmus-leninizmus ismerete, az évtizedekig meg sem említett 
haladó gondolkodók munkássága, a szomszéd népek irodalma, a 
Szovjetunió népeinek művelődési értékei stb., stb. Folytassuk 
a harcot azért, hogy legalább ezekről a területekről minél 
többet megszerezzünk, és ne álltassuk magunkat, hogy ilyen 
feladatok mellett technikai vagy természettudományi kérdések 
lényegébe tudunk behatolni. ; 

Végül szeretném elhárítani a vádakat,ami-
ért az igy megokolt olvasás és a "felszínes" tájékozódás mel-
lett szavazok. Ha irodalomtörténész ismeri igy meg a vizsgált 
korszak vagy nyelv irodalmát: hiba; ha orvos tájékozódik igy 
a legújabb kutatási eredményekről: vétek; ha sznob lelkű em-
ber akar igy műveltnek látszani: nevetséges; ha valaki min -
den tudálsát igy szerai: szánandó; de ha könyvtáros igyekszik 
igy is lépést tartani: érdem.' 

A jól tájékozott könyvtárost tiszteljük, 
nála jobban csak azt. aki tudja, hogy még ilyen módon is 
mennyire végesek az ismeretek szerzesének határaid Pataki vi-
tainditó cikke erre is céloz. Külön becsüljük azt, aki az 
általános tájékozoútsá§oáál\ótt - tájékozottságon egyaránt 
értve a politikai é$ művelődéspolitikai tájékozottságot -
a könyvek világában, speciálisan a saját könyvtárának köny-
vei között való eligazodást - valamely területen még elmélyül-
ten kutat vagy alkot is, de ez már más lapra tartozik. 

Marót Miklós 



Szakmai oktatásunk keretében 1961 december 1-től december 
31-ig tartott előadások, tanfolyamok és foglalkozások: 
December 9« Konferencia a polg. gazd. II. fejezetéből. 

Vezető:fölnai Gy. 
9. Az SzKP XXII. kongresszusának kultúrpoliti-

kai vonatkozásai. 
Előadó: Ortutay Gyula 

13» Központi és kerületi raktárkezelők "Aktuális 
politika? esemenyek" cimü előadássorozatának 
2. előadása. 
Előadó: Révész F. 

16. A könyvismereti tanfolyamon belül pedagógiai 
müvek ismertetése. 
ElőadóPataki L. 

A Könyvtárosképző Szaktanfolyam keretében december hónapban 
tartott előadások és foglalkozások a Szabó Ervin könyvtáro-
sok részére: 
Cimleirás: december 6, 13, 20 

Előadó: Kondor Miklósné 
Könyvtártan: december 2, 9, 16, 23. 

Előadó: Tyroler Gyula 
Marxizmus-leninizmus: december 2, 9, 16, 23. 

ElőalSingeres László 
Könyvismeret: december 2, 9, 16, 23 

"ülőadó: Gáliczky Eva 
A Könyvtárosképző Szaktanfolyam keretében december hónapban 
tartott előadások és foglalkozások a szakszervezeti könyvtá-
rosok részére: 
Könyvtártan: december 4-, 11, 18 

Előadó: Tyroler Gyula 
Marxizmus-leninizmus : december 4-, 11, 18 

ÉIóadóT Seres László 
Könyvismeret : december 7, 14-, 21 

Előadó: dr.Ecsedy Andorné 
Cimleirás: december 7, 14-, 21 

Előadó: Kondor Miklósné 
Szelestey Gyuláné 

okt.fel. 



P á r t h i r 

Könyvtárunk MSzMP alapszervezete január 9-én 
taggyűlést tartott. A taggyűlés tárgya az SzKP XXII. kong-
resszusának a pártról,'a lenini normák megszilárdításáról 
szóló tanításai voltak, A beszámoló és a hozzászólások a 
tanulságok sajátos viszonyainkra történő alkalmazásával 
foglalkoztak. 

Megbeszélés a József Attila 
olvasómozgalomról 

November 10-én a KISz Országos Központjában 
kultúrfelelősök és könyvtárosok részvételével értekezletet 
tartottak a József Attila olvasómozgalom tapasztalatairól* 
Az ország minden tájáról, megyei szervezetekből, könyvtá -
rákból és nagyüzemekből, eljöttek az érdekeltek. Az előadó, 
Simon László elvtárs sok vidéki látogatás ós jelentés a 
lapján ismertette az eddigi munkát és a további teendőket. 

Kulturális fejlődésünk nagyon jelentős e -
seményö, hogy országos méretű olvasómozgalom-szervezés 
folyik. Ez a mozgalom segit, és a továbbiakban még inkább 
segiteni fog, hogy szóles körben megszerettessük az olva-
sást. Ezért fontos elemeznünk az eddigiekből megállapitha-
tó hibákat és jót egyaránt. 

A szervezésben legfőbb hibának mutatkozottr hogy elsősorban középiskolások ós ipari tanúlók jelentkez-
tek, közülük is főként az olvasást amúgy is kedvelők. A 



szervezési munkát tehát nagyon meg kell javítani az üzemi 
szervezetekben és könyvtárakban. 

A rossz inditás egyik okát abban kell ke -
resnünk. hogy a jelvény megszerzése a kultúrális szemle 
egyik részfeladata volt.'s mint ilyet, a KISz vezetők kam-
pányfeladatként kezelték. A hozzászólók igen érdekes ja -
vaslatokat tettek. A mozgalom jelentőségénél fogva megér-
demel nagyobb társadalmi segítséget, tehát módot kell ta-
lálnunk arra. hogy olyan fórumok, mint a rádió vagy telé-
vAzió. olvaaomozgalmi beszámóló formájában, vagy a könyv-
ismertetések során rendszeresen foglalkozzanak a mozgalom 
könyveivel. 

A szervezéshez tartozik az adminisztráció 
is. A;jelentkezési lapok gondos kezelése már fél siker.Jó 
volna, ha a könyvtárak egy másodpéldányt kapnának, mért 
igy a jélentkezett fiatalokat levélben meghívhatnánk, utal-
va ama. hogy a szükséges könyvek itt rendelkezésükre ál-
lanak. A szervezési munka természetesen ezzel nem zárulhat 
le. Ezt bizonyítják a statisztikai adatok is, amelyekből 
megállapítható, hogy a Jelentkezetteknek csupán egyharma-
da tett eleget beszámolási kötelezettségének. A jelentke-
zés után részint a személyes foglalkozással, részint pe -
dig a próbázások gyakorlati megoldásával voit baj. Az"a -
lapszervezetekbén és könyvtárakban egyaránt sokat kell 
beszélgetnünk az elolvasott vagy elolvasandó könwekről, 
állandóan ébren kell tartanunk az érdeklődést. 

Meg kell keresnünk még a beszámolás; meg -
felelő formáját, a mércét nem szabad se túl magasra, se 
tul alacsonyra állítanunk, mert mindkét esetben elkedvet-
lenítjük a résztvevőket. Könyvtárunk kidolgozta a beszá -
mólók szines és alkalmas módszerét, Mikó elvtárs már több 
kerületben tartott ilyen úgynevezett mintabeszámolót. Az 
egyéni vizsgáztatásnál'sokkal célravezetőbb a kollektiv 
forma¿ akár vetélkedés, akár irodalmi törvényszék formá-
jában. Utóbbinál "bírósági tárgyalás" keretében beázél -
getnek egy-e^y könyvről, á vádló hibákat sorol fel, a 
vedó a mu erényeiről szól, s játékos keretben irodalmi 
vita alakul ki. A próbázást lehet vetítéssel, vagy magne-
tofon-felolvasással élénkiteni, hogy a látottakból, vagy 
elhangzottakból állapítsák meg a próbázók, melyik műből 
való. 

A felszólalásokból kiderült, hogy a munka 
ott megy jól, ahol a KISz—szervezet és a könyvtár együtt-
működik. Ilyen a helyzet Komárom megyében, ahol nagyon 
erdekes módszerekét alkalmaztak. A részvétel egyik for-
mája volt például, hogy a külön e célra inditótt rejt-
venypályázatra küldhették be a megfejtéseket, s tiz 
forduló ,után megkapták a jelvényt. 

Nekünk is az a feladatunk, hogy a KISz-
bizottságokkai összehangoljuk a munkánkat, és a könyvtár 



eszközeivel (könyvkiállítás, beszélgetés, kirakat, szabad-
polc) segítsük a mozgalmat. Nagyon Jól felhasználható az 
annotált album, amely feltűnő helyen a szervező szerepet 
is betölti, mert, aki kézbe veszi, kedvet kap az ismerte -
tett könyvek elolvasásához. 

Azért tarthatjuk igen Jelentősnek ezt 
az értekezletet, mert nekünk könyvtárosoknak is sok t -
pasztalatot ós'olyan módszereket adott, amelyeket vagy mi 
valósítunk még, vagy támogathatjuk velük a KlSz-szerveze-
tek munkájátr s Így lendületesebb formában éledhet újjá a mozgalom. 

Gáiné Ballagi Ágnes 

Ez is példamutatás 

A Könyvtár igazgatóságához érkezett az alábbi levéli 
"Kedves Révész Elvtárs! Fel szeretném figyelmét hiv-

ni valamire. A ruhatárban van egy alacsony, barnásszőke be -
osztott. A múltkor a kar-kabátbélésem kiszakadt. Nehéz volt 
belebújni, (Feleségem szintén dolgozik, fáradtan Jár haza stb.) 
A ruhatárosnő meglepetést tartogatott. Szerdán délután egy 
darab könyvért mentem be és váratlanul gyorsan lementem a ru-
határba. A ruhatáros kartársnő ölében volt a felöltőm és nagy-
ban varrta a hibát! 

Kedveé Révész Elvtárs! Olyan nagy dolognak tartom ezt 
az apróságot, - mert ilyen szellemre szeretnénk nevelni a tár-
sadalmat. Kérem gondoljon rá, stb.stb. Elvtársi üdvözlettel 
Szabolcs Máté tanár." 

A "barnásszőke beosztott" Halenár Ferencné volt. Ami-
kor beszéltünk vele, elmondotta, hogy máskor is megteszi,, hogy 
diákoknak, olvasóknak megjavítja felöltőik kisebb hibáit, ha 
ideje van rá+ A segítséget természetes dolognak tartja, nem 
beszélt róla, nem várt erte különösebb köszönetet. 

Halenár elvtársnő kollektiv segitőszándékból Jelesre 
vizsgázott. Bizonyította azt is, hogy könyvtárunk szolgáltatá-
saihoz, Jó hírnevének öregbitésehez minden munkakörben ered-
ményesen hozzá lehet Járulni. Köszönjük! 



AZ IGAZGATÓSÁGI TANACS 1962 január 4-én ülést tar-tott«, Révész Ferenc elvtárs folyóügyekről tájékoztatta a ta- . nács tagjait. 
1. Az igazgatóság ujabb intézkedést ad ki. amelyben ismét 

nyomatékosan felhívja a dolgozók figyelmét a köhyvtár mun-
- karend»;ére ós a munkafegyelem megszilárdítás ára. 

2. Január végén vagy február elején összdolgozói értekezletet 
tartunk 1961«. evi eredményeinkről, 1962-es terveinkről, 

3. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Gorkij Könyvtár terVe-
zetet készít a két intézmény szorosabb együttműködéséről. 

4. Megváltozik a jutalmazások rendje. A -jutalmakát az igazga-
tóság április 4«én és november 7-én oôztja ki. Nagyobb osz-
szegü jutalmat kapnak azok a dolgozók, akik egy-egy megje-
lölt jölentősebb munkát elvégeztek, vagy feladatot megol-
dottak. Ugyanakkor lehetőség marad arra, hogy a nem könyv-
táros besorolású dolgozók, jó munkájuk nyomán, az év folya-
mán bármikor jutalmat kapjanak. 

5. Elkészült a Szabó Ervin Könyvtár és a szakszervezeti könyv-
tárak együttműködési tervezete. (Hiradónk decemberi számá -
ban már közöltük») 

6. Jegyzék készül az elsősorban ajánlandó szocialista eszmei -
segü szépirodalom propagálására. Az összeállítás külső szak-
értők bevonásával, belső hasznalàtra, a könyvtárosoknak ké-
szül. 

7. A Tanács Népművelési Osztályának utasítására 16 felnőtt és 
24 gyermek-részlegben meghosszabbítottuk a nyitvatartási 
időt a kerületi könyvtárakban. 

8. 1962-ben t'iz újabb társadalmi kezelésű könyvtár megindítását 
tervezzük, A jövőben a saját kezelésű állomásokat fiókkönyv-
táraknak ftevezzük, a társadalmi kezelésű állomásokat köl -
csönzőnek. 

9. A Tanács által megadott irányelvek között szerepel a sZabad-
polc-rendszer továbbfejlesztése. Ezt csak meggondoltan, â 
,megfelelő adottságoknak megfelelően tudjuk megvalósítani. 

10.A Művelődifjügyi Minisztérium, a SzOT és a Tanács Nópm.Osz-
tálya tervezetet dolgozott ki a könyvtárak mellett működő 
társadalmi tanácsokról. Könyvtárunkban ismert, hogy ilyenek 
^szervezésével már régobben is foglalkozunk. 

11.A 8. sz. kerületi könyvtár kollektívája megkísérli egy szo-
cialista brigád megalakítását. (Híradónk majd külön is be-
számol a kiserletezes ezen exd.ekes.nek látszó formájáról.) 

Az igazgatósági tanács január 11-i ülésén megtárgyalta Dobos 
Piroska módszertani levelét: "A szabadpolcra való áttérés a 
kerületi könyvtárakban." A kérdéshez minden'jelenlévő hozzá-
szólt. A legtöbben ahhoz adtak javaslatokat, hogy' mit kéllene 
a tanulmányból elhagyni, illetve mivel kellehe bővíteni, hogy 
megfelelő legyen a Körwtár Évkönyve számára. 



A 28-as könyvtár műszaki részlegének munkája 

Könyvtárunkban 1961 novembár 1-én 
nvilt meg e műszaki részleg, alaposan megnövekedett'könyv-
állománnyal és függetlenített műszaki könyvtárossal. 

Nem számítottunk és nem is számít-
hattunk arra, hogy ebben a rövid időszakban - november 1-
től december 15-ig - kiugró eredményeket érhetünk el; egy-
részt, mert könyvtárunkban már az elmúlt években is gondot 
förditottúnk a műszaki irodalom propagálására, másrészt 
azért sem, mert erre az időre esett a szerzeményezés mun-
kája. Állományunk a hat hét alatt mintegy 74-0 kötet műsza-
ki és természettudományos művel gyarapodott, s ezeknek be-
szerzése és feldolgozása miatt minden propagandamunkát 
kénytelenek voltunk későbbre halasztani. Műszaki részié -
günk fennállására eddig mindössze egyetlen, a könyvtár 
előterében elhelyezett plakát hivja fel az olvasók figyel-
mét. Éppigy az olvasókkal való állandó, elmélyült foglal-
kozás sem történhetett olyan zavartalanul, mint ahogy 
tervbe vettük. Ennek tudható be. hogy bár ez idő alatt 
5Q2 olvasó vette igénybe 445 kölcsönzéssel a műszaki rész-
leget, mindössze 64 véleménykutató kérdőivet osztottunk 
szét olvasóink között. 

Ennek alapján olvasóink érdeklődé-
se a következőképpen alakult tárgykörök szerinti 
Elektromechsnika általában 8 Villamosipari gépgyártás 1 
villamos műszerek 10 
villamos gépek 11 Vegyipar 3 
vezetéken híradástechnika 7 Sf bÍLXÍKo P 1 
kibernetika 5 üveggyártás 2 
ipari elektronika 6 festékipar 1 
rádiótechnika 22 gyógyszeripar 1 
teleyiziótechnika 21 műanyagipar 6 

Vaskohászat. 4 Bányászat 1 
aeélkohászat 5 
színesfémkohászat 3 Vasútépítés 2 
aluminium M 2 Vizópités 1 
könnyűfém M 2 

Építőipari gépek 1 
kőművesmunkák 1 
épület szere l'és 4 



Vas- és fémipar 3 
anyagvizsgálat 8 
öntészet 4 
szerszámkészités 10 
fémmegmunkálási 
eljárások 6 
hengerlés 3 
hegesztés 5 
marás 4 
gyalulás 4 
esztergályozás 7 
kovácsolás 4 

Gépgyártás 2 
szerszámgépgyártás 9 
emelő- és szállí-
tógépek 4 
gépkocsigyártás 5 
vasúti gördülő-
anyag 3 
hajógyártás 4 
ve gyipari # gépgyár-tás 1 

Közlekedés p 
autóbusz 3 
gépkocsikezelés 8 
motorkerékpárkezelés 8 

Textilipari gépek 3 
gyapjú- és gyapotipar 2 
textilgyártasi müveletek 1 
fonás-szövés 2 
kikészítés, festés 4 

Finommechanikai iparok 1 
elektroműszerészet 5 
órásipar 2 
ötvös-, ékszeripar 3 
iró-, irodagépek 1 

Távvezérlés 5 
Fényképészipar 3 
Üzemgazdaság, üzemszervezés 2 
Technikatörténet 2 
Ujitások, találmányok 8 

Egy-egy olvasó megjelölte, mint speciális ér-
deklődési területét: Izotópok szerepe az iparban. - Gyógyszer-gyártás technológiája. - Magnetofon. - Matematika, a középis-

kolásnál magasabb szinten (2 olvasó). - Diesel motorok. -
Távfűtés. - Elektronikus számológépek. - Szivattyúk, kutak, 
vízmüvek szerelese. - Geodézia. - A rádiótechnikán belül a 
tranzisztorokról 4 olvasó kér könyvet. 

A könyvek szerzeményezésénél igyekeztünk a 
jelzett kivanságokat - a könyvpiac lehetőségeihez képest ki-
eiegiteni. A - könyv beszerzéséről az olvasót előjegyzési lapon 
értesítettük. Külön műszaki előjegyzéssel, esetenként az OMK-
vai torteno könyvtárközi kölcsönzéssel igyekszünk a kevés 
példányszámban meglévő, vagy meg nem szerezhető könyvek hi-
ányát pótolni. " 

, , ..A 302 műszaki olvasó foglalkozás szerinti megoszlása a következő: 
munkás 99 > 
technikus,műszaki tisztv. 35 
mérnök 7 
egy. halig. 10 
technikumi tan, 29 
gimn, tan. 38 
ip.tan. 26 
pedagógus 8 
nyugdijas 12 
egyéb 15 
feltehetőleg nem maga olvas 23 

A fenti adatokat a naponta vezetett személyi lapok alapján gyűjtöttük össze. 



Az olvasók összetételének elemzése megmutatja 
propagandamunkánk legsürgősebb feladatait is. Például azt, 
hogy a gimnáziumi tanulók- nagyobb számban veszik igénybe a 
könyvtár szolgáltatásait, mint a műszaki tanulmányokkal 
foglalkozó technikumi tanulók, vagy az ipari tanulók. En-
nek egyik oka az. hogy a gimnázium helyileg közelebb van a 
könyvtárhoz, a gimnáziumi tanulók zöme erre jár napról 
napra, Termeszetesen a távolabb fekvő technikumokban meg-
felelő plakátok elhelyezésével és egyéb propagandamunkával 
kell megismertetnünk a könyvtár szolgáltatásait. 

Az elmúlt 6 hét alatt 628 kötet műszaki, 225 
kötet természettudományos müvet kölcsönöztek a műszaki 
részleg olvasói. Ez a szám lényegesen alacsonyabb, mint a-
hogy azt a napi statisztika eddigi módon történő vezetése 
mutatja. A naponta személyi lapokon vezetett műszaki sta-
'tisztikában ugyanis csak azokat a müveket tartjuk nyilván, 
melyek kimondottan műszaki jellegűek, tehát a 640-es szak 
könyveit (szakácskönyvek, háztartási tanácsadókat) nem. A 
természettudományos könyvGk közül is csak azokat, melyek-
nek kapcsolata van a műszaki irodalommal, igy a matemati-
kai, fizikai, kémiai müveket} az általános természettudo-
mányi. biológiai, állat- ós növénytannal foglalkozó kiad-
ványokat ebben a kimutatásban nem tüntettük fel. 

E statisztika szerint a forgalmazott könyvek 
megoszlása szakok szerint a következő: 
Technika általában 19 élelmiszeripar 2 
géptan, gépelemek 25 vegyipar, üvegipar 8 
elektrotechnika 52 bőripar 4 
rádió, televízió 219 kohászat 2 
motorok 14 festőipar 7 
melegoegGmnkálások faipar 8 
(hegesztés, stb.jés textilipar 9 
műszaki rajz 39 műanyagipar 8 
hidegmégmunkálások finommechanika, műszeripar 12 
(matás, esztergálás) 44 építőipar 23 
autó, motorkerekpár 74 mélyépítés 7 
hajózás 11 bádogosmunka 1 
repülés, űrhajózás 25 könyvkötés 1 
könyvészet,nyomdaipar. cipó-, ruhaipar- 3 
üzemszervezés 12 kérpitosipar 1 

A fényképészipar az eddigi statisztikai gyakor-
lat szerint ebben a kimutatásban még nem szerepel. 

Marton Tlborné 

t 



Szakszervezeti hirek 

A SZAKSZERVEZETI VÁLASZTÁSOK ELÉ. 
Március első napjaiban könyvtárunk dolgozói 

ú^ra választják a Szakszervezeti-, a TT- ós a Számvizsgá-
ló Bizottságot. Ezt megelőzően február 15-ig újraválaszt-
juk a szakszervezeti bizalmikat is. Ez úton is kérjük a 
könyvtár dolgozóit, hogy alaposan fontolják meg* az egyes 
tisztségekre kiket tartanak legalkalmasabbaknak. Szakszer-
vezeti Bizottságunk nem végzett rossz munkát eddig sem,de 
hogy ez a tevékenység még színvonalasabb legyen, a tagság-
nak fél kell hivnia a vezetőség figyelmét a hibákra, otler-
tekét, Javaslatokat kell tennie a továbbiakra vonatkozóan. 

A Január 15-án tartott'bizalmi értekezleten 
megválasztottuk a Jelölő-bizottságot. Tagjaií Zalai Zol-
tán (elnök), Bene Lászlóné, Kurunczy Lajosné, Mentes Bé-
láné és Szecsődi Jánosné. Kérjük a könyvtár dolgozóit, ' 
hogy Javaslataikról tájékoztassák a Jelölő-bizottságot.A 
Jelölo-bizottság legalább tiz nappal a választás előtt 
nyilvánosságra hozza Javaslatait. Reméljük, hogy a sorra 
kerülő választások a könyvtári szakszervezeti munka fel-
lendülését eredményezik. 

XXX 
KÖNYVTÁRUNK DOLGOZÓINAK KISGYERMEKEI decem-

ber 16-án a Központi Olvasótérem diszes fenyőfája alatt 
ünnepelték az érkező Télapót. Bábszínház és mesefilmek 
szórakoztatták a hálás közönséget, akik nagy örömmel vet-
ték át a Könyvtár ajándékait. A Jol sikerült Télapó-estet 
lelkiismeretes munkával szakszervezetünk Nőbizottsága ké-
szítette elő. 

XXX 

AZ IDÉN IS KIVILÁGOS VIRRADTIG köszöntötték 
az újévet a titkárság termeiben kerületi és központi mun-
katársaink. 

XXX 

RÖVIDESEN NAPVILÁGOT LÁT könyvtárunk baleset-
és egészségvédelmi útmutatója. Reméljük, hogy lelkiismere-
tes tanulmányozása és intézkedéseinek maradéktalan betar-



tása az eddig is minimális baleseti veszélyt gyakorlatilag 
teljesen megszünteti. 

XXX 

KÖNYVTAROSAINK FIGYELMÉBE! 

Az utóbbi hetekben fővárosunkban jelentős szá-* 
mú járványos kotőhártyagyulladásos megbetegedés fordult elő. 
Munkátársaink - elsősorban az olvasószolgálatban dolgozók, 
fokozottan ki vannak téve a kézfogással, zsebkendővel', hasz-
nálati tárgyakkal -'igy könwekkel is - könnyen átvihető 
fertőző betegségnek. Ezért forditsának fokozott gondot a 
minél «jyakoribb, alapos kézmosásra, a fertőzött tárgyak fer-
tőtlenítésére, a zsebkendők, törülközők kifőzisére. Figyeld 
meztessék olvasóikat is a higiéné szabályainak betartására* 
A g^ermekkönyvtárosok különösen ügyeljenek a fertőzés elke-
rülesére és e$zel kapcsolatban végezzenek maguk is felvilá-
gosító munkát. 



EZ TÖRTÉNT... 

Marosán György, az MSzMP Politikai Bizottságának 
tagja, a Központi Bizottság titkára nagyhatású, értékes be-
számolót tartott dolgozóinknak az SzKP XXII. kongresszusával 
kapcsolatos élményeiről január 13-án, a Kossuth-klubban, 

— » — 

A Fővárosi Tanács Népművelési Osztálya a főváros 
lakosságának könyvvel való ellátása érdekében végzett áldozat-
kész társadalmi munkájukért jutalomban részesítette Herzfeld 
Zoltáimé (8-as könyvtar): Raszl Antalné (32-es), Kovács Erzsé-
bet (24-es) é$ Kiss Pál (26-os könyvtár) társadalmi munkás 
könyvtárosait. 

— . — 

Bensőséges, baráti ünnepségen emlékeztünk meg Zalai 
Zoltán kollégánk munkásságának negyedszázados évfordulójáról. 
December 19-en a titkárságon Révész Ferenc igazgatónk üdvözölte 
a jubilánst, a tudásával nem kérkedő, szilárd világnézetű em-
bert, a szellemileg oly fiatal, mindenkihez közelálló munkatár-
sat. Ezt követően jutalomként egy havi fizetést adott át. 

— » — 

Tolnai György kollégánkat a Tudományos Minősitő Bi-
zottság "A parasztipar története Magyarországon és hatása az 
ország tőkés iparfejlődésére" cimü kandidátusi értekezése alap-
ján a történelemtudomány kandidátusává nyilvánlitotta. Szivből 
gratulálunk! 

— . — 

A középfokú könyvtárosképző tanfolyam hallgatói meg-
írták második könyvisméreti dolgozatukat. A legjobb eredményt 
Oravecz Zsuzsa érte el. 

— . — 

Berza László és Marót Miklós munkatársaink töllából 
érdekes, színvonalas könyvecske jelent meg a "Citadellá"-ról a 
Fővárosi Idegenforgalmi Hivatal kiadásában. 

— » — 

Az intézetvezetőség a napokban az utolsó"simitásokat 
is elvégezte könyvtárunk munkafegyelmi szabályzatán, mely rövi-
desen napvilágot lát. 







SZEMÉLYI HÍREK 

Az elmúlt hetekben sikeresen államvizsgáztak 
Fényes István, Forgács Tiborné, Hazai Imréné, Hiripi 
Lajosné és Réthy Rozsa munkatársaink. 

Tóth Istvánnét, a Gazdasági Osztályon dolgozó 
kollégánkat 1962 január 1-ével az intézetvezetés véglege-
sítette. 

Péczéli Mária, a Nyilvános Szolgálat dolgozója 
és Zöldi Péter, a Dunakeszi Vagongyár könyvtárosa decem-
ber 26-án házasságot kötöttek. 

Rohla Marton munkatársunk és Gilicz Márta, a 
Párttörténeti Intézet könyvtárosa december 3O-án kötött 
házasságot. 

Mindkét könyvtáros-házaspárnak szivből gratulá-
lunk! 
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