




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

Megjelenik havonta 
VII. évfolyam 1,szám 1963 április 

KEREK EGY ESZTENDŐ MULTÁN 

inditjúk meg újra Híradónkat. Egy évig nélkülöztük, egy évig 
kellett lemondanunk arról« hogy könyvtári közösségünk életé-
nek hireitf munkánk legjoob tapasztalatait ezen a mód&n is terjesszük. Pedig nem kevés esemény volt, amire azt mondtuk, 
hogy majd megírjuk a Hiradóba s csak azután gondoltunk arra, 
hogy a Hiradó nem jelenik meg® 

Az újság eleme a közlés frissesége, a gyors 
reagálás, még akkor is, ha csak havonta ¿jelenik meg. Vissza-
menőleg nem érdemes elmaradt hireket közölnie, különösen egy 
lezárt esztendőről, melynek eredményeit az évi jelentésekben 
már összegeztük. 

Szerkesztőbizottságunk ezért ugy határozott, 
hogy az újra megjelenő Hiradó elsősorban a legfrisebb esemé-
nyekkel foglalkozzék s visszamenőlegesen csak azokat a hire-
ket közölje, amelyek dolgozóink szervezeteinek életével fog-
lalkoznak, vagy személyes jellegűek, s igy a hivatalos je - -
lentések nem foglalkoztak velük. 

Kérjük a könyvtár munkatársait, forgassák to-
vábbra is lapunkat és legyenek .mindnyájmunkatársai. Híre-
iket, közlementeiket, cikkeiket vagy ötleteiket juttassák el 
a szerkesztőkhöz, hogy az ujraindulő Hiradó ugyanaz legyen, 
mint volt: a Szabó Ervin Könyvtár dolgozóinak aktuális, ele-
ven tájékoztató közlönye® 



BUDAPEST FŐVÁROS TAKÁCSA VEGREHAJTÓBIZOTTSÁGA 1963 
február 20-án megvitatta a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
helyzetét és az alábbi határozatokat hozta: 

1./ A Végrehajtóbizottság az 1963 évi könyvtérfej -
lesztési tervről szóló jelentést elfogadja, Uta -
sitja a népművelési osztály vezetőjét, hogy a terv-
ós pénzügyi osztály vezetőjével egyetértésben vizs-
gálják meg a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár techni -
kai fejlesztésének, valamint további öt könyvtár 
két műszakos működtetéséhez szükséges létszámigény 
biztosításának lehetőségeit és erre nézve tegyenek 
véleményes javaslatot a végrehajtóbizottságnak; 
Határidő: május 15. 
Felelős: Moharos József 

2./ utasítja a III.jIV.,X.,XI..XII»8XIII»,XIV.,XV..XVI., XVII»,XIX. és XXI. kerületi tañaos végrehajtóbi -
zottsagainak elnökét, hogy a fővárosi tanács VB nép-
művelési osztálya által elkészített könyvtárfejlesz-
tési terv alapján felmerülő helyiseg ügyekben nyújt-
sanak hatékony segítséget. Egyidejűleg utasítja az 
igazgatási osztály vezetőjét, hogy valamennyi kerü -
letben a könyvtárak számára szükséges helyiség-úgyek-
ben nyújtson hatékony segítséget; 
Határidő: folyamatos, jelentéstételre május I5. 
Felelősek: az . érintett ker. tanácsok VB elnökei,Ma-
lontai Aladár, Moharos József 

3./ utasítja elnökhelyettesét, valamint a népművelési 
osztály vezetőjét, hogy - az ülésen elhangzott szem-
pontok figyelembevételével - kezdeményezzenek ismé -
telt tárgyalásokat a Művelődésügyi Minisztérium il -
letékes képviselőivel az országos könyvtárhálózatnak 
a fővárosi könyvtárhálózat javára történő fejleszté-
se ügyében, illetőleg a fővárosi könyvtárhálózatnak 
az eddigieknél fokozottabb mérvű anyagi támogatása 
céljából, s ennek eredményéről számoljanak be a vég-
rehaj tóbízottságnak; 
Határidőt tárgyalások felvételére: március 31, 

jelentéstételre: április 30» 
Felelősek: Gyalmos János, Moharos József 

4./ egyetért azzal, hogy a könyvtárfejlesztés kérdéséről 
- az ülésen elhangzott szempontokra figyelemmel -
újólag kidolgozandó jelentést a megválasztandó vég-
rehajtóbizottság az év második feleben tűzze napi -
rendjére, tekintettel a könyvtárfejlesztés jelentő-
ségére. 
Határidő: december 31. 
Felelős: Moharos József. 



H A L O T T A I N K 

Dr. Geréb László 

1905 - 1962 

Évek óta tudtuk róla, hogy súlyos szívbeteg, 
mégis váratlanul ért bennünket a hir, hogy meghalt. 

A felszabadulás évétől hat esztendeig dolgo-
zott körünkben. A fiókközpontból átment a megalakult szov-
jet osztályra, majd 1949-ben bejött a központba. 

Geréb László sokoldalú ember volt: irodalom-
történész, költő, műfordító, regényíró. Ahhoz a nemzedék -
hez tartozott, amelynek életében sok volt a fárasztó újra-
kezdés, s az új utakon sok az akadály ós a váratlan bukta-
tó. Fáradtan és megtörten értek sokan pályájuk végére. 

Geréb László kimagasló érdeme, hogy a köz -
ponti könyvtár tudományos feltáró munkájának új feladata -
it és lehetőségeit kereste. Kezdeményezésére indult meg 
Újra a tanulmányok sorozat, amelyhez három jelentős össze-
állítást készitett őmaga a hazai parasztlázadásokról, a 
párizsi kommünről és a multszázadi munkásmozgalomról. 

Sok fiatal könyvtárosnak volt vesztesége,mi-
kor nyugdíjba ment a könyvtártól, mert sokat tanulhattak 
tőle az igényes tudományos munka módszereiből. 

Emlékét őrzik munkái és volt könyvtáros mun-
katársai. 



Krudy Gyula 

1900 - 1962 

Áprilisban járt utoljára a könyvtárban. Besétált, hogy 
megköszönj© a régi barátok névnapi jókívánságait. A lépcsőn 
»ár nem jött fel, fájlalta a derekát és kifullasztotta az e-
»elet mászás® Májusban hallottuk, hogy ágynak dóit és június 
elején megtudtuk a riasztó valóságot: nincsen remény, Gyula 
bácsi halálosan beteg. Még meglátogattuk néhányszor, percek-
re, megpróbáltuk elhitetni vele, hogy bizunk a gyógyulásban. 
Nem kivánta a látogatásokat, mert szegyeite, hogy ágyban 
fekszik és leromlott ő, aki mindig délceg és elegáns szere-
tett lenni. December 4~én ifjú Krúdy Gyula meghalt. 

A nagynevű apa emléke sokaknak egész életükben nyo -
masztó terhet, nehéz kötelezettséget jelent. Ifj. Krúdy Gyu-
lánál határozottabban,-de sohasem terhelőnek érezve-kevesen 
vállalták a "papát". Boldog volt, hogy hasonlít rá, öltözkö-
désével, hajuszvi3eletével, fésülködesével tudatosan fokoz -
ta ezt. írói kötelezettséget azonban inkább a társadalom kö-
vetelt meg tőle, mint ő sajátmagától. Néhány évet voIontőr -
ködött szerkesztőségekben, de 1957-ben könyvtárunkhoz jött s 
alkotó éveinek nagyobb felét, 23 évet nálunk töltött. 

Jó tisztviselő, nagyon kellemes munkatárs volt. Sze -
rették a budai fiókkönyvtárakban, úttörő munkát végzett a 
villamos mozgókönyvtárban. A legkiemelkedőbb munka a Köz -
pontban jutött neki$ 1937-ben megalapította és rendkívüli 
buzgalommal, nagyon lelkiismeretesen szerkesztette a Könyv -
tári Hiradót. 

A magánéletben ifjú Krúdy példaképe a papa életformá-
ja volt® Pontos rendszerességgel járt ki a zöld gyepre,szí-
vesen ült a zöld asztal mellé. Gavallér volt, akinek társa-
ságában mindenki derűssé vált, önbizalommal szemlélhette 
jótuiajdonságait és ujabb és újabb részleteit fedezhette fel 
az elet örömeinek. 

Fájdalmas volt a búcsú Krúdy Gyulától, aki az élet köny-
nyed szépségeit szerette, s ezért oly nehéz vele kapcsolatban 
az elmúlást tudomásul vermi. Barátai és munkatársai azonban, 
akik a vele töltött évek után. fogékonyabbakká váltak a szép-
re és ellesték a szerkesztés néhány titkát, - megőrzik emlékét. 



Dr Zoltán József 
1904 - 1963 

" Nagyon fájdalmas tudomásul venni, hogy Íróasztala üres 
és a zászlórudon felette lengő fekete lobogó jelzi, hogy nem is 
jön már be többé. Nagyon fájdalmassá vált a rideg, hivatalos moz-
dulat, egy aprónyomtatvány lebélyegzése és besorolása, amikor ez 
a nyomtatvány Zoltán József gyászjelentése volt." így kezdődött 
a sirnál a Budapest Gyűjtemény dolgozóinak búcsúztatója. Még so-
káig mindannyian elevenen érezzük ezt a fájdalmat, hiszen Zoltán 
József alkotó korában, félbemaradt müveket hagyva maga után tá-
vozott el körünkből. 

1939-ben jött a könyvtárhoz. Harmincöt éves volt és két 
diploma megszerzéséért tanulásban és tanításban eltöltött hosz-
szu évek álltak mögötte. Nagy tudást, hatalmas ismeretanyagot 
hozott magával. A. Királyi Pál utcai ifjúsági könyvtár vezetője 
lett. Nagyon jól dolgozott, fiatal olvasói szerették, de tudásá-
nak csak kis részét igényelte tőle a könyvtár. Délután a leg -
színvonalasabb magyar polgári lapnak, a Pester Lloydnak szer -
kesztoségében dolgozott. A felszabadulás után fordított olasz-
ból, németből, latinból. 1950-ben a központba jött, a biblio -
gráfiai osztály munkatársa lett. 1955-ben a Budapest Gyűjtemény 
vezetójéve neveztek ki. Tudását tovább bővítette várostörténet 
területén és néhány év alatt fővárosunk irodalmának egyik leg-
jobb ismerőjeve vált. Megszervezte a nagyszabású Budapest bib-
liográfia szerkesztését es most már minden tudását és energiá-
ját e munka megteremtésének szentelte. Azt még megérte, hogy az 
első kötetek nyomdai korrektúráin dolgozhatott. 

Küzdelmes életnek vetett véget Zoltán József megszakadt 
szive. A létért talán keveset kellett harcolnia, de annál kemé-
nyebben harcolt önmagával. Minden döntése, minden elhatározása 
csak akkor született meg, amikor már tisztázta saját lelkiisme-
retével. Szenvedett, ha ellene kellett cselekednie és érzékeny 
volt embertársainak minden való vagy vélt támadására. Ezen az 
igazságot kereső humanizmuson épült Zoltán József emberi nagy -
sága, de ez okozta neki a magaemésztő, nehéz eveket is. 

Temetésén a könyvtár nevében Révész Ferenc igazgató, 
közvetlen-munkatársai neveben Polónyi Péter búcsúzott tole. 
Részvevő együttérzéssel igyekszünk enyhíteni feleségének, sze-
retett kollégánknak fájdalmát. 

Nem tudjuk pótolni,Zoltán Józsefet, de megpróbáljuk az 
o lelkiismeretességéből tanulva befejezni félbemaradt munkáit. 
Emléke köztünk marad ösztönző, példaadó erőként* 

+ + + + + + + + 



A PÁRTVEZETŐSÉG HÍREI 

Régi szokásunk, hogy a Könyvtári Hiradó hasábjain beszámol-
junk a pártszervezet végzett munkájáról. Közel egy év el -
teltével nem vál alkozhatunk arra, hogy a könyvtar dolgozó-
it minden közérdekű munkánkról informáljuk. Röviden csak 
néhány fontosabb hirt közlünk. 
Hornyánszkyné és Gáliczky Éva elvtársnőket felvettük a párt-
szervezet tagjelöltjei közé. 
Fontos feladatunknak tartottuk segiteni könyvtárunk minden 
dolgozójának szakmai-politikai fejlődését. Ennek érdekében 
az elmúlt időszakban megtárgyaltuk a pártoktatás 1961-1962 
évi tapasztalatait, előkészítettük és megszerveztük a most 
folyó ideológiai oktatást. Ehhez hasonlóan foglalkoztunk a 
könyvtár szakmai- és ideológiai oktatási tervevei. 
Ismertettük és megtárgyaltuk a Központi Vezetőség legfonto-
sabb határozatait, kűlonöskép a kongresszusi irányelveket 
és az augusztusi párthatározatot. Hosszú ideig munkánk kö-
zéppontjában állt a tézisek ismertetése, majd a VIII. kong-
resszus tanulmányozására irányítottuk a figyelmet. 
Nyilvános taggyűlést tartottunk a KGST munkájáról. A mind -
annyiunk számara érdekes kérdésről Huszár elvtárs, a Párt -
központ munkatársa beszélgetett velünk. 
Igen nagy fontosságot tulajdonítottunk a választások poli -
tikai előkészítésének. E célból megerősítettük a pártszer-
vezet agitációs munkáját és hisszük, hogy nem igen volt 
olyan dolgozónk, akihez ilymódon ne jutott volna el felvilá-
gosító munkánk. Mindig növeli az ilyen természetű munkánk 
hatékonyságát, hogy agitációs érveinkkel olvasóinkra is ha-
tunk. 
Az utóbbi időben egyre nagyobb gondot forditunk a szakmai 
munka megjavítására. E célból beszéltük meg az intézetveze-
tőséggel azt a jelentést, amely a Bibliográfiai és Propagan-
da Osztály működéséről szólott. Ugyanebből a szándékból tüz-
tük a pártcsoportok napirendjére a kerületi könyvtárak és a 
Kerületi Könyvtárak Osztálya közös gondjait. Ennek tanulsá-
gait még nem dolgoztuk fel. de hisszük, hogy segitséget je-
lent majd a könyvtár vezetőségének. 
Pártszervezetünk egész munkájának megjavítását célozta,hogy 
megvitattuk a pártcsoportok munkáját. Kerestük és a jövőben 
is keressük azokat a módszereket, amelyek hatékonyabbá te -
szik pártszervezetünk tevékenységét. 



A tárgyait időszakban tex'mészetesen számos olyan munkát vé-
geztünk, amelyről bely hiányában most nom tudunk beszámolni, 
de biztosak vagyunk benne, hogy a könyvtári munka javulásá -
nak nagyon aktiv részesei a kommunisták, akik a pártonkivüli 
dolgozokkal együtt sziwel veszik ki részüket az előttünk 
álló művelődéspolitikai feladatok megoldásából. 
Kedves kötelességünknek teszünk eleget, amikor itt is meg -
köszönjük a tömegszervezetek munkáját. A maguk területén 
mindent elkövettek, hogy minél jobban érvényesüljenek szoci-
alista államunk célkitűzései könyvtárunkban és ezen tul je -
lentős segifséget nyújtottak munkásmozgalmi és nemzeti ünne-
peink megünneplésében és hatékonyan segitettek a marxizmus -
leninizmus elveinek magyarázásában. 

Könyvtárunk vezetőcége 1965 február elsejével, 
munkájuk és a könyvtárnál eltöltött idő alapján, az alábbi 
munkatársakat véglegesítette: Bárány Eva, Beér Piroska, Gséry 
Gyuláné, Farkas Anna, Drexler Beláné,Dóczi Eva, Havas Katalin, 
Kühl Lászlóné, Mayeronovszky Anna, Napholz Eszter. Richlich 
Ilona, Szöllősi Istvánné, Wessely Judit és Arató Antal. 



KISz szervezetünk életéből 

Könyvtárunk "Gábor Áron" KISz szervezete 1963 
április 11-én vezetőségválasztó taggyűlést tartott. Az új 
vezetőség tagjai: 

titkár: Maruszky József 
szervező titkárok: Bátki Anna és Farkas Anikó 
agitációs és propaganda felelősök: Breiner Sán-
domé ós Nattán Júlia 

művelődési felelős: ' Gyurgyán Józsefné 
sportfelelős: Oravecz Zsuzsa 
A gazdasági ügyeket Weisz Sándorné intézi. 

- X -

Tájékoztató a KISz szervezet művelődési korérői: 
A kör célja a művészetekkel, első sorban az iro-

dalommal kapcsolatos kérdések, tudományos-, aktuális poli -
fcikai- és művelődéspolitikai kérdések megvitatása. Tagja le-
het minden KISz tag és KISz-en kirüli fiatal, akit a kör 
programja érdekel és e munkában aktivan részt kiván venni, 
A kör egy tagja tart minden összejövetelen vitaindító elő -
adást az adott témáról, utána közösen megvitatjuk. Összejö-
veteleinket háromhetenként, mindig csütörtökön tartjuk.Leg-
közelebb május 9-én 6 órakor a titkárságon a korszerű mü -
veltségről beszélgetünk. A művelődési kör vezetőségének 
tagjai: v 

Maruszky Józsefné, Friedrich Ildikó és Bátki Anna. 

- X -

Február 23-én megalakult a Fiatal könyvtárosok 
szakmai forűmaT Feladatának tart.1 a a fiatal könyvtárosok 
szakmai tudásának elmélyítését. E célból rendszeresen vi-
tákat, megbeszéléseket rendeznek. A forum vezetőségének 
tagjai: Gál Zsuzsa, Nattén Júlia, Wessely Judit és Szecső-
dy János, összejöveteleinken mindenkit szivesen látunk. 



S z a k s z e r v e z e t i é l e t n k 

Szinte csak távirati stilusban számolhatunk be 
szakszervezeti életünk néhány elmúlt hónapjáról melyek 
elég gazdagok voltak esemenyekben, eredményekben. Álljon 
hát itt a krónika! 
1962 augusztus 

Jólslkerült zakszervezeti taggyűlés. Az ebéd-
lő kicsinek b zonyult, kan az udvaron állva hallgatták 
meg Biká si Lás Ióné S ,B, titkár beszám lóját az elmúlt 
té é 1 gf ntos bb s nyeiről, - több k között a már -
ciu ban ezajlott ve e egválasz ásról s a kes bbi i -
dős akban törté t munkakör' besorolá ról é fizetésren -
dezesről, A taggyűlés u án titkárság termeibe az in -
tézetvez tóscggel egyú t klubnapot tartottunk, melyre 
meghivtuk nyugdijas ink t is. Baráti légkorben, jó han -
gulatban szorakoztak d gozóink és vendegeink, 
Szeptemb r 

Munkamozgalmi bizottság alakult a "szocialista 
munkako11ektiva' cimért küzdeni kivénó könyvtárak munká-
vá lalásainak megvitatá ara. Az új bizott g,-melynek 
tagjai kerületi könyvtárvezetők,. dolgozók es a központi 
könyvtár d lgozói,~tob zór ulesezett és nagyhorderejű 
kér éshez méltóan igen laposan vitatta vallalások ér-
téket, Végül is ava la ot tett a 8-as és a 10-es könyv-
tar vállalasainak k egé zitésere és átformálásara, 

A könyvtár 35 dolgozója társad mi munkában 
szeptember 9-én delelőtt résztvett a lágymányosi vásár -
város epitésében. 
Október 

Révész elvtárs vezetésével megindult a szakszer-
vezeti p litikai iskola. 
November 

A Sz,B, a dolgozók nyelvtanulása előmozditása 
erdekében orosz? francia, angol és nemet inguaphon nyelv-
tanfolyamokat vasárolt A hanglemezek iránt igen na^y az 
egyénenként és csoportosan tanulni kivánók érdeklődese. 



December 
December 15-én Télapó ünnepség. Az ajándékokat 

személyesen a Télapó osztotta szét a gyerekeknek, majd 
Gsomor Tibor három kedves mesfilmet vetitett a nagyszámú, 
gyermek- és felnőtt kozónsegnek. A délután egyik légér -
deke ebr eseménye egy igazi medve látogatása volt, mely 
az Állat ert igazgatóságának szivességebol jöhetett el. 
Az igen jó Télapó ünnepség sikerének titka a szervezettség 
volt. Cs m á k Béláne nófelelósón és a közreműködőkön ki-
vül számos társadalmi aktiva? kiszista és szakszervezeti bizalmi segitette a kedves délután zavartalan lebonyolí-
tását. 

1963 január 
Január 19-én kibővített Sz.B. ülést tartottunk, 

melyen résztvett intézetünk pártvezetősége és intézetve-
zetosége is. A munkásmozgalmi bizottság ekkor vitatta meg 
még egy alkalommal es fogadta el végulis a 8-as és 10-es 
könyvtár "szocialista munkásJcollektiva" cim elnyeréséért 
kitűzött vállalásait az alábbi kiegeszitéssel: 

A vállalás teljesítésének alapkövetelménye, 
hogy a munkakollektiva a kezelési szabályzatban foglaltak-
nak minden tekintetben megfelel és a hálózati átlag mutató-
számok alá a munka egyik területén sem kerül. 

A két könyvtár január 25-tól dolgozott a meg-
tisztelő cim elnyeréséért. 
Január 26 

összdolgozói munkaértekezlet. Révész Ferenc igaz-
gató beszámolt a könyvtár eredményeiről és vázolta az előt-
tünk álló 1 gfontosabb feladatokat. Ugyanekkor ismertettük 
a tagság előtt a 8-as es 10-es kbnyvtar munkavállalásait a 
"szocialista munkakollektiva" cim elnyeréseert. 

Március 
Március 8-án a Sz.B. farsangi bált rendezett. A 

jólsikerült táncestét - melyen kb. 3ÜU főnyi vendégsereg 
szórakozott - szellemes tombolajáték egészitette ki. 

:00î0î00î 



Uj módszerünk: a zálogkölcsönzés 

A könyvtári adminisztráció csökkentése és az 
olvasók kölcsönzési időben való túlzott torlódásának rész-
beni elkerülése végett könyvtárunk új rendszert, az u.n. 
zálogoskölcsönzést vezette be. Ez az új módszer szükség -
telenné teszi a törzslapot és a könyvek kártyáinak aláíra-
tását. 

A kölcsönző-tasak magában foglalja a törzslap 
az esetleges jótálló szükséges adatait. így a szükséges 

adatok bármikor a könyvtáros rendelkezésére állnak, akár 
adatváltozás bejegyzésénél., akár perlésnél, nem kell a 
törzslapot külön kikeresni. Megtakarítja a könyvtáros a ta-
ták kitöltésének idejét is, mert ezt maga az olvasó tölti 
ki. (Itt meg kell jegyeznem, hogy olvashatatlanságtól nem 
¿ell felni, két éve kölcsönzünk igy és talán egy-két eset-
ben kellett a nevet pótlólag nyomtatott betűkkel mellé Ír-
nunk.) Gyermekolvasóinknál a szülő jón a gyerekkel a bei -
ratkozáshoz és igy a kitöltés itt sem probléma. Hogy az 
olvasókról név szerinti mutatónk is legyen, minden beirat-
kozottról kiállítunk kartont, amelyen az olvasó száma, ne-
ve és születési éve szerepel, ezeket betűrendben tartjuk, 
igy a névszerinti utánkeresés lehetősége is biztosítva van. 

A könyvkártyák aláíratását tikettek beiktatá-
sával értük el. A tikett nem más, mint fél könyvkártya 
nagyságú tasak, amin az olvasó aláírásával igazolja beirat-
kozáskor, hogy a kivitt könyvéirt felelősséget vállal, a 
konyvtáros csak az olvasó számát vezeti rá. A kikölcsön -
a ott könyvnek a kártyája ebbe a tasakba kerül. Ennél a mód-
szernél előre el kell határoznunk, hogy mennyi könyvet a-
dunk egy olvasónak, hány szépirodalmat és hány ismeretter-
jesztőt, mert előre meghatározott számú tasakot kell be -
Íratáskor aláiratnunk. Ha az olvasó kevesebb könyvet visz 
ki az engedélyezettnél, úgy a fennmaradó fölösleges tasakot 
visszakapja és ezt az olvasófüzetével együtt magaval hozza 
a kölcsönzéshez. A tasak elvesztések szama minimális. Ha 
mégis elveszett, újat iratunk alá. Visszaélés nem lehetsé-
ges, mert mindenki meghatározott számú tasakkal kölcsönöz 
es mindenkinek rajta van saját aláírással a neve és száma. 
Igy není kell vitatkozni az olvasókkal a kivitt könyvek 
mennyiségére nézve és az aláírás mellőzése nagyon nagy idő-
megtakarítás. Hogy a könyvek forgalmazását figyelhessük, a 
konyvkártyára dátumbélyegzőt nyomunk. Ha ezt valamilyen 
mas formában megtudnánk oldani, könyvkártyát sem kellene 
újra irni a könyvekhez. 

Tóth Dezsőné 
43. sz. kerületi könyvtár 



Amit az elmúlt év könyvtári eredményeiről tudni illik 

A cim talán egy kissé meglepő, pedig úgy kell érteni, 
fihogy irva van. 1962-es eredményeinket tudni illik könyvtá -
runk minden dolgozójának, akinek nemcsak munkahelye a Fővá -
rosi Szabó Ervin Könyvtár, de hivatása a könyvtárosi munka. 
Fsmerni kell az adatokat, mert fontos részei-fővárosunk egész 
rüvelődési életének, jelzőszámai a fejlődésnek és bizonyítói 
a mi munkánk fontosságának és eredményességének. 

Könyvtárak száma 1962-ben 103 
Ebből kerületi könyvtárak száma 48 

Könyvtári állomány (egységek száma) 1,948.533 
Beiratkozott olvasók száma 153,181 
Kölcsönzők és helybenolvasók száma 2,067.837 
Kölcsönzött és helyben olvasott 
kötetek és egyéb egységek száma 5,927.757 

A könyvtár 1962-es költségvetésének 
felhasznált előirányzata 18.434.114 Ft 

A könyvtár kinevezett dolgozóinak 
száma 354 

Állományon kivüli dolgozók 111 

Március 19 - 2i-ig a Könyvtártudományi és Módszertani Központ 
és az OKDT Gyermek- és Ifjúsági Könyvtári Szakbizottsága ta -
pasztalatcsere-napokat rendezett, melyen gyermekkönyvtarosok 
mellett a megyei tanácsok könyvtarügyi eloadái is résztvettek. 
A három napos értekezletet Waldapfel. Eszter, a Pedagógiai 
Könyvtár igazgatója nyitotta meg. Beszélt a gyermekkönyvtárak 
feladatairól es hatáskorerői, az 1962-es statisztikai adatok 
tanulságairól, a gyermekkönyvtárak gyakorlati kérdéséiről és 
az iskolai munkához való kapcsolódás szükségességéről. A meg-



nyitó után Vargha Balázs, a KMK munkatársa számolt be a gyer-
mekkönyvtárak helyzetéről és feladatairól. 

A második napon a résztvevők irodalmi csoportos 
foglalkozást, láthattak Mikó Zoltán vezetesével. 

Végül a tapas, talatcsere utolsó napján Korányi 
iamás természettudományos vetélk dot vezetett le. 

A három nap egyikén kónyvtárlátogatáson vettek 
részt vidéki kol eg ink. A Szabó Ervin gyermekkönyvtárakban \ 
ezerzett tapasztalatok eredményesek lehetnek és vidéki könyv-
város kollégáink, hazatérve sajat munkájukban alkalmazhatják 
őket. Az eloadásokat, ill. beszámolókat, bemubatókat vita 
követte. 

Mindent egybevetve, nagyon jó kezdeményezés volt 
a két különböző tipusu foglalkozás bemutatása. Jó ötletekkel 
szolgáltak a tárlókban bemutatott különféle propaganda- ós 
propagáló-anyagom. 

A háromnapos értekezlet gyermekkönyvtári munkánk-
nak új lendületet adott, a vidéki és fővárosi gyermekkönyvtá-
rosokat egyaránt lelkesíti további feladataink megvalósításá-
ban. 

GERELY MÁRIA 

KIADVÁNYAIM, BIBLIOGRÁFIÁINK 1962-BEN 

iáit a fentiekről jelen számunkban közlünk, csak 
felmérés, számvetés jellegű; azzal a céllal, hogy könyvtár-
történeti szempontból hirt adjunk róluk, m vei a Hiradó meg-
jelenésének szun teltetése miatt, nem tudtuk kiadványainkat 
részletesen érte elni. 

Tudományos kiadvány ink sorában napvilágot lá -
tott a Tolsztoj Emlékkönyv. Szerkesztette Tóbiás Aron. 

A világirodalom klasszikusai sórozatban jeleiit 
meg a Stendhal-ról szóló bibliográfia, Benjámin László ösz-
szeállitásában. 

Öt ajánló bibliográfiát jelentettünk meg. 



A magyar munkásmozgalom történetének tanulmá-
nyozásához nyújt eligazítást a "Hősi harcok emlékei", 
amelyet Mitru Ibolya állitott össze. 

Kanjaink szovjet irodalmáról ad tájékoztatást 
a Tavasai szel cimü kiadványunk; Ecsedy Añdorné és Gá-
liczky Eva összeállitásában. 

A szabadság útján cimen bibliográfiánk jelent 
meg a gyarmati rendszer összeomlását tárgyaló müvek át-
tekintésére. Összeállította Mitru Ibolya. . 

ötven könyv címen, Tóbiás Aron összeállításán 
ban a mai lengy 1, román, bolgár, cseh és szlovák pró -
zairodaloa legjavát áttekintő ajánló bibliográfiánk lá-
tott napvilágot. 

Mai Írók - mai emberekről cimü szépirodalmi 
válogatást, amely a szocialista irodalom legjaváról ad 
képet, a bibliográfiá és propaganda osztály munkakö -
zösségs állította össze. 

Bevált bibliográfiai-röplap sorozatunkat két 
uj kiadvánnyal gyarapítottuk. A lengyel irodalom kis -
tükre, majd A román irodalom kistükre Tóbiás Aron össze-
állításában jelent meg. 

Az Elfelejtett könyvek, amelyeket érdemes el -
olvasni II., majd III. kötetét Vasvári István állította 
össze. 

Népszerűsítsük a szocialista szépirodalmat bib-
liográfiai röplap ugyancsak a munkaközösség összeállitá -
sában került közre. 

Bibliográfiai röplapot adtunk ki a SzKP XXII. 
kongresszusa tanulmányozásához A kommunizmus építőinek 
kongresszusa cimen, Gáliczky Eva és Veszi Éva összeálli-
tásában. 

Az olső szputnyiktól az űrhajóig cimen megjele-
nő bibliográfia összeállítója Csomor Tibor volt. 

Ajánló albumaink kiadását folytatva, megjelent 
a Mit olvassunk az elet keletkezéséről, az ember szárma-
zásáról? Összeállította Csomor Tibor. 

Ugyancsak Csomor Tibor összeállításában. Akik 
kaput tártak a természet titkaihoz.,• Darwin, 1809-1882* 

Városok, várak, műemlékek. Válogatott épitész-
történeti, város- és műemlék ismertető könyvek ajánló al-
buma. Összeállította Csomor Tibor. 

Mexikótól - Tűzföldig. Mit olvassunk Latin-Ame-
rikáról. ös3zeállitotta Csomor Tibor* 

Szülőknek nevelésről cimen, Csomor Tibor össze-
állításában válogatás jelent meg népszerű pedagógiai mü-
vekből . 

Egyéb kiadványok sorában A természettudományos 
ismeretterjesztő irodalom legfontosabb müvei - címjegyzék -
Csomor Tibor összeállitásában. 



Végül néhány kisebb kiadvány: 
34-0 éve született Molière, 
Patria o muerte. Könyveink Kubáról, 
Arnold Zweig 75 éves, 
Eseménynaptár 1963-ra 
Cikk-katalógus az MSzMP kongresszusi irányelveinek 
tanulmányozásához, (összeállította Mitru Ibolya) 

( Folyt.köv.) 

AZ 1962—BEN TARTOTT "KÖZÖS MÜVELŐDESI ÉS SZAKMAI ELŐADÁSOK" 
elsősorban két nagy politikai esemény, az SzKP XXII. kong-
resszusa és az MSzMP VIII. kongresszusa anyagának minél tel-
jesebb feltárását célozták. Az előadásokat éppen ezért a 
Kossuth klub nagy előadótermében rendeztük, hogy azokon az 
intézmény valamennyi dolgozója részt vehessen. 
A következő előadásokat rendeztük: \ 

1./ Élménybeszámoló -a SzKP XXII. kongresszusáról. 
Tartotta: Marosán György 

2./ A SzKP XXII. kongresszusának ideológiai vonatko-
zásai. 

Előadó: Nemes Dezső 
3./ A SzKP XXII. kongresszusának kulturális vonatko-

zásai. y 
Előadó: dr. Ortutay Gyula 

4./ A SzKP XXII. kongresszusának irodalmi vonatkozá-
sai. A szovjet irodalmi élet néhány problémája. 

Előadó: Nyirő Lajos 
A MSzMP VIII. kongresszusával kapcsolatos előadá-

sok: 
1./ A kongresszusi irányelvek gazdaságpolitikai cél-

kitűzései. 
Előadó: Nyers Rezső 



2./ A MSzMP VIII. kongresszusa és kulturális fel-
adataink. 

Előadó: Hadnagy László 
3./ A MSzMP VIII. kongresszusa mezőgazdasági vonat-

kozásai. 
Előadó: Erdei Ferenc 
Ugyanezt a célt szolgálta a raktárkezelők és 

takaritónők számára minden hónapban m gtartott ideológiai-
politikai előad ssorozat, amelyet Révész elvtárs tartott, 

A közös művelődési- és szakmai előadások kere-
tében tartott élménybeszámolót Mód-Péter Kubáról i előadást 
tartott N meth Lajos "A. képzőművészeti irodalom és a művésze-
ti nevelés" és Kontra György "Élet és Xélem" cimen, 

A Diószegi András vezette és havonként egy al-
kalommal sorrakerült marxista irodalom-esz étika tanfolyam 
előadásai kozú figyelmet érdemeltek "Brecht es az epikus drá-
ma", Szimonov: Elok és holtak cimü regényének elemzése, "A kor-
szerűség marxista fogalma", "A szocialista r alizmus fogal-
mának változás és gazdagodása Gorkijtól napjainkig" es "A szo-
cialista regeny elvi kérdései" cimü előadások. 

A könyvismertető tanfolyam keretében, havonként 
egy alkalommal, egyes tudományágak jelentőségét, jelenlegi 
helyzetét, nehézsegeit, jövő céljait Q3 perspektíváját kívántuk 
megismertetni könyvtárosainkkal előadásokon es a könyvek ismer-
tetésével. így ker lt sor az antiklerikális irodalom, a peda-
gógia^ a filozófia, a pszihológia, a biológia, az űrkutatás 
irodalma, a marxista etika, az irodalomtudomány, a közgazda-
ságtan és a marxista esztétika tárgykörében megjelent alapve-
tő müvek ism rtetes re. Az előadásokat az illetékes tudomány-
ágak kiváló szakemberei tartották (Kulin György, Kontra György, 
Pogány Róbert, Vajda György Mihály, Huszár Tibor, Földesi Ta-
más,). 

A politikai gazdaságtan tanfolyamot Tolnai György 
vezeti. Anyaga a politikai gazdaságtan tankönyve. A három év-
re tervezett előadásokból és szemináriumból álló studium első 
évfolyamát befejeztük. 1962 júniusában és szeptemberében a 
második évfolyamot elkezdtük. 

A gyermekkönyvtárosok szakoktatásán belül a kö-
vetkező témák szerepeltek: 

a./ A könyvtárosok és az Úttörőszövetség kapcso-
latai « 

b./ Az ismeretterjesztő irodalom forgalma \ 
c./ A szabadpolc 
d./ Gyermekfolyóiratok, olvasóterem 
e./ Szakmai irodalom felhasználása, stb. stb. 



1962-ben "Szakmai viták"-at is beiktattunk ok-
tatási tervünkbe. Ennek keretében a következő szakmai vitá-
kat tartottuk: 

1./ A serdülő kor lélektani sajátosságai. A közép-
iskolások irodalmi- és általános műveltsége 
és a könyvtár. 

2./ Az iparitanulók irodalmi és általános mu elt-
sege és a könyvtár 

5./ A katalógusok helyzete a kerületi könyvtárakban 
4./ Az olvasószolgálat főbb kérdései a gyermek -

könyvt árakban 
5./ Áttérés a szabadpolcos rendszerre a kerül ti 

könyvtárakban 
6./ Az SzKP XXII. kongresszusa tiszteletére rende-

zett pályázat értékelese (gyermekkönyvtárosi) 
7./ Az állományfejlesztés újabb tapasztalatai. 

DR. SZELESTEY GYULÁKÉ 

Múlt évi kiállításainkról 

Központi kiállításaink áorában, az SzKP XXII* 
kongresszusa tiszteletére, Mit tudsz a Szovjetunióról7 el-
men - gyermekkönyvtárosaink hasonló jellegű pályázatéira 
érkezett legsimerú tebb gyermekrajzokat, modelleket és d 1-
gozatokat mutattuk be. 

Ezt követően jelentős közönségsikere volt a 
Darwin emlékkiállításnak, Az ókori görög művészet repró -
dúkclókban ós az 1912 május 23-a emlekere rendezett Rengj 
csak Földi cinü kiállításoknak. 

A forr dalmi Kuba vívmányait Patria o muerte 
cimen mutattuk be, ezt követte a Mongol Népköztársaság 
életét tükröző kiálli ásunk. 

Az MSzMP VIII. kongresszusa tiszteletére, A 
Mi hazánk cimen, szines képkiállitáson mutattuk be hazánk 
tájait és fejlődését. 



IDEI ELSŐ KÖNYVTÁRAVATÁSUNK március 2-án volt Csepel-Csil-
lagtelepen. A kerületi pártbizottság modern művelődési 
otthonában nyilt meg 46. sz. kerüxeti könyvtárunk. 
A könyvtár elfoglalja ugyszó vár az egész emeletet. Hatal-
mas kölcsönző termének egyik fe .ében a szépirodalmi alko -
tások, másik felében az ismeretterjesztő könyvek állanak" 
szabadpolcon. 
A terem mellett jelentós nagyságú elkü ön i,tett csendes ol-
vasóterem biztosítja a helyben olvasás lehetőségét. Külön 
munkahelyisége van a könyvtárosoknak. 
A könyvtár vezetője Zachár Zoltánné, könyvtárosai MeÍ3zner 
Tamásné és Salek Ferencné, raktárke elője Mihucza Ibolya. 
Április közepén a beiratkozott olvasók száma már 300 körül 
járt. A környék rendezése még folyik, ujabb lakóépületek 
biztosítják majd azt is, hogy a szép uj könyvtárat Csepel 
munkáslakói minél jobban kihasználhatnák. 

Az antifasiszta harcok története Németországban 
1933-1945 cimen központunkban bemutatott kiáll it ásunkat 
megrendeztük a 19-es könyvtárban is. 

Kiállítási anyag k készültek kerületi könyvtára-
inknak Solohov* József Attila és Herzen életéről, munkássá-
gáról. Gyermek-barkács,.Tanévnyitó. 50 éves a Pravda, 100 
eves a Lenin könyvtár. Eletünkből és Lenin a képzőművészet-
ben cimen rendeztünk több kerületi könyvtárunkban kiálli -
tást. 

Elkészült kiállításainkat könyvtérhálózatunkon 
kivül is hasznosítottuk, vándorkiállításként kölcsönözve 
budapesti üzemeknek, intézményeknek, iskoláknak: A világ 
művészei a békéért, A moszkvai Puskin múzeum remekei, A 
fejlődes története, Az ember származása, A francia iapresz-
sziopizmus, Európa festészete, Csehov, Európa vigyázz!,A 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom a korabeli magyar saj-
tó tükrében, A bolgár festészet, Moszkva. DXVSz-kiállitása, 
Budapest szocialista fejlődésé es A bolgár festészet és 
népviselet - összefoglaló elmeken. 

Az ókori görög művészet reprodukciókban. Patria 
o muerte. A Mongol Népköztársaság, József Attila, Lenin a 
képzőművészetben és a Rengj csak Föld! - gyűjteményét sze-
repeltettük vándorkiállításként. Ezeket 83 helyen mutattuk 
be« 



AZ IGAZGATÓSÁGI TANÁCS az 1963 esztendőben eddig négy ülést 
tart tt. Január 24-én megtárgyalta a Tanács 1963 évi ülése-
inek munkatervét. Az elmúlt évekhez hasonlóan a fontosabb 
témákat Írásbeli előterjesztes alapján vitatják meg, a ki -
sebb kérdésekről pedig az ügy előadója szóban számol be. 
Ugyanez az ülés elfogadta a könyvtár propaganda tervét a 
február 24.-i képviselő- es tanácstag-választásokhoz, majd 
igazgatói információk hangzottak el. 
Március 14-én a Tanács megtárgyalta a házi könyvkötészet 
munkáj t es a könyvtár 1962 evi munkájáról szóló jelentést. 
Az előbbi úgy előadója Svientek Sándor, az utóbbié Tolnai 
György volt. A kőteszet nagyon jó és pontos munkát végez. -
Munkáját segitené a további gépesítés és a megfelelő elhelye-
zés. A könyvtárosoknak fokozni kell könyvvédelmi munkájukat 
és nagyobb gonddal kell elckesziteniők a kötésre küldést, 
illetve selejtezést. 
Az évi ,'elentést, kisebb stiláris javitást es néhány adat 
ellenőrzést javasolva, a Tanács elfogadta. 
Március 28-án a zenei könyvtár helyzetéről számolt be Marót 
Miklós. A hozzászólók javasolták, hogy minél előbb hozzák 
létre a könyvtár mellett működő tanácsadó testületet. Gon -
dookodni kell a nyomtatványokról. El kell ,dónteni, hogy 
milyen szolgáltatásokra terjedjen ki a hanglemeztar. 
Második napirendi pontként Révész Ferenc igazgató folyóü -Sékről informálta a tagságot, 
^rilis 18-an Mikó Zoltán beszámolt a kerületi könyvtárak-
ban működő ifjúsági körökről. Tevékenységük főleg három 
irányú: találkozókat szerve nek Írókkal, tudósokkal; a ta-
gok egymásnak tartanak előadásokat és szórakozási-alkalma-
kat teremtenek a fiataloknak, A KISz felfigyelt a klubokra 
és erkölcsi-anyagi támogatást biztosit majd nekik. A Ta -
nács tagjai sokoldalúan megvitatták a klubok működését. 

Tájékoztatásul közöljiilc az Igazgatósági Tanács tag-
jainak névsorát. Révész Ferenc igazgató, ryroler Gyula igaz-
gatóhelyettes. Egeresi Zoltán gazdasági igazgató, Szász 
Karoly, Svientek Sándor, Marót Miklós, Dobos Piroska, Pata-
ki Ferenc, »Vinter Páiné osztályvezetők, Geréb Lászloné oszt. 
vez.helyettes. Bene,Laszlóné, Gáti Istvánné, Gáschler Dezső, 
Gönczi Imre, Kepes Ágnes, Uray Léla könyvtárvezetők, Tolnai 
György tud. főmunkatárs, Meissner Tamásnó kon;., v táros, Hont 
Pétemé párttitkár, Bikácsi Lasslóná Sz. . titkár és Marusz-
ky József KISz titkár.és Vasvári István, a Híradó szerkesz-tője. 

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



TAR TALOMJEGYZÉK 

Oldal 
Kerek egy esztendő múltán. 1 
Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó-
bizottsága határozatai. ..... 2 

Halottaink 
Dr Geréb László 3 
Krudy Gyula. 4 
Dr. Zoltán József ... . 5 

A Pártvezetőseg hírei. 6 
Es évben églegesitett dolgozóink 7 
KISz szervezetünk életéből. , 8 
Szakszervezeti életünk 9 
üj módszerünk: a zálogos kölcsönzés. Tóth Dezsőné 43.sz.kvt. 11 
Amit ez elmúlt év könyvtári eredményeiről 
tudxií illik.. 12 
Tapasztalatsere-napok 12 

Kiadványaink, bibliográfiáink 1962-ben 13 
1962-ben tartott közös művelődési- és szak-
mai slőadások Dr Szelestey Gyuláné.. 15 

Múlt évi kiállításainkról 17 
Idei első könyvtáravat ásunk 18 
Az Igazgatósági Tanáca ülései 19 


