




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

Megjelenik havonta 
VII. évf olyas 2.szám 1963 május 

A Krudy-kiállítás megnyitására 

lomét van älxfulönkß nagyon hiányzottÎ *'iW«¡ 
bét tudunk egymásról^ ha megjelenik« Bz'jíitött az èazèabo, mi« 
Bor megnyílt a Krúáy-klállitáa és mindjárt elgondoltam* foga -
dátiaxiul felajánlkozom. hogy Írjak róla a Hlradóháki Azzâl a 
örándékkal is, hogy a felállítás kapcsán írok árról la, arairól 
már régen szerettem volna és am i é z alkalommal külön8öé& éró' =» 
sén volt érezhető: a mi kiállítás-megnyitásaink hangulatáról «i' 
Egyébként is oly szép. de mégis már megszökött barokk XépöS5'-~ ' 
hatunk egészen megváltozik, az esemény mássá teszi a színhelyet, 
a vemiszázsok hangulata omlik el rajta, gyűlnek az~embörak; " 
akiket őszintén érdékel a szellem világa - és ezek é gyre 15b -
ben vannak nálunk,-« zsibongás és a kiállítás darabjainak ér « 
deklődő szemlélésé,'várakozás és jóleső elismerés: milyén ér -
dâkes, milyen ügyes, az Íróasztal a nagy Író tárgyaival, képe 
és a sok kép a falon¿a ml kedves Ifjú Gyulánkkal isf afei már -nem érhette ezt meg... Végre megjelenik igazgatónk kíséfetébén 
a mindannyiunk által nagy szeretettel és tisztelettel övezett 
(részemről már a régi Delsziget óta mélyen a szivembe zárt) 
Benedek Marcell professzor u2?,áki mégtisztelt minket és fényt 
adott me gjelenésevei a megnyitásnak. 

Révész Ferenc párszüvaá bevezetője után 
Benedek. Marcell elmondta nagyon tanulságos, érdékes ós a mai 
ifjú irók áltaL igen megszívlelendő megnyitóját« Különösen as? 
hatott ránk, ahogyan Í^géúXyozta: nem a bohémség volt a fon-
tos, aki bohém és nem iro, ..az nem fontos, áz iróíiál pedig ez 



járulékos- néha a nyömört rejtő élőm volt... Felvillanyozó 
volt az idős, Kossuth-díjas tudós szájából frissen jövő,' 
nagyo»erű biztonsággal előadott beszéd ós külön öröm volt" 
látni - szimbolikusan is hatott az öreg és az őt tisztelet-
tel hallgató és szavait megőrző ifjú -erre a mellettem 
álló Hagy tat i hivta fel a figure Imetyet, - hogy milyen 
dos figyelemmel rögziti a rendező és a zaegjéleáéndö'emlék-
könyv szerkesztője a szónok szavait a ma gn 6 s z ala gra * 

Benedek Marcell felemelő megnyitója után. 
vetkezett a nyolcvan éves Parádi Józsi, bácsi. Krúdy kedves 
hegedűse-, aki szép tempósan elővette a köpött tokból öreg 
hegedűjét és eljátszotta nekünk Krúdy három kedves dalát» 
.fagyon megható völt, nagy örömmel és szeretettél tapaöl-,-
tunk a korát meghazudtoló fürge bácsinak, nagyon hálásak 
voltunk mindnyájan a rendezésnek* amely szivetsimögatóan 
bensőségessé tette a megnyitót; Ott volt Krúdy Gyula két' 
léánya. á sók barátt körtárs, tisztelő és olvasó, s minden-ki örült. hogy ily méltó módon emlékezünk meg à nagy 5.ró 
halálának 30» évfordulóiáról- ~ 

Maga a kiállítás ötletes, szemléletes és szép. 
Megfcapó, ahogyan a lépcsőn feljövőnek ssemébe tűnnek as 
Íróasztal, Krúdy emléktárgyai, mellette méltó környezetként 
a két könyvespolc az Időrendben odahelyezett Krúdy-kiadvá-
nyökkal és a falakon körös-körül a képek, kézirat- és lé -
vél-facsimilék. tényleg megelevenedett' Itt Krúdy világa; 

Hem gyártottam soha mesterségesen kritikát 
csak azért, hogy az is legyen- Most s^'töaZem; a kiálli"«"-
tást hibátlannak találom és azt mondom, becsüljük xäeg érté« 
keinket, örüljünk, hogy ilyen tehetséges és telkes, ügy z 
buzgó fiatal munkatársaink vannak, akik ilyen ki'vá ó do -
gokat hoznak létre- A bibliográfiai ét propaganda osztály 
ezúttal is kitűnőre vizsgázott„ a vez^t? Pataki Fe encé $ 
felelősség és elismerés, de ki kél! emelnem a rendev.ő Tőr 
biás Áron nevét, aki már a Tolsztojaiá Vitáson me/y intet-
ta9 mit várhatunk tőle ós aki a várakozásnak teljesei meg^ felelt- Nagyon szép anyagot állított essze ós igen bizako-
dóvá tett minket'a megjelenendő könyv iránt» Oroszlánrészt 
vállalt és rengeteget dolgozott a sikerért Oláh Attila iái 
Már a világhírűvé valt Tolsztoj em!ékkonyvünk elk szitésé— 
nél is elsőrendű,- nemzetközi mértékkel mérve i i : 
munkát végzett a Franklin nyomda ós a bemutat'.- í k 
lapján biztosak vagyunk abban, ho¿ a Krúdy 
lesz méltatlan elődjéhez! 

Megvan a megfelelő gárda, minó1 több yen kiállítást és emlékkönyvet kérünk, ezt pedig hálás elis-meréssel köszönjük, 
ZALAI ZOLTÁN 



KIADVÁNYAINK, BIBLIOFGRÁFIÁINK 1962-BEN 

II. 

A feldolgozó osztály kiadta a tudo-
mányos és ismeretterjesztő művöket magába foglaló Ujabb" 
külföldi szerzemények,1961, 4, füzetét, melyet az ú&s 
tály katalogizáló csoportja Gordon Erzsébet vezetésével 
állított össze. 

Ugyancsak az ő Összeállításukban je-
lent meg a Hév- és Szakmutató a Fővárosi' SZabÓ Ervin 
Könyvtár újabb külföld! szerzemények, 1961. 1=4. füzetéhez« 

' :Összeállították ág Ujabb külföldi 
szerzemények, 1962. 1. 2. és 3. füzetét is. 

Kiadták továbbá a Fővárosi Szabó Er-
vin Könyvtár külföldi szerzemények szakjegjrzéko I« Szoci-
ográfiája cimü összeállítást. 

A kerületi könyvtárak osztálya könyv-
táraink könyvállományának egy részét magába fog.lálo : müvek 
Jegyzékét Jelentette meg A mi könyveink oiölen \líőz«p6t-: 
füzet), Dobos Piroska és Kondor Mlkióaüé szerkesztésében. 

Napvilágot látőtt a* Elavult könyvek; 
Jegyzéke, Király Lászlóné szerkesztésében« 

Mégjelent Útmutató az úttörők könyv«? 
tár! foglalkoztatásához,- Hargitai Hándörné össze ál litásá -
ban. 

Elemzés jelent meg a verseskötetek 
kölcsönzéséről a 28-as kerületi könyvtárban Oláh Gábor 
tollából Versek éo olvasók elmen. 

Útmutató a VIII. kongresszus a.ikaX -
mával cirnen módszertani levelet adott ki az osztály Dobos 
Piroska összeállításában. 

Ugyancsak módszertani levél készült 
A társadalmi tanácsok szervezése ós munkája a kerületi 
könyvtárakban cimen, amelyet ÍSikó Zoltán állított ősszé," 

Megjelent Barths Ilonas Gyermekoim-
katársak cimü tanulmánya« 

Központi kiadványaink sorában TOInai 
György szerkesztésében'Jelent meg a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár Evkönyve I960« " - . . 

Király Lászlóné: Állományfejlesztés 
és kölcsönzés a kerületi könyvtárakban cimeu irt tanul -
mányt. 

E sorozatban látott napvilágot A ke-
rületi könyvtárak gyefaekkőnyváll<utónyáró.l és olvasószol-
gálatáról, Bikécsi Lászlóné Írása« ' ~ 

' Kiegészítő katalógusok a kerületi 
könyvtárakban elmen Drechsler Ágnes összeállítása jelent 
meg« 

Végül Hémete"László tanulmányát, 
A Fővárosi Könyvtár az ellenforradalom első éveiben (1919 
augusztus - 1923«), cárnen ugyancsak e sorozatban adtuk ki. 

o.O.o 



A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve II. 1961. 

Legutóbb megjelent Évkönyvünk a hag^o»" 
mányog évi 3elenbéí!sel kezdődik. "3b?fcéke s és alapos dsz-
Saeföglalő eg. Jelentősége ¿löőá^rbaa történetit fontos 
dokumentumán könyvtárunk életében érről érré végbemenő 
fejlődésnek, eredményeink felfelé Ívelésének. Au as : TA ?r 
196X®éa ér adatai konyrtárösainkban Már nem keltenek 
Xöaösebb izgalmat! lassan közepe fáié h&ládva éz 1965-A0 
esztendőnek is¿. a. tavalyi tsnalságökát próbáljuk röAd -
sä&rezni, az akkor élért eredményüket túlszárnyalni. -7 
Annál érdekesebb számunkra a tsímMáayökat felölelő oá-
èodik részt nem tudjuk, a tmd&QS-i szerkó sztői elvét , 
Vágy a/, egyéni kutatási térülőtök a* e-ronca és taláiközá-
Éát"köll«o dicsérnünk azért. Hogy ̂ könyvünk cikkeinek ; " -
változatos tematikája már magában véve is tükrözi könyv* 
bárunk életének izgalmas, sZioieé, sokrétű tévékénységét. 
'.7 ' - - a központi könyvtárról a jelentésen 
kivültörténeti cikket Is kapunkí Remete Lászlót "A 
fővárosi könyvtár előtörténetéből" oiau Írását, tóély "a" 
főváros 185o^l9o4 közötti könyvtártörténetéhez szolgál-
tat adatokat. 7 

D. Jámbor Mária ós Marót Miklós közös 
munkánál "A központi könyvtár tudományos és ismeretter-
jesztő könyvanyagának forgalma" elsősorban a ritkán,vágy 
egyszer sem kölcsönzött tudományos müveket veszi alapos 
vizsgálat alá, ennek az elfekvő anyagnak vizsgálatával 
járul hozzá a központ régóta vitatott profiljának,, jobb" 
szerzeményezési és ölvasotoborzásl módszereinek kiaxaki-
tásához. i - -

A Budapest Gyűjtemény JcésZülŐ bibliográ« 
fiájáról, annak szerkesztési módszereiről, tematikájú côl tájékoz-
táé benniipket Zoltán. József irása, mig az osztály tor « 
tanétérői, jelenlegi helyzetéről es további célkitüzé -
seirŐl Nyilas Márta ézámol be. Külön őröm a kerületi 
könyvtárosok számára, högy cikkében megemlíti az Oly so-
káig elhanyagolt kérdést! a kerületi könyvtárak és a . 
központ szorosabb kapcsolatát a helytörténeti ismeret -
terjesztés vonatkozásában iá. Még erősebben érvényesül 
éz az összefonódás Pataki Perene cikkében, aki "Az a « 
jánló bibliográfia mai problémái" címmel elsősorban ' 
bibliográfiák használatát- a közművelődéire gyakorolt 
és a jövőben elérhető hatását e lom? i » Tar\llmanyAnak tá-
lán épp öz a vitatható pontja- hogy sajánló biblio -
gráfiat csak a közművelődési könyvtárak segédeszköze -
ként képzoli el, még problémafelvetésként sem jelezve 
ugyanezt a központi, "magasszintü közművelődési" könyv-
tar viszonylatában. 



Könyvtárunk legújabb történetéhez két színes, 
gazdagon dokumentált cikk szolgáltat adatokatí Tóbiás 
Arav.g "A Tolsztoj-emlékkönyv keletkezéséiről, külföldi 
ém hAsai fogadtatásáról. Dr. Hévay József, 'Simon XjásZr 
Ióné. Kumroxy kjoané és Marót Miklós '"A sashalmi ke-
rületi könyvtár tíz esztendeiéiről ir. 

A kerületi könyvtárak problémáival foglalkö-~ 
zó Írásokat összefoglalóan olyaaószoiU&Iatl szakcíkkek-
hêk is nevezhetnénk. Hliiden~elm$rke^esaek| felmérésnek 
érezhetően közös céljai a kerületi könyvtárak tanító- " 
névelő funkciójának erősítése, a kölcsönzés, tájékozta-
tás elmélyültebbé, színvonalasabbá tétele. Bem merőben 
áj kérdéseket tárgyalnák ezek a tanulmányok, többségű* 
köt különlenyomat okból, szakmai vitákból vagy más f o -
romokról már ismerjük* mégis haűznös újra áttanulaá 
nyozni ezekét, vitatkozni róluk. mert. legfontosabb je-
lenlegi és jövőbeli feladatainkhoz adnak Segítséget."7 

Doboa Piroska "Szabadpolc-rendszer a kerüle-
ti könyvtárakban" címmel reális és alapos helyzetkép 
után újra és újra kiemeli a legfontosabb teendőtt új 
módszerek kidolgozását a tájékoztatásban és könyvtáros* 
képzésben, a szerzeményezésben éa anyagfeltárásben egy-
aránt. Barta And ásné - Kepes Ágnes az önálló gyermek -
könyvtárak első tapasztalatait foglalja össze, cikkük 
tanulmányozása alapvétő irodalma lehet a - remélhetőleg 
rohamosan szaporodó - önálló gyeraekkónyvtárak gondozói 
inak. Bikécsi Lászlóné "Olvasószolgálat a gyermekkönyvi 
tárakban" cimü tanulmánya nemcsak a kérdés hazai törtéi 
netét és helyzetképét adja, hanem idevonatkozó szakiföi 
dalomból jól válogatott szemelvényeket is, rögzitv© vé-
gül a legfontosabb feladatokat a gyérmskek tudatosabb, 
lrányitottabb olvastatása területén. Kiemelt, gonddal : 
kezelt, de általában kevés realitással elemezett terüle-
te volt eddig szépiród&iml kölcsönzésünknek a szovjet 
irodalom olvastatása. G. Ballag! Ágnes most "A szövjet 
szépirodalom forgalma a XXII. kongresszus időszakában"" 
oimnel megkísérli a reális kép kialakítását a felszaba-
dulás óta eltelt 18 év távlatában is. 

Végül fontos "olvasószolgálati" kérdéshez kap-
csolódik az Évkönyv két befejező tanulmányai a könyvtá-
rosok továbbképzéséről számol be Br Szclwgftey Gyulané 
és Drê híjf-y ¿-»W-nslr Ágnesi "Középfokú kdnyvtároöi 
képzésünk" történetét es problémáit mondja, el: javasla-
tait érthetően szer' oyen és esetlegesen téve meg, hiszen 
énnél az oktat i í>.-*aAaal a legkisebb változtatás is Or-
szágos, minisztériumi intézkedést igényel. Annál szembe-
ötlóbb, hogy Dr.Sz-'lostey Gyuláaé alapos tanulmányából 
- "Könyvtáros továbbképzés könyvtárunkban" - is hiányzik 
a jövő terveinek iraiertetése. A cikk felöleli a Fővárosi 



Könyvtárban folyó oktatás felszabadulás előtti történe-
tét Ï0, ezen a torületen úttörő jelentőségűnek érzem 
megállapításait, következtetéséit« Ilyen történeti fél* 
mérést követnie kellett volna a jelenlegi oktatási for-
mák eleaizÓ bírálatának» a jövő esztendőkre tervezett 
átgondolt, szükségesnek vagy vitathatónak vélt oktatási 
program tervezetének» ^ 

Áttekintve az Évkönyv cikkeit, a kötet7 
legfőbb jellemzőjének» eddigiektől eltérő sajátosságáé-
nak az elemző és vitatkozó Írások előretörését tartom. 
A tanulmányok Írói » többségükben - nem elégedtek meg 
á jelenleg helyzet puszta regisztrálásával, hanem a 
jövő, az előrelépés útját kutatják, elképzeléseiket köz-
lik, érteket és ellenérvekét sorakoztatnak fel. Az az " 
érzésem, hogy »ig a régi Évkönyveket többnyire a szakma 
és a kollegák iránti "becsületből" tanulmányoztuk át.áz 
ideinél kollegáink egyre fokozódó érdeklődéssel feled-
keznek bele a változatos, színes irásokbat áz;1961-rd 
Évkönyv cikkei számukra sem hatnak elavultnak, ellenke-
Zölegs mai könyvtári életünk legfontosabb kérdéseire tá* 
Iáinak benne hasznos útbaigazításokat, megoldásukhoz ko-
moly segítséget. 

GÁTI ISTVÁNNÉ 

Egy kommunista könyvtáros - BECSEI ANDORNÉ 
1905 - 1963 

öt évig dolgoztam vele. Nála, mellette 
tanultam meg a könyvtárosi mesterséget* s azt is tőle 
tanultam» hogy a könyvtárosság hivatás, amely állandó 
önképzést és tanulást kiván» 

"Minden jó könyvtárosban egy nyugtalan 
ördögnek kell 'ülni* amely további tudás megszerzésére 
ösztökéli, hajtja.;." * mondotta többször. Másik ked* 
ves megállapítása völt. hogy "...esténként saját ma -
gával munkaértekezletet tart ós értékeli a nap tapasz-
talatait, a kölcsönzés élményeit." ' 

A kölcsönzés,- igen, ez volt az a tevé-



konység. amely mindig ás mindig megújult gyönyörűséget 
szorzott néki. Vannak könyvtárosok, akik ezt taposóma-
lomhák tartiák. Bec ski Andornépak a kölcsönzés a gaz-
dag, aranyló életet jelentátté, az emberék megismeré-
eét a maguk őszinteségében, jó és tossz tulajdonsága -
ifckalf és há voltak is bosszúságai, mire befejézte a 
kölcsönzést, meghatottságtól. könnyes stemekkel, mosolyog-
va mesélte el aznapi érdekes élményeit. 

Energikus, határozott jellem volt és köhy-
nyén meghatódó. Mi hatotta őt meg? êmberi tulajdon-
ságok, haladó eszmei megnyilvánulások és mindenekelőtt 
a téhetséges'fiatalok. Nagyon szerette a fiatal olvasó-
kat, 'különös gonddal foglalkozott velük és fedezte fel, 
őkét. "Tudod, milyen nagyszerű fiatal került ma hozzám"-
újjongött este az egész napi fáradsággal a lábában. 

Kis úttörőnek neveztem őt, mert fiatalos 
lelkesedéssel, hévvel politizált. Mintna aznap találko-
zott volna a'fcoamunlzmus eszméjével és frissen fogadta ; 
VOlna magába. Bz nem mosolyogni való naivitásnak hatott, 
hanem ólyen tűznek, amelynek melege mindenkit áthatott, 
aki a környezetében ólt. 

A könyvtári munkát a legfontosabb népneve-
lői tevékenységnek tekintette, de olyan értelemben,hogy 
ez a népnevelés az olvasónak örömet és szórakozást je -
lőntöen. Dudorászva, friss léptekkel érkezett a munkába 
és mint egy karmester, góndösan áttekintett minden rész-
letet. Kirakatok. polcok, Ízlésesen rendezve várták az 
olvasót, az érdeklődő embert. 

~ Alapos.,sokoldalú műveltséggel rendelke -
¿éttjp ssépen szavalt'és bámulatos emlékezőtehetsége 
volt. 

Halálával a könyvtári munka egy olyan mun-r 
katársat veszitett, aki hivatását megtisztelő feladat-
nak tekintett© és éppen ezért ragyogó etedmenyoket ért 
el. Tevékenységének nincs látható-nyoma, de benne van a 
kiművelt emberfők sokaságában, akiknek száma &z ő'tapin-
tatos, szeretetteljes munkája révén is növekedett. J 

Megható módon ragaszkodott munkájához.Be -
tegsége súlyosra fordúlását megelőző hónapokban már 
gyenge volt. Családja, barátai unszolták, keressen köny-
nyebb munkakört magának. "Nem" - mondotta, "addig akarok 
élni, amig a helyemen dolgozni tudok." így teljesült. 

DobrAVA JÁNOSNÉ 
a 8-as könyvtár volt munka-
társa, a Külügyminisztérium 
dolgozója 



NEGYVEN ÉV - MÁSFÉLMILLIÓ KÖNYV - SZÁZEZER OLVASÓ 

Beszélgetés a jubiláns Bánk Ferenccel 

A Szörény-utcai kis könyv-
tárhoz az imént rohantunk át a 
piac-stéren. Aztán a környező 
négy-öt emeletes épületek ere 
szei alatt még gyorsabban idáig, 
mert zuhogott a májusi zápor. 
Itt, a vadszőlővel befuttatott 
földszintes könyvtár csöndjében 
beszélgetünk a vezetővel, a negy-
ven éve e térületen dolgozó Bánk 
Ferenccel.». Negyen évből haxmlnU-
nyoloat töltött a Szörény utca 3-
ban;,. Polcok, könyvek, katalógu-
sok, ; cserélődő Olvasók és óimé * 
nyek, - .emlékek záporozó vonulása» 

- Ez valaha úgynevezett pe-
remkerület! könyvtar volt*.. -
kezdi - ide ném szivesen jött 

könyvtáros... Harmincnyolc évvel ezelőtt Zsák Wilfrid (a 
központban a Budapest Gyűjteményben felügyelői rangban dol-
gozott) szólt nekém. hógy hajlandó lennék-e vele a Szörény-
utcái könyvtárba jönni... Örömmel jöttem ós örömnél vagyok 
itt® Olvasóim nagyobbrészt egyszerű emberek.•Nagyon szereti 
a könyvtárat. Ugy érzem, szeretnek minket id. 

- Melyik könyvtáros nem tapasztalt munkája 
viszonzásaként ezernyi apró kedvességet? ... A mostani Vas-
vári mozi hajdánán az alvilági zengzetü Plútó mozi volt... 
Pénztárósnőjo - hangsúlyozom, csak a könyvek iránti szere-» 
tétből - höténte kétszer-háromszor Jött könyvért... Gyór -
sán olvasott, volt'ideje.;, Minden alkalommal egy-egy cső-
kör virágot hozott; Műkedvelő festő olvasónk ajándékként 
festmónyót hozta... Emberek - hányan! - életüket, problé-
máikat... Valamikor, jóval a háború előtt, egyik mostani 
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miniszterünk^ Ko osa Ist?vár, is szorgalmas olvasónk volt... 
A kartonja aár nincs még, 

- A legmegrázóbb élmény? 1944̂ -ben sgy'szo-
ayegbömbázás sainte letarolta a környékét és'Véletlen, 
hdgy él nem pusztította azt a kis könyvtárat,,. Aztán a 
öárgaósillagöáok,,! Egyik leghűbb olvasónk - DetttSchnéñak 
hívták alacsony, fekete acazönyka, akit tizearekkel^ 7 
azááeSTeiköl kitiltottak a könyvtárakból,^, Hóztá $ kar -"7 
tónját, aria könnyben ázótt* Hát most már soha,,,: « mond-
ta zokogva* - Tegye-dll* mutattam az Olvasó'füzetére -
aeglátja, rövidesen ismét ezzel jön hozzánk,.. Ég 1945 ny«-
ián, "a romok között, "a-déport ál ás pokla után jött könny o s-
boldogan az ő ' : : ' : 

- Históti,,» 0, hogyne,,. Az à könyvtáros-» 
hivatásban mindig akad,,* Az- fjO-ea években az egyik 
dönatúj" olvasó mintán kibetűzte a kinti feliratot, Novo-
báczkynéhoz azzal fordult« Ugye» Szabótíé elvtárshoz van 
szerencsém? Hol van a férj o 9 üzábó Ervin* - Munkatársaim? A régíék. Bizony, már csak" 
az Ilonka* HorVáthnó van velem, 6 buSáonKét évi raktárkeze-
lő nálunk,., Szabó Iváimé új munkatárs \ negyedik- éve dol-
gozik itt9 de már gyermekkora óta olvasónk volt,.» Ebben 
a könyvtárban szerette meg úgy a könyveket , hogy yégül 
eít választotta élethivatásul,• « ííárfíy István et, ÍXlés 
Zsuzsa három éve dolgozik 'nálunk,»» örömüket, bánatukat 
megosztják velemi bár a fiatalok zárkózotthabok, 

« Járnak ide munkások, tisztviselők, a 
Zrínyi Katonai Akadémia oktatói éa hAllgatói. értelitiségi-
ekf a müvéföztelöp festői, szobrászai,,, így Mikus Sándor 
Köasuth-dijas szobrász* Tóth B, Sándor i- .itöműváőz, Kamtft-
öay István szobrászművész9 Gábor Móricz f löldöVán Ist-
ván festőművészek,,. Gyermekkora óta olyaeópk Fádua Ildi-
kó színművésznő és Újlaki László szipatűvés». 

Hajdani gyér®kök m9 akik most javakora-béli felnőttek - iratkoznak be ismét~.*á nevükre már nem 
emlékszem, de arcukról magiamé rém okét,,, A negyven év 
alatt mintegy X 1/2 millió könyvét kölcsönös tea, vágy 
százezer, embernek,,. Olvadóim "születtek, meghaltak, Fiatal 
lányok - hajdani olvasók - férjhez méntél« Sokan már nagy-
mamák, akik unokáikat íratják be azzal, hogy adjam nekik 
azt a mesekönyvet, amit Itt olvastak el gyermekkorukban. 

- Azótá?,•• Az egykori peremkerület is 
klnőtté magát-. Az 1944«es szörnyegbombáaásnak már nyoma 
Sincs,•• Szép* modern lakóházak állják körül a tavasál eső-
től megifjúlt, vadszőlős kis könyvtárak* amelynek ható-
sugara fekvésénél fogva nemcsak VIII,« hanem a X, és a 
XIV, kerület egy részére is kiterjed. 



- Elég forgalmas a ̂ ermokkönyvtárunk. Itt 
75O Beiratkozott olvasónk vanj a felnőtt-részben pedig'már 
kétezren válogatnak közel 30 ezer'kötétnyi'könyv közül* A-
mikor 1925-b©& ide kerültem - 38 éve «f osak 5.600 kötet 
könyvünk volt* Jövőre lesz 50 éves a 3-as könyvtár* «• Egyet-
len áz alapítottak közül, mely az eredeti helyén működik. ; 
3L9l4«bon maga Szabó Ervin alapitottá* * * Ez a ház vároatör^ 
táüéti szempontból talán már az emléktáblát is megérdemel-
né.* .Nem érdektelen, ha elmondom: ez volt a másodikként 
létesített Fővárosi Kerületi Könyvtárj az első a 2«és volt 
az AXmássy téren, de az már nincs az eredeti helyén* 

Nagyon szeretném megérni -, bármennyire is 
ehhez a patinás épülethez fűződik annyi emlékem -, hogy még 
nyugdíjba menetelem előtt (addig öt esztendő) egy szép, nagy 
Vil ägos könyvtárépületbe költözhetnénk, mert bizony, a ke-
reteket alaposan kinőttük* Az állandóan gyarapodó könyvállo-
mány számára már nincsen helyünk ós őzzel együtt olvasóink 
száma is rohamosan n0¿ 

Még egy-két emléket mond el, mig árad a'már ta-
vaszi napfényben ragyogó kölcsönzőből a gyermekzsivaj. 

I923 április 25-én került a'könyvtárhoz... Ha-
vidíjas hivatalnok segédként vették fel... 17 évig kellett : 
várnia, ndg könyvtárossá léptették elő... I7 esztendőt várt, 
nem ia keit és keserűséggel..* Nem állt mögötte senki, nem 
volt protektora.*. Most érzi igazában, annyi év után, a felé 
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- Margitkám!... Nyanyaaa!... 
- Jövök már, jövök! 
Huszonöt éve szólítjuk őt esen'a két néven éö 25 éve 

si&lsd elő a raktár különböző pont5airó 1. Még pár éve szőke,ma 
mér Hófehér bajial kerotezett kedves arcán Mindig *áhkBB ¿áraik 
mosolva és szemében a megértést, oegiteniakaráet és az örökké 
fiatal vidámságot látjuk. 

Mgy negyed évszázad munkával töltött napjairól be + 
«aólgetek a mi kedves Nyanyánkfcal a raktár ablakánál ' és sza -
val nyomán a 9¿es könyvtár múltja is megoldvonedik... 
"*' " 1938 májusában ióttea a könyvtárba, mely éppéh* 
afrver költözött a Bakate térről a József körút ?5-bea Az aősső 
kií' holyioóg után nagy örömet Jelontott, hogy az egész élSŐ 0«' 
»elétet megkapták; « sok év telt ©1 ós sok embert ismertem stég* 
Mikor 1955-beh átjöttünk a Gutenberg térreâ sok olvasó jött u-témák® Látod, az előbb volt itt egy fiatalasszony, akinek a 
kisiéhya most éppen akkora, mint 6 volt, mikor először betobyo-
ggtt a könyvtárba, r : - ; 

Hát bizony, eltelt ez a 25 óv. Sok szeretetét kaptam 
tőletek ét mégegyszer köszönöm a kedves megemlékezést, améxybéá 
S vezetőség és ti részesítettetek. Szeretek ebben á könyvtárban 
dolgozni éé szeretem az embereket, akik ide járúak. Ha nyugdi-
ján leszek, én is belépek az olvasók táborába és természetesen 
a 9-es könyvtár olvasója leszek, 

~ Margltkámi.;. Nyanyaaat... 
- Jövők már, jövök! 
Szalad is már oly frissen, mintha non is telt volna 

el 25 esztendő. 
En ooak annyit szeretnék még elrióndöni, hogy mlhdnyá*-

jtnk nevében mégegyszer köazöntelok jubileumodon és maradj még 
sakiig a mi kedves Nyanyánk! 

ILLÉS GYÖHGYNÉ 

áiidó SSefetët* *. lünkaérdomérstet kapott* * * Április 27-én 
flfKiipélték itt* ahol másfél:®m£ó kltoytet kölcatezattj 40 
éfőáí könyvtárosi jubileumát, Réfési Veranó igazgatónk í§sr, 
dlöAtött* a régi, de* s »ivében f i a ta l össze-
ksuoaatsfc a poharak egészségére• hennaú eletére*«, m i j v k 
Xkl"«***,:« oögyven o,'Südes* áKörgalem&al««tall éttfe, « e V 
kit Aritok, barátunk, Bánk Verena egészségére ttl i s poha -
rmokat* 

VASVÁRI ISTVÁN 

HUSZONÖT ÉV... 
Beszélgetés Vékony Istvánnéval 



A BELSŐ ELLENŐRZÉS A GAZDASÁGI MUNKÁNK FONTOS RÉSZE 

Egy-egy könyvtári egység munkája a kife¿ 
Jezetten szakmai (könyvtárosi) tevékenység mellett áz tf* 
zékhess elválaszthatatlanul kapcsolódé pénzügyi, gazdasá-
gi feladatok elvégzéséből is áll. A könyvtári munka ér 
tékelésénéi tehát nem s*abád ósak a könyvtárosi tevékeny-
ség bírálatára szorítkozni. Intézményünkben ennek bolsö ' 
ellenőrzésé 1961,11. félévében vált rendszeressé. 1961 I, 
félében 13 ¿ a III félévben 27 kerületi könyvtárban végez-
tünk ellenőrzést. 1962-ben 44 könyvtárban 60 alkalommal 
történt ellenőrzés. 

Az ellenőrzés mindenekelőtt a házi pénz-"' 
tárra (működési bevételek keZelése, elszámolása, Az ezek-" 
kel kapcsolatos nyugtatömbök. beiratkozási naplók, dia be-
vételi ós pénztárna ló vizsgalaté)• dz előlegek kezelésé-
re és felhasználására terjedt ki. vizsgálta az ellenőrzés 
a postaküldemények bérmentesítésére vásárolt levólbélyog" 
felhasználását is a postakönyvek alapján. Ezekén tlLnúüio-
én a könyv- és diafilm-állomány nyilvantaruásá, a cím- és 
osöpör -Os leltárkönyvek bizonylatok szerinti vezetésének,; 
a zárlatok helyis oXkéözitéeér^k vizsgálata volt űz ellen-
őrzés pro granja. Kitört az ellonőrzés az állományvédelem-
re is. 

Kölcsönösen h a s z n o s a k n a k bizonyultak a KKO 
munkatársaival együtt lefolytatott.'illetve a KKO által ' 
végzett általános könyvtári felülvizsgálatokhoz kapcsoló-
dó pénzügyi- gazdasági ellenőrzések. 

Az ellenőrzés fontosabb megállapításaira 
itt csak utalni tudunk. 

Súlyosabb hiányosságokként jelentkeztek: 
a házipénztári keret túllépése; 
a bevételek befizetési határidejének be nem tartása; • 
a bevételek elszámolásában, illetve befi-

zetésében mutatkozó eltérések (többlet-hiány). 
Meglepően sok hibát állapított meg az el-

lenőrzés « könyvek állománybavételének csoportos leltár-
könyvi bejegyzéseiben. 

A javuló munkát mutatja, hogy 1962-ben jóval kisebb volt a fenti hibák százalékaránya, mint 1961-ben. 
A nagyobb hibák mellett még számos kisebb jelentőségű hiányosságot találtunk. 



A mulasztások, hiányosságok nagyrésZe bizöhyöa«» 
fokú lazaságból és fegyelmezetlenségből ered* Bz mindé -
Uakolőtt abban nyilvánul meg, högy a kerületi könyvtárak 
dolgozói nem tartják be a "Módszertani Útmutató" (Kezeié-
Ói szabályzat) é$ az egyéb érvényes ütasitásc .intézke-
dések el Írásait* A hibák egy részének forrása a munka ; 
helyes megszervezésének hiánya* Arányos munkaelösztáasal, 
reszortok kialakításával -'egyes könyvtárakban - sokat-
lehetne javítani a hibákon. 

munka jó elvégzése feltétlenül megköveteli, 
hogy a könyvtárvezető rendszeresen ellenőrizze beosztott-
jait* * 

A kellő fegyelem hiánya megnyilvánul abban is, 
Sogy a kerületi könyvtárak gyakran nem veszik figy lembe 
- utasitáé el enére - a pénztári és anyagkiadási napokát 
és órákat, nem tartják be az anyagigénylés rendjét* Fe-
lesleges bejövételeikkel nemcsák a gazdasági osztály mun-
káját zavarják, de sajátmagukat is értékes munkaóráktól"; 
fosztják meg* Ez a tény is nagymértékben kihat munkájuk-
ra. 

A könyvtárak pénzügyi-gazdasági munkájában -
amint az arányszámokból kitűnik - általános és jelentős 
javulás állapítható meg* A jól"dolgozó könyvtárak között 
meg "kell említenünk a ll., 28., 14«, 12«,, 6-os kerületi-
és a 5-as gyermékköuyvtárat* Az első ellenőrzés után so-' 
kat javult a 3** 35*• 42-es kerületi könyvtár munkája» 
«P à&Vtaas a 15*, 55«, Al-es ae* Jeti könyvtár mun-
kájában* - : A beszámolóban, közölt adato*, vaiamint az ellen-
őrzések sörén szerzett aifcalános tapasztalatok igazolják 
az ellenőrzés szükségességéi és edrBH tevék--

•«»gtt̂ lliMknulá positiv hatását*, 
ZÜBONYAT rV/,v 

JOBB ÉS TÖBB KÖTÉS 
Ujitás könyykötészetünkben 

A házi könyvkötészet, megalakulásától az utóbbi 
időkig, a kerületi könyvtárak részére házilag kialakított, 
nem nagy munkaigényes kötés-tipussal dolgozott. A könyvek 
elmnyomása fekete festékkel történt, ez szükségessé tette 
a világos szinü külső bóritóanyag*alkalmazását¿ Bz azon -
ban könnyen piszkolódik, tisztítása lehetetlen. Már az 



első kikölcáönzósek után a könyvek:külseje bepiszkolódik 
éa használt, avult könyvnek néz ki* A megnövekedőtt könyv-
tári igényeknek ós követelményeknek ez a kötésfajta már 
régóta nem felelt meg. 

A házi-könyvkötészet áz utóbbi években fog-
lalkozott Olyan kötéstípus kidolgozásával, amely a térme-
lékenysóg csökkenésé nélkül képes kiküszöbölni az előző 7 
kötéstípus hiányait. A házi-könyvkötészet ez irányú törek-
vését megnehezítette az állandóan fokozódó Olvasói:forga-
lom következtében'jelentkező könyvkötési szükséglet és 
ugyanakkor a házi-könyvkötÓ3zét kapacitásának lassúbb fej-
lődése. Ízért nagyjelentőségű, hogy munkaigényesebb» új 
Módszerünket sikerült kidolgozni, mégpedig az eddigi ter-
melékenység fenntartása, sőt emelkedése mellett. 

Ez a kötéstípus különböző mélyszínű (sötét) 
vássíon ós agy lakkozással impregnált papirboritású kötés, 
melyen a clanyomás aranypótlovai történik. " ~.: " "7 

Íz a kötéstípus tartósságban fokozott.esz-S 
tétikailag korszerűbb ás higiéniai Szempontból is megfele-
lőbb. Az uj eljárással készülő könyvek cimnyOmásai jóval 
áttekinthetőbbek, ami különösen a szabadpolc-rendszerű 
könyvtárakban érvényesül. , 

A házi-könyvkötészetnek a kerületi könyvtá-
rak részére az 1963 évi felemelt 28.000 db könyvkötési ter-
ve már az újonnan bevezetett kötéstípussal készül. 

SVIENTEK SÁNDOR 

A szabadpolc-rendszerű könyvtárak újabb tapasztalatai 

A Fővárosi Tanács megbízásából három tagú 
brigád vizsgálta és elemezte kilenc kerületi könyvtár fel-
nőtt részlegeiben a szabadpolcos rendszert. (A 2, lo, 12, 
25, 26, 27, 28, 44. és 37-es könyvtárakban.) A vizsgált' 
könyvtarak többségében egy éve tértek rá a szabadpolcra. Az 
év tapasztalatai - a kölcsönzés kultúrált módja, könyvtáro-
sok közvetlenebb kapcsolata az olvasóhoz - mindenkit meg-' 
győzhettek a rendszer létjogosultságáról ós helyességéről. 

A felmérés megállapításai a munka részte-rületein: 



1./ Az állomány és használata. Jelenleg a szabadpolcos könyv-
tárak többségében a könyvállomány 50 %*a van szabaápol -
con. Ez 6-lo ezer kötet könyvet jelent. A szabadpolcra 
helyezett könyvek a nem különösen differenciált érdeklő-
désű olvasók igényét kielégitik. Indokolt törekvés a 
teljes állomány szabadpolcra helyezése. A kézikönyvtár-
használat nehézkés, ahol nincs külön olvasóterem. 

2./ Az állomány feltárása,. A könyvek elhelyezésében ágyas 
- könyvtárakban szigorúan az ETO rendszert kövétik, másutt 
aerószébba ósoportositás. de ez is tervszerűséggel tör-
ténik (pl. A, 7. 8-as szak egymás mellett). Témák sze -
rinti csoportosítás is alkalmazható. A három műszaki 
részleg gazdag anyagát, nagyon helyesen szélesebb bon -
tásban, de az ETO—t szigorúan követve helyezték el. A 
kialakult gyakorlat szerint a szabadpolcon lévő könyvek 
60 J6-a szépirodalom, 4o % ismeretterjesztő mti¿. 

Egyik probléma a polcok feltöltése. A raktár 
duplum-példányaiból a felfrissítés nem eleg rendszeresen 
történik, igy gyakran előfordul, hogy kurrens könyvek 
elfekszenek a raktárban. 

A katalógusok igénybevételéről nem egyformák 
a tapasztalatok. Vannak könyvtárak, ahol a szabadpolc- * 
rendézerre való áttérés óta inkább használják a kataló -
gust, másutt viszont ennék ellenkezője tapasztalható. A 
temetikus ajánló albumok, bibliográfiák igen hasznosak, 
népszerűek. A 28-as könyvtárban a nyomtatott katalógust 
sokan megvásárolták és kölcsönzések alkalmával rendsze-
resen forgatják, 

3./ A könyv-kiválasztás technikai feltételei. A vizsgálat 
£ogIalkoz"2T a szabadpolcos Tonyv^t^ " térkia.l akitásáváls berendezésével, a rűhatár, olvasóterem, megfelelő vilá-
gítás fontosságával. Szabadpolc rôndszerhèl őz állomány 
rendjének biztosítása gondot okoz. A rend biztositásá -
nak módszerét m g kell találni, mert ez alapfeltétele 
az áttekinthetőségnek. 

A könyvek fokozottabb elhasználódása a sza-
badpolcos könyvtárakban nagy probléma. 

4./ Könyvtárőaok a szabadpolcnál. A pultnál lényegében admi-
nisztrácIÓs Imáká foîyilT» A nevelőmunka főleg a polcok 
között mozgó könyvtárosokra hárulna. Ezek a könyvtárosök 
végzik á könyvek visszaosztását ós ez a munka leköti i* 
déjüköt, erejüket. Hiányzik a könyvtárakból az a tájé * 
koztató könyvtáros, aki a kölcsönzés idejére lenne men* 
tesitve mindenféle adminisztratív munkától és igy min -
den idejét áz olvasók felvilágosítására, tanácsadására 
fordíthatná. 

Különböző felmérések, a helyi statisztikák 
adatai bizonyítják a szabadpolcrendszer előnyét a kóhyv* 
tárakban. A könyyek tömegévél kerülnek közvetlen kapcso-
latba az olvasók, az éddig csak várakozásra fordított: 
időt most válogatásra, böngészésre lehet felhasználni. 
A szépirodalmi könyvek mellett sokkal érzékletesebben 
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A könyvek rongálódásának mértékére fel kell 



figyelni a kötészeti keret megállapításánál. 
Végül, de nem utolsósorban meg kell említeni azt, 

bogy minél jobb a technikai felszerelés, ruhatárral és ol-
vasóteremmel rendelkező helyiség, személyzeti ellátottság, 
annál jobban érvényesülhet a könyvtárosi munka ma gas színvo-
nalú vógséae mellett a szabadpolcrendszer valamennyi előnye. 

CSERHÁK BÉLÁKÉ 

Uj kiadványok - új köntösben 

Rövidesen új ajánló bibliográfiák kerülnek a ke-
rületi könyvtárakba s most már az olvasók kezébe is.' Hét izlé -
ses leporelló készült el; egy-egy szűkebb tématerület legfonto-
sabb könyvanyagát tárják az olvasó elé. Mitru Ibolya"01vaani 
4ó"ciffifflel az olvasás művészetéről és a legfontosabb irodalom -
esztétikai könyvekből szerkesztett összeállítást. A spanyol 
szabadságharcról szóló szépirodalom ós ismeretterjesztő iroda-
lom legjavát a "Madrid határán"Î a csillagászat nagy alakjai-
nak életművét feldolgozó könyveket a "Csillagnézők". a közle -
kedés történetét pedig "A kér«gc aóJiiakteóiraz-'urrandî üife'' oimü 
összeállítás,tartalmazza. A Szovjetunióról irt legérdekesebb 
utinaplókból, riportkönyvekből a "Születő le gendák foldj én". a 
barlangok érdekes világát elénk táró könyvekből a ~tTfolaalatti, 
Ösvényeken", az atomfizika népszerű ismeretterjesztő irodalmá-
ból pedig a "Barangolás atomországban" cimü bibliográfia ad vá-
logatást. Ez utóbbiakat Csomor Tibor állította össze. "Százar-
cú ókor"címmel további hat füzetből álló ajánló bibliográfiai 
ßöroJaü került nyomdába. Az ókori Kelet, Egyiptom, Görögország 
és Róma történetét, művészetét feldolgozó ismeretterjesztő mü-
vek mei?ett gazdag szépirodalmi könyvanyagot is tartalmaznak. 
Reméljük., hogy az Ecsedy Andorné, Gáliczky Éva és Csomor Ti-
bor gondozásában elkészült sorozat is mihamarabb a könyvtáro-
sok és a¿. olvasók kezébe kerül. 

o 
o o 



Készül a 8-as szak analitikus katalógusa 

Az első 75O cédulát már leadtuk sokszorosí-
tani - reméljük - még ezen a héten kézhez kapják a kerüle-
ti könyvtárosok a 3 fiókos papir katalógusszekrénnyé e -
:yütt, amit az év végéig á folyamatosan készülő édulák 
íeljesen megtöltenek majd. 

Ebben a? évben 100 tanulmánykötet és 11 folyó-
irat (Elet és Irodalom, Irodalomtörténet* i Könyv, Kortárs, 
Â Könyvtáros, Nagyvilág, Társadalmi Szemle, Uj Iras, Va 16-
faág. Világosság, Világirodalmi Figyelő) é 3 napilap (Nép-
szabadság, Magyar Nemzet, Népszava) irodalmi vonatkozású 
c i k k e ' l n e k és k ö n y v i s m e r t e t é s e i n e k 
feldolgozása szerényen számítva is legaláb 300J códulá o-
rodmányez, 1964-ben a folyóiratok^ lapok és az azóvi tanul-
mánykötetek mellett a szépirodalmi müvek elő- és utószavai 
Is sorra kerülnek. 

Ez az első cédula-mennyiség 12 tanulmánykötet 
«a az 1963 évi január-februári folyóiratok anyagát tárja fel. 
A következő cédulák ismét 2 hónapi folyóirat és 10-15 tanul-
mánykötetót* 

Alvállalkozás közös a Könyvtártudományi és 
Módszertani Központtal! ők sokszorosít iák a mi elkészült a-
cyagtmkat és juttatják a megyei könyvtárakhoz, hogy az ő re-
ference asmkálukat is segítse. A KMX ragaszkodott a folyó-
irat anyaghoz és recenziókhoz is. Ez tulajdonkeppen logikus, 
mert a tanulmánykötetek sem egyebek sokszor, mint egy-egy 
iró összegyűjtött könyvismertetéseio 

A tanulmánykötetekkel nine semmi problémát 
minden cikket feldolgozunk. Hiszen ott már maga a s erző, 
meg a lektor megfontolta^, kiválogatta, mi az ídótál ó a na-
pisajtónak készült munkából. A folyóiratanyagot rostálva 
kellene adni, de hogyan vállalkozzunk a lektor szerepére? 
Idő sincs elolvasni minden könyvismertetést! A Népszava "fül"-
nél sem nagyobb recenzióit önkényesen kihagytuk, de akkor 
miért vettük be a 2 cm-rel talán ha hosszabbakat a Kö íyvtá-
rosból? így hát nem válogattunk, bekerült a pulykatenyész-
tésről szóló szakkönyv vidéken fontos ismertetése is. Fel-
vettük a szini- ós filmkritikákat - egysz rüseg kedvéért -
nem kutattuk, hogy irodalmi műből készült a produkció vagy 
sem. Elhagytuk a képzőművészeti tárlatok, hangversenyek mü-
birálatait. A szigorúan irodalomtörténeti és észtét0ka ' 
cikkek mellett bevettünk minden életrajzi adalékot /perso-
nalia/, mert ez a könyvtár központjában ée a megyei könyv-



könyvtárakban megkönnyíti a reference felvilágosítást ./Ke-
rületi könyvtárosaink telefonon könnyen hozzáférnék a Bib-
liográfiai osztály archívumának 12 áve összegyűlt anyagá-
hoz./ 

Irodalom- művészet- és kultúrpolitika- ; 
népmüvelés Idetartozik, sőt- a szociológia is, ha nyelvi, 
irodalmi- színházi vonatkozása van. Tartalmi és formai 
szempontból is van sok megbeszélnivalónk. így látatlanban 
még érinteni sem érdemes a tárgyszavak helyes vagy hely-
telen megválasztásának kérdését stb. Pár hetes tapasztar 
lat után jó lenne összeülni és közösen kialakítani a to-
vábbi gyakorlatot. 

Már most, hogy ennek a nagyon szükséges 
és igen munkaigényes vállalkozásnak mennél nagyobb hasz-
nát lássuk, az kellene, hogy könyvtáros társaink a kéz -
hez kapott cédulákat a legrövidebb időn belül helyezzék 
üzembe s a jövőben elsőrangú feladatuknak tartsák annak 
gondozását, az új cédulák besorolását. 

SZÍSZ KÀROLYNÊ 

T á r s a s - u t a z á s 

Az újjáalakult SZABÓ ERVIN KÖR 1963 szeptember 
9-én 6 napos társasutazást szervez tagjai részére 

P R Á G Á B A 
gazdag szakmai programmal, kirándulással Karlsteinbe. 

Részvételi dijt 1.24o.~ Ft :+ 240.- CsK. 
Előzetes jelentkezés 1965 június l-ig Nagy Emii-

nénéi /Központ/. 
Az intézetvezetősóg egyes munkaterületek dolgo-

zóit esetlegesen munkaidőkedvezményben részesiti. 
— » — 

Belföldi tanulmányutak autóbuszon« 
július 10 Veszprém - Nagyvázsony 
július 19-20 Sopron és környéke (2 nap) 
aug. 7 Egér - Mátra 
szept.-ben Pannonhalma - Zirc 

Részvételi dij« 1 naposra 110.- Ft 
- 2 naposra 360.- M 



S z a k s z e r v e z e t i h i r e k 

A Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti 
Elnöksége szervezésében áprilisban kezdődött a társadalmi 
munkásvédelmi felügyelők oktatása. A tanfolyam négy elő -
adásból és az azokat követő konzultációkból áll. Az okta-
tás során, mely vizsgával zárul, különösen a munkásvédel-
mi rendelkezéseket ós jogszabályokat; ismertetik. Intéze -
tünk részéről a tanfolyamon Szalay Tibor, az SzB póttag -
ja vesz részt. 

- x -
Május elsején a szakszervezet különbuszt 

bocsátott a dolgozók rendelkezésére és a felvonulás után 
45 főből álló csoport kirándult az ördögorom csárdához.Az 
igen jó hangulatot rontotta a vendéglátóipar nehezkessó-
ge» ugyanis az ebédet csak rendelés után órák múlva szol-
gálták fel. 

- X -

Intézetünkből május 18-án 26-an résztvettek 
társadalmi munkában a Gellérthegyi jubileumi park terep-
rendezésében. A lelkes jó munkáért köszönet illeti őket. 
Sajnos, többen felelőtlenül jelentkeztek és nem jelentek 
meg. A jövőben a bizalmiaknak ezen a téren gondosabb mun-
kát kell végezniök. 

- x -
Az egészségvédelmi - és munkásvédelmi hónap 

keretében a szakszervezet ós az oktatási felelős szervezé-
sében Dr. Székely Sándor "Egészségünk védelmében" címmel 
előadást tartott dolgozóink részére. A Kossuth klubbi han-
gulatos előadásban Székely dr vázolta az orvostudomány fej-
lődését. majd egészségvédelmi kiadványokat ismertetett.Az 
előadást követően levetítettük a "Munka után" és a "Melyik 
úton" cimü keskenyfilmeket. A szines, érdekes filmek szó-
rakoztatóan szolgálták a dolgozók egészségügyi felvilágo-
sítását. 

- X -
« ' 1 Uj távlatok előtt könyvtárunk sportélete 

A testnevelési és sportmozgalom átszervezé-
séről szóló párt- és kormányhatározatok értelmében könyv-
tárunkban is változás történik a sportélet vezetésében és 



szervezésében. A szakszervezet ós a KISz eddigi iráayitó-
szerepét az augusztus I5-3O kőzött könyvtárunkban is meg-
alakuló "Magyar Testnevelési ós Sportszövetség" helyi a -
lapszerve, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Sportköre ve -
szi majd át. A sportkör szervezési munkái megindultak. 
Héttagú előkészítő intézőbizottság alakult, amely Pataki 
Ferenc ..vezetésével előkészíti az augusztusi sportköri tag-
gyűlést, szervezi a tagtoborzást? előkészíti az alapsza -bályt és a vezetóségválasztást. összeállítja a sportkör 
programját, munkatervét, működésének alapelveit. 

Kérjük dolgozóinkat, az osztály- és ke-
rületi könyvtárvezetőket, a párt- és szakszervezeti bi -
3almiakat és a KISz-aktivákat. kisérjék figyelemmel a 
sportkör szervezéséről kiadott Írásos tájékoztatókat, mű-
ködjenek közre a belépési nyilatkozatok kitöltésénél és 
összegyűjtésénél, juttassák el észrevételeiket az eddigi 
sportélet hiányosságairól, tájékoztassanak a jövőt illető 
kívánságaikról, hogy a tagság érdekeit és kívánságait 
szem előtt tartó munkatervvel s jól előkészített alakuló 
közgyűléssel indíthassuk: el hasznos útjára az Üj, a párt 
közvetlen irányítása mellett működő sporttömegszervezetet 
könyvtárunkban. 

Minden dolgozó tekintse szívügyének a 
sportmozgalomba való tevékeny bekapcsolódást, mert az e-
geszségünk megvédésének, munkaképességünk fokozásának 0-
gyik legfontosabb eszköze. 

Az átszervezéssel és a aportkör megala-
kulásával kapcsolatban Pataki Ferenc és Csomor Tibor nyújt 
felvilágosítást a Bibliográfia és Propaganda osztályon.. 
/Tel.» 330-580195 mellék./ 

SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG 
Sportköri Intéző Bizottság 



K I S z - H I R E K 

Fiatal könyvtárosok szakmai fóruma 

Februári KISz-taggyülésünk elé Szecsődy János 
új javaslatot terjesztett« alakítsuk meg a fiatal könyv-
tarosok szakmai fórumát. 

Az ismertetett terv nagy érdeklődést váltott 
ki. Egy hét sem telt el. a jelentkezők megtartották első 
összejövetelüket. Meghatározták a Fórum célját, felada-
tát, távlatait. Azóta három ülésünk volt, most jutottunk 
el odáig, hogy konkrét lépéseinkről beszámolva, még sok-
kal több fiatalt hivjunk magunk közé. 

Első összejövetelünk február 25-én volt. Itt 
hangzott el a tulajdonképpeni célkitűzések megfogalmazá-
sa, A Fórum feladata a fiatal könyvtárosok szakmai to -
•ábbképzésének biztosítása, közös segítséggel, a tapasz-
talatátadás alapján, új módszerek kidolgozásával. 

Érdeklődési, körünk kiterjed a könyvtári munka 
minden te rillet ére, különös tekintettel az olvasószolgá -
latra. Ezen az összejövetelen két munkacsoport alakult, 
az egyik a bibliográfiai, Gáliczky Eva vezetésével. Fel-
adata« feldolgozni a hálózat bibliográfiai anyagát, ezt 
egységes katalógusban közrebocsátani és egyben kiterjesz-
teni a bibliográfiák felhasználásának körit. Első mun -
kánk tehát a bibliográfiai katalógus megszerkesztése,a-
mslyhez a Fórum tagjai megadták a segítséget. /Mindenki 
elkészítette saját kerületi könyvtárának katalógusát«/ 
A másik csoport feladata állandó szakreferenciát tartani 
az olvasószolgálattal foglalkozó magyar ós külföldi szak-
irodalomból. 

Második összejövetelünkön megállapodtunk abban, 
havonta a Fórum előtt egy-egy közérdekű problémát fogunk 
megbeszélni. Első alkalommal a műszaki irodalom népszerű-
sítése cimmel Maruszky József tart előadást. Programunk-
ban szerepel még könyvtártechnikai előadás is, egy alka-
lommal pedig a könyvtárak szerepéről beszélgetünk az idő-
szerű politikai ismeretek terjesztésében 

Harmadik összejövetelünkön, melyet április 29-
én tartottunk, még egy munkacsoport alakult, irodalom-
szociológiai csoport néven. Feladata« különböző felméré-
sek, közvélemónykutatások, érdeklődés-vizsgálatok, iro -
dalmi játékok, fejtörők megvalósításához segítséget nyúj-
tani, módszereket kidolgozni, A csoportok önállóan végzik munkájukat. Egy-egy - feladat elvégzésekor beszámolót tartanak az egész Fórum előtt, « 



Tehát együttes összejöveteleinken, amelyet minden hó-
nap utolsó hót^oj n d.e. 9 rak t rtunk a 22-es könyvtár -
ban, a soronkövetkeáő beszámolón ki ül csoportok amakájá -
röl tájékozódunk. 

Feladataink nagyon sokrétűek és úgy gondoljuk, hogy 
nagyon szépek. Elvégzésükhöz a m flóv lelkes dé en k vül 
komolyságra, kita tasra és összefogásra van szükségünk. Ugy 
érezzük, hogy az Intézet tap svtalt dolgozói közül minden -
kitől várhatunk segítséget es nem mega apósat an az a re -
ményünk som, hogy fiatalok koóil, aki kedv t c ma ában, 
azok után, hogy nyilvánosságra bocsájtott' k elképzelésein-
ket, célunkat, sokan fognak felkeresni minket és a Fórum 
vagjaivá válnak. 

HAVAS KATALIN 

E Z T Ö R T É N T . . . 

A közelmúltban nyílott meg a 14-es könyvtár gyer-
mekkönyvtára a Királyi Pál utca 18. szám alatti külön helyi-
ségben. 

0 0 0 

Ugyancsak külön gyermekrészlege nyilott új helyi-
ségben a 41-es könyvtárnak a Tinódi utca és Külső Váci út 
sarkon. 

0 0 0 

A Könyvhét idején nyílik meg a 36^os rákoskeresz-
túri könyvtár újjáalakított gyermekrészlege. 

o o o 
. Folyamatban van a I4=es könyvtár felnőtt részlegé-

nek, a 8—as, Óbudai könyvtár felnőtt es gyermekrészlegének, 
a 18-as könyvtár £ XaŐtt és gyermekr szlegenek, a l-es, 
Krisztina koruti könyvtár gyermekréfízlegének átalakítása. 

o o 0 
A Hamzsabégi úti új duplum-raktárunkban eddig mint-

egy 20 ezer kötet könyvet szállítottak bo a kerületi könyvtá-
rakból. A nyáron könyvtáraink zömében befejeződik az elavult 
és fölös könyvanyag leválasztása. 



Személyi hírek 
A most készülő Aulich utcai 5-ös gyermekkönyvtár ve-

zetőjévé Pataki Ferencnét; a megnyíló zenei könyvtár veze-
tőjévé Szalai Ágnest, a 3-as gy rmekkönyvtár eddigi vesse -
tőjét; a 5-as gyermekkönyvtár vezetőjévé Ohegyi Pálnét; a 
57«es könyvtár vezetőjévé Horváth Gyorgynét nevezte ki az 
intézetvezetőség. 

A Budapest Gyűjtemény vezetőjévé Mentes Bélánét, 
helyettes vezetővé Berza Lászlót nevezte ki inté etünk ve-
zetősége. Geréb Lászlónét az osztályvezetői megbizása alól 
felmentette és a Nyilvános szol álatban reference-könyvtá-
rosi beosztásba helyezte. Polónyl Pétert, az osztály munka-
társát megbízta a 37-as könyvtár helyettes vezetői felada-
tának ellátásával és Gáti Istvánnét, a 37-es könyvtár veze-
tőjét tudományos munkatársként a Budapest Gyűjteményhez 
helyezte át. 

Kerekes Pálnét, a 8-as könyvtár munkatársát az intézet 
vezetősége könyvtárossá nevezte ki és egyben áthelyezte a 
Liszt Ferenc téri gyemekkönyvtárba. 

F E L H Í V Á S ! 
A Bibliográfia és Propaganda osztály a közeli napokban 

késziti el az 1964-es kiadványtervét. E terv,elkészitósenél 
feltétlen számit a kerületi könyvtárosainkra, mivel lényegé-
ben a kerületi könyvtáraink igényeinek kell megszabnia kiad-
ványaink gyakorlati céját, tartalm rendeltetését. Ezért ké-
ri a kerületi könyvtárvezetőket (ez a gyermekkönyvtárosokra 
is vonatkozik!)« hogy június l>.-ére feltétlen tegyék meg 
Írásban az osztály cimere küldve javaslataikat, észrevétele-
iket, mert csakis igy készíthető el a kerületi könyvtárosok 
ás az olvasók igényeinek megfelelő bibliográfiai terv. 

Könyvtáraink gazdag programnál, iró-olvasó ta-
lálkozókkal készülnek, illetve készültek az ú n n e p i 
k ö n y v h é t r e . Â rendezvényekről a következő - július 
3-i számunkban adunk ismertetést. 

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