




KÖNYVTÁRI HÍRADÓ 
A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖZLÖNYE 

Megjelenik havonta 
VII. évfolyam 7.szám 1963. november 

Vita a szabadpolcos kölcsönzésről 

Az ETO és a szabadpolc 

As ismeretterjesztő irodalom szabadpolcos el-helyezésének és ajánlásának módszerei az ETQ szerinti raktá -ros?ás felbontásához, az összefüggések logikusabb és szemlél -tetőbb feltárásához vezetnek« 
As KTÖ egymás után kivetkező szakcsoportjai nem teszik eléggé áttekinthetővé a tudományok dialektikus ösz-szefüggéseit, ezért a szskszáaok sorresdjébea elhelyezett könyvek még a legötletesebb feliratokkal sem hívják fel kel-lők? ippen az egy téma, illetve tudományág iránt érdeklődd ol-vasék figyelmét« A könyvtárosok számára természetesen felelős-ségteljes feladatot Jelent az egy os szakaszok átcsoportosítá-sa a szabadpolc-rendszemek megfelelően egyrészt elméleti, másrészt gyakorlati vonatkozásban« Az ET O-t a könyvtárosok többsége megbonthatatlan és örökkévaló rendszernek tekinti, pedig - elsősorban a közművelődési könyvtárakban - az elmélet helyességét a gyakorlatnak kell bebizonyítania« Itt minden T kölcsönzési napon a könyvtári munka valamennyi területével e-gyütt az BTO-nak is vizsgáznia kell használhatóságból, az 1 -gónyek kielégítéséből stb« 



Az egyes szakok átcsoportosításának másik akadálya 
a könyvtár berendezésével* a polcok, könyvbÖIcső& klbaszná --
lásáral összefüggő gyakorlati probléma* A polcfolyóméterek 
kihasználása szempontjából kétségtelenül gazdaságosabb a 
könyvek BTO szerinti folyamatos felállítása, noha itt is 
aaggr gondot okos as egyes szakok egyenlőtlen gyarapodásának 
elhelyezése« A gyakorlat azt bizonyltja, hogy a falakaasti 
folyamatos raktározásra egyedül a szépirodalmi állomása' al -
kalmas» az ismeretterjesztő irodalom és a vegyes tematikus . 
csoportok szemléltető felállításához a minél tagoltabb,köny-
nyen mozdítható* átcsoportosítható berendezési tárgyak a 
legmegfelelőbbem* 

Mindésok a tapasztalatok a 8-as könyvtár átalaki -
sása és szabadpolcos berendezése, továbbá a 2-es, 11-es, a 
X4=e@r a 28«as stb» könyvtárakban tett látogatás 
folyamán alakultak ki« Számos cikk elolvasása, több vita e«r 
löste meg az ismeretterjesztő müvek jelenlegi elhelyezését, 
ami korántsem tökéletes, de a nyitás óta eltelt másfél hónap 
alatt használhatónak bizonyult és a továbbiakban jelentkező 
igényeknek megfelelően viszonylag könnyen módosítható* 

Könyvtárunk az átalakítás során nem lett nagyobb, 
külön zárt raktár létesítésére nem volt lehetőség* A meglé-
vő helyiséghez kellett méretezni a berendezést, ami, a konv-. 
vek csoportosításának lehetőségeit is megszabta* A terem kö-
zepét hosszában végig könyvbölosők foglalják el (kettesével 
egymás mellé állítva 8 darab és 1 szimpla bölcső, közöttük 
1 méteres távolsággal)* A bölcsősoron és az ablakok között 
álló kiállítási polcokon kellett a mintegy 5ooo ismeretter-
jesztő kötetet elhelyezni* Az ismeretterjesztő müvek szak - , 
csoportosításának alább következő sorrendje az olvasók könyv-
választásának útját követi, a könyvvisszavételtől a t«rem 
végéig az "1« ©ldel"=ak mentén, visszafelé a könyvek kiadá-
sáig a w2«oldal"-ak mentén vezet az út* Az egy csoportba, 
illetve egy felirat alá tartozó szakszámokat i-vel válasz-
tom el egymástól az áttekinthetőség kedvéért« 
A könyvbolcsőkön elhelyezett könyvek 

f̂laad» IcafoidOBánar 
" " > > • ©1*Ö1 r- 1öö/14ö-16O/3 8 

2ûô/290| Oí 
15o$ 370/374; 

2„ o3 u 320/3271 
3 3 0 - 3 3 3 1 0 
3W350 Î 3531 

A fal mellett, az ab-lakok közötti polco-kon lévő könyvek 
3kV3K5$ 
5K9-3KP-3KSZM-3311 
3ol-93o/94o $ . 
942/990$ /94-3.9,kivéve 92o másodpéldányai 
943.9$ 39o$396$ 



II. Természettudomány 
1. oldalt' 5oo i 5I01 

530/539» 
540/5461 

2. oldalt », 520-5501 560/5701 
58oi 59o i 
6I0/6I91 

III. Technika (ipar-mezőgazdaság) 
1. oldalt 6o8-62o/621-621.9-622/628i 

- 621.3-621B-621ÏI 629 j 
2. oldalt 6W646 | 63o/633; 

634/635; 636/639; 
650/699; /656 kivéve/ 

IV. Művészetek 4oo/499; 
1. oldalt 7001 7I0/720Í 73o; 8 0 0 • 82°/899l 

740/750; 
77o; 79o/fila/-792 ; 8 9 4 ? 

2, oldalt 780/789 ; 
- 790/játék/-796j versek 
656/bólyeggyüjtés/ ; 

V. Szociográfia - útleírás 
1. oldalt Hazai tükör 

308-360-7I0/720-908-9I4 
szakokból a magyar vonatkozású 

2. oldalt Kalandozás a nagyvilágban idegeanyelvü 
508-908-910/919 szakokból . szépirodalom 

A könyvek felállítása közben fel kellett bonta-nunk az amúgyis heterogén összetételű 92o-as szakot, A több példányos müvekből 1-1-et elhelyeztünk a megfelelő fő„szakok-ba (pl. Sime Curie életrajzát nem az 539-be. hanem az 500-as elejére a nagy természettudósok kozé, stb.J. A gyakorlatban 



© müveket a bölcsők felső sorában fenntartott ki Ui-îîfî résaen helyezzük el. A 920-as szakot "Hires emberek" fel-Jjat alatt a mü^k másodpéldányaiból fenntartjuk. A tapi zz-
«SÎ® h o ß y a®a Innen, hanem a megfelelő szakból 
* álasztják ki inkább az olvas k. 
. A táblázat szerinti elrendezésünk egyik gyengé-jét kogy a nápraizot és a nőkérdést hely hiányában nem tM-a szociográfia mell soportositani, ezért kerültek & 

S I M 1 : « Ä Ä - ^ 4 8 1 r t é a e l " i 

válmát az idei adatokkal,, azt látjuk, h*gy az előző 25 *-©s 

JUlti ** esyes s z a k o k forgalma c. következőképpen ala-

Marxizmus-leninizmus 
/300K - 1 « 3G0X P 1/ 
Bolitika, közgazdaság /320-338/ & 

Ä Ä r és — ^ B ü g y 
/ 2 ^ 0 f t O l Ó S Í a 

Néprajz ' /390-396/ 
/30Î:?£Sfa> S3SOCi°«ráíiat statisztika 

Jog, közigazgatás^had-
ügy? történelem,élet-rajz /340-369, 920-990/ 

Természet tudomány -
/5OO-59O/ 
Földrajz 
/9O8-8I9/ 
Technika, ipar /600-608/ 
Mezőgazdaság 
/630-639/ 

Megnevezés 1962 szeptember 1963 szeptember 
Politika 
Műszaki irodalom 
Mezőgazdasági irod. 
Természettudomány 
Egyéb ismeretterjesztő 

416 kötet 
180 " 
37 " 
258 " 

1*274 " 

770 kötet 
319 " 
56 " 
406 " 

I.47I . " 
ősszesení 
•Vf 2*165 kötet 3*022 kötet 

* f .késsülő Sallai - Yargai A szabadpolcos közművelődési könw-

a drirv̂ ai™* f továbbiakban még nagyobb reményekre jogosít a .fópszerüsége, hiszen az első "szabadpolcos hónap" ^ 4 8 > ellenére is az olvasók 65 %-ához került ismeret-
VA utolsó sorb^TTmürek átlekS?Stő. " 

'«gikas csoportosításának is köszönhető. * 
H. DR VARSÁNYI LÍVIA 



Háztartás /640-649/ 
Orvostudomány, egészségügy 
76X0-63,9/ 
Művészet, sport 
/700-796/ 
SyelT" és irodalomtudomány 
/400-413 és 800-894/ 
Általános művek /O szak nem segédkönyvtári réssé/ 

/Szerkesztőség/ 

AZ ELSŐ KERÜLETI KÖNYVTÁR 50 ÉVES JUBILEUMA 

1913 december 27-én adták át rendeltetésének a Szabó Ervin igazgatása alatt álló Fővárosi Könyvtár első k̂özmüvelődési fiók"-ját* ahogyan ezt Szabó Ervin nevez-te, hogy élesen elhatárolja jellegét a „kormány által á T századvég óta nagy számban létesített "népkönyvtár" akci-ótól* A Til« kerület szivében, az Almásy téren e célra emelt szerény épületben nyilt meg az új intézményt első . a fővárosi könyvtár ma már hatalmas kerületi hálózatában, első a lakosság széles rétegeit szolgáló újtiposú könyv-tárrendszerben, amely napjainkban már az egész országot behálózza« ,/ .'•. -
A könyvtár a 2*számot kapta, a mintakönyvtárnak, tervezett 1*számú fiókot csak néhány hónappal később nyi-tották meg« Az első közművelődési könyvtár alapját társadal-mi adakozásból, a javarészt haladó szellemű tagokból ál-ló Deák Ferenc szabadkőműves páholy 20*000 koronás adomá-nyából teremtették meg* A társadalmi megmozdulás:egyik lelkes propagátora a fiatal Benedek Marcell volt* 



Az Almásy téri gyűjtemény megteremtése új la-könyvtártörténetben. Az ország, s ^OlSnösen Budapest már a századvég táján sem volt hijíáa •Jönyvtárakaak, A fővárosban rég kialakultak a nagy teméay^k, az Egyetemi-, a Múzeumi- (a« Országos Széehé-
^líll T ^ i ^ t i t , a z ^?ággyül¿si- ás egyéb "mammct" íwytármk« Mellettük hatósági-» hivatali-, egyesületi-; ¿gkolai-, »olostori gyűjtemények ós aagáokSlceönző * hönyvtárak egész sora működött, nem is szólva a kisebb-aagyobb magaa«8ffirvtárak seregéről. Vidéken a kilencve-nes évek végétél kezdte kiépíteni a kultusz- és a föld-E E í w S f í kormányzat a "népkönyvtárak" rendszerét, hs-tOmas költséggel és propagandával többazáz kis gyűjts« aiftnyt hozva létre az akció keretében. De ez a látszóla-f s gazdagság nagy szegénységet, elmaradottságot takart, tudományos, a natósági, az iskolai és egyéb könyvtárak ^eveseket szolgáltak. I népkönyvtárak alacsony színvona-luk és a tőkés földesúri rendszer hatalmi szempontjai szerint összeállított, anyaguk miatt sem voltak népszerűd SfJ^è 1? 1* sem «amfelelő dotációval, szakképzett sze-mélyzettel. sea önálló otthonnal nem rendelkeztek. • 4 század végén már sokan Írtak arról, hu 
i S ^ S K a tömegek "könyvéhségê és sokan v©?-
E^ÂÏAÎ? t t£P 4 4 ut3*ikon felfigyeltek rá, észrevették -J^ïî^îîSlxS0^ ^gölszász ©rszágekban példamutató 
Î Î Î S h â Î 1 ^ ^ s ^©Mianger" kielégítésének prob-lámáját. Írtak az amerikai eredmér fékről. az angol "prh-iiÍiíE'f®^- îîff^S**6}» melynek keretében városok nyilvános könyvtárak százait hívták életre. A városi man-
ÏTÎSÎf.«î^szervézeti és önképző«© gye sülét i könyvtárak-kiépítésével, a parasztság olvasókörök létesitésóvel i-

Ä : d e a l a* 0 8 8 á g 2 5 o e 1 8 

caapate! i S S S R S t e 
Lászlót Braun Róbert, Kőhalmi Béia indított kilzdélmet 

•i«*??^?^ megfelelően alakítva átültesse hazánkba a "public library" rendszert* 
_ y kilencszázas évek végén indított mozgalmuk első eredménye a 2* számú fiókkönyvtár. 

X 
fiókkönyvtár megnyitása nem körülmények között folvi lei hangos csatazaj a haladó és reakciós erők Ütközetének visszhangja k i s Ü 

tin ^ f S ^ r ^ K 0 ^ 1 ^ 1 *** a »««nyitást megelőző idői-^ ^ é s o k k a l fogadták a vállalkozás hírét. 
í öSÍt Á ^ l 1 ? ^ a Tisza István riSSi HiflaP* mellette az ugyancsak re-Í-L SÍ ,és orgánumok jósoltak bukást.azt 

^mLÏÏI2kîfilet«pr^1?îàrlakta kórnyékén» * 
usikagő szomszédságában nincs létalapja könyvtárnak. 



De Mz AXmágy téri könyvtárt már az első hetekben a fegyelmezett.olvasók oly tömegei lepték el, mégpedig dágy számban* hogy rövidesen átmenetileg fél kellett 
veszteni az uj olvasók felvételét* 

A reakció ekkor sem jött zavarhat a túlterhelné-
b«t minősítették Ma legteljesebb csőd" bizonyítékának* Rr-
rfől irt Gulyás Pál, a neves konservativ könyvtári szakem -
ber az általa szerkesztett Magyar Könyvszemle 1914* évi 1* számában« , 

A kormányzat és hivel -m általak antidemokratikus szellemben és nagy költségül létrehozott "népkönyvtár15-i hsn&szer csődjét akarták leplezni, amikor az új típusú- \ könyvtár ellen kirohanásaikat intézték« Gyűlöletük legfőbb c-ka pedig az volt, hogy as új tipusú könyvtár igazi kuHú-,,4t vitt azok közé. akiket ebből ki. akartak rekeszteni* 4 
; A tőkés-földesúri rendszer által kiépített "nép- . 2Önyvtár"rak azonban az .első világháború végéig teljésen el-sorvadtâ , az Almásy téri könyvtár viszont kiállta az idők próbáját* 1914-ben további mégy hasonló tipusú gyüitemónyt -yitottak meg Budapesten,a háború elmúltával,.az 1919-as Tanács közi é^eságj *latt újabb kettőt hivtak életre« 

• Az ellenforradalom negyedszázada ugyan megakasz-totta a fejlődést (mindössze §t úá kö»yvtár létesült,esők Is belterületen) de 1945 után ismét feltárultak a táviatok-, ezúttal már nemcsak Budapesten, hanem az egész országban* 4 főváros száznál több Szabó Ervin kerületi- és fiókkönyv-tára. a mai vidéki népkönyvtárak ezrei hasonló, most már ézooialista tartalommal telitett elvek alapján épült ki, mint az első. 5Ó évvel ezelőtt megnyitott 2, fiókkönyvtár* 
Az *ős" azóta új otthonba, a Rottenbiller utcai >ágas helyiségbe került,át és több tízezernyi kötetes al-ien mányával, nagy olvasóforgalmával jelentős helyet foglal el a főváros és az ország korszerű nyilvános könyvtárainak ezrei között* 

REMETE LÁSZLÓ 

A kulturális pályázatról 

A Könyvtári Hiradó júniusi számában "kulturális pályá-
iat"«ot hirdettünk* Tiz pályamű érkezett be. A megfelelőek . átdolgozása, előadásra alkalmassá tétele több időt igényelt, Így a november végére tervezett előadást kény telenek va-farsanvi műsoros est keretében bemutatni, A próbákat 
TîSË*}*!*! 1 ^érkezet* pályamüveket az előadlson fogjuk értékelni és, jutalmazni* 

KŐVÁRINÉ 



NEM BÜROKRÁCIA, HANEM REND... 

Ismét egy igen időszerű problémáról... 

Vezetőségünk többször adott utasításokat köayv-á̂lloaáasymk védelmének és róadjének biztosítására, -
;|á kSgisséasaoIgálattek megjgsritáíiápa, korszerüsitégére. Sikken kivül rendelkezünk a könyvtári *ügyrend"-del és köl-csönzési szabályokkal i®, amelyeket aladea könyvtári dol-gosénak söÄ&äak ismernie? hasam alkalmaznia is kall» . Mégis nap mint nap találkozunk rende llax ességik-kel, szabálytanságokkal. _ r," j 2sak Mküszöbölését szolgálta az 1952-as alap-leltározás« a raktári rendtartás szabályozása, valamint az 19§3=*as leltári ellenőrién munkába is« Az alaplelt árazás és a mostani leltári ellenérzés nagy számban talált köny-veket a helyzmjsi ssémának nem megfelelő helyen. Az ellen-őrzés során a könyvek ismét a felállítási helyükre kerül-tek, rend lett a raktárakban® * 

Mintha minden eléről kezdődnék, többször előfor-PÍ!,^!7 £ keresett könyvet vagy folyóiratot a helyén nem találjuk. Sogy hol, kinél vaa, nea tutaäU Hyilváavaló.hogy •alaki minden eagséély nélkül emelte le helyéről s tartja magánál. 
Könyvtárban a könyv vagy a felállítási helyén van, vagy â  kölcsönzési nyilvántartóban szerepel, esetleg feldolgozásig oaswhasonlítási célból tartják nyilván. M 
« a nyilvántartásban nincsen, akkor a könyv beláthatatlan időre elveszettnek tekinthető. 

a w i X mmk a kölesönző-osztály kölcsönözhet ki. A aolyéröl leemlet könyv minden "mozgását"! a házi- és kül-w? Í°:i?s0?zést$ ? köttetést, a javíttatást-stb. a ek kártyáinak nyilvántartóba helyezésévei jelezzük. ïexmésze-tesen a kártyákra rávezetjük a kölesönzés, a köttetée,vagy a javitásrakuidés keletét. 
X ̂  i kártyákkal együtt "mozgó" könyvek elkerülik a 

lomból B ° »öviő időre-is, kiesnek a forga-
a ^pasztalhattnk nem egyszer, hogy egyes könyvtá-aegkerüiésével szerzi meg a munkájukhoz szükséges könyveket. Egyszerűen kártyával e-

fSîP SÍlPííV í 0^?** a?zal a hátsó gondolattal, hogy csak rövid ideig használják, rögtön visszaadják. Peleale-gesnek tartják.a szabályos kölcsönzést, ©ivei nem-saját részükre kérik, a mindennapi munkájukhoz kell, nem vállal-nak érte felelősséget. Ha ezt nem is k:-<slik nyíltan, ennek a szellemeben cselekszenek. 



8/a -

Nagyon sók könyv vész dl* hogy i áttérőtök, ba rátok kényelmi szempontból arra kérik a könyvtárosokat, hogy kölcsönözzenek ki részükre egy vagy több könyvét." Szeket a könyvtáros saját névére írátJa.A baráttól.:" a? ismerőstől nem kapja vissZa.aigy vállalhatja a tel-Jbà anyagi felelősséget az ismerősök hibájából elveszett művek miatt. 
•A réûd érdèkében hozott adminisztratív in-: tézkédések Sajnos* eddig ném Jártak megfelelő eredmény' hyél. Ném is éz áz élaődléges 4f# MÍ a könyvtári dol-gozók Józan lelkiismeretéhez apellálunk! * r r ; " A tapasztalt rendellenességek egyaránt Za-varják a közönségszolgálatát és a feldolgozó munkát! $ a " könyvtárost" úgymond, "nyomozásra" Kényszerítik! ' Göä« dőljük csak él, hogy alt kÖxsyvtárÍ:dótózók Sz Olvasók-tól szigorúan áegkoVetélJŰk a vonatkozó szabályok pon-tos betartását! Vájön van-e az olvasókkal szemben ér* kölcsi alapúnk,' ha hivatalból sorozatos szabálytalan-ságot követűnk el? 

" Köztudomású., hogy az ált alános Zsúfoltság ~ miatt , ~ a * raktárakban munkaasztalokat kellett elhelyez-ni. BaJnöS, átjáróházzá változott az illetéktelenek; számára megközelíthetetlen könyvraktár! Szén a kény-szérű helyzetén egyelőre változtatni alig léhet; Ep-v 
péü èz a kényszerűség követeli. hogy a könyvtári dol-gozók megértsék, milyen értékék forognák köőkán és még: lökább ügyeljenek a rend biztosítására, a szabálytalan-ságok elkerülésére!' * .;"::*": : :: 

Egye s munkatársak a már említett meggondo-latlan felelőtlenséggél súlyosbítják raktári dolgozó-ink munkáját, Nem szólva âz elveszett könyvékért vala-ki által vállalandó anyagiák megtérítéséről. ; " * Meg kell állapítani, hogy nemcsâk a rend- ; bontók, a szabálytalankodó munkatársak felelősek, Fele-lősek azok a dolgozók is, akik a szabálytalanságot tét-lenül elnézik* s báraz ellérőrtós elsőrendű köteles-ségük lenne, - nem ellenőriznek. 
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" Ismét fël kell hívnunk afigyélmèt édes* a; *&ábályiatfa/ hogy a raktárakban az ott dolgozókon'kí-vül^ idegen nem tartózkodhat. Könyvet onnan csak rek-i Arosok hozhatnak ki. 
— Az Olvasószolgálat, továbbá a Feldolgozó' Odztály megbízott dolgozói a hélyázinen ellenőrző- ós összehasonlító munkát végezhetnek, de könyvet nem vi-hetnek el a raktárból. 
"" i ' " Könyvét,'vagy kötött folyóiratot kölcsön hözni, vágy más osztályra vinni, csak kölcsönzés út-ién lehet. : " Kurrens folyóiratot a folyóirat̂ osZtály T tíidta és engedélyé nélkül a teremből elvinni nem szá-bád*. A tárlókba idegen osztálybelieknek benyúlni ti-lt. A szocialista könyvtáros magatartásává! 

# ¿ézeegyéztethétetlóñ. hogy a munkatárs áz érvényben lévő kölcsönzési szabalyökát'mellőle, ẑ övid úton;"-kénye lééből̂ ; megengedhetetlen módöii*~ önkényes eljá-rással szerezzen meg étJ tartson"magánál;könyveket.,' " Kériükra könyvtár dolgozóit, hogy á zÁ-v&rtalan közönségszolgálat és a pontos feldolgozód srunka biztosításának és nem Utolsósorban a hatható- ~ fi abb körywédelem érdekébén őrizzék meg a mostani lel-tári ellenőrzéssel helyreállt rendet és tartózkodja-nak a szabálytalanságoktól* 

KONDOROSI SÁNDOR 

s 



BULGÁRIAI TAPASZTALATOK I. 

Szeptember 1 és 7,-e között rendezte az H M , ?aa*tfkftsl Könyvtáros Egyesület, Szófiában évi rehde s £é#r 9*ren*láját* I konferencián - az IPLà fennállása óta elő* -áör - Magyarországot 15 tagú delegáció képviselte volna, tagjai a Széchenyi, Akadémiai, Pedagógiai, Orvostudományi* 2 Szabó Ervin Könyvtár és a KSK-bél voltak* „ Szeptember elejére vasárnapra tűzte ki a szer-vező Szabó Ervin kör a küldöttség indulását* . Augusztus 31-én szombat on, közvetlenül as el-utazás előtt, mint.derült égből a villámcsapás ért valameny-yiünket az a tény, hogy fekete—himlő eset miatt utazási korlátozás lépett életbe* Szomorúan ós izgatottan gyűltünk össze az Or-vostudományi Könyvtárban* Latolgattuk a helyzetet* Képtele-nebbnél képtelenebb Ötletek aifÜEottek, melyek mind azt cé- . iázták, hogy hogyan lehetne migij, mindegek ellenére elutaz-od, hiszen sokunk számára ez lett volna az első nemzetközi tanácskozás, melyen résztveszünk* - _ 
Vitatkozás, érvelés, telefonálás.*, vége ¿cd-" üőűlyl" közöltük :a Szófiái lemieti Könyvtárral, hogy nem *«aa-csak székely Sándor a delegáció vezótő : ; . s Szabó Ervin kör titkára jutöttki, ugyanis a zárlat előtt, ténteken sürgősen el kellett ? utaznia Szófiába egy, a konfe-enciát megelőző tárgyalásra. Ennek nagyon ' örüítOnĴ  h*aár gy alakult, mégis van, aki Magyarországot nemzetközi szin-ten képviseli. ~~~ ------ - -- : 
E "fekete* szombat után úgy határoztunk, hogy mindannyian elmegyünk és beoltatjuk magunkat, hátha mégis elutazhatunk. A következő napok izgatott oltás nézéssel múl-takt megeredt, nem erededt? A küldöttség tagjai állandó te-lefonösszeköttetésben álltak egymással es kölcsönös oltási helyzetjelentést adtak. 
Közben az IFLA konferencia folyt, annak elle-nére, hogy az átutazó Wieder és Thomson, a két főtitkár a leleti pályaudvaron ellenkező vonatra szállt és Kelebia helyett Komáromba érkezett*•• A szófiai Remzeti Könyvtár e napokban többszőr telefonált, nagy sajnálkozását fejezte ki és egyben meghív-ta a küldöttséget egy későbbi Időpontra* A bulgáriai utazásra szeptember 17 és 24 kö-zött került sor. A küldöttség tagjai egy részének ekkorra már más elfoglaltsága volt, másoknak nem eredt meg az oltása és igy végül heten indultunk útnak Szófiába, a Szabó Ervin Könyv-tárból Blkácsiné és Hontné. 
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Belogániénkat a Cyrill ós Method « a régi Kolaicv -
Mgmsotl Könyvtár fogadta* 

A méfiai Nemzeti Könyvtár igen impozáns* könarrtár f áméra épült tömbben helyokaedik el* A könyvtár állomé ... -êmx büszk&eége a $oo@ egységből álló ószláv kézirattá»* Jäaüfää Bulgáriában a felszabadulásig levéltár nam volt* a' váayvtár érzi és kezeli a régi és újabb idők történetéi ^saatkosó levéltári gyűjteményt is* A köjpyvtér alapfeladata s a hasal kömyvtezmés gyftj-tése* ért ése . a régi anyag gomdjssása* valamint a megyei H #uyHárak aèdazertani irányításig S &mu¡gont mellet! el* látja as Általános tudományos kiayvfcák feladatét is ̂ -nlat 0, könyvtár igazgatójasKalad»si#ra elvtársáé mondotta -MMlgveia kis ország* nincs jelenleg módja a szakkönyvtári . àHêzat létrehozására, 
A könyvtárnak 12. szak-olvasóterme ran* Szakkönyvtá-rra is* Orvosig technikai, társadalomtörténeti, politikai* Ivésset- és irodalmi, tájékoztató irodalom, módszertami s urasok, orientalisztika* ezlávisztika* térkép* bolgár új--.tszfletés, zenemüvek©-

oivasétereœnek szabadpolcos szakkönyvtára ahol idegen nyelet beszéld, jól felkészült könyvtáro-sak" dolgoznak, A technikai olvasóteremben például vegyész* èm eloktroaémók*k$nyvtáros teljesít szolgalatot* az orvo-si olvasóban ©rves^kónyvtápos, A könyvtár részér© Sooo folyóirat jár és - amennyire a férőhely megengedi » szabadpolcon tároljak, 
A könyvtár munkájához tartozik a KC kiadása is.mely 02 könyvtár anyagát öleli fel. 
A reference osztály szakreferensekből áll* ezek is-î rfeetik $ legfrissebb folyélratanyagot. Közös szakszemié-i t adnak* példáéi onkológus bevonásával a rákkérdésről, a Rákkutatás eredményeiről. Ilyenkor kiállítást is rendeznek* réplapbibliegráfiát készítenek* amelyen a könyv helyssámát 

ím feltüntetik, A referenee-szolgálat mérnök-könyvtárosai az fzemi szakkönyvtár©sok számára gyakran tartanak könyvszem-lót és tájékoztatót az új termésről, 
Ardekesnek találtuk, hogy a Nemzeti Könyvtár a szak-bibliográfiákból tanfolyamokat szervez olvasóinak. Elmon-datták* hogy ezek igen népszerűek, 
A Cyrill ós Method Nemzeti Könyvtár látja el a me-gyei könyvtárak módszertani irányítását, részben módszerta-ni Cikkek kiadásával* részben a helyszínen nyújtott szakmai ¿ s gitséggel, 
A könyvtár tudományos titkárának hatáskörébe tarto-zik a katalogizálási, reference és gyarapítási bizottság. Valamennyi bizolt ágban resztvesznek könyvtár munkatársa-in kivül külső szakemberek is. 
Működik még a könyvtárban egy 10-12 főből álló tu-dományos kutató csoport is, mely olyan elmeleti kérdések gyakorlati alkalmazásaval foglalkozik̂ , mint például igéay-kivtatás-gyarapitás vagy tájékoztató munka elméleti és gya-korlati kérdései, raktározás stb. Ottlétünk idején e cso-pert a könyvtár és a kösgazdasagi jellegű tudományos inté-setek közötti együttműködést vizsgálta, valamint a gyara-pítási politika helyességét. 
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A_Kemmetl Könyvtár publikációja igen tekintély«», Er̂ flfeat megjelentetik az intézet évkönyvét« * 
Âtnyrtârofl folyelratet» számos üódszertani kiadvány él a . % wi gyarapodási jemyzèk i» (külön timwdal̂ itradox-inyi, -V ,akif mezőgazdasági: orvostudományi) a könyvtár gomáoJé-

S ï ÍÍTÖJ temetik, ég, uj^Tbiblfo^áiná-
mywldájm^v^Í tankényveket jelentetnek meg. 1 Saját 
. Á952vig a Nemzeti Könyvtár adta ki a Nemzeti Bib-

liográfiát* © munkának műhelye amét* az általunk is ismert 
*iin Pelin Intézet, Szerintük e, ** önállStóáTnea vált be. 

eredeti szervezeti forma volt- á boly«». -
A könyvtárnak 200 fŐálloméryú és 1$ szerződéses 

vfKíííí ï^xil ötöt könyv és folyóirat. 

lé****» óppen szláv kiállítás veit a 

^ J ^ S Ï ^ Î } 8 * * S4??* gépesítve és légkondicionáló tfines, ami pedig nagyon kellene»«» Előadótermek* sőt tanterem is tartozik a könyvtár-"f**** a kfnsvtároaképzö iskola és iőlSS-*\ÍB• JJf^kötégset, restauráló 9 fertőtlenítő részleg is van ä konyvtároan* 
Jelentés képgyüjteménbyel rendelkeznek, a kaialógus-

Sää/Sf 1 ^ Ü Í F ^ ^ x ^ Ü ís látható, ez m a ^ v i t f ' « kutató-olvasó tájékozódását ée óvja az eredeti kőanyagot udUtó , w ä a régi könyvek tárában, amelynek kSlö-
gasöag g r*5aaissaace-ra vonatkozó kóziratanyaga 5.g#n 
századból W Ä k e f t ^ ^ ^ 6 6 7 a ^ 
,1« . . i tapasztalatokon- kivül külön kell szólnánk a bará-ti ^lyben a bolgár könyvtárosok ré-asesitettek bennünket* lehetővé tették, hogy a rendelkezésre sU16 rövid idő alatt mindent megtekinthessünk* sok helyre el-juthassunk® 

Jagjr szolgálatkészséggel. meleg vendégszeretettel, ôkszor áldozatkészséggel állították Össze programunkat. Ya-.smennyion ugy éreztű̂ , ha bolgár kollégáink Budapests jön-iűket 6 ' h 0 ß 7 äsonozni tudjuk vendégszerote-

Folyt.köv. HONT PÉTERNÉ 



A könyvismertető előadások 
tapasztalatairól 

B®.M«inkf akik sár második áve veszünk részt a 3 ̂ avvismertető tanfolyamon, sokszor felvetődött »kérdés, keíy meanyibem segitíí muMAnkn* ® ^ ^ ^ V ^ P î î L altídáSok. íltalánositaai nines szándékomban. de több olé-
hám me hallgatása után az volt s tapasztalatom, szakemberek» akik valamennyien rtték» vagy kandidátusok, az egyetem katedr^^l tartot-É & elöadasaikat» letem ezen azt, hogy jól fjlépitett le» -esető előadásaikat nehezen tudták abbahagyni és Így a ki-felölt könyvek ismertetésére keyésidő jutott. |p>benel-.¿ elejtették azt a tényt, hegy kÖytárosok v^dák és le-sik Szavaikat és nem egy néhány hónap múlva kollokváló* - szigorlatozó egyetemi hallgatók. Hogy tájékoztatást ¿áSSnk ez állományunkban, lévő szakkönyvekről, hogy azokat az olvasószolgálat folyamán, a megfelelő érdeklődéi és 
úpsettségü olvasókhoz jattathassuk. 3tet az igényjaket nem «ináén esetben váltották valóra az előadások. Előfordulha-tott talán az is, h@t y az előadó ©sak sebtében* vagy egyél-t<sűLán nem nézte át a tárgyalásra korülő könyveket. ; 

Két előadás nyerte laeg leginkább tetszésemet. Jóllehet, ehhez még hozzájárult az éráeklődésem-imk megfelelt és azt tovább fokozta. Például Pogány Hó-kért előadása "Az antiklerikális szakirodalomról". Pogány h Vfeerfe felkészült, előadása lendületes volt és » hallgatók érdeklődését fel tudta kelteni! például Kniveljw "Könyv a bibliáról"• "Kézikönyv a vallásul", "Inkvizíció és bo-«̂ sírkányperek?» "ciisü müvek iránt. Hasonlóan érdekes volt Fábián Imre "Zenei ki-adványok" eimü előadása* melyen sorrakerültek "Századunk wnéje", Fassettt~"Bartók: ameríkál évei", Holland! "Zenei tanulmányok", Fábián féle életrajzok és a Gondolat kiadá-r iában megjelent müvek, talamint GOldSohmiât Schubert éleű-•¿ajzának ismertetése« Ez volt at az előadás, ame Ívnek ha-tására visszatérve a könyvtárba, a kollégákkal valóságos kis röpgyülést tartottunk* előszedtük àz Ismertetett köny-veket Is újra megvitattuk. Az előadó tudta, hogy milyen b .empoiitból szükséges a fenti könyvek ismertetése és még eh«a kivül is hozott a tarsolyában érdekes tapasztalatokat, tartalmúkban! színvonalukban ilyeneknek kell lenniük az ~ előadásoknak, hogy az olvasószolgálat érdekében hasznosít-hatók legyenek. 



Kevésbé kötött le a legutóbbi összejövetelén F̂ mcT siyöfgy előadása az atomfizikáról. Marx György bár igen ¿¿$1-lames,' jó előadó, àe "a könyvi«^ retbon kévését kaptŰOk W Xt* Xs nem egészén az ő hibája, belőlünk hiányaik a felké« dzültségj a könyvtárosok általában humán érdeklődésű embe-rek. * " — -;-•—-/ 
Yégül is önmagunkat bírálva megjegyzem* jobban T figéljünk az előadásokon és jegyzeteljük a fontosabb ad&-

ÁGFALVI KÁROLYNÉ 

Kérjük munkatársaink további 
h o z z á s z ó l á s á t . Szerk. 

Egy olvasó levele az 5-ös könyvtár munkájáról: 
' Budapest. 1963« november 12. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Vezetőségének, Budapest."AlUlirott Kárdós. ödöú ny. ézáyi-: tási : telepre zétő 5 éve vagyok tag ja az Önök 5 számú,XTT; Il-ka uí36, * alatti fiókjának. 'Ezt megelőzőén áz akkoriaunká-7 helyemhez közel fekvő S M w fiókjuk tágja voltam'hOsszÚéVe-kán keresztül."Abből az alkalómból, hógy;az 5.sz.fiókjuknak Olvasó jak ént áz e Xső jubileumot ̂érem meg, kedve s köté lessék «éSóék tartéág hogy ez úton kőslöáj@m~meg az Ilka ute&l ffi-ókjuk vezetőj&ssk; "Uray -Béláné elttárffiiak, taiaadnt~ minden" ~ ègyés oda beosztott kartársnőnek az irântâjt̂  á© májadén egyás olvasójuk iránt tanúsított előzékeny magatáj^ást^ájár ta-pasztalatom alapján állithogy'ág ottani dolgozók ' vélyásségükkel es egész hözláállááukkal messze felülmúlják a sok más könyvtárakban tapasztaltakat;" pedig én már több" ' mint "40 éve vagyok különböző könyvtárak rendszeres "SlvásÓ ja. Ide legalább hétenként egyszer járok "és így ai éltéit 5 "áv" alatt bőven volt alkalmam," hogy megismerjem és beoSűljéá áz itteni dolgozók munkáját,' nagy türelmét, à gyéraekőlrö.áókk kai szembeni jé hangot, "a felnőttek sokszor kielégíthetőt* len Igéuyélnek kielégítésére törekvő igyekezetüket. KöSZöä löm"a magam nevében'Ka' âzt a sok kellemes élményt,"" művelő-dési " Xéhet ŐS égé t ,mé l#e t a Slabó Ervin Könyvtár csaknem; teljesen ingyen nyújt, üdvözlettel« Kardos ödön XIV., Gi-zella út 3? sz." . > -



Kiadványaink nyomában katonák között... 

^f T^lÁhbis biSiógráf'iai és propagandaszempontból -* v 
toJSSÏÏiàM^ legújabban lehet be-

« Ü S ^ - r — - Szerettük volita gpkorlätW tijjjs^ 
tnini; ai â sorsa azoknak a 
Stákoknak* amélyeket á Zrínyi Kiadó Segítségével a Nép- _ ^efreTfelönböíő egységeiMz jmttatúnk ©11 oadsereg fogadtok nagyon 
, aao«1- a katonakönyvttósüK : "gazdájának" ^S^áaát. Aj&rg* 
rvilladóMoszkviSaKaloc sára Yitt~el¡b^nkot*^ 
nFkatonai alaSlatnál a Fővárosi Sjabó Erviú 
iLerőskHa mi könyvtárosok eddig;még ^ Ï Ï S Î I I k 7 
S t S 1 ^ i t t o l a W a k , « ^ ; « ^ ^ 

sikerrel "Vêndêgszerepèlt" itt a Mongol Nôpkoztarsa mg 
éSté^^sSüÍriilllit-álunkfés kiadványaink közül most 

Sncsnok, politikai helyettes, Çfftjîtkér 4|,kêô5bb a 
titkárul csatlakozik a ss«bészél6f^... hőm » 1 1 Äog 
Í3édS. nem a ai tisSteléttero " gyűltök ösäze az elvtársák* 
ü t is'túlzás lenno állitani, " hogy Kalocsán as egésZ vezér-
^ a kötyvtárOggyél foglalkozik* De jr érzés vőlt taüász-
^ « ï ft^könvvtár Fiegalábbislennél az alakúlatnál; 
S l i ^ m d a erre a most Bzerveződó-Polit ̂ aiKabinet^áMly 
SÎStè-teljesen a könyvtáron^belül fög müködűi. ß 
Stjúk, hogy mind az"oktatásig mindaz agitációs 
ü l y e n ^ g T a szórepe a csapalkö^t-á^. S ^ s ^ m ^ á 
riSéizKáSasabbi a saját szemünkkel láthattuk, hogy a fö-
yáibsi izabó Efvin Könyvtár kiadványait milyen eredményesen 

Ag alakulat ¿ a Zrínyi Kiadó közvetítésé-
vel általában mindégyík kiadványunkat 
ZZ-irir látogatás soráií érről me győződhettünk, a tőlünk, kSpSS k í g y ó k között az "Ant^ermiis irodalom nép-Szerüsitése"^ í "Legyetek éberek", a "Hősi harcok eml^e^, 
a "Tavaszi szél,"-a -Szérëlêm* házasság, család" a legnép-szerűbbek! A kéi-utóbbit - olvasókartönon tapasztaltuk -mint könyvet is szivesen viszik, kölcsönzik a katonák. 



: A politikai helyettesi párt- és KISz titkán 
^ S í J » togy egy^e^ kiádványunkxiak milyen nagyháöjsttáb H ^ b ^ ő Jblitîkai öktatásokat alátSasztó^s-S®}1^ irodalom összeállításánál. Különösen dicsérik a ^Eősi Háféök emlékei" cifiü összeáll ítámjnkat, amely a -TZZI* kon gres sus sal összefüggő oktatási munka során kittU-noen bevált ,~ "~ " ' " ---

V föltesszük tehát á kérdést? -- - —r -
lenne leginkább szükséges katönaáöny^áraSan?^"^^"^41 

, • T tulajdonképpen mindén jó kiadványnak hasznát 
PÍl?7Ír^aíet f válasszal Tamás Istvánná - De leginkább a politikai neVélőmunkát "élőőegitő," álktámasztó kládvIC-ayóltta lenne szükség. S minél többre; -teszi hozzá.:-áóy ho^y vannsk ezek S kiadványok - folytatja katöhá- ' könyvtáros kollégánk - dé bíZőny,"ölyán ' keveset kápuhk;-^©fyjsak^ a könyvtáros munkáját sé^ttfelpédig, ~ M l önösen" & legujábbakat, nagyon szivesen adnánk minél több példány-tan az olvasók keZébé* - — . 

Kiderüli högy a katonai kÖJÉvvt árakban" éppen fifty! 
í S L f SfSS*? él üzemi könyvtárak^i^hS^ n l ^ z ^ rüekké fáiták lépoííeiíóífik.̂ ;- - -..-•r'trr ' "7 fpwen kezelhetőek, s olvasmányosak; sziveaéíT nézegetik őket a kátonák. s á\ködyvtá^n^lvülI piSpagán-diSankában (faliújság," hangos bemondó szövegé stb.) is jól f elhasználható!* - mond ja Sámáné "elvtárslő;" "" " 7 Megtudjuk,,"hogy még kétfájta kiadványtípust igé-nyé Inéneka katonakonyrtarakháa; s^észt műszaki isms¿ átterjesztő irodalmat propagáló kiadványokataásréást r liîîf1 amit mi,talán" "Kszdő Olvasóknak való öl-^aSÓtérvnek" neveznénk, (figyelmeztetés áá száaankrai i - -kicsitmamutmunkát igénylő mono bibliográfiák mail*tt:rész-ben a tematikus kiadványokat, ha nem isnevéZvé nevén á ' gyéreket, de ölvasótervekét, könnyenkezelhető, ölvásmá-~* ~ 
baneSszSenünk ' P ^ 0 ^ ^ 3 1 1 ^ 0 ® 0 1 ^ k e l 1 »1**1 nagyobb ezáa-

¿ -- f. SŜ í-'f nehéz" körülményék között is otthonossá varázsolt : könyvtárban módunkban volt találkozni az ölva-^kkalis. Bőnek a beszélgetésnek a tanulságai szintén : kulon cikket kívánnának; "Itt"csak a legfontosabb 'tâpâéa- ~ tálatokat emlitjük."A "beszélgetést" először az olvasókat-tönökkel kezdjük. Meglepő dolgokat mondottak el nekünk é-zôk a gdndöe&ii"vésetett kartonok. Nézzük találomra egyik"" olvasótf az utóbbi három hónap alatt a következő könyvéket kölcsönözte? Ket brosúra"a VIII. kongresszus anyagáról," Chrajkovt Erod a Volgán, - Zalka* Aknamező, Maugham? Akkor" ' és most, Apitzt farkasok között, Szabó Pál? Nyugtalan élét. Mzzünkmost egy másik kartont, ennek ismét egy "öreg katona" (másodéves szolgálatos)'a gazdája? itt Bér-kesi? Kopjások, Szilvás!? Apásáíönata, Balzac? Huhogók, ~ majd az egyik'Szabó Ervin kiadvány? Szerelem, házasság.csa-1ad,található. ^ t 



Beszélgetünk arról ia,hogy Számos fiatal éppen 
a k&tonaévok alatt "kap rá* az JlvaèÂàrÂ, . - - - Olvasó a katonaévek előtt, olvasó a katoaAéyék itáa; Ízzel el'is érkéZtüiak köl^á munkénk legérdekesebb, fiatjához^ amit ̂ ari százados elvtárs a katonaévek fele-lőse igy fogalmaz Eft a fiatal, aki a Néphadsereg katonája lesz, 
rendszeres- könyvtárlátögató vélt & katonáévá* előtt -többségük * Szabó Ervin:Könyvtár Olvasójh volt -.amikor triászatér a • o ivil életbe, valéizinüleg ismét az QnökőI-, •ssója lesz. Bz már magában ilég ok arra, hoy a NJpnad-S S g könyvtárosai^ s a Főváros! Szabó BrVin Könyytlr f̂fikatársai összedolgozzanak. Ha egymást segítjük - a saját lankánkat sagitjük." 

ügy érezzük, Tari elvtársnak nagyon is igaza van. , - íj. Â-Ezerféle megbeszélnivalónk akadna meg a katoná-
Idayvtároö kollégákkal, dé az idő sürget bennünket. Fel-sabszükraz utolsó kérdést. -- - ^ Milyen segítséget tudnánk adni a jövőben a k*-
tonakönsvtáraknak? Sok jó kiadványt, elsősorban politikai oktatást tlőségitő anyagokat, 'müSáaki könyvismertetést t^áaki köSfVtár figyelemr) s őlvafesaányos* könnyén kezélhető.nágy-példányszámu propagandáanyagokat - foglalják össze még* 
egyszer a kívánságokat. 

- - Útközben « vissz af élé Pestre tteúfit - eiAcs időnk 
unatkozni. Sebtében megálljodnak fari elvtárssal; hogy 4Mtán renászereéén elküldjük számiakra kiadványterveze-^ ^ vünkét; hőgy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár előkészulét-bf jr lévő kiadványairól pontos képük legyen; : s azöknak^térv-çtâerû felhasználásáról gondoskodni' túdjáaak. A legutolsó Xeforelló-SotózatunkbÓl áz "Olvasni jó*-bŐl~a Zrínyi kato-nái Könyvkiadó 250 darabOt Vett'«tí* Ugy láttuk;agónban¿¡ logy járhatóbb" ut.* ha a-katona elvtársak vállalják à nyó*-dái költségek"egy "részét."igy azután a legnagyobb̂ göndörig S kis péIdánysaám«kényBzérÍtette "szűk cipőn", amely ben-nünket még jobban szőrit, mint kooperáló partnere inket,. ÍS"ségiteni tüdőnk.'Két most készülő röplapbibliográfiánk-nál fogjuk ezt"az új módsz rt kipróbálni, a most nyomdában lévő "fufóosició»föxmaetilüS" oi&Ünél, amely a éiztétiSS könyvtormést iá»erteti|~ s a "Fáklyavivők" oimtt ktádvájsytókntirá®»^ z életrajz-regényeket népszerűsíti aMSIKÍTBgyik kiédványból-joőö, a másikból 6000 példánytT; nyomatunk a katonakonyvtárak Számára; Őszintén reméljük, hogy a feleméit példányszámban kiadott bibliográfiáinknak 
is sikere lesz a katonák között. 
V- - pEébléma. tesnivaló ákad bőven. S amikor vissza-

felé szalad veiüúk a Moszkvieá, még a fáradság sem tüdja kedvünket ' szegni* ügy érezzük." érdemes volt ellátogatni Kalocsára. Jó érzés úgy nyugtázni ezt a kirándulást, hogy eredményes volt. Hoztunk is, vittünk is. Azt. ami a munkánk számára a legértékesebb, tapasztalatot, tanulságot, s ötle-teket a következő feladatokhoz. 
• VÉSZI ÉVA 



A MŰSZAKI RÉSZLEGEK MUNKÁJÁRÓL 

x _. , , â két éve működő műszáki részlegek létjogo-sult aám ** már senki előtt Sóm vitás» sőt az öfmr höfeTí mgxçyifân aryági és személyzeti lehetőségeink éSldlk^élí ^szlegek létesitesef A réstfetékTöi >**ndeai&eig. keveset tudhattak meg a hálózat dolgozói e még" ^Vesebb az, amit működésűk nyújt jelenlegaháfózat számf-
1 Kerületi Könyvtárak Osztályának këzdëœé-r^zéôére október 15-én jötték össze a MsZaki részlégek 

S8SÎÎÏÏÎÎ* Jí 'H-ÎSfi^&i*** a? èâdi?i tapasztalatokat: és Í Í?2taösáÍ,a lehetőségeket, amelyekkel már jelenleg seMtl 
Ï2SLÎ5 h á l ó z á t természettudomány®s-es -SttaSStt S P 

kutatások eredményeivel a jövő év folyamán módszőrta-I; ÎS®-1®? f^íkeszFaa ösztály a . műszaki és természetid d-mányos iródalom ̂ pagandájáhözr ami remélhetőleg SSnos segítséget jelent mltíden könyvtárnak. - - - - -
Mm . a cikkben nem akarunk elébevágni â 
módszertani.levélnék; csak félvetjük azokat a gyakorlati le-
^tőségóket.amelyeket már most ' igénybevehetnek könyvtáraink az olvasószolgálati maská~őöráhí~- " : ̂  - - - ̂ .••rf4^4* 
.... . , Mielőtt beszélnénk erről* 'néhány mondattal általánosan a részlegek feladatáról és tevékenységéről: ^ 

A -X.. ^ A részlegek nem önálló egységek»"háném sáer-
W t Ű l ^ * * ? könyvtárnaK iilnt ' ifaESfcSST 
nilffïïÎJ2 ismeretterjesztő és szakkdrjï-ll^f : feladatúk az olvasd Lés Új lehetőségek felkutatása és a kísérlete-

WEft&árjm kerületi könyvtár olvasószolgálatában és ismeret* 
ItSIlflIÍ f S ^ f í ^ ^ f S mútatköioilrilL tisztiül igazoiáf helyett osak annyít. hogy mindhárom J^sZlogöen több mint hétszeresére emelkedett a műszaki és 
te^ésáfttudo^nyos" könyvek forgalma az elmúlt két évben; : 
L t Í S X ® * ! ^ ® ? Változott az egész ismeretterjesztő i;^ 

aránya* legnagyobb eredménynek azt köm-
ííKf^ ti9 Hogy az Ismeretterjesztő forgalmán bélül : 
ï-ÇfSvfÇ® îônt?a ö z a k (Politika, 'természettudomány» mdezaki; a forgalom 60 százalékát adja. f 



'íéléfonértesités útján veszik fél" a rendélést ésvagyí ráa-dná, vagy szóban válaszolják meg a kérdéseket legrövidebb ia.ön bellii, szakember közreműködésével. A kispesti könyvtár kollektívája az előző Vek tapasztalatainak felhasználásával kapcsolatot teréisxr tsftt a területi munkásakadémiákkal. Előadásaikhöza könyv* 
ítár minden esetben ajánló bibliográfiát kósíitá téma irö-iáiméról s égybén propagálja a könyvtárat ás aZölgáltatá-íídit. ügy gondoljuk, hogy a különböző területeken működő ' ü&démiak előadásai sok esetben fedik egymást a igy egy- ' r <erüvó válhatna bibliográfiák felhasználása a többi könyv-tár számára is. Jelenlég főleg termésZéttudómányi ós teen* , lkai témakörből készít bibliográfiákat a könyvtár, ' de ál-•:«2aanként vállal politikai és művészeti témákat is; Ezek d̂ készítése nem kis munkaidőt vesz-igénybe; s meggyőződé* ¿•ink, Hogy kisebb könyvtárain®:: ezt rendszeresén nőm tud* ják vállalni; A készen kapott anyagot (kis; módosításokkal ? központ áltál sokszorosítva) úgy érezzük, minden könyv-tár hasznosíthatja. 

A három részleg közős terve, hogy a jövő 
iff"fölyámán közös műszaki Vetélkedőt rendez fiatal olvaáÓi r Hámára « Ennek első " Szakaszát Minden részleg saját könyv-tarában lebonyolította "és a legjobban szereplő résztvevők versenyeznek egymással á közös reMezvéhyefi* ^ Néhány könyvtér, ahöl van törásgárdája fi--et&lök körében a műszáki irodalom olvasásának̂  meg benevez-hetne 4-5 résZtVévővel ebbe á versengésbe. Kb¿ 4-5 hónap van még hátra, hogy könyvtáron belül az első szakaszt le-bonyolítsák. Egy ilyen közös rendezvény propagandahata-
Oáról talán nem is kell beszélni, annyit jégyzünkcsák^meg, Mgy kispesti részlegünkben a jólsikerült vetélkedővetet-tejfel a résztvevők körébén egy Technikai Ifjúsági Klub létrehozásának gondolatát". E néhány lehetőség felsorolása nem öleli fei 
a részlegek teljes munkáját, célúnkósak áz-vólt, hogy rö-vid beszámolóban árról* adjunk számot, ̂ fe®1 ®®sithetjük -l többi könyvtár «unkáját. Reméljük; a jövő évben epészü-lő módszertani levél nagy segitsegét Jelent majüatovábbi munkához miád a részlégek, aind a többi könyvtár ölyasó*̂  szolgálati és propaganda tevékenységének megjavításában. A három részleg munkáját nagy mértekben se-gítette eddig is a hálózat-adta lehetőség s ezzèl a cik-kéi is azt szeretnénk hangsúlyozni; hógy állandó növekvő feladatainkat csak úgy tudjuk ellátni, m;.sökkal erőtéx-jő sebben használjuk fel ezt a lehetoseget, kiszelesitve minden könyvtárral 

MARUSZKI JÓZSEF 
(a 25-ös könyvtár műszaki részlegenek vezetője; 



november 14-én ülést tartott. Bévé$z 
FerÓna igazgató fölyóügyekről informálta a Tanács tagjait;; A F^áróli Tanácstól à jövő évre a költségvetésén túl több-mii'¿ó forintnyi felújítási és könyvbeszerzési keretét Bé-rünk ügy látszik, hogy megfelelő vállalatot is találunk;-* amely a szükséges munkákat elvégzi; 200.000 forint összeget kaptáik idén bútorra, sa beszérzétt bútorok nagy részét aár az is Helyeztük ráktárainkban. Jörö esztendőben kapjuk meg a kért 1 tonnás teherautót. Az 1 íS4*es év létszámnövekedést kerete is eldőlt aár, most folyik elosztásának megtervezése. AhlXózatban jelenleg a következő munkákról lehet beszá-
ValáéáinüleR az év'végéig befejeződik a 18-as és a 4-es kön^ fár át ép it ése. Uj helyiségekkel bővülhet a pestújhelyi és Gutengerg téri : koaj /tár; Fiókkönyvtárnak alkalmas helyiségekről tárgyalha-tunk a" 6*ööt 25-ös és 27-es könyvtár körzetében. A Tömöri köz-x olvasoklub ebben a 'formában nem.: lát ja el feladatát, fiókká lehetne alakítani. A soroksári, életveszélyesnek nyilvánított helyiségből ideiglenesén új, 35© négyzetméter alaptörülétü házba költözött a könyvtár. " A míiitröv téren véglegesen kiutalták a földszinti hélyi-aôgêkèt a könyvtárnak. A kötészet költözik oda s a Köz-' ; pontban megoldódnak a Kerületi Könyvtárak Osztálya és Bib-liőpáfiai Osztály gondjai. 
Kiaiukült az 1963*as, 1964-ben megjelenő jubileumi Évkönyv végleges tartalma. 

ÚJRA "A MI KÖNYVEINK"-RŐL 
Időnként kissé mégfeledkezünk egy-egy hasznos segitö-társunkról, nem vesszük igénybe kellőképpen, pedig magunk is és az olvasók is kárát:látjuk ennek. Ilyen AA mi könyveink" ; cimü füzetkatalógus is, amelynek ajánlása, forgalmazása köny-nyit munkánkon és jelentősen segiti az olvasót a könyvek ki-választásában. Az az olvasó; aki "A mi könyve ink"-ből kiirt jegyzékkel jön a könyvtárba, biztosan jól választ, mért a; jegyzéken szereplő 3Q-4-Q, esetleg még több könyvből megfë* lelő összeállításban, folyamatosan tudjuk ellátni olvasni-való' al. 
Ez év július hó végén megvizsgáltuk "A mi könyveink" forgalmát és megállapítottuk, högy az év első felébén mind-össze 38 db 5«- és 51 db 1.- Ft-os füzetet adtunk el. Ez a fel-tűnően alacsony szám nyilvánvalóan abból származott, hogy 

AZ IGAZGATÓSÁGI TANÁCS 



bár **A mí könyveink" állandóan"a kölcsönzőpultön., X»"«!-ï̂èôk ©lőtt van - a szóbeli aj ánlást mellőztük!" tehát Mvtúk fel "eléggé az olvasók figyelmét a füzetkatalógusok megvásárlására. r "" —:: 1 nyári z árvatart ás után javítottunk ezen s munkán,; i kőlc sönZ Spult on való elhelyezés mellett SZÓ-7 ^vl Is ajánlottuk olvasóinknak&L:könyveinket* twé» 15 ktattuk őket Helyes használatukról; előnyéiről és "ezt 1 íákát következetesen folytatvá álértük azt « hogy moőta-x-M&t péhtösabban augásztúi 12-től' október 29-£g 61Üb 3J-~Pt-öö~és" 181 db 1.- Pfc-óe "A ai könyveinket adtUÖÄ S" ÓS ezzel jelentősen "SSaporifőttük az ' önállóan" váláifé« ~ f3 olvasÓk~azámát.' A vásárlóknak már kb. 20 %-a rehdâZéré-sen felhasználja ezt a föiitoó segédeszközt, s ez az olva-sónak, könyvtárosnak egyaránt előnyös. 
VARJÚ GÚziJTÉ 

KISz HIREK 

Október 29 
Közös KISZ- és párttaggyülésünk volt;"egyétláa, m "ter j©aeÍmes 'napírendi" pontként Mar̂ fízki József titkár fslölvasta beszámolóját az előző félévben végzett KISz-jssúnkáról._. 

November 8 
» Kevéssé vönzó, de annál fonbőöabb, úgynevézett 11reüÉk«8EjrŰ£ét hirdéttünk meg november 8-rSlT a 4-es könyvtár piacéjébeá megpenészedett kcnyvek felözinre-cípelésé Vélt 

feladati összesen 4 ember áldozta erre a délelőttjéta Sajnos,, az egész anyaggal nem tudtak megbirkózni. 
November 14 

"Ezen a KISZ gyűlésen Tyróler Gyula Igazgatóhelyet-tes elvtárs tartott előadást a fiatal könyvtárosok szakmai éa személyi problémáiról. 



KÖNYVTÁRAINK FIGYELMÉBE! 

Gyakran tapasztaljuk, a kerületi könyvtárosok nem tudják, hog/ ügyes-bajos dolgaikkal melyik osztályhoz forduljanak segítségért. Ezért röviden összefoglaljuk, hogy a Bibliográfiai és Propaganda Osztály mivel tudja segi. ?eni (munkatervén túl) a kerületi könyvtárakat. 
1. A megjelenő bibliográfiákból és egyes kiadványokból az igényeknek megfelelő példányszámot bocsátunk 

rende Ike sé are • 
2. Bibliográfiailag feldolgozzuk a kerületi könyvtárak közérdekű igényeit. Mivel az osztály éves kiadvány-tervét minden év Júliusában késziti el, kérjük,hogy javaslataikat mindig június hónapban juttassák el. 
3. Egyre több könyvtár készít olvaséterveket és röpla-pokat. Tállaljuk ezek lektorálását és sokszorosítá-sát® A kiadvány terjedelmétől és a sokszorosítás módjától függően az ilyen jellegű munka 3 héttől 6 hónapig terjedő időben készülhet el. 
4. Arshivsmnnk 13-év óta feldolgozza a központba érke-ző több mint 600 magyar és idegennyelvü újság, folyó-irat egyes szerzőktől, illetve egyes müvekről megje-lent recenzióit, irodalmi tanulmányait, feleionon is készségesen választ adunk mind a tudományos, mind a közművelődési jellegű kérdésekre. 
5. Meglévő kiállításainkat (helyhiány miatt azokból részleteket) kérésre elvisszük kerületi könyvtárakba. A kiállítás megrendezéséhez segítséget nyújtunk. A kerületi könyvtárak javaslata alapján a. velük kap-csolatban lévő tömegszervezeteknek, üzemeknek, intéz-ményeknek is kölcsönözzük anyagainkat. A kiállítás szállításáról és megrendezéséről természetesen nekik kell gondoskodniuk. 
6. Segítjük a kerületi könyvtárakat az éves tervükben 

szereplő kiállítások anyagának gyűjtésében és a ki-állítások megrendezésében. Ha bármilyen fotóra, fak-szimilére, reprodukcióra van szükségük, kérjük, hogy igényeiket a szükséges időpont előtt 3 héttel jelez-zék. 
7. Gondoskodunk arról, hogy a könyvtárak szükséglete-iknek megfelelő propaganda plakátot* szórólapot stb. kapjanak® Ezeket nyomdában készíttetjük el. Kérjük, hogy a kéziratokat a szükséges időpont előtt 3 hó-nappal juttassák el az osztályra » A meghívókat a nyomda 3 hét alatt késziti el ! 



8. A könyvárakat ellátjuk feliratokkal« plakátok-kal. egyéb- grafikai munkát igénylő hlrdetéesex. (Ne tévesszék össze a eimfestői feladatokkal.>.a ilyen Um.éazetü munkákat a gondnokság intézi.) A grafikai momkâk&t a marka mennyiségétol fug-/ gően 1-3 hét alatt készítjük el. 
9. Tanácsot és ¡segítséget adunk a könyvtár kirake-tatask 1er s z e rus it é s éhe z, a belső helyiségek csinosításához. Shhez minimális anyagi segítsé-get is gyújthatunk. Természetesen a nagyobb át-alakítást követelő tennivalókat a Gazdasági Osztállyal kell megbeszélniük. 
10. A szabadpolcos könyvtárak állományának áttekint-het őségére illusztrált választótesteket készí-tettünk. Mivel ez költséges és munkaigénye s fel-adat. célszerű, hogy adott esetben a könyvtár átalakításával egy időben igényeljék. 
11. Szükség esetén segítséget nyújtunk a kerületi könyvtárosoknak, hogy a sajtó, a rádió, a tele-vízió foglalkozzék legfontosabb híreikkel. 
12. Bégebbes jól bevált propagandaeszközként haszno-sítottuk a mozikban a dia-hirdetést. A filmszín-házak korszerűsítésével erre mind kisebb lehető-ség nyillk. (Áttérnek a mozgóképes hirdetésre és ez számunkra költséges.) Kerületi könyvtáraink fí^elaébe ajánljuk, hogy azokban a mozikban, a-ia©Ivekben még van dia-hirdetésre lehetőség, a me grande 1© st ol számított két hónap multán ¿¡esdik el a vetítést. Vetítőgép, epidiaseop, diavetítő és erósito a TIT Budapesti Szervezetétől igényelhető, ők gondos-kodnak szakképzett kezelőkről is. A gép sz&Uita-sáxól as igénylő könyvtárnak (gondnokságunk segit) 'kell gondoskodnia. Az igénylést a vetítés előtt -legalább egy héttel kell jelezni SebŐkné elvtárs-nőnél 330-36? telefonon. 

Gyakran előfordul, hogy rendezvényekhez rádióra., . lemezjátszóra* vagy magnetofonra van szükség. Eze-ket legöélsaerttbb'a legközelebbi Belkereskedelmi Kölcsönző Vállalattól kölcsönözni. A bérleti dijat a Bibliográfiai és Propaganda Osz-tálv igazolásával fizeti ki a pénztár. 

BIBLIOGRÁFIAI és PROPAGANDA OSZTÁLY 



EZ TÖRTÉNT... 

A Nagy Októberi SZdóÍáIiötá7Pör£adáXö& 46* 
' norenbef 6^án türtdttaira-párS-

iS Szákszervézetá/ Bizöttaág feîidelésébèn a Központ olva-
üötőróébeâ  ~BikáiBi Láazlóné, a Sz;B. titkára mondott Cteg-
wtt&W éâ üdvözölte ama g jelenteket« 1st követőén Szők*:: Jibeífié hêlyettes igazgató méltatta a fórradalom űanopé* 4§k-jelentőségét* Eönt:Pét erç/L - a könyvt ár MSzMP Szerte £ étének titkárába párt- és" sáájbzervelft kiemelkedő mun-kát végső aktivletaihak könyvjutalmakat adott át. .r "" Kerek 'ütbőra Fővfesi fanács Kéniüvelési Oág¿ 'TfUyánák Vezetője üdvözölte~az toëpigyûXée ' résztvevőit Fővárosi faüá&g pénzjutalmát adta át Révész'Ferenc *" igazgatónak, Tyfoler öyula helyettes igazgatónak, EgéfelS SóItáA gazdasági igázgatónák és "Bárót MSMéâ esztâlffêze« tőnek; Révész Perene igazgató ©Ivástá fel~ezutáaa-jutal-öázött munkatársak névsorát* Ez alkalommal 32̂ 300 * forint^ Réteget osztottak ki a kiemelkedő munkát végző dolgozók-nak* Végül Bemutatták a "fanulság és történelem" ci-mü dokumentum filmet* 

Az Októberi Szocialista Forradalom 46* évfordu-lója alkalmából Mkó Zoltán öáztályvezétőhélyettesta"-~~ KISz Központi Bizottsága az ifjúság névélésében'kifej tett tevékenységéért KISz-ârdea éremmel tüntette ki* 

Októbér 26*án Szakszervezeti Bizottságunk látfá Vendégül riyugdijés rciHikatársalfikat azigazgátéság terme-iben. A"derűs, bensőséges összejövetelén Eévészferenc ' igázgató udvözölte a hajdáhi kollégákat", akik közül tőÖ-vââ. felszólaltak, hangsúlyozva azt az állandó kapcsola-tot, amely őket a régi munkahelyhez fűzi. 

A Baranya me gye i könyvtárosok 26 tagú c söpört j € tapasztalatcsere keretében november 21-én a 10-es könyv-tárunkat és az l-es gyermekkönyvtárunkat látogatta meg* 
— • • — 

k ̂ ^ 4 12-es (Kőbányai) könyvtárunkban november'13-án %> ifjú résztvevővel megalakult a Fiatal Olvasók Klubja* 



December közepén kerül sör az alapfokú könyvtábos-bópző tanfolyam hallgatóinak vizsgájára. J 

A 45*00 könyvtár Fiatal Olvasók Klubjában november 
wm továbbfejlődésének perspektívái és forráuai" cimea tar-ttotrt előadást. 

ix 4 könyvtár Fiatal Olvadók Klubjában november <a-ón "Amig a kéziratból könyv lesz" düüa z; ««alai SêMâM. ^ Magvető iroda-vezetője tártött azinös, a ainikafolySaa-"főkat hiven érzékeltető előadást. 

. - ^ Az Úttörő expedíció ' a jövőbé? " keretében tartott "an-kétot november 19-én az 5-ös (Aulich utcai) gyermekkönyvtár, líagy Ernő, az Asztronautikai Bizottság-titkára beszélt az űrkutatás mai helyzetéről ás jövőjéről. 'A 45 *gyermèkréstWé-60 kérdése is bizonyítéka if júságunk nagy érdek-lődésének a téma iránt. . 

, ., » Bibliográfiai és Propaganda Osztály gondozásában " kjt uj kiadvány jelent megtánderSén-Nexőrőla Világirodalom îâsSsiknséi;sorozátban fasvári István készített bibliográ-fiát; ̂Gláákov életművéről pedig Icsődy Andomé és Gálicaky m & szerkesztett rőplapbibliográfiát.1 

. , A 44-es könyvtár gyermekre a ál© gébén 65 fiatal olvá-po jelenlétében, aktiv közreaüködésévéíVkfeóber 21-én érdé-kes kezdeményezésre került sor. A mgOnics utcai általános" Ö ^ S S P S T ' Szakköre tágjainák részvételével Simándi KIá-^IL.*. Siamáziumi tanuló "Kert vétkesek közt-cinkos."aki r n^aw eiau aövélláját vitatták meg. 's annak alapvető erköl* wai tanulságát, a becsület kérdését. 

' - Ugyancsak az "Úttörő expédició a jövőbe "keretében rendszőtt természettudományos ismereteket elmélyitő társaá-Játékot október 22*én a;-12-es könyvtár a Buvár-köny/ek ed-digi kiadványai alapján. 



November 20-án nyílott meg a Pestlőrinci Róa:;a Férènë kaltúrotthoñban a 24~eá könyvtár gyermekrészlegek !f->lnár Ferenc " emlékkiállítása. A KíálIltSá«n aá'iró hösrtHHrm'Ä1 utcái fiúk első kiadása ás különböző - Kel/iüO' lorzaébettől kapott - emléktárgyak és fényképek szerepelnek. 

SZEMÉLYI HÍREK 

Simával Istvánné Volt munkatársunk'november Ótá hasiét könyvtárunkban dolgozik. Munkahelye a 16-os könyvtár. 

Az igazgató JeXlicek Lászlómét, à 4-éS könyvtár 
Vezetőjét hivta meg az Igazgatósági Tanács új tagjául. 

A szerkesztésért és kiadásért Révész Ferenc igazgató felel. 
Budapest̂  Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár sokszorosítása. 
Szerkeszti és kiadja a Bibliográfiai és Propaganda Osztály.. 

AJcSal Besedekné 12¿es könyvtár Krámér "Júlia ~ kvté Mfèl Judit"""8-ás könyvtár Kütr&cz Gabriella las&s Krt* ^yOrján. Jéiiefné 27*e s könyvtár Lakatos JóZsefné Jtvt. «gyidi SCltánné központ ' Mihályi imréné llMB Tiktoraé 44-es könyvtár Eeftdé** Náaa - : kVt* Eésássy Jánosné krt. 

Nôvember~ëlsëjévéJL ag intézetvezető az alábbi lónyvtárs sokat véglegesítette. 

A Osepel Osillagtelep-i (46*os) könyvtár vezeté-kével Meissner Tamásnét bizta meg az intézetvezető. 
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