




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

XI. évf. 1.sz. 1957. jan.-febr. 

VÁLASZTÁSOK ELŐTT - KÖNYVTÁRI TEENDŐINKRŐL 

A jelentős társadalmi- politikai események minaig gazdagít-
ják a könyvtári munka tartalmát és megújítják, élénkítik propaganda-
módszereinket. Az országgyűlési képviselőválasztások, tanácsválasztá-
sok lúején különösképpen előtérbe kerül az olvasókkal való eleven 
kapcsolat. 

Országos beszelgetés alakul ki a dolgozókat leginkább fog-
lalkoztató társadalmi-politikai kérdésekről, életünk gondjairól, a 
termelésről, a szociális és kulturális viszonyokról. A könyvtár,' 
könyv- és folyóiratanyagára és propagandaeszközeire épitve, ennlk az 
országos beszélgetésnek helyi erjesztője, kezdeményezője lehet. Ebben 
látjuk, a választások előtt szerepünket és tennivalónk lényegét. 

Lényegében a választásokkal kapcsolatos munka a IX. Párt-
kongresszus határozataxnak, a párt és kormány politikájának népsze-
rűsítése is, bizonyos vonatkozásokban pedig a kongresszusi útmutatás 
realizálása. A saját közvetlen feladatainkat tekintve, a kongresszus-
sal kapcsolatos könyvtári propagandamunkánk egyenesvonalú, következe-
tes folytatása. 



Mit és hogyan? 

1./ A párt politikájának népszerűsítése - a szocialista 
épitőmunka eredményeinek bemutatása 

a./ Az olvasók körében bizonyára érdeklődésre tarthat számot 
olyan kezdeményezés, hogy országgyűlési képviselőket, a 
kerületi Tanács VB elnökét, vagy más tanácstagokat meg-
hivnak a könyvtarba a választókkal folytatando beszélge-
tésre, például a kerület fejlődéséről és az új ötéves 
tervben kitűzött programrol. 
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b./ Másutt is megvalósítható a 3^-es és 23-as könyvtár kez-
deményezése, ahol ebben az időben az új vjgazdasági irá-
nyítási rendszerről és az államigazgatási szervek szere-
péről tartanak előadást. 

c./ Az elmúlt és az új ötéves tervről készitett kiállítások-
ra, a megküldött propagandaanyag segítségével, a legtöbb 
helyen módot találhatnak. 

d./ A kerület fejlődését bemutató kiállitasuk készitésénel 
szükséges a könyvtárak kozremüködese. Ha ezt a kiállitást 
nem a könyvtárban tartják, néhány dokumentum, kép, kiad-
ványok és újságcikkek felhasználásával a könyvtár tájé-
koztathatja olvasóit. 

2./ Közvetlen választási propaganda 

a./ A Hazafias Népfronttal közösen - egyes könyvtárakban - az 
olvasók csoportos beszélgetésére meghívhatnának olyan vá-
lasztási biztosokat, akiknek évtizedes tapasztalatai lehe-
tőséget nyújtanak a régi és új választások osszehasonlita-
sára és a közélet demokratizmusanak fejlődéséről szóló e-
lemzésre. 
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b./ Jó lenne - ahol futja az erőből - ha a művelődési otthon-
nal együtt olyan irodalmi estet rendeznének, amelynek témája 
a régi és új választások lényégét hangsúlyozná, hiszen bő 
anyag áll rendelkezésükre az irodalomban. 



c./ A könyvtárak kirakataiban, faliújságain, gyékénytábláin 
helyezzék el a képviselőjelöltek, tanácstagjelöltek 
fénykepeit, az életükről, munkásságukról szóló rövid is-
mertetéseket. Különösen fontos ez ott, ahol a szavazó-
helyiség is a könyvtárban lesz. 

d./ Több könyvtar rendszeresen feltárja a TV és a rádióműso-
rokat és az azokhoz javasolt könyveket. A választást meg-
előző időkben könyvtárosaink elsősorban a választásokkal 
kapcsolatos műsorokra és olvasnivalókra hivják fel az ol-
vasók figyelmét. 

e./ A 28-as könyvtár alkalmi könyvismertetéseket tervez a sza-
badpolcon a választási kampányban felmerülő témákról. Ja-
vasoljuk ezt a módszert a többi könyvtárban is. 

3./ A tájékoztató és tanácsadó szolgálatra mindenütt készüljenek fel. 

a./ Könyvtáraink igen hasznos segítséget nyújthatnak a jelölő-
gyulésekan elmondandó beszédekhez, a kerületekben kiadott 
propaganuáanyagökhoz, más inté¿mények és tömegszervezetek 
választási munkájához a kéiikonyvtarak és az újságok, 
folyóiratok megfelelő közleményeinek feltárásával. A könyv-
tári beszámolók, a könyvtár eredményeit'jelző adatok a ke-
rületi választási propagandában hasznos dokumentumok,.a 
kultúrális fejlődésre jellemző adatok lehetnek. 

b./ Korábban kiadott "Szocialista tnW^árf* és "A szocialista 
demokrácia" cimü röplapbibliográfiáinkat hasznosítsák a 
kiállítások készítésénél és az olvasószolgálatban. 

c./ A könyvtárak részére - mihexyt elkészül - meg fogjuk kül-
deni a ̂ Választunk, 1%7" cimü kiadványt. Az ébben közolt 
műsor tanácsadó és irodalomjegyzék is segítségükre lesz/ 

Figyelemfelhívásként - tanácsnak, javaslatnak - ennyi-is 
eleg. Biztosak vagyunk, hogy a gyakorlati munka eredményei ebben 
az esetben is biztosítani fogják a könyvtárosok'tettrekészségét,a 
könyvtári tevékenységünk gazdagodását. Az emiitett lehetőségek 
helyenkénti célszerű kiaknázása, bizonyára elősegíti majd a válasz-
tások sikerét. KERÜLETI KÖNYVTÁRAK OSZTÁLYA 



TXZ ÉVES A KÖNYVTÁRI HÍRADÓ 

A kezünkben tartott XI. évfolyam 1. számának megjelené-
sével tiz esztenuőt hagyott maga mögött lapunk, a Könyvtári Hir— 
adó. Könyvtárosok, akik gyakran láthatnak folytatás nélküli lap— 
inditásokat, őriznek állományukban és keresnek kiegészítésre év-
folyam—toredékeket, tudhatják, hogy tiz esztendő egy folyóirat 
életében nem jelentéktelen idő. 

1937-ben, amikor a lapot megindítottuk, az volt a cé-
lunk, hogy a kunyvtár eseményeiről értesitsük közel félszáz helyen 
dolgozó több mint háromszáz munkatársunkat. Tiz év után a város 
még több pontján dolgozó, már ötszáznál több munkatársunk érte-
sülhet lapunkból a könyvtár életéről. Híradónk kapcsolja hozzánk 
szorosabban nyugdíjasainkat is. 

Kezdettől fogva rendszeres rovatokban számoltunk be az 
igazgatósági tanácsok üléseiről, a ránk vonatkozó hivatalos hatá-
rozatokról, közöltük a személyi híreket. Külön rovatot kaptak a 
pártszervezet eseményei, a-KlSz-élet és a szakszervezet hirei, az 
üdültetés és a sport. Természetes, hogy a havonta, majd később 
kéthavonta megjelenő folyóirat már inkább csak regisztrálhatja az 
eseményeket és hireiből hiányzik az újdonság érdekessége. Mégis 
lényegesek ezek a krónikák, mert többségükben fontos információ-
kat nyújtanak. A ritkább megjelenés okozza, hogy a lap szervező 
ereje is korlátozott, hiszen hónapokkal előre jelezhet csak ter-
vezett megmozdulásokat. 

Második feladatunk a különböző munkahelyeken kialakult 
jó tapasztalatok és módszerek elterjesztése volt. Nincs olyan 
kunyvtári.munkaterület, melyről a tiz év alatt ne közöltünk vol-
na cikket. Kezdeményezői voltunk annakidején a szabadpolcos rend-
szer bevezetésének, felvetettük'az elfekvő könyvek kérdését, la-
punkban jelent meg először a zenei könyvtar kohkrót terve és igy 
lehetne sorolni még sok más kérdést. Nem tagadhatjuk viszont, 
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hogy olyan új kezdeményezések terveit is közöltük, melyek nem 
valósultak meg. így például á tanácsadó testületek megszervezése, 



a központi könyvtár elhelyezésének megoldása és „ég tohb más, 
hasonló kérdés. ' 

Az információk és a tapasztalatok-tervek mellett 
egyéb cikkeink is igyekeztek változatosak lenni. Beszámol-
ak könyvtárunk sok munkahelyéről, - különös örömet Jelentett, 

. ' V a g y könyvtarat ismertethettünk, - »unkánk 
számos területéről. Arra törekedtek,, hogy egymás munkájának 
megismerését és ezzel megbecsülését is szolgálják." 

lapunk első évfolyamainak jellemzője voÁ a családias 
hangra való törekvés. Később beláttuk, hogy ez már nem megfele-
lő mert kulturális nagyüzem lettünk, ahol az egyes kollektívá-
kat kell összefognunk, Jobban kell felfigyelnek az egyes munka-
hetek sajatossagaira. Ha is ezen a területen vannak a megoldat-
lan kerdeseink, mert a szerkesztők csak akkor figyelhetnek fel a 
problemakra, ha értesülnek réluk. Joggal vethetik a szemünkre 

m U r t n e m lrtur'k » " M vagy arról, de ahhoz, hogy a kis 
kollektívák kérdéseiről is Írjunk, az szükséges, hogy mindegyik 
kollégánk tudósitőnak érezze magát. Hibás viszont többszer szer-
kesztőségünk is, mert a Hiradé közlöny Jellegéhez túlságosan ra-
gaszkodva, csak eredményeket ismertet és megoldatlan gondokat 
Jûar kevésbé. 

Minden Hirt és cikket közlünk, ha közérdekű és megírása • 
szinvonalas. Mércénk nem áll az irodaiad folyóiratok szinvonalá-
nak magasságon, nem kivanhatunk mást, mint hogy jó üzemi lap le-
gyünk. Sajnáljuk, hogy az évtized során elmaradt tőlünk néhány 
Jótollu munkatársunk, akik érzékenységük vagy különböző érdekeik 
matt nem adják nekünk Írásaikat. Köszöntjük viszont mindazokat, 

meS*ndulása óta Írnak Híradónkba és érdekes Írásaikkal se-
gítik lapunk színvonalának megőrzését. 

Az első esztendőkben szemünkre vetették, hogy az élén-
kebb vita, a szorongatóbb szakmai kérdések felvetése hiányzik 
lapunkból. Nem könnyű persze vitát indítani, ha a vitázónak csak 
ket hónap múlva van lehetősége válaszolni. Mégis változatlanul 
előttünk áll a feladat, hogy élesebben, határozottabban vessük 
fel a kérdéseket. 



Az évforduló alkalmából újra meg kell emlékeznünk né-
hai Krúdy Gyuláról, aki a Hiradót megteremtette és egy fél ev-
tizedig lelkiismeretesen szerkesztette. Az első évek szerkesz-
tői közül mar kevesen foglalkoznak ma is a Hiradóval, fogadja 
viszont e sorokkal is köszönetünket a sokszorositó és a könyv-
kötészet, hiszen lapunk technikai előállitásának gondja a meg-
indulástól napjainkig cLZ v̂  vek. 

V 
XI. évfolyamunk indulásánál a szerkesztőbizottság-ne-

vében-köszöntjük minden kollégánkat és lapunk minden olvasóját. 
Kérjük, legyenek tudósítóink, munkatársaink.és változatlanul 
olvasóink. 

X X X X X X X X X X 

MI A VÉLEMÉNYE A KÖNYVTÁROSI ETIKÁRÓL? 
Hozzászólás 

Nem ellentmondani akarok kedves kollégámnak, Richlich 
Ilonának, csak szeretném cikkét kiegészíteni néhány általam na-
gyon fontosnak tartott gondolattál. 

A könyvtárosi hivatástudat," a könyvtárosi etika kérdé-
se, a könyvtáros minden működési területén jelentkezik. 

Az olvasók szükségletének kielégitéséhez elsősorban 
könyv kell. Tehát a könyvek könyvtári beszerzéséiből az olvasók 
rendelkezésére bocsátásáig számos ügykör iétezïk, a könyvtáros 
közreműködésével sok minden történik, ami igényli és próbára te-
szi a könyvtáros erkölcsi magatartását." A könyvtárosi munka bel-
ső-, feldolgozó-"és külső- azaz nyilvános szolgálatból áll. Nem-
csak az olvasó-, de a belső szolgálatnak is vannak erkölcsi nor-
mái . 

Nem választható el és nem hanyagolható el a könyvtár e 
hagyományos, alapvető rendeltetéséből eredő könyvtárosi tevékeny-
ség sem. Vagyis már itt kezdődik a könyvtárosi etika, mely végső 
soron az olvasók szocialista nevelésében és izlésformúlásában 
csúcsosodik ki. 



Végső megállapításunk tehát: a könyvtárosi etika kérdés-
körébe tartozik mindenekelőtt a világnézet és ezzel összefüggően a 
munkaerkolcs, a könyvtárosok egymásközti kapcsolata, s a könyvtá-
ros-olvasó viszony döntő jelentőségű problémája. 

A könyvtárosi etikáról bőven lehetne és kellene irni, de 
inkább azokkal a jelenségekkel foglalkozunk, amelyek ellenkeznek 
a könyvtáros erkölcstanával és nem egyeztethetők össze a szocia-
lista könyvtáros mindenkori magatartásával. Tudjuk, hogy csak ki-
vételekről beszélhetünk, de az általános rend, és a zavartalan kö-
zönségszolgálat , továbbá a fiatal könyvtárosok érdekében ezeket a 
kivételeket sem hanyagolhatjuk el. " 

Hallottunk olyan vélekedésről, hogy aki tudományos munkát 
végez, elmélyültebben dolgozik, annak nem juthat idejéből külső-
ségekbe, aprólékos dolgokra, mondjuk ki: a rendre ügyelni. E fel-
tevés ellen sokan'tiltakoznának. 

Könyvtárunk első gárdájának nagyjai: Szabó Ervin, Dienes 
László és Kőhalmi Béla tudós mivoltuk mellett olyan tisztelői.kö-
vetői és megkövetelő! voltak a rendnek, a szabatos-és pontos könyv-, 
tári munkának, mint.akár a mai vezetők és könyvtárosok közül is 
hőbben. Inkább az volt a véleményük, hogy az ilyen "nagyvonalúság-
ból" eredő lazasággal szemben, a precizitás esetleges túlzásait is 
el kell fogadni, az lényegesen kevesebb problémát okozhat. 

A rendellenességet, hibákat nem elég felfedezni, kimutat-
ni. Megszüntetésükért naponta kell közbelépni,, cselekedni mind-.' 
addig, ameddig azokat fel nem számoljuk. És ez nekünk, könyvtáro-
soknak, elsőrendű feladatunk, erkölcsi kötelességünk is. 

Bár munkatervünkben évről-évre hangsúlyozottan szerepelt 
a minőségi munka, bizonyos kivételektől eltekintve, lazaságokkal 
ma is találkozunk,, nyugodtan mondhatjuk, még nagyobb.mértékben. 

Valijuk., hogy a könyvtárban minden tevékenység az olvasók 
érdekében történik. Ez valóban igy is van? 

Az olvasók szolgalata csak úgy lehet zukKenomentes, ha az 
ügyrendi előirásokhoz.és a könyvtári szabályokhoz elsősorban mi, 



könyvtárosok, alkalmazkodunk. Csakis igy követelhetjük meg az 
olvasóktol a szabályok maradéktalan betartásat. 

Lássuk csak, hol lazitunk a ránk nézve is kötelező 
szabalyokon és hol térünk el az ügyrendi előírásoktól? 

A kölcsönzési határidő egy hónap. Külön engedéllyel a 
tudományos dolgozok 10 kötetet kölcsönözhetnek. Előfordul még, 
hogy sem a határidőt, sem a kölcsönözhető kötetek számára vo-
natkozó rendelkezéseidet nem tartjuk be. A megengedett időn túl 
magunknál tartjuk a könyveket és a lejárati idó meghosszabbítá-
sáról is megfeledkezünk. Bár ezen a téren némi javulás tapasz-
talható, például megszűnt a "mammut kölcsönzés", de még mindig 
előfordulnak szabálytalansagok. 

Folyóiratot házon kivül kölcsönözni nem lehet. De ha 
már az ügyeletest meggyőztük a kölcsönzés szükségéről, hozzuk 
is vissza a' folyóiratokat egy—két napon belül és nem két-három 
hét után. Akadnak könyvtárosok, akiket külön kell-kérni, hogy 
egyáltalán hozzák vissza a régen elfelejtett folyóiratot. 

A napi sajtót szívesen olvassa minuenki. De a könyvtá-
ros gondoljon arra, hogy az olvasó is ezt tenné, de nem mindig 
teheti, mivel a könyvtárosok lefoglalják a lapokat, s csak 4—5 
példányban (l) fizetjük elő azokat. Különösen igy van ez azon 
folyóiratok és-újságok esetében, amelyek valami közérdekű irást, 
vagy például sorsolási jegyzéket, rádió- és teievizió műsort tar 
talmaznak. Tisztelet a konyvtarosok nagyfokú és széleskörű iro-
dalmi érdeklődésének, de egy példány "Társadalmi Szemle", "Kor-
társ", "Nagyvilág", "Uj írás, "Könyvtáros" stb. mégis csak ke-
vés az olvasóknak, tudniillik, ezeket is csak 3-6 péluányban já-
ratjuk. /E lapokat nagy forgalmukra való tekintettel, inkább a 
tanulónapokon és ünnepnapokon vegyük igénybe és ne felejtsük el 
egy-két napon belül visszahozni./ 

Az sem erkölcsös megoldás, ha a kölcsönzési elismervé-
nyeket magunk, mint kölcsönzők, emeljük ki a nyilvántartásból, 
még akkor sem, ha az ügyeletes pillanatnyilag nem tartózkodna a 
helyén. 

Szinte rendszeressé vált az önkiszolgálás. Hogyan tart-



son rendet az ügyeletes, hogyan feleljen az állomány teljessé-
géért, hogyha illetéktelenek kényük, kedvük szerint elviszik a 
folyóiratokat, főleg akkor, amikor a terem éppen gazdátlan. A 
folyóirat-ügyeletesnek a szolgálat érdekében, sokszor el kell 
hagynia a helyét. v 

Naponta,120-130 folyóiratot, napilapot postázunk, ve-
szünk állományba. Ezek nyelvek szerint tagolva, az illetékes 
könyvtárosokhoz kerülnek, cikk-kijelölés, archivumkészités,majd 
katalogizálás végett. Ismerjük a feldolgozás körülményeit, le-
hetségesnek tartjuk, hogy ezek a folyóiratok ne egy-két hét, ha-
nem néhány nap múlva visszakerüljenek a folyóiratterembe, mielőtt 
még aktualitásukat elvesztenék. Ezeket az.elkésett folyóiratokat 
az olvasók állandóan keresik és legtöbbször külön úton kell visz-
szaszereznünk. 

Sokszor tűnnek el könyvek és folyóiratok felállítási 
helyükről, minden bejelentés és kölcsönzés nélkül, egyszerűen le-
emelik a helyükről. Ugylátszik, az önkiszolgálás gyorsabb és biz-
tosabb, mint a kölcsönzés szabályos útja. Kiesik a forgalomból az 
ilyen önkényesen elragadott könyv. (Mit segit a legtökéletesebb 
katalógus, vagy bibliográfia, ha az emiitett okból éppen az aján-
lott müvet nem találjuk felállitási helyén?) 

A könyvtár rendeltetéséből adódik, a rábizott értékek, 
a szocialista vagyon megőrzése.. Feladataihoz tartozik, hogy eze-
ket az értékeket az érdeklődők.rendelkezésére bocsássa. Elképzel-
hető-e, hogy ezeknek a feladatoknak maradék nélkül eleget tudjon 
tenni, bizonyos rendellenességek mellett? Maradéktalanul nemï 

- " A raktárba idegeneknek tilos a bemenet", hirdeti a rak-
tárajtó táblája. Itt az idegen jelző nemcsak a látogató közönség-
re vonatkozik, hanem azokra a könyvtári dolgozókra „is, akik nem 
az olvasószolgálatban dolgoznak. Az igazgatóság, a Budapest-gyűj-
temény, a gazdasági osztály és a feldolgozó>biztály kijelöli, dol-
gozóinak van belépési engedélyük. Adottságaink folytán számtalan 
nehézséggel állunk szemben, de a raktárak "nyilvános" jellegét 
meg kell és meg lehet szüntetni, te,mészetèsen nemcsak újabb ren-



delkezésekkel, hanem hatékonyabban, önszántunkból, a könyvtáro-
sok fegyelmezett magatartásával. 

Az általános férőhelyhiány miatt, folyóiratkotegek és 
egyedek sorakoznak a raktárban további müveletek, eljárások, 
intézkedések céljából. Köttetésre, felajánlásra, továbbitásra 
várnaK. Ezek között több hivalkodo kepes folyóirat is van. A 
kiváncsiság és a tudásszomj ezeket sem kiméli. A hiányzó számok, 
s a zilált kötegek "titkos" forgalomról tanúskodnak. Ezeket új-
ból és újból rendezni kell, ami nagy munkatöbbletet ¿s idörablást 
j elept. 

! 

Kétkönyvkártyás rendszerrel dolgozunk. Ez azt jelenti, 
hogy a könyv minden mozgása '(-kölcsönzés, kottetés, áthelyezés) 
a kártyák kiszedésével és regisztrálásával történik. Mégis elő-
fordul, hogy a könyv helyét elhagyja, és a kártyákkal együtt he-
ver asztalokon, polcokon, sőt asztalfiókokban is. Két eset lehet-
séges, vagy a helyén van a könyv, vagy a nyilvántartóban vannak 
kártyái, amelyek a kölcsönzésen kivül a könyv kivételes és ide-
iglenes tartózkodási helyét bizonyitják. Milyen más, milyen jó 
volna, ha valóban igy is lenne! 

Sok keresést, telefonálást, nemegyszer utánjárást okoz 
az a kozony, hogy nem jelentjük be távozáskor munkatársunknak 
tartózkodási helyünket. Elvégre nem tudhatjuk fontos, hivatalos, 
sürgős ügyben kereshetnek bennünket .távollétünkben. Eltitkolt tá-
vozásunkkal helyrehozhatatlan károkat okozhatunk az intézménynek, 
s magunknak is. 

1 Kinos, kellemetlen meglepetés olvasónak, konyvxárosnak 
egyaránt, hogyha az olvasó előbb érkezik könyvtárunkba, mint az 
ügyeletes konyvtáros, különösen a vasárnapi szolgálatnál. Vasár-
nap 'is 1/2 9 ora a munkakezdés ideje! 

Nagy a lárma, zaj, halljuk olvasótól és könyvtárosaink-
tól egyaránt. A zajt részben mi csináljuk, túlzottan otthonosan 
érezzük magunkat. S a hangtompitó PVC takaró, és a sok nehéz 
függöny sem képes éles orgánumunkat és kemény, katonás lépteinket 
felfogni. Az ajtócsapkodás is hozzátartozik mindennapi "csöndes" 
életünkhöz. 



Mindezek a Jelenségek és lazaságok Jelenlétünkben, s 

L T 7 k S Z r e n U W é s U n k k e l « * « « * . Ke varjúnk újabb ren-
d lkez k u t a s l t 4 s o k r a i l é p j ü n k f e l ^ f 

det t + 3 K k 8 1 a Z 2 a 1' h 0 8 ï m l n d 8" k Í * — — 
det terest es megtartja azokat a szabályokat, amelyeket az ol-
vasottul megkövetel. A szabályokat és rendelkezéseket „int 
könyvtárosok, elsdsorban magunkra nézve ismerjük el kötelező' 
ervényüeknek. 

Ne* bántó, épitő szándékkal irta* a cikket. Ne* álta-
l a i t o k , nem személyeskedem, csak kivételekre utalok. Rendet 
kell teremteni, nem-a rendelkezések halmazától indíttatva ha-
nem a kunyvtarosok együttes akaratából és munkájával. 

Nézzünk szembe a tényekkel, és igyekezzünk, hogy mi 
könyvtárosok, a könyvtár legjobb, példamutató olvasói is le-' 
hessünk. 

KONDOROS! SÁNDOR 

Az olvasók kérdéseinek vizsgálata a 
—kongresszus időszekáhan 

A kerületi könyvtárosok múlt év szeptember.15-től decem-
ber l5-ig - a 2 erre a célra.sokszorosított kérdölapokon - regiszt-
rálok az olvasószolgálat során felmerült kérdéseket, az olvasó 
adatait és a válaszadáshoz igénybevett segédeszközöket. A z ösz-
szegyult anyag nagyon érdekes, a tematika változatossága sokol-
dalú érdeklődésre vall. 867 kérdésből politikai tárgyú. E z e n 

kivul nagy számban szerepelnek irodalmi, természettudományos, mü-
veszeti kérdések, nyolc esetben fotózásra, bélyeggyujtésre vonat-

könyveket is kerestek az olvasók. 
Tekintettel a vizsgalat időpontjára, ez alkalommal a po-

étikai érdeklődést tükröző témákat és felhasznált segédanyagokat 
elemeztük. A válaszadás általában alapos volt, kielégítő irodalom-



jegyzékeket ajánlottak a könyvtárosok, mindössze háromszor -
ha speciális szak- vagy tudományos igényli anyagra volt szük-
ség - kellett az olvasókat más könyvtárba irányitani. 

Huszonkét olvasó érdeklődött az évforduló kapcsán a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom története és Lenin élete 
iránt. Például 32 éves tisztviselőnő nov. 7.-i előadás megtar-
tásához keresett anyagot. Diáknak "Petrográd ostroma az inter-
venció-idején" cimü iskolai feladathoz az SzKP történetét ad-
ták kezébe a könyvtárosok. Sok olvasó kér irodalmat a második 
világháborúról és a fasizmusról, például ilyen kérdést téve 
fel: "A gyermek helyzete a fasizmus előtt és alatt, - szépiro-
dalmi feldolgozásban...". Bibliográfiából Anna Frank-Dawid 
Rubinowicz naplója és Kilényi: Ilonka a fergetegben cimü köny-
veit választotta az olvasó. 

Gyakori téma Vietnam /30/. 
Külunböző filozófiai problémák, a legáltalánosabb meg-

fogalmazástól: "ideológiailag akar tájékozódni most érettségi-
zett olvasó" - a részletes kérdésfeltevésig: "Mi az empirio-
kriticizmus?", "Mi az egzisztencializmus?", "Lét, tudat, er-
kölcs..." problematikája stb. Húsz' éves érettségizett ipari ta-
nuló "a lélek eredetéről, a lélek fogalmáról..." szeretne ol-
vasni. A katalógus segitségével kiválasztotta Ákos: A lélek, 
Gondolatok a vallásról, Kanapa: Az egyház társadalmi tanitása 
és a marxizmus cimü könyveket» 

A 214 politikai kérdésből 84 az MSzMP IX. kongresszu-
sával, a közelmúlt és a jelen gazdasági, politikai eseményei-
vel foglalkozik. A mai fiatalsag helyzete, az új mechanizmus, 
a magyar munkásmozgalom kiemelkedő alakjainak élete és tevé-
kenysége és a Kommunisták Magyarországi Pártja megalakulása és 
története - alkotják ezt a témakört. Az egyik igen érdekes kér-
dés, amit egy 21 éves egyetemi hallgató tett fel, igy hangzik: 
"Köznapi példán magyarázzuk meg I. gimnazistáknak, mi a poli-
tika...". 



A -válaszadáshoz 69 esetben használtak bibliográfiát,csak 
36 alkalommal szakkatalógust, 88-szor adtak helybenolvasásra'ké-
zikönyvtári anyagot és 14-9-szer kölcsönöztek könyveket a kért i-
rodalomcsoportból. Legtöbbet az »Ifjúságunk példaképei" cimü bib-
liográfia szerepelt. A 9-es könyvtár jol használhatóba mártírok-
ról szóló témakatalógusa is többször megkönnyítette a tájékozó- ' 
dást. 63 fo-ban 14-26 éves olvasók fordultak kérdéseikkel a könyv-
tároshoz, a többi érdeklődő 27-60 évesekből került ki, 60 éven 
felüli olvasó mindössze 7 volt. 

Lelkiismeretes, felelősségteljes munkáról tanúskodnak a 
referenszkérdéseket összegező kérdőlapok. 

Az adatgyűjtés eredményes volt. Jól kirajzolódik az érdek-
lődés sokrétűsége, tükröződik a-könyvtárak kézikönyvtárainak gaz-
dagsága és - ha még nem is kellő mértékben - a segédeszközök meg-
léte és használata. A néhány példával is próbáltam illusztrálni, 
hogy a kérdésfeltevés indítéka is többféle: iskolai feladat, egyé-
ni érdeklődés stb. A regisztrált anyag mennyisége tekintetében 
nagy.különbségek vannak azonos nagyságú könyvtárak között. Lát-
szik, hogy nem mindenütt tudtak azonos módon-foglalkozni e munká-
val. Egy jövő évben sorrakerülő mérés már teljesebb képet adhat 
és" a jelen eredményekkel összehasonlítva, tartalom tekintetében 
esetlegesen mutatkozó változást is tükrözhet. 

GÁLNÉ BALLAGI ÁGNES 



KÖNYVTÁRUNK 1966-OS ÉVI JELENTÉSÉBŐL 

Az alábbiakban közöljük elmúlt évről készült jelentésünk 
összefoglaló táblázatát, amely tükrözi a FSzEK 1966-os évi tevé-
kenységének legfőbb eredményeit és problémáit. 

Az egész könyvtárra vonatkozó fő számszerű adatok: 

Központ 1) 
és ker. 
könyvtárak 

Fiókok 2J Összes Könyvt. Beiratk. Köles.es 
könyv- áll. 3) olvasók helyben 
tárak db. száma oly.kötet 5; 

s z á m a db. 
1*965 62 54 116 2 I97 128 : 179 388 6 5o7 697 
1 9 6 6 ' $1 52 113 2 3o7 498 1 182 379 6 481 529 

1965-ben 3 egységgel ,(zenei kvt. és libresszó) szerepel; 1966-ban 
a libresszó megszűnt 

^Ide soroltuk a 21 különálló gyermekrészleget is 
V k könyvek, egyéb könyvtári egységek és diafilmek együttes száma 

^Olvasótermi és diakülcsonzésre beiratkozottakkal együtt 
5") 
-^Diafilmekkel együtt 

A beszámoló évében megszűnt egy kerületi könyvtár (42-es) 
és öt fiókkönyvtár (köztük.a libresszó is); létrehoztunk egy ön-
álló gyermekkönyvtárat (l7.gy.), egy különálló gyermekrészleget és 
egy fiókkönyvtárat. Részben a könyvtárak számának csökkenése, rész-
ben, pedig a felújitott könyvtárak (l., 2., 9., 34., 36. sz. stb.) 
hosszú ideig való zárvatartása mutatkozik meg a használt könyvtári 
egységek egyébként nem nagymérvű (ö..̂  %-os) visszaesésében, (A 
nagykönyvtárak-zárvatartása miatt 46o 000 kötet kölcsönzése esett 
ki.) A beiratkozott olvasók száma 1.7 %-kal nőtt. A könyvállomány 
gyarapodása 5 %-os volt. 

A. főváros összlakosságának 9.3 %-a, A 6-14 éves lakosok-
nak pedig 30.5 beiratkozott olvasója könyv-tárunknak. 

T.Gy, 
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Váratlan s e g í t s é g 

Huit ev d e c i é b e n egyik „ap öt hiányok v o l t. H e m k e l l k 

sebben ecsetelnünkr hogy ünnep előtti »csúcsforgaloMban» Mit Je-
lentett ez könyvtárunkban. Délután 5 éra körül azonban Megérkezett 
a könyvtár egyik igazgatdbeiyettese. Hirtelen arra gondoHunk 
egy esetleges ellenőrzés szinte lebetetlen, Mert Mindenki a " edéí-
eten volt. Szerencsére Másrél volt szé. Az Igazgatóhelyettesnek 
udoMesara J u t o t t k-nyvt árunk nehéz helyzete, ezért, aMlkor lej I t 

a Munkaideje, eljött hozzánk, hogy segítsen. Mindannyiunknak n -
gyon J61 esett a váratlan segítség, Melyet ezen az ütőn szeretnénk 
megköszönni Tyroler Gyula könyvtárosnak. 

A 44-es könyvtár Kollektívája 

AMI AZ ÁTLAG MÖGÖTT VAN... 

Évek óta bevált módszer bemutatni az átlag mögött az egyes 
könyvtarak kölcsönzési arányait. A munka eredményei vagy hiányossá-
gai esupan e százalékosai-nem mérhet ok, erre természetesen mindig 
goiiaolni kell. D e összehasonlításához, a mer.s egy viszonylagos ada-
tahoz segítenek bennünket és évek óta ezt a szerepet töltik be Az 
az érdeklődés, ami eddig is kisérte a megjelent táblázatokat s az 
igyekezet a kultúrpolitikai célkitűzéseknek leginkább megfelelő 
könyvek kölcsönzésének növelésére,egyaránt arra késztettek, hogy 
minél előbb nyilvánosságra hozzuk az 1%6-os adatokat. 

Az elmúlt évhez hasonlóan az idén is megtartja (február 8-
marcius 2 között) a csoportos terv és jelentés tárgyalásokat. 

A táblázatokat csak egyik eszköznek szánjuk a kollektívák 
szamara a munka összehasonlító értékeléséhez. 



Kerü-
let 

Kvt. 
s». 

Szovj. 
irod, 

s s 
Ossz. 
isa.terj. 
á z a 

Polit. 
irod, 

l é k 
Műszaki 

irod. 
b a n 

Term.tud. 
irod. 

Egyéb 
ism.terj. 

I. 11. 
20. 

3.4 
4.2 

-

29.7 
32,6 

@*7 
e.7 

3.-
2,7 

4.5 
4.3 

15.1 
18.9 

II. 37. 4.2 26.5 5.9 2.3 4.5 13.5 

III. 8. 
21. 
33. 

4.2 
5.-
5.4 

33.6 
38.3 
30.-

5.9 
12.6 
6.5 

3.8 
5.-
4.1 

7.4 
6,4 
5.4 

15.4 
13.4 
11.9 

I?. 28. 
41. 

3.9 
4.-

33.8 
39.8 

6.7 
9.2 

7.6 
4.3 

5.4 
6.2 

13.4 
19.3 

Y. X. 
l4f 

4,-
3.9 

30.2 
28.2 

7.1 
5.6 

2.2 
2.3 

4.2 
3.8 

16.7 
16.1 

VI» 10. 4.3 30.2 7.6 3,3 2.9 16.4 

VII. 2. 
22. 

5.-
4.1 

32.-
28.8 

5.6 
7.5 

3,9 
2.5 

5.6 
5.-

16.8 
13.7 

VIII. 3. 
9. 

44. 
6.8 
2.2 
3,7 
• •» • 

39.-
32.9 
31.5 

10.-
9.3 
7.8 

3.7 
3.-
2.5 

4.5 
4.8 
5.7 

20.6 
15.8 
15.5 

II. 23. 
26. 
39. 
48. 

5,9 
4.6 
6.1 

31.4 
30.3 
30.9 
31.9 

8.9 
7.4 
7.9 
8.5 

4.2 
4.-
3.4 
4.6 

5 -
6.2 
5.4 
5.3 

lia* 
13.9 
13.5 

X. 12. 4.5 35.7 7.6 6.6 5.8 15.3 

II. 6. 4.8 32.- 6.4 3.4 5.1 16.« 

III. 38. 4.9 31.- 8.6 2.5 3.9 15.2 

XIII. 4. 
7« 

19. 
5.5 
3.5 • 
5.2 

32.7 
33.9 
31.1 

7.3 
9.-
7.3 

4.8 
3.2 
3.4 

5.-
4.-
4.8 

15.6 
17.7 
15.1 

XIV. 5. 
18. 
43. 
47. 

6.3 
3.5 
4.3 
4.4 

41.5 
36.3 
36.9 
37.7 

10.7 
7.6 
7.3 
8,9 

4.1 
3.6 
5.4 
4.2 

7.2 
5.-
6.-
5.1 

19.-
19.9 
17.6 
18.9 

A 14 éven felüliek számára kölcsönzött könyvek főbb csoportjainak 
megoszlása /a reprezentatív statisztika alapján/ 1966-ban. 
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fJSOTJ. 
.Írod. 
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171, 

29. 
34. 

32. 
45. 

4.6 
9.4 

8.6 
4.8 

28.5 
41.1 

34.-
33.6 

5.9 
10.6 

7.-
7.2 

3.4 
5.6 

4.1 
3.1 

^ ^ ^ — U *> A 

4.7 
7.8 

9.6 
6.5 

*t' »fc * „ ̂  
13.2 
16.7 

12,1 
15.8 XVII, 36, 

40. l:t 35.5 
30.-

7.7 
6.9 4.4 

4.4 
8.7 
3.8 12.3 

12,1 XVIII. 24. 
31. 

7,3 
4.8 

29,9 
30.7 

6.3 
4.8 

4.7 
3.7 

6.5 
3.2 

11,1 
17.8 XIX, 16. 

25. 
3.2 
5.8 

37.-
32.4 

7,-
5.4 H 6.1 6.5 

5.5 
19.7 
15.-XX, 27. 

35. 
4.7 
4.9 

29.-
31.5 

6.5 
H a 

3.6 
3.5 5.5 

4.9 
13.-
15.8 

xxz. 30. 
42. 
46. 

7.2 
6.5 
5 ¿4 

29.6 
30.8 
34.9 r 

8.1 
6.8 
7,8 

4.1 
5.3 
5.3 

3.2 
5.6 
4,6 

13.6 
12.5 
16.4 

XXII, 13. 3.4 35.6 6.3 2.6 5.- 20,7 Mozgd 15. 5.6 32,- 5.9 5.1 5.1 15.9 
Hálózati * • , 

átlag 4.9 32.4 7.3 9,- 5.2 15.4 
, > 1 



A 14 éven aluliak számára kölcsönzött ismeretterjesztő könyvek száza-
lékos aránya /a reprezentatív statisztika alapján/ 1966 évben. 

Hálózati átlag! 34.5 % 

Budapest, 1967. január 31. Kerületi Könyvtárak Osztálya 

' Kerü-
let Könyvt. összes ísffi.terj, 

százalékban 
wKerü-

let Könyvt, Összes isffist 
százalékba 

I» 11. 33.5 XIV. 5. 42.9 
20.gy. 42.8 18. 39.5 20.gy. 

43. 34.8 
II. 37. 22.8 47. 34.1 

III. 8.gy. 33.2 XV. 29. 27.4 III. 21. 35.8 34. 40.1 
33. 27.9 34,9 33. XVI. 32. 34,9 

IV. 28. 29.7 45. 36.8 
41. 32.-

36. 34.6 41. XVII. 36. 34.6 
V« 5.gy. 36.3 40. 30.6 

14, 34 »2 
37. ~ 14, XVIII. 24. 37. ~ 

VI, l.gy. 34.1 31. 29.9 

VII. i2. 37.8 XIX. 16. 31.7 
25. 34.2 

VIII. 3. 34.-
27. 30.8 VIII. 

9.gy. 31.5 XX. 27. 30.8 
44. 34.5 35. 45.3 

IX. T.gy. 37v9 XXI. 4,gy. 34.-IX. 
15.gy. 27.4 17.gy. 42.1 
23. 33.9 30. 34.4 
39. 33.6 

30.4 39. XXII. 13. 30.4 
X. 12. 27.6 

XI. 6./fiók/ 26.9 XI. 6.gy, 34.4 

XII. VP
 00 38.7 

XIII. 2,gy. 34.3 
3.gy. 37.5 

10.gy. 33.5 
19. 31.9 



Kerekasztal beszélgetés az "Uj könyvek" katalógusról 

- A tudatos állományfejlesztés, könyvtári munkánk legfon-
tosabb tényezője, végre kezd központi kérdéssé válni. 

- Mind többen ébredünk rá, hogy egész tevékenységünk e-
gyik meghatározója a jó állomány. 

- Néhány könyvtárvezető kollégát invitáltam meg egy kis 
beszélgetésre. A beszélgetés témája állományfejlesztési munkánk 
egyik legfontosabb, legújabb segédeszköze*az "Uj könyvek" kata-
lógusa. A beszélgetésben résztvett: Meissner Tamásné, 46-os 
könyvtárvezető^ Szilágyi Zoltánné, 34-es könyvtárvezető, Tóth 
Dezsőné, 18-%® könyvtár vezető^®. 

Fné: Az "Uj könyvek immáron harmadik évébe lépett. Szeretném, 
ha választ adnátok arra, miben látjátok e segédeszü,;, W u 
főbb jelentőségét? 

Szné: Számomra a katalógus legfőbb érdeme, hogy Írásban tájékoz-
tat. Munkánk során barmikor elővehetjük, további vásárlá-
sainkhoz is jo segítséget nyújt. (Desiderata katalógus fel-
állítása. ) 

Mné: Csatlakozom Sznéhez és még azt jegyezném meg, hogy számom-
ra e jegyzék legnagyobb pozitívuma, hogy létezik, van. 

Fné: Mit fűznél még hozzá? 
Mné: Elsősorban az annotációkra gondolok... 

Fné: Előbb hallgassuk meg Tnét is e kérdésben. 

Tné: Egyezik a véleményem a tiétekkel. Én is nagy előnyének tar-
tom, hogy bármikor kézbe vehető, s ami még ennél is sokkal 
nagyobb, hogy megtakarított számunkra sok-sok munkaórát, ér-

"tekezést. 

Fné: Ugy vettem észre, az értekezlet szónál egyértelműen és jól-
esően bólintottunk mindannyian. Azt hiszem, ezek után rátér-
hetünk a leglényegesebbre: 
a recenziók minőségének kérdésére. 

Mné: Nem sok jót tudok mondani. Az igaz, hogy néhány munkaórát 



megtakarított, ám annál több bosszúságot okozott nekünk ez 
a cimjegyzék. Véleményem szerint, a recenziók legnagyobb 
része silány, semmitmondó, megtévesztő. 

Fné: E lesúlytó véleményt alátámasztanád néhány példával? 

Mné: Szivesen. Csak a legszembetűnőbbeket emlitem. Ezek sajnos, 
az új magyar irodalom "jeles" alkotásait voltak hivatva be-
mutatni. bihari Klára: Magányosok cimü könyvét az "Uj köny-
vek" 196b/l7.sz. a kivetkezőkben mutatta be: "Egy házasság 
alakulásának leirásával feltárja a közösség erejének felis-
merésére ráébredők fejlődését stb." - Javasolták, megvettük. 
Elolvasás után az volt a véleményünk, hogy korszerűtlen, iz-
lésromboló iromány. 
Itt van még egy másik példa: Szentiványi: "A sárkány szár-
nyai" cimü müve. Ennél a "műalkotásnál", mint annyi másnál, 
sem voltak elég bátrak a szerkesztők, hogy a könyvtárosnak 
őszintén megmondják véleményüket a könyvről. - A könyv mesz-
sze elmarad az iró megszokott szinvonalától, avitt, natura-
lista, semmiképpen nem volt helyes megvásárolni. 
Kérésem az lenne, a recenzió "szerzői" ne az irőból, hanem 
a műből induljanak ki az Ítélet megalkotásánál, valamint ne 
a könyvkereskedelem, hanem a könyvtárak céljait szolgálják 
azzal. 

Fné: Emiitetted múltkoriban, hogy naranyi és Csepeli Szabó új 
verseskötetével is megjártad. Sajnos, én is. Illetve, mi-
után szenvedélyes versesigt-et gyüjto vagyok, bárányi új ku-
tetét magamnak hamarább megvásároltam, mint ahogy a jegyzé-
ken megjelent. így nyertem tizegynéhány forintot a könyv-
tárnak, ugyanis a kötetet, elolvasás után - eladtam. -
Abban is egyetértünk, hogy tiltakozunk olyan ajánlás ellen, 
amelyben némi köntörfalazás után (amelyről egy gyakorló 
könyvtáros azonnal észreveszi, hogy gyenge könyvről van 
szó) utolsó mondatként azt irják: vásárolják meg, a fiatal 
olvasóknak ajánlható. 
Hogy-hogyr - Micsoda ellentmondás van itt, a fiatalokkal 
való foglalkozási koncepcióink és az ilyen megjegyzések kö-
zött? 



Szné: Mné az új magyar irók .müveit bemutató recenziókat vette 
"kés" alá, én szeretnék néhány szót emelni a szovjet és 
népi demokratikus irók müveinek szokványos bemutatása 
ellen. - A szocialista eszmeiségu irodalom vásárlását, 
olvastatását elsőrendű feladatunknak tartjuk. De: - s 
itt következik észrevételem, illetve kérésem: reálisabb 
értékelést kérünk, a recenziók legyenek inkább rövi-
debbek, de értékitélétükben megbízhatóbbak. Gondoljanak 
a szerkesztők arra is, hogy.rendkívül szűkre szabott 
anyagi lehetőségeink vannak, s azon belül jól gazdálkod-
ni elsősorban az ő segítségükkel tudunk. (Ha az új köny-
vekből feleslegesen vásárolunk, ez a régi, pótlásra szo-
ruló könyvek beszerzését is megnehezíti.) 

Fné: Engedjétek meg, hogy én is megemlítsek valamit. A sema-
-tikus, mindenre ráhúzható "kaptafa" recenziókról van 
szó. Lássuk csak, mi ez (nem számoltam össze, hányszor, 
de jó néhány könyvnél találkoztam ilyen ajánlással: "A 
mai falú emberének arculatát feltáró kötet"/?/) 
"A falú szocialista átalakulása" - Azt hiszem, nem kell 
példával illusztrálnom, hány könyvre (a legértékesebbek-
től a leggyengébbekig) lehet ezt a sémát ráhúzni. 

Tné: Néhány észrevételt hadd fűzzek én is ehhez a kérdéshez. 
A szépirodalmi müveknél én nagyon ritkán használtam, il-
letve vettem hasznát a címjegyzéknek. Igyekeztem a köny-
vet már előre megismerni, átlapozni, beleolvasni, egyszó-
val, mire renaelésre került sor, már biztosabban nyúltam 
a toll után. Az.ismerettár j.esztő könyveknél viszont hasz-
nos eligazító az Uj könyvek. A szépirodalmi müveknél sok-
szor kifogásolhatöan, torzsállományba sorolási hibák, kö-
vetkezetlenségek itt elenyészőek. 
A kérésem az lenne, hogy a közgazdasági témájú könyved-
nél jelezzék, hogy egyetemi-főiskolai oktatás segédanya-
gaként |melyek azok, amelyeket a mi könyvtáraink is besze-
rezhetnek. ügy gondolom, e téma előtérbe kerülése indokol-
ja, hogy e téren bővebb eligazítást kapjunk. 



Fné: Mielőtt utolsó kérdésemet feltenném, néhány mondatban mond-
játok el még kérdéseteket, javaslatotokat e jegyzékkel kap-
csolatban. 

Mné: Javasoljuk, hogy az ismert kódolási probléma kidolgozását 
valamilyen formában kezdjék el. Kérjük, adjanak ki egy mul-
tat ót, hiszen utólag rendkivül nehézkes a kutetek haszná-
lata. 

Tnéi A cimfelvételezés, a szakozás legyen egyértelműbb. 

Szné: Egységesebb, gondolatokat ébresztő annotációkat kérünk. 

Fné: Mielőtt bezárnánk "kerekasztal" beszélgetésünket, még egy, 
mindannyiunkat nagyon bosszantó dolgot hadd mondjak el. 
Az ősszel jelent meg Nemeskürty; Ez történt Mohfecs után 
cimü könyve. A recenzió alapján, amely az összes tubbi kri-
tikától eltérően, jóformán semmi pozitivumot nem mondott a 
könyvről- |gy példányban, vagy egyben sem szereztük be. 
Szné elmondta, hogy azóta sehol nem tudja beszerezni, az ő 
véleménye is az, mint minuannyiunké: ilyen recenziónak nem 
lett volna szabad megjelenni«. A könyv jó,eszmei és törté-
nelmi szempontból egyaránt.fontos alkotás. A recenziónak 
helyére kellett volna tennie a müvet, s akkor nem történt 
volna szerzeményezési hiba. 

X 

Az Uj könyvek 1967/1 számát most lapoztam át. Jólesően 
nyugtáztam, hogy máris sokkal magasabb szinvonalú, mint az eddi-
giekben volt. Kritikái kezdik megvalósitani a mi kivánságunkat, 
a tartalom és az értékitélet szerencsés egybeolvasztását. 

A beszélgetést vezette: 
FARKAS JÁNOSNÉ, a 
47—es sz. könyvtár vezetője 



TÁJÉKOZTATÓ 
AZ 1967. ÉVI CÉLJUTALOMRA KITÜZÖTT FELADATOKRÓL 

A könyvtár elvi és gyakorlati célkitűzéseinek megvalósí-
tása érdekében az Igazgatósági Tanács az alábbi célprémiumon fel-
ada ok kitűzését fogadta el az 1*7. évi munkaterv megvitatása 
során; 

A./ Központi könyvtár: 

1./ A központi könyvtár konyvanyagának (szociologia, helytör-
ténet) népszerűsítését.szolgáló bibliográfiák, ajánló-
jegyzekek, tanulmányok. 

2./ A központi konyvtarban végzett réteg-propaganoamunka ha-
tasat vizsgáló tanulmányok. 

3./ A kozponti könyvtár könyv, periodika, aprónyomtatvány a-
nyagának megóvását, védelmét szolgáló tanulmányok, javas-
latok. 

4./ A kölcsönzött és helybenolvasott anyag konyvrongálók ellen 
való védelmét szolgáló javaslatok. 

5./ A könyvtári adminisztráció (nyilvántartások) egyszerüsité-
set, illetve javítását célzó javaslatok. 

B./ Kerületi könyvtárak: 

1./ Természettudományi és ateista irodalom népszerűsítése; en-
nek kölcsönzési tapasztalatai egy konyvtaroan. 

2./ A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulója al-
kalmaból előadássorozat megszervezése, szemléltetése és 
hatásának elemzése. 

3./ A szocialista eszmeiségü szépirodalom népszerűsítése a 
Nagy Októberi Forradalom 50. évfordulója.alkalmából. - A 
segéueszkozök szerepe a népszerűsítésben. 

W A könyvtári propagandaeszközük és módszertani hatásuk egy 
kerületi könyvtárban. 

5./ Az olvasas tervszerű irányitásának tapasztalatai a munkás-



és ipari tanuló fiatalok között. Szerepük a művelődési körök-
ben. 

6./ A művelődési kur egy foglalkozásának (előkészités, vezetés, ha-
tás) részletes leirása. 

7./ A műszaki targyszó-katalógus felhasználása egy könyvtár tájé-
koztató munkájában. 

8./ Szépirodalmi temetikus katalógus szerkesztése. 

9./ A TV és a 10-14- évesek olvasmányai 

10./ A szemléltető propaganda hatása a gyermekkönyvtárban 

11./ A VIII. osztályos olvasók nevelése és a felnőttek könyvtárába 
való irányitása. 

Az I966. évi célprémiumos javaslatok - amennyiben azokat, 
az elmúlt időszakban meg nem valósították - a tervévre is változat-
lanul érvényesek. 

Kérjük munkatársainkat, hogy a Titkárságon (Kutas Endréné 
elvtársnőnél) jelentsék be, hogy milyen tárgykörrel óhajtanak fog-
lalkozni. Az elkészült dolgozatok benyújtása ugyanott történik. 
(A céljutalómmal, kapcsolatos általános tudnivalókat a Könyvtári 
Hiradó 1966. május-júniusi számában közöltük.) 

Az I966.évi célprémiumos feladatok teljesítésének elbírá-
lását 1967 első negyedében zárja le az Igazgatóság a szakszervezet 
képviselőiből és illetékes szakemberekből álló bizottság előterjesz-
tése alapján. 



UJ K I A D V Á N Y A I N K 

Gromwelltől - Napóleonig. Ujkor I. 

Az Ecsedy - Gáliczky páros új ajánló bibliográfiája szer-
ves folytatása korábbi munkáiknak. Megjelenését az olvasói igény 
es a könyvtárosok kérése egyaránt szorgalmazta. Tiz év telt el az 
első történelmi bibliográfiai kötetük megjelenése óta, s a most 
kezbekapotton kivül még egy kötet hiányzik a vállalkozás befejezé-
séhez, a világtörténelem és a magyar történelem bibliográfiai vé-
gi gpásztázásához. A tiz év alatt előnyösen változtak az egyes ko-
tetek válogatási szempontjai, igényesebb és celtuoatosabb lett a 
szerkesztési elv, s a folyamatos szinvonalemelkedésnek példája az 
uj kötet is. Helyének meghatározásához szükséges utalni az előz-
ményekre és a bibliográfiai ciklus készitése során történt szerke-
zeti változásokra. 

A sorozatot inditó "A világtörténelem regényekben. I.ókor" 
cimu bibliográfia a cimében i s jelezte, hogy válogatása csak a 
szépirodalom körére terjedt ki. A közművelődési könyvtárak állomá-
nyahoz kevéssé igazodó anyagfeltárása, s éppen az olvasószolgálati 
ajanlójelleg figyelmen kivül hagyása miatt már megjelenése idejé-
ben is jogos vitát Váltott ki. AZ "ókor"—t követő "A világtorténe-
lem regényekben. II. Kozépkor" cimü bibliográfia születése idején 
határozottan megfogalmazódott az igény a történelmi korszakra vo-
natkozó ismeretterjesztő irodalom feltárására is. Ez parancsolta 
életre a második kötet vonzataként ikertestvérét: "A Középkor Vi-
lága" _cimü tudományod-ismeretterjesztő kiegészítést. A családfa 
következő ága a mostani kötet, a "Cromwelltől Napóleonig. Újkor I > 
cimü "bibiográfia, amely új és csak helyeselhető módon együtt, egy-
más mellett szerepelteti a szépirodalmi és az ismeretterjesztő 
anyagot. Ez tette egyben szükségessé, hogy az anyagbőség miatt az 
Újkor bibliográfiáját időbeli választóvonallal két részre bont-
sák. 

Az Újkor I. az 1642-1825 közötti korszakról szóló müveket 



gyűjti egybe. Periodizációs határai az angol polgári forradalom 
és Napóleon bukása. Az első részben a korszak lényegének megér-
tését segitő, átfogó müveket találunk a történelem, a filozófia-
történet, a közgazdaságtan, az irodalomtörténet, az épitészettörté-
ténet, a zenetörténet és a stílustörténet köréből. Ezt követik 
az egyes országok sorrendjében felvett ismeretterjesztő könyvek 
és történelmi regények. (Az országok szerinti tagolást egy e-
setben homályos tágitás tori meg: Kelet cimszó alá sorakozik há-
rom kinai szépirodalmi mü.) Az ismerétterjesztő müvek válogatá-, 
sában meg lehet érezni a következetesen végigvitt rendező elvet. 
A legfontosabb forráskiadványok, az "Európai Antológia" korszak-
hoz kapcsolódó kötetei, emlékirat irodalom, naplók, levelezések*, 
történelmi nevezetességek eredeti müvei kaptak benne helyet. A 
szépirodalmi müvek között a korszakban játszódó történelmi regé-
nyeket, vagy a korszakban született és arra különösen jellemző 
szépirodalmi alkotásokat és életmüválogatásokat szerepeltetnek 
a bibliográfia készítői. Az utóbbi elgondolás biztosit polgár-
jogot - csak az első hallásra ellenvéleményre késztően - olyan 
müvek szerepeltetésének is, mint a Robinson Crusoe vagy a Gulli-
ver ntazásai sth* Az emiitett szempont: a korszak lelkének tágan 
értelmezett történelmi megközelítése alapján el lehet fogadni az 
egyébként inkább az életrajzi regények, vagy a kalandregényék 
kategóriájába sorolható müvek szerepeltetését is..Az anyagfel-
táráshan a "bővités és kiSzélésités tendenciájával » a nagyobb 
teljességre vaío törekvéssel végül is egyet lehet érteni, s biz-
ni lehet az elv hasznosságában is. Figyelembe kell azonban ven-
ni az ajánló munkában, hogy a történelmi regényeket hagyományos 
értelemben felfbgó igények esetében a könyvtárosnak a gazdag 
választékot le kell szűkítenie a pregnáns történelmi regenyek 
körére, . 

Az elsőszülött "Ókor" bibliográfia óta nyomonkovethető 
szinvonalváltozás és tudatosság jól látható az annotációkban. A 
terjedelmi növekedés és az igényesség az első szembetűnő válto-
zás. Rövid tartalomiámertetők helyett recenzióterjedelmü értéke-
léseket, elemzőigényü ismertetéseket kapunk. A legtöbb annotáció 
kitér.a szerző ismertetésére, bonckés alá veszi történelemszemlé-
letét,. a történelmi hitelességet szembesiti az irói megjelení-
téssel, értékelő magyarázatokat füz a korszak eseményeihez. 



Az eszmeiség fa , t a r t a l M k è r d é s e k m e i i e t t 

; P : I R A A — — 
. 1 Problémáira, a müvoszi ábrázolás 
nak han,- , orazoias kérdeselre. Nemcsak méltat-
nak, harem az ajánló bibliográfiákban korántsem megszokott mó 
on bírálnak, s ha keil, elmarasztal. Nem vezetzT a " 

olvasót, felkészítik az olvasás és megértés nehézségei e s 

k b Í Z b ^ 6 0 l V a S B à n ï- S 2 Í D t e nyomon-
kov t b o n n i t szálait,.... Vagy Pápai dános: Torokországi 

iának ismertetésében olvashatjuk: E l e k e s naplója olvasé-

n iT < togy P á P a l " " ^ ^ nyel-
t e i s t u z d e i t e i a t i a ^ - L t , 

reszekkel, nehézkesen, kurülményeskedve fűzte mondatait,..,. 
. . , szempont.-, Mbilográf:talán es a 
leKeliemzébb és egyben elismerd minősités illik a szerzőpár áj 
munkajara, Megnyilvánul ez abban is, hogy az állományban meglévő 
kurrens könyveket szerepelhet a kötetben, de különösképpen a Í L 
j o g s z o l g á l a t célkitűzéseinek megfeieloen minősíti és 

k o l t t r Í S t - J Í"' O l 0 E' a Z " » « < * « « > « világosan 
kiolvasható, hogy milyen olvasé rétegek, az oltási kultúra 

. milyen színvonalán állék számára ajánlható leginkább az ismerte-
tett könyv* 

Feltehet' ^ * k" t s t a t aok nyomdahiba tarkítja. 
Feltehetően a munkatorlédás magyarázhatja, hogy a szerkesztői pi-
ros ceruza nem dolgozott elég szigorúan.. Kikerülhető lett v o t -
nehany.pongyola magfogalmazás, néhány germanizmus. Olykor csor-
bát szenved a magyaros szérand, és következetesen visszatérő hi- • 
oa figyelhető meg a vesszőhasználatnál. 
_ A bibliográfia három külön mutatóval, a történelmi sze-

mélyek mutatójával, tárgymutatóval és a müvek szerzők szerint 
csoportosított betűrendes mutatójával zárul. Közhely, hogy a mu-
tatók az olvasót a könyvkiválasztóéban, . konyvtarost a referensz-
munkában es az ajánlásban segíthetik, Ebhől a szemszögbe! a tor-
téne ml személyek mutatója talán szükségtelenül is reszietező. 
Vitatható a tárgymutató rendszerezése és felosztása is. lehet 
hogy furcsán hangzik, de a személymutató mellett az ajánló mula 
szempontjából a kötet felépítését követő hagyományos tartalommu-
tató igerkezik leghasználhátóbbnak. 

GÖNCZI IMRE 



Gondolatok egy új bibliográfiáról 

(Mitru Ibolya: Korrajz és vádirat) 

Nagy érdeklődéssel vettem kézbe a Korrajz és vadirat 
cimü ajánló bibliográfiát a jelenkori német prózairodalomról, 
melyet Mitru Ibolya nemcsak összeállított, ahogy a cimlap ver-
zoján olvasható, hanem irt is. 

40 iroi portré, 103 könyvismertetés önmagában is je-
lentős vállalkozás. * t 

Mivel ajánló bibliográfia, elsődlegesen csak azokon 
a müveken keresztül mutathatja be az.irokat, amelyek magyarul 

« 

is megjelentek. Nem irodalomtörténet, de hézagpótló feiadatok-
ra is vállalkozik, irok bemutatására, akiket az irodalomtörté-
net még nem ismertet, vagy mert érdeklődésre nem tarthatnak 
számot, de az olvasókat, mivel tőlük könyv jelent meg, érdekel. 
•Könyvtárosi-gyakorlati szempontból ez mindjárt szembetűnik, há 
usszevetjük á szintén most megjelent "Német irodalom" esszé— 
gyűjteményben és a jelen bibliográfiában szereplő irok névsorát. 

Nagyra kell értékelni a szerzőnek azt a világos poli-
tikai vonalvezetését, mellyel az irökat a német történelem, e— 
zen belül elsősorban a fasizmushoz fűződő viszonyuk szemszögéből 
mutatja be. így világosan láthatjuk, hogy a XX. századi német, 
irodalom legjava határozottan vagy kevésbé határozottan ugyan, 
de szembeszegült azokkal a setét erőkkel, melyek a német népét . 
tragédikába és pusztulásba kergették. Az antifasizmus ma is ko— 
runk egyik fő problémája, s a bibliográfia emiatt a politikai 
feivilágositás fontos eszköze lehet. 

A tartalomjegyzéket fellapozva^, szembetűnik a szer-
kesztésben érvényesülő kettős szempont: első benyomásra a fel-
osztás időrendi, de a fejezetcimek megkisérlik az Írókat poli-
tikai jelleg szerint csoportosítani. Külön fejezet foglalkozik 
az NDK-ban és külön az.NSzK-ban élő Írókkal. Ez a szerkesztés 
azonban nem szerencsés, például Leonhard Frank esetében, aki az 
első fejezetben szerepel, bár a bibliográfiábán ismertetett leg-
jelentősebb müvei (Jézus tanítványai, Német nove 

lia) alapján is a harmadik -fejezetben volna a helye. Ezzel szemben Kästner, a 
' * gyermekkönyvíró, akinek egy olyan regényét ismerteti, mely saját 



szavaival: "egyszerű, szórakoztató, felnőtteknek szóló mesekönyv", 
még a "leleplező szatírát is nélkülözi" - a kétségbeesett láza-

dók közé kerül. 

Az ajánló bibliográfia igen gazdag anyagot tár fel. 
Szinte senki sem hiányzik. 

Nagy vállalkozás volt az életrajzok összeállítása, ügy 
érzem, szinvonalak különböző, a légjobban sikerültek: Hesse 
Seghers, Fürnberg, Boll és norchert életrajzai. 

Véleményem szerint a nagy regények cselekményének ismer-
tetésé hosszú annotációkban nehéz, talán reménytelen vállalkozás. 
Hogyan is lehet egy szerteágazó családregény - mint a Buduenbrook 
Haz, a negy kötetes József és testvérei, vagy akár bármelyik 
Seghers-regény - cselekményét két-három oldalon ismertetni? 

Jó, hogy ez a bibliográfia megjelent. Gazdag anyagával 
(teljes bibliográfiáját adja a magyar nyelven megjelent XX. szá-
zada német irodalomnak) kitűnő segédeszköz olvasónak és konyvtá-
rosnak egyaránt. 

DÁVID GYULÁNÉ 

A mai angol regény 

Merész és egyben úttörojellegü.kezdeményezés volt e 
bibliográfia megírása és megjelentetése. Egy ország irodalmábol 
válogatni és ezzel bizonyos mértékig értékelést is adni, mindig 
nagy.körültekintést igénylő feladat. 

A XX. század angol regényirodalma ma már-korántsem 
olyan "problémamentes", mint a.megelőző évszázadé volt. Az iro-
dalom irányzatainak, témájának, ábrázoló-módszereinek, műfajai-
nak mélyreható változása állt be. Ezt, - az irodalomtörténetben 



* oly jól érzékel 5 -i fcalaV .¡]r' t -, maga a történelem, a modern 
élet hozta létre. Az első világháború Angliát is megrázó gaz-
dasági és társadalmi földrengése is világossá tette, hogy az 
angol kapitalizmus addigi, viszonylag egyenletesebb fejlődésének 
az imperializmus korában már végeszakadt, 

A bibliográfia korszak-felosztása, s az ismertetett 
müvek mondanivalójának differenciáltsága jól érzékeltetik ezt 
a változást, útkeresést. Alapgctódolatában jó a különféle kor-
szakoknál adott rövid történelmi-irodalomtörténeti értékelés; 
s a téma részlegesebb kifejtése még inkább hasznára lett volna 

if e bibliográfiának. 
A tárgyalt könyvek kisebb mértékben az utolsó húsz, na-

gyobb részükben az elmúlt tiz évben jelentek meg. Dicséretes a 
szerkesztő törekvése, hogy egy-egy annotáción belül nemcsak az 
életúttal, s az adott irodalmi müvei foglalkozik, hanem ezen 
túlmenően, általános képet igyekszik nyújtani az irók munkássá-
gáról. Az irók életével kapcsolatban szerencsésnek tartottam vol-
na az évszámokat nemcsak a névmutatóban, hanem a tárgyalt anyag-
résznél is közölni. 

Körültekintő és alapos munkát igényelt az irodalomjegy-
zék összeállítása, ezt a kötet végén, a szerzők müveinek felso-
rolása után találhatjuk meg. Jelentősége nemcsak abból a szem-
pontból mutatkozik meg, hogy a könyvtárosokon túlmenően, tanárok 
és egyetemisták is jól használhatják, hanem abban is, hogy első 
rendszerezése az angol irodalomnál különféle folyóiratokban, mo-

••• • 

no gráfiákban megjelgnt cikkeknek, értékeléseknek. 
A bibliográfia külső formáját tekintve nagyon stilusos, r= — 

Ízléses köntösben jelent meg. 
A szerkesztés munkáját.Tóbiás Áron jó érzékkel, mérték-

• tartással végezte el.-Az a tény, hogy a tárgyalt müvek egy-két . 
kiadványtól eltekintve a kerületi könyvtarakban hozzáférhetőek, 
a bibliográfia értékét nagymértékben növeli. 

. RADVÁNY TIBORNÉ 
11.10)) ' 



Radnóti Miklós bibliografía 

(Irói arcképvázlatok, 6.) 

A FSzEK bibliográfiák gazdag családjának ezt az új köte-
tét elsősorban az eligazítást kereső olvasó szemével vettem kéz-
be. Tanulmányozása közben felébredt, bennem a könyvtaros. így i s 
- de mint olvasó.is -, a komoly, nagyon gondos munka értékét és 
hasznát átérezve, forgattam lapjait. 16 táblán és a bevezetőn ki-
vül 108 oldalon, sürü egymásutánban ismerkedünk meg a költő müve-
ivel és a hozzájuk kapcsolódó tanulmányokkal. 

Az összeállítás a "Verseskötetek" sorolásával kezdődik 
kiadásuk irőrendjében. Egy-egy kötet után megtaláljuk a sajtóbal, 
tanulmánykötetben megjelent kritikákat. 

Az "ikt:oIógiáh"-ban található versek gazdag anyaga és a 
kapcsolatos kritikák'következnek ezután. "Versel h a n g l e t » , 
"Kiadott megzenésített versei" cimszó tantalma nemcsak a teljes-
séghez tartozik, de klubdélutánok, irodalmi estek rendezőinek is 
hasznos lesz. "Műfordításai. Regénvfn,Hi , á t ¿ o i ^ M " ^ 

-N^lső áttekintésre is a költő érzelmi érdeklődéséről szólnak. /Pél-
dául: La Fontaine; Karunga, a holtak ura .Néger mesék/; Shakespeare: 
Vízkereszt, vagy amit akartok; Montherlant: Lányok; vagy Cervantes: 
Don Quijote./ "Prózai müvei", "A sajtóban megjelent növeli 
"Ónálló tanulmányköteteLjg^rólúk 'szóié Ismertetések" cimü be-
kezdéseket követi: "Publicisztikai munkéssé^ "Tanulmányai'. rJ.Tc-
kej^Tokról, irodalomról", ^jvinmertetései, kritikái". "Képző-
M l é ^ t j ^ k r i t i J ^ , Filmkritikái, Egyéb irodalmi m ű n k é i 
felsorolása. — * - -

•A k u Z e l 3 0 0 s z e r z ő "Radnóti.Miklósról irt tanulmány" - ának 
ismertetése már önmagában is mutatja,.hogy milyen nagy visszhangra 
talalt költészete az irodalmi életben. 

Az "Életrajzi adatok», az "Emléktábla"a lexikális adatok 
gyors áttekintéséhez segiti az olvasót. 

Demeter Tibor: "Radnóti Miklós a nagyvilágban" r.vid usz-
szefoglalójábél önkéntexen büszkeséggél vesszük tudomásul, hogy. 

« 



Radnóti Miklós első forditoja francia volt, első ónálló kötete 
Firenzében jelent meg olaszul és, hogy tizenegy nyelven olvas-
sák verseit. 

Nem mondanivaló hiján ismertetem teljes részletességében 
a bibliográfiát. Az első, és végig megmaradó hatást ez a pontos, 
elhatárolt, áttekinthető és éppen ezért könnyen kezelhető fel-
osztás tette rám. Csoportosítása, időrendje önmagában is egy 
sereg ismerethez juttat. Például: 
1.) Látjuk belőle, hogy milyen időközönként jelentek meg a kö-

tetéi".'" Csak"à"fe Iszabadülás utáni évékét tèkiritve. Ç1946, 
194Ö, 1952,.. 1954, 1956-ban kétszer", 1959, I960, X96l-ben három-

: o iszor, 1962-ben kétszer, 1963-ban kétszer, 1965;. 
' • - - . / 

2.) A. kiadási formák gazdagsága kommentár nélkül is mutatja,hogy 
Radnóti Miklós szavát nemcsak a kortársak, de a.következő 
nemzedék is érti, s gondolatait magáénak vallja. 

! 
V '"-* tr ^ - • r . . . 

3.J Az antológiákban-óim szerint feltüntetett versek önmagukban is 
ajánló jellegűek, igységitségükré"léhétñek a kezdő olvasók-
nak is. : 

4.) A Radnóti Miklós müveiről szóló gazdag irodalom ismertetése 
• az érettségire (1készülő diáknak, az egyetemistáknak, szakem-
bernek és a könyvtárosnak egyaránt nagyon hasznos. 

5.) Örömmel láttam, hogy a szerkesztés az anyagfelvételnél, ha 
lehetőség volt rá, tobb lelőhelyet is feltüntetett. 

A gyűjtemény bevezetőjét Sós Endre irta, akit személyes 
ismeretség fűzett Radnóti Miklóshoz, igy nemcsak a kortárs, de a 

V 

közvetlen ismerős hangján is emlékezhet meg. 
A bibliográfiai anyag pontos megjelölése,la nyomdai mun-

ka hibátlansága biztonsággal tökéletesnek mondható. 
A tanulmányok és versek olvasásakor megérlelődött bennem 

a meggyőződés, hogy a bibliográfia hasznos és jelentős értékű. 



Az a gondolat is felvetődött bennem, hogy jó lenne ezt 
a szepen összegyűjtött anyagot még "külön" is gyümölcsöztetni. 
F g y * 2 ifjúságnak szánt- plgan-összeállításául, m ei y neD1 a 

tanulmányainál vagy hivatásánál'íogya éfd^klődőknek szólna, ha-
nem a szép gondolatú, igaz verseket kereső.fiatalokat vinné kö-
zelebb a költőhöz. Kiemelt versek részbeni,, vagy teljes közlése 
es magyarázata, esetleg témacsoportok szerinti csoportosítása 
tanulmányok közlése, vagy ha hosszabb lélegzetű - szemelvények 
idézetével - elérhető közelségbe kerülne költészete. 

Olyan.sok »6*6« ember lelkét mozgatta meg Radnóti Mik-
lós munkássága..Ezek visszhangja gyakorlatilag mégis passzív ér-
teknek mondható, mert szinte csak a Széchenyi Könyvtár folyó-
iratállományán keresztül hozzáférhető, kivéve néhány folyóirat 
1-2 éven belüli számát, vagy a verskötetek bevezetőjét - utósza-
vát - amennyiben mindegyik meg van a könyvtárnak. 

Az olvasó, a könyvtáros nevében köszönetet monuok a bib-
liográfia megjelenésén munkálkodók közösségének,-mindenekelőtt a 
szerkesztő és összeállító Vasvári Istvánnak-ezért az értékes ki-
adásért, mely engem is hozzásegített ahhoz, hogy Radnóti Miklós 
költészetét jobban megismerjem. 

GAÁL JENŐNÉ 
20-as sz. gyermekkönyvtár 

A históriában búvárkodók kedvére... 

Korunkban a történelem kérdései iránt egyre nagyobb az 
érdeklődés. A történelmi irodalom iránti igény az olvasók, ta-
nulók, kutatók legkülönbözőbb rétegeiben napról-napra nö. A 
"históriában búvárkodók" kunyvéhségével egyenes arányban nő az 
az igény, hogy az olvasók biztosan el tudjanak igazodni a roha-
mosan szaporodó irodalomban. 

,Dr.' Tolnai György: Az újkori világtörténet magyar-
nyelvű irodaimáriak bibi logf áfiá.ia azt tanusitja, hogy a világ 



tcrténej.mi irodalmának ugyan csak kis részét kitevő, s csak az 
1860-1965 kuzotti évszázadra korlátozott termése is kuzel 
25oo müvet számlál. Az eligazodást a történelmi szakirodalom-
ban általában megneheziti egy sor sajátosság: tájékozódni kell 
térben és időben, földrajzi megoszlás és történelmi korszakok 
szerint, figyelembe kell venni az egyes müvek tárgyalásmódját, 
szinvonalat, anyagának, adatainak időtállóságát, természetesen 
és nem utolsó sorban Írójának világnézetét, történelemszemléle-
tét, amely éppen az elmúlt évszázadban változott s fejlődött na-
gyon bonyolultan és szélsőséges határok között. Ez a bibliográ-
fia azért jo, mert.a szó teljes értelmében kalauz: földrajzi, 
időrendi, tartalmi, szakmai, világnézeti szempontból egyaránt 
orientál, az olvasót kunnyen s gyorsan az érdeklődésének legjob-
ban megfejelő szakirodalomhoz vezeti, . 

A bibliográfia további előnye, hogy a pzorosan vett tur— 
tenelmi munkák mellett forrásanyagként kuzgazdasági, politikai, 
földrajzi, néprajzi, statisztikai, hadtörténeti müveket is tar-
talmaz, A szerkesztő nagy figyelmet szentelt a marxista klasszi-
kusok történelmi vonatkozású müveinek, monográfiáinak, cikkei-
nek, s ezeket analitikusan tárja felV A feldolgozás teljességre 
törekszik, s csak a kifejezetten tudományellenes, fasiszta és 
soviniszta irányzatú munkák maradtak ki a kötetből. A müveket 
annotálva, tartalmi ismertetéssel, tudományos es világnézeti ér-
tékeléssel adja közre. A szöveges annotáción kivül praktikus 
jelzetek is utalnak az egyes müvek tudományos és ideológiai szín-
vonalára, jellegére. Célszerű az is, hogy a Szabó Ervin Könyvtár 
központi könyvtárában fellelhető müveknéímegtalálhatók a helyszá-
mok is. 

A bibliografía szerkezete időrendi, s azon belül föld-
rajzi csoportosítást követ. Először az újkorra vonatkozó össze-
foglaló történelmi.irodalmat tárja fel kontinensenként, s ezen 
belül, országonként, majd az 164o-1788, 1789-1847, l848-187o, 



1871-1900 s az l9ol-l917 közötti történelmi periódusok anyagát 
dolgozza fel hasonlóképpen. Az egyes bibliográfiai tételek sor-
szamok, s lapszám szerint is szerepelnek. A jól áttekinthető 
tartalommutatón kivul szerzői névmutató, történelmi személyi-
segek névmutatója, s földrajzi mutató is segiti a téjákozó-
dast. 

Az olvasóknak rossz szokásuk, hogy nem olvassák el a 
könyvek, különösen a bibliográfiák előszavait. Tolnai György 
bevezetőjére külön is felhivom a figyelmet, mert munkája álta-
lános ismertetésén kivul szemléletes, érdekes képet fest a ma-
gyarnyelvű újkori világtörténelmi irodalom területi és korszak-
beli temetikus megoszlásáról, szakirodalmi sajátosságairól. 

Meggyőződésem, hogy ez a bibliográfia mind a kozponti-
mina a kerületi könyvtárakban a szakirodalmi tájékoztatás ki-
tűnő segédeszközévé lehet, ha az olvasószolgálatban tevékenyke-
dők a,aposan megismerik, s népszerűsítik. A központi könyvtár 
értékes.gyűjteményét is népszerűsítheti, ha megfelelő propagan-
dát kap, s elhelyezik kölcsönözhető példányait a szabadpolcon 
xs. A kerületi könyvtárakban is értékes tájékoztató-szolgálati 
segédeszköz, annak ellenére, hogy a feldolgozott anyagnak csak 
kis töredéke található meg a hálózatban. A kerületi könyvtárak 
3 d hasznosíthatják a bibliográfiát a marxista klasszikusok és 
kézikönyvek elemző feldolgozása folytán. 

Befejező gondolatként azt szeretném felvetni: nem ér-
né-e meg propagandát folytatni mind a központ, mind a hálózat 
történelemmel foglalkozó, vagy azt tanitó olvasói körében* hogy 
eljusson mindazokhoz, akiknek készült. ' , 

CSOMOR TIBOR 



Csomor Tibor: Tárgyszókatalógus a gyermekkönyvtárak 
kézikönyvtárához 

Kivitelezésben, tartalmában egyformán szép, színvona-
las munka került a gyermekkönyvtárakba. Csomor Tibor kiadványa 
egy, a könyvtárainkban egyre erösebbé váló.igényt elégit ki. 
Mindenki, aki gyermekkönyv*árban ? dolgozik, tapasztalhatja,hogy 
az utóbbi években milyen nagyfokú közeledés indult meg az isko-
lák és gyermekkönyvtárak kozutt. Nemcsak mi igyekeztünk kunyv-
ajánlásainkbah, s egyéb olvasoszolgálati munkánkban fokozottab-
ban figyelembe henni az iskolák tanmenetét, hogy ilyen módon 
segitsuk a gyermekeket az elmélyült olvasás és kutatás megtanu-
lásában, hanem, a pedagogusok is egyre gyakrabban fordulnak hoz-
zánk közvetlen, vagy közvetett útoh kérdéseikkel, küldik be ta-
nítványaikat a gyermekkönyvtárba különféle feladatokkal. 

Ezeknek a feladatoknak a megoldásában, a kérdések meg-
válaszolásában segítségünkre van a néhány ev© rendszeresen gyűj-
tött, nagy gonddal összeválogatott kézikönyvtári anyag, az ol-
vasóterem, az ott megteremthető, s kiaknázható kutatási lehető-
ség. Ezt a lehetőséget könnyiti meg a Tárgyszókatalógus, a könyv-
táros, az olvasó, s a padagógus számára. 

A könyvtár hitelének megőrzése, növelése rendkivül fon-
tos. Az olvasók«reference kérdéseire válaszolni kell, s tekint-
ve, hogy ezek egyre szaporodnak, egyre többféle targyfa vonat-
koznak, a pontos válaszadás nem mindig könnyű. A könyvtáros? Hi-
ába ismeri jól'a konyvanyagát, természetszerűleg nem tudhatja 
mindannak az ismeretanyagnak forrását, amelyet a kézikönyvtári 
állomány rejt magában. A Tárgyszókatalógus itt nyújt nagy segít-
séget a kunyvtárosnak, áttekinthető szerkezeti felépitésével. 

Másrészt viszont kitűnően felhasználható a Tárgyszó-
katalógus olyan csoportos foglalkozáson, ahol célunk a tudo-
mányok összefüggésének bemutatása, igy a fejtörőjátékokon, s a 
kunyvtari eszközük használatának megtanítását célzó rendezvényeken. 



Ambicionálja, felemeli a gyereket, önérzetet ad neki, 
ba látja, hogy saját színvonalán ugyan, de felnőttszámba vesz-
szűk. Sok és szívesen látott segítséget ad ez a kiadvány ezért 
a gyermekek számára is. Segiti törekvéseiden, ugyanakkor a 
könyvtárosnak is komoly segédeszközt nyújt annak a célnak az 
eJ éréséhez, hogy már gyermekkorban megtanuljanak önállóan ku-
tatna, rendszerezni a tudományokat, megismerni azokat a forrá-
sokat, ahonnan tudásanyagukat szerezhetik. 

Tapasztalatok szerint fogalmi gazdagsága miatt a gye-
rekek korében igen népszerű. Vagy egészen új fogalmakkal talál-
kozhatnak, melyekhez érdemes kutaté szemmel és kézzel fordulni-
uk, vagy olyan nevekkel, melyekről már hallottak ugyan, de bő-
vebb ismeretanyag szerzésére ez a fél-tudás lelkesíti őket. 

Ajánlatos,kitenni a kézikonyvtárba ezt a könyvet s a 
belső ha^nálat mellett kis olvasóink kezébe adni. 

Végül pedig hasznos lenne, ha pedagógusaink asztalára 
is kerülne a TárgyszókatalógusDÓI egy-egy példány, mert biztos 
eszköze lenne a könyvtári és iskolai nevelőmunka további ösz-
szehangolódásának. 

A könyv anyaga gazdag, bevezetésében, összeállításá-
ban a gyermekkönyvtár! munka jelentőségének, sokirányúságának 
a megértése látszik. Tőlünk gyermekkönyvtárosoktól függ, hogy 
lehetőségeit hogy használjuk ki. 

JANCSOVICS KLÁRA 

A Vörös Zászló Hőseinek útján. Utmutató és 
bibliográfia 

Lassan, de sikeresen meginault a gyermekkönyvtárak 
munkáját elősegítő bioliográfiák keszitése. Ma még nem ren-
delkezünk a gyermekkönyvek szépségével vetélkedő bibliográ-
fiákkal, leporellókkal, olvasási tanácsadókkal, de már ké-
szülnek olyan munkák, melyek segítenek megoldani aktuális 



feladatokat, vagy kielégiteni égető szükségleteket. Ezek közé 
tartozik a szerény technikai kivitelű, ám annál fontosabtf bib-
liográfiai-propagandakiadvány is, melyet Hargitai Nándorné és 
Oláh Attila készitett, az úttörő-ifjúság özté/Vi programjainak 
támogatására. 

A forradalmi hagyományok felelevenitése és ápolása áll 
az Úttörő Szövetség ez évi tervében megkülönböztetett figyelem-
mel. Lenin évforduló, I848 márc. 15, 1919 márc,2l, 194-5 ápr.4. 
A magyar munkásmozgalom hősi útja, A Nagy Honvédő Háború, A csa-
patzászló ünnepe programjaihoz ajánl a kis könyv verseket, köny-
veket, filmeket, képzőművészeti alkotásokat. Tanácsokat, valódi 
segitséget ad ahhoz, hogy ezeket az alkalmakat tartalmasan, ér-
telmi és érzelmi élményeket nyújtva ünnepelhessék az úttörőcsapa-
tok. 

Uttörővezetők, kultúrfelelősok ilyen problémákkal gyak-
ran jelentkeznek a gyermekkönyvtárakban. Hasznos és időszerű volt, 
hogy ezt az anyagot kuzpontilag, mindenki számára hozzáférhetően 
publikálták. Ez időt, fáradságot-takarit meg, s lehetővé teszi 
az igények módszertanilag is alapos és körültekintő kielégítését. 

Ürömmel tapasztaljuk, hogy az utóbbi évek során egyre 
több kiadvany foglalkozik a gyermekkpnyvtári munka elméleti és 
gyakorlati módszereivel. Néhány hét leforgása alatt megjelent a 
T apasz ta1ata i nk sorozatban két kiadvány: az'5« szám: Császár An-
taíné: Játékos foglalkozások gyermekekkél, a 6.szám: Olvasószol-
gálati tapasztalatok két csepeli könyvtárban cimet viselik és 
egy bibliográfiai jellegű kézikönyv: Csomor Tibor Tárgyszókataló-
... »•(", , 

gusa. 
Az előző két kiadványról szólnék röviden, a Könyvtári 

GÁLICZKY ÉVA 

Megjegyzések gyermekkönyvtári 

tanulmányokról 



Hiradó adta terjedelmen belül. Először is: szerencsésnek tar-
tom, hogy két tanulmány és egy játékos útmutató jelent meg egy 
Í d 0 b e n* D u d á s ft-anclBfc'a: Olvasószolgálat a Csill*g-teleei gyer'-
mekkönyvtárban cimü dolgozata, ha egyben-másban vitára is kény-
szerülök vele, akkor is értékes tanulmány. Mindannyiunk egyik 
célja, ha hiányzik is még hozzá az egységes célkitűzés, hogy 
az általános iskolát végzők megismerjek a legfontosabb gyermeK-
regényeket, ifjúsági müveket. Ezen túl, hogyan használják a 
folyóiratokat, a katalógust stb. E kérdéseket nem ártana tobb 
könyvtárban is megvizsgálnil JÓ volna tudni a csepeli könyvtár-
ban a 7. oldalon lévő b. és c. pontokban jelzett vizsgálatok 
milyen eredménnyel jártak? A 8. oldalon lévő kérdések megoldása 
a 9. oldalon kicsit pesszimista statisztikát tükröz: a.gyermekek 
nagyobb része már elolvasta az ajánlott müveket. Lehet, hogy túl-
ságosan igazodunk az iskolai oktatáshoz? Hiszen úgy néz ki, hogy 
az Egri csillagokat, A Pál utcai fiúkat, A kincskereső kisköd-
mönt stb. már elolvasták és mindig e müveket ajánljuk. Felmerül 
a^kérdés: nem volna-e célszerűbb - figyelemmel kisérve a kötele-
ző irodalom olvasását s szükségszerűen ajánlva - erőnket más 
"standard" müvek ölvastatására koncentrálni. Azt hiszem, hogy az 
ajánlott kunyvek jobb megvaiasztása a magyarázata, hogy a 12. ol-
dalon szereplő, az ismeretterjesztő irodalom propagandájáról szó-
ló statisztika jobban mutatja a feyermekkönyvtárosi munka eredmé-
nyeit. E müvek kivül esnek az iskolai kötelező olvasmányokon, igy 
jobban érvényesül nevelő tevékenységünk. Talán joggal érzem úgy, 
hogy a 12. oldalon közölt statisztika után levont következtetés' 
nem meggyőző, nem veszi észre a szerző, hogy mekkora különbség 
mutatkozott az ajánlott ismeretterjesztő müvek javára. 

Dudás Franciska tanulmányának tanulságait csak helyesel-
ni tudom és azt hiszem, hogy az egész gyermekKonyvtárügy javára 
válnék, ha gondolatait, tapasztalatait minden gyermekkönyvtáros 
figyelemmel kisérné. Várom az értékes tanulmány folytatását! 



Friedrich Lañosné: Foglalkozás a 13-14 éves olvasókkal 
egy csepeli könyvtár~gyermekrészlegében, olvasásakor felmerült 
bennem, hogy a néhány évvel ezelőtt megjelent Hrehkova kötet, a 
forditok, a szerkesztő minden törekvése ellenére is "csak" pél-
da volt a gyermekkönyvtári munkához. Talán elérkeztünk oda, 
hogy saját könyvtári tapasztalataink alapján megirják a magyar 
"Hrenkovát". E-tanulmány gondolatai ösztönöznek erre a javaslat-
ra. Tézisszerüen jó néhány gondolat, kicsit bővebb indokolással, 
szinte indítója lehetne egy ilyen kötetnek. (Elsősorban az első 
néhány oldalra gondolok, mig a többi, más cikkekkel, tanulmányok-
kal összevetve lenne alkalmas egy ilyen kötetben.) Érdekesek a 
fiúk.és lányok olvasmányairól szóló adatok és elemzések. Azt hi-
szem, ezt.sem ártana több gyermekkönyvtárban megvizsgálni és pe-
dagógusok, pszichológusok véleményét kikérni további munkánkhoz. 

Az előző nehezebb súlyú dolgozatok után könnyebb olvas-
mánynak tünt Császár Antalné: Játékos foglalkozások gyermekekkel 
cimü "ötlettára". Nemrég Szombathelyen országos gyermekkönyvtáro-
si értekezleten Varga Balázs fejtette ki, hogy a gyerekek a könyv-
tárban sokoldalú szórakozási lehetőséget is találjanak. 
ez az elképzelés nem új. Mégis sokszor okozott gondot, hogy milyen 
módszerekkel, milyen játékokkal-foglalkozzunk a gyermekekkel. Csá-
szárné a könyvtárában már bevált.játékokat ajánl. Ötletei, játé-
kai szinesek, sokoldalúak, sziv van bennük és minden gyermek-
könyvtaros könnyen megvalósíthatja. 

Talán nem lesz olyan gyermekkunyvtáros, aki e három tanul-
mányt nem olvassa el. Sokat vesztene vele! 

PATAKI FERENCNÉ 
o 
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A közelmúltban megjelent további kiadványaink ismerteté-
sére - a következő számunkban térünk vissza. 

(Szerk.) 



AZ ADMINISZTRÁCIÓ JAVÍTÁSA ÉS CSÖKKENÉSE A KÖNYVTÁRAK SEGÍTSÉGÉVEL 

Az Igazgatósági Tanács múlt év december 15-én, a K.K.O. 
szóbeli előterjesztése arapján megvitatott a kerületi könyvtarak 
adminisztrációjával és a konyvtártechnika helyzetével kapcsola-
tos néhány kérdést. A hozott határozatok arra ösztönöznek, hogy 
kozos erőfeszítéseket tegyünk a felesleges, vagy' idejétmúlt WH-
minisztrációs kötöttségek és eljárások megszüntetésére. 

Mivel a Kezelési Szabályzat korrekciójának és mellékle-
teinek kiadását készítjük elő, most aktuális az adminisztrációs 
megterhelés felülvizsgálata is. 

Leginkább a kerületi könyvtárak dolgozói tudnak választ 
adni arra, hogy mit látnak - a gyakorlati munka folyamatában -
elhanyagolhatónak, mi az, amit egyszerűbben lehetne megoldani, 
milyen nyomtatványok kitöltése felesleges, vagy lehet-e mással 
helyettesíteni. 

A tikettes és nyugtatombos kölcsönzési eljárás hibáinak 
kijavítását (a kódjelek egységesítése, megfelelő szinjelző kar-
tonok biztosítása, a lejárati tasakok megduzzadásának kiküszöbö-
lése, a nyugtatömbök tartósabb megoldása stb.) ebben az évben 
folyamatosan meg kell oldanunk az ilyen kölcsönzési rendszerrel 
dolgozó könyvtárakban. - Ezeket a.kölcsönzési eljárásokat nem 
terjesztjük ki az eg«sz hálózatra, de a könyvtárvezető kérésére 
más könyvtarakban is bevezethetjük. 

Ez évben tobb könyvtárban számsorba rakott eílenőrző cé-
dulákkal végezték az á 11 o mán ye gye z t e t é st*. A könyvtárak egybe-
hangzó véleménye alapján (tapasztalatainkat felhasználva) a jö-
vőben ezt a módszert alkalmazzuk. Az eljáráshoz előre elkészít-
tetjük az ellenőrző cédulákat és Írásbeli útmutatót adunk az 
egységes és körültekintő végrehajtás biztosítására. 

Korábbi intézkedésünkben részletesen szabályoztuk a 
könyvek egyedi nyilvántartását'. Ennek lényege, hogy a cimleltár-
kunyvék vezetését megszüntettük, hiszen a beszerzési jegyzékeken 
már hitelesítettük az állománybavételt és a könyv megkapta az 



egyedi leltári számot. Az állomány ellenőrizhető, teljes va-
gyoni nyilvántartasa a csoportos leltárkönyv (beszerzési és 
leirási) mellékleteivel együtt. 

Miké Zoltán 

Zenei közönségszervezőnk .jelenti: 

A FILHARMÓNIA TERVEIBŐL 

Az idei hangversenyévad messze kimagaslik az előző évek 
zenei teljesítményeinek sorából, mind a müsorosszeállitás, mind 
a közreműködő művészek tekintetében. Az évről-évre újra hallha-
tó, s mindig teljes házat vonzó nagy szerzők müvei mellett sok 
elfelejtett alkotást, valóságos zenei csemegéket keltett életre 
ez a program. 

Munkájának értékelésére s a koncerlátogatók véleményé-
nek megismerésére hivta össze januárban a Filharmónia a közön-
ségszervezőket, s ez alkalomból jövő terveikből is megtudtunk 
egyet-mást, Elöljáróban leszögezték, hogy az iaei szinvonal igen 
nagy áldozatokba került s nem Ígérik, hogy a jövőben is tartani 
tudják... Mit várhatunk mégis az évad második felében s a to-
vábbiakban, a jelzett "szerenyebb keretek" koZott? Amit megtud-
tunk, az eléggé biztató. Bach h-moll miséje /Ferencsik vezényle-
tével/, Fischer Annie és Anda Géza zenekari estje, valamint Zu-
bin Méhta vendégszereplése fémjelzik a Tavaszi bérletet, amelyet 
az idén az orgona átépítési munkálatai miatt az Erkel Színház-
ban fognak megtartani. Beethoven összes hegedü-zongoraszonátáját 
adja elő Pallagi János és Wehner Tibor a Kamarateremben. /Jegyek-



egyébként is kaphatók./ Hat estéből álló bérletben hallhatjuk 
az Állami Hangversenyzenekar,tagjaihói alakult kiszenekarral 
Bach Brandenburgi versenyeit, egy-egy XX. századi külföldi ze-
neszerző, és Bartok müveinek kíséretében, a Zeneakadémia kis-
termében. (Azt a jogos kívánalmat, hogy egy este lehetőleg egy 
stilus legyen képviselve, egyelőre nem tudják teljesíteni.) 

Nagy érdeklődésbe tarthat számot a tervezett Bartók-
ciklus is. A gordonka hivei ősszel Rosztropovics és Tsutsumi 
játékában gyönyörködhetnek. Jövő évi vendégeink kozott szere-
pel még Elisabeth Schwarzkopf, valamint Isaac Stern, de Yehudi 
Menuhinz is újból hallhatjuk majd l968-ban. Külföldön élő nagy 
karmestereink közül Doráti.Antal és Solti György látogat el 
hozzánk ugyancsak 1968-ban. 

Elhangzott a kamarazene kedvelői r.szérol az a kívánság, 
hogy szívesen látnánk viszont a kiváló bécsi Música Antiqua 
együttest és a már oly régen itt járt Wiener Oktettet is... Egye-
lőre azonban "csak" a Juilliard-vonfemégyes l969-es látogatását 
Ígérték meg.' 

Foglalkoznak a bérlőknek azzal a kívánságával, hogy 
"rövidebb" bérleteket bocsássanak ki. A nyári Károlyikerti bér-
letek már valószínűleg csak 4-4 estéből fognak állni. 

Hangversenytermeink szük befogadóképessége miatt fel-
merült egyes hangversenyek, különösen oratóriumok megismétlésé-
nek a terve is, esetleg bérleten kivül! Ennek a tervnek az élet-
revalóságát a Saul megismétlésének nagy sikere is bizonyltja. 

Mindent egybevetve, várakozással tekinthetünk az elkö-
vetkezendő zenei események elé. 

KLINDA MÁRIA 
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PÁRTHIREK 

Vezetőségválasztó taggyűlésünk után a pártcsoportokba a követ-
kező bizalmiakat választották: . 
Farkas Józsefné (2-es könyvtár), Gállczky Éva, Hornyánszky Ká-
rolyné (központ), Kusnyár Lászlóné (37-es könyvtár), Radvány 
Tíborné (7-es gyerek), Rudas Klára (l-es könyvtár), Sugár JE-
nőné (19-es könyvtár), Urai Béláné (5-os könyvtár), Varjú Gé-
záné (31-es könyvtár). 

- o — 
y 

December 25.-i taggyűlésen Révész Ferenc elvtárs tartott érde-
kes beszámolót a IX. Pártkongresszuson szerzett tapasztalatairól. 

- o -

A pártvezetőség elkészítette féléves munkatervét,,amelyet a tag-
gyűlést megelőzően a pártcsoportok tárgyalnak meg. 

- o -

Az intézet- és pártvezetöség együttes ülésén megtárgyalta a 
könyvtár 1967-es tervét. 

- 0 

Január 28-án a Fővárosi Tanács klubtermében szabad pártnapon 
Hantos János elvtárs, -a Fővárosi Tanács VB elnukhelyöttese, 
"Kongresszus után, választások előtt" cimmel élénk érdeklődést 
kiváltó előadást tartott. 

- o -

Pártszervezetünk új instruktora Á d á m Istvánná elvtárs, a 
VIII. kerületi PB munkatársa. 



SZAKSZERVEZETI HÍREK 

Március 2-án, d.u. 4 órakor a központ ebédlőjében szakszerve-
zeti kuldott-értekezletet tartunk. A küldött-értekezlet napi-
rendje: 

1.) Beszámoló az Sz.B. és a Számvizsgáló Bizottság munkájáról 
2.) A Szakszervezeti Tanács, a Számvizsgáló Bizottság, a Tár-

sadalombiztosítási Tanács és a budapesti értekezlet kül-
dötteinek megválasztása 

Ez úton is jeieazykhogy a küldött értekezlet - a Budapesti Bi-
zottság javaslatára - 39 tagú Szakszervezeti Tanácsot választ, 
amely a maga soraiból választja meg az új Szakszervezeti Bizott-
ságot. A március 2.-Í küldött-értekezletre a 10 főn aluli szak-
szervezeti csoportok egy.küldöttet, a 10 főn felüli csoportok 
két küldöttet delegálnak, ..a szakszervezeti bizalmiakon kivul. 

• . XX . . 

Január 12-én a Központ ebédlőjében szakszervezeti küldött-érte-
kezletet tartottunk, a szakszervezeti küldöttek és a szakszervezeti 
aktivisták részvételével. A küldött-értekezleten Urai Béla Sz.B. 
titkár tartott tájékoztatást az M.Sz.H.P. Kozponti Bizottságának 
a szakszervezeti munkáról szóló határozatáról. A küldött-érte-
kezlet egyhangúlag elfogadta az Sz.B. 1967 évi költségvetési 
tervezetét, amelyet Molnár József gazdasági felelős terjesztett 
elő. Ugyancsak a küldött értekezleten zajlott le a Jelölő Bizott-
ság megválasztása is. A Jelölő Bizottság elnöke: Szőke Tiborné, 
a Jelölő Bizottság tagjai: Bacsa Andrásné, Meiszner Tamásné, 
Mitru Ibolya, Pályi Éva, Svientek Sándor és Tamás Éva lettek. 

XX 

Negyven,jelentkezővel megkezdődött az 19o6/b7 évi szakszervezeti 
oktatás. A december 15.-én megtartott első foglalkozáson,32 részt-
vevőnek Révész Ferenc elvtárs tartott beszámolót az M.Sz^P. 
IX. Kongresszusán szerzett élményeiről. A szakszervezeti oktatás 
bizalmija továbbra is Kondorosi Sándor maradt. 



Az Sz.B. december 10-én az l-es gyermekkönyvtár helyiségében 
Télapó-Ünnepséget rendezett.dolgozóink gyermekei részére. Az 
Sz.B. a bizalmiak észrevételei alapján a résztvevők és a meg-
ajándékozottak korhatárát a tervezett 10 éves korról 12 éve? 
korra emelte fel. A kellemes hangulatú rendezvényen az Állami 
Bábszínház művészei biztosítottak színvonalas műsort, amelyet 
a kicsi és nagyobb gyerekek egyaránt élvezettel néztek. A báb-
müsor után "Télapó bácsi" kb. 2oo gyermeknek nyújtott át ajándé-
kokat. A sikeres rendezvényért köszönet illeti Csernák Bélánét, 
Kővári Józsefnét, Hiripi Lajosnét, az l-es gyermekkönyvtár kol-
lektíváját, a Gazdasági Osztály és a Kötészet közreműködő dol-
gozóit. 

. • ' . XX « . 

December 10 - január 10 kőzött - kiküldött Sz.B. tagok jelenlé-
tében - szakszervezeti csoportér.tekezletek.zajlottak le. A cso-
portértekezleteken a szakszervezeti bizalmiak beszámoltak két-
éves munkájuk eredményeiről'és problémáiról. Ez alkalommal ke-
rült sor a szakszervezeti bizalmiak tisztségújitására és a kül-
döttek megválasztásara. A bizalmiválasztások során 6 szakszer-
vezeti csoportban következett bejvbizalmi\ változás« • • • • • XX • • • • • 

KISz HÍREK 
Január 19-iki taggyűlésünkön ünnepélyesen elbúcsúztattuk két 
"veterán" KISz tagunkat, Oláh Attilát és Illés Zsuzsát. 
Ugyané taggyűlésünkön ismertette a vezetőség az 1967. I. félévi 
munkaterv-javaslatot, melyet a tagság egyhangúan elfogadott. 

» 

A KISz február havi munkaterve: 
Február lb: Taggyűlés. (A KISz jellegének tisztázása. 

Előadó: Moldován elvtárs, a KISz-vezetőképző 
iskola"előadója) 

Február 18: "Fiatal könyvtárosok találkozója" 

3f : X » X X 



E Z T Ö R T É N T . . . 

A 28-as könyvtárban február 2-án megalakították Az érettségizők 
klubját. Ennek célja, hogy a könyvtár messzemenő..támogatást nyújt-
son a dolgozók esti gimnáziuma végzős haligatóinak az érettségire 
való felkészüléshez. 
Ezt megelőzően a könyvtár Vers- és szinmübarátok Körében A mo-
dern dramaturgia kutatási területei-röl számoltak be január 27-én. 

A csillaghegyi könyvtár Művelődési körében január Í9-én A művészi 
visszatükrözés sajátossága, január 20-án pedig Az erkölcs fejlő-
dése cimen tartottak foglalkozást. Előadó és vitavezető Pásztor 
Gyula tanár volt. 

A 44—es könyvtár Fiatal Olvasók Klubjában Tóbiás Áron a felszaba-
dulás utáni magyar irodalomról adott elő. 
Ugyancsak a 44-es könyvtárban január 4-én A-bibliai csodák és ja-
nuár 11-én A vallás és az ember cimen rendeztek vitát Barna Lász-
ló föisKolai tanár, illetve Ponori Thewrewk Aurél vezetésevei. 

A 8-as könyvtár 'előadássorozatában Koczkás Sándor egyetemi tanár 
Hazafisag és nemzetköziség cimü előadására került sor január 6-á 

. == . 
A 4h—es könyvtar Filozofiai Korében a január 10-i program A szo-
cialista forradalom továbbfejlődésének perspektívája volt. 

• • 

A rákosszentmihályi könyvtár Művelődési Korében nagy sikere volt 
Paál József építészmérnök szines diapozitivvel illusztrált elő-
adásának'^ modern építészetről". 

• — — , 

A 29-es könyvtár gyermekrészlegeben a kerületi általános iskolák 
V. osztályos tanulói egy csoportjának Barta Andrásné ismertette 
a tananyagukhoz kapcsolódó biológiai, történelmi és földrajzi 
tárgyú könyveket. Az előadást kiállítás tette szemléletessé. 



A 8-as gyermekkönyvtárban január 31-én értékelték a Könyvtári 
faliújságon négy hónapon át nyilvántartott honismereti pont-
versenyt. A versenyben résztvevő 120 ifjú olvasó közül a leg-
jobb eredményt elérők kaptak dijat. Ezt követte a Könyvtári 
eszközök jó felhasználását bemutató játékos vetelkedő. 
Cseppkövekcsodavilága, Aggtelek cimen nagy érdeklődéssel ki-
sírt előadásra került sor február 8-án a Fényes Adolf utcai 
napközis osztály tanulóinak a 8-as gyermekkonyytarban. 

• — —- • 

A 14-es gyermekkönyvtárban Három, tavaszt ünnepiünk cimen Örsi 
foglalkozás zajlott le január 2-án. 
A magyar történelem kimagasló hőseiről, korukat megjelenítő re-
gényekről tartottak ismertetést január 24-én ugyanott. 
Több, mint 40 kisdobos könyvtarismereti vetélkedőn mérte össze 
erejét január 20-án. 

• — — • 

A 15-os gyermekkönyvtárban január 24-én iró-olvasó találkozó 
keretében vitatták meg Kertész Erzsébet életrajzi regényét. 
Ugyanitt II. osztályos napközis gyermexeknek január 31-én mese-
délutánt tartottak a könyvtarosok. 

• — — • 

Milyen hosszú ideig élnek az állatok? Meuyik a legerősebb állat? 
Miért épit várat a hód? - kérdésekre kaptak választ a február 
2-i meseórán a 16-os gyermekkönyvtár kis olvasói, 

* — — « 

Az iskolai Ki mit tud versenyhez kaptak segítséget a 23-as gyer-
mekkönyvtár úttörő-olvasói január 24-én és 26-án. Ugyanekkor meg-
tekintették A három tavaszt ünneplünk kiállítást. 
Vidám téli délután cimen vetítettek 65 résztvevőnek mesefilmeket, 
majd osztottak ki az olvasószervezési verseny dijait a konyvtarosok 
január 17-én, 
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A 28-as könyvtár gyermekrészlege olvasóinak egy csoportja a 
Nemzeti Galériába látogatott, ahol a XIX. és a XX. század ki-
emelkedő festményeit tekintették meg. 
Uttörőzászlók mesélnek cimen tartottak őrsi foglalkozást janu-
ar 31-én. 

> • = = . 
! 

A 34-es könyvtár gyermekrészlegében Várkonyi Lajos január 24-én 
A repülés és hajózás történetéből cimen tartott előadást 

. = . 
A 47-es könyvtár gyermekrészlegében Konyvbarát Kor-t alakítottak 
30 olvasó részvételével. 

• = = , 

A 4-1-es,könyvtár gyermekrészlegének ifjú olvasói január 7-én ol-
vasó-értekezleten beszéltek meg a könyvtár munkáját, a könyvek 
védelmét és olvasmányaikat. 

. — . 
• t 

Az l-es gyermekkönyvtárt olvasóinak Polgár Judit előadóművész tar-
tott mesdélutánt február 16-án. 
A 4H—es-és 45-ös konyvtkr gyermekrészlegében meeeóráuj a 4-3-as 
könyvtár gyermekeinek könyvtárhasználati vetélkedőt szerveztek. 
A 35-ös könyvtár gyermekrészlegeden Szép Budapest cimen tartottak 
dia-vetitést. ' 

A Bibliográfiai és Propaganda osztály munkatársai múlt esztendei 
színvonalas, jó munkájukért intézetvezetői elismerésben része-
sültek. 



• » 

Ez évtől kezdve müanyagboritóval látják el az új könyveket. A 
Kötészet munkatárkai a kerületi könyvtarak dolgozóinak bemuta-
tót tartottak a müanyagboritás módjáról. 

. —:. 
Collegium Musicum cimmel a Belvárosi Népművelési Fórum és a 
Zenei Könyvtár ebben az'évben az alábbi előadásokat tartotta, 
illetve tartja. A Bécsi klasszikusok sorozatban tíeethoven-ről: 
január .17. Zongoraszonáták, variációk. Január 31. Versenymüvek. 
Február 14-. V. (Sors)-szimfónia. Febr. 28. Missa Solemnis, -
Schubert-ről. Márc. 14. Dalok, kamaramüvek. Márc. 28, Befeje-
zetlen szimfónia. 

SZEMÉLYI HÍREK 

Kinevezések 

Bodor bélánét, a 45-os könyvtár munkatársát múlt év december el-
sejével, ez év január elsejével pedig tíaán Magdolnát, a 35^ös 
könyvtár, Bezsák Lászlóné repülőst, Farkas Juditot, az l-es gyer-
mekkönyvtár, Gehér Józsefnét, a 6-os könyvtár, Gyursánszky Zol-
tánnétf a Nyilvános szolgálat, Hernádi Gyorgynét, a Feldolgozó 
osztály, Kelecsényi Istvánnét, a 26-os könyvtár, Kendői Katalint, 
a 28-as könyvtár munkatársain, nevezte ki az intézetvezető. 
Dr. Nagy Emiinét, a Katalogizáló- csoport megbízott vezetőjét ugyan-
csak ez év január elsejével nevezte ki az intézetvezető. 

# 

Véglegesítés 

Mohai Sándornét, a Gazdasági osztály munkatársát január elsejével 
véglegesítette az intézetvezető. 

* * * 



Megbj zás 

Az intézetvezető Tamás Évát oizta meg január elsejével a 20-as 
könyvtár vezetésevei. 

Áthelyezések 

Bicskei Máriát a 42-esből a 20-as könyvtárba, Láoa Hajnal repü-
lőst a 26-os és Varga Márta repülőst a 37-es könyvtárba helyeste 
at az intézetvezető. 
Csöppüs Terézt repülősi munkakörbe helyezte az intézetvezető. 

Kilépés 

Szarka Jézsef, a Kötészet dolgozója és Varga Ilona, a 2-es könyv-
tar munkatársa más munkahelyre távozott. 
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