




A FŐVÁROSI 
SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR KÖZLÖNYE 
XII. évf. 1.sz. 1968. január-február 

A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR 
ERBDMÉHYEI AZ 1967-ES ÉVBEN 

Elkészült a könyvtár 1967 évi .jelentése« A központ és hálózat összefoglaló 
adatalt közöljük ebből, összehasonlítva az 1966« óv megfelelő számaival» 
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2,3o7.498 
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182,379 
188,076 

6,481,529 
6,566,93© 

1* A központi könyvtér (a zenei könyvtért ide számítva) 2 egységgel 
szerepel 

2* A fiókkönyvtárak közé soroltuk a különálló gyermekrészlegeket is 
35* Könyvek, egyéb k ö n y v t á r i e g y s é g e k é s d i a f i l m e k e g y ü t t e s száma 

4 ® O l v a s ó t e r m i ( k ö z p , ) é s d i a k ö l c s ö n z é s r e ( h á l ó z a t ) b e i r a t k o z o t t a k k a l 
e g y ü t t 

5* A kölcsönzött diafilmekkel együtt 
A könyvtárfejlesztés 1 fiók- (Vár) és 1 különálló gyermekrészleget 

képviselt 0.SZ. kvt«). Több könyvtárat felujitottunk. 



A központi könyvtár főbb adatai 
> 

Megnevezés - 195Ő 1967 
Könyvtári állomány, db 
Ebből könyv, kötet 

Beiratkozott olvasók száma 
Kölcsönzők és helyben olvasók 
Kölcsönzött és helyben olvasott 
könyvtári egységek 

666.941 
445.817 1 1 
9.995 
91.748 

232.213 

672,76o 
459.213 2 ) 

12.087 
II0.340 

282.832 

^Ebből feldolgozott periodika 72.036 
2^Ebből feldolgozott periodika 72.732 
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A kerületi könyvtárak főbb adatai 

Megnevezés 1965 1967 
Kerületi könyvtárak száma 
Kerületi gyermekkönyvtárak 
Különálló gyermekrészlegek 
Fiókkönyvtárak 

46 
13 
21 
31 

46 
13 
22 
32 

» Együtt 111 113 

Kölcsönzőhelyek száma 
Könyvtári állomány 
Beiratkozott olvasók4^ 
Kölcsönzők^ és helyben olvasók 
Kölcsönzött kötetek és diafilmek 

. . 24 
1,640.557 
172.384 

2,2o8,723 
6,249.316 

21 
1,736.115 
175.537 

2,235.313 
6,284.098 

1^Könyvek, diafilmek és folyóirat-évfolyamok együtt 
2^A dia-kölcsönzésre beiratkozottakkal együtt 
^Diafilm kölcsönzőkkel együtt 

A felnőtteknek kölcsönzött kötetek %-os megoszlása 
. • 

1966 1967 
Szépirodalom 
Ebből, uj magyar 

régi magyar 
vllágirod. klasszikusai 
szovjet irodalom 
népi dem« irod. 
egyéb szépirodalom 

Ismeretterjesztő irodalom 
Ebből, ideol.-politikai 

műszaki irodalom 
mezőgazd. irodalom 
természsttud. irodalom 
egyéb ismeretterjesztő 

67*6 
22*3 
lo«3 

- 13*4 
4*9 
4*5 
12*2 
32*4 
7*3 
4*e 
o*5 
5*2 
15.4 

67*1 
22*8 
9*9 
12*5 
5*2 
4*3 
12*4 
32*9 
7*5 
3*8 
0*5 
5*2 
15.9 

összesen, loo»« loo.o 



A kölcsönzött gyermekirodalom %-os megoszlása 

Megnevezés 195S 1957 
Képeskönyv 15.4 14.5 
Gyermek szépirodalom 5b.1 5o,o 
Gyermek ismeretterj. irodalom 34.5 35.5 
Összesen 1.00.0 loo.o 

A könyvtárfejlesztés ï a beiratkozott olvasók szénának ter?ssésait 
Loi.o %~ra, a kölcsönzés tervszéœàt 99.5 %~ra teljesítettük, vagyis az utób-
bival fél százalékkal a terv mögött maradtunk. 

TOLNAI GYÖRGY 

OSSZDOLGOZÓI ÉRTEKEZLET 

A január 51-én megtartott összdolgozói értekezleten Révész Ferenc igazgató 
elvtárs beszámolt a könyvtár 1967. évi munkájáról és felvázolta 1968-as ter-
veinket. Elaondotta, hogy 1967-ben a könyvtár jól teljesítette népművelői a-
lapfeladp.tát. Eredményeinket mind a könyvállomány, mind a beiratkozott olva-
sók, mind pedig a kölcsönzött kötete, számának emelkedése jelezte, örvende -
tea azoknak a rétegeknek fokozódó olvasási igénye (munkás, gyermek, pedagó -
gus), amelyekre az MSzMP VIII* kongresszusa is felhívta a figyelmet. Olvasó-
ink"aegfiatalodásaM is feltűnői 6-24 éves korú az olvasóink 60 Megvaló-
sítandó feladatként jelölte meg a munkásszármazásu fiatalokkal való foglal -
kozáa módszereinek kidolgozását. Pozitívan értékelte azoknak a feladatoknak 
a teljesítését, amelyek a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordu -
lójával, az országgyűlési és tanácsválasztásokkal, az MSzMP IX. kongresszu -
sával kapcsolatban könyvtári munkánkban jelentkeztek. Elismeréssel szólt a 
könyvtér kiadványairól, felemlítette a Kötészet jó munkáját. Kiemelte népmű-
velési munkánk korszerű voltát és javuló együttműködésünket a társadalmi 
szervezetekkel, intézményekkel; a népmüvelés különböző eszközeinek komplex 
érvényesítésére törekvést és a jelentős akcióknál a központi osztályok és ke-
rületi könyvtárak együttes erőfeszítéseit, a kollektiv munkát. 

1967-ben a könyvtár gazdasági tevékenységét uj alapokra helyezték. 
Megtörtént a kataszteri nyilvántartás, az alapieltér felvétele, a selejtezé-
si szabályzat összeállítása, a munkaterületek elhatárolása. 

Az 1968-as év fő feladataiként - a MSzMP KB határozata folytán - a 
közgazdasági könyvek és a nemzetközi kérdésekkel kapcsolatos müvek forgalmá-
nak emelését jelölte meg, s azokat a könyvtári akciókat, amelyeket Gorkij 
születésének századik, a Párt megalakulásának ötvenedik évfordulójának meg -
ünneplésére terveztünk. Már eohen az évben elkezdjük a Tanácsköztársaság 



50-Ik évfordui osaak könyvtári előkészületeit is. 
Révész elvtárs ezután pénzügyi helyzetünket elemezte és kiemelte a 

népművelési tevékenységben az észszerű gazdi >dáu érvényesítését, a gazdál-
kodási és munkafegyelem megszilárdítását. 

TÁJÉKOZTATÓ 
az 1968, évi cé!fcjK»t alomra kitür -1 fal» .U okról 

Az 1968, évi munkaterv megvitatása során az Igaz-
gatósági Tanács az alábbi célprémiumo faladat itüzését hagyta jóvá* 
A,) Központi könyvtár: 

a,) A szociológia klasszikusul könyvtárunkban, 
b. ) Kisnyomtatvány-gyűjtemény mint helytörténeti dokumentum, különös 
, tekintettel Budapestre, /Gyűjté , feldolgozás, feltárás» tárolás,/ 

o.) A kiadások vezetése költséghelyek szerint egy-egy kerületi könyv-
tár, illetve osztály bontásában. Ezek alapján jellemző működési mu-

, tatók képzése, 
B,) Kerületi könyvtárak* 

a*) A hatásvizsgálat eszközei, alkalmazásuk lehetőségei, a szerzett 
, tapasztalatok, 

b,) A fizikai dolgozók tanuló gyermekeinek segítése a könyvtárban, 
o.) Beszélgetések könyvekről. Olvasószolgálati megfigyelések a gyer -
, mekkönyvtárban. 

d.) Tanulmány a hálózat könyv anyagának központi beszerzésére, feldől -
gozására óa nyilvántartására. 

e.) A társadalomtudományi müvek népszerűsítése. 
f.) A politikai gazdaságtani, ezek közt az uj gazdasági mechanizmussal 

foglalkozó müvek népszerűsítése. 
A korábban meghirdetett célprémiumoa feladatok - amennyiben azokat az 

elmúlt időszakban nem valósították meg - e tervévre is változatla-
nul érvényesek. 

Felhívjuk munkatársaink figyelmét, hogy a titkár-
ságon (Kutas Enőc-éné elvtársnőnél) jelentsék be, milyen tárgykörrel óhajtanak 
foglalkozni. Az igazgatóság Írásban közli az érdekeltekkel a jelentkezés el-
fogadását. Az elkészült dolgozatok benyújtása ugyancsak a titkárságon törté-
nik. 

1967. november 7-én kiosztásra került céljutalmaki 
ARATÓ Ahtal* Szovjet müvek féléves forgalma a 27.sz. kerületi.könyvtárban. 

Jütalma* 12oo.- Ft 
KONRÁD,Éva.- IFJ. .SZEQSŐDI Jánosné: A 14-15 évesek olvasmányainak vizsgálata 
a 37. sz. félnőtt és gyermekkönyvtárban. jutalma: 7oo.~ Ft 

TÓTH Jánosné* Hogyan segítjük az Úttörőszövetség célkitűzéseit a 28-aa 
könyvtár gyermekrészlegében. Jutalma* 9oo.- Ft 

% 
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VIZSGÁLÓDÁS A KÖLCSÖNZÉS 
SZÜNETELÉSÉNEK OKAIRÓL 

Sok év tapasztalata bizonyltja a kölcsönző és a módszertani kérdésekkel fog-
lalkozó könyvtárosoknak: a beiratkozott olvasóit egy része nem veszi Igénybe 
folyamatosan a könyvtár szolgáltatásait, időnként "szünetel". Az aktiv olva-
sók száma - akiknél a vizsgálat időpontjában könyv van - az év negyedik ne -
gyedében általában a beiratkozottak 68-75 %-a. Az év elején végzett mérésnél 
e százalékszám Jóval nagyobb, de az abszolút szám nem különbözik lényegesen. 
1967-ben az év első és utolsó negyedében igy alakult az aktiv olvasók száma: 

Ï. .négyed IV».negyed 
l-es könyvtár 2.435 2.488 
2-os " 4.273 4.462 
10-es " 3.799 3.523 
11-es " 3.341 3.506 
18-as " 2.963 2.710 
19-es " 1.999 2.047 
25-ös " 3.378 3.062 
26-os " 1.767 1.623 
39-es 3.500 3.245 
40-es " 1.244 1,162 
46-os " .913 946 
47-es " 1.092 1.162 

Nem igy észlelhető ez a Jelenség az önálló gyermekkönyvtárakban,mart 
a negyedik negyedben a végzett 8. osztályosok már nem látogatják ezeket, a 
nyilvántartásban azonban szerepelnek. Ennek következménye, hogy általában 
ősszel kevesebb az aktív általános iskolások száma a könyvtárban, mint ta -
vasszal. Pl.: 

l-es gyermekkönyvtárban 2,911 2..338 
10-es " 1,063 .864 
15-ös " 1.332 1.108 

Ez.. évben 17 könyvtár munkatervében szerepel a "szünetelés" okainak 
vizsgálata. Ezzel készítjük elő az ősszel sorrakerülő szakmai vitát, amely -
nek keretében megtárgyaljuk az olvasók összetételének alakulását, a szünete-
lés társadalmi ós könyvtári okait. A vizsgálódást 25 kölcsönzési napon fel -
vett adatok elemzésével kezdjük (Január 22 - február 23-ig) Mándy Péter köz-
gazdász, a KKTK Piackutató csoport vezetője tanácsai szerint összeállított 
mérőlappal. 

A mérőlapon az olvasó adatain kivül a szünetelés kezdő és befejező 
dátuma szerepel..Feltételezzük ugyanis, hogy az olvasók egy részénél a szü-
netelés időleges, s a vizsgálódás időszakában (szeptember 3o-ig) megismét -
lődbet. A szünetelés okait a mérőlapon két csoportban tüntetik fel aszerint, 
bogy a szünetelés tényét az olvasó a könyvek visszaadásakor közli a könyv -



tárossal, vagy csak akkor közli azt, amikor aár elhagyja à könyvtárat. Ily -
módon különválnak - feltételezzük - a szünetelés könyvtárosakivüli okai (idő-
hiány, elköltözés, betegség, oaaládiok), s a könyvtáron múló okok (könyvhi -
ány, zsúfoltság, udvariatlanság). A késedelmi-, kártérítési dij körüli vita, 
s az ezt követő szünetelés a könyvek visszaadásakor dől el, mégis könyvtári 
okként kezeljük majd. Az okok hitelességét egyébként a szünetelés időtarta-
ma is igazolni fogja; alátámasztja, vagy cáfolja majd elképzeléseinket az 
olvasó válasza kérdésünkrex a szünetelés után jön-e újra a könyvtárba vagy 
seai? 

Feltételezzük, hogy a 25 kölcsönzési napon a szünetelni szándékozók 
indokainak mindenféle változata előfordul, s ennek alapján a végleges mérő -
lapokra már ezek az Indokok kerülhetnek. 

.Ezeket aláhúzással jelölhetik majd a vizsgálódásban résztvevő könyv-
tárosok. Eddigi számításaink, amelyekkel a lemorzsolódás mértékét és helyen-
ként okait vizsgáltuk, egyértelműen 25~3o %-oa lemorzsolódást mutattak, a ez 
évről-évre megismétlődött. Leginkább társadalai, könyvtáron kivüli okokra 
bukkantunk, amelyek részben életkori sajátossággal, részben munkahely válto-
zással függtek össze. A? okok hitelességót nem vonjuk kétségbe, de a szüns -
telő, tehát zömében gyakorló olvasó megkérdezésével az olvasók olyan igénye-
it is feltérhatjuk, amelyeknek kielégítésével a lemorzsolódás feltehetően 
csökkenthető. Hiszen az ismert társadalmi okokon kívül szerepet játszhat a 
könyvtár állománya, szolgáltatása, gyermekeknél pl. a jótállás megvonása, a 
nyitvatartási idő kérdései, s ha az éltalános rendezés feltételei nem is a -
dóttak, egy-egy könyvtárban mégis elképzelhető a baj orvoslása. 

Ebben a meggyőződésben kezdik el a vállalkozó könyvtárosok a vizsgá-
latot, s nagyon reméljük, hogy ez nemcsak a szakmai vitára való színvonalas 
felkészüléssel jár majd együtt, hanem a könyvtár és az olvasók kapcsolatai -
nak azilérdulásával is. 

DOBOS PIROSKA 

GORKIJ - MA 

Száz éve született - s bárminőkét éve halott. 
Már életében nehéz Írónak, nehéz olvasmánynak tartották. 
Csehov 1903-ban igy irt egyik irodalmár-barátjának Gorkijról» "Azt 

hiszem, idő multán Gorkij müveit elfelejtik, de őt magát aligha felejtik 
el, még ezer év múlva sem. Ez az én véleményem, vagy csak igy érzem, és az 
is lehet, hogy tévedek..." 

Valóban tévedett, mert az élet dialektikája másképpen forgatta meg 
& Gorkij képet az olvasók tudatában, mint annakidején várni lehetett. 

1903 után szinte másik Gorkij született. Aki az 1905-ös forradalom 
ihlette könyvét, Az anyá~t Amerikában kénytelen megírni, gyors tollal és a-
gitációs hévvel, a háború előtt kezd neki önéletrajzi trilógiájának, a hu -



jzas évek közepén fejezi be legigényesebb társadalmi regényét,Az Artamonovok-
at, haláláig dolgozik a XX* század egyik legnagyobb igényé fejlődésregényén, 
« Klira Számgin életé-n, hosszú évekig tevékenyen pihen ós gyógyíttatja magát 
lorrentoban és még tevékenyebben veti bele magét; a szovjet kultura és iroda-
lom szervezésébe, irányításába, megalapozásába* 

S ma mégis újra probléma Gorkij - pontosabban a Gorkij könyvek olva-
sása könyvtárainkban és világszerte, csakhogy másképpen, mint Csehov idején* 
Ám a hiba nem Gorkijban, hanem benn fink von. 

Nem annyira az olvasókban, hanoin a kiadókban, iskolai tanmenetek! 
könyvi;árakben és könyvpropagandában. 

A klasszikusok "sulykol ésa ' mindig kétélű fegyvernek bizonyult, vi -
tathatatlan remekműveket is beleszámítva. 

A könyvkiadás pedig elkövette Gorkijjal gzemben azt a látszólag meg-
tisztelő, de a gyakorlati kulturmunkában szinte megbocsáthatatlan hibát,hogy 
diszkiadésok firmájában egybeolvasztotta többsíkú, sokfajta művészi érté -
kii és műfajú Gorkij-életművet. Előbb élénk pirca tiz kötetben, majd avarbar-
na husz kötetben, szinte megérinthetet]en azépaégü kínai selyembe burkolva* 
•Ahelyett, hogy a legváltozatosabb eszközökké!, formátumokkal, zsebkönyvektől 
az illusztrált egyedi kiadásokig adták volná ki Gorkij műveiből ténylegesen 
azt - elbeszéléseket és meséket, regényeket és életrajzi portrékat, sainaü -
veket éa irói vallomásokat, melyek drámaibbak, az igazi színmüveknél la -,ani 
maradandó, korszerű és vitathatatlan aranyalapja a szocialista-realista kul-
túrának. 

A könyvtárakban - ha őszintén fölmérjük a Gorkij-képet, nagyon sok 
kiadású müvet találunk, áia ezek a könyvek agyonolvnsottak, utankötöttek. S 
a sorozatok - különöBen a husz kötetes - alig kihasználtak >rt csak. a szak-
ember ismeri ki magét a szigorú Időrend irodalomtörténeti tematikájában. 

Mi lenne tehát a feladatunk a száz éves születési évfordulón? 
Megkeresni és megtalálni elsősorban mindazt Gorkijban, ami ma,I960-

ban fontos és érdekes, művészi és olvasmányos, S nemcsak Gorkijban, hanem 
Gorkij világában és Gorkij világirodalmi szerepében. 

E bonyolult feladat - ha gyakorlati oldalát nézzük - túlságosan is 
egyszerű. Csak meg kell fordítani eddig használt ós begyakorlott kaleidoaz -
kópunkati nem közelibe, hanem távolabbra, nem mikrokozmikuoan, hanem a makro-
kozmosz látószögével kell újra szemrevételezni Gorkijt a világirodalomban. 

Mit irt Csehov? "Gorkijt aligha felejtik el, még ezer év múlva sem..'.' 
Valóban, sok Írásbeli és dokumentális bizonyítékunk van erre. Csak elő kell 
venni képzeletben és az ajánló-polcon is azokat a könyveket, amelyekből Gor-
kij személye, vai*ázslat03 egyénisége rajzolódik elénk. A levélíró Gorkij, 
három különálló összeállításból iss Csehov és Gorkij, Lenin és Gorkij, Ma-
karenko és kortársai levelezéséből. 

Azután az emlékezések, milyen érdekas módon látta Tolsztoj, Szta -
nyiszlavszkij, Fegyin, Katajev vagy Stefan Zweig, Gellért Oszkár ós Illés 
Béla az irót, s milyen érdekes kulisszatitkokat árult el a Gorkij-müvek meg-
filmesítésé kapcsén az amerikai Leyda (Régi és uj) nemrégiben megjelent 



szovjet filmtörténetében« 
S az 1920-aa évek; irodalmi világáról milyen érdekes újdonságokat kö-

bölt a Helikon folyóirat (1966/1-2) s a Filmkultura (1967/5) ~ ®h©l «161 s 
a háttérbon is szinte mindenütt Gorkij a főszereplő. Vagy as 1954-es első 
szovjet Írókongresszus körüli időszak, amelyről annyi Gorkij-cikk, előadói , 
beszéd, tanulmány szól, de ott van még politikai és társadalmi háttérnek pl. 
Illyés Gyula nemrégiben újra kiadott útirajza, az Oroszország is (Szíves ka-
lauz kötetben). 

S ha már a magyar Íróknál és a magyar irodalomnál tartunk, hányan 
"állították" be a magyar kulturába Gorkij személyét s szerepét? Hiszen erről 
nemcsak a két kiadást megért Gorkij Magyarországon kötet beszél, hanem még 
izgalmasabban az 1918-19-es forradalmakról szóló Mindenki ujakra készül ki -
advány négy kötete, Bálint György cikkeinek gyűjteménye s az Uj kor nyitánya 
cimü, az Októberi Forradalom ötvenedik évfordulójára kiadott gyűjtemény. 

Ami pedig a Gorkij könyveket illeti - külön kell választani életko -
ronként és érdeklődési körönként, olvasmányosság szerint és művészi, sőt fi-
lozófiai mondanivalóját tekintve az életmüvet. S természetesen a különféle 
olvasókörökben, vitákon, az egyes kerületi könyvtárakban tartandó osszejö -
veteleken megfelelő,"bontásokban" elővenni újra és újra Gorkij erre a célra 
kiválasztott müveit. 

Gyermekeknek pl«, kis "filológusok" látókörét bővítve, elővenni az 
orosz meséket és az itáliai meséket, s kivenni belőlük az egyezéseket és el-
lentéteket, olasz és orosz gyerekek, felnőttek, tájak különbözőségeit és 
megegyezéseit. 

A nagyobb diákok már az életrajzi trilógiát "cédulázhatják" kit pon-
tosan megállapítva a sokfajta mesterséget, azoknak szakmabeli jellegzetessé-
geit, furcsaságait, melyeket a késői utókor számára is oly mesterien, szinte 
szakmai lexikonba illően rögzitett Gorkij. 

A serdülő ifjúság képzeletvilágát talán a drámák hősei foglalkoztat-
hatják legjobban - ha segítünk rávezetni őket. - Mindehhez kitűnő segitő a 
Színházi kalauz, mely továbbvezetheti a Gorkij dramaturgiáját megismerő d i -
ákokat és más fiatalokat a XX. század többi drámaírójának módszertanába is. 
Az Éjjeli menedékhely figurái előrevetítik az egzisztencialista dráma eljö -
vendő hőseinek lelki állapotát, ahogyan kitűnő tanulmányában Konrád György a 
Magyar Helikon kiadású illusztrált Éjjeli menedékhely kötet utószavában le-
vezeti mindezt, éppúgy mint Gorkij és Brecht laikus számára egyáltalán nem 
szembetűnő kapcsolatát is. 

Az egyetemisták és értelmiségi olvasók száméra a fő-téma a gorkiji 
életmű legegyetemesebb, ám legnehezebb összefoglalója a Kllm S igln regény-
kolosszus. Ami nélkül - ma mér tudjuk - nem ismerhető meg igazan a szovjet 
irodalom sem, de az orosz történelemnek az 1880-as esztendőktől folyó idő -
szaka sem, mely az 1917-os forradalommal robban. Ez a regényfolyam, amirs 
Gorkij évtizedekig készült, s több mint egy évtizeden át irt, s haláláig be 
sem tudott fejezni teljesen, négy évtized oly részletes krónikája, mintegy 
nyolcszáz szereplő felvonultatásával, hogy semmi mással nem pótolható és 



semmi körülményék kőzött nero kerülhető ki. 
Igényes rönyvtáros, aki ad e rangra (s magára) valamit, ñero képzelhe-

tő el könyvtárunkban sem, ki többé-kevésbé ne vette volna sorra a XX. század 
vilégirodalroának legragyobb regényvonulatát. E regények sorába nagyon kevesen 
iktatták be a KLiro Szá gint, holott ez a rail központi jelentőségű. 6 nerooaak 
& modem epika utolérhetetlen csúcsteljesítménye, hanem a szocialista regény 
nagy teljesitménye is. Ahogyan Sükösd Mihály összegezte (Valóság, 1967/10)t 
"Kivételes teljesítménye a szocialista regénynek, lehet, Solohov, Aragon, 
Déry, Semprun, Ssçlzsenyioln nagy vonulatánál is teljesebb eredményű és aa -
radandóbb érvényű." A főhős jellemábrázolása oly filozófikus ráadásul, az"ü-
res lélek" szédítő mélységeinek Magasságok nélküli megjelenítése), hogy a 
nákonyos,Peer Gynt-től Camus ás Beckett eszelős figuráiig minden megtalálha-
tó benne. Erről szól Lunacsarszkij korabeli és Kardos László professzor mai 
tanulmánya (Közel ás távol c. kötet) s még tovább az Esztétikai olvasókönyv-
ben a Gorkij és Kafka c. tanulmány. 

Az olvasók szélesebb rétegei számára változatlanul az a feladatunk, 
hogy végigkövessük - szinte kózenfogva - Gorkij életét. Mégpedig a müveivel» 
a z életrajz mindenekelőtt, az élet sodrában megfigyelt emberek közül a dol -
gozó emberek (pl. Huszonhat férfi - egy leány), "volt" emberek (az Éjjeli ae-
nedékhely), a forradalmárok (Pável és anyja Az anyá-ból), utazásaiból pl. az 
Amerikai útinapló ós a Mesék Itáliáról. Külön fejezetet jelentenek azok a 
Görkij-elbeszélések, melyek már 1919 után készültek s a forradalom előtti e-
seményeket drámaian ábrázolják (pl. a Lószunyog, mely Az áruló cimmel külön 
kötetben is megjelent), a polgárháború éveit pedig vérben-vasban (pl. Külön-
leges történet). Külön kell felhívni a figyelmet - bár ugy gondoljuk, ez a 
könyvtárosok előtt közismert - Az Artamonovok generációs-regényre, amely az 
1920-as évek közepén Íródott, s a kereskedő-osalád témának (orosz Budden -
brook-ház) kiérettebb, végleges megfogalmazása, amit 1899-ben, még fiatalon 
a Poma Gorgyeiev-motivummal kezdett meg Gorkij. 

Gorkij világa autonom világ, az összefoglalt és újjá teremtett tár-
gyi és történelmi világ bőségével, ahogy kutatói és méltató! találóan megál-
lapították. A Gorkij-kötetekből külön földrajzot lehet kimásolni a Volgától 
a korabeli Pétervár és Moszkva leírásáig, a tanulmányokból és levelekből kis 
irodalomtörténetet lehet összeállítani. (Thomas Mann szerint Gorkij legszebb 
irása a Tolsztojról irott mesteri portré.) 

Vannak irók, akik nehezen hozzáférhetőek, mintha kagylóhéj védné ö -
ket. Csalétkül viszont sok egyszerűen megirt és nagyonis átlátszó müvet hagy-
nak hátra, szinte az olvasó megtévesztésére vagy kijátszására. Gorkij - na: 
a nehezebben megfejthető, az irodalompropaganda és az iskolai oktatás által 
még fel nem fedezi ,t müveknek kiválasztása, ajánlása, feldolgozása. Be ehhez 
az is kell, hogy a könyvtárosok vegyék elsősorban kézbe az eddig kagylóhéj -
ban őrzött müveket, közöttük a Kliro Számgin-t. Mert ezeknek elolvasása nél-
kül nemcsak nem tudunk előrehaladni, de szegényebb világirodalmi áttekinté -
sünk is. _ 

Gorkijt ma a világirodalom felől lehet legkönnyebben megközelíteni,s 



ha erre az ufcra -épünk, biztonságosabban helyezzük el az irót a szovjet iro-
dalom Gorkij nevével kezdődő, világirodalmi értékű áramlatéban is /Lásd» E -
csedy-Gáliczky "Gorkijtól napjainkig" bibliográfia Gorkij fejezetét,/ 

TÓBIÁS ÁRON 

TELEFON-INTERJÚ KÖNYVTÁRAINK 
TERVEIRŐL ÉS GONDJAIRÓL 

- Halló, Sashalom! Mi újság a könyvtárban? 
- Októberben uj helyiségbe költöztünk. A 32-es könyvtár egy eldugott^ 

mellékutcai korcsmaépületből főútvonalra Jutott kiï a Szabadság ut 79-be. 
Szabadabb, tágasabb lett a kölcsönzőterünk is - mondja Simon Lászlóné könyv-
tárvezető. 

2 2 A régi könyvtár loo m területü volt, az uj, több mint 2oo m • A 
régibenolvasóterem nem volt, ezért a 2ooo kötetes kézikönyvtári anyagukat é-
vekig csomagokban tartották. Olvasóterem hijján folyóiratok olvaatatásáról 
sem lehetett szó. Most viszont a tágas, szép olvasóterem, a modem bútorok 
sok mindenre kedvezőbb lehetőségeket nyújtanak. A sashalmi pedagógusok mind 
többen Jönnek. Hosszabb iclőt töltenek az olvasóteremben. A szakmai-pedagógi-
ai müveket is felmérbetően nagyobb számban olvassák. A könyvtár cimjegyzé -
kekkel segíti őket tantárgyaik oktatásában. A "Petőfi és kora" címjegyzéket 
nemrégiben kapták meg? a könyvtár rövidesen ujabb címjegyzékeket állit ösz -
azé a történelem, matematika és politechnika fellelhető könyvanyagáról is. 

Ugy tervezik, ha a bútorvásárlásra a szükséges pénzt megkapják, -
a tágas, szép udvarban kerti olvasó-részt létesítenek. Itt a KISz-szel kö -
zösen rendszeres klubdélutánokat és irodalmi-esteket szándékoznak rendezni. 
Máris megállapodtak az Ikarus-gyár szinjátszókörével, hogy időnként fellép -
nek a kerti rendezvényeken. 

A gyermekrészlegben a Hősök-fasora uti iskola növendékeinek be -
kapcsolásával irodalmi szakkör alakult november elején. Már ők léptek fel a 
decemberi fenyőfa-ünnepségen is. ók adják a műsort ez év április 4.-ére, no-
vember 7.-éroj és Móra Ferenc emlékünnepélyt is rendeznek, 

,Az uj környezetben kedvezőbb feltételekkel végezhetnek hatásvizs -
gálátokat. Ebben az évben legalább bárom hatásvizsgálatot terveznék, 

Bánatuk: a könyvbeszerzés szük anyagi bázisa. Októberben zsúfolt 
könyvespolcok várták az olvasót. Jelenleg szinte üresek a polcok. Ez rész -
ben öröm, mert Jelzi: megnőtt az olvasók száma, másrészt szomorúság, hogy 
még a legfontosabb uj kiadású müveket a m tudják olvasóik kezébe adni, -

Másik bánatuk: "Még nem ette meg a kutya a telet" és a légfűtés 
kazánja (méretének rossz tervezése miatti) nem fütl a helyiséget 14-15°-nál 
"melegebbre". Dideregnek, fáznak; a munkatársak többnyire meg vannak hűlve, 
sürgősen segíteni kell! 



Rákospalotán 
- Egyiket megnyitottuk, a másikat bezártukl — ezzel jellemzi » perem-

kerület könyvtári terveit, gondjait Tóth Ilona, a 29-es vezetője. 
A nagy könyvtárat múlt év november fi-án nyitották. A régi helyisé-

get szabadpolcossá modernizálták és uj berendezést kaptak. Az olvasótér, 
sajnos, ne® bővülhetett, de igy is sokkal szebb, korszerűbb lett. 

.Rákospalota - a hajdan elnyújtózkodó nagy falu - ma is azétszórt 
település. Ebből adódnak gondjaik az olvasószervezésnél. Amúgy is megcsap -
pent az olvasók száma, 1965-höz viszonyítva 350-nel, hiszen az átépítés mi-
att öt hónapig kellett zárvatart»niuk! 

Most -cselekedni kell. Minél több életjelet adni az újjáalakított 
.önyvtái létezéséről. Ezért plakátokat helyeznek el a középületekben, a ta-
nácstagok segítségével Rákospalota lakóihoz röplapokat juttatnak el. Igye -
kesnek összegyűjteni a lemorzsolódott olvasókat és ujakat toborozni. 

Egy fiók-könyvtáruk, a Régi-Fóti uton (az Ó-falu területén) je -
lenleg, átalakítás miatt, zárva tart. Legnagyobb problémájuk ott, hogy ki 
kell selejtezni az állomány nagy részét és pótolni ujakkal. A körülbelül 
40 műhelyiség bővítésére nem nyilik lehetőség, de korszerű berendezést kap-
nak és szabadpolcosok lesznek ott is. A kőművesmunkákkal már készen vannak, 
rövidesen jönnek a szobafestők, s nyáron, amikorra remélhetőleg megnyílik 
ass újjáalakított könyvtár, várják a forgalmas városrész uj olvasóit és azo-
kat is, akik az azóta megszűnt, e területen működött villamos mozgókönyvtár 
olvasói voltak. 

Uj momentum: a kölcsönzési időt meg kívánják hosszabbítani. Eddig 
kétszer kölcsönöztek hetenként, összesen tiz óra időtartamban. A megnyiló 
könyvtárban,- éppen a várható forgalom miatt - még egy kölcsönzési napot 
Iktatnak be. 

Könyvtár a Várban 
A budai, 11-es könyvtár fiókkönyvtára mult év október végén nyilt 

meg. A Tár-negyed város- és müvészettörténetileg is különleges emeletes há-
zában: a műemlék.Stojakovits-házban, ahol a kapualjban csúcsíves ajtókeretet 
láthat az olvasó. Maga a könyvtár a bejárattól jobbra, Budapest egyik leg -
értékesebb, a XT. századból eredeti állapotban fennmaradt gótikus belső tere. 

- Az olvasók a Várban laknak - mondja Böhönyei Jánosné, a fiók-
könyvtár vezetője -, de jönnek a Váci utcából, a Margit-szigetről, s a város 
minden részéből, akik kirándulnak ide, az Országház utca környékére. Két -
száz olvasónk van, de mindennap beiratkoznak ujak é3 ujak. Jönnek, kikérik 
a könyvet ós leülnek az asztalokhoz. Amatőr művészettörténészek a Vár ópi -
tése - építészeti múltja - iránt érdeklődnek. Néhány igazán értékes törté -
nelrai és művészettörténeti könyvünk van, de főleg külföldi anyagot feltáró-
ak. Viszont az olvasók elsősorban a budai vár történetéről szóló müveket ke-
resik... Meg is lehetne ezeket szerezni antikváriumokból és magánosoktól, -
ha futná a pénzügyi keretből. 



3ooo kötet könyvük ven. Máris kapcsolatot teremtettek a Várbarátok-
és a Tabán-barñtok körével. Az ő segítségükkel Vár-történeti- és irodalmi 
témákból torvoznek kiállításokat, rendezvényokot. Ehhez a központi B-gyiijte-
mény segítségét kérik. 

A.Budapest Történeti Muzeummal már a nyitás előtt jó kapcsolatot to-
roratottek» A könyvtárhelyiség díszítésére "ősbuáai" régészeti tárgyakat kap-
tak tő Lük. így egy XV. századbeli ballusztrád kődarabot és török tálakat Bu-
da török megszállásának idejéből. 

Érdekes véletlenek is adódnak! 
Beiratkozott nemrégiben a könyvtárba Bojár Ivánné restaurátor, kide-

rült, hogy a fenti régészeti tárgyakat ő restaurálta. Gyakori vendégük a Vár 
egyik régi "szerelmese", Koroda Miklós iró, akinek az uj könyvtár máris ony-
nyira a szivéhez nőtt, hogy riportot irt róla a Magyar Nemzetbe és a Népsza-
vába. Ennek hatására nem kis számban jöttek uj olvasók. 

(folytatjuk) 

EGY ÉV A GORKIJ TÉREN 

Mult év november 18-án évek óta napirenden lévő probléma oldódott meg Pest -
ujhelyen. A lakosság kérelmére és a XV. kerületi Tanács támogatásával meg -
nyilt a Gorkij téren a 34/1. sz. fiókkönyvtár. Ezzel a korszerű, modern lé -
tesitménnyel ujabb "fehér folt" tünt el a "könyvtári térképről", amelynek -
peremkerületről lévén szó - igen nagy jelentősége van. 

A település vidéki kisváros képére emlékeztet, nagy területen szét -
szórt, földszintes házaival -, ahol a lakosság még elég távol érzi magát a 
fővárosi életformától. A terület kulturális létesítményekben rendkívül sze -
gény; a közelben csupán egy keskenyfilmeket vetitő mozit mondhat magáénak. 

Az igéijyek azonban ezeken az adottságokon már túlnőttek. 
, Az uj fiókkönyvtár létjogosultságát igazolja, hogy az elmúlt évet 
455 beiratkozott olvasóval zárta és a heti háromszor három órai nyitvatar -
tés alatt naponta átlagosan 5o-6o kölcsönzőt lát el olvasnivalóval. 

A beiratkozott olvasók 2/5-a felnőtt, közöttük a 26-4o éves korcso-
port dominál. Foglalkozás szerint többségük munkás, ezt követi a nyugdíjas 
és az alkalmazott kategória. 

Olvasmányaik megválasztásánál a könyvtáros ajánlását, segítőkészsé-
gét szívesen fogadják, sőt el is várják, habár ez a nagy forgalom mellett 
sokszor nehézséget jelent. 

Igen változatosak az igények. A klasszikus és uj magyar müvek mel -
lett szívesen olvassák szovjet irók könyveit. Nagy az érdeklődés a politi -
ka, technika és művészetek irodalma iránt is. Meglepő a versek szeretete a 
muukásolvasók körében. 



Minden kérést igyekszünk teljesíteni* Amennyiben a fiókkönyvtár állo-
mányában nincs meg a kivánt könyv, a kerületi könyvtárból kölcsönözzük. AR 
olvasók hálás köszönete megéri a cipekedés fáradságát is. 

Mivel a könyvek egy-egy példányban állnak rendelkezésre, az elöjegy -
zések szerepe megnövekedett. 

Gyermekolvasóink négy iskola tanulói közül kerülnek ki. Legtöbbjük a 
Pestujhelyi-uti iskola - fiókkönyvtár környékén lakó - növendéke. Innen már 
napközié csoportok több,alkalommal felkeresték a könyvtárat és kevés kivé -
fcellel be is iratkoztak. Az ősszel megrendezett olvasóazervezési verseny e-
redmónyeként sok kis olvasóval gyarapodott a könyvtár. 

Egy teljes esztendő van mögöttünk; ennek eredményeit és tényszámait 
tekintve elmondhatjuk, hogy érdemes volt fiókkönyvtér létesítése, s reméljük, 
a későbbi évek ezt még inkább bizonyítani fogják. 

RÉPÁSI JÁNOSNÉ 
34-es könyvtár 

AMI A JELENTÉSBŐL KIMARAD... 
(A csillaghegyi könyvtár életéből) 

Gépelem az éwégi jelentést. Mintha nehezek lennének az ujjaim. Lehet egyél -
talán egy év eseményeit néhány papírlapon rögzíteni? Az a valóság, amit szá -
mokkái, adatokkal, megfogalmazott mondatokban közlök, vagy az, ahová kószáló 
gondolataim visznek? Nem, a jelentésben nincs helyük! Itt viszont szót kér 
néhány emlék, fürgén kopognak a billentyűk. Gyermekkönyvtári mozaik készül, 
vagy 

... ami a jelentésből kimarad... 
A könywédelemről eszembe jut a jegyzőkönyv. Két hatodikos olvasóm a 

saját és két tanú aláírásával bizonyította (kitépett irkalapon, nyolc helyes-
írási hibával), hogy ez egyik osztály faliújságján megtalálták a könyvemhői 
kivágott Petőfi képet. Nem leplezték le a bűnöst, nem Ítélkeztek, csak a 
tényt közölték. A tettes önként jelentkezett. Most töprenghetek azon, ez va-
jon könywédelem-e? 

Beiratkozott olvasók. Gyakran ingajárat. Beiratkozom - kiiratkozom. 
Sztojka Samu például kéthavonként kóborol errefelé, de akkor mindig be akar 
iratkozni. A tasakja szerencsére megvan, jótállója ugyan nincsen -, rokonai 
közt közel s távol nincs.Írástudó felnőtt. Viszont mór van pályaválasztási 
terve. Mérnök akar lenni. Értelmes cigánygyerek, semmi sem lehetetlen. Sok •• 
kai jobban vág az esze, mint Gomán Miskának. Miska minden héten bejön, pedig 
nem tud olvasni. Két osztályt végzett, jövöre dolgozni megy. A múltkor nyert 
egy szájharmonikát. Az a k t i v á k igen aktivan súgtak neki a vetélkedőn. 



Propagandamunka. "A fehér törzsfőnök" forgási sebessége bizonyltja, 
hogy leghatékonyabb a suttogó propaganda* 

. Fiókkönyvtár. Illegálisan működik. Könyvtáros- és olvasólétszán há -
rom fő. Könyvtárosi munkájukat részben az "anyakönyvtárban" végzik, es a 
szerzeményezés, - a kölcsönzés otthon folyik. Mert mi mást gondoljak a há -
rom testőrről, akik egyszerre jönnek, mindaddig segítenek, mig sikerül ki -
mazsolázni a jó könyveket, akkor udvariasan elköszönnek? 

A könyvtáros, akinek feladata as olvasóvá nevelés is, időnként kény-
telen varázsigéhez folyamodni. Ugye, hogy nem lehet mindent beirni as igazi 
jelentésbe? Például a gyerek nem akar könyvet vinni. Tiltja a szülői szigor. 
Talán "kampót" vitt haza az ellenőrzőben, vagy az anyu kielégítőnek tartja 
az otthoni könyvállományt, de az is lehet, hogy aznap éppen bal lábbal kelt 
fel. Mindegy. Az olvasójegyre ráiromt v á r l a k . A gyerek rövid időn be-
lül visszatér» Gyakran irom le a bűvös szót, néha elébeteszem: nagyon, ok -
vétlenül. Szinte biztos a hatás. Mi ez, varázslat? Az a gyanúm, inkább hiú-
ság. - A gyereket várják valahol, számontartják. 

Helybenolvasés helyett inkább bolyban olvasást Írnék. Lásd hangya -
holy. Szimatolni, cipekedni, vonulni, kicsi gyerek nagy könyvvel, az igen, 
az megfelel a valóságnak. 

Csoportos foglalkozás. Hát itt megjárnám alaposan. Ha a gyerekeket 
kérdezném, visszakérdeznék, hogy az mi. Váltig mondogathatnám, hogy már volt 
ilyen nálunk. A csiriz szóra jobban reagálnának. 

Aki már nem tud ujat kitalálni a "feladom a kérdést, ki felel rá?" 
márakönyökömönjönki vetélkedők helyett, az.hnzza ki bátran a kacatos fiók -
ját. Talál abban képet, borítólapot eleget. Hogy ezeket időrendi vagy témák 
szerinti csoportosításban,.csomagolópapírra vagy térképvázlatra ragasztat -
ja-e fel, ez részletkérdés. Ha fogy a csiriz, emelkedik a hangulat, a gyere-
keket pedig nem lehet elhallgattatni. 

Kérik a Tarzant. Ugylátszlk, lassan hiánycikk lesz a pad alatti, bi -
rodalomban. Vagy egyszerűen csak szemfülesek a fiaim, tudják, hogy ilyenkor 
megrakja őket az ember egy csomó jó könyvvel, a többit meg előjegyzi számuk-
ra. Mire mind elolvassák, átírjuk őket a felnőttbe. Törjék tovább a fejüket 
a kollégák! 

Határidő előtti hajrá. Nem a könyvtárosé, hanem az olvasóké. Kötele-
ző könyv az utolsó napon. Tudománytölcsér szakköri versenyek előtt. Plaká -
tot, képet, verset, de most, azonnali Egy-két matek példa holnap reggelre. 

Tűnődést milyen mértékben legyen ilyenkor a könyvtáros két lábon já-
ró lexikon? 

Nemrég olvastam, hogy a pedagógus.sajátitsa el egy színész koncent-
ráltságát ós egy bohóc rögtönzőkópességét. Azóta titokban edzek. 

Mit lehet csinálni, 1000 darab kétfllléressel? Világtakarékossági 
napot. Szétszórni, fclszedetni, képzeletben forinttá változtatni, beosztani, 
tervezgetni. A pénztörténeti előadás után nem árt némi testmozgás, s mellék-



termékként egy kis fejszámolás. 
Propagandaanyag lehet minden, ami szines, ami képes, amit rakosgatni, 

rendezgetni lehet Gyűjtjük tehát a kártyanaptárt. Sok közülük Ízléstelen, 
giccses, sehaj, majd kiválogatjuk. A maradék alig fér el két asztalon.Nagy -
szerű témák, sok a kapcsolási lehetőség könyveinkhez. Idő- és térjátók. 

Kapcsolat az iskolákkal. Egyszerű: Az én gy.rekeim a ti gyerekeitek, 
tehát a mi gyerekeink. 

Végül védekezés az utolsó ezé jogán: Az éwégi jelentés a kötelező iro-
dalom, ez - a szabadon választott. Fordított esetben biztosan az lenne a 
kedves, ez a mostoha. 

CSÁSZÁR ANTALNÉ 
21-es könyvtár 

"OLVASNI jó" mozgalom 

Könyveink propagálásának és tudatos olvastatásának egyik fő eszköze a bib -
liográfia. 

1967-ben könyvtárunk Vészi Éva szerkesztésében kiadta az "Olvasni jó" 
cimü bibliográfiát. Ez formára is eltér az eddigiektől, mert téma szerint, 
kié füzetekben csoportosítja az ismertetéseket. A bemutatott könyvek népsze-
rűek, közkedveltek, de éppen az annotáció által lehet művészi és politikai 
tartalmukat tudatosítani az olvasókkal. 

E bibliográfia alapján szándékozunk a mozgó-könyvtárban könyvpropagan-
dát kifejteni. A feladat újszerűségénél fogva izgalmas és érdekes. Ugyanis 
technikai okok miatt nehézségekbe ütközik: egyedül vagyok könyvtáros, napon-
ta más helyre.megyünk, Így ugyanazzal az olvasóval ritkábban találkozunk, 
helyszűke stb. 

À feladat két részből áll: 
a végrehajtás feltételeinek megteremtése ós a végrehajtás. 
Az első feladat a terjesztendő könyvek számbavétele volt. Ezek egy ré -

ase nincs,meg a szükséges példányszámban, ezeket a központi raktárból sze -
reztera be. Számba vettem a tekintetbe jövő olvasókat: 18-40 év közti munká -
sokat választottam ki erre, tasakjukat piros jellel láttam el. A tasakjukba 
jelző lapot tettem, erre a már olvasott könyvek oimeit Írom fel. 

Az olvasók érdeklődési körének elemzése sorén arra az elhatározásra ju-
tottam, hogy a bibliográfia ajánlott konyvanyagát kibővítem, ebből a célból 
megbeszélést folytattam Vészi Évával, a bibliográfia készítőjével. Ennék so-
rán közös megegyezéssel tárgykörönként kibővítettük az anyagot.. 



50-60 í,vasóra tarjad ki ez a felmérés. Eddig 10 olvasót vontam be a 
mozgalomba y «g :is t kikölcsönözték a bibliográfiát, másrészt pedig ennek 
alapján adtam í a könyveket. 

Érdeklődéssel várom az eredményt. Erre. szintén tájékoztatom a kollé -
gákat. 

Már most megjegyz -i, hogy itt az esetleges ;ativumok is tanulságosak 
lesznek. 

BOGYCSZLAI SÁNDORNÉ 

IFJÚSÁGI KLUB A 18-AS KÖNYVTÁRSAI, 

Klubunk 1964 szeptemberében alakult. Akkor, az első összejövetelen 100 fi -
atal Jelentkezett» Nagy szám ez ahhoz viszonyítva, mennyire kis alapterüle-
tű a könyvtárunk- Mai napig sem értem, hogyan fértek el, de főként azt nem, 
miért Jöttek el ennyien és mit vártak a klubtól. Ezt azóta sem sikerült ki-
deríteni, mert soha többet nem láttunk a 100 fiatal közül, körülbelül 70-et. 
A megmaradottak viszont lelkesen és örömmel Jártak továbbra is, természete-
sen beleszámítva az első év nehézségeit; megszokás, ismerkedés, gátlások 
feloldása. Azonban minden év újrakezdés volt. Ennek igen sok és elfogadható 
oka van. Az érettségizők legnagyobb része lemorzsolódott,ez a későbbiek 
folyamán törvényszerűvé vált,legalábDis ami a nagy átlagot illeti. A kato -
naság ós az egyetem is sok tagot elvont a klubtól. 

Ezek minden évben visszatérő problémák és gyakorlatilag szeptemberben 
mindig njjá kellett szervezni a klubot a megmaradt kis mag köré. Ennek több 
hátránya is mutatkozott. A gyerekek egymás közötti ismerkedése is nehezebb 
dolog, mint gondolnánk. A régiek fenntartásokkal, ha lehet igy mondani, a 
bennfentesek magabiztosságával kezelték az ujakat, ami sok esetben eltaszí-
totta az érzékenyebb, kevésbé közvetlen gyerekeket. 

A klub programját Igyekeztünk mindig ugy összeállítani, hogy nagyjából 
minden tipusu előadás és beszélgetés szerepeljen benne. Az első két eszten-
dő gyakorlata bebizonyította, hogy a legkülönbözőbb témákból minden előa -
dást szívesen hallgatnak és hozzászólnak, amennyiben az előadónak sikerül 
megteremtenie azt a hangulatot, amely lehetővé teszi, bogy a félénk.éa gát-
lásos gyerekek is fel merjék tenni gyakran bozzánemórtő kérdéseiket. Erre 
nagyon Jó példa volt Sas György előadása az uj gazdasági mechanizmusról. 
Utána azt Írtam be a klubnaplóba, hogy a legsikerebb est volt. Valóban, er-
ről az akkor teljesen uj és ismeretlen, de mindannyiunkat izgató témáról, 
olyan intenzív vita alakult ki, amelyhez hasonló estek hangulata, bosszú 
időre meghatározhatja egy ilyen kis közösség életét ás aktivitását. Ellen-
példa erre egy biológiai előadás, amikor bár a téma maga nagyon érdekes 
volt (ösztön, értelem, gondolkodás, tudat, képesség, tehetség), s bizonyos 
fokig kapcsolódott a középiskolai tanulmányokhoz, mégis szinte azonnal be-



fejeződött, az előadás után egyetleo hozzászóló am akadt. 
Nem állítom, hogy minden esetben az előadó» muiik a sikeff o (gyerekek - . 

ben is náha érthetetlen passzivitás mutatkozik, éppen olya»km>f *»lkor senki 
ses várná. Jellemző példa erre: Megnéztük a "Szevasz Vera" cimü filmet ¿s a 
következő klubnapra meghívtuk a két főszereplőt, Keményi Marit és Bálint Ta-
mást. - Két - a klubtagokhoz hasonló korú - kedves és közvetlen fiatalembert, 
akik mindent megtettek annak érdekében, hogy szóra birják közönségüket, de 
©gy-két lényegtelen kérdésen kivül néma esenébea ült az egész társaság. Ez 
annál is érthetetlenebb volt, mart a fii« maga le számos, a fiatalok érdek -
lődési körébe vágó gondolatot vetett föl. Később elmondták, hogy éppen az 
zavarta Őket, hogy egykorúak és egymás között szégyeltek lijen témáról be -
szálgetnl. 

Általános, jellemzője klubunknak a spontaneitás. Nem abban az értelemben, 
hogy program és terv nélkül dolgozunk, de a tény, hogy minden pénteken égyütt 
vagyunk a fiatalokkal, egyúttal azt is jelenti, nem tudunk mindig valami a -
lőre megszervezett előadást biztosítani számukra. Ilyenkor rendszerint sza -
bad beszélgetésbe kezdünk, ami nagyon sok esetben kialakítja a következő 
pénteki klubest témáját. Ilyen volt egyik legjobban sikerült vitaestünk a 
nacionalizmusról, az I, és II, világháború békekötéseiről, A beszélgetés 
folyamán erre terelődött a téma, s a következő alkalomra felkészültünk, meg-
hívtunk egy végzős történelemszakos egyetemistát, aki kitűnően vezette a vi-
tát, s végül mindannyian ugy éreztük, hogy nagyon sok kérdést elkerült tisz-
tázni. így került sor a giccsről, az egzisztencializmusról szóló vitákra is, 
Ennyit a multunkról, 

A klub jelenlegi állapota» összetételében, érdeklődésében minden eddi -
ginéi kielégítőbb és jobb. Az Utóbbi esztendőben olyan stabil és megbízható 
közösség alakult ki, akikre mindig lehet számítani és akik, nyugodtan állít-
hatom, nagyon jól érzik magukat könyvtárunkban, ám nemcsak ők vannak megelé-
gedve velünk, mi is elmondhatjuk, hogy sokmindent elértünk 10-15 fiatallal. 
Sikerült rászoktatni őket a rendszeres olvasásra; a könyvtárat nemcsak akkor 
látogatják, ha klubnap van, hanem itt készülnek fel az iskolai feladatokra 
is; rendszeresen használják a rendelkezésükre bocsátott segédeszközöket. Ta-
lán nem tűnik nagy eredménynek, mégis az: megtanítottuk olvasni olvasóinkat. 
Mi, akik évek óta foglalkozunk ezzel a korosztállyal, tudjuk, milyen nehéz 
volt elhitetni velüki jó olvasni és nem mindegy, hogy mit. Kényszer, erő -
szakos ráhatás nélkül tettük, egyedül a jó baráti kapcsolat alapozta meg 
munkánkat. Ez az összeszokott társaság eljön minden foglalkozásra, még ak -
kor is, ha közvetlenül nem érdekli egyik-másik felvetett téma. 

Már említettem klubunk egyik jellemzőjeként a spontaneitást. A másik 
igen fontos tényező a saját erőből megoldott klubösszejóvetel. Ebben az év-
ben például összesen két Ízben hívtunk külső előadót, a többi alkalommal sa-
ját magunk oldottuk meg a foglalkozást. Ilyen volt a három részből álló "A 
regélő városok" cimü sorozat. Mindegyiket más klubtag tartotta, diavetítéssel 
egybekötve; vagy az Októberi Potradalom évfordulójára a Szovjetunióról ren-
dezett héromfordulós vetélkedő, amelynek a kérdéseit ml állítottuk össze ós 



« játékot vezettük le. Mindkettő nagyon jól elkerült, örömnél níöcöAtek 
közre a fiatalok éa nem is rosszul. 

Nem szeretném, ha elbizakodottnak vélnének, s klubéletünket rózsaszínű-
re festettnek tartanák, de mindannyian tudjuk, hogy ezek az ifjúsági klubok 
nagyon sokszor karülnek hullámvölgybe, ® ezekbői csak nagy erőfeszítés árán 
lehet kijutni. De végezetül azt szeretné» leszűrni saját saga» számára is, 
hogy ezeknek a kluboknak, öntevékeny vitaklubokká kell válniuk, ahol .megjca-
onlnak beszélni, olvasni, vitatkozni, adott esetben játszani is a fiatalok. 
Rengeteg más lehetőség is van a kulturálódásra, - színház, mezi, TV, BáGló, 
I f alöadéisoír. - .melyekkel egy kispénzű és kiskapacitásu klub nem tud é» ne» 
ia akar Wfc myeznl. 

HAVAS CBARÁKÉ 

SGIÜTTMÜKÖDÉS mi BUDAI É8 
A DABAS I EÖJOTTÁB KÖZÖTT 

Sokféleképpen kezdődhet el könyvtárosok együttműködése. Már az egyetem pad -
jki'oaa is. .Kissé talán furcsának tűnhet ez a megállapítás, de igy alakult ki 
a 36-as könyvtár gyermekrészlegének és a Dabas1 Járási Könyvtárnak a kapcso-
lata. 

Az egyetem elvégzése óta is rendszeresen találkoztunk csoport-
tífesakkal és sok egyéb mellett szakmai kérdéseket is megvitattunk. Bédei 
Andrásnéval, a dabas! könyvtár szervező könyvtárosával volt a legtöbb közös 
témánk) részben, mert közművelődési könyvtárban dolgozunk mindketten, rész -
ben, »ort mindkettőnket a gyexraékkönyvtári problémák érdekeltek a legjobban. 

Két éve tartó módszertani kapcsolatainkat kölcsönös látogatá -
sokkal is elmélyítettük. Számomra érdekes volt bepillantani egy járási 
könyvtár életébe. Több falusi könyvtárban is megfordultam. 

Könyvtárunk átalakítása ás megnyitása után önként adódott a le-
hatőség, hogy a két könyvtér dolgozóinak kapcsolatát kiterjesszük az olvasók-
ra is. A Hagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójának tiszteleté -
re rendezett *Auróra" vetélkedőnkre meghívtunk néhány dahasi pajtást. Ezzel 
mind a d*.basi9 mind a budai gyerekek számára még emlékezetesebbé tottük a 
nagy izgalommal vért rendezvényt. Az a tény, hogy neuosak a gyerekek egymás-
között, haue» Buda és Dabas egymással is versengett, annyira aktivizálta a 
gyérei-eket, hogy egyszer-kétszer vissza is kellett szorítani a nagy lelkese -
dást. Befejezésül megígértették velünk, hogy hamarosan ujabb vetélkedőt ren-
d»zünk. ledéi Andrásáé, « játékvezető azt is megígérte, hogy a téli szünidő -
ben leviszi Deb&sra a legjobban szereplő pajtásokat. 

T&lósKlnülog ennek a bejelentésnek a hatására, a következő ren-
devvényOhkre - a »értéktartó szervezés ellenére - sokkal több gyerek jött el, 



mint vártuk » í » alkalommal .lrtuAlís politikai, gazdasági es közigazgatási 
kérdések szerepe ltok, IVi László, a dabasi könyvtár igazgatója alapos fol -
készültségével e¡; jó pedagógiai érzékkel számunkra ia élményszámba menő ver-
senyt rendezett» Kahéz volt végülis kiválasztani ezt a hét gyereket, akik a 
könyvtár művelődési autóján Dabasra mennek. H ok volt. a jól szereplő gyerek 
és sokan szerettek volna eljönni. Végül a kivál*.!« ..tott hét kis olvasó - iráa-
beli szülői engedéllyel - elindulhatott Dabasra. Vidám utazás után, - melyet 
a szakadatlan hóesés ja feg ks. julatoaabbá tett, megérkeztünk a könyvtárba. Iz-
gatott gyereksereg fogadta as. autót. Eövid ismerkedés után megkezdődött a 
küzdelem és közel két órán át tartott. A gyerekek szivesen maradtak volna 
még tovább is, de a játékvezető bejelentette utolsó meglepetését» meghivjék 
a gyerekeket ebédre. így a vetélkedőnek az éheo gyermekek diadalordítása ve-
tett véget. 

Végeredményben mindkét közös szellemi mérkőzésen a budaiak 
győztek, de a dabasi pajtások is szorosan a nyomukban haladtak. Különösen » 
könyvtárhaeználr fejtörőnél bizonyultak jobbnak. (Természetesen itt figye-
lembe kell venni,.hogy mi csak két hónapja nyitottunk és azóta van szabad -
polcos kölcsönzés.) 

A közösen lebonyolított rendezvények meggyőztek minket arról, 
hogy jó ötletnek bizonyult a pajtásokat is összehozni. A kölcsönös látoga -
táti, társasutazás a mlkrobussz.vl, más könyvtári környezet hallatlanul akti-
vizálta mindkét kis közösség olvasóit. 

Erre az évrs mindkét ' uyvtár tervbe vette a további együttmű-
ködést. 

BAJMÓCÉI JÓZSEFHÉ 

AZ 1968. ÉVI ÚJÍTÁSI VB LD17TEHV 

Általános jellegű feladatok 
1. Anyagtakar¿kossági, anyagnyilvántartás! és anyagellátási módszerek ki -

dolgozása. 
Célt anyagtakarékosség, önköltségcsökkentés, a gazdasági ellátó appará-

tus tehermentesítése, az anyagellátás gördülékenységének és szer -
vezettségének biztosítása. 

Megvalósítás módjai uj igénylési-, ellátási-, nyilvántartási- és szállí-
tási módszerek bevezetése, egyes anyagellátási feladatok és nyil -
vántartások egyszerűsítése, összevonása, esetleg megszüntetése, a 
folyamatos anyagellátás rendszerének további javítása. 

* 

2. A könyvtári iadványok s a könyvtár nyújtotta szolgáltatások minőségének 
általános javítása, ezen a téren a termelékenység növelése,, hatékonysá-
guk fokozása, önköltségük csökkentése. 



Célt önköltség csökkentése mellett nagyobb hatásfokú szolgáltatások biz -
tosltésa mind a kiadványok, mind az olvasószolgálat területén* 

Megvalósítás módjai jobb munkaszervezés, az anyagfeldolgozás és feltárás 
módszerelnek továbbfejesztése, az elkészült anyagok minél több oldala 
felhasználásénak biztosítása, a feldolgozás melléktermékeinek fel -
használása* A kiadványoknál gondos műszaki tervezés és kéziratelő -
készítés biztosítása, illetve ennék módszerbeli finomítása és a mun-
ka folyamatának jobb megszervezése* 

Kerületi könyvtárakat érintő feladatok 
1. A kerületi könyvtárak adminisztratív munkájának egyszerűsítése, ésszerű-

sítése, csökkentése* 
Céltaz újítások eredményeként felszabaduló időt az olvasószolgálat javá-

ra fordítani s ezzel a könyvtárak szolgáltatásainak színvonalát a 
lakosság, a látogatóközönség érdekében tovább emelni* 

Megvalósítás módja: uj nyilvántartási- és nyomtatványformák és hozzájuk 
tartozó eljárások kidolgozása, egyes nyilvántartási feladatok össze-
vonása, központosítása, megszüntetése vagy összevonása* Különösen 
fontos a nagyon munkaigényes állományellenőrzés, valamint az olvasó-
szolgálati elemzőmunkát elmélyítő módszerek finomítása, továbbfej -
lesetése* 

2» A kerületi könyvtárak kölcsönzési adminisztrációjának ésszerűsítése s 
lehetőleg gépesítése. 
Cél{időmegtakarítás, az addigi kölcsönzési rendszereknél jelentkező nagy 

figyelmet és sok időt igénylő módszer hátrányainak kiküszöbölése, a 
könyvvárosok idegi- és fizikai erejének kímélése, a manuális admi -
niestrácló megszüntetése, az olvasók gyorsabb és jobb kiszolgálása. 

Megvalósítás kódjai az eddiginél lényegesen gyorsabb,áttekinthetőbb, a 
bizonylati fegyelaat fenntartó, a lehető legnagyobb mértékben auto-
matizált és komplex kölcsönzési rendszer s a hozzátartozó műszaki 
berendezés megteremtése, amely a müveleteket lehetőleg egyidejűleg 
ás automatikusan elvégzi, megfelel az olvasószolgálati elemzés, a 
statisztika-készítés és kölcsönzési-lejárati nyilvántartás céljai-
lak, a könyvtár kölcsönzési rendszerét alapvetően nem változtatja 
meg, s gyorsaságával időt szabadit fel az érdemi olvasószolgálat 
céljaira* 

3* Uj propaganda ás szemléltető eszközök, segédanyagok (bútorok, állványok, 
tárlék, tablók st'b. ) ki&lakitása. 
Céltszéleaebb hatókörű, eredményesebb, agitatívabb, színesebb olvasás-

éi könyvpropaganda biztosítása. 
Megvalósítás módját a szükséges berendezések megtervezése, kikisérlete -

sése és általánosítása. 



4. Modern és célszerű könyvtári univerzális tipùsbutorzat kialakítása. 
Célt az egy ¿1 tervezés csökkentése, megszüntetése, az ezzel járó költ -

ségek csökkentése, a sorozatbangyt « §s és univerzális felhasználás 
lehetőségének biztosítása, kellő esztétikai, butorgyártás-technoló-
giai és szakmai színvonalon* 

Megvalósítás módja: variálható, kombinálható »©rendezések tervezése és 
létrehozása, megel? 5 modell-prototipuskisérletekkel olyan bútorzat 
tervezése, amely a l igkülönbőzőbb nagyságú, fttnkoiéjui és alaprajzú 
könyvtárak széria-beraMezését -akt; árról biztosíthatja, a legmoder-
nebb épitőszekrény-elv alkalmazásival, a könyvtár funkciójának meg-
felelő szakmai és esztôt. ai színvonalon. 

5, Könyvvédelem, A könyvek technikai állapotának fenntartását, könyvhigiéne. 
Célt a könyvek élettartamának meghosszabbítása, esztétikai állapotuk 

biztositása, a könyvhigiéne elveinek érvényrejuttatása. 
Megoldás módját kötészeti, tisztitásl, fertőtlenitési, takarítási stb, 

- módszerek kidolgozása, raktárklimatológiai vizsgálatok. 

A központi könyvtárat érintő ujitások 
1. A központi kölcsönzés munkája egyes fázisainak gyorsítása távközlési be-
* rendezések segítségével. 

, Célt a központi kölcsönzés megs, sitésa, a raktári dolgozók fizikai i -
génybevételének csökkentése, az olvasók kényszerű várakozási idejé-
nek csökkentése, kulturáltabb olvasószolgálat. 

Megoldás módját elektromechanikus távközlési rendszer segítségével a 
könyvek helyszámait a megfelelő raktár szintre továbbítani s a ki-
keresett könyvet felvonóval a kölcsönzőbe továbbítani. A szerkezet 
bővíthető elektronikus, egyszerű memóriaegységgel, amely a központi 
indikátor kezelésének lassú és munkaigényes feladatát teljesen gé-
pesítené és meggyorsítaná a kölcsönzést. Számmutató szerkezet alkal-
mazásával az olvasók a kölcsönzőpulthoz hívhatók, ha könyvük a rak-
tárból megérkezett, 

2. Plakátok és aprónyomtatványok, valamint különleges nyomtatott ós grafikai 
anyagok raktározásának, feldolgozásának a jelenleginél jobb megoldása, a 
hozzáférhetőség biztosítása. 
Célt ennek a nagyértékü és különleges anyagnak fokozott állományvédelme, 

ugyanakkor a hozzáférhetőség s könnyen kezelhetőség biztosítása. 
Megoldást megfelelő tárolási, konservélási, feltáró- és népszerűsítő mód-

szerek kidolgozása. 

3. A könyvtér anyagának s főleg folyóiratélloményának műszaki jellegű állo-
mányvédelme. 
Célt technikai jellegű állományvédelem, különös tekintettel a papíranyag 



elöregedésére, "elégésére"• 
Megoldás módja: a kedvezőtlen raktározási körülmények, hőmérsékleti és 

légnedvesség! viszonyok káros hatásának ellensúlyozása megfelelő mü-
nze kl és raktárklimatológiai berendezések alkalmazásával, s párhuza-
mosan a papíranyag vegyszeres védelme* 

4* A központi könyvtár propaganda- és tájékoztató szolgálatának számára kü-
lönféle technikai berendezések ¿3 segédeszközök kidolgozása. 
Cél: kulturáltabb ós mélyrehatóbb olvasószolgálati propaganda, gyorsabb 

tájékoztatás, színvonalasabb olvasószolgálati munka. 
Megvalósítás módja: uj eljárások, módszerek, eszközök, nyomtatványok, ki-

adványok stb. tervezése. 

Könyvkötészeti ujitéaok; 
1» A könyvkötészeti munka technológiai színvonalának állandó fejlesztése. 

Cél:termelékenység emelése, önköltségcsökkentés, kulturáltabb könyvköté-
szet, kötések tartósságának és műszaki színvonalának emelése. 

Megvalósítás módja: uj anyagok felhasználása, uj szerszámok, munkafogá -
sok, technológiák bevezetése, részmunkák gépesítése, a termelési 
szalag tökéletesítése. 

i 

2c A könyvtárakban a helyszínen elvégzendő kisebb kötészeti, Javítási mód-
szerek kidolgozása, illetve tökéletesítése. 
Cél: megelőző állományvédelem, a kötészet és a szállítás tehermentesíté-

se, a könyvek nagyobb forgási sebességének biztosítása. 
Megoldás: munkaszervezési és technológiai folyamatok kidolgozása« 

Poto- és szervizmübelyre vonatkozó újítások: 
Szolgáltatásaik színvonalának, gyorsaságának és termelékenységének állandó 
növelése. 
Cél: Jobb szolgáltató tevékenység, önköltségcsökkentés, anyagtakarókosság, 

Jobb szervezettség, a kerületi könyvtárak munkafeltételeinek műsza-
ki vonatkozású biztosítása. 

Megvalósítás módja: as alkalmazott technológiák felülvizsgálata és tökélete-
sítése, Jobb kooperáció és szervezés. Általános, gyakori munkafolya-
matok technológiai tipizálása, lehetőleg komplex gépesítése« 

T ű z r e n d é s z e t ! o k t a t á s A kötelező tűzrendészet! 
oktatást február 14—én, szerdán délelőtt 10 órakor tartották munka-
társaink részér© a központ Olvasótermében. 



U J K I A D V Á N Y A I N K 

AZ "OLVASÁSSZOCIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK" 

4. SZÁMÁRÓL 

Az 1564* évi reprezentatív felmérés adatai, melyek abban az időben 12 könyv-
tárunkat érintették ós az erről szóló összefoglaló jelentés "Évkönyv*~ünk 
XII« számában, Dobos Piroska-Varsányi Livi&s Mit olvas a FSzEK kerületi 
könyvtárainak közönsége eimmel jelent meg (1964-65), bontva, kisebb, nagyobb 
tannlsányok formájában lát napvilágot az "Olvasásszociológiai vizsgálatok" 
oinü sorozatunkban, illetve az Évkönyv további számaiban« 

Oravecz Zsuzsa - Trautman Irén - Zinonyi Kaerika a pedagó-
gusok és egyéb értelmiségiek olvasmáryait elemezte az összegyűlt adathalmaz-
ból* Fiatal munkatársaink nagy fába vágták fejszéjüket, amikor a száraz és 
nagyon fárasztó számok tömegéből keresték ki az őket érdeklő anyagot. Dicsé-
retükre legyen mondva, Szépen megbirkóztak feladatukkal, sokoldalúan viza -
gálták az egyes olvasócsoportok által elvitt könyvanyagot. Sok értékes sta-
tisztikád adatot állítottak össze, mely nélkül alig képzelhető el az össze-
hasonlítás, egy, esetleg lo-2o év múlva megszervezett ujabb felmérés esetén, 
az olvasási igény ós Ízlés változás/-a, 

Kissé óvatosabban kellene azonban fogalmaznunk, amikor egy 
sorozatot indítunk, vagy jobban meg kellene gondolni, milyen tanulmányok je-
lenhetnek meg e sorozatban. Olvasásszociológia keretbe még egy ilyen sokol -
daluan elemzett munka is szűknek hat, mert csak a könyvtár szempontjaiból 
végzi vizsgálódásait, a kiválasztott csoport olvasmányainál nem veszi figye-
lembe, miért olvassa éppen ezt, vagy mást a megvizsgált olvasóréteg.Nem bont-
ja az értelmiségi,olvasókat műszakiakra, jogászokra, orvosokra, vezető állá-
sú tisztviselőkre. Pedig az olvasást bizonyos mértékig befolyásolja az olva-
só foglalkozása, érdeklődésót másfelé tereli. Természetesen ez nem fiatal 
munkatársaink hibája, hiszen a felmérés nem terjedt ki ilyen kérdésekre.Tel-
jesitményük minden elismerést megérdemel. Gyakorlottabb lektor segítségével 
egyik-másik fogalmazási hibát sem követték volna el. Nem mondtak volna el -
lent önmaguknak elhamarkodott Ítélettel, melyet statisztikájukban cáfolnak. 

Mindezek ellenére üdvözöljük fiatal, tehetséges munkatár-
saink első jelentkezését és bizunk benne, hogy a jövőben egyre gyakrabban 
találkozunk Írásaikkal. 

RUDAS KLÁRA 



TÓTH Jánosnét 
GTERMEKKÖNITTÁE AZ DT TÖRŐKÉRT 

A gyermekkönyvtárosok részére begjelenő "Tapasztalataink" sorozat legújabb 
száma az újpesti könyvtár gyermekrészlegének mintegy öt éves munkájával«fel-
adataival, terveivel foglalkozik. 

A konkrét mondanivalókban bővelkedő Írás azért Is jelentős, 
sert összegezi mindazt a tevékenységet, amelyet az Uttörőszöveteég IV. kerü-
leti munkatársai és a gyermekrészleg dolgozói együttesen végeztek és végez -
nek. Közös előadások, különféle rendezvények - valóban csak ilyenfajta jó 
kapçsolat és együttműködés mellett valósulhatnak meg és válhatnak termékeny-
nyé. 

A könyvtárosok bőven meríthetnek az anyagbólt egyrészt 
gyakorlati tanácsokat ad a kapcsolatok kiépítésének módozatairól /Úttörőszö-
vetség, iskolák/, másrészt az egyes foglalkozások részletes ismertetésével 
- különösen fiatalabb munkatársainknak - jelentős segítséget nyújt. Nem tt -
tolsósorban, a gyermekek érdeklődésének felkeltését, a bennük rejlő képessé-
gek felszinrehozását is elősegíti a tanulmány témagazdagsága. 

A nagyon reális és józan beszámoló után a tematikai szem -
pontból rendezett és felsorolt foglalkozások változatosságukkal s a bennük 
rejlő variációs lehetőségekkel is sokat segíthetnek a gyermekkönyvtárak mun-

' katársainak. Minden korosztálynak, - a legapróbbaktól a legnagyóbbakig - bő-
ven találhatunk érdekes, ólménytadó, világnézetet, erkölosiséget fejlesztő 
foglalkozási formát. 

Sokszor, talán tul gyakran is használjuk azt a szót, hogy 
hézagpótló, ennék a tanulmánynak viszont valóban ez a szerepe. 

RADVÁNY TIBQKNÊ 
7-es gyermekkönyvtár 

HORNYÁNBZKY Sárai 

FEKETE-AFRIKA 

A világesemények bizonyítják! nehéz, bonyolult társadalmi küzdelmek közepet-
te, Afrika mindinkább az érdeklődés reflektorfényébe lép. Ezért az emberek 
zömét az érdekli, hogy milyen Afrika m a ós hogyan jutott el idáig? Milyen 
a "fekete-Afrika" med gazdasági, társadalmi és kulturális élete? Ezekre a 
kérdésekre igyekszik választ adni Hornyánszky Sári ajánló-jegyzéke. 
: A központi könyvtár ajánló-jegyzék sorozatának a második 
tagja (az első a "Szabadidő" volt). Egyrészt lépést tart az olvasói igények-
kel, másrészt elősegíti a központi könyvtár - oly gyakran sürgetett - propa-
gandáját. Anyagunk csak csekély hányadának feltárásáról van szó - s olyan ez, 



amely nem is tartozik szorosan profilunkba - mégis rámutat arra, milyen gaz-
dag a könyvtárunk. A jegyzék az Afrikáról szóló idegennyelvü müveket sorolja 
fel| téma szerinti csoportosításban» Először az általános müveket és az ál -
talában Afrika történelmével, majd az egyes országok történelmével foglalko-
zókat mutatja be, ezt követi a rabszolgakereskedelmet ismertető néhány munka 
felsorolása. "Az európaiak utazásai és 'felfedezései' cimü fejezet olyan ér-
dekességekkel szolgál, mint Livingstone és Stanley naplói, a Kék és Fehér 
Nilus forrásvidékének felkutatása.VE történeti fejezetek után a mai Afriké -
ról szóló fejezetek következnek. 14 tételt foglal magában a "Gyarmati rend -
szer a kontinensen", 24 tételt "A gyarmati rendszer felbomlása, nemzeti fel-
szabadító mozgalmak',® 21-et a "Politikai mozgalmak a portugál gyarmatokon és 
a független, de a fehér kisebbség uralma alatt álló országokban", majd a mai 
Afrika gazdaságáról, társadalmi felépítéséről, politikai fejlődéséről szóló 
könyvek felsorolása következik. Az ezt követő fejezetek, illetve anyaguk el-
rendezése nem eléggé logikust a "Közoktatás, közművelődés, egészségügy" cimü 
fejezetet miért szakítja el a "Fényképalbumok" cimü, annotációkat nem közlő 
címjegyzék, az ismét annotált "Kultura" cimü fejezettől? Ez utóbbi a "Hagyo-
mányok, vallás" (itt ismerteti a bibliográfia szerkesztője Traore nagyon ér-
dekes receptkönyvét az afrikai gyógynövényekről), a "Művészetek", az "Iroda -
lom" és az "Életrajzok" címszavakra oszlik, amely a mai Afrika kimagasló 
személyiségeinek életmüvét tárja fel. 

A bibliográfia 319 tételt tartalmaz. Rendkívül sokrétű a -
nyagát jól rendszerezi, az egyes fejezeteken belül a szerzők, illetve címsza-
vak betűrendjében közli. A betűrend alkalmazásával együttjár a tartalmi és 
nyelvi széttagoltság, ezt a hiányosságot pótolja a földrajzi mutató, amely az 
országok és tájegységek betűrendjében gyűjti a müveket. A bibliográfia ker.1-
hetőságét a tételszámok könnyítik meg. Az annotáoiók mértéktartóakt fegyel -
mezetten és tárgyilagosan az adott mü lényegét ismertetik. Az összeállítók 
legnagyobb munkája a pontos fordítás volt, a kifejezés precizitása és a gon-
dos cimfelvételezés. Ezt a jegyzéket szerencsésen egészíti ki a szintén a 
közel jövőben megjelenő "Afrika" cimü bibliográfia (szerk.t Csomor Tibor), 
mely a magyar nyelven 1945 után napvilágot látott Afrika-irodalmat regiszt-
rálja, kifejezetten közművelődési könyvtári célzattal. 

Érdemes lenne megfigyelni, hogy az elkövetkező időben há-
nyan fognak e bibliográfiák hatására Afrikával foglalkozó könyveket olvasni. 

ECSEDY AHDORNÉ 
f 

F E L H Í V Á S 

Kérjük munkatársainkat, cikk-lróinkat. hogy a le-
adásra kerülő cikkeiket Írógéppel és feltétlenül, 
k e t t e s sortávolsággal gépelve Írják. ( Szerkesztőség ) 



PÉLDÁK A 21-ES, 22-18 JEGYZÉK. VÁSÁR-
LÁSAIBÓL FELNŐTT KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE 

9oe 
göUTIBg - xmiSBÏÏt Görögorsság 

7 példányban rändelte neg, 16, 27-es könyvtár 
6 » » : 2, 9» 37-98 könyvtár 
5 » " " i 6, 11, 12, 24, 32, 39. 43~as könyvtár 
4 " » » , 4, 28-as könyvtár 
3 s* " " , 10, 16, 19 , 21, 22, 31, 34—es könyvtér 
2 " - " , 1, 3, 4, 7, 8, 14, 23, 25, 29, 30, 33, 35, 

36, 41, 44, 45, 47, 48-«» könyvtér 
1 » " " » 2o, 26, 4o, 46-os könyvtér 
n m rendelt« ®eg, 13, 15-ös könyvtér 

682 
A» aj ssovjet irodaloa 

11 pállányban rendelte aeg, 39-ea könyvtár 
, 8 " " » ! 12, 27-96, könyvtér 
7 » « » , 28-as könyvtér 
6 » " » » 22, 44-qs könyvtár 
5 » » » ! 18, 19, 48-as könyvtér 
4 » " » i 2, 9, 10, U , 13, 14, 38-ae könyvtár 
3 " w » i 1, 5, 6, 24, 26, 36, 43—as könyvtár 
2 w M " i 8, 16, 2o, 31, 23, 25, 29, 3o, 31, 4o, 46, 
1 » » * 3, 32, 33, 34, 35, 45 és 47-es könyvtér 
nen rendelte nag« 4, 37, 41-es könyvtér 

CAFQgla Traman, Hidegvérrel 
9 példányban rendelte neg, 9-es könyvtér 
8 " ' " » , 25, 37, 38, 39-es könyvtér 
7 » » » , 6, 18, 27, 28-as könyvtér 
5 » » » , 4, 12-aa könyvtér 
4 » » K ; 1, 2, lo, 11,>22, 44-es könyvtér 
3 " " i 3, 5, 7, 8, 14, 19, 26, 29, 3o, 31, 43, 48 
2 » " " « 13, 16, 20, 23, 32, 34, 35, 36, 40, 41, 46 
1 » » , 21, 24, 33, 45, 47-es könyvtér 
aes rendelte aeg, 15-ős könyvtér 



/ILLÉS Lajos/s IJ,1 kor nyitánya 
8 példányban rendelte aeg: 28-as könyvtár 
7 » M « s 27-es könyvtár 
5 » » i 6, 12, 37, 38, 39 -es könyvtár 
4 » " , 2, 9, 18, 19, 25-ös könyvtár 
3 " » , 3, 5, 22, 24, 26, 43, 44, 48-as könyvtár 
2 " " w t 1, 4, 8, lo, 11, 13, 14, 2o, 21, 23, 26, 

29, 3o, 31, 4o, és 46-os könyvtér 
1 " " " : 7, 16, 33, 34, 35, 45, 47-es könyvtér 
nam rendelte aegs 15, 32, 41-es könyvtár 

BALLAGI ÁGNES 
Kerületi könyvtárak osztálya 

IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSEK 

Decemberben as Igazgatóság döntött 
a Január elsejei kinevezésekről..* 

foglalkozott a Fővárosi Tanács 
Népművelési Osztálya által mega -
dott irányelvekkel kapcsolatos 
problémákkal... 

... összeállította a könyvtár 1968-
as munkatervét. Ezt a munkatervet 
az Igazgatósági Tanács 1968. Janu-
ár 15-i ülésén vita után elfogad -
ta... 

Januárban kijelölte a célprémiumos 
feladatokat... 

... értékelte a Jelentések alapján 
a könyvtár különböző részlegeinek 
munkáját, ezzel összefüggésben meg-
vitatta az ösazdolgozói értekezlet 
elé kerülő problémákat. 

Az Igazgatósági Tanács u.1 tagjai 
Az igazgatóság döntése szerint 
az alábbi kerületi könyvtárosok • 
lettek a Tanács uj tagjai: Bacsa 
Andrésnó, 36-os könyvtár,Bokor Pél-
né , 2-es, Ecsedy Klára, 46-os, Er -
dődy Ferencné 27-es, Gaál Jenőné, 
20-as gyermekkönyvtár, Badvány Ti -
borné, 7-es gyermekkönyvtár és Sa -
mu Gizella, 24-es könyvtér. 

A Munkaügyi Döntőbizottság 
Az intézet igazgatója és Szakszer -
vezeti Bizottsága az alábbi munka -
társakat bizta meg a Munkaügyi Dön-
tőbizottságban való részvétellel: 
elnök: Csérnék Béláné, elnökh.: 
Szederkényi Olga; tagjai az inté -
zct részéről: Arató Józsefué, Mül -
1er Gézáné, a Szakszervezet megbi -
zásából:.Simon Lászlóné és Szecső -
di János. 



PÁRTHIRKK 

A párt és intézetvezetőség megbeszél-
te a könyvtár perspektivikus teendőit 
a gazdaságosabb üzemeltetés érdekében* 

A pártvezetőség részt vett az Igazga-
tósági Tanács értekezletén, melynek 
napirendjén a könyvtár 1968 évi ter -
vének megvitatása szerepelt. 

A pártvezetőség kibővített ülésen meg-
vitatta az alapszervezet 1968-as I. 
félévének munkatervét, melyet a feb -
ruár havi taggyűlés elé terjeszt. 

Február 13-án /kedden/ 1/2 6 órakor, 
aktuális kérdésekről p á r t n a -
p o t tartottunk központunk ebédlő-
termében. 
Előadói Gáti Vilmos elvtárs, a Ma -
gyar Rádió és Televízió munkatársa 
volt. 

Február 27-én, kedden 1/2 6 órakor 
taggyűlést tartunk. 
Napirenden« a tagkönyvcserével kap -
csolatos beszélgetésekből adódó fel-
adataink. Az alapszervezet 1968. I. 
féléves munkaterve. 

KISz-BIREK 

Január 16-án a KISz és a Szakszerve-
zet közös Klubestjén Sándor György 
mutatta be "Én egy analfabéta vagyok" 
oliiiü, az Egyetemi Szinpadon előadott 
nagysikerű szerzői estját. Az előa -
dást éjfélig táno követte. 

A KISa-Forum Bibliográfiai Csoportja 
összeállította az Eseménynaptár 19&3 
-1967* évi mutatóját, amely az Ese -
ménynaptár 1968/1. számában mellék -
létként jelent meg. Ez a név- és 
tárgymutató a kiállítások és ajánló-
bibliográfiák készítésének jelentős 
segédanyaga. 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 

A Szakszervezeti Tanács január 25-én 
ülést tartott. Az ülésen részt vettek 
a szakszervezeti bizalmiak és a T.T. 
albizottságok vezetői is. A napirend 
első pontjaként Révész Ferenc Igaz -
gató tartott beszámolót A Közalkal -
masottak VI. Kongresszusáról,amelyen 
mint küldött vett részt. A második 
napirend az Sz.B. Írásban megküldött 
1963. évi munkaterv-javaslata és a 
Molnár József gazdasági felelős ál -

tal előterjesztett 1968. évi szak -
szervezeti költségvetés volt. A na -
pirendi pontokat követő vitában 14 
hozzászóló mondta el észrevételeit 
és javaslatalt. A Szakszervezeti Ta-
nács az Sz.B. munkatervét és a költ-
ségvetést egyhangúlag elfogadta. A 
szakszervezeti tagságot a munkaterv-
ről a szakszervezeti bizalmiak tájé-
koztatják cőopox-t értekezleteken. 



Máreiua 19-én, kedden 1/2 6 órakor 
fl?unankétot szervezünk a nal »a -
gy&r filmről, a Közalkalmazottak 
Szakszervezete Puskin utcai Szék-
házának klubhelyiségében* Az ankét 
részleteiről az Sz.B. külön érte -
sltást ad* 

Kondoros! Sándor elvtárs nyugdíjazása 
niatt megvált a szakszervezeti pkta -
tés bizalmi tisztségétől. Az Sz.B. uj 
oktatási bizalmija: Harmat Ferencné. 

o 

Az Sz. B. Társadalombiztosítási Tanácsáról 

A segélyügyi albizottság feladatai megnőttek. 
1.) A vállalati segély 1968-ban elosztandó összege kb. 6ooo Ft-tal nőtt 

(30.800 Ft), - de a jogosultak száma kb. 2oo részfoglalkozású dol -
gozóval bővült. Mintegy 15o segélykárvényt kell az év folyamán a 
bizottságnak elbírálnia. Az előleg maradt évi 35*000 Ft és csak az 
állandó főfoglalkozású dolgozók (415 fő) igényelhetik, 6 -800 Ft-os 
előleget kb. 50 fő kaphat 1968-ban. 

2.) A segélyügyi bizottság átvette az Sz. B.-től a szakszervezeti (szü-
* léal, temetési és szociális) aesély, kb. 15.ooo Ft elbírálását. 

Több pénzről, többfajta segélynemről és több kollégánk gondjairól, 
bajairól kell döntenünk, jobban mérlegelve a szociális körülményeket. Mun-
kánkat csak ugy végezhetjük jól, ha az osztály- és kerületi könyvtárvezetők 
és a bizalmiak - akik ismerik a problémákat - nem m e c h a n i k u s a n 
a l á i r t űrlapot, hanem a kérelmezéshez pársoros indokolást és körzye -
zettanulraényt is adnak, vagy akár aláírásuk megtagadásával elvégzik az első 
rostálást. 

Mindkét segélynem űrlapját Árvái Gyuláné (gazdasági hivatal) adja. 
A kitöltött vállalati segély-űrlapot véleményezi a bizalmi, láttamozza az 
osztályvezető és Deák Lászlónó (gazdasági hivatal), azután kell leadni Fad-
gyas Istvánnál, a segélyügyi bizottság vezetőjénél (központ, raktár). 

A szakszervezeti segély-űrlapot a bizalmi véleményezi és az előirt 
okmányokkal felszerelve Szász Károlynénál kell leadni. 

A segélyügyi bizottság minden hónap 8-10-e körül tárgyalja a beér -
kezett segély- és előleg kéréseket. 

A munkáaellátAai felelős reszortját Zimonyi Erikától - aki KXSz ve-
zetőségi tag lett - Dávid Gyuláné (l.sz. .kvt.) vette át. így az egész -
ségügyl munka mellett ö foglalkozik majd ebéd, munkaruha, takarítószer stb. 
problémákkal is. A központ ebédfelelőse Kondoráé Drechsler Ági. Dávid Gru -
láné a betegellátás munkáját is átvette, köszönjük és jó munkát kívánunk. 

SZÁSZ KÁHOLIHÉ 
T.T, elnök 



EZ TÖRTÉNT... 

Deaember 14—én 121, december 
18-én 60, december 20-án 65 
szaksunkén tanuló látogatta mag 
a 2-es, Rottenbiller-utoal 
könyvtárat. A MÜM 14—es intéze-
tének tanulói könyvtörténeti e-
lőadáat hallgattak, majd megis-
merkedtek a könyvtár szolgálta-
tásaival. 

A 28-as könyvtár Érettségizők 
Klubja december 14, 21-én és 
1968 január 4-én tartott foglal-
kozásain a Nyugatos költőkről, 
valamint József Attila életéről 
és költészetéről szervetett elő-
adást és Vitát. 

,A vitorlázó és motoros sport -
repülés cimmel Farkas Sándor, az 
MHS budapesti osztályának munka-
társa, az 1967» évi magyar snüre-
pülőbajnok adott izelitőt a re -
pülés ismereteiből az újpesti, 
28-as könyvtár műszaki részlegé-
ben december 7-én. 

Vidám éwégi klubestet rendez-
tek a 18-as és a 28-as ez.könyv-
tár Fiatal Olvasók Klubjában. Az 
összejöveteleken hangulatos raü -
sor, vetélkedő és fejtörő-játék 
volt. 

i 
December 16-én a 16-os könyv -

tárban A két világháború közti 
szovjet lira terméséből mutattak 
be néhányat az érdeklődő fiata -
lóknak. 

"Lelkiismeret és felelőségé 
volt a tárgya a 8-as könyvtárban 

szervezett Világosság-klub de -
oember 19-i foglalkozásának. A 
beszélgetést Tóth Tamás egyete-
mi tanársegéd vezette. 

Dr Solymosi János adjunktus a 
híradástechnikáról, a híradás -
technika távlatairól adott ösz-
szefoglaló képet december 21-én 
a kispesti, 25-ös sz. könyvtár 
műszaki részlege olvasóinak. 

A 20-as könyvtárban tartotta 
december 7-i összejövetelét az 
I. kerületi Hazafias Népfront 
Nyugdijasok Klubja. A könyvtár 
minden csütörtökön délután biz-
tosítja a nyugdijasok zavarta-
lan újságolvasás! lehetőségét. 

A XIII. kerületi 4-es könyv-
tár és a Foscher János klub ja-
nuár 16-án Lengyel József estet 
rendezett. Előadást tartott Ba-
ta Imre irodalomtörténész, köz-
reműködött Bodor Tibor előadó -
művész. 

December 12-én VII.-es és VTII.-
os általános iskolásoknak mutat-
ta be a felnőtt könyvtár szol-
gáltatásait a 37-es könyvtár. 

Koczkás Sándor irodalomtörté -
nész bevezetőjével Thurzó Gábort 
A szent c. regényét vitatták meg 
december 12-én.a 44—es könyvtár 
fiatal olvasói. 

Az elmúlt hónapok gyermek -
könyvtári csoportos foglalkozá -
sai között kiemelkedőek voltak a 
Nagy Októberi Szocialista Forra-
dalom tiszteletére .rendezett © -
lőadások, vetélkedők. A 92 fog -



lalkozáa közül külön említésre 
méltó a 39-©s könyvtár dramati-
zált "Halhatatlan cirkáló" c. 
előadása. Szereplői a könyvtár 
olvasói voltak. A Pinceszínház-
ban több mint 130 főnyi közön -
ség előtt tartott, jólazerr® -
zett előadásról a Pajtás 22. 
évf. 44. száma képet közölt. 

Decemberben 33 mese- és játé-
kos foglalkozáson, zenés vidám 
Télapó rendezvényeken több mint 
1.3oo gyerek vett részt. A fog-
lalkozásokat a könyvtárosok,va-
lamint meghívott előadók vezet-
ték. 

Irodalmi vetélkedőkön, uj 
könyvek ismertetésén, kötelező 
olvasmányok megbeszélésén, iró-
* 

olvasó találkozókon vettek részt 
a gyermekek a téli szünidőben. A 
pedagógusok kérésére magyar 
klasszikusok müveiről (Móricz 
Zsigmond» Légy jó mindhalálig, 
Móra Ferenci Kincskereső kisköd-
mön; Ady Endre költészete, Ka -
zinczy Ferenc) beszélgettek az 
1., 2., 8c, s 17* sz. gyermek -
könyvtárakban, a 21., 23., 25., 
38-as részlegekben. A 12. sz. 
könyvtárban Osztrovszkij: Az 
acélt negedsik c. müvét ismer -
tették,a 44-as könyvtárban pe -
dig Leningrádról tartottak elő-
adást. 

A 37-es sz. könyvtár gyermek-
olvasói Szentiváriyi Jenő Íróval, 
a 20-as sz. gyermekkönyvtár ol -
vasói Weöres Sándorral, a 15-ös 
sz. gyermekkönyvtár olvasói 
Vargha Balázzsal rendeztek iró-
olvasó találkozót. 

A 2-es sz. gyermekkönyvtár -
ban a Csanádi utcai általános 
iskola történelem tanára kérésé-
re napjaink világeseményeiről 
beszélgettek a gyerekekkel. 
Budafokon, az iskolák kérésére . 
a "Fegyvert s vitézt éneklek" o. 
Illés Béla-regény alapján törté-
nelmi vetélkedőt tartottak. 

Kispesten, a 16-os könyvtárban 
a VIII. osztályú tanulóknak 
pályaválasztási előadást tartott 
Jakabné Szilágyi Klára, a Munka-
ügyi Minisztérium Munkalélekta -
ni osoport munkatársa. 

Több könyvtárban rendeztek 
könyvtárismereti játékot, 
könyvtárbamutatót. A 24, 25, és 
a 38-as könyvtárban megjutalmaz-
ták a tagszervezési versenyben 
részt vett pajtásokat* 

Az 5-ös gyermekkönyvtár csil -
lagászati ankétot szervezett 
ifjú Bartha Lajos részvételével. 
A 9-es gyermekkönyvtár Szabados 
Árpád grafikus közreműködésével 
Barangolás a képzőművészet iro-
dalmában címmel tartott előadást. 
A 8-as gyermekkönyvtárban pedig 
G. Szabó Lőrincné, a Hunnia 
Filmgyár munkatársa a filmvilág 
titkairól adott érdekes tájékoz-
tatást. 

A csillagtelepi könyvtárat a 
napközis osztályok több alkalom-
mal felkeresték. Olvasási ver -
senyt (magnetofonról visszahall-
gatták), történelmi vetélkedőt 
rendeztek részükre. — 



Ax újpesti 2ô -&a könyvtár a Szép-
művészeti MuzeumM vitte el gyer -
•ekoÍvásóit, a 38-as könyvtár paj -
tásai pedig a dabasi könyvtár olva-

sóival tartottak izgalmas "Hires vá-
rosok - irodalmi nevezetességek" oi-
bü vetélkedőt* A dabasiak vendégül 
látták a pesti versenyzőket* 

SZEMÉLYI HÍREK 

Kilépés 
Kovács Teréz, a Feldolgozó osztály 
munkatársa sült év december 31-án 
uj munkahelyre távozottt a Buda -
pest.Történeti Muzeua dolgozója 
lett. 
Sándor János gépkocsivezető ugyan-
csak december 31-én távozott uj 
munkahelyre. 

* 4 
Benjámin László, a Bibi. és Prop* 
Oszt. munkatársa február elsejével 
a Kortárs szerkesztőségébe távo -
zott* 
Mészáros Fálné, a Gazdasági Hivatal 
munkatársa ez év február 15-én vált 
meg intézetünktől. Uj munkahelyeta 
Magyar Rádió* 

Nyugdíjazás 
Horváth Istvánná, a 3-as könyvtár 
munkatársa, aki több mint 30 esz-
tendeig e könyvtár dolgozója volt, 
januárban nyugdíjba vonult* Kivá -
nunk neki megérdemelt pihenést és 
jó egészséget* 

Kitüntetések 
Kondorosi Sándor volt munkatársun-
kat, akinek nyugdíjba vonulásáról 
legutóbb hirt adtunk, munkája elis-
meréséül a Népkö st éra as ágBlnőki 
Tanácsa a Munka Érdemrend ezüst 
fokozatával tüntette ki. 

Vasvári István munkatársunkat a 
Quezon City-i Nemzetközi Egyetem 
költői munkássága elismeréséül az 
^Irodalom Doktora (tiszteletbeli)ois-
mel tüntette ki* ¡ 

Uj munkatársak 
üdvözöljük uj munkatársainkatt Mé -
szórós Gézánét ás Szanyi Sándort, a 
Propaganda Csoport dolgozóit, Szen-
czi Bélát és Soltész Józsefet, inté-
zetünk uj gépkocsivezetőit* 

Kinevezés 
Csorna Ágnes (központ), Jónás Zsuzsa 
(44-es könyvtár), Orosz Zsuzsa (köz-
pont), Paál József né (központ), Szo-
kola Láazlóné (23-as könyvtár) és 
Vincz® Gyuláné (34-es könyvtár) 
könyvtárosokat az intézet igazgatója 
ez év január elsejével kinevezte* 

Megbízás 
Ez év január elsejével Schlatt Ist-
vánt, a Folyóirat csoport vezetésé-
vel, Varga Józsefet a Műhely és Ke-
rékgyártó Ferencnét a 31-es könyv -
tár vezetésével bizta meg az inté -
zet igazgatója* 



Házasgág Gratulálunk 
Beuna György gazdasági Igazgató 
február 3-án házasságot kötött 
Miklósi Veronikával, Szívből gra-
tulálivok! 

Csorna Ágnes munkatársunk (ra -
pülös) házaséégőt kötött Bátky 
Györggyel, őszintén gratulálunk! 

Tóth Attila munkatársunk (ló -
hely) feleségének fia született. 
Az édesanyának és a kis Attilá -
nak jó egészséget kívánunk! 
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