




A FŐVÁROSI 
SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR KÖZLÖNYE 
XIII. évf. 2 .sz. 1969 március-április 

A JUBILEUMOK KRÓNIKÁJÁBÓL 
Szabó Ervin emléktábla avatása S árs zent ág otán 

A pécsi Jelenkor-ban a múlt év Végén közölte Gál István iró Szabó Ervin 
néhány Babitshoz szóló levelének szövegét. A Babitshoz intézett Írásokat az 
első világháború éveiben a fejérmegyei Sárszentágotán keltezte Szabó Ervin, 
aki akkoriban többször nyaralt és dolgozott Leopold Gusztáv barátja ottani 
kúriáján. 

A községben felfigyeltek a közleményre és M a g y a r József pedagógus, 
a helyi Hazafias Népfront titkára lelkes kezdeményezésére a Tanács I500 Ft-
ot irányzott elő arra, hogy a jelenleg iskolául szolgáló épület falán már-
vénytáblával örökítsék meg Szabó Ervin ottartózkodásának emlékét, A szöveg-
be foglalták a lényegesebb magyarázatot is, ami szintén a levelekből derült 
kij Szabó Ervin hosszasabban dolgozott a Leopold által rendelkezésére bocsá-
tott helyiségben utolsó müvén, a halála után kiadott "Társadalmi és párthar-
cok a 48-49-es forradalomban" cimü monográfiáján, 

A tábla leleplezését a Tanácsköztársaság születésének 50. évfordulója 
Ünneplésével kötötték egybe, a beszéd tartására és az avatásra (a közelmúlt-
ban könyvtárunk által kiadott Szabó Ervin emlékkönyvre hivatkozva) engem kér-
tek meg. Több megbeszélésünk eredményeként Szabó Ervin emlékkiállításunk a-
nyagát is leszállították Sárszentó.gotára, Az iskola egyik termében kiállított 



anyagot az előzetesen informálódott Magyar József tanár elvtárs kalauzolásá-
val többszáz lakos, főként tanulók tekintették meg. Könyvtárunk igazgatósága 
vállalkozott az anyag visszahozatalára. A leküldött teherkocsin mentem a már-
cius 20-i avatásra, amelyen a metsző hideg szél és sár ellenére ugyancsak 
többszázan, köztük a megyei, járási párt- és állami szervek képviselői is 
megjelentek. 

Az avatóbeszédben természetesen főként azt a ma már a marxista történet-
irás által hangsúlyozottan kiemelt mozzanatot ragadtam ki bővebben kommentál-
va, hogy Szabó Ervinnek kimagasló szerepe volt a halála után néhány hónappal 
bekövetkezett proletárforradalom szellemi előkészitésében. Ezt illusztrálta, 
hogy tanitványai, barátai közül sokan (László Jenő, Vágó Béla, Lukács György, 
Korvin, Sallai, Lékai, Révai stb. ) a KMP alapitói, a Tanácsköztársaság ve-
zetői közé kerültek, továbbá hogy a Tanácsköztársaság kikiáltása után néhány 
nappal kormányhatározat örökitette meg Szabó Ervin emlékét. 

A községi művelődési házban tartott 40 perces, jól előkészitett ünnepi 
műsor, majd a helyi 19-es veteránok tiszteletére rendezett uzsonna zárta az 
ünnepséget, amelyről csontig hatoló hidegben, éjszakába nyúló autózással tér-
tünk haza a sártól kissé megviselt kocsival és rakományéval, a kiál.1 itási 
anyaggal. REMETE LÁSZLÓ 

DIENES LÁSZLÓ 
EMLÉKTÁBLÁJÁNAK MEGKOSZORÚZÁSA 

Március 28-án lett volna 80 éves Dienes László, könyvtárunk volt igaz-
gatója. Az évfordulón a VIII. kerületi Tanács és a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár ünnepélyesen megkoszorúzta a Dienes László utca 1. számú ház falán 
elhelyezett Dienes emléktáblát. 

Az esős koradélutánon szép számmal gyűltek össze Dienes László tiszte-
lői, barátai és könyvtári munkatársai. A VIII. kerületi Tanács képviseleté-
ben megjelent dr Tóth Imréné VB titkár, továbbá a Fővárosi Tanács népműve-
lési osztálya, az Országos Széchényi Könyvtár és az Országos Műszaki Könyv-
tár képviselői, s legnagyobb számban természetesen a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár dolgozói. Jelen volt Dienes László özvegye és fia is. 

Mikó Zoltán bevezető szavai után dr Tolnai György tartotta az emlék-
beszédet: 

"A VIII. kerületi Tanács és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár koszorúit 
hozzuk Dienes László emléktáblájához. Most lenne 80 éves a Tanácsköztársaság 



budapesti népbiztosa, a bátor politikus, tudós könyvtáros, harcos ujságiró 
és egyetemi tanár. 

Mint egyetemi hallgató vált könyvtárunkban Szabó Ervin munkatársává. Az 
első világháborúban már harcostársa Szabó Ervinnek a háborúellenes küzdel-
mekben, amelyeknek egyik központja éppen a könyvtár volt. Dienes következe-
tesen halad a forradalmi mozgalom felé, a háború utolsó éveiben és az 1918 
novemberében megalakuló KMP-nek egyik első tagja. Amikor 1919 februárjában 
a KMP vezetőségét letartóztatják, a párt második, illegális vezetőségének 
tagja lesz. E tevékenysége közepette 1919 elején vállalta az időközben elha-
lálozott Szabó Ervin utódaként a könyvtár vezetését is. Amikor azonban már-
cius 21-én létrejön a Magyar Tanácsköztársaság, ő a háromtagú budapesti di-
rektórium egyik népbiztosa és végzi e felelősségteljes, nehéz feladatot áp-
rilis közepéig, a tanácsválasztásokig. Ezután a Budapesti Munkás- és Katona-
tanács nyolcas bizottsága tagjaként részt vállal a főváros vezetésében, de 
ugyanakkor országos feladattal, a Tanácsköztársaság könyvtárügyi vezetésével 
bizzák meg. Az ő javaslatára nevezik el a Városi Könyvtárat első igazgatójá-
ról, Szabó Ervinről. 

A Tanácsköztársaság bukása után az emigráció évei következnek Dienes 
László számára és ő ekkor is a legnehezebb feladatokat vállalja. 1931-ig 
Bukarestben és Kolozsvárt szerkeszti az ellenzéki "Korunk"-at, majd amikor 
Romániából menekülnie kell, Berlinből küldi cikkeit. A következő állomás a 
Szovjetunió, ahol mint a Marx-Engels-Lenin Intézet tudományos munkatársa, 
majd főiskolai tanár működik. 

A felszabadulás után újra Budapestre jön és 1946 elejétől 1953-ig a 
Fővárosi Könyvtár igazgatója. Folytatja Szabó Ervin könyvtárépitő munkáját, 
biztosítva a tudományos központ és a széles közművelődési hálózat egységét. 
Vezetése során 18-ról 60-ra nőtt a könyvtáregységek száma, a beiratkozott 
olvasók száma pedig 25 ezerről 100 ezerre emelkedett. A közelmúltban róla 
elnevezett utca mintegy jelképként könyvtárunk irányába vezet és mi Szabó 
Ervin hagyatéka mellett Dienes László értékes könyvtári hagyatékát is öröm-
mel valljuk magunkénak,- fejezte be beszédét Tolnai György. 

Ezután dr Tóth Imréné, a VIII. kerületi Tanács, Révész Ferenc, a Fő-
városi Szabó Ervin Könyvtár igazgatója pedig a könyvtár koszorúját helyezte 
el Dienes László emléktábláján. 



Tanácsköztarsasagi emlékkiállítás 
a Központban 

Egy történeti korszakot, egy-egy történeti eseményt sok eszközzel lehet 
bemutatni. A tudós történészek Vaskos müvei, visszaemlékezések, szépirodalmi 
alkotások;s még számos más műfaj vállalhatja ezt a feladatot. Ez" a sokrétű-
ség nem iBmétlés, Hiszen mindegyik rendelkezhet - s ha jó müvekről van szó,-
szüks égsz erűen rendelkeznie is kell — olyan vonásokkal," olyan ismeretek 
közlésével, amelyek más tipusu feldolgozásokból hiányoznak. 

Ezt a Tanácsköztársaság plakátjait bemutató kiállítás láttán is érez-
hetjük, 

E plakátok nem egyszerűen illusztrációk egy feldolgozáshoz, E plakátok, 
- a főleg igy együtt - maguk beszélnek, s olyat, aminek elmondását más műfaj 
nem vállalhatja. 

Nem vagyok művészettörténész, igy a kiállított művészi plakátok eszté-
tikai értékeit nem tudom elemezni. De a kiállított Berény, Pór, Uitz, Dankó 
és más müvek félreérthetetlenül szuggerálják a nézőt: 1919-ben valami nagy", 
Boha nem volt robbanás, soha nem volt hit, lendület, bizakodás állította a 
Világtörténelem alkotóinak élvonalába ezt az országot. 

A kiállítás a látvány egyszerűségével és erejével beszél arról is, hogy 
a forradalom nemcsak szárnyalás, de konkrét, országépitő munka is yoltj ter-
melést szervezett, hadsereget teremtett, kulturát terjesztett, egészségügyet 
modernizált sth. 

Tovább sorolni fölöslegeB. Szinte minden egyes plakát másról, de ugyan-
arról beszél. A forradalomról. 

Persze - a ezt talán mondanom sem kell - e plakátok nem mondhatnak el 
mindent. S a tárlókban bemutatott korabeli kiadványok és az azóta született 
feldolgozások - melyek természetesen csak töredékét jelentik könyvtárunk 
meglévő anyagának - bizonyítják, a Tanácsköztársaság története iránt érdek-
lődők gazdag anyagból meríthetnek. 

Talán ezért is érzem a kiállítás rendezését kissé didaktikusnak és zsú-
foltnak. A rendezők - s ez érthető — a Tanácsköztársaság minden fontos tevé-
kenység-körét be kívánták mutatni. Látjuk, anyaguk volt hozzá. De a hely ki-
csi, S igy gyűjteményünk gazdagságából is következően a kiállítás véleményem 
szerint kissé zsúfolt lett. 

A didaktikus szándék is erre vezetett. Aránylag sok a szöveges plakát, 
melyek bizonyos fokig értelmeznek» S e kiállításon inkább a látvány dominál. 
Ezért talán szerencsésebb lett volna több művészi plakát még,néhány szöveges 
helyett akkor is, ha igy a jól felépített tematika történetileg kissé "fog-
híjassá" ! vált volna. 

Elismerés illeti a kiállítás rendezőit,Heiiiete Lászlót, Oláh Attilát, 
Sárdy Károlytj s nem utolsó sorban a kötészet dolgozóit. SCHLETT ISTVÁN 



T Ö R T E N E L E M (Szerk. Ecsedy Andorné 
FORRADALOM éa G á l i c z k y 

Bibliográfiai kalauz 
a magyar munkásmozgalom 

történetének 
tanulmányozásához 

Már nagyon vártuk. Hónapokon át kisértük figyelemmel a Bibliográfiai 
Osztályon a cédulák sokaságát, a kéziratlapok tornyának növekedését, a szer-
zőpár birkózását a téma súlyával, a mindent feldolgozni akarás kisértésével, 
a versenyfutást az idővel, terjedelemmel, pénzzel és a nyomdával. Néha láb-
ujjhegyen jártunk körülöttük - s csak félve-sugva kérdeztük: hol tart a fel-
dolgozás, s hogy sikerül ezt a témát egy uj formában feldolgozni, bibliográ-
fiai kalauzként feltárni. 

Szerzők és nyomda vállvetett együttműködése nyomán első kötetét már 
forgathatjuk. Boritóján kép, forradalmi tömeg gyűrűjében Kun Béla beszél. 
Történelem - forradalom, olvashatjuk, Bibliográfiai kalauz a magyar munkás-
mozgalom történetének tanulmányozásához. Pergetjük lapjait, Ízlelgetjük han-
gulatát, ismerkedünk a kötettel. Áttekinthető oldalak szépen tipografizált 
tükrén siklik át szemünk, de a margón fekete, kövér betűk kiáltanak álljt 
tekintetünknek. Dátumok. Tények. Mérföldkövek. Harcos, sokszor tragikus ese-
mények, diadalmas napok, történelmünk felejthetetlen s megannyi tanulsággal 
terhes állomásai. 1848 március 15« Kitör Pesten a forradalom. 1868 febr. 9» 
jlegalakul az Általános Munkásegylet. 1880 május 16-17. A Magyarországi Álta-
lános Munkáspárt alakuló kongresszusa. 1890 május 1. Az első május elseje 
megünneplése Budapesten. 1891. jun.21. Battonyai zendülés. 1905. febr. 5. 
Tüntetés Budapesten az orosz forradalom mellett. 1906. Aratósztrájkok. 1912 
május 25. A "vérvörös csütörtök" s igy tovább, sztrájkok és kongresszusok, 
tüntetések és mozgalmak, politikai események és törvények. Hét évtized ma-
gyar munkásmozgalmának krónikája elevenedik meg két roppant évszám-pillér, 
1848 és 1919 között, a bibliográfia lapjain. A margón lévő tömör tényközlő 
szövegre lehetetlen nem odafigyelni. A tekintet róluk rögtön a szövegre 
siklik: mit ajánlanak, mit dolgoztak fel a szerzők a lapszéleken'feltüntetett 
témákról. Gondos, elemző címfelvételek sorakoznak dokumentatív tömörségű, az 
anyag legfontosabb belső mondanivalóját feltáró, adat- és tényközlő annotá-
ciókkal, az oldalszámok pontos feltüntetésével. A kötetben mintegy 100 mü 
cim szerint, 500 pedig, (közöttük pérttörténetek, memoárok, gyűjteményes kö-

H 
tetek, dokumentumok s a legfontosabb, a témákat legjobban megörökítő szépiro-
dalom) analitikus felbontásban került feltárásra. A szerzők szándéka a köz-
művelődési-ismeretterjesztő célok igényes , sokrétű szolgálata, a müvek fel-
tárása és népszerűsítése, a könyvtárosok tájékoztató és könyvajánló munkájá-
nak segitése. Mindez nagyon következetes, SZÍVÓS, nagy áttekintést követelő 
munkát s koncentrációt követelt, de a kötet forgatása nyomén elmondhatjuk, 
megérte. A kronológikus csoportosítás, a nagyobb, átfogó témakörök megszer-
kesztése, az anyagválogatás módja s a feltárás, elemzés mikéntje a szó leg-



jobb értelmében kalauzt ad történelmünk e nagy korszakának tanulmányozásá-
hoz. A második kötettel kiegészitve, melynek anyaga a Tanácsköztársaság le-
Verésétől napjainkig ivei át egy fél évszázadot, különösen sokoldalú tájé-
koztató és propagandaeszközünk lesz ez a kiadvány. A második kötet tartal-
mazza majd ugyanis a szerzők és szereplők névmutatóját, a földrajzi mutatót, 
a témamutatókat, melynek csoportjai például: munkáspártok, parasztpártok, 
szakszervezetek, társadalmi osztályok helyzete, ifjúsági mozgalmak, nőmozga-
lom, agrárszocialista mozgalom, politikai harcok, munkáskultura, munkássaj-
tó, hires politikai események stb. stb. stb. A bibliográfia sok esetben u-
tal egy-egy nagyhorderejű politikai, munkásmozgalmi esemény költői tükröző-
désére is versek feltüntetésével. Ugyancsak a második kötet végén - amely e-
lőreláthatólag a nyáron megjelenik - lesz függelékként az analitikusan fel-
dolgozott müvek jegyzéke. 

A szerzők - bár minden bibliográfus maximalista és telhetetlen - nem 
Vállalkozhattak teljességre törekvő feldolgozásra, de mégis hiányérzetet 
kelt bennünk a legfontosabb politikai és történelmi folyóiratok tanulmányai-
nak feldolgozatlansága, hiánya. A belőlük történő mértéktartó s igényes vá-
logatással a bibliográfia egységesebb, teljesebb s egyes témákat tekintve, 
arányosabb lett volna. Megérné, hogy legalább a második kötet függelékében 
a legfontosabb témába vágó folyóiratok, néhány alapvető fontosságú levéltá-
ri- és dokumentumgyűjtemény (főleg néhány jelentős vidéki kiadványé) cim 
szerint szerepelnének. Ezek feltüntetését az is indokolná, mert bennük sok 
esetben fontos dokumentációs és bibliográfiai adatokat, összeállításokat ta-
lálhatunk. 

Annak érdekében, hogy a bibliográfiát az olvasószolgálatban valóban 
teljes kapacitásával kihasználhassuk, tanulmányozni, forgatni kell. Figye-
lembe kell venni, hogy a marginális jegyzetek és az elemző feldolgozások 
szerves egységben nagyon részletes történelmi eseménynaptárt alkotnak önma-
gukban is. Kitűnő segédeszköz az állomány és különösen a kézikönyvtár kiegé-
szítéséhez is, annak érdekében, hogy az idei jubileumi évben könyvtáraink 
minél teljesebb állománnyal tehessenek eleget feladataiknak. Feltétlenül 
hivják fel rá a történelem- és irodalomtanárok, mozgalmi- és diákvezetők, 
előadók figyelmét. Ha lehet kölcsönözzék, esetleg tartsanak kollektiv bib-
liográfia és könyvismertetést számukra s népszerűsítsék ezzel is könyvtá-
raik szolgáltatásait, állományát. 

Érdeklődéssel várjuk a második kötet megjelenését s egyben kollégáink 
tapasztalatait az első kötet felhasználásáról. 

CSOMOR TIBOR 

U.i.: A szerzők kérése: lássák el mielőbb védőboritóval a kiadványt, 
mert 'a boritólap,sajnálatosan gyenge minősége miatt, hamar rongálódni fog. 



Az >> 50 év ét mai életünk gyermekszemmel « 
c. gyermekrajz* pályázat ról, 

Március 18-án, ünnepélyes keretek között nyitották meg a Magyar Néphad-
sereg Központi Tiszti Házában az "ötven év és mai életünk gyermekszemmel" 
cimü képzőművészeti pályázat kiállítását. A pályázatot a Magyar Tanácsköz-
társaság 50. évfordulójának tiszteletére a Magyar Úttörők Szövetsége, a Fő-
városi Tanács, a Magyar Néphadsereg Központi Tiszti Háza, a Magyar Honvédel-
mi Szövetség és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár együttesen hirdette meg. A 
rajzpályázatra a gyermekkönyvtárak az Úttörő Szövetséggel karöltve szervez-
tek résztvevőket a gyermekek között. így nemcsak könyvtári tagok vettek és 
vehettek benne részt, hanem az összes budapesti úttörő és kisdobos. 

Könyvtárunkban, a 6-os sz. gyermekkönyvtárban nagy segítséget nyújtott 
a szervezőmunkához az "ötven év és mai életünk gyermekszemmel" cimü bibliog-
ráfia. Megjelöltük benne a nálunk is megtalálható könyveket és jelzetüket, 
hogy a keresés könnyebb legyen. Ilyen bibliográfiákat adtunk minden iskolá-
nak a csapatvezetői értekezleten. A tanárok is szívesen segítettek a pályá-
zat szervezésében. Olvasóink figyelmét a pályázatra plakáton hivtuk fel. Ki-
irtuk a pályázat célját, s a legfontosabb tudnivalókat. Ezenkivül nagyon 
sok egyéni beszélgetést folytattunk, segítettük a megfelelő müvek kiválasz-
tását és a bibliográfiákat kézbe is adtuk, hogy ezt megkönnyítsük. A bib-
liográfia alapján könyvkiállítást rendeztünk. A két helyen elhelyezett 
könyvkiállítás anyagát, amelyből rendszeresen kölcsönöztek, többször válo-
gattuk. 

Megbeszélést is tartottunk a pályamüvek elkészítésének megkönnyítésére 
"Bezzeg az én időmben" cimmel. Ezen szóban és részletek felolvasásával szí-
nesítve mutattuk be a bibliográfiában szereplő gyermektémáju könyveket a 
megjelent gyermekolvasók előtt. 

Mindezek eredményekép a 6-os sz. gyermekkönyvtárba 7üü pályamű futott 
be, általában rajzok, illetve festmények. Készítettek a gyerekek néhány 
más technikával készült müvet is. 

A kiállítás megnyitóján a meghívottak az úttörők sorfala között halad-
tak az emeleti díszterembe. Megjelentek a kiállított rajzok készítői, rajz-
tanáraik és több könyvtáros is. A harsonaszót az úttörők énekkara követte. 
Ék Sándor Kossuth-dijas festőművész mondott megnyitó beszédet, melyben üd-
vözölte a pályázaton résztvett gyermekeket, beszélt feladataikról és szép 
eredményeikről. 

Ezután következett az ünnepélyes díjkiosztás. Külön jutalmazták az al-
só és felsőtagozatosokat, több kategóriában, összesen 55 dijat adtak ki. 
Megjutalmazták ezen kivül a legjobban szereplő iskolák rajztanárait, s a 
szervezésben jó eredményt elért könyvtárosokat. A kiállított müvek készítői 



oklevelet kaptak. A megnyitó után megtekintettük a kiállítást. A gyermek-
könyvtárakban összegyűjtött rajzokból 405 pályamüvet állítottak ki. Tema-
tikájuk és megoldásuk nagyon változatos és sokszinü. Sokan dolgozták fel a 
Tanácsköztársaságról olvasottakat, de éppolyan közvetlenül és átélten ábrá-
zolták a mai gyermekek életét is. Legtöbben rajzban örökítették meg elgondo-
lásukat, de sokan készítettek plasztikát, üvegfestményt, különböző egyéb 
technikájú müvet. 

A kiállítás elrendezése, anyaga nagyon szép, színvonalas, látszik,hogy 
a rajztanárok és a gyermekek egyaránt átérezték a pályázat jelentőségét 
és sziwel-lélekkel vettek benne részt. 

Nagy örömünkre szolgált a pályázat sikere, amely megmutatta, hogy érde-
mes volt olyan sok energiát ráfordítanunk. A pályázatra való felkészülés, 
az olvasmányok, a rajzok elkészitése bizonyára értékes élményeket ébresztet-
tek és mélyítettek el a gyermekekben. Annak is örültünk, hogy kerületünk 
egyik rajztanára jutalmat, s három kerületi gyermek dijat kapott, 56-an pe-
dig oklevelet. így láthatták a gyermekek, hogy munkájuk eredményes volt, s 
ez továbbra is serkenteni fogja őket. 

PAÁL ÉVA 
6—os sz. gyermekkönyvtár 

Hősök nyomábán 

Gyakran vetődik fel a kérdés, hogy milyen módszerekkel lehet színessé, 
elevenebbé tenni a KISZ-alapszervezetek és oktatási körök munkáját, hogyan 
lehet felkelteni a fiatalok érdeklődését? 

A felsőbb KISZ-szervek sok hasznos ötlettel, kezdeményezéssel segitik 
a KISZ vezetőket, propagandistákat. Ezek egyike a nemrég meghirdetett "Hő-
sök nyomában" cimü vetélkedő-sorozat. 

Szervezeteink erejét sok esetben meghaladja a különböző igényes akciók 
lebonyolításához szükséges "kellékek", például vetélkedő-kérdések, játékok 
kidolgozása, összeállítása. 

Mint oly sokszor, most is a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár sietett se-
gítségünkre. 

A téma adott volt: az 1918-68 közötti időszak jelentősebb eseményei, 
kiemelkedő alakjai, művészeti alkotásai. 

A vetélkedőt felfutásos rendszer alapján bonyolították le. 



A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár minden fázishoz külön kérdéseket és 
bibliográfiát állitott össze. Azok a fiatalok, akik komoly eredmény eléré-
sére törekedtek, - igénybe vették ezt a segítséget és látogatták a könyvtá-
rakat . 

Ez az akció is bizonyság jsgyüttmüködésünk hasznosságára. 
A KISZ-nek szüksége van a könyvtárak segítségére, s azt hiszem, ez for-

dítva is fennáll. 
Rendkívül hasznos, hogy a KISZ és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár -

megfelelő szinteken - egyeztetik programjukat. Ez által lehetővé válik, hogy 
egy-egy időszak feladatait színvonalasan, ötletesen és mondhatni fele ener-
giával oldjuk meg. 

Terveink szerint az eddigi jó kapcsolat a jövőben még szorosabbá válik. 
A KISZ KB által meghirdetett "Olvasó ifjúságért" mozgalom (csatlakozva 

az "Olvasó népért" mozgalomhoz) sikeres lebonyolítása szoros együttműködést 
kiván. 

Sorolhatnánk a példákat, Írhatnánk azokról a hasznos segédanyagokról, 
amelyeket a Szabó Ervin Könyvtár állitott össze ("Robogj föl Láznak ifjú se-
rege", "Forradalmak kora" stb.), de nem ez a célunk. 

Szeretnénk megköszönni a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak azt a segít-
séget, melyet a KISZ Budapesti Bizottságának és a versenyzőknek nyújtott. 
Köszönetet mondunk munkatársaiknak, közülük elsősorban Dobos Piroskának és 
Sándor Ottónénak, - gyors és pontos munkájukért. 

DÉRFALVI ISTVÁN 
KISZ Budapesti Bizottság 

Agit. prop, és kult. oszt.vez. 

A jubileumi olvasómozgalomról 

Valamennyi kerületi könyvtárnak eljuttattuk a KMK pályázati felhívá-
sát, amely az MSZBT által meghirdetett szovjet irodalmi pályázat céljait 
és feladatait ismertette. 

A pályázat fontosságára való tekintettel szeretnénk néhány gondolatát 
a Könyvtári Híradóban is közzé tenni és ismertetni - a felhívás megjelené-
se után született változásokat és ötleteket. 

A "jubileumi olvasómozgalom" céljai szerves részét alkotják az Olva-
só Népért mozgalomnak. 

Az MSZBT által meghirdetett mozgalom hivatalos,-in 1969 április 4-én 



indult és 1970 április 4-ig tart. Elsőrendű feladata a megadott 12 könyv ré-
vén népszerűsíteni a mai szovjet irodalmat. 

AJTMATOV* A versenyló halála (megjelent) 
KAZAKEVICS: A kék füzet - Csillag (megjelent) 
PANOVA* Útitársak (megjelent) ERégi kiad. * Fe-

hér vonat c. el,] 
BULGAKOV* A fehér gárda - Színházi regény (megje-

lent) 
OGNTEV* Kosztya Rjabcev naplója (megjelent) 
UVAROVA* A nyugodt napsütés esztendeje (megjelent) 
FIM* Idegenlégió (megjelenik áprilisban) 
SESZTALOV* Kékszélü vándorutak (megjelenik október-

ben)" 
GREKOVA* Elbeszélések (megjelenik októberben) 
SZÜLJ nekem három fiut. Mai szovjet elbeszélők (megjele-

. nik novemberben) 
fíZTYEPANOVs Port Artúr után (megjelenik novemberben) 
KEGYETLEN szerelem - elbeszélések (megjelenik szeptember-

ben) 
Gyakorlatilag a kerületi könyvtárak csak akkor tudják elinditani a moz-

galmat, ha az ÁKV-tól megkapták az Európa Könyvkiadó által elkészített 
pályázati olvasókártyákat a jelzett 12 müvei kapcsolatos kérdésekkel. Ez áp-
rilis végén, május elején történik meg. 

A könyvtárosok feladata, hogy addig is népszerűsítsék a pályázatban 
megadott müveket és ismertessék a pályázati feltételeket. A propagandamun-
kában használják f«. 1 a kiküldött plakátokat és a közeljövőben megérkező röp-
lapokat. (De megkezdhetik a könyvek olvastatását is, hiszen a pályázati kár-
tyákat utólag is kitölthetik az olvasók.) 

A KC alapján megvizsgáltuk, hogy a 12 mü közül a már megjelent hat 
milyen példányszámban szerepel a kerületi könyvtárakban. Az eredmény az ese-
tek többségében kielégitő volt, ez is bizonyitja, hogy a szovjet irodalom 
népszerűsítését eddig is fontos feladatuknak tekintették a könyvtárosok. 

Javasoljuk, hogy a könyvtárvezetők maguk is vizsgálják meg a jelzett 
müvek példányszámát könyvtárukban, s amennyiben az nem kielégitő, pótlólag 
vásároljanak a szabadkeretből5 ez év második felében megjelenő másik 6 mü-
vet pedig rendeljék meg megfelelő példányszámban. 

Pályázati zászlóbontásnak szánjuk Elbert János május 14-i előadását a 
mai szovjet irodalomról, ennek keretében ismerteti majd a megadott 12 müvet 
is. 

Javasoljuk, hogy a könyvtárosok irodalmi estek, beszélgetések, viták 
szervezésével népszerűsítsék a mozgalmat és segitsék a versenyzők munkáját. 
Éljenèk ezekkel a módszerekkel elsősorban az ifjúsági művelődési körökben, 

A pályázati müvek közül Ajtmatov* A versenyló halála; Kazakevics: A 
kék füzet - Csillag; Panova* Útitársak; Ognyev: Kosztya Rjabcev naplója c. 
müvekről hatásvizsgálati beszélgetések tervezését javasoljuk a kerületi 
könyvtáraknak. 



A beszélgetés-vázlatok elkészítésére pályázatot hirdetünk a könyvtárosok 
között, a legjobb vázlatok elkészítőit jutalomban részesítjük:. 

Reméljük, hogy a kerületi könyvtárosok korábbi tapasztalataik felhaszná-
lásával sok jó ötlettel segitik a jubileumi pályázat sikerét, s ezen keresz-
tül az Olvasó Népért mozgalom céljainak megvalósítását. 

A KlViTT által kiadott felhíváshoz képest egy v á l t o z á s történt: a 
pályázati olvasókártyákat a könyvtárak, illetve könyvesboltok gyűjtik be,és 
a hálózati központok küldik el 1970 március l-ig az MSZBT Országos Titkár-
ságára. KERÜLETI KÖNYVTÁRAK OSZTÁLYA 

• • 

Vendégünk: Ljudmila Uvarova 

Közvetlen, baráti hangú iró-olvasó találkozó során beszélgettek a meg-
jelent könyvtárosok Ljudmila Uvarova szovjet Írónővel, április 2-án délelőtt. 

Az irónő könyve, "A nyugodt napsütés esztendeje"-az-1966-os moszkvai 
kiadás után aránylag rövid időn belül- a közelmúltban jutott el a magyar 
olvasókhoz. 

A cimadó kisregényt és három elbeszélést tartalmazó kötetet a szerző hu-
mánus, felelősségteljes irói állásfoglalása ötvözi eggyé, hangsúlyozva sze-
replői útkeresésén keresztül, az egymás iránti felelősségérzet szerepét. Az 
életsorsokban feltáruló magánéleti válságok, szinte egyértelműen csak a kö-
zösségbe való harmonikus beilleszkedés során oldódnak meg. A könyv olvas-
mányos, várhatóan megnyeri széles olvasótábor tetszését. 

Egyike azoknak a müveknek, melyeken keresztül a mai szovjet irodalmat 
kívánjuk elmélyültebben megismertetni az olvasókkal. Ez a népszerűsítő szán-
dék, hazánk felszabadulásának 25. évfordulója alkalmából meghirdetett, pályá-
zattal ' egybekötött olvasómozgalom keretén belül érvényesül. Ez jelentős fel-
készültséget kiván a könyvtárosoktól. 

Ehhez a feladathoz segítséget nyújtott az irónő az érdeklődők kérdései-
re adott kimerítő válaszaival. 

Uvarova, olvasmányélményeiről beszélve, megemlítette a klasszikus szer-
zők közül Lev Tolsztoj, Csehov, Bunyin, a szovjet kortárs-szerzők közül -
többek között - Kazakov, Trifonov, Szemjonov, Ahmadulina és a külföldi iro-
dalom jelesebb képviselői közül Hemingway, Osborne, Beauvoir, Sartre nevét. 
Az elmúlt időszakban megjelent szovjet müvek közül Kuznyecov dokumentum-re-
génye, a "Babij Jar", számára is nagy élmény volt. 

Elmondta, hogy ismeri Illés Béla, Hidas Antal, Németh László munkáit, 



Garai Gábor, Simon István, Benjámin László, Csanádi Imre verseit. 
Jelenleg ujabb regényén dolgozik és mivel utazási élményeit rendszere-

sen közreadja a sajtóban, a közeljövőben egy hosszabb terjedelmű i-
rásban kéthetes magyarországi útjáról is szeretne beszámolni szovjet olva-
sóinak. 

A találkozó során beszélt az irónő műfordítói munkásságáról is, jelen-
tős teljesítményként Johannes Becher verseinek forditását jelölve meg. So-
lohov legutóbbi müveinek értékelésétől, a science fiction megnövekedett sze-
repéig, válaszai széles témakört öleltek fel. 

A szocialista realizmus fogalomköréhez kapcsolódva, a szovjet irónő 
hangsúlyozta, hogy az irodalom pártosságai az igazság közlése. 

Meggyőződésünk, hogy a találkozó résztvevői, a jelenlévő könyvtárosok, 
munkájuk során közvetve, vagy közvetlenül felhasználhatják mindazt, amit a 
beszélgetés eszmeiség és konkrét információk formájában nyújtott. 

őszinte rokonszenvet ébresztett bennünk a fiatal irónő kedves közvet-
lensége, a természetes egyszerűség, mellyel kérdéseinkre válaszolt. Tulaj-
donképpen kötetlen beszélgetés alakult ki közöttünk, s nagyon örülünk,mert 
nemcsak az irót, de az embert is megismerhettük. B. A. 

Reflexiók az IML-ról 
A MOSZKVAI MARXIZMUS-LENINIZMUS INTÉZET 
KÖNYVTÁRÁRÓL ÉS NÉHÁNY M A G Y A R VONATKOZÁSÁRÓL 
11. rész 

Beszámolónk I. részében már utaltunk arra, hogy most az IML katalógu-
sairól, néhány kiadványáról és "fiókintézetei" közül a gruziai intézet 
könyvtáráról szólunk néhány sorban. 

Az intézet könyvtárának katalógusterme a tájékoztató-bibliográfiai ka-
binet mellett foglal helyet. A betűrendes katalógus,itt párhuzamosan latin 
és cirill-betüs, talán a szokásosnál is több, különböző méretű osztólappal 
segiti elő a benne való keresést. Nyelvterületek szerinti - orosz-alfabe-
tikus - rendszerű külön-katalógus adja Marx és Engels, valamint Lenin ösz-
szes müveit, válogatott és tematikus gyűjtésű munkáit. A marxizmus-lenin-
izmus klasszikusai életéről és munkásságáról latin és cirill-betüs kataló-
gus tájékoztat a monográfiák, illetve a tanulmányok szerzői betűrendjében. 
Ugyanitt találjuk az orosz és szovjet, valamint a nemzetközi munkásmozgalom 



az Lnternacionálék kiemelkedő alakjairól készített gondos regisztereket is, 
A könyvtár kollektívája tette közzé a Lenin összes müveihez készitett 

alfabetikus és tárgymutatót. Ez a preciz index a könyvtár katalógusai alap-
ján készült, mert a Lenin egyes müveit tartalmazó katalóguscédulákon minden 
esetben feltüntették az "összes müvek"-re utaló adatokat is. Első orosz nyel-
vű kiadását kronológikus sorrendben követik a továbbiak; illetve az egyes 
nyelvterületek betűrendjében az egyéb nyelvű kiadások, igy a magyarok is ha-
sonló módon. Megjegyeznénk, hogy Lenin müveit, mint ahogy a katalógusokból 
kiderül, eddig közel 110 nyelven adták közre, beleértve a Szovjetunió nem-
zetiségi nyelveit is, 

A könyvek szakkatalógusa lényegében nem tér el az országban látott e-
gyéb - leningrádi, kievi, tbiliszii városi, egyetemi stb. - könyvtárakétól. 

Az egyes évkönyvek analitikus feldolgozását a folyóirat- és újságcikkek 
szakkatalógusában találhatjuk meg. 

A periodikákról is latin és cirillbetüs alfabetikus katalógus van. A 
bolsevik sajtótermékekről cim szerint - beleértve az oroszországi illegális 
sajtót, valamint a svájci, francia, angol, német, olasz, amerikai stb. emig-
ráns lapokat is - külön betűrendes és külön nyelvterületek szerinti regisz-
ter tájékoztat. 

A könyvtár cikkrepertóriuma a cári Oroszország, Szovjet-Oroszország és 
a Szovjetunió munkásmozgalom- és párttörténetének teljes időszakát felöleli. 

A nemzetközi munkásmozgalmi cikk-katalógusban, ahol Magyarország 1848-
tól napjainkig terjedő korszakának forradalmi munkásmozgalmi múltja elevene-
dik meg, orosz, nemzetiségi nyelvű, magyar, angol, spanyol, mongol, kinai 
stb. cimü tételek követik egymást, a tematikának megfelelően. Megtalálhatjuk 
itt Kun Béla - szinte egy teljes doboznyi - magyar, orosz, német, a Szovjet-
unió számos nyelvére lefordított cikkeit, beszédeit, nyilatkozatait, vagy 
Szamuely, Münnich, Landler, Szabó Ervin, Zalka Máté, Szántó Béla, Vágó Béla, 
Révai József, Lukács György és mások müveit. A második világháború utáni po-
litikai, gazdasági és kulturális életről is izelitőt kapunk a katalógusból. 
Az egyes címfelvételeket orosz nyelvű cimforditás és rövid annotáció követi. 
Feltüntetik azt is, hogy az illető dokumentum az IML állományában megtalál-
ható-e, vagy melyik szovjet, illetve külföldi referáló folyóirat szolgált 
forrásul. 

Az IML központjában, itt Moszkvában található a Szovjetunió minden egyes 
szövetségi köztársaságában létesitett "helytörténeti" marxizmus-leninizmus 
intézet könyvtárának központi katalógusa is. Az egyes intézeti könyvtárak 
katalógusai hasonló rendező elvet követnek és azonosan szerkesztett kataló-
guscédulák érkeznek a centrumba. Bárki személyesen, levélben vagy akár tele-
fonon - sokszor interurbán is - fordulhat a központi katalógushoz, amelynek 

i 
külön szolgáltatása, hogy akár teljességre törekvő személyi, illetve temati-
kus bibliográfiákat is eljuttat a katatókhoz, egymás mellé fotózható kataló-
guscédulái segitségével. 

A könyvtár kiadványai közül kiemelnénk a 60-as évek óta rendszeresen 



megjelenő negyedévi bulletinjüket, amely a Szovjetunióban a marxizmus-le-
ninizmus klasszikusai müveinek jelentőségéről, életükről és tevékenységük-
ről szóló irodalmat tematikusan tárja fel. Néhány sajtótörténeti vonatko-
zású bibliográfiájukat emlitenénk, igy ."A bolsevik időszaki sajtó 1900 de-
cember - 1917 október", valamint "A Pravda 1912-1914 és 1917-ben."Ugyancsak 
az ő összeállításukban látott napvilágot "A Bolsevik Párt időszaki sajtója 
a Nagy Októberi Szocialista Forradalom előkészítése és az átmeneti időszak-
ban (1917 március - november)". Az ezekbe a repertóriumokba felvett téte-
lek a könyvtár katalógusaiban is szerepeinek ugyanolyan annotált formában 
és akkor is bekerülnek a katalógusba, ha a könyvtár állományában nem talál-
hatók meg. Ilyen esetben a katalóguscédulán feltüntetik a lelőhelyet" is, 

A Kaukázus szivében fekvő ősrégi kulturtelepülések: Ananuri, Pasza-
nauri, vagy a mai főváros, Tbiliszi - régi nevén Tiflisz - elődje Mcheta; 
Gori és a mai Ordzsonikidze stb., a gruziai munkásmozgalom fellegvárai vol-
tak. Nem sokkal az IML megalakulása után elsők között jött létre a gruziai 
Marxizmus-Leninizmus Intézet, amely a gruziai marxizmus kutató centrumává 
Vált. Könyvtárában megtalálhatók a Szovjetunió bármely köztársaságában,bér-
mely nyelven közzétett, a Grúzia munkásmozgalmáról és az azerbajdzsán, ör-
mény, abház vagy gruz nemzetiségű kiemelkedő ná-Hrvazetőkröl, egyszerű forra-
dalmárokról szóló dokumentumok. Évtizedek óta gyűjtik a Grúzia munkásmozgal-
máról az egész világon megjelenő könyveket és cikkeket, fényképeket és tár-
gyi emlékeket. A jelentősebb magyar munkásmozgalmi kiadványokat,(például A 
magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai, a Párttörténeti 
Közlemények)!s rendszeresen beszerzik, katalógusaik utalnak a csak a moszkvai 
központban meglévő magyar kiadványokra is. 

LAKOS KATALIN 



Őszinte szóval 

Nem tartottuk etikusnak, hogy saját kezdeményezésünkről mi magunk te-
gyünk helyeslő vagy elitélő észrevételeket, - ugylátszik azonban, nem tér-
hetünk ki előle. 

Két hónapos szombat-vasárnapi nyitvatartásiink számszerű eredményeiből 
még nem lehet következtetéseket levonni, s ezért nem is hivatkozunk a gyer-
mek- és felnőtt könyvtár szombatónkénti 100-140 látogatójára, vagy a vasár-
nap délelőtti 30-40 helybenolvasásra, hogy bármit is igazoljunk. Tulajdon-
képpen sem száz, sem kétszáz látogató önmagában nem oszlathatná el az ag-
gályokat, véleménykülönbségeket, amelyekkel találkozunk nap mint nap, mivel 
ezek nem statisztikai, hanem elvi problémák. 

Melyek is a felmerült fő kifogások? 
"Az a száz vagy annál több ember, aki szombaton bejön a könyvtárba, a 

hét más 5 napján is beszerezheti olvasnivalóját"- mondta egyik kollegánk, 
Igaz. Csakhogy tisztázni kellene, mi a Szabó Ervin közkönyvtárak funkciója 
és feladata? Mi ugy véljük, hogy nemcsak a mechanikus kölcsönzés, hanem kul-
turált önművelés, tájékozódás megteremtése is. Ezt pedig nem lehet hetente 
háromszor (hétfőn, szerdán, pénteken 5-7-ig) Budapest dolgozói számára biz-
tosítani , ha tekintetbe vesszük a hálózat területi és személyzeti ellátottsá-
gát. Annál inkább feltételezhetjük, hogy a hét utolsó két napjával kibővít-
ve a nyitvatartást, tudunk további lehetőségeket teremteni. Kevés tapasztala-
tunk is azt bizonyitja, hogy a szombat»vasárnapi inspekcióval megoldott nyit-
vatartás elsősorban a helybenolvasásban és olvasótermi munkában jelent nagy 
segítséget a lakosságnak. Ha a számszerű eredmények alapján nem is lehet ál-
talánosítani, leszögezhetjükr ezen a területen megítélésünk szerint még elé-
be is kell menni az olvasónak és nem az igények jelenlegi állapotából követ-
keztetni és általánosítaniI 

önkéntelenül adódik egy összehasonlítás: az elmúlt esztendőkben alig-
alig volt könyvtár, ahol ne működött volna, Vagy jelenleg ne működne Ifjú-
sági Klub. Mondjuk ki őszintén, ezek a zárt formák általában 20-50 fiatal 
számára teremtettek kölcsönzési időn kivüli lehetőséget a kulturált együtt-
létre. S ezek létrehozása ellen senki nem tiltakozott, sőt missziónak tekin-
tettük. Munkaidő többletben pedig nem jelentett kevesebbet, mint például a 
szombat délutáni olvasótormi nyitvatartás. Mi a fontosabb: 20-50 embernek 
biztosítani a klubot, vagy 2000-5000 olvasónak olvasási-kölcsönzési lehető-
séget biztosítani? 

"Kíváncsi vagyok, kik azok, akik vasárnap délelőtt bemennek a könyvtár-
ba helybenolvasni" - kérdezte irónikus mosollyal egy másik kollegánk. 



Mi nem igy tettük fel a kérdést, mikor hozzákezdtünk, hanem ugy gondol-
tuk, mi tudjuk, hogy kik azok, akiknek itt a helyük, akiket rá kell venni 
arra, hogy itt töltsék szabadidejüket. Mindennel próbálkozunk, hogy segit-
sük a fizikai dolgozók gyermekeit - könyvtári eszközökkel. Mi ugy véljük, 
hogy a munkásgyerekek (akiknek általános szociális helyzete, lakáslehetősé-
gei stb. rosszabbak az átlagénál) talán hasznosnak találják majd, ha a hét 
végén - mikor a család otthon tartózkodik és nincs a lakásban tenyérnyi 
hely, hogy tanulással foglalkozzanak - lehetőséget teremtünk a kulturált ta-
nulásra, művelődésre. Sőt, még ha azt látjuk, hogy nem akarnak élni a lehe-
tőséggel, rá kell venni őket! 

Nagyjából ez az elvi része a dolognak, s ugy látjuk a jelenlegi véle-
mények alapján, hogy sokak számára ez még nem világos. Ha pedig ezt tisztáz-
tuk, akkor rátérhetünk a dolog gyakorlati vonatkozásaira is, könyvtárosi ol-
dalról. Ilyen a túlterheltségünk, a dotációnk stb. 

A két-három hónap alatt sokféle észrevételt tettek munkánkra, de azt 
nem kérdezték meg, vajon hogyan oldottuk meg mi átmenetileg, e kísérlet idő-1 
szakában a kölcsönzést. Szivesen beszélünk róla, hátha néhány ellenérzést 
felold ez is. Röviden szólva: 

Az uj kölcsönzési renddel együtt uj, lépcsőzetes munkarendet vezettünk 
be, kiiktatva nyitvatartásunkból a holt időket. A hétvégi olvasószolgálatot 
viszont inspekciós rendszerrel oldottuk meg. Átlag három hetenként jut egy-
egy könyvtárosra szombati és vasárnapi munka. Ezért a munkavégzésért Inté-
zetünk vezetőivel történt szerződés alapján havi átlagban 160 Ft célprémi-
umot kapunk, a segédszemélyzet pedig 80-120 Ft-ot. 

Lehet, hogy területi sajátosság, de nálunk a szerda esti kölcsönzés 
(valószinüleg a TV nagy blokkjai hatására) erősen lecsökkent az elmúlt esz-
tendőkben. így a szerda 5 óra utáni kölcsönzésünket is inspekcióval végez-
zük, ami azt jelenti, hogy egy-két könyvtáros már 5 órakor hazamehet, még-
pedig mindig az, aki a vasárnapi inspekciót látja el. 

Milyen például X könyvtáros munkabeosztása: 
Hétfő: 13-20, kedd:9-17, szerda: 10-17, csütörtök: 9-17, péntek: 13-20, 

szombat: 9-14, vasárnap: 9-13• 
Hány szabad estéje van igy X-nek hét közben? Elférad-e annyira, hogy a 

vasárnapi kellemes, fizikailag nem nehéz olvasótermi munkát ne tudná ellát-
ni? 

Tudom, hogy ezzel kapcsolatban más, egyéni jellegű problémák is fel-
merülnek. Munkarendünk kialakításánál a legnehezebb volt a 48 órás munkahét 
kialakítása, mivel számunkra e renden belül lehetővé vált a 44 órás munka-
hét, de sajnos, a jelenlegi ránk vonatkozó rendeletek ezt nem engedik meg. 

Kérdésünk: valóban borzasztó lenne X könyvtáros helyzete, akinek az 
előzőekben vázolt heti beosztással a következő héten szabad szombatja és va-
sárnapja van, s a vasárnapi munkáért megkapná azt a 15o-2oo forintot (havi 
átlagban), s ezzel bérét jelentősen növelhetné? 



Az itteni kollektíva minden tagja (bár az emiitett lehetőségek közül 
nem minden valósitható meg nálunk sem! ) ugy érzi, munkaidő-beosztása lénye-
gesen kedvezőbb, mint a régi. 

Ha pedig ez igy van, akkor a probléma anyagi ráfordítással, munkaszer-
vezéssel, részleges munkaidő kedvezménnyel ideálisan oldható meg, könyvtá-
rosok és olvasók számára egyaránt, 

A 15-ös gyermekkönyvtár és 48-as felnőtt könyvtár egy éves kisérlete 
pedig nem akar más lenni, mint ennek igazolása. 

Ennek a két kollektívának minden tagja viszont egyet kiván csak a kol-
légáktól: várják meg a kísérlet végét., s azután Ítélkezzenek. 

MAfiUSZKI JÓZSEE 
a 48-as könyvtár nevében 

A cikk itt tulajdonképpen véget érne. Viszont álljon itt kommentár nél-
kül, az a körtelefon alapján végzett közvéleménykutatás, amelyet magánkezde-
ményezésből folytattunk néhány könyvtáros kollegánkkal. 

A kérdést mindegyikhez ugyanugy tettük fel: Vállalnák-e, hasonló felté-
telek között, a szombat-vasárnapi kölcsönzést? * Beszélgető partnereinket 
ugy választottuk, hogy zömében fiatalok, esti egyetemisták, egy-két gyerme-
kes családanyák, akik talán az átlagnál is jobban túlterheltek. 

A válaszok: 
Csorna Ágnes: -Igen 
Bokor Pálné (Havas Kati): -Igen 
Arató Antal: -Igen, nagyon szivesen 
Ürögi Erzsébet: -Igen 
Parkas Anikó : -Nem 
Deák Gézáné kvtárvezető: -Igen, nagyon szivesen 
Havasné Dóczi Éva: -Igen 
Kemsei István: -Igen 
Ecsedi Klára: -Igen 
Harmat Perencné kvtárvezető: -Igen 
A 48-as felnőtt és 15-ös gyermekkönyvtár 10 munkatársa pedig már meg 

is valósította. 
Kollégáink egyéni nyilatkozatai semmiféle általánositásra nem jogosí-

tanak fel, de számunkra mégis megnyugtatóan hangzottak. 
MARUSZKI JÓZSEP 

Hasonló feltételeket az intézet j e l e n l e g nem tud biztositani e-
gyetlen további könyvtárban sem, mert ehhez szükséges plusz béralappal 
nem rendelkezik. (Szerk.) 

* 



Beszelgetes az »Uj Könyvek« 
szerkesztőségével 

A közelmúltban hasznos találkozóra került sor az "Uj Könyvek" szerkesz-
tősége és a Kerületi Könyvtárak Osztálya munkatársai között. Szükségesnek 
tartottuk egy közvetlen beszélgetés kezdeményezését, hiszen könyvtáraink 
éwégi jelentéseikben, különböző értekezleteken és a munka során rengeteg 
olyan tapasztalatot, észrevételt és javaslatot közöltek az "Uj Könyvek"-kel 
kapcsolatosan, melyeket hasznosíthat a szerkesztőség. 

Ezek közül elsősorban az "Uj Könyvek"-ben szereplő müvek kategorizálá-
sának elvi szempontjairól (elsősorban a törzsanyag jelölése) a recenziók 
tartalmi, szi: ¡.vonalbeli problémáiról és a szakjelzetek körüli következetlen-
ségekről esett szó. 

Javaslataink főként ezekre a problémákra vonatkoztak. Többek között: 
nagyobb körültekintéssel jelölje a szerkesztőség a törzsanyagot, világos és 
határozott állásfoglalást, konkrét szerzeményezési és olvasószolgálati ta-
nácsokat tartalmazó recenziókat, következetes és pontos szakjelzeteiéit vá-
runk. Rendszeresítsék valamennyi ismeretlen külföldi iró nevének fonetikus 
közlését, újra kiadás esetén ha szükséges, helyesbitsenek esetleges korábbi 
helytelen ismertetéseket, szépirodalomnál is indokolják az elutasl ,b stb. 
stb, 

A szerkesztőség érdeklődéssel fogadta az összegyűjtött tapasztalatokat» 
Sok mindenben egyetértettek velünk, egy sor konkrét példát elfogadtak, u~ 
gyarakkor elmondták mindazokat a nehézségeket, problémákat, amelyek befolyá-
solják vagy gátolják a szerkesztőség munkáját. 

Mi azzal az Ígérettel távoztunk, hogy a jövőben is tolmácsolni fogjuk 
az észrevételeket, kívánságokat, s azzal a reménnyel, hogy a s -.erkesztőség 
figyelembe veszi ezeket a jelzéseket. 

Sü 

Hasonlóan az "Uj Könyvek" szerkesztőségével folytatott beszélgetéshez, 
az ÁKV Könyvtárellátó Osztályénak vezetőivel is megvitattuk azokat a prob-
lémákat, melyeket a kerületi könyvtárak éwégi jelentéseikben, munkaértekez-
leteken jeleztek. Többek között: a könyvrendelések redukálásával, a könyvek 
szerelésével, a kiszállításokkal kapcsolatos reklamációkat. Kértük, hogy 
biztosítsák a fűzött kötésű könyvek könyvtári kötését, törekedjenek egyes 
akcióinkhoz kapcsolódó müvek időbeni kiszállítására. A KKO munkájának meg-
könnyítése céljából ismét küldjenek bemutatóra könyveket, továbbá az "Uj 
Könyvek" kéziratát. KIRÁLY LÁSZLÓKÉ 



K Ö Z L E M É N Y ! 

A jövőben folyamatosan tájékoztatni kivánjuk a kerületi könyvtárakat 
arról, hogy milyen kurrens könyvek találhatók nagyobb példányszámban a 
Központi Raktárban. Az alábbiakban közöljük 30 ilyen mü elmét. Kérjük,hogy 
azok a könyvtárak, amelyek igényt tartanak e müvek valamelyikére, jelezzék 
a Központi Raktárnál. 

ANDREJEV, A.: Életre születtünk 
ANDRIC, I.i A kisasszony - Nyuszka 
ANDRIC, I.î A vezir elefántja 
ARAGON: A kommunista ember 
ARAGON: A nagybét 1-2 köt. 
ARANY J. : munkái, válogatott és összes müvei 
ARANY L.: A délibábok hőse 
ARANY L.: munkái, válogatott müvei 
ARBUZOV, A.: Tánya 
ABBA, C«,: Garibaldi seregében 
ABECASSIS, G.: Hurrá,társasutazás ! 
ACHEBE, 0.: örökké nyugtalanul 
ADY E. : összes prózai müve 1-2 köt. 
ADY E. : Válogatott cikkek és tanulmányok 
ADY E.: Válogatott levelei 
AJNI, Sz.: Bokhara 
AKSZJONOV: Kollegák 
ALECSANDRI, V.: Válogatott versei 
ALEXIS : Muzsikáló fák 
ALLEG, H.: Hadifoglyok 
AMADO, J. Holt tenger 
AMADO, J.: Zsubiabá 
AMBRÓZY: Világos pillanat 
AMBRUS Z.: Giroflé és Girofla 
AMBRUS Z.: Kultura füzértánccal 
AMICIS, E.: Carmela. Elbeszélések 
ANAND, M.: A kuli 
ANDERSEN-NEXŐ, M.: Elveszett nemzedék 
ANDERSON, S.: Winesburg, Ohio 
GEHMANETTO, G.: Egy borbély emlékezései (910) 

F i g y e l e m ! 
Cimkatalógus készült a Szabó Ervin Könyvtár fiókhálózatának állományáról. A 
cimkatalógusban megtalálható a magyar nyelven megjelent szép- és ismeretter-
jesztő irodalom t e l j e s anyaga. A cimkatalógus a Központi Cimjegyzék 
gondozásában van és az érdeklődők rendelkezésére áll. NÉMETH MÁRIA 

K.K.O. 



Előadás-sorozatok a 4-es könyvtárban 

Az elmúlt évek olvasószolgálati munkájához tartozott a könyvtári ifjú-
sági klubokban végzett munka is. Forró légkört teremtett lelkes könyvtáro-
saink között ez az újszerű, lehetőség, ez a mozgalom. Az 1966/67-es év or-
szágszerte bebizonyította a klubok létjogosultságát, a sok fiatalt mozgósí-
tó, közösséget kialakító szerepét, A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
50. évfordulója tiszteletére meghirdetett Kiváló Ifjúsági Klub pályázaton 
741 klub versengett a "kiváló" elmért. 16 Ifjúsági Klub jelentős pénzjutal-
mat kapott, 68 klub megérdemelten "kiváló klub" cimet nyert. A Fővárosi Sza-
bó Ervin Könyvtár ifjúsági klubjait jogosan nevezhetnénk inkább irodalomba-
rátok körének, vagy művelődési körnek. 

Nem szükséges felmérést végezni, hogy megállapíthassuk, a könyvtári 
klubok nagyrésze feloszlott, vagy az ottani klubmunka nem olyan mérvű,mint 
az elmúlt években volt. Az okok nyilvánvalóak. A könyvtár,talán pontosabban 
fogalmazva, a legtöbb könyvtár nem rendelkezik olyan adottságokkal, hogy 
helyet biztosítson 30-50 fiatalnak, rendszeres klubfoglalkozásokra. 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 48-as könyvtárában 3 évig vezettem az 
ifjúsági klubot. A könyvtár, méreteit tekintve, nagyszerű otthont biztosí-
tott nagyobb létszámú összejöveteleknek. Az irodalmi, képzőművészeti, teiv-
mészettudományos, politikai tárgyú előadásokat a fiatalok érdeklődéssel 
hallgatták. Az előadásokat követő vita mindenkor tanulságos és izgalmas 
volt. A klubnak 45-50 beiratkozott tagja volt. (A fiatal olvasó, ha a klub-
aak tagja kivánt lenni, kérdőivet töltött ki és ezzel a belépési formaságok 
megtörténtek.) A meghívottak közül (a meghívókat mindenkor házilag, Írógép-
pel szerkesztettük) a rendszeres létszám egy-egy összejövetelen 20-25 fő 
volt. 

Feltehettük a jogos kérdést, feladata-e a könyvtárnak a színvonalas, 
jó előadásokat csupán 20-30 fiatal olvasónak megtartani. Még a jó tapaszta-
latokkal rendelkező klub esetében is azt állithatjuk, nem. 

Ellentmondásba kerülünk önmagunkkal, a munkánk megítélésével és a töb-
bi érdeklődő olvasóinkkal egyaránt. 

Nem lehet kétséges, hogy a vitákra szükség van. De milyen formában és 
kiknek tartsuk ezeket az előadásokat, amelyek lényegében eltérnek az un. 
iró-olvasó találkozóktól, éppen mert átfogóbbak, gondolat- és érdeklődést 
felkeltő céllal szervezettek? 

Amig nincs módunkban külön regisztrálni az egyes olvasók érdeklődési 
körét, addig meg kell elégednünk az általános szervezési formákkal. 

Jó kezdeményezés volt a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 4-es könyvtárá-
nak és a XIII. kerületi Poscher János Klubnak ilyen irányú együttműködése. 
Ebben a klubban tartja könyvtárunk az egyes előadásait, amelyeket egyre ak-



tivabb vita követ. Az első évben, 1967-ben csak szemlélője lehettem ennek 
a számomra uj könyvtári munkának. Mint hallgató vettem részt Czine Mihály 
irodalomtörténész Németh Lászlóról tartott előadásán és a körülöttem jelen 
levő 70-80 jegyzetelő diákot látva, megfogalmazódott bennem; - sokkal egész-
ségesebb az ilyen tipusu program, mint a sokszor vegetáló, 20 résztvevőből 
álló klub-összejövetel, 

A 4-es könyvtár célja ez esetben az volt, hogy segítséget adjon érett-
ségi előtt álló diák olvasóinak az összefogottabb, elmélyültebb irodalmi is-
meretek elsajátítására. 

Az elmúlt évek fő témája: A modern magyar irodalom jelentősebb alakjai-
nak irói munkásságát bemutató előadás-sorozat volt. Az egyes előadásokat 
mindenkor színesebbé varázsolta Bodor Tibor színművész közreműködése, sza-
valata. 

1969-ben A XX. század világirodalma cimmel szervezzük előadásainkat. 
A tapasztalataink a felmerült nehézségek ellenére is jók, A fő nehézség 

get a téma méltóságához méltatlan probléma okozza, hogy postaköltségünk nem 
teszi, de nem is teheti lehetővé azt, hogy az érdeklődő diákokat postán ér-
tesítsük az egyes előadásokról. Ezért a kerület 5 gimnáziuma részére plaká-
tokat készítettünk, a propaganda csoport munkatársával, Sárdy Károllyal. A 
műanyag bevonatú plakáton az egyes előadások cime, időpontja és előadója 
cserélhető kis kartonokon áll. 

Ezeken a plakátokon a diákok már 10 nappal az előadások előtt tájéko-
zódhatnak a legközelebbi programról. 

A Propaganda Csoport szép meghivóit (ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani értük az ott dolgozóknak), mintegy 300 darabot az egyes előadások 
előtt szétosztunk olvasó diákjaink között. Talán a hatás igy jobb, nagyobb, 
mintha postán kapnák meg a meghívókat. Könyvtárunk munkatársai szinte sze-
mélyesen hivják meg igy diákolvasóikat az egyes előadásokra. 

Könyvtári aktivistáink, az öt gimnáziumból 2-3 fiatal olvasónk, 20-30 
meghivót osztanak szét saját gimnáziumukban. Az ilyenfajta szervezés uj be-
iratkozókat is kinál a könyvtárnak. 

A "Nagy irodalmi korszakok a világ- és magyar irodalomban" cimü elő-
adás-sorozatunk ősszel indul. Ezek az előadások az egyes évfolyamok tananya-
gához kapcsolódnak majd. Igy a résztvevőik is az első, második és harmadik 
osztályos középiskolásokból szerveződnek. 

Nem idegenkedünk másfajta, például természettudományi vagy politikai, 
filozófiai előadások szervezésétől sem. Olyan előadásokra gondolunk itt el-
sősorban, amelyek segíthetik a felvételizők, tehát a továbbtanuló diák olva-
sók felkészülését. Am ehhez az is kell, hogy a kerület diákjai előbb meg-
szeressék, tehát szívesen látogassák a Poscher János Klub-ot. Az ott rende-
zett előadásainkat mindenkor figyelemmel kisérhetnék a kerületi olvasó di-
ákjaink. 



Ilyenfajta érdeklődést elsősorban az eddig megtartott előadásokkal tud-
tuk elérni, de a további elképzeléseink megvalósítását illetően is optimis-
ták vagyunk, BÁRÁNY ÉVA 

4-es könyvtár 

GONDOLATOK 
EGY GYERMEKKÖNYVTARI ÉRTEKEZLETRŐL 

A március 29-én tartott gyermekkönyvtárosi értekezleten mindannyiunk szá-
mára hasznos tapasztalatcserének voltunk részesei, 

A téma Jancsovics Klára: "A gyermekkönyvtár munkája a VIII. osztályos ta-
nulók körében" cimü tanulmánya, amely a "Tapasztalataink" sorozatban jelent 
meg, valamint a "Válogatás a felnőttek szépirodalmából" cimü jegyzék vá-
lasztékának bővítése volt. 

A Liszt Ferenc-téri gyermekkönyvtárban a tárggyal kapcsolatban élénk vita 
alakult ki. Ragadjunk ki néhány gondolatot az elhangzottakból. 

Császárné a 21-es sz. könyvtárból elmondotta, hogy Jancsovics Klára ta-
nulmánya sikerült munka, sokoldalú, mindenre kiterjed a figyelme, őszinte 
és személytelen, a gyermekek beszélnek és nem a könyvtáros. Szerinte ez a 
felmérés nekünk, kollégáinak is alapul szolgálhat munkánkhoz, tehát a to-
vábbi kisérletek helyett, inkább igyekezzünk még többet foglalkozni az ol-
vasókkal. 

Bótáné a 12-es sz. könyvtárból, a hálózatban évek óta folyó munkának ki-
kristályosodását látta a tanulmányban, 
Vargha Balázs érdekesnek és sokoldalúnak tartotta az anyagot. Aggodalmát 

fejezte ki azonban azzal kapcsolatban, hogy a felnőtt könyvtárba való át-
térésnek negativ hatása is van. Ezt abban látja, hogy amig a gyermekkönyv-
tárban szorosabb kapcsolat alakulhatott ki a könyvtáros és az olvasó kö-
zött, addig a felnőtteknél természetszerűleg ez kevésbé közvetlen. Az ifjú-
sági klub vesztett a lendületéből, vagy ezt kellene éleszteni, vagy más 
módot találni a 15-16 évesekkel való foglalkozásra. A legfontosabb ifjúsági 
müvek elolvastatása az átiratkozás előtt, szerinte visszafelé vezeti a gyer-
mekeket, ne mulasztási érzést keltsünk bennük, hanem inkább vezessük őket 
előre. 

Az S anyag bővitésének kérdésében az a véleménye, hogy Shakespearet és 
Molieret is szerezzünk be, általában bátran válogassunk. Ha a klasszikus 
választékot bővitjük, akkor a gyermek a fenőtt könyvtárba is könnyebben 
be tud illeszkedni. 



Bikácsi LászIóné Vargha Balázs szavaihoz mintegy válaszként hozzáfűzte, hogy 
az általunk fontosnak tartott ifjúsági müvek olvastatásának vizsgálatával 
nem a gyermekek, hanem a könyvtárosok hiányérzetét akarták felkelteni. Sze-
rinte a klubok jónak bizonyultak, de tág volt a korhatár, ami sok problémát 
jelentett a fiatalabbaknak. 

Az S anyaggal kapcsolatban elmondotta, hogy egy szűkebb körű bizottság 
javasolta a jegyzéken szereplő könyveket, s kéri, hogy a könyvtárosok egé-
szítsék ezt ki és ajánljanak sok humoros könyvet is. 

Csernákné, a 12-es könyvtár vezetője kifejtette, hogy a 15-16 évesek 
igen túlterheltek,s az iskolai elfoglaltságon és a KISZ munkán kivül nem 
tartja valószinünek, hogy rendszeres klubéletet tudnának élni. Ezért inkább 
egy-egy jó előadással szeretnék őket segiteni, az idén például egy pszicho-
lógust hivnak meg, aki a tanulás módjáról tart előadást. 

Parkas Jánosné a 47-es sz. könyvtárból, mint volt ifjúsági klubvezető is 
fontosnak tartja éppen az emiitett korosztállyal való rendszeres foglalko-
zást. Egy ilyen klub vezetése azonban igen munkaigényes, s ezért ez a for-
ma kis könyvtárak esetében nehezen oldható meg. Az uj könyveket viszont 
rendszeresen ismertetik ifjú olvasóiknak is. 

Tóth László, a 58-as könyvtár vezetője .az S anyag összeállítására vonat-
kozóan inkább csak negativ listát szeretne látni, amely azt tartalmazná, 
hogy mit ne tegyünk be a Válogatás a felnőttek irodalmából csoportjába. 

Minden hozzászólás ismertetésére nem térhetünk ki, azonban a fentiek 
hűen tükrözik a vita lényegét. 

Jancsovics Klára köszönetet mondott a résztvevők aktivitásáért, majd vá-
laszában kifejtette, hogy a felmérés helyi jellegű volt és az egész gyer-
mekkönyvtári munka vetülete. Természetes, hogy a felnőtt könyvtárakban nem 
tudnak annyi figyelmet forditani a gyermekekre, de hangsúlyozta, hogy nem 
minden átkerülő gyermek annyira lekötött, van, aki nem tanul tovább, s e-
zeknek foglalkoztatása a lényeges. Egyes felnőtt könyvtárakban jól bevált 
és követendő módszer az ifjúsági felelős kijelölése. 

Az értekezlet alaphangulatát talán Bikácsiné egy mondatával jellemezhet-
jük, amely szerint: "Célunk az, hogy segítsük a korszerű műveltség alapjait 
megszerezni a gyermekeknek," 

ÓBEGYI PÁLNÉ 
5-as sz. gyermekkönyvtár 



ÚJ KIADVÁNYAINK 
Jancsovics K l á r a 

A g y e r m e k k ö n y v t á r m u n k á j a 

a V I I I . o i i t á l y o t t a n u l ó k k ö r é b e n 

(Előkészítés a felnőttek könyvtárának használatára) 

(Tapasztalataink a gyermekkönyvtárakban,8.) 
Bp. 1969, FSZEK, 24 1. 

Á gyermekkönyvtári munka segitését, megbecsülését jelzi, hogy már e 
sorozat nyolcadik füzete is megjelent. Valamennyi ötleteket ad, jó módsze-
reket ajánl. Megemlítem, nem régen a KMK szakkönyvtárában megnéztem, milyen 
tanulmányok találhatók, melyek a gyermekkönyvtári feladatokkal foglalkoznak. 
Könyvtárunkat dicséri, hogy a gyermekkönyvtárakról zömmel könyvtárunk ki-
adványai találhatók. 

E kiadvány szerzője nem kevesebbre vállalkozott, megkísérelte nyomon 
követni 144 ifjúvá serdült gyermek "olvasási sorsát". A tanulmány főbb gon-
dolatai: példákkal illusztrálva foglalkozik a gyermekolvasók előkészítésé-
vel és átirányításával a felnőtt könyvtárba, az olvasók helyzetével, akti-
vitásával a gyermekkönyvtárakban. Vizsgálja olvasmányaikat, az iskolai iro-
dalomoktatás, az otthoni környezet hatását stb. A szerző a kiadvány második 
részében az olvasókat, egy évi felnőtt könyvtári tagságuk után, a következő 
módon csoportosította: a könyvtárban való tájékozottság, a serdülők olvas-
mányai, az olvasók aktivitása és egyéni véleményük az uj könyvtárról. A fel-
mérés alaposságát mutatja a sokféle statisztikai elemzés (például ki, milyen 
könyvtárba iratkozott, milyen pályára került, hogyan használták a könyvtári 
segédeszközöket, milyen hatásra választják olvasmányaikat, kik a legolva-
sottabb irók stb.)» 

A gyermekkönyvtárosoknak ösztönző e módszertani tanulmány. Bár olyan 
szívesen olvasnák és tanulmányoznák a felnőtt könyvtárosok is, mint ahogy a 
szerző és mi, gyermekkönyvtárosok szeretnénk. Tudom, hogy könyvtárosi köte-
lesség a politikai nevelőmunka, a szakmai tudás fejlesztése, a nyugdijasok 
életének megszépítése, az igényes szórakozásra való nevelés. Mégis, a leg-
fontosabb könyvtárosi feladat törődni a fiatalokkal. Bizonyosan hamarosan 
követni fogja e tanulmányt egy ujabb - a másik sorozatban -, a felnőtt 
könyvtárak munkája a gyermekkönyvtárakból átiratkozottak körében. így lesz 
egész és egységes a könyvtárak munkája» 

PATAKI FERENCNÉ 



Összdolgozói értekezlet 

A február 26-án megtartott összdolgozói értekezleten Révész Ferenc igazgató 
beszámolt a könyvtár 1968. évi munkájáról és felvázolta intézményünk 1969-es 
terveit. Elmondta, hogy a könyvtár 1968-ban teljesitette jelentős népművelé-
si feladatát. Rajtunk kivülálló okok miatt az olvasók számának alakulásában 
némi lemaradás mutatkozik. (Felnőtt olvasóink száma 2.200-zal nőtt, a gyer-
mekolvasók száma 4.000-el csökkent.) 
Pozitívan értékelte azoknak a feladatoknak a megvalósítását, amelyeket a 
párt megalakulása és Szabó Ervin halála 50. évfordulójára, továbbá a Magyar 
Tanácsköztársaság kikiáltása 50. évfordulója előkészítése céljából végez-
tünk. Kiadványok sorával, kiállításokkal központi segítséget adtunk a kerü-
leti könyvtáraknak. Javuló propagandamunkánk egyre inkább érezteti hatását 
országosan is. 
Jelentős módszertani munka folyt a hatásvizsgálati eszközökről és módszerek-
ről. Eredményeket értünk el a munkásszármazású fiatalokkal való foglalkozás 
terén. Az ismeretterjesztő irodalom forgalma a felnőtteknél kevéssé emelke-
dett. 
Az eredmények további növeléséhez uj könyvtárakra, a meglévők korszerűsíté-
sére volna szükség. Sajnos, jelenleg a meglévők karbantartása is komoly gon-
dot okoz. Gondjainkat a főváros vezetői is ismerik. A kerületi tanácsokkal 
jó a kapcsolatunk. VB-üléseiken foglalkoznak a könyvtárakkal és jelentős a-
nyagi támogatást is kaptunk tőlük (616.000 Ft). Együttmüködésünk a társadal-
mi szervekkel és intézményekkel is egyre javul. 
Az elmúlt évben megjelent művelődésügyi miniszteri rendelet szerint a köz-
ponti könyvtár a szociológia országos tudományos szakkönyvtára lett. Sürgős 
szükségként merült fel a központ zsúfoltságának enyhítése; ezt segítette 
elő a Baross u. 18. számú ház egy részének birtokbavétele. A következőkben 
Révész elvtárs tájékoztatott a Gazdasági Osztály munkájáról és a Könyvköté-
szet jelentős eredményeiről is. 
Az elmúlt évben felmerült személyzeti problémákról adott ezután információt. 
Ennek során kitért több, intézetünktől megvált dolgozó távozásának okára. 
417 kinevezett dolgozónk közül 22-en távoztak intézményünktől, ebből heten 
nyugdíjba mentek. Tehát a fluktuációról elterjedt hirek nem egyeznek a va-
lósággal. Cáfolta azt a szóbeszédet, hogy a könyvtárosaink előtt nincsen 
perspektíva; intézményünkben minden ötödik dolgozó vezető beosztású. 
A jutalmazási keret emelkedett és 2 %-os bérjavitásra is volt lehetőség. 
A szombat-vasárnapi nyitvatartásról még nincs döntés, 550 ezer forint bér-
alap emelést kértünk a fővárostői, hogy közmegelégedésre oldhassuk meg ezt 
a problémát. 
Az elmúlt évben uj gépekkel gyarapodott könyvtárunk; kötészetünk, sokszoro-
sító üzemünk fejlődött, uj teherautót kaptunk. 



Jelentős eredménynek tartjuk, hogy a kerületi könyvtárak adminisztrációs 
gondjait enyhítettük:, megoldottuk a központi peresitést. 
Ismerve dolgozóink áldozatkészségét, bizonyosak vagyunk benne, hogy az 
előttünk álló feladatokat - döntően a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltöSp 
50.,és felszabadulásunk 25. évfordulójának megünneplését - és általában kul-
turális-politikai feladatainkat eredményesen fogjuk megvalósítani. 

Mire nem válaszol 
a reference-telefonon 

Nem a központ arisztokratizmusáról van szó. Nem arról, hogy a munkatár-
sak között bárki is többnek tarthatná magát, azért, mert a központi könyv-
tárban dolgozik, magasabbrendünek vélhetné ismereteit és jártasságát azért, 
mert más jellegű, mint a kerületi könyvtárosoké. A könyvtáros bölcsessége 
apparátusában rejlik és kétségtelen, hogy a központi könyvtár, a központi 
olvasószolgálat apparátusa lényegesen bőségesebb, szerteágazóbb, sokrétűbb, 
mint a kerületi könyvtáraké. 

Mégis, nem tagadhatjuk, gyakran csalódnak, olvasók és könyvtárosok, a-
zért, mert kérdésükre nem válaszol a reference. Igy van és e helyen is pró-
báljuk megkeresni az okokat, hogy melyek az eredői a reference "tudatlansá-
gának", vagy éppen kerek tagadó válaszának. 

Elsősorban nem tud válaszolni a reference a hozzá befutó kérdésekre, 
ha azok tárgyköréből nincsen apparátusa. Felsorolni is felesleges lenne, 
hogy hányféle természettudomány, alkalmazott tudomány és mindezeknek hány 
ágazata van, melyhez sem a kézikönyvek, sem a könyvtár teljes anyaga nem 
nyújtanak segitséget. Ilyen esetekben fél- vagy félrevezető válasz helyett 
a tájékoztató könyvtáros akkor áll hivatása magaslatán, ha megadja azt a 
könyvtárat - Budapesten mindegyik elérhető egy ujabb telefonhívással -, 
melynek gyűjtőköre és igy apparátusa is, a kérdés témájával egyezik. Elő-
fordult már, hogy ilyenkor az érdeklődő olvasó, szánakozó hangon megjegyez-
te: Szóval nem tudnak válaszolni? Pedig választ kapott, mert a jártas könyv-
táros megfelelően felszerelt intézményhez irányitotta, ahol biztosan jó vá-
laszt kaphat. 

A társadalomtudományok sok ágazatában is hiányos a reference appará-
tusa.' Anyagilag és helyileg megoldhatatlan például, hogy a könyvtár minden 
esztendőben megvásárolja a külföldi statisztikai évkönyveket, a legújabb 
"Ki kicsodá"-kat, lexikonok uj kiadásait stb. stb. De valamelyik társkönyv-



tárban - Statisztika, Parlament, Egyetemi stb. - megtalálhatók ezek, tehát 
ismét csak nem elzárkózás, hanem belátó szerénység, ha a kérdezőnek ujabb 
cimet és telefonszámot ad a tájékoztató könyvtáros. Nem szólva a társadalom-
tudományok területén sem arról, hogy számos ágazatának más könyvtár a gyűj-
tőterülete. 

Külön kell szólni az irodalmi kérdésekről. Érthető, hogy a könyvtár 
olvasóinak az a felfogása, hogy kis könyvtár, kevés anyag, nagy könyvtár, 
sok anyag. Tehát, amit nem talál valamelyik kerületi könyvtárban, azt jogo-
san véli megtalálni a központban. A központ azonban - köztudomásúan - ma-
gyarnyelvű szépirodalmat rendszeresen nem gyűjt. Köztudomásúan, mondottuk, 
de kételkednünk kell ebben a köztudomásban, ha kerületi könyvtárosok is a 
központba küldenek, személyesen Vagy telefonhívással, irodalom iránt bőveb-
ben érdeklődő olvasókat. E területen, legalább is, ami a magyarnyelvű iro-
dalomtudományi segédleteket illeti, nagyjából azonos a kerületi könyvtárak 
és a központ anyaga. Ugyanazok a lexikonok, összefoglaló monográfiák, bib-
liográfiák, katalógusok állanak a központi könyvtárosok rendelkezésére is, 
mint a kerületekben. A többlet legfeljebb néhány régebbi kézikönyv a polco-
kon és néhányszáz régebbi könyv cédulája a katalógusokban. Hiány viszont a 
magyar nyelvű élő irodalom. Alapvetően hiány pedig, itt is, ott is minden 
olyan idézettár, cimkatalógus, gyűjteményes munkák felbontott mutatója, te-
matikus összeállitás, amelyét soha meg sem csinált senki. Ezért azután nem 
válaszol a reference sem kiragadott és forrás nélküli idézetekre, idegen-
nyelvű könyvek magyar cimeire, vagy viszont, magyar könyvek idegen cimeire, 
novellák: lelőhelyére, különböző tematikus irodalmat igénylő kérésekre. Mind-
ezekre a válasz a központi könyvtárban is csak ez lehet s Tessék várni, meg-
kérdezek több kollegát, hátha emlékeznek rá. Az emlékezet pedig nem lehet 
bázisa a reference kérdés megválaszolásának, legfeljebb inditó ereje a meg-
fejtéshez szükséges invenciónak. Ha tehát senkiben sincsen invenció, nem le-
het nekimenni a keresésnek. 

Végül nem válaszol a reference, mert nem tudakozó hivatal. Ellentétben 
az utóbbival jogot formál arra, hogy a kérdéseket megszűrje. Jogalapja a 
könyvtár rendeltetése annak minden következményével. Kvalifikált munkatár-
sainak munkaidejével és nagy befektetésekkel készült apparátusával a külön-
böző szinten kutatók, művelődök és tanulók, sőt, továbbmenve, a legkülön-
bözőbb érdeklődők igényeit szolgálja. Segit, de nem végezheti el a reference 
könyvtáros senki helyett sem a munkát. Készséggel megadja az irodalmat, de 
nem olvas az olvasó helyett. Segit megtalálni a megfejtés kulcsát, de nem 
fojt meg senki helyott. Ezért azután nem vállalkoznak a tájékoztató könyv-
tárosok - különösen telefonon - tartalmak ismertetésére, irodalmi hősök 
jellemzésére, történelmi dolgozatok vázlatának elkészítésére és minden ha-
sonló, iskolai feladatba vágó munkák ilyen jellegű segitésére. 

Hozzátehetjük még, hogy nem vállalkozhatik a tájékoztató szolgálat 
olyan kimeritő,részletes válasz megadására sem, amely a telefont hosszabb 
ideig igénybe venné. Versrészlet beolvasása, tartalom elmondása, vagy akár 



4-5-nél több adat bemondására - mert a telefont hosszabb ideig erre igénybe 
venni nem lehet - ne felejtsük el, a tájékoztató helyiségében ugyanakkor e-
esetleg kutatók dolgoznak. 

Felmerül ezek után, hogy milyen kérdések megoldását vállalja telefonon. 
Életrajzi, földrajzi, történelmi adatokat. Szavak, kifejezések értelmét,for-
ditását, Röviditések feloldását, könyvészeti adatok megkeresését. Szállóigék 
forrását, intézményeknek, kutatóknak könyvek kicserélését, stb. stb. De 
erről talán legközelebb bővebben. Ezért, ha kérdést kapnak, igyekeznek meg-
tudni, hogy hogyan merült fel a probléma, milyen célból kell a válasz. Egy-
részt azért, mert igy esetleg könnyebben található meg a válasz, másrészt 
pedig azért, mert ha ugy látszik, hogy társadalmi szempontból is hasznos a 
munka, - nagyobb fáradságot forditunk a válasz megkeresésére» 

Szívesen ajánl kézikönyvet, melyben a rejtvény vagy a vetélkedő kér-
désének válasza megtalálható, de nem hajlandó a könyvtáros sem képrejt-
vényből, sem megfejtett kezdő- vagy vég-szótagokból, vagy akár "ravasz" rá-
vezető utalásokból megfejteni a megoldást. Még azt az ódiumot is vállalja, 
hogy a vonal túlsó! végén lesajnálják, mondván, hogy: Még ezt sem tudja? 
Legfeljebb válaszol azzal, hogy tudom, de nem mondom meg, fáradjon be és 
megtalálja nálunk a megoldást tartalmazó könyveket. Ha valóban van a könyv-
tárosnak nevelő munkája, az elsősorban az olvasásra nevelés, a könyvtárba 
szoktatás és ez összeegyeztethetetlen a tálcán, illetve "tárcsán" kinált 
megfejtéssel, 

így lehetne összegezni az okokat, amelyek miatt nem válaszol a re-
ference, Egészítsük ki még ezt egy észrevétellel, A központ tájékoztató 
apparátusa jelenleg helyileg meglehetősen megosztott. Nemcsak arra gondo-
lunk, hogy a kézikönyvtár négy teremben szétszórt, de arra is, hogy alap-
vető segédletek, sőt önálló és mással nem pótolható tájékoztató eszközök: 
a kerületi könyvtárak központi katalógusa, az irodalmi archívum más osz-
tályokon találhatók, gyakorlatilag nehezen hozzáférhetők. Ezt külön ki kel1 
emelni, ort a reference munka a teljes könyvtár apparátusára alapozott, 
s ha nem .'álaszol mindig a reference, ennek jelenleg szervezeti okai is 
vannak, jlyanok, amelyeken előbb-utóbb segítenünk is kell, 

MARÓT MIKLÓS 



Kandidátust avattunk.. 

Február 26-án rövid időre könyvtárunk Budapest Gyűjteményének disz es 
olvasóterme - a "Magyar Tudományos Akadémia egyik részlegé"-vé alakult. Az 
a megtiszteltetés érte könyvtárunkat, hogy az MTA I. Osztálya itt folytatta 
le intézményünk tudományos főmunkatársa, dr Remete László kandidátusi érte-
kezésének vitáját. Az értekezés tárgya a könyvtár kiadásában a közelmúltban 
megjelentetett "A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár története" cimü mü volt, A 
könyvtér történetének megirása Remete László tudományos működésének egyik 
fő területe, ez irányú kutatásairól már Évkönyveinkben és kisebb-nagyobb 
monográfiákban is számot adott. Másik érdeklődési köre Szabó Ervin és élet-
müve, s bár véletlen, de érdekes egybeesése volt az eseményeknek, hogy ami-
kor tudományos pályafutása e jelentős állomásához érkezett, könyvtárunk köz-
pontjának falait az általa összegyűjtött és rendezett jubileumi Szabó Ervin 
kiállitás dokumentumai borították, 

A disszertáció-védésen Mátrai László akadémikus, az Egyetemi Könyvtér 
igazgatója elnökölt, akinek megnyitó szavai után Havasi Zoltán kandidátus,a 
Szegedi Egyetemi Könyvtár igazgatója, a Bizottság titkára ismertette a je-
lölt - Remete - tudományos életrajzát. A Bizottság tagjai között foglalt 
helyet Kőhalmi Béla kandidátus, Kossuth-dijas, a FSZEK nyugalmazott aligaz-
gatója, ny. egyetemi tanár, Dezsényi Béla kandidátus, az OSZK főosztályveze-
tője, Kovács Máté kandidátus, tanszékvezető egyetemi tanár, Kónya Sándor 
kandidátus, MTA osztálytitkár, valamint L. Nagy Zsuzsa kandidátus, az MTA 
Történettudományi Intézetének tudományos titkára. 

A titkár felolvasta néhai V. Waldapfel Eszter kandidátus opponensi vé-
leményéti Ezt követően Varjas Béla kandidátus olvasta fel a sajátját. Az 
opponensek kiemelték a disszertáció országos viszonylatban is úttörő jelle-
gét, forrásgazdagságát, jó stilusát, majd felhívták a jelölt figyelmét né-
hány problematikus kérdésre. Remete László, opponenseinek adott válaszában 
felelt a felvetődött kérdésekre, amelyek közül néhánynak megoldása további 
kutatást igényel. 

Majd a hozzászólások következtek: Kőhalmi Béla, a nagy idők tanuja 
szólt a könyvtár tanácsköztársasági szerepéről és jelentőségéről; Dezsényi 
Béla a periodikákkal, folyóiratokkal kapcsolatban tett értékes megjegyzése-
ket az Országos Széchényi Könyvtár aspektusából, Mátrai László kiemelte, 
Í*°gy a jelölt a Fővárosi Könyvtár és az Egyetemi Könyvtár között sokáig vi-
tatott Frank könyvtár kérdésében objektiven foglalt állást. 

A Bizottság tagjainak felszólalásai után Lakos Katalin,_könyvtárunk 
munkatársa, néhány külföldi munkával vetette össze Remete disszertációját, 
majd statisztikai adatokkal bizonyitotta a mü anyaggazdagságát. Felvetette, 



hogy a mü alapul szolgálhatna egy kisebb terjedelmű, népszerű, napjainkig 
terjedő könyvtártörténet megírásához. Természetesen előbb az utolsó 25 év 
történetét is tudományos alapossággal kell kidolgozni. 

A Bizottság dr Remete László kandidátusi disszertációját egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a TMB-nek. Ez uton is őszintén gratulálunk! 

(G. L.) 

Igazgatósági ülesek 
Az Igazgatóság 1969 márciusában dön-
tött az 1969/70-es oktatási évben to-
vábbtanulásra javasolt dolgozókról. 

PÁRTHIREK 

... foglalkozott az elmúlt évben ho-
zott határozatok végrehajtásával. 

SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR PÁRTSZERVEZETE 
H o n t Póternó párttitkár elvtársnak, 

B u d a p e s t « 

Kedves Hont Elvtársnő! 

A Magyar Tanácsköztársaság tavaszi ünnepségsorozatában jelentős munkát végez-
tek a pártszervezetek. A kommunisták százai és ezrei fáradoztak azon, hogy 
fél évszázad távlatában hűen és méltóan érzékeltessék a nagy történelmi ese-
ményt, az első magyar proletár forradalom sikerét, lelkesedését. 
Pártbizottságunkat is ez a szándék vezette, amikor felkérte a Szabó Ervin 
Könyvtár kommunistáit arra, hogy a Magyar Tanácsköztársaság korabeli plakát-
jaiból, felhívásaiból, fényképeiből rendezzen kiállítást az ünnepi gyűlés 
színhelyén - a Ganz-Mavag Művelődési Házban. A résztvevők nagy érdeklődéssel 
tekintették meg az összeállítást. Azt agitatívnak, színvonalasnak tartották 
és a legnagyobb elismerés hangján nyilatkoztak róla. 
A sikeres, nagy hozzáértést igénylő kiállítás megrendezéséért a Kerületi 
Pártbizottság elismerését és köszönetét fejezi ki a Szabó Ervin Könyvtár 
kommunistáinak, az e munkában résztvevő pártonkívüli dolgozóknak, valamint 
az Intézmény vezetésének, amely minden vonatkozásban támogatta a pártszerve-
zet vállalkozását. 

Budapo* • M A G Y A R S Z O C I A L I S T A M U N K A S P A R T 
VIII. K E R Ü L E T I B I Z O T T S A G A 
Budapest VIII., Ktatáraaság tér 37. 



Március 13-án pártcsoport bizalmi 
értekezletet tartottunk, ahol in-
formáltuk a bizalmi elvtársakat, 
valamint megbeszéltük a soron kö-
vetkező, munkatervünkből adódó 
feladatokat, 

A Tanácsköztársaság megalakulásá-
nak 50. évfordulója tiszteletére 
ünnepi megemlékezést tartottunk 
a Fővárosi Tanács klubtermében 
március 19-én. Az ünnepi beszédet 
dr Remete László mondta, közremű-
ködött könyvtárunk KISZ Antológia 
együttesének két Ijagja,Bokor Pál-
né és Klein Judit, valamint a Há-
mén Kató gimnázium és szakközép-
iskola kamarakórusa, Forral Magda 
vezetésével. A műsor után Révész 
Ferenc igazgató elvtárs ismertet-
te a kitüntetettek, jutalmazottak 
és bérkorrekcióban részesültek 
névsorát. 

KISZ -h i r ek 

Hazánk felszabadulásának 24. év-
fordulója alkalmából ünnepi röp-
gyülést tartottunk. Az ünnepi kö-
szöntőt Sándor Ottóné mondta, 
közreműködött Klein Judit, az An-
tológia együttes tagja. 

Tömegszervezeteink bevonásával 
létrejött a május 1-i akció bi-
zottság, melynek feladata a május 
elsejei felvonulásunk előkészíté-
se és megszervezése. 

A pártvezetőség oktatási felelő-
se, az Igazgatóság és a KISZ tit-
kár megvitatta az 1969/1970. évi 
beiskolázási tervet, A partveze-
tőség továbbította a Marxizmus-
Leninizmus Esti Egyetemére je-
lentkezők kérését a VIII. kerüle-
ti Pártbizottsághoz. 

Február közepén a KISZ-vezetőséggel 
beszélgetést folytatott a VIII. ke-
rületi KISZ-Bizottság titkára, Oro-
szi László és Joó Miklós agit.prop, 
titkár. A beszélgetésen jelen volt: 
Ádám Istvánné,a VIII. kerületi P.B, 
politikai munkatársa, Hont Péterné, 
párttitkár, valamint Vigh Lajosné, 
a pártvezetőség tagja,KISZ-felelős. 
A kerületi KISZ-Bizottság és alap-
Bzervezetünk közötti együttműködés 
kérdései kerültek napirendre. A 
vezetőség taggyűlésen számolt be a 
tagságnak a megbeszélés eredményei-
ről. 

Ez alkalommal Maruszki József tit-
kári funkciójából felmentését kér-
te. A KISZ - vezetőség a kérést 
és Maruszki József indokait elfo-
gadta és javaslatot tett a titkári 
funkció betöltésére a pártvezető-
ségnek. Pártvezetőségünk és a ke-
rületi KISZ-Bizottság egyetérté-
sével, ez év őszéig, a választá-
sig, Láda Hajnal vette át a KISZ 
titkári funkciót. Egyidejűleg 
Kemsei István is kérte felmenté-
sét a KISZ-vezetőségben betöl -
tött tisztsége alól, egyéni és 
tanulási prblémákra hivatkozva. 



A KISZ-vezetőség felmentette meg-
bízása alól Kemseit és helyette 
márciustól Bezsák Lászlónét ko-
optálta a vezetőségbe. Bezsák-
né ez év őszéig a szervezőtitkár 
funkcióját látja el, mig Marusz-
ki reszort nélkül vesz részt ő-
szig a vezetőség munkájában és 
átveszi Kemsei Istvántól a Könyv-
tári Hiradó szerkesztőségében be-
töltött feladatát. 

Antológia együttesünk részt vett a 
Tanácsköztársaság tiszteletére ren-
dezett irodalmi színpadok kerületi 
döntőjén, ezüstérmet kapott, de 
nem jutott a területi döntőbe. 

Szabad vitaklubunk legutóbbi témá-
ja a szocialista demokrácia fejlesz-
tése volt. 

Március 8-án utófarsangot tartottunk 
a központ ebédlőjében. A decemberi 
nagysikerű klubestünkkel ellentét-
ben sem a résztvevők száma, sem 
az est hangulata nem volt méltó az 
utóbbi évek színvonalához. 

Március elején tárgyalta Igazgató-
ságunk a bérkiegészítéseket és 
jutalmazásokat. Itt, mint mindig, 
KISZ - vezetőségünk képviseltette 
magát. Változatlanul azt a réteget 
tartotta legfontosabbnak, amelyről 
egy évvel ezelőtti felmérésünk de-
rítette ki, hogy könyvtáros II. 
beosztásukban még az átlagos bér-
színvonaltól is kb. 2oo Et-al ma-
radtak le. Észrevételünket már ta-
valy elfogadta Intézetvezetőségürik, 
de lehetőség hiányában keveset tu-
dott tenni. Az idei bérkorrekcióban 
viszont jelentős mértékben része-
sült ez a réteg. 
KISZ-vezetőségünk köszönetet mond 
az Intézetvezetőségnek a megérté-
sért és lehetőségeinket figyelembe 
véve, a gyors segítségért. 

Március 27-én taggyűlést tartottunk 
"A politizáló ifjúság lehetőségei 
és problémái könyvtárhálózatunkban'1 
cimmel. A vitában részt vettek az 
Igazgatóság tagjai is. Erről az a-
lábbiakban számolunk be. 

A KISZ szervezet vitája a politizáló fiatalokról 

Az Élet és Irodalom hasábjain a közelmúltban érdekes, a KISZ korosz-
tálybeli fiatalókról szóló vitacikk sorozat látott napvilágot. Idősebbek és 
fiatalabbak vetették fel a problémákat és választ igyekeztek adni az ifjú 
nemzedéket érintő "örök" és aktuális kérdésekre. 

Könyvtárunk KISZ szervezetének márciusi taggyűlésén is ez a vita ál-
lott a középpontban. A sajnálatos módon nem teljes létszámmal megjelent tag' 
ság előtt Schlett István tartotta a referátumot, összefoglalta, - probléma-

Lapzártakor készítteti el KESZ-ve-
vezetőségünk 1969 decemberéig szó-
ló munkatervét és az őszi vezető-
ségválasztás ütemtervét. 



körönként csoportosítva - a lapban megjelent hozzászólásokat, saját megjegy-
zéseivel kommentálva. Maruszki Józsefnek az 1969. 10. számban megjelent ál-
lásfoglalását,kibővitve, uj szempontokkal gazdagitva olvasták fel, A kibon-
takozó izgalmas és őszinte hangú vitában a közel tiz -hozzászóló lényegében 
Schlatt István vitaindítójának második részéhez, - nevezetesen az Élet és 
Irodalom-ankét kérdésfeltevéseiből, a könyvtárunk fiatalságát érintő kérdé-
sekben szögezte le álláspontját, világított rá egyes tisztázatlan, sokakat 
foglalkoztató, konkrét intézkedéseket váró általános és helyi problémákra. 

Az elhangzott hozzászólások részletesen foglalkoztak a KISZ érdekkép-
viseleti problémáival és ennek - a könyvtáron belül adott - lehetőségeivel. 

Kinyilvánították, hogy a KISZ tagság érdekképviselője elsődlegesen a 
KISZ titkár, ő van jelen a beiskoláztatási terv elkészítésénél és tudomása 
van a káderfejlesztési tervben foglaltakról. Szükséges ezt hangsúlyozni, 
mert konkrét kérdés formájában merült fel s "Miért nem lehet közölni az é-
rintettekkel, hogy a káderfejlesztési tervben szerepelnek?" 

Kétségtelen, hogy a kérdés, vagyis a valóban meglevő probléma jellege 
áthidaló megoldást kivén a kötelező hivatali titoktartás és a nyilt közlés 
között (mely utóbbi az idősebb generáció, a nyugdíjazás előtt állók iránti 
tapintatból is megoldhatatlan). Ennek az áthidaló megoldásnak gyakorlati 
megvalósításában nagyon fontos szerep jut a KISZ titkárnak. 

Schlett István vitaindító referátumában javaslatként elhangzott, hogy 
az Igazgatósági Tanácsban résztvevő KISZ tagoknak hozzászólási, illetve be-
számolási kötelezettségük legyen mind az Igazgatóság, mind a tagság felé. 
Ez a javaslat sok lehetőséget rejt magában és amennyiben a szakszervezetbe 
delegált KISZ tagokra is kiterjedne, hathatós eszközét teremtené meg nem-
csak az érdekképviseletnek, de a jobban informáltságnak is, a fiatalokat 
illető kérdésekben. 

Tény, hogy a Könyvtári Hiradó nyújtotta lehetőségeket nem használják 
ki a fiatalok eléggé. Csupán a híranyag összegyűjtése is komoly akadályok-
ba ütközött eddig, megszerzése nehézkessé vált, pedig, ha élnének vele»sa-
játos lehetőségét teremtenék meg ezen keresztül is a KISZ érdekképviseleté-
nek. 

összefoglalva: vannak lehetőségei a KISZ érdekképviseletének, a javas-
latokat vita után a gyakorlatban kell megvalósítani. Mindenekelőtt azonban 
fontos lenne az érdekképviselet fogalmának tisztázása. Erre tett többek kö-
zött kisérletet ez a taggyűlés is, A legtöbb felszólalót élénken foglalkoz-
tatta a vitaindító referátum, a politizálás kérdése. Felvetették például: 
"ha könyvet ajánlunk az olvasónak, fokozottabban foglalkozunk a szakmunkás 
tanuló fiatalokkal (és sorolhatnánk a munkánkból adódó lehetőségeket), ez 
politizálás?1'- Igen. Ez politizálás. 

Viszont - kiszélesítve a szó fogalomkörét, igények sürgetik egy élet-
képes politikai vitafórum megszületését, mert a jelenleg működő szabad vi-
taklub nem elégit ki minden érdeklődőt. Ez komoly problémát jelent a KISZ 
vezetőségi tagoknak, de a tagságnak nem kevésbé. Az "életképes" jelzőt ki-
érdemlő vitaforum együtt adna lehetőséget politizálásra és szakmai tovább-



képzésre. Alkalmat kell adni arra is, hogy a "felnőttek" vitatkozzanak a 
fiatalokkal, hiszen ez, a tudati továbbformálásnak szinte egyértelműen leg-
radikálisabb, legeredményesebb módszere. 

S a leglényegesebb: az itt elhangzó kollektiv beszélgetések (gyakorla-
tilag egymáshoz kapcsolódó egyéni beszélgetésekből kialakitva), kiszélesíte-
nék a csoportvezetők, a KISZ vezetőségi tagok- és a KISZ titkár lehetőségeit 
is. Módot adnának arra, hogy teljes meggyőződéssel képviselhessék, továbbit-
hassák a KISZ tagok állásfoglalásait, véleményeit - hiszen ismernék. 

Első lépésként ezt a célt szolgálja vitaindító cikkűnk is, 
BENKŐ ATTILÁKÉ 

Szakszervezeti hirek 
a Szakszervezeti Tanács 1969 február 20-án tartott ülésén megtárgyalta a 
kerületi könyvtárak szombati nyitvatartására és uj munkarendjére kidolgo-
zott javaslatot. Több órás vita után, amelyben az érvek és ellenérvek egész 
sora napvilágra került, a Szakszervezeti Tanács a beterjesztett javaslatot 
nem fogadta el. a vita azzal zárult, hogy az Intézetvezetőség uj, a könyv-
tárosok munkakörülményeit, túlterhelését s a valós olvasói igényeket jobban 
figyelembe vevő javaslatot készittet. a Szakszervezeti Bizottság elismeri a 
dolgozók szabadideje növelésének társadalmi tendenciáját, s szolgáltatásai-
nak, fejlesztésének ebből eredő szükségességét, de az az álláspontja, hogy 
a megfelelő anyagi és szervezeti stb. előfeltételek megteremtése, a körül-
tekintő vizsgálódás és kisérletek után szabad csak az uj nyitvatartási- és 
munkarendet megállapítani. a Szakszervezeti Tanács ezután a március 15-i 
küldöttgyűlés előkészítésének feladatairól tárgyalt. 

- o -
Könyvtárunk szakszervezeti alapszerve 1969 március 15-én küldöttgyűlést tar-
tott. a küldöttgyűlésen a korábban megtartott szakszervezeti csoportértekez-
leteken megválasztott küldöttek, valamint a Szakszervezeti Tanács és a Szak-
szervezeti Bizottság tagjai, s az Intézetvezetés, a pártszervezet és a KISZ 
képviselői vettek részt mintegy százhúszan. a küldöttgyűlésen a Szakszer-
vezeti Tanács és a Szakszervezeti Bizottság beszámolt az elmúlt két év a-
latt végzett munkájáról, előterjesztette a beszámolóból és az előttünk álló 
feladatokból eredő határozati javaslatát, majd a Számvizsgáló Bizottság je-
lentést tett gazdálkodásunkról. a tartalmas, minden kérdésre részletesen ki-
térő beszámolót sajnos, nem követte olyan élénk és konkrét vita, amit elvár-
hattunk volna, bár ezt a körülményt ellensúlyozta az az örvendetes tény, 
hogy a korábbi szakszervezeti csoportértekezleteken a hozzászólások nagyon 



aktivak és konkrétak voltak s igy a jelenlévők kissé "kimerültek". A válasz-
adások után a határozati javaslatot a küldöttgyűlés elfogadta. A küldöttgyű-
lés a korábbi időszak személyi változásai alapján a Szakszervezeti Tanácsba 
a következő uj tagokat kooptálta: a más munkahelyre távozott Gönczi Imre 
helyett Kertész Pált, Kovács Teréz helyett Dávid Gyulánét, Kúrán József 
helyett Varga Józsefet. Két uj tag választását is jóváhagyta: Arató József-
né, a Feldolgozó Osztály,s Müller Gézáné, a Gazdasági Osztály dolgozója lett 
a velük együtt most már 41 tagu Szakszervezeti Tanács tagja, A Társadalom-
biztosítási Tanácsba a nyugdíjba ment Fadgyas István helyett Szálai Tibort 
választották meg, ő a segélyügyi bizottság elnöke. 

Ezután a Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti Bizottságának küldöt-
te a SZOT határozata alapján előterjesztést tett a Szakszervezeti Tanács 
megbízatásának további két évre történő meghosszabbítására. Javaslatát a 
küldöttgyűlés megszavazta, maja a SzaKszervezeri Tanács tagjai a fenti elő-
terjesztés alapján ugyancsak meghosszabbították a Szakszervezeti Bizottság 
megbízatását is további két évre. 

A küldöttgyűlés kedves színfoltja volt tiz kiemelkedően jól dolgozó 
szakszervezeti bizalmi megjutalmazása. A hálózatból Bóta Gyuláné, Gehér Jó-
zsefné, Jancsovics Klára, Óhegyi Pálné, Kovács Lajosné és Szendrői Józsefné, 
a központból Benkő Zoltánné, Bornemissza Lászlóné, Ecsedy Andorné és Sütt 
Jánosné vette át a Szakszervezeti Bizottság ajándékát. 

Az alábbiakban ismertetjük a szakszervezeti küldöttgyűlésen elfogadott 
határozati javaslatot, amely szakszervezeti alapszervünk további munkájának 
alapjául szolgál: 

Határozati javaslat 

1. A Szakszervezeti Tanács az idevágó szakszervezeti irányelveknek megfele-
lően dolgozza ki a szakszervezet döntési, egyetértési és véleményezési 
jogának gyakorlásával kapcsolatos helyi szabályzatot. E hatásköri ren-
dezéssel erősitse a vezetés elvét, a demokratikus centralizmust, tegye 
szervezettebbé és hatékonyabbá a szakszervezeti szervek munkáját, bizto-
sítsa ellenőrzését és az Intézetvezetéssel való együttműködését. 

2. A Szakszervezeti Tanács állandóan tartsa napirenden a bizalmiakkal való 
foglalkozást, fokozza támogató és ellenőrző munkáját, erősitse meg a bi-
zalmi-hálózatot mint szervezetet, főbizalmi-rendszer kiépítésével, erő-
sitse a bizalmiak tekintélyét, s juttassa érvényre fokozottabban jogai-
kat a szakszervezeti csoportélet színvonalának emelése és a hatékonyabb 
nevelő-, propaganda és felvilágosító, Valamint érdekvédelmi munka érdeké-
ben. 

3. A Szakszervezeti Tanács az Intézmény szakmai munkájának hatékonyabb tá-
mogatása érdekében rendszeresen foglalkozzon gazdasági, módszerbeli és 
3zakmai tartalékaink feltárásával, elsősorban a munkaértekezleteken és 
a bizalmi-csoportértekezleteken elhangzottak alapján tegye meg az Inté-
zetvezetésnek javaslatait és észrevételeit. Szervezetileg is erősitse 
meg a munkamozgalmi tevékenységet, a munkamozgalmi felelős mellé szervez-



zen szakbizottságot, s dolgozzon ki irányelveket munkájához, 
4.A Szakszervezeti Tanács fokozza tevékenységét az Intézményünk dolgozóinak 
túlnyomó többségét kitevő nők érdekeinek védelmében, mind munkakörülménye-
iket, mind sajátos szociális és egészségvédelmi problémáikat illetően. Se-
gitse elő a nők nagyobb megbecsülésének érvényesülését. 

5.A Szakszervezeti Tanács vizsgálja meg könyvtárunk bérpolitikájának tapasz-
talatait az elmúlt évek bérezési gyakorlata alapján, tegyen javaslatot, 
fogalmazzon meg általános irányelveket a bérezés végrehajtásához annak ér-
dekében, hogy minél fokozottabban érvényesüljön a jó munka differenciált 
díjazása s csökkenjen az egyenlősdi mind a bérezésben, mind a jutalmazás-
ban. 

6.A Szakszervezeti Tanács vizsgálja meg annak lehetőségét és hozzon határo-
zatot annak érdekében, hogy szociálpolitikai, üdültetési, segélyezési mun-
kánkat még hatékonyabbá és a dolgozók még szélesebb rétegeit érintve vé-
gezzük, 

7. A Szakszervezeti Tanács vizsgálja meg és hozzon határozatot annak érdeké-
ben, hogy a Szakszervezetek Országos Tanácsának 1968 szeptemberi állásfog-
lalása alapján, amely a szakszervezetek agitációs, propaganda és kulturális 
nevelőmunkája fejlesztésének időszerű feladataival foglalkozik, - az állás-
foglalásban foglaltakat hogyan alkalmazhatjuk könyvtárunk sajátos kö-
rülményei között, s hogyan fejlesszük tovább kulturális nevelő munkánkat. 

8.A Szakszervezeti Tanács fokozza ellenőrző és segitő tevékenységét a szak-
szervezeti alapszervünk gazdálkodása eredményeinek további fokozása érdeké-
ben, a tagdijmorál további javitása s vagyonunk, forgóalapunk további nö-
velése érdekében, 

9.A Szakszervezeti Tanács vizsgálja meg az 1968-as munka- és egészségvédelmi 
kérdőíves felmérés feldolgozása kapcsán hozott határozat eddigi megvaló-
sulását, tegyen javaslatot, illetve hozzon határozatot a munkavédelmi ha-
tározat fokozottabb érvényrejutása érdekében, a dolgozók egészség- és mun-
kavédelmének fokozását szolgáló intézkedéseket illetően. 

10.A Szakszervezeti Tanács nyújtson tájékoztatást szakszervezeti szer-
veink munkájáról, határozatairól, gondjairól és eredményeiről, ennek érde-
kében használja ki a különböző értekezletek, s a Könyvtári Hiradó nyújtot-
ta lehetőségeket. 

Március 26-én, szerdán 63 dolgozónk tekintette meg a Várban a Történeti Mu-
zeum Tanácsköztársasági emlékkiállítását. 

« 
A Szakszervezeti Bizottság április 10—én ülést tartott. Megtárgyalta a kül-
döttgyűlés tapasztalatait s az előttünk álló legsürgősebb feladatokat (mun-
katervkészités, Anyák napja megünneplése, bizalmiak tájékoztatása stb.). 
Foglalkozott .a korábban lezajlott csoportértekezletek értékelésével s meg-



állapitotta, hogy azok igen jól előkészítettek, aktivak voltak, sok átgon-
dolt javaslat, birálat hangzott el s tükrözték a bizalmi csoport életét, 
gondjait, munkakörülményeit, problémáit. A csoportértekezletekről - amelyek 
mindegyikén résztvett a Szakszervezeti Bizottság vagy a Tanács egy-egy tag-
ja - részletes jegyzőkönyvek készültek. Ezek feldolgozása - tekintettel bő 
anyagukra - még most is folyik s a közeljövőben szakszervezeti tanácsülésen, 
illetve bizalmiértekezleteken a bennük jelzett és felvetett problémákra vá-
laszt adunk. 

E Z T Ö R T É N T . . . 

Könyvtárunk külföldi látogatói 

1969 március 25-én délelőtt Ana-
toli j Kiporenko elvtárs, a buda-
pesti Szovjet Nagykövetség mun-
katársa meglátogatta a könyvtár 

központját. Erdei Zoltán, a MSZBT buda-
pesti titkára kiséretében. 

Április 2-án UVarova szovjet irónő be-

SPORTHÍREK 
Március végén és április elején rendeztünk gyeimekkirándulást, A Lajos for-
rás környékén, illetve a Guggerhegy-Hüvősvölgy útvonalon rendezett túrákon 
összesen 31-en vettek részt. 
örömmel üdvözöljük Marót Miklós sporttársunkat, aki két év alatt végigjárta 
az országot átszelő kilencszáz kilométeres kék utat és április 18-án a Vö-
röskőn megkapta a 864, számú Országos Kék Tura jelvényt, 
Juniusban ismét megrendezzük, valószinüleg Solymár mellett, a Rózsika forrás 
Völgyében a gyermeknapot. 

BÉLYEGGYŰJTŐKORI HÍREK 
Szokásos negyedévi összejövetelünket május hó 15-én 17 órakor tartjuk 
könyvtárunk központjában, az ebédlőben. Kérjük a tagok megjelenését. 
Érdeklődőket is szívesen látunk, 

Bélyeggyüjtőköri hírekről, uj bélyegek megjelenéséről, befizetéséről, a 
beérkezett újdonságok szétosztásáról tájékoztatást a Titkárság előtti fa-
litáblán rendszeresítünk. Kérjük tagjainkat, közleményeinket tájékozottsá-
guk érdekében kisérjék figyelemmel. 



Bzélgetett el könyvtárosainkkal. 
(Híradónk más helyén erről rész-
letesebben beszámoltunk.) 

Április 15-én felkereste könyv-
tárunkat Olga Hernandez Guevara 
asszony, a Kubai Könyvtárak 
Központi Igazgátóságénak egyik 
Vezetője, a Cienfuegos—i Városi 
Könyvtár igazgatója, aki magyar-
országi tartózkodása alatt ta-
nulmányozza az Országos Széché-
nyi Könyvtár, az Országgyűlési 
Könyvtár, a Fővárosi Szabó Er -
Vin Könyvtár központjának és fi-
ókhálózatának munkáját. Különö-
sen a gyermekkönyvtárak tevékeny-
sége érdekli. 

Április 14-én a pozsonyi egyetem 
három könyvtárszakós hallgatója 
járt könyvtárunkban és kapott 
segítséget szakdolgozata elké-
szítéséhez. 

* 

Április 16-án Vujicsics D. Szto-
ján irodalomtörténész tartott e-
lőadást a kerületi könyvtárosok 
számára a XX. századi jugoszláv 
irodalom kiemelkedő alakjairól» 

A Magyar Tanácsköztársaság 50.év-
fordulója tiszteletére tartott 
megemlékezések a kerületi könyv-
tárakban: 

Földes Péter iró látogatott el 
március 5-én a 8-as könyvtárba, 
ahol 1919-es vonatkozású müvei-
ről beszélgetett az olvasókkal. 

Irodalom - forradalom cimmel dr 
Remete László tartott irodalmi es-
tet a 12—8» vönwtárban márciun 
26-án} közreműködött könyvtárunJk 
Antológia együttese, 

A 23-as könyvtár az Irinyi János 
Szakközépiskola diákjainak rende-
zett, könyv- és dokumentum kiál-
lítással egybekötött irodalmi es-
tet. 

Középiskolás olvasóival vitattu 
meg a 26-os könyvtár március 6-án 
Lengyel József:Prenn Ferenc hánya-
tott élete cimü regényét. A be-
szélgetést Fodor Istvánné könyvtá-
ros vezette. 

A Magyar Tanácsköztársaság jelen-
tősége cimmel Kiss Sándor, a Had-
történeti Muzeum munkatársa tar-
tott előadást a 28-as könyvtárban, 
március 8-án. 

Nagysikerű zenés irodalmi műsort 
rendezett "Üzenet az élőknek" cim-
mel a 32-es, 45-ös könyvtár a Ha-
zafias Népfronttal közösen, 

A 34-es és a 37-es könyvtárban 
Czine Mihály irodalomtörténész 
tartott előadást - középiskolás 
olvasóinak - a Tanácsköztársaság 
irodalmáról "Mindenki ujakra ké-
szül!" cimmel. 

A 45-ös könyvtár a Zalka Máté 
Gimnázium több osztályának segi-
tett összeállítani az ünnepi 
programot. Az egyik IV. osztály-



ban Torda Miklósné könyvtáros ve-
zette a Tanácsköztársaság 155 
napját felölelő vetélkedőt. 

A 46-os könyvtár és a Radnóti 
Miklós Művelődési Ház vitaestre 
hivta meg olvasóit. A vitát Hetés 
Tibor történész vezette^ A ma-
gyarországi forradalmak krónikája 
cimü müvéről, 

A MŰVELŐDÉSI KÖRÖK ELSŐ 
NEGYEDÉVI PROGRAMJÁBÓL 

A XX. század világirodalma cimmel 
inditott előadássorozatot a Po-
acher János Klub és a 4-es 
könyvtár, érettségiző fiataloknak. 
Eddig a következő előadások hang*-
zották el: Amerikai és angol iro-
dalom a XX. században; A XX. szá-
zad francia irodalma; Századunk 
szovjet irodalma. 

Februárban alakult meg a 16-os 
könyvtárban az Ifjú Olvasók Köre. 
Az első összejövetelen programmeg-
beszélés és ismerkedés volt, már-
ciusban könyvismertetést tartottak 
a könyvtárosok, 

A 21-es könyvtárban tovább folyt 
az érettségiző fiatalok korrepetá-
lása az ELTE KISZ Bizottságánál: 
segítségével.A következő témákból 
volt előadás: Athéni demokrácia; 
Római köztársaság;I. világháború; 
Őszirózsás forradalom és A Tanács-
köztársaság. 

Radnóti Miklós és József Attila 
költészetéről, valamint Sánta Fe-
renc :JIusz óra cimü könyvéről esett 
szó a 28-as könyvtár Érettségizők 
Klub-jóban. Ugyanitt a Fiatal Ol-

vasók Vitaköré-ben ankétot rendez-
tek a Pokolrév és A fal cimü film-
ről, 

A 22-es könyvtárban a Fiatal Olva-
sók Vltafórum-án Mezei András Mai 
szovjet irodalom cimmel tartott e-
lőadást. A Köztársaság és technika 
cimü előadásban dr Kertész Imre 
rendőrőrnagy arról beszélt, hogyan 
segiti munkájukat a modern techni-
ka. Szervezetünk működése és az 
öröklés cimmel dr Tomcsik Miklós 
tartott egészségügyi előadást. Ko-
vács András filmrendező vezetett 
vitát Pesszimizmus és optimizmus 
a modern filmművészetben cimmel. 

A 55-ös könyvtár Művelődési Köré-
ben történt: Tudomány és irodalom 
cimen dr Kontra György tartott e-
lőadást január 8.-án.Az űrkutatás-
problémáiról esett szo január 15-
én. Más alkalommal kisfilmeket ve-
títettek, majd LedniczKy Gyula 
klubtag mutatta be kedvenc lemeze-
it. Némethy Márta és Mikó Zoltán 
egy-egy alkalommal irodalmi folyó-
iratokat ismertettek. Vendégük 
volt Bakallár József Derkovits dí-
jas festőművész, aki legújabb 
festményeit mutatta be. Dr Horváth 
László zeneesztéta "A modern ember 
és a jazz uj irányzatai" cimmel 
tartott előadást, melyet saját le-
mezeivel illusztrált. Márc. 19-én 
zenés irodalmi estet tartottak. Dr 
Stir Miklós a Tanácsköztársaság 
történelmi jelentéségéről tartott 
előadást március 26-án. 

Jancsó Miklós: Fényes szelek cimü 
filmjéről rendeztek vitát a 57-es 
könyvtár Művelődési Körében. A vi-
tán részt vett két volt népi kol-



legista íSíGaál Jenőné és Rozsnyal 
Istvánjáé. 

A 44-es köjayvtár Művelődési Köré-
ben az érettségiző fiataloknak 
tartott előadást Németh László 
munkásságáról Korga Györgyné tanár. 

EGYÉB CSOPORTOS FOGLALKOZÁSOK 

A 4-es könyvtár baráti beszélge-
tésre hivta meg a Sallai Imre Ál-
talános Gimnázium-ba Járó dolgozók 
gyermekeit az Angyalföldi Diákklub-
ba. Megbeszélték, milyen segítsé-
get nyújthat a könyvtár a fiata-
lóknak. 

A 6-os könyvtár szakmunkástanuló 
olvasóinak Hoffer Tamás, a Népraj-
zi Muzeum munkatársa tajrtott elő-
adást A népművészet helye a művé-
szetben cimmel. Az előadást szines 
diapozitivokkal illusztrálta. 
Ady Endre halálának 50. évforduló-
ja alkalmából sikeres irodalmi es-
tet rendeztek. Előadó Marót Miklós 
volt, közreműködött a könyvtár An-
tológia együttese* 

Nagyszámú közönség vett részt a 
34-es könyvtár Ady-megemlékezésén 
is, melyet Czine Mihály irodalom-
történész tartott. Közreműködött 
Janesó Adrienn. 

A XIX. kerületi Landler Gimnázium 
I. c. osztálya látogatott el a 25-
ös könyvtárba. Kakuk Sándorné b e-
szélt a közművelődési könyvtárak 
szerepéről, a 25-ös köjoyvtár álo-
mányáról, szolgáltatásairól, bemu-
tatta a könyvtári segédeszközöket 
és azok gyakorlati alkalmazását. 

A 30-as könyvtár bensőséges ünnep-
séget rendezett felszabadulásunk 
24. évfordulója tiszteletére a Mű-
velődési Házzal és a Pártkörzettel 
közösen. Előadó Deák Gézáné volt, 
közreműködött a Kalamár József ut-
cai Általájips Iskola irodalmi 
színpada. 

t 
Jugoszláviai utazásáról tartott 
élménybeszámolót a 34-es könyvtár 
egyik olvasója, előadását szines 
diapozitivokkal tette szemléletes-
sé. 

A kisregény évtizede cimmel Tóbiás 
Áron tartott előadást a 45-ös 
könyvtár és a Mosolygó Antal Műve-
lődési Otthon közös rendezvényén. 

EZ TÖRTÉNT A GYERMEKKÖNYVTÁRAKBAN 

Kiemelkedő foglalkozás—sorozat 
megjoyitója volt a bemutató foglal-
kozás, melyet a KKO szervezésében 
Sándor Ottóné vezetett a csepeli 
17-es gyermekkönyvtárban a Ta -
nácsköztársaság 50. évfordulója 
tiszteletére. Három gyermekkönyv-
tár olvasói (4., 17. és a 13-as) 
igen alapos felkészültséggel vet-
tek részt a vetélkedőn. A résztve-
vő pajtások valamennyien jól sze-
repeltek a bemutatón. Ezt követő-
en hasonló foglakozást szervezett 
például: az 1., 10., 15.» 20-as 
gyejhnekkönyvtár és a 2., 12,, 23«, 
32., 36., 38» és 45-ös részleg. 

A IV. kejűleti Uttörőház, a 28-as 
és a 41-es köjjyvtár közösen 
szejTVezte meg a "Fel vörösök, pro-
letárok" cimü kejrületi vetélkedőt, 



melyen több mint 140 pajtás vett 
részt. 

A 7-es gyermekkönyvtár és a 
IX. kerületi Uttörőbáz együtt tar-
tott megemlékezést az évfordulóról, 
Lakos Katalin (Bibi. oszt. munka-
társa) közreműködésével. 

Veterán találkozók voltak a 3-as 
gyermekkönyvtárban, a 12-es.,41-
es. és 44-es könyvtár gyermekrész-
legében. 

Több könyvtár vendége volt Tatay 
Sándor, a "Puskák és galambok'" cimü 
könyv irója. Az 50 év előtti tör-
ténelmi eseményekről, a könyv hő-
seiről beszélgetett a gyerekekkel. 
(2., 5-Ö8 gyermekkönyvtár és a 
19-es gyermekrészleg). 

A 6-os gyermekkönyvtárban az I-
rószövetség tagja, Funk Miklós 
ismertette Tatay Sándor: Puskák és 
galambok cimü könyvét. 

A 24-es részlegben "A Tanács -
köztársaság tükröződése a mai ma-
gyar irodalomban" cimmel, a 3 l-es 
könyvtárban "Tiétek a világ", a 
37-es könyvtárban pedig "öt-
ven éve történt" cimmel emlékeztek 
meg az évfordulóról, 

Bölcskey Erzsébet előadóművész Ka-
rikás Frigyes elbeszéléseiből mon-
dott részleteket a 20-as gyermek -
könyvtárban. 

» 

Hazánk felszabadulásának 24.év-
fordulójáról emlékeztek meg a 25., 
és 45-ös könyvtárakban. A 41-es 
könyvtár gyermekrészlege Ságvári 

Endréről tartott megemlékezést. 

Ady Endre költészetét méltatták 
több könyvtárban (8., 10., 12., 31. 
és 39-es sz.), A 8-as könyvtárban 
közreműködött Klein Judit szava-
lattal, gitáron kisérte Mikó 1st -
Ván. 

Az l-es gyermekkönyvtárban három 
alkalommal tartottak irodalmi 
vetélkedőt: a Móra Kiadó szerkesz -
tője, Rákai Márton a kötelező és 
az ajánlott irodalomról, a könyv -
tár egyik munkatársa, Szőke Ildikó, 
Arany János költészetéről, Varghs 
Balázs pedig "Játék a szavakkal" 
cimmel, 

A 9-es gyermekkönyvtárban "A ta -
lálós kérdésektől a versekig" 
cimmel vidám csoportos foglalko-
zást tant >ttak. A 2-es gyermek -
könyvtár három alkalommal szerve-
zett irodalmi játékdélelőttöt a 
napközis osztályok részére 

|(A kutya az ember barátja" cimmel 
az irodalom kutyahőseiről beszél-
gettek a 14-es könyvtár akti -
vái. 

Ács Kató irónő a 37-es könyvtár 
olvasóival beszélgetett. 

Verselemzést tartottak a mai ma-
gyar költők verseiből a 35-ös 
gyermekrészlegében, melyben több 

mint 50 pajtás vett részt. Egy más 
alkalommal "Mai gyermekirodalom" 
cimmel az olvasók ismertették 
köny V é lm ény e i ke t, 

A XXV. kerületi Martos Flóra isko-



la irodalmi szakkörének tagjai 
"Könyvbarát szakpróbát" tettek le 
a 43-as gyermekrészlegében. 

"Ismered-e az indiánokat" cimmel 
könyvélményekről beszélgettek az 
Irodalmi Szakkör tagjai a 45-ös 
könyvtárban. 

"Könyvbarát Kör" alakult a 47-es 
gyermekrészlegében. Az első ösz-
szejövetelen több mint 40 olvasó 
vett részt. 

A 15-ös gyermekkönyvtárban Dévé -
nyi Róbert iró "A görög drámáktól 
a modern drámákig" cinímel tartott 
előadást. A 8-as gyermekkönyv -
tárban "Bolygók között az élet 
nyomában" cimmel az Uránia 
csillagvizsgáló munkatársa beszélt 
érdekesen a földön kiviili élet le-
hetőségeiről. 

A 17-es gyermekkönyvtár Orion 
Klub tagjai vitát rendeztek "Ika-
rusztól a TV-ig" cimmel. A VI.osz-
tályosok részére földrajzi vetél-
kedőt szerveztek. 

Csató István iró a budai Vár tör-
ténetéről, Kiss Pál müvészettör -
ténész pedig a képzőművészeti sti-
lusokról tartott előadást a 20-as 
gyermekkönyvtárban. 

Helytörténeti vetélkedőt rendeztek 
a 3., és a 45-ös könyvtárban, 
majd levetítették a Szép Budapest 
cimü diafilmet. 

"Búvár könyvek"-et népszerüsitő 
csoportos foglalkozást szerveztek 
a 23-as könyvtárban, A gyere-
kek a könyvek felhasználásával is 
választ adhattak a feltett kérdé-
sekre. 

"Egyiptom a fáraók országa" és az 
"Afrikai őserdők és szavannák" cim-
mel tartott két előadást a 35-ös 
könyvtér. Az előadáson több mint 
110 gyermek vett részt. 

Az olimpiák történetéről hallgat-
tak előadást a 24-es gyermekrész -
leg olvasói. 

Az alsótagozatos gyeimekek részére 
"A viz a mindennapi életben" cim-
mel tartottak játékos foglalkozást 
a 8-as gyermekkönyvtárban. A paj -
tások verseket, mondókákat mond-
tak a vizről, majd megnézték az 
"Esőcseppecskék" cimü diafilmet. 

Krilov születésének 200. évfordu-
lójáról emlékeztek meg több könyv-
tárban. (Például: 3., 5.» 6., 9.J 
14., 18., 37. és 43-as könyvtá -
rak.). 

A 17-es gyermekkönyvtár napközis 
olvasó i a könyvtár rendezvényén el-
játszották Az aranyszőrű bárány ci-
mü mesét.' 

A 12-es gyermekrészleg olvasói ré-
szére a mese eredetéről, a mese-
gyüjtésről és feldolgozásról tar-
tottak előadást. 



Több könyvtár szervezett meseórát, 
például: 'Mesét mondunk a kisdobo-
soknak", "Mes ék a meséről"¿'Münchhau-
sen kalandjai" stb. cimmel (3»» 2-
es gyermekkönyvtár, a 16., 19.,25., 
32., 34., 45. stb. könyvtárak). 

A 14-es gyermekrészlegében a 
pályaválasztásról és hivatásról 
beszélgettek a gyermekkönyvtár 
régi aktivál a jelenlegi VIII.osz-
tályosokkal, 

A Fényes Adolf általános iskola 
szülői munkaközössége meghívására 
a 8-as gyermekkönyvtár vezetője 
az iskolai választmány előtt tar-
tott tájékoztatást a könyvtár és 
az iskola együttműködéséről,már-
cius 25-én pedig a Nőtanács, a 
könyvtár, a szülői munkaközösség, 
és néhány vezető tanár tartott 
megbeszélést. 

A X. kerület Harmat utcai "Kovács 
László" általános iskola földrajz-* 
idegenvezetői szakköre két vetél-
kedőt rendezett az 50. évforduló 
alkalmából. A Vetélkedőket Hargi-r 
tai Nándorné vezette. Dr Ságodi Ró-
bertné tanárnő levélben is megkö-
szönte a jól sikerült foglalkozá-
sokat és kiemelte, hogy pedagógi-
ailag milyen jelentősek az ilyen 
Versenyek, mert a gyerekek az is-
kolai tananyagon messze túlmenően 
foglalkoznak a témával és serken-
ti őket a nyeremény lehetősége is. 

Személyi hírek 
Kitüntetések 

A felszabadulás 24. évfordulója alkalmából az Elnöki Tanács Dobos Piroskát, 
a KKO osztályvezetőjét a Munka Érdemrend ezüst fokozatával tüntette ki. 

x x x 
Béta Gyula munkatársunk önkéntes rendőri tevékenységéért a Belügyminiszter-
től a "Közbiztonsági Érem" arany fokozatát kapta. 

x x x 
A tanácsköztársasági jubileumi ünnepségen Bikácsi Lászlóné, a Gyermekkönyv^' 
tárosi Csoport vezetője és Molnár József , a Perlési Csoport vezetője, a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kiváló Dolgozója elismerő cimben és 800-800 
forint pénzjutalomban részesültek. 

Jutalmazások, bérkorrekciók 
Ugyancsak a jubileumi ünnepségen 154-en, összesen 61.100 Ft összegben jutal-
mat, 229-en 16.850 Ft összegben bérkorrekciót kaptak. 



Araró Antal, a 27~es könyvtár dolgozója, Csomor Tibor, a Bibliográfiai 
Osztály munkatársa és Szilágyi Zoltánné, a 34-es könyvtár Vezetője, juta-
lomképpen az MSZBT szervezésében 1969 április 14-től 19-ig moszkvai utazá-
son vettek részt. 

Célprémiumok 
A 12-es könyvtár kollektívája 12oo Ft céljutalomban részesült "A természet-
tudományi és ateista irodalom kölcsönzésének tapasztalatai egy könyvtárban" 
cimü munkájukért. 

Gebri Mária, a 38-as gyermekkönyvtár vezetője, 800 Ft céljutalmat kapott 
"A gyermeki világkép tükröződése olvasmányok alapján" cimü dolgozatáért. 

A 25-ös könyvtár kollektívája külön-jutalomban részesült a szombat délutáni 
olvasószolgálat ellátásáért. 

Uj munkatársak 
Üdvözöljük uj munkatársainkat, Fényes Lászlónét, Lintner Ferencet, Fehér 
Rozáliát, Csáki Lászlót, Cserhami Gyulánét, a Gazdasági Osztály; dr Domán 
Istvánné és Herendy Károlyné, a Központi Olvasószolgálat; Ternák Dániel, a 
Kerületi Könyvtárak Osztálya; Mályi Jenőné, a Könyvkötészet, Szamati Jó-
zsef né, a 47-es könyvtár; Turi Istvánná, a 4-es könyvtár, Gortva Éva, a 6-os 
könyvtár, Lindner Gusztáv, a 9-es könyvtár dolgozóit. 

Áthelyezés 
Marót Miklóst, az Olvasószolgálat osztályvezetőjét, kérésére az Igazgató 
áthelyezte a Bibliográfiai Osztályra, tudományos munkatársnak. 

Nyugdíj 
Április 30-án nyugdíjba ment Bogyoszlai Sándorné kollégánk. Husz esztendőt 
dolgozott könyvtárunkban, s nyugdíjazásával, személyével egy foglalkozás 
is megszűnik hazánkban: a villamos-mozgókönyvtáros. Bogyoszlainé elvtárs 
ezer kilométereket utazott a városban villamos-könyvtárunkkal, szállítva az 
olvasnivalót a város peremére és a csikorgósinü végállomások ritkábban la-
kott vidékeire. Kellemes pihenést, jó egészséget kívánunk neki. 
Kilépés 
Könyvtárunktól megválva, uj munkahelyre távoztak: Brandner Gyula, Szabó 
Istvánné, a Gazdasági Osztály; Bogdanovics Klára, a 4-es könyvtár, Pázmándy 
Antalné, a 6-es könyvtár, Friedrich Ildikó, a 44-es könyvtár, Szecsődi Já-
nos, a 12-es könyvtár és Bölcsházy Sándor, a Központi Olvasószolgálat dol-
gozói. 



Születés 
Szeretettel köszöntjük az uj könyvtári kisbabákat: édesanyjukat és édes-
apjukat: Csák Leventénét/Központ/ és a kis Leventét, Kalocsay Gyulánét 
és a kis Attilát, Schlatt Istvánt és a kis Katit. Jó egészséget és sok 
örömet kivánunk! 

MICSUTKA JÓZSEFNÉ sz. Barna Ilona 
(1920. IV.6. - 1969. III. 25.) 

Küzdelmes életű elhunyt kolleganőnk, munkás férjével három gyerme-
ket nevelt fel. 

Könyvtárunkban nyolc esztendőn át dolgozott, mint a Központ takari-
tóasszonyainak csoportvezetője. Szorgalmas, lelkiismeretes munkájával min-
denki megbecsülését elnyerte. 

Gyógyíthatatlan betegsége miatt idő előtt nyugdíjba kényszerült, s 
egy esztendő múlva meghalt. 

Kolléganőnk, Csapák Ferencné könyvtári raktáros az elhunytban édes-
anyját, mi pedig odaadó munkatársunkat gyászoljuk. 

Felelős kiadó a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Igazgatója 
Készült a F S Z E K sokszorosítójában 
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Gáliczky Éva, Marót Miklós és Maruszki József 
Felelős szerkesztő : Vasvári István Főszerkesztő : Szőke Tiborné 
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