




A FŐVÁROSI 
SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR KÖZLÖNYE 
XIII. évf 3. sz. 1969. május- jún ius 

Így is lehet 
mozgalmat indítani! 

Rendhagyó módon indították meg a már korábbi beszámolóban ismertetett 
"Jubileumi olvasómozgalmat" május 14-én, az Irodalmi Színpadon. A főváros 
könyvtárainak vezetői, munkatársai értekezlet helyett egy kellemes tavaszi 
déle lőtt i irodalmi matinéra gyűltek össze, ahol nem beszédek, referátumok, 
hozzászólások, de maguk a müvek keltettek kedvet a mozgalomba való bekap-
csolódásra. 

Hernádi László, a Magyar Szovjet Baráti Társaság munkatársa rövid, l é -
nyegretörö tájékoztatója után Elbert János szellemes, a szovjet irodalom 
folyamatát uj szempontból megközelítő beszélgetésébe (talán ez a legjobb ki-
fe jezés ) ágyazva ismertük meg a szovjet müvek jubileumi olvasómozgalma né-
hány könyvét. 

A műsort, a mozgalmat az MSZBT-vel együtt megindító Európa Kiadó á l l í -
totta össze. Dramatizált részletek, monológok és versek hangzottak e l . Neves 
előadó-és színművészek (Szabó Gyula, Farkas Gabi, Harkányi ödön, Ungvári 
László stb. ) tolmácsolásában kaptunk kóstolót abból az olvasói élményből, 
ami a pályázók osztályrésze lehet - az esetleges nyeremény mellett. 

így is lehet olvasómozgalmat indítani. Merev formák helyett már a moz-
galmat szervező könyvtárosokban is kedvet keltve, kíváncsiságot ébresztve. 



Az már nem biztos, hogy a kiadott pályázati kártyák, röplapok is ugyanilyen 
kedvet ébresztenek a közönség körében. A könyvtárosok véleménye szerint pél-
dául ezek a kártyák nem elég színesek, a f e l t e t t kérdések nem keltenek meg-
fe le lő érdeklődést, nem elég színvonalasak. Plakát eddig még nem jelent meg, 
osupán egy felhívás, de az sem jutott el mindenhová. Helyesnek tartanánk, ha 
a résztvevő szervek lapjai (Ország-Világ, Magyar Ifjúság stb. ) propagálnák a 
12 müvet. 

A mozgalom beindítása körünkben jó vo l t , de ahhoz, hogy a lebonyolítása 
is sikeres legyen, a fe lvetett problémák megoldását várják a könyvtárosok» 

SIMON LÁSZLÓMÉ 

A z » O l v a s ó i f j ú s á g é r t « 

Egy év te l t el azóta, hogy a Magyar írók Szövetsége meghirdette az "Ol-
vasó népért" mozgalmat, melyhez rövid időn belül csatlakoztak a legkülönbö-
zőbb társadalmi szervek, megjelölve helyüket és feladatukat a mozgalomban. 
A KISZ KB az "Olvasó i f júságért" jelszóval zárkózott f e l . 

A KÉSZ szervezetek és könyvtárak együttműködésének vannak már hagyomá-
nyai, melyek a Hősök nyomában és az Aurórától a holdrakétáig vetélkedőn ke-
resztül egészen a József Atti la olvasómozgalomig nyúlnak vissza. 

Most, amikor a f iatalok olvasási kultúrájának fej lesztése terén uj f e l -
adatok előtt állunk, nem árt, ha számbavesszük a József Atti la olvasómozgalon 
hibáit és tapasztalatait is . Felhasználjuk annak formáit és élünk az akkor 
ki nem használt lehetőségekkel. 

Sajnos, a KISZ szervezetek és könyvtárak együttműködése eddig többnyire 
csak egy-egy akció idejére vonatkozott, pedig a f iatalok százezreinek po l i -
t ikai és kulturális nevelése érdekében céltudatos, szervezett és folyamatos 
együttműködésre van szükség. Annál is inkább, mert ez a mozgalom nem kampány-
feladat, bér keretén belül lebonyolításra kerülnek olyan akciók is , melyek 
alkalomhoz kötődnek. Ilyen volt a Hősök nyomában Vetélkedő is , melynek kap-
csán sok nem olvasó f i a t a l kereste f e l a könyvtárakat, s ilyen lesz a f e l -
szabadulásunk 25. évfordulójára meghirdetett olvasónapló pályázat és az 
MSZBT jubileumi olvasó-mozgalma. Mindkettő szorosan összefügg az olvasó i f -
júságért mozgalom feladatainak megvalósításával. Az együttműködés elsősor-
ban tehát erre a két területre irányulhat. E mellett vannak állandóan napi-
renden lévő közös feladataink is , igy a könyv-, könyvtárpropaganda, olvasó-



szervezés a KISZ korosztályú f iatalok körében, különös tekintettel a f iz ikai 
dolgozók tanuló gyermekeire ós a szakmunkás tanulókra* 

Az "Olvasó i f júságért" mozgalom feladatait a KISZ Budapesti Bizottsá-
ga határozatban rögzítette, melynek pontjai világosan utalnak a KISZ szer-
vezetek és a könyvtárak kapcsolatéra. Néhány gondolat a határozatból; 

- Az "Olvasó i f júságért" mozgalom végrehajtása szerepeljen minden 
KISZ szervezet akcióprogramjában* 

- tekintsék feladatuknak a könyvtári tagtoborzást, különös tekintettel 
a szakmunkástanuló intézetekref 

- a KISZ szervezetek törekedjenek arra, hogy kulturális rendezvényeik 
egy részét a könyvtárakban bonyolítsák l e j 

- minden KISZ szervezetben legyen olvasófelelős, aki állandó kapcso-
latban ál l a könyvtárral, tájékoztat annak rendezvényeiről, továb-
bít ja az alapszervezetek kéréseit a könyvtárosokhoz. 
A határozat külön pontban mondja ki, hogy a kerületi KISZ Bizottsá-
gok a kerületi könyvtárak vezetőivel, i f júsági fe le lőseivel közösen 
dolgozzák ki az "Olvasó i f júságért" mozgalom kerületi feladatait. 
Ezek a megbeszélések a kerületek zömében már lezajlottak. Sok hasz-
nos gondolat ós ötlet született, melyeknek megvalósításában komoly 
feladat hárul a könyvtárosokra. 
Az együttműködés érdekében született az a tapasztalatcsere, melyet 

junius 4-én, a KISZ Budapesti Bizottságával közösen rendeztünk a Központ 
Olvasótermében. A nagy érdeklődést jelezte, hogy a Művelődésügyi Miniszté-
rium Könyvtár Osztályáról Eátz Aranka, az MSZBT-ből Nádasdi Erzsébet, a 
HM Központi Könyvtárából Nagy Ferencné, az SZBT-től Balogh György is részt-
ve t t . A KISZ Budapesti Bizottságát Gél Ivén és Lőrincz Judit képviselte. A 
megbeszélés résztvevői a kerületi KISZ Bizottságok agit.prop, t i tkárai, 
szakszervezeti könyvtárosok és a kerületi könyvtárak i f júsági fe le lősei 
voltak. 

A KISZ és a közművelődési könyvtárak együttműködésének célja elsődle-
gesen, könyvet adni a nem olvasó f iatalok kezébe és az olvasói iz lés szint-
jének emelése. Néhány terv a tapasztalatcserén elhangzottak közüli 

- több kerületben felmérik a KISZ korosztályú f iatalok, ezen belül a 
könyvtárba járók számát. Az adatok birtokában kezdik meg a "fehér 
fo l tok" felszámolását* 

- a könyvtáraktól rendszeres tájékoztatást kérnek az uj könyvekről, 
továbbá ismertetéseket a szovjet irodalmi pályázat könyveiről, a-
melyeket propaganda célra használhatnak* 

- terveznek iró-olvasó találkozót, ankétot, v i tát , a könyvtárral kö-
zösen} 

- kérik a könyvtárosok segitségét a KISZ Klubok kézikönyvtárának ösz-
szeállitásáhozj 



- egyes kerületekben a KISZ Bizottság kérésére a könyvtárosok olvasó-
terveket készítenek.a KISZ korosztályú fiatalok műveltségi szintjé-
nek megfelelően. 
Az értekezleten felszólaló I . és IX. kerületi agit.prop, titkárok 

köszönetüket fejezték ki a kerületi könyvtárak segítőkészségéért. 
Reméljük, a találkozó segített abban, hogy a KISZ szervezetek és a 

könyvtárak együttműködése az elkövetkezendő időben szervezettebbé és tartal-
masabbá váljék, SÁNDOR OTTÓKÉ 

Tájékoztató 
A KISZ KÖZPONTI BIZOTTSÁGA ÁLTAL 
HAZÁNK FELSZABADULÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA 
ALKALMÁBÓL MEGHIRDETETT olvasónapló-pályázatról 

A pályázaton részt vehetneki 

a/ a szakmunkástanulók 
b/ a középiskolai tanulók 
c/ a dolgozó fiatalok /az iparban, a közlekedésben, a mezőgazdaság-

ban, a kereskedelemben dolgozó munkások, alkalmazottak és t i s z t -
viselők/ 

d/ a néphadseregben és a többi fegyveres testületben szolgálatot 
te l j es í tő f iatalok 

A pályázók feladatai: 

1/ Olvasási terv készítése és legalább öt könyv elolvasása 
2/ Az olvasónaplóban közölt rejtvények megfejtése. /A napló akkor 

is eredményesen részt vehet a pályázaton, ha nem sikerül minden 
rejtvényt helyesen megfejteni./ 

3/ A naplóban fö l t e t t kérdések megválaszolása 
4/ Az olvasási tapasztalatok, olvasmányélmények részletesebb k i f e j -

tése a naplóban megadott valamelyik témából. /A felsorolt témákon 



kivül is szabadon megválasztható az olvasói vallomás tárgya./ 
5/ Részvétel irodalmi előadásokon, iró-olvasó találkozókon, a rádió 

és TV irodalmi műsorainak megtekintése /meghallgatása/ és ezekről 
a naplóban rövid vélemény megfogalmazása. 

6/ A naplóban közreadott kérdőivek kitöltése és határidőre beküldé-
se. 

Pályázati határidők: 

Az l . s z . kérdőivet 1969 október 3l- ig 
a 2.SZ. kérdőivet 1970 január 31-ig 
a 3.az. kérdőivet 1970 ápril is 31-ig 
a k i tö l tö t t , kész olvasónaplót 1970 junius L-30.-a között kel l át-
adni a KISZ alapszervezet kulturfelelősének vagy titkárának. 

Az olvasónapló tulajdonosok kedvezményei« 

1/ 50 %~os kedvezménnyel vásárolhatják meg a KOZMOSZ kiadásban meg-
jelenő, később megjelölt müveket 

2/ 10 %-os kedvezményt kapnak kb. 200 különféle szépirodalmi és i s -
meretterjesztő könyv vásárlására /a könyvek jegyzékét a könyves-
boltokban és a könyvbizományosoknál lehet megtekinteni./ 
/A kedvezményes vásárlásra jogosító utalványok az olvasónaplóban 
megtalálhatók./ 

3/ A pályázat résztvevői, amennyiben határidőre beküldik a kérdőive-
ket, három alkalommal sorsolásban vesznek részt és értékes jutal-
makat nyerhetnek. 

4/ A könyvtárakban a naplótulajdonosok részére irodalmi esteket,iró-
olvasó találkozókat, klubösszejöveteleket szerveznek és az e lo l -
vasásra kért könyveket biztosít ják, a napló feladatainak megoldá-
sához rendszeresen tanácsot adnak. Segítenek az olvasási program 
összeállításában, a programban szereplő könyveket előjegyzik. 

5/ A legjobb olvasónaplókat benyújtó pályázók meghívót és t i s z t e l e t -
jegyet kapnak a KISZ KB, a Magyar írók Szövetsége és a TV közösen 
rendezett irodalmi estjére, ahol a pályadijak átadására is sor 
kerül. 

Az olvasónapló-pályázat d i j a i i 
/A legjobb naplókat négy katagóriában - a résztvevő i f júsági ré-
tegeknek megfelelően - értékes dijakkal jutalmazzuk./ 

4 db I . dijx Külföldi társasutazás 
4.db I I . d i j i Kéthetes üdülés és l - l táskarádió 
4 db I I I . dijx Könyvespolc 
4 db IV-XXV. dijx Tárgyjutalmak 

Eredményhirdetési 1970 novemberében. 



Május 29-én a Kerületi Könyvtárak Osztályának Vendége volt dr Kerékr-
gyártó Imre, a Szakfelügyeleti és Továbbképzési Intézet munkatársa, vezető 
szakfelügyelő. Megállapodtunk, bogy a f i z ika i dolgozók gyermekeivel való 
foglalkozás iskolai és könyvtári összehangolása, a tapasztalatok cseréje 
érdekében találkoznak szeptember 9-én az igazgatói munkaközösségek vezetői, 
a tanulmányi felügyelök osztályunk munkatársaival és néhány kerületi könyv-
tárossal, Célunki előkészíteni az ősz folyamán sorrakerülő valamennyi isko-
lát ós könyvtárat érintő területi ankétokat. 

Könyvhet i könyvek ünnepi i smertetése 
a Szabó Erv in Könyvtárban 

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének szervezésében 
négy kiadóvállalat, felkérésünkre, az idén is f e lú j í to t ta azt a régi hagyo-
mányt - ezúttal kizárólag a mi hálózatúik részére - , hogy a könyvhéten meg-
jelenő uj kiadványait személyes érintkezés utján részletesen megismertesse 
a könyvtárosokkal. Május 28-án délelőtt került sor a találkozóra a Központi 
Könyvtár olvasótermében. 

Csertői Oszkár bevezető szavai után a Magvető, a Móra, a Szépirodalmi-
és az Európa Kiadó uj könyveit Rayman Katalin, Petrovácz István, Sik Csaba 
és mások ismertették, 

A Könyvhét az idén is elsősorban a magyar irodalom seregszemléje, a-
melyen a költészet is jelentős mértékben részt vesz. A Magvető Kiadó Füst 
Milán, Bóka László, Nemes Nagy Ágnes, Képes Géza és Bella István verseit és 
a hagyományos Szép versek cimü antológiát adja kézbe. Bitskey Tibor színmű-
vész előadásában remek i ze l i t ő t is kaptunk belőle. 

Halda Aliz előadóművész I l lyés Gyula Kháron ladikján cimü kötetéből 
idézett magávalragadó részleteket. Három uj magyar regényt és több elbeszé-
lésgyüjteményt, köztük az 1969-es Körkép-et, s Hivalda cimmel nyolc uj ma-
gyar drámát ismertettek. A külföldi irodalomból olyan csemegéket mutattak 
még be, mint Brecht színházi tanulmánya, Semprun A háborúnak vége cimü 
forgatókönyvét stb, 

A Móra Kiadó igazi "nagyágyúit" a t é l i vásárra tartogatja, de azért a 
könyvhétre is készített hét kiadványt. Ezek közül a Képes Földrajz-sorozat 
máris nagy érdeklődés tárgya. Megjelent az uj, gazdagon i l lusztrá l t meseso-
rozat első darabja i s . 



A Szépirodalmi Kiadó tizenhét müvet jelentet meg a könyvhéten. Ezek be-
mutatására - és a könyvtárosok örömére - az uj könyvek szerzői közül hárman 
személyesen is el jöttek. Galambos Lajos rokonszenves szerénységgel beszélt 
örök malom cimü kötetéről, amely három kisregényt tartalmaz. Egyik a tatár-
járás korában játszódik és mint a történelmi regények egy része, a mai kor 
problémáit v e t i t i a távoli múltba. A második történet a spanyol polgárháború-
ban erkölcsi válaszút elé kerülő fiatalember tragédiája. Végül a harmadik, 
már ismert kisregénye a Görög történet, amelyből film is készült. 

Szakonyi Károly közvetlenül és őszintén mondta el i ró i hitvallását,majd 
Francia tanya cimü elbeszéléskötetéről beszélt, amelyhez országjárása során 
gyűjtötte az élményanyagot. Harmadiknak Tamkó Sirató Károly költő mutatkozott 

i 
be, modern hangvételű verseivel. Ezeket külföldi sikerek után itthon is meg-
ismerhetjük Vizöntő kor hajnalán cimü könyvéből, 

A külföldi irodalomból is számos újdonságot kaptunk. Sajnos, valamennyi 
bemutatott mü felsorolására nincsen lehetőség. A könyvhétre megjelent müvek 
l i s tá ja számszerűen is jelentős. 

Bennünket éppen ez a színvonalas előadás győzött meg, hogy a számok mö-
gött a minőséget is felfedezzük. Jelentős segítséget kaptunk a könyvek meg-
ismeréséhez és propagálásához. Az általában szokásos recenzióknál jóval töb-
bet jelent a könyvtárosoknak ez a "közvetlen" találkozás a müvekkel, szer-
zőikkel és a könyvkiadás szakembereivel. Ezt a közvetlenséget fogjuk továbbí-
tani olvasóinknak, amikor kézbeádjuk az Ünnepi Könyvhét könyveit. Heméljük, 
közülük minél több fogja kiál lni az idők próbáját és gazdagítani a magyar 
irodalmat. 

Végezetül csak annyit, hogy bár nagyon kevés erre fordítható időnk van, 
mégis rendkívül hasznos lenne, ha a könyvtárosok számára gyakrabban nyilna 
hasonló színvonalas lehetőség könyvismertetésre és a kiadókkal való tapasz-
talatcserére. LUKÁCS GYÖRGYEIÉ 



EGY KÖNYVHETI KÖNYVRŐL 
"SZÜLJ NEKEM KAROM FIÚT" 

Az "Ünnepi könyvhét 1969" jegyében 73 könyv került kiadásra, szépiroda-
lom és ismeretterjesztő müvek, felnőtt és gyermekirodalom összetételben. 

Valóságosnak érezzük az "ünnepi" ki fe jezést , mert azzá teszi az irók-
olvasók-kiadók impozáns találkozását nemcsak a kiadványok sokfélesége, de 
irodalmi jelentősége és művészi kiállítása is . 

Az értékes irodalom keretében külföldi és magyar költők, irók müveivel 
találkozunk, 

A kiadványok gazdag együttesébe belesimul, de fényét, önálló erejét 
érzékeltetve jelentkezik a szovjet irodalom, többek között a Szovjet irók 
elbeszélései Szülj nekem három f iút - cimmel. A 15.000-es, viszonylag magas 
példányszám azt mutatja, a kiadó számol az olvasói érdeklődéssel. 

Kilenc iró - kilenc elbeszélésének témája, i ró i eszköze természetsze-
rűleg más és más. Töprengő elmélyülés, vagy a mindennapi élet apró, mégis 
jelentős gondjainak ábrázolása, érzelem, szeretet, hűség és kötelességtel-
jesítés foglalkoztatja az irókat. Mulattató, finom iróniában, vagy a sok 
nehézséget átélt emberi lélek érdességével is jelentkeznek ezek a gondolatok. 
"Husz millió embert veszítettek e l . . . " . "Még a gyerekeik is többet tudnak a 
háborúról, mint Amerikában sok fe lnőtt" - olvassuk Jevtusenkétól. Ez a f á j -
dalmas valóság magyarázza, hogy a szovjet szépirodalomban gyakran és e kö-
tet több elbeszélésében is , jelentkezik a háború emléke. Veszteségének emlé-
keit a szovjet ember nem f e l e j t i , de életének értelme és célja van, ezért 
tud úrrá lenni bánatán. Az újból megtalált é letcél lal természetesen össze-
függ a megőrzés vágya, az elveszítés - a háború - elkerülésének szükséges-
sége i s . 

JEVDOKIMOV: "A nélkülözhetetlen ember" hőse nem tört meg a szenvedések 
súlya alatt , ezért támasz környezete, a gyengébbek számára. De a háború 
tragikus emlékei az ő lelkében sem mosódtak el : 

"Feltápászkodott - megint felbukfencezett. Szinte mulatságos vo l t . De 
mégse mulatságos, hanem nagyon is iszonyú vo l t , mert a szülői ház romjain 
őgyelgett és tapsolt . . . Mellette meg, a napsütésben, áz anyja feküdt, jó-
formán még szintén kislány, legfel jebb húszéves.. Prolov soha többé nem tudta 
e l fe le j teni ezt a jelenetet, amióta látta. Sok-sok mindent látott a háború-
ban, de számára nem volt szörnyűbb látvány, mint ez a pici lány és f i a ta l , 
halott mamácskája..." 

Frolov életének értelmét az fogja jelenteni, hogy boldoggá tegye a 
gyönge szivü Nasztyát, "akinek lelkét ellankasztotta a nemrég befejeződött 
háború." 



SZNYEGIRJOV Írásában az életbenmaradt nő meg nem szűnő szerelemmel em-
lékezik vissza az elvesztett kedvesre és szomorú fájdalommal a háborúra,mely 
megakadályozta boldogságukat» 

"Nézd, ez i t t az én Gvimkám» "Három fiúnk: leszi - mondta. - "És ha lá -
nyunk?" - "Három f iú . Befejezzük a háborút, és szülsz nekem három f iú t , de 
ha én elesnék, menj férjhez, s akkor is szülj nekem három f iú t " . - "És ha 
engem ölnek meg, azért te nősülj meg, hogy lehessen három f i ad . " így mondtuk 
ezt akkor... azután elvittek a sírjához, nem.tudtam sirni, leültem, simogat-
tam a nyirkos földet, esett az eső, nem lehet igaz, i t t lenne Gyimka, ez a-
latt a nedves föld a lat t . " 

KUZNYECOV elbeszélése két fordító figyelmét is fe lke l te t te . A Nagyvilág 
69/1. számában Osvát Erzsébet» A statiszta igaza; e kötetben Péter Ágnes» 
Az eplzódista cimmel fordította l e . 

KOMRAKOV:"Krumpllvadászaton" cimmel sokszor megnevettető, enyhe csufo— 
lódással mutatja meg a saját világába és hivatali munkájába túlságosan bele-
feledkezett ember gyengéit. A "fontos akció közepette kibontakoznak Openkin 
jellemének értékes vonásai. Munkája közben érzi az ugyanazért a célért dol-
gozók segítségét, közöttük megtalálja erejét, hozzénő feladatához: 

"Igen, valahogy más l e t t , mint amilyen vo l t . Külsőleg ugyan nem lá t -
szott rajta változás. De mér nem kerülte ki olyan óvatosan az embereket, ne-
hogy a véletlen ütközés kárt tegyen törékeny testében. Egy olyan tulajdonság 
bukkant f e l benne, amely eddig korántsem jellemezte» a merészség. Nem nyeg-
leség, vagy ellenszenves hetvenkedés, hanem igazi merészség." 

"WE TRY HARDER" - "MI JOBBAN IGYEKSZÜNK..." - Az Avis autókölcsönző 
Vállalat jelszava ez, a konkurrens Hertz céggel szemben. JEVTUSENKO erőtel-
jes elbeszélésének hőse - egy amerikai, aki katonaként végig élte az USA 
Pearl Harbor-i tengeri támaszpontja ellen intézett japán repülőtámadást -
súlyos kérdésekre keresi a választ. "Mi a boldogság?" "Szabad hinni bárki-
nek is?" A kiábrándultság, bizalmatlanság pesszimizmusára több forrásból is 
megkapjuk az i ró i választ» 

"Nem volna szabad jobban igyekezni. Ebből származik minden ba j . " 
"Mégis kár, hogy ledobtuk rájuk a bombát Hirosimában". 
"Emlékezz Pearl Harborra". 

Szívesen olvastunk volna az elbeszélések szerzőiről rövid bemutatást, 
esetleg utószót i s . 

A kötet joggal került be a jubileumi pályázat 12 könyve közé, mert jó l 
reprezentálja napjaink szovjet prózáját. 

GAÁL JENŐNÉ 



A TV »Olvasójegy« cimü műsoráról 

Junius 7-én, szombaton délután, a Televízió háromnegyedórás adásban 
foglalkozott az "Olvasó népért" mozgalom jegyében, néhány fontos kérdéssel. 

Az adás a munkásolvasók nyomán indult e l . Fikár László riporter a-Ganz 
Villamossági Müvek gyárában, a munkapadok melletti röpinterjukkái pásztázta 
végig a terepet, nekiszegezve egy főleg nőkből álló műhely dolgozóinak, o l -
vasnak-e, mit, mennyit, miért, s ha nem, akkor miért nem? Kérdéseire az ál-
talunk jó l ismert tipusválaszokat kapta, igenek és nemek tekintetében egy-
aránt. Ez nem is történhetett másként, sem a hely, sem a körülmények nem 
ösztönözhettek bővebb válaszadásra, igy az egész riport csak mintegy hangu-
la t i előkészitője volt egy kerekasztal-beszélgetésnek, amelyen Révész elv-
társon kivül részt vettek a SZOT képviseletében Gönczi Imre és Pallós Já-
nos, valamint Mándi Péter szociológus és piackutató i s . 

A vita résztvevői, reagálva az elhangzottakra, Borra megállapították, 
hogy a könyvek megszerettetése terén még sok feladat vár ránk. Révész elv-
társ józan realizmussal szögezte le , hogy a munkásolvasókkal való fokozot-
tabb foglalkozás csakis az általános könyvtári továbbfejlődés keretében 
képzelhető e l . Ennek nagyon is gyakorlati vonatkozásait támasztották alá a 
7-es és a 47-os kerületi könyvtárakban készült riportok, Csép Abtiláné és 
Farkas Jánosné szavai, örömmel hallottuk Révész elvtárstól a Vág utcai ki-
nőtt könyvtár helyett épülő uj, nagy könyvtár hirét. 

Reméljük, hogy intézkedés követi Révész elvtársnak azt a javaslatát, 
hogy a TV foglalkozzék többet, például egy-egy műsorához kapcsolva, iroda-
lom-, i l l e tve könyvpropagandával.(Megjegyzem, hogy az ezt szolgáló irodal-
mat az Eseménynaptár, a Könyvtáros, a Népművelés már régen közli rendszere-
sen. Éppen a könyvek, a könyvtárak esetében félne a TV attó l , hogy ez rek-
lám? Valójában a komplex népművelés sajátos esete, amit kellő adagolásban, 
Valami szerencsés formát választva, fe l tét lenül meg kellene kísérelni . ) 

Nagy teret szentelt a műsor a szakszervezeti könyvtáraknak, f e l v i l l an t -
va néhány rokonszenves olvasót a Ganz Villamossági Müvek üzemi könyvtárából, 
s a könyvtárosnőt, akinek szervező-nevelő munkáját erősen nehezíti a munka-
erő-fluktuáció, hogy évi I5OO Olvasójából mintegy 400 rendszeresen kicse-
rélődik. (Hasonló egyébként a helyzet a mi 23« sz. I l latos uti könyvtárunk-
ban i s . ) Nagy jelentőséget tulajdonítottak a vitapartnerek a különféle 
könyvtártípusok, az üzemi és közművelődési könyvtárak együttműködésének, s 
a szocialista brigádok önképzési törekvéseinek, amelyek ujabb olvasókat to-
boroznak. 

Az olvasás, a könyvellátás fejlődését je lz ik a Müveit Nép Könyvterjesz-
tő Vállalat szép eredményei az üzemekben folyó könyvárusitás terén is , a-



melyekről Pallós János számolt be. 
.4, vita sokfelé ágazott, számos egyéb lényeges momentum is felmerült 

még. Ha örülünk is annak, hogy munkánk és gondjaink a TV fórumán igy napi-
rendre kerültek, mégis azt kel l végezetül mondanom, hogy kevesebb probléma 
alaposabb, sokoldalúbb ki fe j tése hasznosabb le t t volna. 

Egy kérdés a TV-hez: nem lehetne-e kisfilmet készíteni egy olvasó munr-
kásról, olyat, ami kifejezésre juttatná azt az emberi többletet, a revelá-
c iót , amit az olvasás hozhat egy hétköznapi ember életébe? S amitől talán 
azok is kedvet kapnak az olvasásra, akik ma még nem, vagy alig vesznek 
könyvet a kezükbe... 

A szociológiai előadássorozatról 

1968 októberében indult a 15 előadásból álló szociológiai előadássoro-
zat könyvtárunkban. A szociológia iránti érdeklődést mutatta a résztvevők 
szép száma. A tematika igyekezett ezt az érdeklődést kielégíteni, megismer-
tetni a szociológiát a kialakulástól kezdve a jelenlegi kutatásokig, v izs-
gálatokig. 

A sorozat első felében a szociológia elméleti, történeti kérdéseiről 
hallottunk Molnár László előadásaiban. A XIX. század második felében kiala-
kuló uj tudományág az I . i l l e t ve a I I . világháború után indult igazán f e j -
lődésnek, A marxista szociológia a történelmi materializmus részeként jött 
lé tre , ebből a szempontból is igen jelentős Engels és Lenin munkássága -
például Engels: A munkásosztály helyzete Angliában cimü munkája konkrét 
szociológiai vizsgálat. 

Fordulatot jelentett a szociológia fejlődésében Dürkheim munkássága, 
aki a társadalmi objektumok vizsgálatát helyezte a szociológia előterébe. 

Az empirikus kutatás, amely a I I . Világháború után a szociológia fő 
módszere . l e t t , egyrészt haladást jelentett a társádalom megismerésében 

- sok konkrét ismerettel magasabb szinten ismerjük meg a társadalmat -
másrészt negativ vonást ÍB tartalmazott: eltekintett a társadalmi mozgás 
törvényszerűségeitől. 

A marxista szociológia a Nagy Októberi Szocialista Forradalom után a 
Szovjetunióban indult fejlődésnek. Konkrét vizsgálatok kezdtek kibontakoz-
ni 1920-35 között. Értékes müvek születtek. 1935 után a szociológiát polgári 
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tudománynak minősítették, s a helyzet csak 1936 után változott meg. A XX. 
kongresszus a szociológia fejlődésére is nagy hatással vo l t , irányelvet dol 
gozott k i , amelynek alapján a szociológia kiinduló pontja minden esetben a 
konkrét valóság vizsgálata l e t t . A népi demokratikus országokban is elkezdőd 
tek a vizsgálatok,például'Lengyelországban igen szép eredmények születtek. 

A marxista szociológiai kutatások foglalkoztak a szociológia funkciói-
val a szocialista társadalomban. Érdekes felmérésekkel, vizsgálati eredmé-
nyekkel járultak, i l l e t ve járulnak hozzá a társadalom" elméleti, gyakorlati 
kérdéseinek megoldásához. Például a szociológia megismerés funkciója; a szo-
ciológia képes a társadalmi folyamatok mérésére, és ezáltal hozzájárul a tár-
sadalom megismeréséhez, a társadalmi tudat formálásához, gazdagítja azt. 

Szó esett a jelenkori polgári szociológia különböző irányzatairól is . 
Dr Szálai Béláné a társadalmi struktúráról tartott előadást. Ismertet-

te , hogy a jelenlegi szociális strukture vizsgálatánál az osztályok alakulá-
sának irányát kell figyelembevenni. Társadalmunkban szocialista tipusu osz-
tályok, csoportok jöttek létre, amelyek között azonban még osztálykülönbség 
van, fő tendencia azonban az egységesülés. 

Az ideológiai viszonyok szociológiai vizsgálata képezte Dr Kulcsár Kál-
mán előadásának tárgyát, a jogszabályok, az állami és jogi eszközök szerepe 
a társadalomban. 

Sas Judit a müvelődésszociológiáról beszélt. Az előadásban ismertette 
a tartalmi oldalt , a társadalom és a műveltség kapcsolatát - befogadó oldal -
az intézményrendszert - mint közvetítőt és e három terület egymáshoz való 
Viszonyát, amely csak igy együttesen adhat átfogó képet a műveltség terüle-
térő l . 

Ezek után az előadások után került sor Szelényi Iván kutatásmódszertani 
kérdésekkel foglalkozó ismertetéseire: A vizsgálatok minden alkalommal ta-
pasztalati tényekből indulnak k i . A Vizsgálatoknál a mintavétel arányszáma 
és nagyságrendje igen fontos (25-30 fő a legkisebb elem) a kutatás eredmé-
nyének hitele függ a számoktól. 

Igen érdekes volt az interjús és a kérdőíves módszer részletes ismer-
tetése i s . Az interju-módszaréknél személyes, Írásbel i , csoportos, ezen be-
lül is szóbeli és Írásbeli tipuBok között válogathatunk. Az adatgyűjtés má-
sik módszere a kérdőíves módszer, ennél a módszernél a legfontosabb a kér-
dőív, amelynek szerkesztésénél megfontoltnak, elővigyázatosnak kell lenni. 
Például mit nem szabad megkérdezni; nem lehet a kérdés í t é l e t meghatározás; 
nem lehet szuggeráló sem. Hallottunk az interjuszituációkról i s , amelynek 
lényege, hogy a kérdezőbiztos és a kikérdezettek kapcsolata meghatározza az 
interjú formáját. 

Végül az adatfeldolgozásról hallottunk előadást. 
Érdeklődéssel hallgattuk az előadásokat, amelyek sok uj ismerettel gya-

rapították tudásunkat. Nemcsak a szociológiát ismertük meg, hanem könyvtári 
munkánkhoz is igen értékes segítséget kaptunk. Hasznosíthatjuk uj ismerete-
inket olvasószolgálati munkánkban, olvasóportrék készítésénél, hatásvizsgá-
latoknál; a kérdezett kiválasztásánál, megfigyelésekkel, interjumódszerekkel 
stb. SAMU GIZELLA 
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Olvasóportrék elé 

Olvasóportrék készitését vállaltuk, hogy megpróbáljunk felszínre hoz-
ni, a "megrajzolt" olvasói arculat dokumentumával kifejezni valamit abból 
a kulturszociológiailag meghatározott viszonyból, amely a könyv és olvasója 
között kialakulj s amelynek szinhelye ezúttal a könyvtár. 

A Kerületi Könyvtárak Osztálya kezdeményezte és előkészítette az olva-
sóportrék fe lvéte lé t . Társadalmi bizottságában szociológusok, pszichológu-
sok, irodalmárok, piackutatók, könyvtárosok mérlegelnek, tanácsolnak, hogy 
a rendkívül munkaigényes vállalkozás eredményes -legyen. Ennek első kr i tér i -
uma, hogy jó l kérdezzünk, komplexen vizsgáljunk. A féléves f igyelés kérdő-
ívvel , egyéni beszélgetésekkel, a kölcsönzött olvasmányok feljegyzésével és 
"mélyinterjúkkal" próbálja megrajzolni demográfiai csoportokban az olvasói 
ízlés néhány vonását. Várhatóan azt is j e l z i majd, hogy a jelentkező igé-
nyek mögött milyen valóságos elvárások vannak, hogy milyen izlésszerkezetek 
alakultak ki és ezeknek hol van a behatolási pontjuk, hol érvényesülhet a 
könyvtár - könyvtáros - közbülső szerepe. 

Gondos Ernő műhelytanulmányához kapcsolódott portrérajzolási törekvé-
sünkből eredően egy érdekes értekezlet a Kerületi Könyvtárak Osztályán májuf 
17-én. (Gondos Ernő: Kutatások az olvasói izlés világában, Társadalmi Szem-
le , 1969. 4.szám). Gondos Ernő tanulmánya, amely egy próba mintán végzett 
kísérletről való beszámolás, gondolatgazdag és sok ujat ad az eddigi felmé-
rések tapasztalataihoz. Találkozásunkkor elmondta további terveit , beszélt 
a munkahipotézisekről, a feldolgozás módszereiről és a fe lvet t anyagban rej-
lő lehetőségekről.(Mintegy háromezer olvasó nyilatkozott 335 műről, olva-
sottságuk és hatásuk szempontjából. A tapasztalatcserén eddigi olvasásszo-
ciológiai tevékenységünk csaknem minden nehézsége szóba került."Az utóbbi 
időszakban (például az utolsó három hónapban) mit olvasott" kérdés bukta-
tó i : nem jellemző a kérdezett általános olvasottságára a válasz, nem a va-
lóban olvasottat mondta, mert e l f e l e j t e t t e és egy ismertebbel helyettesíti 
Vagy presztízs okokból mondott mást, kihagyja a szakkönyvet, mert az evi-
dens és igy tovább. A szerző-cim listák, amelyek jelöléssel közlik az olva-
sottságot és adják a gyakorisági sorokat, torzítanak az iskolai hatások, a 
könyvkiadás pillanatnyi helyzete, a tömegkommunikációs eszközök propagandá-
ja, a divat vagy más, a köztudatban megrögzött nevek irányában. (Mándi Pé-
ter : A könyv és közönsége, Bp. 1969̂  Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó). A 
"miért szeret olvasni" kérdésre a legtöbbször sztereotip válaszok érkeznek, 
bár az ilyen szokványos önvallomások is , "unalomból, szórakozásból, műve-
lődni akarok" - információk lehetnek, ha gyakoriságukban, demográfiai cso-
portok szerinti összegezésben vagy bonyolult korrelációkban vizsgáljuk ő-
ket, például az igények és a tetszésindokolások viszonyában. (H. Sas Judit: 



Emberek és könyvek, Bp. 1969» Akadémiai Kiadó). 
Jól f e l kel l készülnünk, ha el akarjuk kerülni ezeket a hibákat. A kér-

dőívek, a beszélgetósvázlatok szerkesztésénél gondolnunk kell arra, hogy a 
szükséges direkt kérdések mellett minél több indirekt kérdéssel tapintsunk rá 
az olvasói tipusokban megmutatkozó valóságos személyiség-szerkezetekre. 

Gondos Ernő tanulmányából kitűnik, hogy mi mindenre ad összehasonlitási 
alapot, következtetési lehetőséget az, hogy a l istáján szereplő "olvasta" 
jelzést kiegészítette a "maradandó élményt jelentett" jelzéssel. Az olvasott-
ság-kedveltség két cimlistája ugyancsak különbözik egymástól és az olvasott-
sági listák terjedelme, a hatásfok, a kedveltségi jelzések szerkezeti össze-
függései számtalan érdekes tanulságát adják - különösen demográfiai csopor-
tok bontásában. - az olvasótipus-karakterisztikáknak. 

Az olvasóportrék előkészuiereioen f e l kell készülnünk az olvasó és a 
könyvtáros közötti zavartalan információ áramlás megteremtésére. Mindenki, a 
könyvtáros i s , az olvasó is hajlamos arra, hogy azokat az információs forrá-
sokat válassza ki, amelyekből vélhetően olyan közlések érkeznek, amelyekkel 
egyetérthet. Ez a legfőbb leküzdendő akadálya az emberek gondolkodását meg-
változtatni szándékozó törekvéseknek. "Akik már eleve egyetértenek, azok f i -
gyelnek arra, amit mondunk." (Haire, M.: Pszichológia vezetőknek, Bp. 1969, 
Mezőgazdasági Kiadó). Magnós beszélgetéseink során találkoztunk az információ 
Visszautasításának nem egy fa j tá jáva l : amikor a beszélgető partner oda sem 
f i gye l t kérdésünkre, vagy fejtegetésünkre, várta, mikor kerül rá a sor és 
akkor elmondta a maga tetszetős ifézetét, vagy amikor szűkszavú helybenhagyás-
sal elzárkózott, A vizsgálati instrumentumban alternativák kelxenek, de ha 
ezekben értékítéletet vesz észre a vizsgált személy, akkor máris befolyásol-
va lesz a pozitív érték választására. A választási alternativák mindegyikének 
tíBszeruen választhatónak kel l látszania, nehogy a kérdezett, őszinte vála-
sza esetén,' erkölcsileg elmarasztalhatónak érezze magát. (Varga Károly: Ma-
gyar egyetemi hallgatók-életfelfogása, Bp. 1968, Akadémiai Kiadó). 

Az olvasóportré vizsgálatokat nemsokára megkezdjük, a Kerületi Könyvtá-
rak Osztálya júliusra befejezi az előkészületeket. Szívesen Vennénk több 
ilyen beszélgetést a jövőben, mint amilyen a Gondos Ernővel folytatott vo l t , 
mert szeretnénk vizsgálatainkat szakmai hozzáértéssel, tudományos tárgyila-
gosságra törekedve végezni. BENE LÁSZLÓNÉ 



Egyszer olvasóinkról. 

Olvasóink igényét ismerve, a néhány éves gyakorlattal rendelkező könyv-
táros szemében kialakulnak az un. olvasótipusok. Néhány Jellemző tipusról 
szeretnék i ra i , mintegy összegezve a korábbi tapasztalatokat. 

- Kérek valami jót , szerelmest, olyat, amiben nincs polit ika, - fordul 
a könyvtároshoz nap, mint nap az olvasó, aki a könyveket a szórakozás elen-
gedhetetlen forrásának tekinti . Ezt az olvasót valóban csak a könnyű, 
"lektűr" anyaggal elégíthetjük ki. A komolyabb történelmi, vagy társadalmi 
problémákat feltáró könyv hamar kifárasztja őket és érdeklődési körükön 
messze kivül esik. 

- Engem kifárasztanak a külföldi irók, - á l l i t j a meg buzgó könyvajén-
lásomat az egyik nyugdíjas olvasónk. - Az a sok Idegen név! - mire eljutok 
a könyv közepére, elfelejtem, hogy kik szerepeltek az elején. Jókait, Vagy 

Rzilvaslt adjon nekem.ilyenkor egyszerű a dolgunk, odaadjuk a kivárt köny-
veket. A könyvtáros egyik olvasószolgálati feladata, hogy az alacsony iro-
dalmi izlésigényt mind magasabb szintre emelje. Mégis, az előbbihez hason-
lóan, a napi olvasószolgálati munkánk során annyiszor megelégszünk a mecha-
nikus könyvajánlássál. Szórakozni vágyó, olvasói szenvedélyüket kiélni aka-
ró nyugdijas olvasóinkra - sokkal több időt nem is szánhatunk. 

Van olyan olvasónk is , aki talán nem meghatározott kívánsággal fordul 
hozzánk. Bátran mondja, - nagyon szeret olvasni, rengeteget olvasott már, 
csak i t t . . . - és jelentőségteljesen a polcok fe lé int a szemével, ahol ép-
pen Balzac müvei sorakoznak... - i t t nem ta 1. olyan regényt, amilyent 
Bzeret.- Olvasónk f i a t a l munkásember, aki tevékenyen vesz részt a termelés-
ben és a könyvben szórakozást, pihenést keres. Kérdésünkre, hogy milyen 
könyveket szeretne, gyorsan válaszolja, hogy - detektívregényt; P. Howardot, 
E. Wallace-t stb. - Tehát szenzációs tartalmú, eseményekkel t e l i regényekkel 
kel l az Ízlését meghóditani a " j ó " könyvek számára. 

Érdemes egyénileg foglalkoznunk azzal az olvasóval is , aki ugyan nem 
tipikus eset, de szintén igényli a könyvtáros segítségét. Középkorú ember, 
t isztv ise lő, ő nem a szórakozás forrásának tekinti a könyvet, hanem - isme-
reteket gyűjt belőlük. Ezért elolvas mindent válogatás nélkül, csupán a e l -
mek szerint választja meg olvasmányát. Nem tud Válogatni, szerinte az a leg-
nagyszerűbb eljárás egy-egy iró megismerésére, hogy minden könyvét elolvas-
suk. - Aztán mégis enged. Megmutatjuk neki a lexikonokat, kézikönyveket, sőt 
felhívjuk a figyelmét a bibliográfiákra is , ahol egy-egy iró jelentősebb al-
kotásaival ismerkedhet meg. 

Sok olvasónk keres könyvtárainkban "krimit", mint az előbb emiitett 
munkás olvasónk i s . Kezdeti könyvajánláBunk á kigondolt és elképzelt, mes-



terkélt detektívregények helyett - pol i t ikai , történelmi tárgyú izgalmas 
kémhistóriák. Majd szines cselekményü kalandos regényekkel szerettetjük meg, 
- akár az útleírásokkal i s , amelyekkel már földrajztudását is bővítheti o l -
vasónk - anélkül, hogy földrajz-tanulással terhelné magát. Érdeklődési köré-
nek megfelelően következnek a történelmi és történettudományi munkák. Az 
olvasó bizalmát birva, a könyvtáros bármilyen tárgyú és témájú könyvvel pró-
bálkozhat, nem fogja kedvét szegni olvasójának, ha kicsit nehezebben érthető 
könyvekkel kel l is megbirkóznia. Munkánk akkor igazán eredményes, ha szak-
könyvek ajánlásával az ilyen olvasót még munkájában is segíthetjük. 

Könyvtáraink örökké változó, de egyik legkedvesebb olvasógárdáját képe-
zik a gimnazisták és Iparitanulók. Őket kell a legkörültekintőbb könyvaján-
lásban részesítenünk. Fiatal olvasóinkat minden érdekli. A legszélsőségesebl 
kérdésekkel és kérésekkel lepik meg a könyvtárost. 

A középiskola elvégzése előtt álló f i a ta l olvasónk, miután összeválo-
gattunk számára három kötetnyi irodalomtörténetet^ könyvet a Judóról és egy 
regényt Hemingwaytől, megemlíti, hogy hallotta a rádióban Ella Fitzgeraldot 
énekelni, szereti a jazzt és adjunk neki egy olyan könyvet, amely megismer-
t e t i őt a jazz történetével. Gondai Jazz cimü könyvének egyik lemez mellék-
letén részleteket hallhat Ella Fitzgerald számaiból. De rendelkezésünkre áll 
egyéb hasonló témájú könyv is . 

Szeretettel foglalkozunk a diák olvasókkal. Könyvtárunkban tanulmány 
készül az Évkönyv száméra a f i z i ka i dolgozók gyermekeinek nyújtott segítség-
rő l . Jó módszernek tartjuk, hogy a diákok kérdőiveken válaszolnak a könyvki-
adási idő alatt olyan kérdésekre, amelyek megkönnyítik a következő könyvaján-
lásokat és segítik a könyvtárost abban, hogy mindenkor emlékezhessen f i a ta l 
olvasójának tanulmányi eredményére, fő érdeklődési körére és ami szintén 
lényeges - eredményeire az iskolai időn kivült például tanulmányi versenyek 
stb. 

Az i lyenfajta olvasóportrék már valódi egyéni portrék elemei,a kérdő-
ivek a portré tartozékai, mintegy irásos dokumentumai. A kérdőivek alapján 
megállapítható vo l t , hogy iparitanulóink jobbára kötelező olvasmányokból á l -
l í t j ák Össze szépirodalmi válogatásukat. Az őket érdeklő szakirodalom mellett 
tehát bővíteni kel l a szépirodalom iránti igényüket is . 

Nemcsak adhat a könyvtáros, hanem Igen értékes felvilágosításokat kap-
hat olyan olvasóitól , akiknek kialakult művészeti Ízlésük van, akik tudato-
san olvasnak. Véleményt hallhat sok olyan könyvről, amelyet nem ismer, vagy 
amelynek elolvasása elmélyültebb szaktudást igényel. Az igy szerzett tapasz-
talatokat felhasználhatja olvasószolgálati munkája során. 

Az egyes olvasói típusok bemutatásával célunk csupán az vo l t , hogy iga-
zoljuk', bármennyire is hasonlítanak egymásra az olvasói igények: "kérek va-
lami j ó t " . . . stb., az olvasóval mégis mindig egyénileg kell foglalkozni. Hi-
szen minden olvasónk másfajta segítségre szorul. 

BÁRÁNY ÉVA 
4-es könyvtár 



Mit tudunk az »egyéb ismeret«-röl 

A Művelődésügyi Minisztérium Könyvtárosztályának szervezésében öt vidéki 
ós egy fővárosi közművelődési könyvtár mérte f e l az "egyéb" ismeretterjesztő 
irodalom kölcsönzési forgalmát az ápr i l i s i statisztika alapján. Budapesten 
a 8-as könyvtár vett részt ebben a vizsgálatban, amelynek tapasztalatairól-, 
eredményeiről tájékoztatást kivánok adni. Eddigi ismereteinkhez képest ma már 
többet tudunk e stat iszt ikai csoport összetételéről, s még inkább többet an-
nál, amit e cikk keretében - csak a lényeget érintve - közölhetünk. 

A felmérés módszere a következő vo l t : Az ápr i l i s i kölcsönzésben e lő for-
duló valamennyi 4oo, 7oo, 800, 9o8-919» raktári je lzetet v ise lő könyvkér-
tyáról külön kartont fektettünk f e l . Ezeken feltüntettük a MÜ BZérzőjét, c i -
mét, az olvasó törzsszámát, foglalkozását, nemét, korát és iskolai végzettség 
gét. összesítéskor a törzsszámok alapján kitűnt e köteteket kölcsönzők szá-
ma, s a f e l ve t t személyi adatok megoszlása, majd a szakok szerinti rendezés-
nél az "egyéb" kategória összetétele. További feldolgozás esetén, ha majd a 
Minisztérium rendelkezésére bocsátott anyagot visszakapjuk, lehetővé vál ik 
a mélyebb összefüggéseket fe l táró több-dimenziós vizsgálódás i s . 

Az "egyéb" állomány összetétele és kihasználtsága a következőket j e l -
z i : A t e l j e s állomány 18 %-a egyéb ismeretterjesztő irodalom, E csoportból 
a kölcsönzésre szánt állomány 30 %-a forgalomban vo l t . (A kézikönyvtári a— 
nyagot nem vettük figyelembe. ) 

Egyes szakok szerint: 4oo-as szak köteteiből 22 %-ot kölcsönöztek 
7oo-as " " 22 %-ot " 
800-as " - " 2 1 %-ot " 
908-919 " " 53 %-ot " 

Az ápr i l i s i kötetforgalom 16 %-a volt egyéb ismeretterjesztő irodalom. 
Ezzel kapcsolatban meg ke l l jegyeznem, hogy az 1968. évi hálózati átlag 
I 5 . 6 % ( I 0 - I 9 % közötti ingadozással). Forgalmunk nagyságrendjéből követke-
zően tapasztalataink bizonyára hálózati szinten is hasznosak lehetnek. 

Az egyes szakok forgalmára vonatkozóan érdemes k i térni . A nyelvészeten 
belül a szótárak a legkeresettebbek, a kihasználtság i t t közel 7o %-os. Az 
irodalomtörténetből természetesen a magyar irodalom iránti érdeklődés á l l 
előtérben, de az állományhoz képest csak 2o %-os intenzitással. A művészeti 
ágakhoz kapcsolódva fe l tár ta ez a vizsgálat a "túlméretezett" szakokat, ami 
a könyvtári állomány hagyományosan humán jel legű összetételébe utal. Kétség-
telenül vannak egy könyvtár működésének, olvasószolgálatának olyan periódu-
sai, amikor az érdeklődés bizonyos szakok f e l é fordul és az állományban 



tartós nyomot hagy, például a zenei anyagunk ilyen természetű, a kihasználtsá-
ga ma már alig lo %-os. Ugyanakkor a sportkötetek forgalma iöbb mint 5o %-
os. A legnagyobb érdeklődés a vizsgált csoporton belül az útleírások f e l é 
fordul, a 91o-es szakban a kötetek közel 7o %-a került olvasóhoz. A kölcsön-
zés indítékai közé az időtöltő szórakozás igénye - tapasztalataink szerint -
csak részben tartozik. Sokkal inkább előtérbe került a világ megismerésének 
vágya, s ha az utóbbi évek könyvkiadását f igye l jük, e müvek nemcsak fö ld-
r a j z i , hanem természettudományi, néprajzi, aktuális pol i t ikai vonatkozásban 
is igyekeznek ennek a korszerű igénynek megfelelni. 

Az "egyéb" ismeretterjesztő irodalom kölcsönzőire vonatkozó adatainkat 
a következő táblákon mutatjuk be: 

Foglalkozási 
csoportok 

Beiratkozott 
olvasók 
absz. % . 

Eçyéb ism. 
kölcsönzők 
absz. % 

A beiratkozottak 
százalékában 

munkás 594 21.5 lo4 18.4 26 
tanuló 525 28.8 166 29.3 31 
egyéb 9ol 49.7 295 52.3 33 
összesem 1.82o loo.o 565 loo.o 31 

Kor 
csoportok 
14-18 473 25.9 149 26.3 52 
19-26 271 14.8- 47 8.3 17 
27-59 523 28.6 244 43.I 47 
60- 553 30.7 165 22.3 3o 
összesem 1.82o loo.o 565 loo.o 31 

Az adatok mélyebb elemzésére természetesen nem térhetek ki e cikk kere-
t e i között. Annyit azonban érdemes megjegyezni, hogy az egyéb ismeretet 
kölcsönzők a foglalkozást tekintve, lényegében azonos arányban vannak a be-
iratkozottakkal. Bizonyos eltolódás Inkább a korcsoportokon belül jelentke-
zik 27 év f e l e t t . Az adatfeldolgozás későbbi szakaszában f e l fog tárulni a 
kölcsönzők egyes szakokon belüli összetétele i s , ami majd a fent i arányok 
mélyebb összefüggéseire rávezet. 

Felmérésünk számos következtetésre indit , ami nemcsak az ismeretter-
jesztő állomány összetételét, fe j lesztését , az olvasók érdeklődését érinti 
ebben az "egyéb"~nek nyilvánított kategóriában, de utal statisztikai rend-
szerünk korlátaira i s . VAHSÁNTI LÍVIA 



A KÖZPONTI CÍMJEGYZÉK 
CÍMKATALÓGUSÁRÓL 

A Központi Címjegyzék használatának tapasztalatai azt bizonyit ják,hogy 
az olvasók közül többen mind, a szépirodalom, mind az ismeretterjesztő iroda-
lom vonatkozásában a müveket inkább a cimük alapján keresik. Ezenkívül az u-
tóbbi években sok olyan prózai, verses antológia és egyéb vegyes gyűjtemény 
jelent meg, amelyek többnyire a cimük, s nem az összeállítóik neve szerint 
Váltak ismertté, hogy még a könyvtárosok is nehezen igazodnak el a cimek 
rengetegében. Ezért szerkesztenek egyre több kerületi könyvtárban az alapka-
talógusok mellett cimkatalógust is . Ennek a keresletnek tet t eleget a KC, a-
mikor elkészítette az egész hálózati könyvanyag cimkatalógusát, amely a tá-
jékoztató munka nélkülözhetetlen segédeszközének bizonyul. 

Meg kell említenünk, hogy a KC ezidáig egyetlen betűrendben, a rendsza-
vak /szerzői, cim, testületi/ betűrendjében rendezte az egész hálózati anya-
got, s mivel természetszerűleg mellékiapokat sem építhetett ki funkciójánál 
fogva sem, ha valaki nem ismerte a mü rendszavát, nem tudott a keresett 
könyvre ráakadni. 

A cimkatalógus cédulagyüjtése 1965 őszén kezdődött és 1969 tavaszára 
elkészült a szerkesztése. E cimkatalógusban megtalálható a PSZEK könyvtárhá-
lózatának szépirodalmi ós ismeretterjesztő könyvanyaga a cimek szoros betű-
rendjében, kivéve az idegen nyelven megjelent munkákat. Csak azokat a müve-
ket vette f e l a szerkesztő, amelyek szerzői rendszó alatt jelentek meg, hi-
Bzen a cimrendszós müvek az alapkatalógusban úgyis szerepelnek. A rövidített 
cimleirások a müvek teljeB cimét és a cédulák alapján a szerzők nevét tünte-
t ik f e l . Az 1966-tól megjelent müvek esetében már nyomtatott katalóguscédu-
lákat használt f e l a cimek aláhúzásával. 

Jelenleg a cimkatalógus 20.700 Cimet tartalmaz és folyamatosan bővül a 
könyvtárak uj szerzeményezésével. 

Az egész hálózat olvasószolgálatát segitő nagyvolumenü munka, a KC gon-
dozójának, Németh Máriának az ügyszeretetét dicséri. 

HAJDÚ MIKLÓSNÉ 



ÚJ KIADVÁNYAINK 
JELENTÉS A KERÜLETI KÖNYYTÁRAK 

1968 évi 

MUNKÁJÁRÓL 

Szinte nélkülözhetetlen kiadvány számunkra a Kerületi Könyvtárák Osz-
tálya évről-évre megjelenő értékelése a kerületi könyytárak munkájáról,így 
nyomon követhetjük a saját egységeink tevékenységét és mérlegre tehetjük 
egész évi munkánkat. 

Olyan számadatokat kapunk,'melyekre minden könyvtáros kíváncsi, csak 
nem áll módjában kiszámolgatni őket. Például» milyen az állomány forgási 
sebessége, mennyi könyv jut egy olvasóra, mennyi az egy olvasó által köl-
csönzött kötetek száma stb., folytathatnám tovább a felsorolást, de nem 
ez a cél, ösztönző hatású összehasonlítani saját számadatainkat a többi-
ekével, viszonyítani a nagy egészhez. Akkor is , ha tudjuk, hogy a statisz-
tika nem minden és a félszázalék csökkenést Vagy emelkedést minden egyes 
könyvtárban száz és száz tényező befolyásolhatja. 

Kerületi könyvtárak összes olvasója 1967-ben 175.537 
1968-ban 173.864 

1968-ban 1,673-mal kevesebb, mint az előző évben. Ok« a 6-14 éves korú la -
kosság csökkenése, ezért 3.938-al lett kevesebb a gyennekolvasók száma. Ha 
kerületenként legalább két jólfelszerelt gyermekkönyvtár működne, sokkal 
több gyermek gyarapithatná tudását, műveltségét, formálhatnánk tudatát a 
könyvolvasás utján. 

1968-ban állományfejlesztésre 3o.ooo forinttal kevesebb összeg jutott, 
igy az egy olvasóra jutó kötetek száma is csökkent, 8,212 kötettel kevesebb 
könyvet vásároltunk, mint 1967-ben. 

A beiratkozott 14 éven felüli olvasók száma» 
1967-ben 12o.o51 
1968-ban 122.316 

A beiratkozott 14 éven aluliak száma« 
1967-ben 54,486 
1968-ban 51.548 

A 14 éven felüli olvasók foglalkozás szerinti megoszlásai 
1967 1963 

munkás 21.1 21.4 
pedagógus 2.5 2.4 
egyéb értelmiségi 5.7 5.6 
közép és főisk. tanuló 22.1 22.4 
szakmunkás tanuló 5.6 6.2 
háztartásbeli 4.7 4.0 
nyugdíjas és egyéb 58.3 38.0 



Felnőtteknek kölcsönzött könyvek százalékos arányat 
1967 1968 

szépirodalom 57.1 67.0 
eblől» uj magyar 22.8 22.9 

regi magyar 9.9 9 .0 
világirod. klassz. 12.5 12,1 
népi dem. Írod. 4.3 4.5 
Bzovjet irod. 5.2 4.8 
egyéb szópirod. 12.4 13.7 

ismeretterjesztő irodalom 32.9 35.0 
ebből» ideológiai-politikai 7.5 7.7 

műszaki irod. 5.8 4 . 0 
mezőgazd. irod. 0.5 0.6 
természettud. müvek 5.2 5.1 
egyéb ismeretterjesztő irod. 15.9 15.6 

A Z O L V A S Ó K M Ű V E L Ő D É S I K Ö R E I 

( Módszertani tanácsok ti tapasztalatok ) 

A Tapasztalataink 9. kötete Bzakit a korábbi kiadványok gyakorlatával» 
a módszertani tanácsadást összekapcsolja a gyakorlati munka értékelésével. 
Az elmélet és a gyakorlat szerencsés találkozása ez. 

Érdemes-e vitatkozni az olvasók művelődési köreiről? Feltétlenül, E-
zért érthetetlen előttem a kötet ilyen belső csoportosítása» nincB ugyanis 
ellenvélemény. Az idő kissé eljárt ugyan az egyeB tanulmányok felett . A 
megírásuk időpontjában ezek az Írások különösen frissek, aktuálisak voltak. 
Hasznosak azonban ma is. Kiváltkép dokumentum értékük vitathatatlan — pontos, 
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A fenti számokhoz nem kell kommentárt fűzni, illetve ezt adja a je-
m 

lentés. 
Az előadások, rendezvények száma csökkent, a kiállítások száma növe-

kedett. 
1967-ben 1.485 kiállítás, 
1968-ban 1.552 kiállítás volt. 

Csak néhány számadatot idéztem Ízelítőül, hogy felhívjam a 
figyelmet a kiadványra, amely minden könyvtár kollektívája számára hasznos 
olvasmány. A statisztikához kapcsolódó mutató újszerű, és érdekes, de nagyon 
jó lenne, ha a kódszámok évről-évre azonosak maradnának» 

FARKAS JÓZSEFKÉ 
2-es sz, könyvtár 



okosan összeszedett gondolatok, táblázatok igazolják a törekvések helyessé-
gét a kishitiiekkel szemben. Azt, hogy amit a klubokban tevékenykedő könyvtá-
rosok végeznek, az hasznos és értékes, munka. De vajon holnap is igy kell-e 
csinálni? A kötet szerint igen. - S ebben nem vagyok olyan biztos. Nem meg-
győzőek az elméleti fejtegetések, mert hiányzik belőlük a népmüvelés átala-
kult szerkezetéből adódó uj feladatok figyelembevétele, 

MIKÓ ZOLTÁN a Művelődési Körökről i rott tanulmányában a problémakör el-
méleti megfogalmazására Vállalkozott. Az elmúlt évek-tapasztalatai lehetővé 
tették az eredményes gyakorlatra hivatkozást, bizonyitva a könyvtárosok e-
l ő t t , hogy a művelődési körök szervezése nem idegen feladat, adott idősza-
kokban szerves részét képezi a könyvtári munkának. Felhívja a figyelmet ar-
ra, hogy megfelelő szervezéssel ezek a klubok minden könyvtárban létrehoz-
hatók. A tanulmány eredményes könyvtári felhasználása mellett igen hasznos 
lehet a népmüvelés más területein i s , például a KISZ i f júsági klubok szerve-
zésénél. 

Tapasztalatok a 22-es könyvtár Fiatal Olvasók Klubjában cimmel FARKAS 
JÁNOSNÉ i r t tanulmányt. Gazdag táblázatos anyagával és elemzéseivel mintá-
ul szolgálhat hasonló dolgozatok elkészítéséhez. Igen ötletgazdag a program-
összeállitása, az egyes foglalkozások elemzése. Az ezirányu gondokkal küsz-
ködő kollegák haszonnal forgathatják. A tanulmány jó l dokumentálja, hogy a 
kollektíva megfelelő támogatásával milyen eredményes lehet a klubvezető 
könyvtáros munkája. 

Egy mostohább körülmények között dolgozó könyvtár klubmunkájával ismer-
tet meg RICHLICH ILONA: I f júsági Művelődési Klub az 5-ös könyvtárban cimi 
tanulmánya. A ieirtak igazolják a dolgozat végső következtetését: "Az ered-
mények nagyon sok munkát takarnak, sok többletmunkát az egész kollektíva ré-
széről. Nálunk azonban mindenki Bzivesen csinálja. S ha az elején voltak is 
kétségeink, megéri-e? — most már tudjuk, hogy a klubbal a könyvtári munka 
0K7 uj» nagyon szép területe nyi l t meg." 

A csoportos foglalkozások szervezése, a vitavezetés sok gondot okoz 
jelenleg is a könyvtári munkában. Ezért különösen értékes FORGÁCS TIBORNÉ 
és GUJGICZER IMRÉKÉ közösen i r t tanulmánya A könyvtári csoportos foglalkozá-
sok módszereinek kidolgozása és megvalósitása a fe lnőtt könyvtárban. A vo-
natkozó szakirodalom tanulmányozása, a helyi tapasztalatok, a f e l ve te t t 
problémák alapos dokumentálása különösen hasznossá teszi a gyak ati munká-
ban, A dolgozat - A klub szerepe az olvasás irányításában cimü fejezetérje 
külön is felhívnám a figyelmet. 

A kötethez csatolt irodalomjegyzék túlságosan szükreszabott, nem tar-
talmazza például a nemzetközi szakirodalom fordításokban is fe l le lhető anya-
gait , 'ami erősen korlátozza a használhatóságát. 

SZECSŐDI JÁNOSNÉ 
37-es könyvtár 



A VEZETŐI FELADATOKRÓL BESZÉLGETTÜNK. . . 

Május 3-án egy igen fontos és mint kiderült, rendkívül aktuális téma 
Vitájára hivott meg bennünket Dobos Piroska, a Kerületi Könyvtárak Osztályá-
nak vezetője. 

Kölcsönösen kiváncsiak voltunk egymás tapasztalataira, s arra, hogy 
milyen összefüggés van a vezetésről szóló irodalom és a gyakorlati vezetői 
munka között. 

A megjelent könyvtárvézetők között voltak, akik közel tizenöt éve vég-
zik ezt a feladatot, de voltak olyanok i s , akik három-négy éve dolgoznak ve-
zető beosztásban. 

Bevezetőjében Dobos elvtársnő hangsúlyozta; sajátos helyzetünkből adó-
dik, hogy vezetők és vezetettek vagyunk egyszemélyben. Ebből adódóan a be-
szélgetés a gyakorlati vezetői feladatok végzése közben szerzett élmények, 
tapasztalatok kicserélése legyen, lehetőleg általánosítás nélkül ugy, hogy 
tanulhassunk a vitából. 

Mi vezetők - ugy gondolom - helyesen értelmeztük a vita lényegét. Ko-
molyan és felelősségteljesen beszéltünk munkatársainkkal együtt elért sike-
reinkről, s ugyanilyen felelősséggel mondtuk el gondjainkat, kudarcainkat, 
személyi, vagy anyagi problémáinkat. A hozzászólásokból az csendült ki , hogy 
a könyvtárvezetők ismerik, vagy meg akarják ismerni saját kollektívájuk éle-
tét , emberi és munkatársi kapcsolatot kivannak kialakítani. Közös célként 
iralamennyiünk előtt , a minden más hivatali munkától különböző könyvtárosi 
/Dunka felelőssége lebegett. Feladataink megkívánják, hogy egyszemélyben l e -
gyünk vezetők, beosztottak, pedagógusok és pszichológusok. Megtudtuk egymás-
tól azt is , mitől lehet jó egy könyvtárosi kollektíva és milyen erények szük-
ségesek a vezetői munkához; 

ha "mindenki egyért és egy mindenkiért" elvet érvényesítjük a munka bár-
mely területén; 

ha tudunk dicsérni és észrevesszük az embert azokban, akikkel együtt 
dolgozunk; 

ha tudunk bírálni, s bátran vállal juk, ha mi is tévedtünk; 
ha nemcsak vezetők vagyunk, hanem munkatársak is és a felmerülő nehéz-

ségeket közösen, egységes akarattal küzdjük le ; 
ha a beosztottjaink önállóságát, kezdeményezőkészségét t isztel jük és a 

munka során ötleteikre, javaslataikra odafigyelünk. 
Ez az "elmélet-gyakorlat a vezetésben" beszélgetés - gondolom - Vala-

mennyiünknek hasznos volt és egy uj módszertani forma a KKO részéről, amit 
nem szabad egy alkalomra korlátozni. Biztos vagyok abban, ha egy év múlva mi, 



akik ezen a vitán résztvettünk, összejövünk, tudunk majd ujat mondani e v i -
ta anyagának felhasználásával is vezetői munkánkról. Hiszen gazdagabb ta-
pasztalatokkal térünk vissza könyvtárunkba, önkéntelenül vetődött f e l bennem 
is a kérdés: 

Hogyan is volt eddig? Mit tudunk javitani ezután? 
SZILÁGYI ZOLTÁNNÉ 

E g y » n e m « , a p r o p ó j á n 

A Könyvtári Hiradó március—áprilisi számának Őszinte szóval cimü cikké-
hez szeretnék néhány gondolatot fűzni» 

A cikk függelékében szereplő kérdésre adott válaszok között csak az e-
nyém volt nemleges. A Hiradó szerkesztője, s magam sem tartom érdektelennek 
a kért egyszavas válasz kiegészítését, mivel erre a kurta telefonbeszélgetés 
során nem volt mód. 

Személyre vonatkozó volt a kérdés, egyéni, ám nem különleges helyzetet 
és körülményeket tartalmaz a válasz. Olyanokat, amelyekhez hasonló sokunkat 
jellemez, s talán nemcsak a függelékben feltüntetett arányban eredményezne 
tartózkodó választ - forintoknak és a munkaszervezés csodájának ellenére. 

Az ELTE esti hallgatójaként heti két vagy három alkalommal az egyete-
men fejezem be a napot 3/4 9-kor, függetlenül at tó l , hol és mikor kezdtem 
a munkát. Férjem munkahelyi elfoglaltsága 1/2 8-tól 4-ig tart . Az ott e l -
vá l la l t másodállás teendői (albérletben lakunk, lakásra gyüjtünk) foglal ják 
el esté i t . Az otthoni munka java és a tanulás, olvasás, család, tár lat ,sz ín-
ház stb. mind a hétvégi másfél napra tolódik. Munkahetem 42 órás, a könyvtár 
heti hat óra egyetemi eltávozási kedvezményemet kb. 70 %-ban az olvasószol-
gálati munka dandárjában kénytelen biztosítani, például hétfőn és szerdán. 
Nem érintenek tehát az e napokra eső esetleges forgalomhullámzások, az ezek-
ből adódó munkaidőkedvezmények. 

A fentiek alapján bízvást állithatom, hogy lelkiismeretlenség lenne 
részemről (amig egyetemre járok) bármilyen jó személyzeti ellátottságu 
könyvtár hétközbenl intenziv munkája helyett a hétvégi lazább, kellemesebb, 
szebb munkára pályáznom, és esetleg férjem szabadszombatos hétvégéihez is 
hozzáigazittatnom a kollektíva inspekcióit. 

Gondolom, nem ellentmondása az előbbieknek, ha leszögezem: a szombat-
Vasárnapi szolgálatot - megfelelő fe l téte lek mellett - természetesen fontos-



nak, szükségesnek tartom, mind a szakkönyvtárak, mind kerületenként legalább 
egy közművelődési könyvtár részéről. 

SZABÓ JÓZSEFNÉ FARKAS ANIKÓ 
könyvtárvezető 

A Magyar Rádió KÖNYVSÁTOR cimű -műsora 
a könyvtáros szemével 

Az ezévi Ünnepi Könyvhétre körültekintéssel készültek a könyvkiadók, 
könyvterjesztők, népművelők, könyvtárosok. A könyvhét méltó megünneplésébe 
bekapcsolódott a Magyar Rádió Irodalmi Főosztálya i s . 

Liszkai Tamás szerkesztette a Könyvsátor cimü háromfordulós "Dupla 
vagy semmi" - könyvről a könyvért - irodalmi vetélkedőt. Az első forduló 
május 30-án, a második junius 1-én és a döntő junius 6-án vol t . Egy-egy for -
duló időtartama két-három órás műsor vo l t . Rapcsányi László riporter a tőle 
megszokott lendülettel vezette a műsort. A kéraesek hat kategóriára oszlot-
tak és "hangrulettről" hangzottak e l . A vetélkedőt gördülékennyé tették a 
vers és próza idézetek, zeneszámok, énekszólók, amelyeket kitűnő előadómű-
vészek tolmácsoltak. Ha a kérdés az elhangzott mü elmére, szerzőjére vonat-
kozott (például Katajev: Gyógyír feledésre cimü könyvéből hangzott el idé-
zet ) , a versenyzőnek arra kel lett választ adnia, hogy ki irta a müvet, a-
melyből az idézet való, mi a mü cime és kiről készített a szerző jellemraj-
zot. A könyvhéten megjelent antológiák is - Körkép, Rivalda, Babérfák, Szép 
Versek 1968, Sötét torony - szép számmal szerepeltek a kérdésekben. 

Nemcsak mai irók, költők, hanem régi szerzők: Móricz Zsigmond, Ady 
Endre, Radnóti Miklós és Füst Milán újra megjelent müveiről is hallhattunk. 
Jelentős helyet kapott a Magyar Tanácsköztársaságra vonatkozó irodalom. 
Olyan ismeretterjesztő müvek, mint: Marx György: Jövőnk az Univerzum, 
Boschke: Hat nap alatt? cimü könyvei is helyet kaptak a kérdések között. 

A Rádió, technikai adottságait maximálisan kihasználva, az ország kü-
lönböző városait kapcsolta, igy egymás után lehetett hallani a Pécsett és 
Nyíregyházán adott válaszokat. Budapesten az URH kocsik száguldoztak a meg-
adott helyekre, ahonnan a válaszokat közvetítették. A kerületi könyvtárak 
a 6-os stúdióba küldték el érdeklődő olvasóikat, s ezt megelőzően elősegí-
tették a felkészülést. 



Az ismeretanyag, amelyet a műsor f e l ö l e l t , bő és sokrétű vo l t , nagyon 
jók voltak az összetett kérdések, főként a döntőben elhangzottak. 

Nem akarok utólag ünneprontó lennij: de azért egy-két észrevételt t e -
szek. A versenyzőket helyes válasz esetén 50, 100, 200 forint értékű könyv-
Utalvánnyal jutalmazták. Könyvet kapni öröm, csak az hatott kissé furcsán, 
hogy a müBorból ugy tünt, mintha csupán bizonyos összegért (pénzért) menne 
a játék és nem a könyvért. 

Az egyes kérdéskategóriákon belüli színvonalkülönbség nagy vo l t , s e-
miatt a versenyzők több esetben kifogást emeltek. (Csak a stúdióban lehetett 
hal lani. ) 

Meglepő vo l t , hogy a könyvheti könyvek megjelenése, a könyvhét nyitása 
előtt a játék első fordulójában a versenyzők már milyen nagy tájékozottság-
ról tettek tanúbizonyságot. 

Hiányoltam azt i s , hogy az adásokban a játékvezető nem emiitette, hogy 
a könyvhétre megjelent könyveket a könyvtárakban ÍB megtalálhatják majd. 

A zsűri nagyon humánus vo l t , a fontosabb kérdéseknél méltányolta a ver-
senyzők irodalomszeretetét és aszerint döntött. 

A műsor szórakoztató vo l t , az érdeklődést valószínűleg sikerült f e l -
ke lteni©. 

Bizom abban, hogy a jövő évi könyvhéten is bekapcsolódik a Magyar Rá-
dió a könyvek népszerűsítésébe és műsorával növeli a könyvbarátok és az o l -
vasók táborát. KOVÁCS CSILLA 

Híradás egy szikmai vitáról 
Május 22-én, a gyermekkönyvtárosok szakmai vitáján, a gyermekolvasók 

számának alakulásáról, a szünetelés és a lemorzsolódás okairól tartottunk 
megbeszélést. A vitaindító előadó Behkőné Bartha Ilona, a fivo™oi?könyvtári 
Csoport munkatársa vo l t . A szakmai v i ta vázlatát Írásban is kézhez kapták 
a könyvtárosok, igy tanulmányozhatták és egyéni eredményeiket összehason-
líthatták más kerületekével, könyvtárakéval. 

A bevezető referátum élénk v i tát váltott ki a könyvtárosok körében, 
mert ak utóbbi évben erősebben jelentkező demográfiai hullám következtében 
a gyermekkönyvtáraknak erőteljesebb olvasószervezési munkát kel l végezniük. 

Benkőné felvázolta a gyermekkönyvtári munka fej lődését, a gyermekolva-
sók számának alakulását 1958-68-ig és rámutatott a befolyásoló pozitív és 
negativ tényezőkre; foghíjas könyvtártelepités, fehér ' fo l tok, kerületi át-
fedések, könyvtári szolgáltatások fejlődése stb. Jellemző, hogy a budapesti 



iskoláskorú lakosság 30 %-a olvas a gyermekkönyvtárakban, azonban ezt az a-
rányt kerületenként vizsgálva, szemléletesebben előtűnnek a problémák. Az 
olvasók száma alakulásának vizsgálatánál fontos számunkra, bogy a mér beirat-
kozottakat állandó olvasókká neveljük ós csökkentsük a kölcsönzési szünete-
léseket, i l l e tve növeljük az aktiv olvasók számát» 

A referátum ismertette annak a vizsgálatnak a tapasztalatait, amellyel 
15 könyvtárban 3 hónapos adatfelvétel után négy hónapon át f igyelték a köl-
csönzés szünetelésének okait. Ez az anyag kapcsolódott a gyermekkönyvtári 
előadó által t i z évvel ezelőtt végzett vizsgálathoz (EőV. Szabó Ervin Könyv-
tár Évkönyve VII . 1958-59. Bp. 1961, 165-175. 1 . ) , igy lehetőség volt össze-
vetni a két időszak problémáit i s , A vitában a kölcsönzés szünetelésének 0-
kait többféle szempontból vizsgáltuk: visszatérési szándék, a tagsági idő, 
az olvasó életkora, neme, a szülő, i l l e tve a jótál ló foglalkozása szerint 
és a késedelmi d i j összegét figyelembe véve. 

A hozzászólások még élesebben és több oldalról igazolták a vita anyagát. 
Ilyen vol t a fehér foltok betelepítési problémája, egyes kerületek könyvtá-
rainak tel í tettsége (VI-VII. és X. ker. ) » 

A gyakorlatban jó l bevált tapasztalatok hangzottak el arra vonatkozóan, 
hogy a nyári időszakban is folyamatos legyen a könyvtárak kapcsolata olva-
sóikkal. 

Érdekes volt a Csepel-Csillagtelep-i könyvtár szóródás vizsgálati tar-
pasztalatainak ismertetése. A könyvtár hatósugarába tartozó iskolákból Igen 
magas százalékban (68.9 %) olvasnak a könyvtárban. A legtöbb olvasó a IV. 
és V I I I . osztályos tanulók közül kerül k i . Megjegyezzük, hogy a gyermek-
könyvtár az iskolák kérésére kéthetenként tartott foglalkozást a napközis 
osztályoknak. 

A lakótelepiekhez kapcsolódó problémák rávilágítottak a nagyobb, szét-
szórt kerületek (például X,) gondjaira, a kerület iskoláskorú lakósalnak 
könyvtári ellátatlanságára» 

A további hozzászólások fejtegették a késedelmi d i j f izetéséből szárma-
zó hátrányokat. Sürgetően vetődött f e l a jelenlegi szabályok felülvizsgálá-
sa» 

A szakmai vita tükrözte a gyermekkönyvtárosok lelkes, fáradságos mun-
káját és azt, hogy a vázlatban és a referátumban elhangzott problémák élő-
ek és valóságo sak, mielőbbi megoldásra várnak. 

BÓTA GYULÁHÉ 



M E G N Y U G T A T Ó H í r e k e t 
jóleső érzés hiriiladni és tudomásulvenní. Különösen, ha közvetlenül érde-
künkbe vág. Könyvtárosi munkánk objektiv feltételeinek javulása az egész 
hálózat olvasószolgálati tevékenységére jelentős hatáBt gyakorol. Nem vé-
let len, hogy az elmúlt esztendőkben és hónapokban a könyvtár igazgatósága, 
a pártszervezet vezetősége és a szakszervezeti bizottság a Fővárosi Tanács 
VB vezetőihez és a Népművelési Főosztályhoz szóban és Írásban olyan f e l -
terjesztésekkel éltpk, amelyek könyvtárhálózatunk nehéz anyagi viszonyaira 
hivták f e l a figyelmet, a könyvtári szolgálat fejlesztésének és zökkenőmen-
tes fenntartásának szükséges f e l t é t e l e i t körvonalazták, A könyvtárak kol-
lektíváinak munkaértekezletein felvetődött égető kérdések megoldásáért szállf 
tak sikra, kultúrpolitikai célkitűzéseinket és a dolgozók érdekeit szolgál-
va. A SZÍVÓS és következetes állásfoglalás vezető szerveink részéről és a 
Fővárosi Tanács VB vezetőinek, Népművelési Főosztályának koncepciózus kul-
túrpolit ikája, a lakosság kulturális ellátását szem előtt tartó belátásai 
konkrét megoldásokhoz vezettek», 

A Fővárosi Tanács ülésén a soroksári könyvtár építésére ez évre másfél mil-
l i ó forintot szavaztak meg. Az OTP fiókkal együtt épülő könyvtár tervezési 
munkálatai folyamatban vannak. A XX. kerületi Tanács VB vezetői közvetlen 
segítséget nyújtanak a beépítendő terület, az épitési kapacitás, valamint 
a szükséges engedélyek soronkivüli biztosításával. Az év második felében 
t e l j e s erővel megindul a könyvtár épitése, amelynek befejezését a köyetke-

o 
ző évre várhatjuk. Ezzel egy minden igényt kielégítő kb. 400 m alapterüle-
tű könyvtár á l l majd a 30.000 lakosú különálló soroksári lakónegyed rendel-
kezésére. 
Küszöbön á l l a kb. 4-5-millió forintos beruházással készülő Gogol utcai 
(X I I I . kerület) könyvtár építésének megkezdése. Ennek befejezésére is a 
következő évben számithatunk. A könyvtér mintegy 4-500 m lesz. A legszüksé-
gesebb karbantartási munkák elvégzésére, a hiányzó fe lszerelési tárgyak be-
szerzésére, a könyvbeszerzési keret kiegészítésére - költségvetésünkön felül 
- ez évben további 2,400.000 forintot juttatott a Fővárosi Tanács VB, Éppen 
a legjobbkor, hiszen ezzel mód nyilik az elódázhatatlanul szükséges karban-
tartási munkák elvégzésére. Nem kis erőfeszítésbe kerül az ezzel kapcsola-
tos feladatok megoldása, s megterhelést jelent a központ munkatársainak és 
a kerületi könyvtárak dolgozóinak egyaránt. Azzal is eleve számolnunk ke l l , 
hogy a karbantartásra kerülő könyvtárak forgalmában jelentős kiesés lesz. 
Nem feg zökkenő nélkül menni a karbantartást végző vállalatokkal, KTSZ—ek-
ksl és kisiparosokkal az együttműködés. Egész hálózatunk érdeke, hogy min-
den képességünket, erőnket - ha nagy erőfeszítések árán is - latbavessük a 
karbantartási munkák sikeros befejezéséért. 

Karbantartásra, fütés-átál l i tásra, különféle javítómunkái xt ok elvégzé-
sére mintegy 1,600.000 forintot költünk. (Ebben a költségvetésben előirány-



zott karbantartási összegek is szerepelnek.) December 31-ig a következő 
könyvtárak karbantartását végezhetjük el i 3-as, 8-as, 9-es (+olvasóterem), 
H/l-es , 14-es, 16-os, 20-as, 21-es '>(+olvasóterem ), 24-es, 28-as, 31-es, 
34-es, 38-as, 40-es ( felnőtt és gyerek), 44-es (+gyermekkönyvtár), 45-ös, 
f6-os, 4gy., 38gy. 

Kerületi f e lú j í tás keretében elkészült» a 32/Ï.-es fiókkönyvtár, készülőben 
Van a 38/2-es fiókkönyvtár. A té l folyamán a XX. kerületi Kislakásépitő 
KTSZ f e l u j i t j a a 27-es könyvtár kártalanításként kapott Jókai utcai helyi-
ségét. 

Bútorokra, fe lszerelési tárgyakra előreláthatólag 800.000 forintot ford í -
tunk. Ebből az összegből fedezzük a könyvtárak által ez év elején f e l t e r -
jesztett bútorigényeket. Módunk nyil ik arra is , hogy azokban a könyvtárak-
ban, amelyekben eddig nem vo l t , vízmelegítőt szereljünk f e l , számukra Író-
gépet, porszívókat vásároljunk. Ennek a feladatnak a végrehajtása sem prob-
lémamentes. Részben a könyvtárvezetők indokolatlan minőségi cserére törek-
szenek, használt, de jó állapotban lévő bútoraikat akarják újra cserélni. 
Ezekben az esetekben szót kell értenünk és reálisan kell számolnunk lehető-
ségeinkkel. Sok olyan bútorigény futott be, amely meghatározott méretű polc-
ra» egyéb fe lszerelési tárgyra vonatkozik. Ennek a megoldását csak asztalos-
KTSZ, kisiparos, vagy a saját műhelyünk segítségével találhatjuk meg. Ezek-
nek a bútoroknak a beszerzése időt Vesz igénybe. A katalógusszekrényeket, a 
kölcsönzőgarniturákat külön kell megrendelnünk, ezek legjobb esetben is csak 
a következő év elején állnak majd rendelkezésünkre. Jelenleg éppen a je lzett 
könyvtári bútorokból nincs tartalékunk. 

Tájékoztatásul most ennyit. Az érintett könyvtárak minden kérdésben részle-
tes fe lvi lágosítást kapnak és biztosítottuk számukra a konzultációs lehető-
ségeket. A bútorigényekkel és egyéb fe lszerelési tárgyakkal kapcsolatos e l -
osztásról körlevélben fogunk tájékoztatást adni, 

MIKÓ ZOLTÁN 

BÉLYEGGYŰJTŐK 
HÍREK 

Szamosi Zoltán megvált könyvtárunktól. Helyette a gyűjtőkör V a r g a Józse-
f e t választotta be a vezetőségbe. 
A gyüjtőtársak szives türelmét kérjük azért, hogy az újdonságokat csak a be-
f i ze téstő l számított két hónap múlva kapják meg. Ugyanis a terület i iroda, 
ahol az elosztás történik, le van maradva, de értesülésünk szerint igyekez-
nek behozni a lemaradást. 
MINDEN HÓ ELSŐ KEDDJÉN, 17 órai kezdettel, a Kerületi Könyvtárak Osztályán 
összejövetelt tartunk. Aki cserélni szeretne, kérjük, a csereanyagot hozza 
magával! 
Kérjük a gyüjtőtársakat, hogy a I I . f é l év i tagdíjukat julius 5-ig rendezzék» 
E U L M N A SZIMÉLYHÉZ KŐTÖTF HËLFEGIGÉNYLÉSI JOGÖSULTSÍGÜÉAT ELVESZ TIKT 



Benedek Marcell 
1885 - 1969 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár történetébe is maradandóan irta be ne-
vét a most elhunyt kitűnő iró, esztéta, müforditó és irodalomtörténész, szá-
zadunk haladó szellemű mozgalmainak két generáción át volt kiválósága, Bene-
dek Marcell. Hiveinek, tisztelőinek, tanítványainak, olvasóinak bizonyára 
csak százezrekkel mérhető tábora gyászolja őt. Néhány évvel ezelőtt, 1963-
1964 fordulóján ünnepeltük a 2-es számú kerületi könyvtár alapítása 50. év-
fordulóját, s mivel f é l évszázaddal ezelőtti iratok hosszú sora tanúsította 
előttünk, hogy Benedek Marcellnek kiemelkedő szerepe volt az első hazai mó-
léra közművelődési gyűjtemény megteremtésében, őt kértük f e l a könyvtárról 
készült történeti munka előszavának megírására. Vállalta, de mint élete so-
rán minden tettében, ezúttal is rendkívüli szerénységről tanúskodó módon 
jellemezte saját sokesztendős, 1910-től 1918-ig tartó önzetlen és áldozat-
Kész segítségét, amely nélkül az egykori Almássy tér i f iók aligha indulha-
tott volna útjára. Rendkívül szerényen nyilatkozott meg az elmúlt évben köz-
readott"Szabó Ervin 1877~1918"cimü albumunkban is , amikor Szabó Ervinnel va-
ló kapcsolatát jellemezte*- ugyanilyen módon, szinte az előbbivel azonos szö-
veggel válaszolt a Magyar Televízió riporterének is az 1968 október 11-i Sza-
bó Ervin emlékmüsorban. A valóban nagy emberek sajátja ez a magatartás,amely 
Benedek Marcalit, a nagy humanistát, a "magyar Romain Rolland"-ot jellemez-
te . Élete utolsó éveiben mint XII. kerületi lakos, a 38-as könyvtárat láto-
gatta, mind rosszabbra forduló látása miatt felesége segítségével válogatva 
az olvasnivalót. Megjelent és meleghangú avatóbeszédet mondott az uj helyi-
ségbe költözött 38-as könyvtárban. Igen sok szál fűzte őt könyvtárunkhoz, 
amely a saját veszteségének is tekinti az ő távozását. 

© O O 

Hajdú Henrik 

Családjával, a skandináv irodalom magyar olvasóival, iró és müforditó 
barátaival, munkásmozgalmi harcostársaival együtt, mi, könyvtárosok külön 
is bucsuzunk Hajdú Henriktől. 

Irodalomtolmácsoló és szervező munkáját, bátor pol it ikai kiállását ran-
gos kitüntetésekkel és elsősorban emberi t i sz te le t te l és elismeréssel mél-
tányolták életében, elismerik halála alkalmával és megörökíti majd az utó-
kor i s . Mi emlékezzünk meg arról, hogy 1945 júliusa és 1948 októbere között, 
több mint három esztendeig a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár vezetője, megbi-



zott igazgatója vo l t . Vezetői működése idején három kiemelkedő irányvonal 
jellemezte a könyvtár munkáját. Először el kel lett tüntetni a háborús pusz-
tulás nyomait a központi könyvtárban és az akkori kerületi könyvtárakban 
egyaránt, A szabadság f r i s s levegőjében gyorsan haladt ez a munka, amit iga-
zol az a tény, hogy 1945 őszének derekán már kölcsönöztek a könyvtárak, a 
könyvtárosok, a legnehezebb körülmények között alapvető feladatukat t e l j e -
sítették. Másodszor: viBsza kel lett vezetni a főváros könyvtárpolitikáját 
abba a mederbe, melynek irányát annakidején zseniális előrelátással Szabó 
Ervin je lö l te ki . A könyvtárba újonnan érkezett Hajdú Henrik vál lalta ezt a 
feladatot. Munkájához alapvető segítséget je lentett , hogy visszakerültek a 
könyvtárba Szabó Ervin még élő munkatársai és ők is a könyvtár újjászerve-
zésére fordították erejüket. Az emigrációból 1945 végén hazaérkezett, 1946 
januárjában igazgatói rangban rehabil itált Dienes László, 1948-ig Hajdú 
Henrikkel megosztva irányította az intézményt. 

Végül az uj pol i t ikai , társadalmi körülményeknek megfelelően, uj f e l -
adatokat kel lett keresnie ós ellátnia a könyvtárnak. Az első időkben melege-
dőket ós demokratikus társadalmi szervezeteket láttak e l könyvvel, később 
megindították a villamos-mozgókönyvtártv-at, Bészt vállaltak a fasiszta nyom-
tatványok selejtezésében, uj gyűjteményeket létesítettek, hangversenyek, e-
lőadások, kiállítások rendezésével bővítették az addig egysiku munkát. Haj-
dú Henrik szervezőkészségével, tekintélyével, kapcsolataival mindig segí-
tet te ezeket a feladatokat. 

Külön meg kel l emlékezni arról, hogy személyes összeköttetéseivel, 
skandináv barátai segítségével a könyvtárosoknak szociális segitséget, a 
könyvtárnak könyvajándékokat is szerzett. 

Könyvtárunkból a Fővárosi Levéltár élére távozott, onnan vonult nyug-
díjba, de ünnepek, találkozók, baráti összejövetelek alkalmával sokszor 
köszönthettük még nálunk, Leánya, Szántó Lászlóné, Hajdú Hilda hosszú éve-
ken keresztül vol t újpesti könyvtárunk vezetője. Ugyanabban a városrészben 
ter jesztette a művelődést, ahol édesapja évtizedekig dolgozott a munkás-
mozgalomban. 

Bucsuzunk Hajdú Henriktől. Alakját, egyéniségét, munkáját őrzik könyv-
tártörténetünk lapjai és volt munkatársainak szerető emlékezése. 

***** 

LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT: 81 éves korában elhunyt Tersánszky Józsi Jenő, a 
mai magyar prózairodalom kiválósága. Ugy érezzük, illendő felemlíteni,hogy 
az 1930-as évek közepén rövid ideig Központi Könyvtárunk Budapest Gyűjtemé-
nyében dolgozott mint "szellemi szükségmunkás", néhány pengőért. Első f e l e -
sége a felszabadulás után már nem néhány hónapig, hanem véglegesített könyv-
tárosként működött nálunk, több esztendőn át vezette 11—es sz. könyvtárunkat, 

A Bibliográfiai Osztály mind Benedek Marcellről, mind Tersánszlsy Józsi 
Jenő halála alkalmából i l lusztrá l t röplap-bibliográfiát adott k i . 



Igazgatósági ülÉsek 

Az igazgatóság 1969 áprilisban meg-
ritatta az ez évben tárcáid.tüntetés-
be felterjesztendő könyvtári dolgo-
sók személyére vonatkozó javaslatot. 

. . . megtárgyalta a soroksári könyv-
tár építésével és a budafoki kísér-
l e t i lakótelepen létesült könyvtér-
f iók berendezésével kapcsolatos 
problémákat. 

. . . május 6-i ülésén a személyzeti 
munka ideiglenes v i te léve l junlus 
15-i hatállyal Csernák Bélánét biz-
ta meg. Csernéknét a 12-es könyvtér 
Vezetésében - további intézkedé-
sig - Bóta Gyuláné helyettes í t i . 

. . . megvitatta és jóváhagyásra f e l -
ter jesztette a Fővárosi Tanács Nép-
művelési Főosztályának könyvtárunk 
Szervezeti Szabályzat tervezetét. 

. . . a május 20-i munkaülésen infor-
málódott 
a könyvtárhasználat ápri l is havi e-
redményeirő.1, 
a bérfelhasználás alakulásáról 1969 
I—IV. hónapokban, 

a kerületek fe j l esz tés i alapjából 
(KÖFA) könyvbeszerzésre megszavazoti 
összegekről. Huszonkét kerület käzüJ 
husz, összesen 705 ezer forintot jut 
tátott a könyvtáraknak. 

. . . május 27-i igazgatósági ülésen 
megtárgyalta az 1969/70 évben költ -
aégyetésen kivül kapott 4 mill ió 30d 
ezer Ft felhasználására vonatkozó e-
lőterjesztést és néhány kiégészité*-: 

sel elfogadta. A tervet főbb vonása-
iban lapunk más helyén ( ld . jeleh 
számban Mikó Zoltán cikkét) ismer-
tetjük. 

. . . foglalkozott az Igazgatóság aá 
információs munka megjavításának kér 
déseivel. Ezt követően az 

IGAZGATÓSÁGI TANÁCSÜLÉS napirendjét 
szerepelt május 29-én tájékoztatá-
sunk kérdése és információk. Ezekről 
munkatársaink az osztályvezetők, i l -
letve a szakszervezeti bizalmiak ut 
jón értesültek. 

. . . junius 17-én az igazgatóság meg-
vitatta a FőV. Tanács Népművelési 
Főosztályának felterjesztendő f e l -
új í tási és karbantartási hitel igé -
nyeit az 1970-75-ös időszakra. 

i i i i i i i i i 



PÁRTHIREK 

Ezuton, mond köszönetet a pártveze-
tőség a Szakszervezeti Bizottság-
nak, KISZ vezetőségnek a május 1- i 
felvonulás jó megszervezéséért. 

Ápril is 29-én taggyűlést tartot-
tunk, napirenden a vezetőségvá-
lasztó taggyűlés óta e l te l t idő-
szak munkáinak értékelése, vala-
mint Bornemissza Lászlóné elvtárs 
tagfe lvéte l i kérésének megvitatá-

sa szerepelt. A taggyűlés a tag-
f e l vé t e l i kérést egyhangúlag meg-
szavazta. 

Elkészítettük az 1968/69-es okta-
tási év marxiBta-leninista esti 
középiskola beiskolázási tervét. 
Javasoltuk a V I I I . kerületi PB-nak 
fe lvéte lre« Bornemissza Lászlónéf 

Fóti Pálné, Müller Gézáné, Lintner 
Ferenc elvtársakat. 

A pártvezetőség junius 5-én megtár-
gyalta a Sportkör munkáját és hatá-
rozatokat hozott a munka segítésére* 

KISZ -h i rek 

A pol i t izáló if júság vitájának 
folytatásaként májusi taggyülé -
sünkön Vig Lajosné (a pártvezető-
ség KISZ-felelőse) mondta el a 
pártvezetőség véleményét a f e l ve -
te t t problémákról - egyértelműen 
megjelölve azokat a nézeteket i s , 
amelyekkel nem értenek egyet.A to-
vábbgyűrűző vitában i t t a legjelen-
tősebb helyet az őszinte légkör kér-
dése foglalta e l . Azzal mindenki 
egyetértett, hogy ez nem korosztály 
probléma , valamint, hogy minden 
KISZ-fiatal és kommunista emberi 
kötelessége hozzájárulni a nyi lt 
és őszinte légkör megteremtéséhez 
és biztosításához. Lehetőségei a-
dottak, igy elsősorban az egyének 
etikai alapállása biztosithatja 
megvalósulását. 
(KISZ-vezetőségünk megjegyzései 

A márciusban megtartott vitának e-
lég jelentős visszhangja vo l t , e-
zért szeretnénk, ha a KISZ- tagság 
kezdeményezése után mások ÍB hoz-
zászólnának a V'.' óhoz« akár a Hír-
adó hasábjain, akár az elkövetkező 
taggyűlések bármelyikén, mivel ez 
jelentős segítséget nyújtana, hogy 
amit elvi leg már tisztáztunk, át-
vigyük a gyakorlatba.) 

A KISZ KB határozata értelmében 
1969 szeptemberétől november végé-
ig kerül sor az alapszervezeti ve-
zetőségválasztásokra. KlSZ-Vezető-
ségünk a taggyűlés elé ter jesz t i a 
jelölőbizottság névsorát, s való-
színű, hogy a Hiradó megjelenése-
kor már a taggyűlés megválasztja a 
jelölő bizottságot. Ezért kérjük 
KISZ-tagjainkat és a könyvtárakban 



dolgozó kommunistákat, hogy a nyár 
végéig őket felkereső bizottsági 
tagokat támogassák munkájukban, 
hogy ne csak formális, hanem ered-
ményes legyen munkájuk. 
(KISZ-vezetőségünk a következő f i -
atalokat javasolja a jelölő b i -
zottságba» Havas Katalin /6-os 
kvt./, Sándor Ottóné /KKO/, Cser-
Venka Julia /11-es kvt./, Kont-
raszt! Anna /Kp. nyilvános nyolgá-
lat/„ Ecsedi Klára /46-os kvt./) 

Szeptember végére kétnapos sáros -
pataki kirándulást szervezünk. Ed-
dig tizenkilencen jelentkeztek. 
Hogy a harmincöt férőhelyes busz 
elindulhasson, kérjük a f ia ta lo-
kat, hogy minél előbb jelentkezze-
nek Varga Józsefnél /Műhely/, mert 
a kb. 250 forintos költséget au-
gusztus 3-tól részletekben -lehet 
f i ze tn i . KISZ-vezetőségünk minden 
KISZ-tag költségeihez 50 for inttal 
járul hozzál 

Szakszervezeti hirek 

A Szakszervezeti Bizottság május 
10-ón ülést tartott , amelyen meg-
vizsgálta az előző időszakban ho-
zott határozatok végrehajtásának 
állását, a bizalmiak munkájának né-
hány vonatkozását és a Közalkalma-
zottak Szakszervezete rendezésében 
az ősszel tartandó bizalmi-tan-
folyam anyagát. Ezen kivül inforr-
in ác i ók hangzottak e l . 

A más munkahelyre távozott Szecső-
di János helyett Forgács Tiborné, 
a 44-es könyvtár vezetője l e t t az 
SZB munkamozgalmi fe le lőse. 

TJray Bélát, az SZB titkárát és 
Szász Károlynét, a TT fele lősét a 
Közalkalmazottak Szakszervezetében 
végzett munkájukért a Szakszerve-
zetek Országos. Tanácsa oklevéllel 
tüntette k i . 

Tájékoztató készült a bizalmiak ré-
szére, amely sokrétű eligazítást 
ad különféle szervezeti kérdések-
rő l , a különböző szakszervezeti és 
hivatali ügyökben az i l letékes 
ügyintézőkről, a bizalmiak felada-
ta i ró l , a szociális juttatásokról 
és az igénybevételükkel kapcsola-
tos el járásról, a szükséges okmá-
nyokról stb. Kérjük munkatársain-
kat, hogy a tájékoztató anyagával 
ismerkedjenek meg s tegyék ezáltal 
is zökkenőmentessé az ügyintézést. 

Junius 21-22-én a Sportkör és a 
Szakszervezeti Bizottság kétnapos 
dobogókői túrával, játékos fog la l -
kozással igyekezett munkatársaink 
gyermekeivel feledtetni az elmúlt 
tanév viszontagságait. Ezúton is 
kifejezzük köszönetünket közremű-
ködő munkatársainknak. 



E Z T Ö R T É N T , . . 

SZABÓ ERVIN BRIGÁD ÓZDON. Május 1-én ujabb "Szabó Ervin szocialista brigád" 
alakult az Ózdi Vízmüvek Hálózati csoportján belül» Levélben fordultak igaz-
gatóságunkhoz és két Szabó Ervin fo tó t , valamint é letra jz i ismertetőt kértek. 
A fotókat és a számos é le tra jz i vázlatot is tartalmazó "Szabó Ervin 1877-
1918" cimü albumunkat küldtük e l postafordultával». 

4 KÖNYVTÁROSOK SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSE keretében ápril is 30-án a Kortárs cimü 
irodalmi folyóirat szerkesztősége számolt be a lap cé l járó l , működéséről, A 
szerkesztőség részéről megjelentek» Simon István, Kossuth dijas költő, f ő -
szerkesztő, Eábián Gyula kritikus és Somogyi Tóth Sándor i ró . 

A KÖNYV ÜNNEPEIN 

A KÖLTÉSZET NAPJÁN Fodor András költő-látogatott e l a 2-es könyvtárba, u-
gyanitt az Ünnepi Könyvhéten Kamondy Lászlóval találkoztak az olvasók. Az 
iró müveiből Tóth Judit színművész olvasott f e l » 

A 4-es könyvtár költészet napi megemlékezését a XX. század irodalma cimü 
előadássorozat keretében tartotta meg Szovjet irodalom - szocialista rea-
lizmus cimmel. Előadó Bakcsi György irodalomtörténész vo l t , közreműködött 
Szentpál Mónika. 

Az 5-ös könyvtár és a XIV. kerületi Nőtanács közös rendezésében a mai magyar 
költészetről beszélgettek az olvasók Vasvári Istvánnal április 18-án. 

AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN az 5-ös és a 18-as könyvtár közös rendezvényén Jókai 
Anna irónő vett részt. Bevezetőt mondott és a beszélgetést vezette Kristó 
Nagy István. 

Ápril is 29-én a 7~es könyvtárban Mai magyar költészet címmel Koczkás Sándor 
tartott előadást I l lyés Gyula, Juhász Ferenc és Váci Mihály munkásságáról. 

Polónyi Péter tartotta a 8-aB könyvtár megemlékezését ápril is 23-án a Franr-
kel Leó Művelődési Házban. Közreműködött Tallós Endre» A Könyvhéten Konrád 
Györgyöt hivták meg. Bevezetőt mondott Vilmon Gyula-, a Magvető Kiadó munka-
társa, közreműködött Simon Erika előadóművész. 

A 10-es könyvtár iró-olvasó találkozót rendezett április 16-án Horgas Béla 
költő részvételével. A verseket Sütő Irén mondta e l . 

Az I . kerületi Művelődési Klub és a 11—es könyvtár reprezentatív költészet 
napi irodalmi estjén nagyszámú közönség vett részt. Előadó Koczkás Sándor 
vo l t , közreműködött Berek Kati előadóművész. 

Sánta Ferenc irót látta vendégül a 12-es könyvtár junius 3-án. 

A 13-as könyvtár mindkét ünnepi rendezvényét a Kísérleti Lakótelep Klubjában 



tartotta. A Költészet Napján Daliéi Zoltán és a Soós István Élelmiszeripari 
Szakközépiskola Irodalmi Színpada adott színvonalas műsort. A Könyvhéten Ku-
l in György csillagász-irót és Kuczka Pétert látták vendégül* 

Könyvtárunk Antológia együttese József Att i la emlékmüsort adott a 18̂ -as éa 
a 37-es könyvtár rendezvényén ápril is 15-én és 17-én. . 

"Költő vagyok" cimmel a Költészet Napján rendezett műsort az I . kerületi Ta-
nács Népművelési Osztálya, a Művelődési Ház éB a 20-as könyvtár közösen áp-
r i l i s 11-én. 

A 21-es könyvtárban a Versbarátok Köre á l l í to t t össze ünnepi műsort a Köl-
tészet Napja t iszte le tére . A gyerekek szavalatait magnószalagon is megörökí-
tették. 

Junius 5-énr a 22-es könyvtár könyvhéti rendezvényén Kiss Ferenc irodalom-
történész beszélgetett Somogyi Tóth Sándor iróval . 

A 23-as az. könyvtár április 21~én, a Költészet Napja alkaljmából Györe Imre 
költőt hivta meg. Az Ünnepi Könyvhéten Bihari Klára Írónővel találkoztak az 
Il laton uti könyvtár olvasói. 
Az Írónő részt vett a Jl-es könyvtár és a Pestimrei Művelődési Ház közös ün-
nepi rendezvényén i s , junius 10-én. 

A 24-es könyvtár középiskolás olvasói kérésére Garai Gábort hivta meg a Köl-
tészet Napi rendezvényére. 

i 
A Költészet Napján Szalai Károly irodalomtörténész Mai magyar költészet cim-
mel tartott előadást,a Könyvhéten Pomogáts Béla beszélgetett a középiskolás 
fiatalokkal az ünnepi kiadványokról, a 25-Ös könyvtárban. 

Dr Fodor István tartotta a 26-os könyvtár szakmunkástanuló olvasóinak a 
Költészet Napi megemlékezést, ápriliB 21-én. 
A 26-os és 39-es könyvtár junius 6-án a Kosztolányi Művelődési Házzal közös 
rendezésben Hámos György irót hivta meg. A beszélgetést Földeák Róbert Ve-
zette. 
A 27-es könyvtár az elmúlt évekhez hasonlóan a Vasas Művelődési Házzal kö-
zösen emlékezett meg a Költészet Napjáról. Bevezetőt mondott Bata Imre i ro -
dalomtörténész. Közreműködtek Farkas Gabi, Nagy At t i la , Gombos Kati* Sinko-
vits Imre színművészek. 
A Könyvhéten Liptai Ervint látta vendégül a könyvtár. Ebből az alkalomból 
elsősorban azokat az olvasókat hívták meg, akik a szerző több könyvét olvas-
ták, vagy jártasak a Tanácsköztársasággal kapcsolatos irodalomban. 

A 28-as könyvtár és az Ady Endre Művelődési Ház közös Költészet Napi rendez-
vényén Z. Szalai Sándor mondott bevezetőt. Közreműködtek a Szinház- és Film-
művészeti Főiskola hallgatói. 

A Hazafias Népfronttal és a Csokonai Művelődési Házzal közösen tartott Köl-
tészet Napi megemlékezést a 29-es könyvtár, ápril is 22-én. 



A 31-es könyvtár április 17-i Költészet Napi irodalmi délutánjára néhány f i -
atal költőt hivott megf akiknek verseit az. Egyetemi Színpad művészei tolmá-
csolták. 

Az IKARUS Művelődési Házzal közösen emlékezett m6g a Költészet Napjáról a 
32-es könyvtár. Bevezetőt Kristó Nagy István mondott, József At t i la és a mai 
magyar költők néhány versét Bitskei Tibor, Benkő Péter, Parkas Gabi, Lőte 
A t t i l a , Margittay Ági színművészek tolmácsolták. 
A könyvtár könyvárusitással egybekötött könyvheti rendezvényén Devecseri Gá-
bor, Csák Gyula és Konrád György beszélgettek az olvasókkal és dedikálták 
müveiket. 

A 34-es könyvtár olvasói Kulin György csil lagásszal találkoztak az Ünnepi 
Könyvhéten. 

Május 28-án a 43-as könyvtár és a MSZMP XIV/8-aB ós 5-ös körzete a Könyvhét 
keretében Bertha Bulcsu-t látta vendégül, aki mér másodszor látogatott e l 
hozzájuk és a könyvárusitással egybekötött rendezvény után dedikálta müveit. 

A 44-es könyvtár, kol lektívája az elmúlt évhez hasonlóan, most is a könyvheti 
könyvek ismertetésére látta vendégül o lvasóit , 

A 45-tös könyvtár Költészet Napi rendezvényén a Béke utcai általános iskola 
irodalmi szakköre adott ünnepi műsort. 

Junius 11-én a Hazafias Népfront XVI. kerületi Bizottsága, a 45-ös és a 
32-es könyvtár zenés irodalmi délutánt rendezett a Könyvhét t i s z t e l e t é re , 
amely előtt bensőséges ünnepélyen emlékeztek meg a 45-ös könyvtár fennállá-
sának tizedik évfordulójáról. 

"Szép versek" cimmel rendezett ünnepi mÜBort a Költészet Napján a 46-os 
könyvtár és a Radnóti Miklós Művelődési Ház. Közreműködött a Budai Irodalmi 
Színpad. 

A. Kacsóh Pongrác Művelődési Otthon és a 47-es könyvtár közös rendezvényén 
Kristó Nagy István méltatta a Költészet Napját. Vendégük volt igh István' 
költő és Margittay Ági szinmüvész. 

A MŰVELŐDÉSI KÖRÖKBEN TÖRTÉNT. 

Az 5-ös könyvtár művelődési körében előadássorozaton emlékeztek meg a Ta-
nácsköztársaságról, szó esett e kor irodalmáról, eseménytörténetéről. Utol-
só alkalommal vetélkedőt rendeztek az előadások anyagából. 
A Költészet Napja alkalmából irodalmi estet rendeztek, melyre a klubtagok 
készültek f e l műsorral, 
"Ki a modern ember?" cimmel Horváth Emil tartott előadást, melyet a fiataloJ 
nagy érdeklődéssel meghallgattak és vitattak meg,» 
Szlovák László, az Operettszínház igazgatója XX. századi színházi Játékstí-
lusok cimmel tartott előadást május 8-án. 



A 6-os könyvtár I f júsági Klubjában ápril is í-en sniwcnrusort rendeztek a Ta-
nácsköztársaság 50» évfordulója t iszte letére. Közreműködött a Sziklai Sándor 
Kollégium Irodalmi Színpada. 
Bárányi Ferenc költővel találkoztak a klubtagok a Költészet Napján. A rendez-
vényen a Kertészeti Egyetem Irodalmi Színpada adta a műsort. 

A 16-os és 44-es könyvtár művelődési köre a Költészet Kapja alkalmával közös 
látogatást tet t a Petőf i Irodalmi Muzeumban, akol Tóbiás Iron vezetésével 
megtekintették a kiállításokat, majd Jobbágy Károly költővel beszélgettek 
i ró i pályafutásáról. 
Május 27-én az Ünnepi Könyvkét keretében Benkő Att i la tartott előadást 
I l lyés Gyula munkásságáról a 16-os könyvtárban. A könyvhéti könyveket a 
könyvtárosok ismertették. 

A 28-as könyvtár Fiatal Olvasók Klubjában, Bögös László, a ELnai Népköztársa-
ság bel- és külpolitikájáról tartott előadást ápri l is 14-én. 
Május 5-én Bata Imre kritikus Jubász Ferenc költészetéről tartott előadást» 

• • • 
EGYÉB KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK 

A 4-es könyvtár és a Poscher János Klub közös irodalmi sorozatából egyet a 
Tanácsköztársaság emlékének szentelt» Előadó Dr Lengyel Dénes Volt, közremű-
ködött Bodor Tibor szinmüvész. 

Érettségiző fiataloknak szervezett előadást és konzultációt a 8-as könyvtár 
a "Mai magyar irodalom időszerű kérdései" cimmel. Előadó Béládi Miklós i ro -
dalomtörténész vo l t . 

Hasonló cé l la l a 11-es könyvtárban ápri l is 17-én Koczkás Sándor beszélt a 
mai magyar prózáról és dr Szalay Károly ápri l is 29-én a 51-es könyvtároan. 

A 45-as könyvtár négy napon keresztül fogadta ünnepélyes keretek között a 
gyermekkönyvtárból átiratkozó olvasókat, összesen 120 f ő t . 

A 47-es könyvtár kollektívája márciusban könyvismertetést tartott olvasóinaz.* 
Ápri l is 22-én. dr Remete László "A Tanácsköztársaság irodalma" cimmel érettsé-
giző diákoknak tartott előadást. 
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EZ TÖRTÉNT A GYERMEKKÖNYVTÁRAKBAN 

A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG 50. ÉVFORDULÓJÁVAL KAPCSOLATOS RENDEZVÉNYSOROZAT FOLYTA1-* 
TÁSAKÉNT TÖBB GYERMEKKÖNYVTÁRBAN ÉS RÉSZLEGBEN UJABB ELŐADÁSOKAT TARTOTTAK. 
"Internacionalisták a Magyar Vörös Hadseregben" cimmel Godó .Ágnes tudományos 
kutató^ a Hadtörténeti Intézet munkatársa a 11-es könyvtár gyermekrészlegé-
ben. 
Ugyancsak a 11-es könyvtárban az egyik Örs úttörő különpróbát te t t a Tanács-
köztársasággal kapcsolatos irodalomból. 

A 43-aß könyvtárban ünnepélyes örsgyülésen emlékeztek meg a nagy napról. 



Tatay Sándor a 39-as és Zalka Miklós a 47-es könyvtárban méltatta az 50 év 
e lőt t i eseményeket. 
"Mit tudunk a Tanácsköztársaságról" cimmel vetélkedőt tartottak a 39—es és 
43-as gyermekrészlegben. 

A 16-os könyvtár a Hungária uti iskolában "Könyvek a Magyar Tanácsköztársa-
ságról" cimmel könyvbemutatót, könyvismertetést tartott . 

Az Ilka utcai gyermekrészlegben "50 éve történt" cimmel kerületi iskolákkal 
közös rendezvényt tartottak. 

A budafoki könyvtárban pedig úttörők az H 19-69-es akció segítésére a könyv-
tárban fogadták az ünnepi akadályverseny 123 résztvevőjét. 

Ünnepélyes keretek között került sor a Nemzetközi Gyermeknap alkalmából az 
"50 év és mai életünk gyermekszemmel" cimü nagysikerű pályázat kerületi k i -
állításainak megnyitására és a versenyzők jutalmazására. A 2-es gyermek-
könyvtár a 240 pályaműből 140-et á l l í to t t ki a könyvtár helyiségeiben. 

A IV., X., X I I I . , XIV., XVI. kerület gyerekrajzait a kerületek üttöröházaiban-
ál l i tottók k i . A X. kerületben a könyvtár és a csapatvezetők közös szervezé-
sében utcai betonrajzversenyt szerveztek a Pártház előtt,86 versenyzővel. A 
szines rajzoknak sok csodálója vo l t . 

A 8-as, 15-ös- 17-es- 20-as gyermekkönyvtár és a 2-es gyermekrészleg a ki-
á l l í tást a könyvtárban rendezte meg. A Szilágyi Dezső t é r i könyvtárban a meg-
nyitó után Vajek Róbert vezetésével vidám játékban vettek részt a meghívott 
pajtások. 

Sok nézője volt a Május 1 moziban megrendezett kiállításnak is , melyen a 
I I , kerület úttörőinek, a 37-es gyermekrészleg olvasóinak ra jza l t mutatták 
be. 
A 31-es könyvtár a Művelődési Ház klubtermében helyezte el a kiál l í tás a-
nyagát. A megnyitó után vidám műsoros előadáson Vettek részt a meghívottak. 

Ságvári Endrére emlékeztek a 43-as könyvtárban, a veterán Száraz István 
részvételével. 
A 37-es könyvtár gyermekrészlegében rejtvény-feladatokat adtak f e l az olva-
sóknak a felszabadulás évfordulójával kapcsolatban. 

A Költészet Napjáról 22 gyermekkönyvtárban emlékeztek meg és tartottak sza— 
valóversenyeket (2,5,6,8,9,10,15,17,20-as gyermekkönyvtárban és a 3,5,12,14, 
18,25,28,31,35,43,44,45,47-es gyermekrészlegben) a gyermekek közreműködésé-
ve l . Költők, előadók méltatták a Költészet Napjának jelentőségét. A könyv-
tárak vendége volt pli Bálint Mária, Bálint István, Csukás István, Jobbágy 
Károly, Osváth Erzsébet, Simon István, Sipos Gyula, Yidor Miklós, Tóbiás 
Áron, Vargha Balázs, Nádor Tamás. A rendezvényeken több mint 850 gyermek vett 
részt. 

Az irodalomról, olvasásról több könyvtárban tartottak foglalkozást. Példá-
ul: a 31-es gyermekrészleg I f j ú Könyvbarátok Körének első összejövetelén 



ratay Sándor irót látta vendégül, A jelenlévő őrsi naplókat ós az iró köny-
veit dedikáltatták. 

Nagy Zsuzsa Írónő Kästner könyveiről "beszélgetett a gyerekekkel az 1, sz. 
gyermekkönyvtárban. Ezt megelőzően a gyerekek részt Vettek a könyvtér e lő-
készítő könyvismertető foglalkozásán. 

Rákai Márton, a Móra Kiadó munkatársa "Olvastad, emlékszel-e rá?" cimmel ta r 
tott foglalkozást a 32-as gyeimekrészlegben-

A 17-as gyermekkönyvtér két alkalommal irodalmi klubdólutánt és egy alkalom-
mal irodalmi, rajgyülést tartott . Az irodalmi rajgyülésen résztvevő ós leg-
szebben olvasó pajtásokat könyvvel jutalmazták. 

Ankétot tartottak három alkalommal Gárdonyi Gézái Egri csillagok, Dickens » 
Twist Olivér cimü müvéből, valamint a XX. század külföldi irodalmáról a 
8-as gyermekkönyvtárban. 

A 12-as könyvtár irodalmi szakköre részére Tatay Sándori Puskák és galambok 
cimü müvéből, az alsótaprozatosoknak Móra Ferenci Kincskereső kisködmön cimü 
könyvéről tartottak ismeiíeuest, majd dia—filmet vet í tettek. 

A 35-ös könyvtár gyermekrészlegében klubdélután keretében TIT előadóval, 
dia-képekkel i l lusztrá l t előadást tartottak I tá l iáró l és "Luganótól Bécsig" 
cimmel. 

Radnóti Miklós születésének 60. évfordulója alkalmából az irodalmi szakkör 
megemlékezést tartott a 19-es gyermekrészlegben. A szakkör tagjai bemutatták 
a könyvtáros által összeáll ított műsort. 

Gajdari Timur és csapata cimü müvéből három Örs részére vetélkedőt szervez-
tek a 23-as gyermekrészlegben. 

A 29-es könyvtárban megemlékezést tartottak Makarenko halálának 30. évfor-
dulója alkalmából, majd- a jelenlévők megvitatták az Igor és társai cimü köny-
vet. 

Osztályfőnöki óra keretében az olvasás fontosságáról, módjáról beszélgettek, 
majd könyvismertetést tartottak a 32-es gyermekrészlegben. 

"Édesanyák az irodalomban" cimmel a 39-es könyvtár a Bakáts-téri iskola i ro -
dalmi szakkörével együttműködve műsoros előadást tartot t . 

A V I I I . osztályosok és a "Könyvbarát Kör" tagjai részére "Mai külföldi pró-
zairók"-ról tartottak ismertetést a 47-es könyvtárban. 

Alsótagozatos gyermekek dramatizált mesedélutánon vettek részt, e l játszot-
ták» Benedek Eleki Az elvarázsolt királykisasszony cimü mesét az 5-ös gyer-

« 
mekkönyvtárban. 
Több alkalommal mese- és játékdélutánt tartottak a lOgy, 15gy, 23,39,41,44, 
47-es könyvtárakban (például "Az évszakokról" cimmel a I I » osztályosok ré-
szére a 15-ös gyermekkönyvtárban.} 



I—II. osztályos napközis gyerekek a 20-as gyermekkönyvtárban állatmeséket 
hallottak, majd eljátszották őket. 

"X 
A I I . kerületi Uttörőházban a 37-es gyermekrészleg szervezésében "Mesék a 
filmen" cimmel tartottak filmelőadást| melyen több mint 300 gyermek vett 
részt. 
A 45-ös gyermekrés'..legben I I - I I I . osztályos napközis gyermekek részére "Szép 
olvasás" cimmel olvasási versenyt szerveztek két alkalommal. 
"Budapest története" cimmel a kézikönyvtárt népszerüsitő vetélkedőt tartottak 
a 8-as gyermekkönyvtárban. 

A 15-ös gyermekkönyvtárban a már hagyományossá vé l t zenetörténeti előadás 
folytatásaként 2 alkalommal több mint 50 olvasó ismerkedett Schubert, Chopin* 
Liszt életével , majd részleteket hallgattak müveikből. 

A 17-es gyermekkönyvtárban az Orion Klub tagjai a szárazföldi közlekedésről 
hallgattak előadást, melyet vita követett. A fö ldra jz i szakkörösök részére 
Európáról tartottak vetélkedőt. 

Dr Molnár István a Filmtudományi Intézet munkatársa "Filmesztétika" cimmel 
két előadásb tartott a 20-as gyermekkönyvtárban. 
Más alkalommal az I—II. osztályosok részére játékos zenei vetélkedőt rendez-
tek. 

"Művészet, játék, sport" cimmel a témával kapcsolatos müvekből játékos ve-
télkedőn vettek részt a 38-as gyermekkönyvtár olvasói. 

"A nevek vi lága" cimmel érdekes összeállítást hallgattak a gyerekek az i ró i 
álnevekről, névrokonsága-ól stb. a 16-os könyvtárban, majd megfejtették a 
jelenlévők keresztneveitek jelentését. 

•"Történelmi események - történelmi regények" cimmel vetélkedő volt a VI. 
osztályos uttörő-örsök részére a 23-as könyvtárban. 

"Műanyagok világa" cimmel a 28-as gyermekrészlegben előadást szerveztek 
az Ápril is 4. iskolában. Előadó Babocsai Gábor vo l t . 

A történelmi szakkör részére könyvismertetést tartottak a 32-es gyermekrész-
legben, más alkalommal pedig előadást "Gyermekhősök az 1848-as forradalom-
ban" cimmel. 

"Az Amazonas őserdejétől a mongol Al ta j sziklavadonáig" cimmel Molnár Gábor 
előadást tartott a 47-es könyvtár szervezésében a Vámos Ilona iskola pajtá-
sai részére. Az előadás után magnó-felvételről mongol népdalokat hallgattak 
a jelenlévők. 

Több alkalommal, például a 8, 17, 20, 32, 41, 43, 45. stb. könyvtárakban és 
részlegekben a környezetismereti órához kapcsolódó könyvtárlátogatás során 
könyvtárismertetést, könyvbemutatást, irodalmi játékot tartottak a pajtások-
nak. 



VI I I . osztályos olvasókat búcsúztatott a 8-as és 18-as gyermekkönyvtár, a 
11, 12, 34-es gyermekrészleg. 

A 38-as gyermekkönyvtár olvasói megtekintették a Petőf i Irodalmi Muzeumot 
és a budapesti gyermekrajz k iá l l í tás t » 

A 4-es gyermekkönyvtár a tavaszi olvasószervezési verseny busz legjobb ver-
senyzőjét, valamint az uj olvasók közül (sorsolással döntöttek e l ) tizen-
ötöt ingyenes autóbusz kirándulásra v i t t a Velencei tóhoz.4 a Vasmii ' 

biztosította. Élményeiket rajzokban és fényképeken a fcönwtár albumában 
megörökítették. 

A történelmi és irodalmi évfordulókhoz, eseményekhez valamennyi gyermekkönyv-
tárban kiá l l í tást készítettek. Megemlékeztek a Tanácsköztásaságról, Lenin 
születésének 99. évfordulójáról, Leonardo da Vinci halálának 450. évfordu-
ló járó l , a Költészet Napjáról, Ady Endre halálának 50. évfordulójáról, az 
Anyák napjáról, a Gyermeknapról, a Pedagógusnapról stb. 

Végül, de jelentőségét hangsúlyozva kel l szólnunk az Ünnepi Könyvhét ren-
dezvényeiről. A beérkező jelentések alapjan 25 gyermekkönyvtárbeui (1,2,5,6, 
7,8,9,10,17,20,11,12,13,32,34,35,36,45,47./ tartottak megemlékezést, Í ró-
olvasó találkozót, uj könyvek bemutatásét, meseórát, jelmezes könyvbemuta-
tót . A könyvtárak vendégei voltak például» Rónaszegi Miklós, Kulin György, 
Szalay Lenke, Fehér Klára, Osvát Erzsébet, Varga Katalin, Szeberényi Lehel, 
Vörös Károlyné, a Móra Kiadó munkatársa és még sokan mások, 

A hagyományossá vált sátorlátogatáson szintén több könyvtár vett részt, pél-
dául a 9-es, 10-es és az 5-ös gyermekkönyvtár, valamint a 11, 14, 13, 19, 
39 és 44-es részlegek. A Móra Kiadó sátránál többek között Mándy Ivánnal, 
Száva Istvánnal, Zalka Miklóssal, Varga Katalinnal és Láng Györggyel ta lá l -
koztak. 

S z e m é l y i hírek 
Kitüntetés, dicséret, köszönet... 

A V I I I . kerületi Tanács VB a "Jó-
zsefvárosért" emlékérmet adomá-
nyozta Bikácsi Lászlónénak a ke-
rület i népi ellenőrzés keretében 
végzett eredményes munkájáért. 

Godányi Ákosné, a 2-es könyvtár 
munkatársa dicsérő oklevelet ka-
pott a kisdobos szakbizottságban 
végzett kiváló munkájáért. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem A-
páczai Csere János Gyakorló Iskolá-
ja köszönetét fe jez te ki Dobos P i -
roska, Drechsler Ágnes, Rudas Klára, 
Bene Lászlóné, Pataki Ferencné és 
Zachár Zoltánné munkatársainknak, 
könyvtáros-tanulóikkal való l e lk i i s -
meretes foglalkozásukért és alapfo-
kú vizsgájuk letételében nyújtott 



segítségükért. 
A XVIII. kerületi Steinmetz Miklós 
Gimnázium igazgatója és KISZ tit*-
kára köszönetét fe jez te ki • Samu 
Gizella munkatársunknak, az Iskola-
napok zsűrijében k i f e j t e t t munká-
jáért. 

Uj munkatársak 

Üdvözöljük uj munkatársainkat, Zu-
bonyai Istvánnét, a Gazdasági Osz-
tály számviteli csoportvezetőjét, 
Apai Dezsőnét, a Gazdasági Osztály 
pénzügyi csoportja és Klmpián Iá-
nosnét, a Gondnokság dolgozóit, 
Kopré Mária Juditot (repülős), a 
Kerületi Könyvtárak Osztálya dol-
gozóját, valamint Mészáros Imrénét 
és Kovács Tibornét, a Központi Ol-
vasószolgálat raktárosait. 

Nyugdíj 

Dr Baán Kálmán 
Könyvtárunk egyik legrégibb dolgo-
zója kezdi meg most a megérdemelt 
pihenést. Szinte egész életét az 
olvasószolgálatban töltötteihosszu 
évekig a Központ Kölcsönzőjében, 
az utolsó t i z évben a Budapest 
Gyűjteményben, s i t t is főként a 
nyilvános szolgálatban dolgozott. 
Megbízható pontosságával, egyenle-
tes és kitartó rendszerességével 
mindegyik munkahelyének szilárd 
támasza vo l t . Szerény halkszavusá-
ga, derűs nyugalma és nagy-nagy tü-
relme jótékonyan hatott olvasókra, 
dolgozótársakra egyaránt. Hálás 
szeretettel bucsuzunk ,tőle és k í -
vánjuk,hogy változatlan t e s t i - l e l -
ki frisseséggel nagyon hosszú ide-
ig élvezze a megérdemelt pihenést. 

Nyugdíjba ment Tági Lajosné, a 22-as 
könyvtár kollektívájának, sok ezer 
olvasójának sohase fáradt»mindig se-
gítőkész Borikája. Ki tudja, hány 
könyvet adott kézbe, hány kilométert 
gyalogolt, amig további munkára ké-
szen elhagyta könyvtárunkat,hogy p i -
henés nélkül e l fog la l ja uj munkakö -
rét a Pártfőiskola könyvtárában.Bo -
rika nem számolt, s ezért nem tudja, 
hány olvasó, s hány f i a t a l könyvtá-
ros gondol hálásan rá, nemcsak könyv-
ajánlásaiért, hanem megértő, gondot, 
örömet mégosztó magatartásáért. Mi 
tudjuk, hogy sokan vannak, s mind-
annyiunk s a magunk nevében jó pihe-
nést, jó egészséget, s további sike-
reket kívánunk, 

A 37-es könyvtárból ment nyugdíjba 
Sipos Erzsébet munkatársunk. Takarí-
t ó i munkáját mindig megbízhatóan, 
pontosan végezte, ragyogó tisztán 
tartotta a könyvtárat. Hivatali iuuiv 
kája mellett egyéni gondoskodása 
hiányzik majd munkatársainak. Kelle-
mes pihenést és jó egészséget kivá -
nunk neki. 

yészi Éva, a Bibliográfiai Osztály 
munkatársa egyéves rokkantnyugdíjál-
lományba került* Kívánunk neki jó 
pihenést és t e l j e s gyógyulást. 

Kilépés 

Könyvtárunktól megválva, uj munka-
helyre távoztak: Szamosi Zoltán, a 
Gazdasági Osztály számviteli csoport-
Vezetője, Szalai Magdolna, a 7-es 
könyvtár, Kakuk Sándorné, a 25-ös 
könyvtár és Székely Lászlóné,a 26-os 
könyvtár munkatársai, Barta Éva gép-
író és Szanyi Sándor, a Propaganda 
Csoport munkatársai, Józsa Mihályné, 



a 9-as könyvtár raktárkezelője, Sol-
tész József gépkocsivezető és Vér-
szegi Károly, a Könyvkötészet dolgo-
zója. 

Születés 

Szeretettel köszöntjük az uj könyv-
tár i kisbabákat és édesanyjukat* 

Tóth Séndornét és Zsuzsikát, Benczúr 
Andrásnét és a kis Andrist, Hernádi 
Györgynét és a kis Gyurikát, Rugyai 
Andornét és Gáborkát. 

CSÖPPÜS BÉLA 
1903-1969 

Május 20-én kísértük utolsó útjára, a farkasréti temetőbe, nyugdíjas 
kollegánkat, Csöppiis Bélát. 18 éves korában, 1921-ben lépett a könyvtár 
szolgálatába havidíjas gyakornokként és 42 évi munka után, 1963-ban ment 
nyugdíjba a kerületi könyvtárak központi raktárából. 

Hosszú évekig dolgozott fiókkönyvtárakban, a leghosszabb ideig Óbudán, 
SzorgalmaB, megbízható, pontos kezelője volt a rábízott könyveknek, az utol-
só másfél évtizedben kezelte a létesítendő könyvtárak raktárát és a régi 
központi duplumraktárt. 

Az elhunytban Somorjai Perencné kollégánk édesapját gyászolja és mind-
nyájan, volt munkatársai őrizzük emlékét. 
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