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A FŐVÁROSI 
"SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR KÖZLÖNYE 
XIII. évf. 6. sz. 196Y. november-december 

NEHÉZ IDŐK 
Az 1944 október 15-től, a nyilas "hatalomátvéter'-től Budapest felsza-

badulásáig, 1945 január.végéig~február elejéig terjedő hónapok eseménykróni-
kája a könyvtártörténet legszomorúbb, egyben legszégyenteljesebb lapjait kép-
viselik. 

1944 október 15. után beigazolódott, hogy,a horthysta könyvtárvezetőség 
a maga jószántából kész lett volna Szálasiékat is kiszolgálni és nem rajta 
mult, hogy távoznia kellett. Október 16-18. körül minden tisztviselőnek fel 
kellett esküdnie az uj "nemzetvezető"-re. A horthysta Enywári könyvtárigaz-
gató is felesküdött, ő eskette fel a könyvtári dolgozókat is. Egyesek, igy 
Dávid Antal aligazgató, Kelényi Béla főkönyvtáros, Szentkuty (Drescher) Pál 
könyvtári főfelügyelő és' még néhányan nem voltak jelen az eskütételnél, de 
Kelényi Béla kivételével utóbb (november 1-én) ezeket is feleskették, amint 
erről az egykorú dokumentumok tanúskodnak. 

A könyvtárban viszont az iméntieknél is szélsőségesebb ellenforradalmi 
karrierista elemek erőnekerejével kezükbe akarták ragadni a vezetést és ez 
néhány napon belül sikerült nekik. A fővárosi Közlöny 1944. évfolyamának ok-
tóber 19-i számában (948. old. ) olvashatjuk: Enywári könyvtárigazgatót min-
den buzgalma ellenére egy október 19-i polgármesteri határozattal "a hivata-
li munka érdekében" menesztették és helyébe a nyilas Homa Gyula főkönyvtárost 
nevezték ki. A névleges vezető,Homa Gyula mellett a nála is kipróbáltabb nyi-
las, Chirke Géza 1944 november 16-tól megbízott helyettes vezető.irányította 
az intézmény életét. 



Az uj vezetőség a kisebb könyvtári tisztségekben is személyi változáso-
kat hajtott végre. 

A könyvtári "hierarchia" felboritása még a kifejezetten ellenforradalmi 
beállítottságú tisztviselők egy részét is ellenzékbe sodorta. 

Egyesekből nemcsak sértődöttséget, de éles ellenzést váltott ki a Szá-
las! puccs. Az előzőleg jobboldali érzelmű Kelényi Béla például az eksü le-
tételét is megtagadta, majd antifasiszta szervezkedésben vett részt, amelybe 
a könyvtár menesztett aligazgatójának, Dávid Antalnak a fiát is belevonta. A 
szervezkedést leleplezték, Kelényit végül társával együtt meggyilkolták. 

Bendet, fegyelmet azonban a gyilkos terror sem tudott már teremteni. A 
könyvtári iktatókönyv tanúsága szerint az alkalmazottak egyre-másra jelentet-
tek beteget és ehhez megfelelő igazolásokat is mellékeltek. Mások egyszerűen 
vidékre távoztak és levélben közölték, hogy "szabadságra" mentek, vagy élet-
jelt sem adtak magukról. A náci és nyilas katonai vezetőség Budapest hason-
szőrű vezetőivel karöltve végre akarta hajtani a főváros kiüritését. A könyv-
tárban a megbízott vezetőnek (Homának) kellett összeállítania azok névsorát, 
akik hajlandók lettek volna a nyilasokkal együtt nyugatra távozni. Egy 1944 
október 28-i bizalmas jelentés szerint a könyvtár 139 dolgozója közül mind-
össze 34-et sikerült rávenni arra, hogy a szovjet hadsereg elől a hitleri 
"védőszárnyak" alá meneküljön, a gyakorlatban ezek egy része sem vonult nyu-' 
gatra. 

1944 november 6-i dátummal polgármesteri rendelet érkezett, mely arra 
szólította fel a vezetőket, hogy készitsék elő a főváros közigazgatásának el-
látását "a budai és pesti városrészek közti összeköttetés megszakadása" ese-
tére. Utóbb kiderült: nem "megszakadás"-ról, hanem "megszakitás"-ról volt 
szó, a hidrobbantásokról, amelyeket a nácik és magyar helytartóik maguk haj-
tottak végre, bár nyilvánvaló volt, hogy a vandál pusztitás még nekik sem 
használ, hiszen a szovjet hadsereg ekkor már mindenfelől körülvette Budapes-
tet. A könyvtár nyilas vezetője november 7-i bizalmas jelentésében válaszként 
felsorolta a Budán és Pesten lakó könyvtárosokat, kijelölte a budai vezetőt -
saját személyében -, helyettesként Ghirke Gézát nevezte meg, a sorsára bizott 
pesti könyvtárhálózat élére pedig a hidrobbantások utáni időpontra Jajczay 
Jánost jelölte ki, 

A személyzet létszámát illetően még az elődöknél is "szerényebb"-nek 
bizonyult a nyilas vezetőség: egy 1944 november 7-i bizalmas beadványban 
mindössze 7 (hét) személyben jelölte meg a központ elengedhetetlenül szüksé-
ges hadilétszámát. 

Egy 1944 november 23-i bizalmas jelentésben már azt a minimális létszá-
mot adja meg a Vezetőség, amelyet "a könyvtár működésének beszüntetése" ese-
tén kell majd fenntartani. Eszerint a központi palotához 5 személyt, (2 tisz' 
viselő, 2 altiszt, 1 munkás) a Pesten levő fiókokhoz 14 személyt, a budai 
"központ"-hoz 3 tisztviselőt, a budai fiókokhoz 4 személyt jelöltek ki. Hol 
tervezték a budai "központ"-ot? ez nem derül ki az iratból. Mindenesetre lát 
ható, hogy felfogásuk szerint 26 személy elegendő lett volna az egész könyV" 
társzolgálat biztosítására. 



Az uj vezetőség egyik legfőbb gondja volt: mit és hogyan raboljon el a 
könyvtárból? Egy 1944 október 28-i jelentés foglalkozik először a "könyvtár-
ból elszállítandó hivatalos anyag"-gal, amelynek súlyát ekkor 15 tonnában 
állapították meg. November 6-án uj beadványt kéBzült, ebben 50-80 mázsáról 
van szó, az igényeket tehát a számukra egyre reménytelenebb helyzetben kény-
szerűen csökkentették, de az igazgató ezúttal már "feltétlen intézkedést"sür-
getett, hogy vihessen, ami vihető, nehogy Budapest népénél maradjanak az ér-
tékek. 

Mit szándékoztak elhurcolni? A bizalmas jelentésben ezt találjuk: el-
szállítandó 

"1. A kézikönyvtárnak az a része, amelyik a székesfőváros ellátásához 
feltétlen szükséges. 

2. különböző katalógusdobozok. 
5. Az uj beszerzésű anyagnak az a része, amelyik a Fővárosi Könyvtár 

működésének ellátásához nélkülözhetetlennek látszik." 
A továbbiakban a könyvtárvezető közli, hogy az anyagot (egyelőre) a 

főváros balatonkenesei üdülőjének pincéjében szeretné leraktározni, ha az 
ottani katonai hatóságok belemennének ebbe. 

Érdemleges könyvtári munkáról a nyilas rémuralom idején már nem lehetett 
szó. A könyvtár irattárában megmaradt két utolsó 1944-es havi jelentés (az 
1944 október 16-tól december 15-ig terjedő hetekről) arról tanúskodik, hogy 
az intézmény a végső vegetálás stádiumába jutott. A jelzett két hónap alatt 
az előző év megfelelő időszakához képest 50 %-ot sem ért el a kötetforgalom 
(1943 október 16-december 15 között 252 175 kötet, 1944 azonos heteiben 
125 468 kötet) és ezen belül az olvasótermek forgalma az 1943-as év 25 814 
kötetével szemben 7 432 kötet volt), 1944 november 16-december 15 közt 280 
kötetes gyarapodásról adott számot a nyilas igazgató -, e téren tehát a "tör-
ténelemelőtti időkig" süllyedt vissza az intézmény. Jellemző adalék: a könyv-
tár házi kötészete 1944 november 16-december 15 közt a következő munkát vé-
gezte : 

"uj kötés, aranyozás l-l db 
javitás ........... 2 kötet 
papirvágás 6 óra" 

A könyvtár házi kötészetének munkája ezek szerint holtpontra jutott. 
1945 januárjában már csaknem mindenütt teljesen felborult a rend. Akadt 

ugyan könyvtár, amelyet még ekkor is felkerestek olvasói. A felszabadulás 
után készült egyik visszaemlékezés szerint a lakásától elvágott Leitgib Já-
nos, a 10-es könyvtár vezetője, a fiók Andrássy uti helyiségében szállt meg 
és közvetlenül a nácik kiűzését megelőzően is kölcsönzött. 

Feljegyzésre érdemes Leitgib közlése, amely szerint egy alkalommal egy 
80 éven felüli asszony a szovjet csapatok által már felszabadított Körönd 
szomszédságából, a fronton keresztül eljött a 10-es számú könyvtárba és a 
kölcsönzött könyvvel visszatért otthonába. A kölcsönzés alkalmával feltett 
kérdésre azt válaszolta: a pincében is kell valamit olvasni. Vékony Józsefné, 



a 9-es számú könyvtár hivatalsegédje emlékezése szerint a fióknak a József 
fcrfc. 70 sz. alatti épület első emeleti helyiségeit a náci megszállás utolsó 
napjaiban a német katonaság szállta meg, gépágyút állítottak fel az ablakba. 
Miután kifüstölték őket, nagy hiányokat fedezett föl az állományban, a félig 
vagy teljesen elhamvasztott könyvek tömege árulkodott róla, hogy a németek 
fűtéshez használták fel azokat. 

1945 januárjában a központ is, amelyet számos találat éri, teljesen be-
szüntette működését. A bentlakó alkalmazottakra hárult: mentsék, ami menthe-
tő. A masszív épületet a németek szállták meg, használható földszinti 
helyiségeiben berendezkedtek, szerkocsijaik az udvaron táboroztak. Lovaikat 
az épület legvédettebb helyén,a kapu alatti bolthajtásban helyezték el. A 
lovak az ott elhelyezett metszetek, a könyvtár legféltettebb kincsei egy ré-
szét annyira lepisskolták, hogy azt már utólag nem tudták helyrehozni, illet-
ve x'estaurálni. 

Egy ceruzával irott és a könyvtér irattárában megmaradt híradós röviddé-
Buda felszabadulása után, 1945 február 28-i keltezéssel készült, szerzője 
Zsák Wilfrid könyvtáros a budai 6. számú fiókról irt benne. A levelet csóna-
kon juttatták a központba. Zsák mindenekelőtt felsorolta, kik adtak életjelt 
magukról a Budán lakó könyvtárosok közül, majd igy jellemezte a 6, számú Ver-
peléti ut 9. alatti könyvtár helyzetét a felszabadulást követő órákban: 

"A könyvállománynak cca 3-ad részét sikerült megmenteni, a helyiség 
széjjelbombázva, bútorok, polcok stb., berendezési tárgyak, valamint leltár, 
katalógus részben-teljesen tönkrement, vagy elrabolták, réBzben megmenthető 
volt... Várunk mielőbbi intézkedést ... S.O.S." 

A központ és a hálózat pusztulásának méretei csak a felszabadulás után 
tárultak fel. 

[Részletek Remete László: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtér története ciraü. 
müvéből.] 

Felszabadulásunk negyedszázados évfordulója és a Lenin centenárium al-
kalmából a kerületi könyvtárak az olvasószolgálat különböző eszközeivel él-
nek. Ezek között, a témába vágó könyvek egy csoportjának ajánlására külön 
gondot fordítanak, s e müvek kölcsönzését ellenőrzik. 

A felszabadulásra emlékeztető könyvek 
8 könyvtárban 



Az e célra összeállított jegyzék a "Történelmi emlékeztető" cimü kis-
bibliográfia. A könyvek legfőbb válogatási szempontja volt, hogy a különbö-
ző korú és műveltségű olvasók.e témáról megtalálják a kedvükre való legjobb 
irodalmat. Miután az évfordulók előkészületei már országszerte javában foly-
nak, a.könyvtárakban is egyre-másra jelentkeznek az olvasói igények a törté-
nelmi és szépirodalmi feldolgozások iránt. 

A könyvjegyzék számbavétele havonta egy alkalommal történik. Nyolc 
könyvtárban megvizsgáltuk, milyen példányszámban áll a kijelölt 45 mü az 
olvasók rendelkezésére és hogyan alakul a forgalom. Ezúttal nem az egyes mü-
veket, hanem a 54 szépirodalmi és 11 ismeretterjesztő könyv összes meglévő 
példányát és forgalmát vettük számba. (Nem folyamatos figyelésről van szó, 
hanem annak megállapításáról, hogy egy adott alkalommal a könyvek milyen mér-
tékben voltak olvasóknál.) 

Kvt. ' 
száma 

Összes 
példánysz. 

Átlagos 
példánysz. 

Olvasónál lévő könyvek 
száma százaléka 

6 189 . 4.2 105 80.0 
12 166 3.6 81 48.7 
18 134 2.9 86 64.1 
22 166 3.6 84 50.6 
29 70 1.5 26 37.1 
36 85 1.8 47 55.2 
43 93 2.0 58 62.3 
48 138 84 60.0 

Az átlagos kötetszám az olvasólétszámmal többé-kevésbé arányban áll. 
A nyolc könyvtár közül legjobban ellátottnak a 12-es kőbányai könyvtár te-
kinthető, amelyben kevesebb olvasóra ugyanannyi könyv jut, mint a több ol-

i 

vasót ellátó 22-es könyvtárban. A 29-es könyvtárban az 1.5 átlagos kötetszá-
mot akkor is érdemes lenne emelni, ha jelenleg a kihasználtság alapján ez 
nem is látszik indokoltnak. A könyvek száma különösen kevésnek tűnik a ha-
sonló számú beiratkozottal rendelkező 43-as könyvtárral való összehasonlí-
tásban. A fokozott népszerűsítéssel a forgalmat emelni lehet, hiszen a jegy-
zéken szereplő müvek minden időszakban az állomány fontos és olvasott ré-
szei. A 6-os könyvtárban a legmagasabb az átlagos kötetszám és a kihasznált-
ság, talán éppen ezért volna itt is szükség az állomány némi kiegészítésére. 

Ez az adatközlés támpontot és összehasonlítási lehetőséget kiván nyúj-
tani a' figyeléshez mind az állomány, mind a forgalom vonatkozásában. 

Az olvasószolgálati munka elmélyítését célozzák a jegyzéken szereplő 
három könyvről (Gál István» Csapda, Darvas József» Részeg eső, Karinthy Fe-
renci Budapesti tavaBz) tervezett egyéni beszélgetések, amelyekhez vázlatot 
küldtünk még decemberben és egy későbbi időpontban ankétot rendezünk, Kocz-
kás Sándor irodalomtörténész vezetésével. 

G. BALLAGI ÁGNES 



EGY MEGRAGADÓ-SZÉPSÉGŰ 
OLVASOMOZGALMI MŰRŐL: 

S E S Z T A L O V : K é k 
v á n d o r u t a k 

JuvajL Sesztalovnak, az első vogul nyelven alkotó költő-irónak könyvét 
olvasva egy titokzatos, az ősi vonásokat még őrző világ képe bontakozik ki. 
A napjainkban mindössze 5-6 ezer főt számláló vogul nép létéért folyó har-
ca, viszontagságai, mával vegyülő évezredes szokásai elevenednek meg. Milyen 
is az élete ennek a kis nemzetnek? A prózává oldott lirai regény egyik cso-
dálatos hasonlata ad választ kérdésünkre. "Észak népei kicsinyek, mint a to-
bozkák a hatalmas és fenséges cibolyacédruson. De nekünk is van sajátunk, 
olyan, ami nincs más népeknek: legendáink, dalaink és az, hogy tudunk mo-
solyogva élni a zordon északon." 

Ehhez azonban nagy erőre van szükség} az évszázadok során a természet-
tel és a hóditók terjeszkedésével vivott kegyetlen harcuk, nehéz sorsuk, 
tajgabeli elszigeteltségük következtében napjainkban is szinte még ősi "nem-
zetiségi" társadalmi formában élnek. "Egy olyan világban, amelyet minden va-
lószínűség szerint őseink is magukénak vallottak. Hitüknek középpontjában 
ma is az elődök tisztelete áll. Hitviláguk jelentős vonása a medvekultusz» 
Az ember és az istenségek között a sámán teremtette meg a kapcsolatot. Ma a 
sámán szerepét át kell vennie a tanítónak, az orvosoknak, a tudósoknak.Mertx 
"az élet mostanában nem sielő lépteivel fut, nem rénszaryasügetéssel halad, 
hanem űrhajón repül. Téged is meghódíthat ennek a hajónak a sebessége, bár 
vándorolsz, bár szállássátorban alszol." 

Sesztalov müve jól példázza: az'ősi szokások szerint élő nomád pászto-
rok és a modern elveket valló fiatalok szembekerülése elkerülhetetlen. Lenne 
egy könnyebb élet is: "Mi is felkerekedhettünk volna valahová délre. De ki. 
fogja akkor őrizni a rénszarvasokat, ki fog segíteni földieinknek, hogy utol-
érjék mai világunkat?!?" A kérdésben a felelelet is megtaláljuk. A fiatalok-
nak, a komszomolistáknak kell segiteniük} a kék vándorutakon nekik kell e-
iől haladniuk. Meg kell teremteni a kapcsolatot az ősi mult és a virágzó je-
len között. Erre a feladatra szólit fel az iró mindnyájunkat. Mert "a csep-
pek szülik a folyót, a folyók szülik a tengert, a végtelen térséget és a 
mélységet. A folyók egymásba folynak. Egymásba folyik a népek sorsa is. Az 
élet is egyre mélyebb és szélesebb lesz." 

Ez a nyelvében és szellemében lirai alkotás realista módon mutatja be 
a vogulok mai életét. Egy rénszarvaslegeltető vándorlás történetének szá- • 
Iára fűzve fel a cselekményt, mutatja be a nép különböző típusait, az öreg 
pásztorokat és az uj értelmiséget, a mult babonáinak hódoló idős és közép-
korú és a merész, modern fiatal asszonyokat. Lélekrajzai pszichológiai re-
meklések, oly közel vannak ennek a változó, de az ősi kultura bűvöletében 
élő népnek a sorsához, ahogy egy kívülálló művész sohasem volna erre képes. 



Juvan Sesztalov nemcsak egy a sok nemzetiségű szovjet nép irói és köl-
tői közül, ezzel a müvével a nagy Írók között van a helye. 

Szerencsés választás volt ezt a megragadó szépségű müvet az olvasómozga-
lom könyvei közé sorolni. 

MEZŐFI ÉVA 

JÁTÉK ÉS VALLOMÁS 
OLVASÓNAPLÓ PÁLYÁZAT A XIX. KERÜLETBEN 

Már töhb, mint két hónapja, hogy az "Olvasó Ifjúságért" mozgalom kere-
tében megjelent a napló, örömmel vettük, hogy a KISZ KB olyan országos moz-
galmat indított - hazánk felszabadulásának 25. évfordulója tiszteletére -, 
mely széles körben programot ad a fiataloknak és nagy tömegeket mozgósít ol-
vasásra, könyvtárak látogatására. Régi problémánk és állandó feladatunk a már 
nem gyermek, lassan felnőtté érő fiatalok rendszeres olvasóvá nevelése és 
aogy egyidejűen az értékes irodalom olvasóivá váljanak. 

A kerületi KISZ Bizottság 500 naplót kapott. Mivel a kerületben dolgo-
zó és tanuló fiatalok létszáma több ezer, ez a mennyiség kevésnek bizonyult. 
Ezért a KISZ Bizottság a kulturális szervekkel egyetértésben - a mozgalmon 
belül - külön pályázatot hirdetett, melynek feltételei lehetővé teszik a nap-
lóval nem rendelkezők bevonását is. A résztvevők már a kerületben is jutalom-
ban részesülnek, ha jól teljesitik az alábbi feladatok bármelyikét: 

1./ Beiratkozás a kerületi vagy üzemi könyvtárba. Olvasási terv készi-
tése és legalább 5 könyv elolvasása a kijelölt müvekből. 

2./ Az MSZBT országos pályázatán szereplő 12 mai szovjet mü közül leg-
alább 6 elolvasása és olvasókártya kitöltése. Természetesen azok is 
jutalomban részesülhetnek a kerületben, akik részt vesznek az "Ol-
vasónapló Pályázat"-on. 
Az eredményhirdetésre vetélkedő keretében kerül sor, és itt hozzák 

nyilvánosságra: kik jutottak tovább a budapesti döntőbe. A tovább nem jutók 
közül a legjobbakat a kerületi KISZ Bizottság jutalmazza tárgy- és könyvju-
talmakkal, mintegy 5 000 forint értékben, a kerületi Tanács YB Népművelési 
Csoport, a kerületi MSZBT, az Ifjú Gárda Művelődési Ház, a Hungária Jacquard, 
a Vörös Csillag Traktorgyár, a Vörös Október Férfiruhagyár, a "Ganz" Műszer 
Müvek EKM Gyára Szakszervezeti Bizottságainak anyagi hozzájárulásával. Az 
Ifjú Gárda Művelődési Ház helyiséget biztosit és vállalja két irodalmi ren-
dezvény anyagi fedezetét is. 

Könyvtárunk dolgozói az eltelt időben - a pályázati feltételek teliesi-



téséhez - irodalmi ajánlójegyzéket készítettek, Korunk szép-, xxxeovo xx j-
retterjesztő irodalmából, különös tekintettel a hazánk felszabadulásával 
kapcsolatos müvekre. (A jegyzék mintegy 400 könyvet, tartalmaz.) 

Meglátogattuk a kerület iskoláit, ahol a KISZ-vezető tanárokkal meg-
beszéltük i napló kitöltésénél előfordulható problémákat és ismertettük a 
könyvtár adottságait, lehetőségeit a segítségnyújtásban. Felhívtuk figyelmü-
ket a nagy kézikönyvtárral rendelkező olvasótermünkre és gazdag műszaki rész-
legünkre is. A tanulószobai férőhely-hiánnyal krüzdő 5»sz. szakközépiskola 
igy talált megoldást hetenként egy-egy napra diákjai elhelyezésére. Heten-
ként két alkalommal tudunk csoportos foglalkozást tartani olvasótermünkben 
előzetes megbeszélés szerint. 

A kezdet' .lelkesedésen tul, az utóbbi hetekben már lemérhető eredmények-
ről i 3 számot adhatunk. Különösen az ipari tanuló iskolák és kollégiumok fi-
ataljai körében folyik figyelemreméltó munka. Ezek közül is kiemelkedik a 
MÜM 4. s , emeltszintű iskola, ahol 1.50 naplót vásároltak meg és igényük 
lenne többre Is. Naponta négy-öt tanuló jelenik meg könyvtárunkban és kér 
segit:; get a napló kitöltéséhez, A beiratkozást sok esetben megnehezíti, 
hogy vi'ék: fiatalokról lévén szó (kollégisták) nem tudnak jótállót hozni, 
• pest-környékiek szülei pedig nem küldhetik he személyi igazolványaikat. 
Ez V adminisztrációs probléma nem elhanyagolható mértékben jelentkezik, 
különösen azért, mert miatta az olvasószervezés szempontjából értékos réteg-
ről kell lemondanunk. 

Még nem tudhatjuk, hogy hány jelentkező lesz a jövőben, de jelentős e-
redménynek érezzük mér eddig is, hogy az ipari-tanuló olvasóink létszáma 
lényegesen emelkedik (az utolsó hónapban 50 fővel!). Mind több fiatal is-
merkedik meg állományunkkal, . műszaki részlegünk adta lehetőségekkel, vál-
nak rendszeres olvasói :á és érzik otthonosan magukat könyvtárunkban. 

flUSZTI JÁNOSNÉ 
A cikkben felvetett probléma megoldásaként javasoljuk, hogy az iskola, kol-
légium javaslatát fogadják el jótállás helyett. 

KKO 

I FJÚSÁGI IRODALOM - K Ö N Y V K I A D Á S - GYERMEKKÖNYVTÁRAK 

A gyermek- és ifjúsági irodalomról érdekes előadást tartott október 
25-én Kováts Miklós, a Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó igazgatója, könyvtár-
vezetőknek, Jgyermekköryvtárosoknak és ifjúsági felelősöknek. Előadása né-
hány fő gondolat köré csoportosult: 

Az iskolákban az oktatási reform következtében a könyv az eddiginél 



nagyobb megbecsülésben részesül. Az oktatás bizonyos területén a gépesités 
nem szoríthatja háttérbo a könyvet néhány olyan tulajdonsága miatt, amit más 
eszközökkel nem tudunk helyettesíteni. 

A könyvnek igen jelentős szerepe van a gyermekek nevelésében is. És itt 
nemcsak a gyermekek számára kiadott könyvekről van szó, hanem a szülők- és a 
gyermekekkel foglalkozók részére irt pedagógiai müvekről is. Bármilyen fog-
lalkozást választ valaki az eletben, mindenhez Valamifele vizsga, szaktudás 
szükséges. Gyermekét azonban a szülők többségének különösebb pedagógiai elő-
képzettség nélkül kell nevelnie. A gyermekneveléshez ezért igen nagy segít-
séget nyújtanak a pedagógiai tárgyú kiadványok. 

A továbbiakban Kováts Miklós arról beszélt, hogy nálunk Magyarországon 
az ifjúsági irodalom történetét részben már feldolgozták, elméletének azon-
ban még nincs megfelelő irodalma. Bár az utóbbi időben voltak ilyen jellegű 
próbálkozások, például a Jelenkor, a Gyermekünk, a Család és Iskola, Vagy a 
Könyv és Nevelés cimü folyóiratok-lapjain. Külföldön ebben a tárgyban kon-
ferenciák zajlottak le. A mi Írószövetségünk is többször rendezett vitát, 
legutóbb a hazafiság, a korszerűség az ifjúsági- és gyermekirodalom tárgy-
körében. Ez évben az ifjúsági müvekben szereplő felnőttek ábrázolásának prob-
lémáját vitatták meg a pécsi konferencián. 

Nem mai keletű problémáim! tulajdonképpen az ifjúsági irodalom fogalma? 
E téren megoszlanak a vélemények. Közismert, vannak olyan klasszikus müvek, 
amelyeket ma ifjúsági irodalomnak tekintünk, holott megszületésekor felnőt-
teknek szánták őket. Azonban az ifjúság jelenlegi problémáinak ábrázolását 
a klasszikusok müvei nem helyettesithetik. 

Ma élő legjobb iróink irnak-e az ifjúság részére? Sajnos, kevés ifjúsá-
gi regény születik spontán. Legtöbbjük megirására az ifjúsági kiadónak kell 
ösztönöznie az írókat. Előfordul, hogy az ilyen felkérés nyomán született, 
sikert arató ifjúsági mü megjelenése után az iró olyan kedvet érez, hogy el-
ső "megrendelt" müvét egész sor spontán irás követi. Azt, hogy mely könyvek 
Válnak, vagy válhatnak ifjúsági müvé, Kováts Miklós igy fogalmazta meg: a 
legegészségesebb kedélyű könyvek! 

A kiadó tervében szerepel néhány klasszikus mü modernizálása, átdolgo-
zása is. Ilyenek: Dickens: Örökösök, és Jósika: Abafi cimü regénye. Felsorolt 
léhány rövidesen megjelenő müvet: egy antológiát, amely az iskolai irodalomok-
tatásban szereplő költőktől tartalmaz bővebb válogatást} az űrkutatásról szó-
ló ujabb müvet, a Hold kapujában címmel, és a megszűnt Búvár sorozat helyett 
egy ujabb sorozat első képviselőjeként, Holdas Sándor: Különös állatvilág 
cimmel megjelenő könyvét. 

Végül nagy érdeklődéssel hallgattuk a jubileumi évfordulókkal kapcso-
latos kiadványok felsorolását: 

Lenin életéről fotoalbum, amelyet egy szovjet filmrendező állit össze; 
Elbeszélések, versek, mesék Leninről - válogatás kisebb gyermekek ré-

szére ; 
Az erőszak árnyékában - a Horthy-korszakról a felszabadulásig (a Képes 

történelem sorozatban)} 



Magyarország (a Képes földrajz sorozatban); 
Ezerszínű Magyarország - az ország tájegységei szerint; 
Az ország felszabadulásának politikai és kronológiai története. 

A ho z z ás z ólásokban sok érdekes probléma merült fel. A 8-as gyermekkönyv-
tár vezetője a humoros irodalom választékát hiányolta. Kemenos Tiborné, a 
9-es és Radvány Tiborné, a 7-es gyermekkönyvtárak vezetői arról beszéltek, 
hogy a kalandos és fantasztikus irodalom milyen óriási teret hódit a gyerme-
kek körében. Felvetették, hogy hasznos lenne egy válogatás a felnőtteknek 
kiadott fantasztikus novellákból. Az 5-ös gyermekkönyvtár vezetője kiemelte 
a történelmi regények nevelő szerepét a hazafiság és internacionalizmus ér-
zésének felkeltésében, illetve az arra való nevelésben. Ezért is fontos len-
ne, hogy az évfordulókhoz kapcsolódó kiadványok időben a gyermekek kezébe 
kerüljenek. A 10-es gyermekkönyvtár vezetője németországi tapasztalataiból 
kiemelte: lényeges lenne nálunk is az Írókkal egyenrangúan az illusztráto-
rokat is megismerni. Hiányolta továbbá a gyermekirodalom- és könyvkiadás 
propagandáját. Benkőné Barta Ilona a EKO munkatársa a gyermekfolyóiratok hi-
ányáról, Hajdú Miklósné ugyancsak a KKO munkatársa pedig a gyermekirodalom-
ról szóló könyvek és folyóiratcikkek fontosságáról beszélt és felhívta a 
figyelmet, hogy a gyermekekkel foglalkozók számára hasznos lenne ilyen vá-
logatás. (Utalt a pécsi vira anyagát tartalmazó kötetre.) 

Az idő rövidsége miatt a többi hozzászólástól el kellett tekinteni. A 
+-QS gyermekkönyvtár vezetője hozzászólását - amelyben a tizenévesek vers-
olvasásáról szól - Írásban juttatta el a kerületi könyvtárak osztályának. 

A gyermekkönyvtárosok ugy érzik, hogy az ilyen értekezletek, ahol a 
Legilletékesebb fórum vonja be őket gondjaiba, terveibe, nagyon hasznosak. 
Kováts Miklós, a kiadó vezetője pedig azzal búcsúzott, hogy jó lenne néha 
Vitát rendezni egy-egy szűkebb témáról, kisebb hallgatóság körében is, ahol 
több idő jutna egy-egy fontos kérdés megvitatására. 

KEREKES PÁLKÉ 

- A palástok fölé tűzzétek a koronát! 
- Kollégáim, ez milyen állat?... Bika? 
- Na de kérlek, ez az elvarázsolt disznó, a "Szóló szőlő, mosolygó al-

ma, csengő barack" cimü meséből 
- Kérem az ollót, hol van a gombostű? 
- Milne Micimackó-ját tegyétek a léggömb alá! 
- Az indiánokról szóló könyveket tegyétek a térkép mellé! 

RENDHAGYÓ HOSPITÁLÁS 



- A legjobb helyet a könyvtörténeti ós könyvnyomtatási anyagnak kell 
biztosítani I 

Ilyen s ehhez hasonló mondatoktól yolt hangos egy szombat délelőtt az 
l-es gyermekkönyvtár. Nem csoda, mert tizenhárom gyermekkönyvtár készített 
különböző kiállítást a szemléltető eszközök felhasználásának tapasztalatai-
ról 1969 október 16-án. 

A kiállítás és a bemutató foglalkozás megszervezésével az yolt a cél, 
hogy a könyvtárosok figyelmét a szemléltető eszközök szerepére és felhaszná-
lásuk fontosságára irányítsuk. Nemcsak az alsótagozatos gyerekeknek tartott 
mese-j'átékos foglalkozáson fontos a szemléltető eszköz, hanem az ismeretter-
jesztő előadásokon is. Például a csillagászati előadáshoz csillagászati tér-
kép, a természetjáráshoz turakönyv, iránytű, térkép, a könyvnyomtatáshoz 
klisé, betűk, kézikönyvek, zenei előadáshoz hanglemez stb. A könyvtárosok 
által már használatban jól bevált és itt kiállított tárgyak sokfélesége, az 
elkészités ötletessége szembeötlő volt. Ragyogóan bizonyította a résztvevők 
hivatástudatát és tehetségét. 

A szemléltetést két előadás keretében láthattuk. 
Yargha Balázs "Gutenberg és a könyvnyomtatás" cimmel az Y. osztályos 

pajtásoknak tartott bemutató foglalkozást. Sokféle kellék, eszköz felhaszná-
lása tette érdekessé ezt. Szerepet kapott a kézikönyvtár anyaga, melyből lá-
zas igyekezettel keresték ki a Gutenberg-ről szóló ismertetést. A "collstok-
kokból" betűket alakítottak ki, az üveglapokra szappannal irtak. Megbeszél-
ték a tükörirást, a mozgatható betűk szerepét a könyvnyomtatásban stb. Erre 
az előre elkészített betűk összerakása, szavak variálása hasznos szemlélte-
tés volt. 

Séd Teréz, az ismert bábművész a "Bábjátékos karakterológiája" cimmel 
tartott előadást. Felhívta a figyelmet olyan eszközökre, kellékekre, melyek 
művészi fokon tolmácsolják egyes előadások mondanivalóját. A sok szép, mű-
vész figura, ötletes tárgy (tobozból formált öregasszony, kukoricacsőből va-
rázsolt tündér, papírból készített kakas stb.) ösztönözte a könyvtárosokat 
hasonló eszközök felhasználására. 

Mind a kiállítás, mind az előadások hasznosak voltak és segitséget nyúj-
tottak a további munkához. 

A kiállítás tematikája: 
Könyvtár . Szemléltetés 
1. gy. - Micimackó cimü mese kellékei 

- Hépácska mese dramatizálásához képek 
2. " - Árnyjátékok figurái (Kinizsi Pál, Lu-

das Matyi, Don Quijote, Gőgös Gunár 
stb. ) 

- Tüneményes Ferdinánd (könyv, kutya stb.) 
3. " - Mesefa (rejtvények, közmondások, versek, 

játékok a fa diszei) 
4. " - Csepel Csillagtelep és Csillaghegy közös 



G o n d o l a t o k egy T V — műsor n y o m á n . . . 

November 8-án indult a TV "Nyitott könyv" cimü műsora. Ennek keretében 
sokoldalú ismertetést, értékelést hallottunk Szabó Magda: Katalin utca cimü 
regényéről. Az adást követő napon megkértünk tiz könyvtárat, hogy három na-
pon át figyeljék: hány olvasó kéri a könyvet. 

Három nap alatt tiz könyvtárban 122 olvasó jegyezte elő, vagy érdeklő-
dött a könyv után. S nem tudjuk, hányszor sikerült a müvet kézbeadni. E szá-
mok mutatják, hogy milyen nagy szerepe van a TV-nek a könyvpropagandában. 

Felmerül a kérdés, kihasználják-e eléggé a könyvtárak a TV és rádió 
műsoraihoz kapcsolódó könyvpropaganda lehetőségeit? 

A kerületi könyvtárak 1968 évi munkájáról készült jelentésben a követ-
kező adatokat találhatjuk: a TV és rádió műsoraihoz időnként, illetve rend-
szeresen csupán kilenc könyvtár álliiott össze kiállítást. A csoportos fog-
lalkozásokat kimutató táblázat adatai szerint e műsorokhoz 1968-ban mindösz-
sze öt foglalkozás kapcsolódott és nyolcvannyolc ilyen jellegű kiállítás 
volt. 

A baj egyrészt ott van, hogy ez csupán kilenc könyvtár összesített a-

5. gy. 

8. " 

10. " 
15. " 

17. " 
11. rszl. 

19. H 

40. " 
44. 

vetélkedőjének anyaga 
- A "Föld és lakói" ismertetése 
- Kellékek a "Szóló szőlő, mosolygó al-
ma, csengő barack"cimü mese dramatizá-
lásához 

- Logikai játék kellékei (kérdések, ké~ 
pek) 

- "Az ősz" cimü előadás propaganda-anyag 
- "Az én zeneszerzőm" (kép, hanglemez, 
könyv ) 

- "Létrácska" cimü mese kellékei 
- Indiánok az irodalomban (képek, köny-
vek, térképek) 

- Bábjáték figurák 
- "Egyszer volt Budán kutyavásár" cimü 

mese (papirfigurák) 
- "Zöld királyfi" mesejáték kellékei 
- Gutenberg és a könyvnyomtatás (képek, 

szöveg stb.) 
HARGITAI NJSlNDORNÉ 



data. Vajon a többi könyvtárban készuinek-e ilyen kiállítások? Másrészt még 
a kilenc könyvtár közül sem 3zámol be egyik sem e kiállítások hatásáról. 

Szemléltető és szóbeli propagandánkban nagyobb szerepet kellene szán-
nunk a TV és rádió műsoraihoz kapcsolódó könyvpropagandának. Jól tudjuk, 
hogy a televizió egymást követő képsorai gyorsan kihullnak az ember emléke-
zetéből. A műsor alapját képező irodalmi alkotások, ismei'etterjesztő müvek 
elolvasásával azonban hatásosan lehet a televízióból szerzett élményeket ma-
radandóvá tenni. 

Különösen időszerűnek éreztük a probléma felvetését most, amikor mind 
a TV, mind a rádió műsorában gazdagon szerepelnek az évfordulókhoz közvetle-
nül vagy közvetve kapcsolódó adások. 

Javasoljuk a könyvtáraknak, hogy szinesitsék ünnepi programjukat a mű-
sorokkal összefüggő kiállításokkal. Feltétlenül rögzitsék, s a Könyvtári Hír-
adóban folyamatosan az év végén pedig jelentésben számoljanak be azok hatá-
sáról. SÁNDOR OTTÓNÉ 

Egy TV -műso r margójára 

1969 november elsején a TV műsort sugárzott a kedvelt és divatos műfaj-
ról, a sci-fi-ről.Megszolaltaiba a kiadók képviselőit, az írószövetség 
sci-fi klubját, majd végezetül a 48. sz. kerületi könyvtár ifjú olvasóit.-A 
riporter szerepére itt Maruszki József, a könyvtár vezetője vállalkozott, s 
a hivatásosokat megszégyenítő rutinnal, okosan és ügyesen végezte feladatát. 

Nem különben álltak helyt a gyerekek. Talán azért, mert olyan riporter 
Kérdezte őket, akivel naponta társalognak} semmiféle "kameralázuk" nem volt, 
természetesek, talpraesettek, véleményalkotásukban egyéniek voltak. 

Híradónk nemcsak azért emlékszik meg erről az eseményről, hogy Maruszki 
elvtársnak gratuláljunk. Ebben a műsorban a társadalom ismét izelitőt kapott 
abból, mit jelent, hogyha a fiatalok könyvtári kulturán nevelkednek fel, ha 
szellemi fejlődésüket nemcsak a könyvek, hanem a könyvtáros nevelőmunkája is 
irányítja. 

Nem annak szánták, végül azonban ez is: könyvtárpropaganda, amely annyi 
kísérlet után, végre nem formális, hanem érdemi oldalról közelitette meg a 
könyvtér hasznát. 

. ás, a sci-fi-nél fontosabb témakörben is bátran lehetne ilyen műsort 
szervezni, hiszen - bár csak házon belül - köztudomásu, hogy a szépirodalom, 
politikai, technikai stb. müvek megismertetése terén is jelentős sikereket 
értünk el a fiatal olvasók körében. - g. -



Ami karbantartási 
terveinkből megvalósult 

Fizetési nap van. Jönnek a kerületi könyvtárosok, állandóan cseng a te-
lefon. A Híradónak azonban időre meg kell ¿jelennie... 8 ha valamikor majd a 
jövendő könyvtártörténetünk "JRemeté"-jo kutatni kezdj mik is voltak megvaló-
sult reményeink., sokszor szorító gondjaink 1969-ben, megtalálja ezt az Írást. 
Bár napjainkban sem érdektelen összegezésében látni az egész könyvtárhálóza-
tunkat érintő anyagi-, gazdasági kérdéseket. 

Ezért beszélgettünk. Sávoly Veronikával, a Gazdasági Osztály vezetőjével 
és Szakáll Ákossal, az Osztály műszaki ellenőrével. Azt hangsúlyozták elő-
ször, hogy a Gazdasági Osztály az utóbbi öt évben ké3zit karbantartási ter-
vet, s ozt az Igazgatóság hagyja jóvá. Ennek sikeresebben realizált eredmé-
nye 1969-ben mutatkozott először, azért elsősorban, mert ebben az esztendő-
ben biztosithatott a Fővárosi Tanács igényeinkhez mértebb, nagyobb karban-
tartási összeget. 

Az 1969-es karbantartási programunkban 22 kerületi könyvtár karbantartá-
sát terveztük 1 millió 600 ezer Forint összeggel. Az eredeti tervnél azonban 
jóval több valósult meg: 22 kerületi könyvtárunk helyett 52 könyvtárban gon-
doskodhattunk. nagyobb tatarozás!, illetve részleges karbantartási feladatok 
megvalósításáról. Jelenleg 45 könyvtárunk - Y¿. nagy és 13 kisebb - karban-
tartása fejeződött be, 1970 január-februárjában pedig további 7 könyvtár 
jelenleg már folyamatban lévő karbantartási munkálatait fejezik be. 

Ezenkívül meg kell említenünk, hogy befejeződött a központi könyvtár 
teher-felvonójának felújítása. A Baross utca 18. sz. alatti épület részleges 
korszerűsítése és födémcseréje, az uj telefonközpont helyiségének kialakítá-
sa, az épület villanyhálózatának teljes felújítása készült e.l a mult eszten-
dőben. - Mire lapunk megjelenik., elkészül a központi könyvtár villanyhálóza-
tának felujitása. Ez annál Is időszerűbb vol.t, mert a tűzrendészet! hatóság 
évek óta kifogásolta e könyvtárunk szabálytalan. elektromos be 
rendezéseit. - Az anyagi ráfordítások helyes arányainak érzékeltetésére fon-
tos hangsúlyozni, hogy a központi könyvtár karbantartására forditott összeg 
nem haladja meg az 1969-es költség-keret 10 százalékát sem. 

Hosszú évek óta igen elhanyagolt állapotban volt a rákoscsabai 40-es 
könyvtárunk, ahol a felszivárgó talajvíz miatt a padlózat teljesen elkorhadt, 
viz- és csatorna-vezeték nem volt, a tető állandóan beázott. Ebben a könyv-
tárban 1969-ben végre sikerült e problémákat megoldani. Ugyancsak - mint né-
háirv más peremkerület! könyvtárnak - hasonló gondjai voltak a 31-es pestimrei, 
a 4l-es felnőtt- és gyermek - káposztásmegyeri - könyvtárunknak. 

A Gazdasági Osztály szinte "húsbavágó" gondja a könyvátrhálózat fütés-
problémája. Ennek megoldásáért különös szaktudást nem igénylő, olyan fűtési 
rond s zereket kívánunk folyamatosan bevezetni, amelyek külső beavatkozás nél-
kül. biztosítják a megfelelő hőmérsékletet. 1969-ben 11 könyvtárban korsze-



rüsitettük a fűtést gáz- és központi etázs kazánok beállításával. E korszerű 
"berendezések szerelése, illetve kivitelezése sajnos, nem készíthető a szük-
ségletek szerinti megfelelő ütemben, mert például egy-egy könyvtárunk gáz-
fűtéséhez az alábbi engedélyeket kell megszerezni: a Gázmüvektől fűtési en-
gedélyt, a Gázmüvek Tervezési Osztályától az elkészitett tervek jóváhagyá-
sát, ezt követően a Gázszolgáltatási Főosztály engedélyét, a szerelő válla-
lat vagy a kisiparos nyilatkozatát, az illetékes körzeti kéményseprő kiren-
deltség, majd a kéményseprő-vállalat központjának engedélyét, s ha mindez 
lebonyolódik, kerülhet sor végül a kivitelezésre. A folyamat sajnos, ugy 
bonyolódik tovább, hogy (a szerkesztő látja: itt nem "szerecsen"-, illetve 
stílszerűbben "kéményseprő-mosdatásról" van szó) kevésbé lenne idegborzoló, 
ha az erre illetékes hatóságok sokkal egyszerűbben, rugalmasabban segítené-
nek ahhoz, hogy a gázfűtés bevezetése és üzemeltetése egészében mielőbb meg-
gyorsulhasson. 

Mint beszélgettünk róla: a tanulságokat a fentiekből a Gazdasági Osz-
tály levonja; önön felelősségét sem igyekszik másokra hárítani. Ezért Sza-
káll Ákos munkatársunk - aki viszonylag rövid ideje van nálunk - s gyakor-
latban találkozott könyvtáraink fűtésével kapcsolatos problémákkal, már most, 
az újesztendő első napjaiban megkezdi a nem könnyű küzdelmet azért, hogy az 
1970-71-es fűtési idényre egyetlen könyvtárunknak se legyen a tervezett gáz-
fűtésre való áttéréssel problémája. 

Sajnos, 1969-ben - a hitelfedezet hiánya miatt - csak fél év állt ren-
delkezésünkre a karbantartási program lebonyolításához. Miután viszont már 
1970 első napjaiban rendelkezésünkre áll a tervezett karbantartási összeg, 
reméljük, hogy igy egy teljes esztendő távlatát felmérve, simábban és zavar-
talanabbul valósithatjuk meg terveinket. 

Az interjú során nem esett szó arról, amit nem sikerült - vagy nem tud-
tunk megfelelő módon megvalósítani. . VASVÁRI ISTVÁN 

BÉLYEGGYÜJTŐKÖRI HÍREK 
Felkérjük a bélyeggyűjtő társakat, hogy tagkönyvüket ellenőrzés végett ja-
nuár 15-ig a titkárságra hozzák be. 
Egyben felhivjuk a figyelmet az 1970 I. félévi tagsági dij befizetésére, 
hogy bélyeg-ujdonság igénylési jogosultságuk meg ne szakadjon. 



A k ö t é s z e t i c s e r e — r a k t á r s z á m v e t é s e 

1 9 6 9-ben a kötészeti cserére biztosított I 5 0 . 0 0 0 forintot - a cserére 
átadott könyvek darabszámának megfelelően - az alábbi könyvtárak kapták.: 

A kvtár 
száma 

A cserére átadott 
kötetek száuna 

Kifizetett 
összeg 

2-os 200 6.000.- Ft 
4 - 9 S 400 12.000.- " 
5~ös 360 -

9-es gy. 100 3.000.- " 
11-es 280 8,400.- " 
12-es 189 5.670.- » 
14-es 280 8.400.- " 
20-as 120 3.600.- " 
22-es 500 15.000.- " 
25-ös 214 6.420.- " 
26-os 150 4.500.- " 
27-es 487 14.610.- " 
29-es 200 6.000.- " 
34-es 200 6.000.- " 
36-os 310 9.300.- " 
40-es 200 6.000.- " 
44-es 50 1.500.- " 
45-ös 100 3.000.- " 
47-es 350 10.500.- " 
48-as 270 8.100.- " 
összesen 5.56U kötet 15 0.000.- Ft 

A kötészeti cserével foglalkozó utasitás szempontjai között hangsúlyo-
zottan szerepelt a gazdaságosság.(A kötészeti csere lehetővé tette a külső 
kötészet Igénybevételének mellőzését, szerződéskötés 1969-ben már nem tör-
tént. Ez jelentős anyagi megtakarítás, mert a külső kötészeti átlagár 44,67 
forint volt.) Ez különösen indokolt volt, hiszen ha a mü könyvárusi forgalom-
ban kapható, uj kiadása megjelent, vagy várható, akkor a köttetés - különö-
sen az olcsó kiadványok esetéhen - nem gazdaságos. 

A nagyfokú érdeklődést, amelyet a jövő évre már előre jelzett igények 
is alátámasztanak - a következő tényezők együttesen magyarázzák: 

- elsődlegesen a téritési összeg, 
a kötetenként! harminc forint, ami megfelel az 1969 évi átlagárnak, 



- a kötészeti cserét kisérő egyszerű adminisztráció, mely 
lényegében megegyező minden törlési jellegű folyamat 
adminisztrációjával, 

- egyes könyvtárak esetében a raktározási problémák, a helyhiány, 
- a könyvtárakban állandó problémát jelentenek azok a müvek, melyek 
- állapotukat tekintve - m á r nem olyan jók, hogy a Központi 
Könyvraktár átvehetné azokat, de m é g a kötészeti 3elejt ka-
tegóriájába sem sorolhatók. Ehhez is segitséget jelent a csere. 
Ebben az évben a jelzett és várható igényekre való tekintettel a terv-

szerű elosztás jelent majd fontos feladatot. Elsősorban a könyvtárvezető 
jelzéseire támaszkodva, hangsúlyozottan figyelmmel kísérhetjük azokat a 
könyvtárakat, ahol az állomány összetétele, és a korlátozottabb pénzügyi le-
hetőségek a kötészeti cserét Indokoltabbá teszik. 

A huszonegy könyvtárban gyűjtött egyértelműen pozitív tapasztalatok a-
lapján elmondható, hogy a kötészeti csere - az állománytisztitási folyamatok 
közé - ésszerűen és szervesen beilleszkedett. 

BENKŐ ATTILÁNÉ 

OKTATÁS, I D V Á B B K É P Z É S 
MEGALAKULT AZ OKTATÁSI TANÁCS 

Pártvezetőségünk az oktatási év kezdetén oktatási bizottságot szerve-
zett. A pártvezetőség részéről Erdődy Perencné oktatási felelős irányitja a 
munkát. A bizottság tagjai: Dobos Piroska, Lakos Katalin és ifj. Szecsődi 
Jánosné. 

Az Intézet keretein belül folyó mindennemű oktatási és továbbképzési 
tevékenység összehangolására december 2-án - Erdődy Perencné pártvezetőségi 
tag támogatásával - megalakult az Oktatási Tanács. Elnöke Dobos Piroska, tit-
kára Hajdú Miklósné, tagjai: Lakos Katalin a pártszervezet képviseletében, a 
könyvtár tömegszervezetei részéről pedig Forgács Tiborné és Benkő Attiláné. 

Az Oktatási Tanács első megbeszélésén annak a fontos kérdésnek a tisz-
tázására törekedtünk, hogy milyen keretben, milyen tartalommal és mely könyv-
tárosi rétegek művelődési igényeit elégítsük ki. Mindenekelőtt azokat a for-
mákat kell kialakítanunk, amelyekben mindenki megtalálhatja az érdeklődésé-
nek leginkább megfelelő és a munkaköréhez szükséges továbbképzési lehetősé-
geket. A célkitűzések megvalósítása érdekében a könyvtár valamennyi tömeg-
szervezetének vannak feladatai. Ezt szolgálja az Oktatási Tanács összetéte-
le is. Célunk, hogy a pártoktatási tanfolyam o 1er a, a szakszervezeti, szakmai 
klubnapokra, a KISZ továbbképzési fórumaira az érdeklődést felkeltve, széles-
körű részvételt biztosítsunk. HAJDÚ MIKLÓSNÉ - BENKÖ ATTILÁNÉ 



SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 

A közös művelődési előadássorozat keretében november 12-én Maris Lász-
ló, a MSZMP KB munkatársa tartott előadást "A nemzetközi kommunista mozga-
lom aktuális kérdései a moszkvai tanácskozás dokumentuma alapján" cimmel. E 
témakörből ugyancsak Maris elvtárs vezetett november 18-án konzultációval 
egybekötött vitát. 

A függetlenített budapesti népművelők elméleti-művelődéspolitikai kon-
ferenciája keretében december 10-én a következő előadások hangzottak el: 

1.) A párt ifjúságpolitikája. Az ifjúság nevelésének néhány időszerű 
kérdése. Előadó: Kárpáti Sándor, a KISZ KB titkára 

2.) A honvédelmi neveléB időszerű feladatai. Előadó: Sterl István al-
ezredes 

3.) A könyvtárak feladatai az ifjúság olvasóvá nevelésében. Előadó: Mi-
kó Zoltán osztályvezetőhelyettes (FSZEK) 

December 1-én és 2-án 32 könyvtáros tett alapfokú könyvtárosi szakvizs-
gát. Közülük húszan kiváló, tizen jó, ketten pedig megfelelő minősítést sze-
reztek. 

22 fiatal könyvtárost küldtünk a KMK februárban induló szakosított 
könyvtárosképző szaktanfolyamára. A jelentkezőknek előzetesen felvételi vizs-
gát kell tenniök. 

AZ ÁI.LOMÁNYNYILVÁNTARTÁS 
UJ RENDSZERÉRŐL 

Az 1969 november 15-i könyvtárvezetői értekezleten megvitattuk az állo-
mány nyilvántart és uj rendszerét. E megbeszélést hosszú előkészítő munka előz-
te meg. A Kerületi Könyvtárak Osztályán Mikó Zoltán foglalkozott az anyag e-
lőkészitésével, s ennek során egy könyvtárosokból és gazdasági szakemberek-
ből álló szakbizottság több alkalommal konzultélt. Az igy elkészült terveze-
tet megvitatta a szakszervezet munkamozgalmi szakbizottsága, ahol egységes 
döntés nem alakult lei, mert a résztvevők között sem volt nézetazonosság. U-
gyanilyen légkörben zajlott le a kibővített igazgatósági ülés is, s igy vég-
leges határozat ott sem született. 

Rövidon nézzük meg, mi az a nagyiortoBságu elképzelés, amely lázban 
tartja jelenleg a könyvtárak dolgozóit. Először talán azt a tényt említeném, 



hogy a jelenlegi állománynyilvántartási rend több rendszer ötvözete, többfé-
leképpen értelmezhető, s az ellenőrzések során kiderült, hogy nem eléggé biz-
tonságos. Miután a Szabó Ervin Könyvtár egységes hálózat, feltételezi a nyil-
vántartás egységességét is, amely e pillanatban nem megoldott. Világszerte 
többféle nyilvántartási rendszer létezik. A nagy könyvtárak, s a hasonló a-
dottságokkal rendelkezők, mint a Szabó Ervin Könyvtár, cédularendszerü nyil-
vántartással dolgoznak, mivel a cédularendszer a legkönnyebben mozgatható. 
Ez adta az alapötletet a nálunk is létrehozható, biztonságos, cédularendszerü 
nyilvántartás kidolgozására. A cédularendszer minden könyvtárban kiépithető a 
raktárlapok jelenlegi rendszeréből, összekapcsolva az állományellenőrzés 
föladatával. Két párhuzamos nyilvántartás létezne, az egyik az emelkedő lel-
tári számsorrendben tartalmazná az állományt, feltüntetve a leirásokat is, a 
másik betű- és szakrendben követné egymást, egy-egy lapon feltüntetve az azo-
nos kiadású állományban szereplő könyveket, megjelölve azt is, hogy az anya-
könyvtárban, fiókban, vagy részlegben található-e a mű egyes példánya. Ez u-
tóbbi lenne a szolgálati katalógus. E cikk terjedelme nem alkalmas arra, hogy 
az uj rendszert részleteiben is kifejts«, csak a készülő újról akar tájékoz-
tatást adni. 

A könyvtárvezetői értekezleten két könyvtár vezetője számolt be a náluk 
már bevezetett hasonló rendszerű gyakorlatról. Az előterjesztés mégis óriási 
Vitát váltott ki, hiszen az uj rendszer minden lehetőségét megvitatták a 
könyvtárosok. A hozzászólások megoszlottak, voltak ellenzői, s volt, aki az 
uj rendszer előnyéről beszélt. Végső döntés itt sem született, mivel a könyv-
tárvezetők azt kérték, hogy Írásos anyagként minden könyvtár kapja meg az ál-
lománynyilvántartás uj rendszerének tervezetét és kellő elmélyedés után ismét 
vitassák meg ezt a nagyfontosságú kérdést, 

FORGÁCS TIBORNÉ 
44-es könyvtár 

A KERÜLETI KÖNYVTÁRAK 
KATALÓGUS - FELELŐSEINEK ÖSSZEJÖVETELÉRŐL 

A kerületi könyvtárakban szerzett tapasztalatok és a nagyszámú uj munka-
társ inditotta arra a Kerületi Könyvtárak Osztályát, hogy összehívja az uj 
katalógus-felelősöket a katalógusszerkesztési problémák megbeszélésére. Az 
utóbbi évek megnövekedett olvasószolgálati feladatai, az uj, módositott ETO 
és az átdolgozott Könyvtári raktári táblázatok megjelenése szükségessé tették, 
hogy a megváltozott feladatokról elbeszélgessünk a kerületi könyvtárakban a 
feldolgozó munkát végző munkatársakkal. 

A könyvtár úgynevezett "belső" munkájának maradéktalan elvégzése szak.-



tudást és figyelmet követel a könyvtárostól, emellett meglehetősen időigé-
nyes munka. Az ebben a témakörben az elmúlt időszakban megjelent szakiroda-
lom tanulmányozása, gyakorlati megvalósítása a könyvtárosokra vár. 

A katalógus szerkesztésével megbizott kollégáknak tudniok kell, hogy a 
nyomtatott katalóguscédulákat nem használhatják fel mechanikusan, mert az 
adaptációnak feltétlenül alkalmazkodnia kell az egyes könyvtárak helyi sa-
játosságaihoz és a könyvállomány nagyságához. A legtöbb könyvtárban a jelen-
leginél több munkatárs, alaposabb szakértelem szükséges az alap- és kiegé-
szítő katalógusok szerkesztéséhez, az állományellénőrzést követő teljes ka-
talógusrevizióhoz. 

A beszélgetés során kiderült, hogy e téren a helyzet távolról sem meg-
nyugtató és sok még a tennivalónk. Éppen ezért az 1970-es évi tervbe sok 
megoldásra váró katalógusgondozási és építési feladatot vettünk fel. Ujabb 
tapasztalatcserét is előkészítünk a kerületi könyvtárosok számára - egy or-
szágos értekezlet tanulságainak felhasználásával - a betűrendes katalógus 
szerkesztési problémáiról. Igyekszünk a jövőben is hathatós segítséget adni 
az uj katalógusok felállításához, a jó tapasztalatok terjesztéséhez, de szá-
mítunk a katalógusfeleiősök kezdeményezésére is. 

H. DRECHSLER ÁGNES 

A KISZ-VEZETŐSÉGVÁLASZTÓ 
TAGGYŰLÉSRŐL 

Intézetünkben az utóbbi hónapokban megélénkült a KISZ-élet. A központ-
ban, a kerületi könyvtárakban egyre-másra lehetett látni vitatkozó, tanács-
kozó kiszistákat. 

Vezetőségválasztásra készültünk! Nemcsak könyvtárunk alapszervezetében, 
hanem az egész országban 1969 szeptember 15-e és december 15-e között zaj-
lott le ez az igen jelentős KISZ-akció. 

Megfontolt, körültekintő munkát kiván a vezetőségválasztás minden alap-
szervezettől, mert nem mindegy, hogy kik és hogyan irányítják KlSZ-életün-
ket két esztendeig. 

Az 1969 október 30-án tartott vezetőségválasztó taggyűlés előkészítő 
munkája már augusztusban megkezdődött, öt tagu jelölő bizottság alakult. A 
jelölő bizottság tagjai csoportértekezleteken, egyéni beszélgetéseken vet-
ték fontolóra a tagság véleménye alapján, hogy kiket ajánlanak a vezetőségbe. 
A tagság és a jelölő bizottság a jelölteknél figyelembe vette szakmai és po-
litikai felkészültségüket, emberi tulajdonaágaikat. 

A központ ebédlője október 30-án zsúfolásig megtelt. A mintegy 80 KISZ-
tagon kivül jelen voltak a taggyűlésen.«, Révész Ferenc igazgató, Hont Péter-
né pórttitkár, Vámos Győző, a kerületi KISZ Bizottság és Csomor ,T,ibor» a 



Szakszervezeti Bizottság részéről. 
Láda Hajnal titkári Beszámolója volt az első napirendi pont. A Beszámo-

ló tükrözte a leköszönő vezetőség lelkiismeretes munkáját. Egyik fő erénye a 
kritikus és az önBiráló hang volt. Részletesen foglalkozott az elmúlt 2 és 
fél év munkájával, a fontosaBB eseményekkel, az elért eredményekkel. 

Elsőként politikai életünket értékelte Láda Hajnal. Általános vélemény, 
hogy minden területen nőtt a politikai aktivitás, az ifjukommunista mentali-
tás. A Beszámoló tényekkel is alátámasztotta ezt: politikai témájú taggyűlé-
seket, vitákat tartottunk. Gondolunk itt Earagó Vilmos, az Élet és Irodalom 
munkatársa részvételével folytatott vitánkra a nacionalizmus kérdéséről és 
1967-Ben a Nagy OktóBeri Szocialista Porradalom .50. évfordulója alkalmától 
tartott ünnepi taggyűlésre stB. Ezen kivül SzaBad VitakluBot és Filozófiai 
Kört szerveztünk. Szerettük volna, Ha ezek életképes ideológiai fórummá vál-
nak annál is inkáüü, mert alapszervezetünkBen ezek Helyettesitik a kötelező 
KISZ-oktatást. Sajnos, itt nem értünk el megfelelő eredményt és a Filozófiai 
Kört a vezetőség átmenetileg megszüntette és a SzaBad VitakluB foglalkozá-
saira fektette a Hangsúlyt, - eredménnyel. 

Szó volt töBBek között szervezeti életünkről, a szervezeti fegyelemről, 
a csoportok munkájáról. TováBBiakBan foglalkozott a Beszámoló sport-tevé-
kenységünkkel és kulturális eredményeinkkel - különös tekintettel az "Anto-
lógia" együttes színvonalas teljesítményeire -, KESZ-szervezetünk külső és 
Belső kapcsolataival. A leköszönő vezetőségi tagok munkájának értékelésével 
zárult a Beszámoló. 

A KISZ-titkár Beszámolóját sajnos, nem követte megfelelő, élénk vita« 
Figyelemreméltó volt Vámos Győző elvtárs a kerületi KISZ-Bizottság részéről 
elHangzott felszólalása és Révész Ferenc elvtárs Hozzászólása. Mindketten 
hangsúlyozták, hogy az értékes Beszámoló azért születhetett meg, mert az a-
lapszervezet lényegéten jó munkát végzett. Révész elvtárs kifogásolta, Hogy 
az elmúlt két esztendőben Igen kevés fiatal lépett a könyvtár pártszerveze-
tének tagjai sorába. Az ilyen irányú munkára a jövőben nagyobb gondot kell 
az uj vezetőségnek fordítania, Hiszen sokan vannak a kiszesek között, akik 
megfelelő politikai érettséggel rendelkeznek, amint erről munkájukban napon-
ta -tanúságot tesznek, 

A taggyűlés igen kedves meglepetése volt, amikor Hont elvtársnő kiosz-
totta a pártszervezet ajándékát. Szép könyveket, emléktárgyakat kaptunk. Ez-
úton is szeretnénk megköszönni! 

A második napirendi pont az uj vezetőség megválasztása volt. A számlá-
ló Bizottság vezetője, Szitás Zsuzsa a Beérkezett szavazatok összesítése u-
tán ismertette az uj vezetőség névsorát. 

Azzal a tudattal választottuk meg az uj vezetőséget, Hogy a továbbiak-
ban legjobb képességükkel és szeretetükkel fogják ügyeinket képviselni, és 
igyekeznek KISZ-életünket, mindennapi munkánkat, pihenésünket, szórakozásun-
kat értékessé tenni. 

Tudjuk, hogy ez nem könnyű feladat. CSERVENKA JULIANNA 
11-es könyvtár 



VEZESSÜK BE A 
REFERENCE-MUNKA REJTELMEIBE A 
FIATAL KÖNYVTÁROSOKAT 

A könyvtárostól joggal várják: el, hogy jól lássa el az olvasószolgála-
ti munkát. Gyors és lehetőleg pontos válaszokkal igazítsa el az olvasókat a 
könyvek labirintusában. 

Bizonyos idö elteltével a fiatal könyvtáros, ha jól gazdálkodtak a te-
hetségével, maga is képes lesz rá, bár tehetség, rátermettség mellett sokat 
kell tanulni ahhoz, hogy sok száz könyv között éppen ahhoz nyúljon, amely -
ben a feltett kérdésre választ talál. 

A reference-szolgálat fortélyai elsajátíthatók. Mégis, ha hozzánk ke -
rül egy-egy fiatal kolléga majd minden könyvtárban kezdetben csak azt tart-
ják fontosnak, hogy remekül értse a visszavételt, a könyvek kiadását és hi-
bátlanul tudja a könyveket a polcra visszahelyezni. Az ilyenfajta oktatás 
igen egyoldalú, - lehet, remekül látja el a fiatal kollégánk a felsorolt 
munkafázisokat,de azért, hogy jó könyvtárossá váljék, a fentiekkel még nem 
tettünk meg mindent. 

"Repülős" koromban, kezdetben magam is nehéz helyzetekbe kerültem} nem 
emlékeztem rá, hol fekszik X város. Mikor született XT... és igy tovább, 
- pedig valamikor tanultami S nem tudtam még a gyakorlat biztonságával, 
melyik könyvben találom meg azonnal a választ. 

Miért nem ismerik meg azonnal, a könyvtároskodás elején a könyvtárosok 
a kézikönyveket?* Miért nem tanítjuk meg a legelsők között a fiatal könyv-
tárosokat - a kézikönyvek, bibliográfiák használatára is? 

Nekem akkor - 6-7 éve - azt mondták: a kezdő évek az inasévekl Az olyan 
inas, akit nem tanítanak és nem tanul, abból soha nem lesz mester. A fenti 
tapasztalatokat jobban kellene gyakorlatban hasznosítanunk! 

Köztudott, hogy rossz az állományok szakanyaga, nem elég differenciált. 
Legtöbbször ez a helyzet a kézikönyvtári anyaggal is. Sok esetben még helye 
sincs a könyvtárosnak, hogy fejlessze meglévő állományát. 

Bekérte a KKO a reference lapokat... talán van ott is olyan kérdés, a-
mire nem tudtak választ adni. Nem sok, de van ilyen, mert hiányzott a könyv-
tárnak éppen az a kézikönyve, amelyben a válasz fellelhető. Ám mégsem állunk 
segédeszközök nélkül, s a lehetőségek alapos kiaknázásával legtöbbször fe-
lelni tudunk. 

Ne várjuk, hogy a fiatal könyvtáros megkérdezze: hogyan használjátok a 
kézi-anyagot? Nem kérdezi meg, gyakran félszegségből sem. Csökkenteni kelle-

és a bibliográfiákat, melyekből a könyvismereteiket szélesíthetnék. 
(Szerk.) 



ne a rájuk eső manuális munkákat (könyvrakás, visszavétel stb. ) a többi i-
doben a könyvtár vezetője megismertethetné velük a kézikönyvtári anyagot -
vagy együtt oldanának meg reference-kérdéseket, Ez kisebb könyvtárak eseté-
ben igy is van. Ott szükség van arra, hogy minden munkaerő jártas legyen a 
különböző munkafázisok elvégzésében. Viszont ahol feloszthatók a munkafázi-
sok, ott is kell időt szakítani arra, hogy a gyakorlatban is ismerjék a 
könyvtári munka e fontos teendőjét a fiatal könyvtárosok. Az csak természe-
tes, hogy az idősebb kollégák "beavató" tevékenységének párosulnia kell a 
fiatalok tudásvágyával, ambícióival, fáradhatatlanságával. A könyvtári vá-
laszadás nem sztereotip munka, ha nem párosul érdeklődéssel, kutató szenve-
déllyel, akkor hiába ismeri a fiatal - többnyire tanfolyamokat is végzett -
könyvtáros az egész tájékoztató apparátust. 

Van olyan kollektiva is, ahol az egyes témaköröknek felelőse van. Ez jó, 
de általános kérdésekben (a .reference-munkában sok ilyen kérdés vau) a fiatal 
munkaerőknek is válaszadásra képzetteknek kell lenniök. Legtöbbször éppen ő-
ket kérdezi meg az olvasó - hiszen kék köpenyben a polcok között, ők rakják 
a könyveket. Ilyenkor mint a "hólabdát", dobják az olvasót a "másik", a re-
ference-szolgálatot teljesitő könyvtároshoz. Az önbecsülésük szenved sérel-
met, ha soha nincs módjuk akár saját készületlenségük, akár a munkámegosztátí 
jelenlegi rendszere miatt válaszolni. A reference-munka fontos eleme, az 
állandó önképzésen kivül a tapasztalat, a rutin. Ennek megszerzését azonban 
korán kell megkezdeni. BÁRÁNY ÉVA 

Hat hét megfigyeléseiről, 52 kérdésről számolunk-e. Hasonlók gondo-
lom, bármely kerületi könyvtárban találhatók, mégis, vagy talán éppen e -
zért remélünk érdeklődést kollégáinktól. 

Könyvtárosaink 9 reference-kérdések körülbelül félére,mintegy 20 alka-
lommal, lexikonokból adtak választ, iskolai dolgozatokra, vagy kiselőadá -
so Inra készülő diákok, esetleg rejtvényfejtők számára. A diákok gyakran ke-
resnek kérdéseikre rövid, tömör választ, mert céljuk a kötelező feladat el-
végzése, s nem kívánnak elmélyedni az anyagban, A lexikonok mellett olykor 
más forrásmunkát is felhasználnak: például a Magyarország és a Hungária ne-
vek eredetének meghatározásához szükséges volt Bárczi: A magyar nyelv élet-
rajza cimü munkája is. Másik példa: egy diák, aki az antiszemitizmus törté-
netéről tartott kiselőadást,- a lexikon mellett - a "Legyetek éberek"cimü 
bibliográfiában talált irodalmat. 

4-es könyvtár 
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A vizsgált hónapban több kérdés hangzott el a felszabadulással kapcso-
latban. Gyakran használtuk az évfordulóra a "25 éve történt" cimen megjelent 
kis ajánló-bibliográfiát, s az antifasiszta müvek irodalmát népszerűsítő 
"Legyetek éberek" cimü összeállítást. 

Diákolvasóink a bibliográfiákat nemcsak segédeszközként használják. 
Gyakran olvassák az annotációkat a könyvek helyett. Ezért a "25 éve történt" 
cimü kiadvány anyagából kiállítást rendeztünk, hogy az érdeklődők kereséa 
nélkül, könnyen a könyvekhez jussanak, talán igy mégis a több ismeretet 
nyújtó könyvhöz nyúlnak. 

A kérdés Budapest II, világháború alatti ellenállási mozgalmairól, a 
hónap legelején hangzott el. A választ a Budapest történetének bibliográfi- • 
ája segítségével Harsány!; Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen cimü 
Könyvben találtuk meg. Azóta megjálent a Bibliográfiai Osztály kis ajánló 
könyvjegyzéke, mely Bzintén tartalmazza ezt a címet.Ebből vontuk la a tapasz-
talatot, hogy a tömeges olvasói igényeket könnyebben és gyorsabban kielégít-
hetjük a Könyvtár alkalmi kiadványaival. 

Az első felszabadult magyar város iránt érdeklődőnek gyorsan tudtunk 
választ adni, Nemes; Magyarország felszabadulása cimü könyvének segítségé-
vel. Volt azonban olyan olvasónk, aki külföldi szerző Magyarország felsza-
badulásáról irt szépirodalmi müvét kereste. Mondtunk néhány könyveimet el-
lékezetböl: Markin; A Duna partján, Goncsár; Zászlóvivők, Zamercev; Emléke-
im, de segédkönyvből csak nehezen találhattunk volna további elmeket. Talán 
érdekes lenne egyszer összegyűjteni a XX, századi Magyarországról szóló ma-
gyar nyelvű külföldi müveket. Ezek biztosan sok olvasót érdekelnének. 

Gyakran érkezik kérdés telefonon; "Ki alkotta Arany síremlékét?" Hála 
a vetélkedőnek, tudjuk; Stróbl Alajos."Moldova; Elbocsátott légió cimü re-
gényének előző kötete?" Magányos pavilon stb. KisBé bizonytalanok lettünk, 
amikor a magyar költészet uj hullámát magában foglaló antológia cimét kér-
ték. (Egyesek ezerint a "Tüztánc" megjelenése óta is kialakult egy sajátos 
arculatu költő-nemzedék.) Végül mégis a "Tüztánc" és a "Tizenkét portré" 
cimü köteteket ajánlottuk, s az Uj írás 1969/7-es és 8~as számát, amelyek-
ben éppen e kérdésről folyt a vita. 

Megtörténik, hogy diákok tanáraik kivánságára keresnek egy tantárgyhoz 
segédanyagot. Például egy diákcsoport "A közoktatás története a felszabadu-
lás óta" cimü kiállításhoz gyűjtött könyveket. Más iskolából a politikai 
gazdaságtan tárgyköréből kértek könyvet - sok képpel - diafilm készítéséhez. 
Szakkatalógusunkat néha kevés eredménnyel használjuk, 

A diákok rendezvényeik sikerét gyakran könyvtárunkban alapozzák meg. 
Egy kirándulásra készülő osztály Debrecen irodalmi múltjáról akart tájéko-
zódni. Beöthy; Magyar irodalomtörténete és Kardos; Debrecen irói és irodal-
mi élete cimü müveket ajánlottuk. Egy-egy évforduló alkalmával szinte ki-
elégíthetetlen a diákok müsorigénye, mert kevés a jó, uj műsorfűzét. Arm"k 
ellenére, hogy a Bibliográfiai Osztály több kiadványában müsorjavaslatokat 
is közöl, gyakran igénybe kell venni e Népművelési Intézet segítségét is. 



örültünk, amikor megjelent az ajánló-könyvjegyzék a középiskolai tanul-
mányi verseny Lenin témáihoz. Minthogy azonban a pályázók egy hónappal a 
megjelenése előtt már elkezdték munkájukat, a jegyzékből a versenyben részt-
vevőknek postán küldtünk egy-egy példányt. 

Legkellemetlenebb feladataink egyike, mikor a témában járatlan szülő 
Vagy nagyszülő keres irodalmat egy diák-olvasó dolgozatához. Ilyenkor csak 
a - többnyire rosszul felirt - cimeket látjuk, sem a követelményről, sem az 
olvasó által már ismert müvekről nem tudunk semmit, A "Lenin és a vallás" 
cimü évfolyam dolgozathoz kikölcsönöztük a Lenin bibliográfiát, a Lenin: 
Marx Engels Marxizmus, a Materializmus és empiriokriticizmus cimü könyveket, 
Lenin müveinek kommentárjait és nem tudjuk ma sem, sikerült-e megoldani az 
illetőknek feladatát, Vagy esetleg szüksége lett volna más müvekre is? 

Könyvtárosok és olvasók - főként középiskolások - egyaránt szivesen 
használják, főként az irodalom tanulás segédeszközeként az analitikus kata-
lógust, Modern Írókról csak ennek a segítségével találunk adatot, s egy-egy 
iró cikkét, vagy tanulmányát is itt a legkönnyebb megkeresni. Mindannyian 
sajnáljuk, hogy ujabban késik a kiegészítés. 

Vannak olvasói kérdések, melyekre csak a megfelelő könyv segítségével 
adhatunk választ. Ezeket rendszerint felnőttek teszik fel, esetleg rejtvény 
megfejtése céljából, vagy baráti viták eldöntésére. Például: "Milyen volt 
Kolombusz hajója? Lehetőleg nagy szines képen," "A történelmi hajók modelle-
zése" cimü könyv alapján válaszoltunk. Vagy: "Kik fordították Moliere: Fös-
vény cimü vígjátékát magyarra?" A "Válogatott vigjátékok" jegyzetében talál-
tuk meg a választ. 

Egy idézetet: "Áll a kis lak pusztán ridegen 
Gyom veri fel nyájas udvarát" két napig kerestünk. Végűi 

Arany: Az elhagyott lak cimü versében találtuk meg. Hasonló módon került elő 
József Attila egy sora, kötetben. Ezeknél a kérdéseknél nem használhatunk 
segédeszközt, mert nincs, s nem is lehet, s megoldásuknál csak a könyvtáros 
stilusérzékére, olvasottságára és szorgalmára számithatunk. 

Vizsgálatunk nem terjedt ki valamennyi segédeszközre, A szépirodalom 
ajánló könyvjegyzékei, az egy-egy iró életmüvét feldolgozó kis személyi bib-
liográfiákról, más időpontokban aktuális kiadványokról nem irtam. Részben, 
mert más módon, részben mert más időpontban használhatók. Kimaradt a kata-
lógus, melyet minden nap forgatunk. E pár sorral csupán azt akartam érzékel-
tetni: milyenek az olvasók kérdései, melyekre naponta többször választ kell 
adnunk, T.H.O. 
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A SYDNEY-I "WAVERLEY MUNICIPAL LIBRARY-ROL 

Ausztráliában, Sydney városában jártam 1968 decemberében. A sok uj be-
nyomás mellett sem tudtam lemondani arról az élményről, amit egy városi 
könyvtár látogatása jelent. Maga a város nagy területen fekszik. A távolsá-
gok óriásiak, mivel a városközponton kivül, ahol az üzleti élet folyik, nem 
lehet sehol sem bérházat látni. A lakosság családi házakba'- él. Ezért köz-
igazgatási szempontból, egy-egy nagy területi egységet a körzeti tanácskozó 
testület hatáskörébe sorolnak. A testület székháza körül egy utcában üzleti 
negyed van. 

Vendéglátóim a Waverley körzetben laknak, igy jutottam el a Waverley 
Municipal Library-ba (Waverley Városi Könyvtár). Ebben a körzetben 22 ezer 
magyar él, ezért nem nagyon lepődtem meg, amikor bemutatkozás után a fiatal 
könyvtárosnő a szót magyarra forditotta és a beszélgetés éppen olyan egysze-
rűen folyt, mintha valamelyik hazai könyvtárba mentem volna tapasztalatcserére. 

A könyvtár felsőbb szerve a területi testület. Ez biztosit évi költség-
vetést, a személyzet fizetését és a dologi kiadásokat. A területen egy köz-
ponti könyvtár van, mely a nagy területen lehetőségeihez képest kölcsönző-
helyeket létesit. 

A központi könyvtár szerencsés helyzetben van, mert most költözött uj, 
tágas otthonába, ahol loo ooo könyvet könnyen el tudott helyezni. December-
ben még csak egy fiókja működött. Az 1969. évi keret további három fiók-
könyvtár létesítését teszi lehetővé. Egy fióknak 10-15.000 kötet könyvet 
szánnak. 

2 
A könyvtár alapterülete 400 m , a kölcsönzőreszen a szabadpolcok magas-

sága 130 cm. A legalsó polcsor 30 cm-el van a padlózat felett, igy a válo-
gató olvasónak nem kell tulmagasra nyújtózkodnia, sem magyon alacsonyra ha-
Iolnia, hogy elérje a kivánt könyvet. A könyveket, akárcsak nálunk, két cso-

•tra, szépirodalomra és ismeretterjesztő müvekre osztják.A szépirodalom 
szerzői Abc-hen, az ismeretterjesztő müvek szakrendben állnak, ezen belül 
Abc-rend érvényesül. Kollektor náluk nincs, ezért minden vásárolt müvet ne-
kik maguknak kell feldolgozniok. A katalógusé.] ec>szorositására gépük van. 
Ugyanezen a gépen készitik el a különböző nyomtatványaikat, címjegyzékeket, 
röplapjaikat, bibliográfiáikat. 

A könyvtár ingyenes. Igazolás után a terület lakója kölcsönzőkártyát 
kap és máris vihet könyvet. Külön érdekesség, hogy a Waverley Municipalhoz 
tartozó bármelyik fiókba visszaviheti a könyvet. A kölcsönzési idő 3 hét. 
Ha valaki meghosszabbítani kívánja a kölcsönzést, akkor he kell vinnie a 
könyvtárba a könyvet és csak akkor ujitják meg, ha nincs rá előjegyzés. Az 
előjegyzés hasonlóan történik, mint nálunk, de gyakran telefonon értesitik 
az olvasót, hogy a kivánt könyv rendelkezésére áll. Amig beszélgettünk, meg-
figyelhettem, hogy a könyvtárosok töltötték ki az előjegyzési kártyát. Egy-
szerre négy könyvet kölcsönöznek, de abból csak kettő lehet szépirodalom. 



Az olvasóterembe egyszerre 100 olvasó fér. Dupla polcsor választja el 
a kölcsönzőtértől, Az olvasóteremben kézikönyvek, folyóiratok vannak. 

A könyvtár felnőtt-részlegét üvegfal választja el a gyermekrészlegtől. 
Sok, bájos, nagyalakú, nagybetűs könyvük van. Ide járnak az alsótagozatu is-
kolások. A felsőtagozatosok, a 12 éven felüliek már a felnőtt könyvtárban 
találják meg könyveiket. A legkisebbeknek a szülők kölcsönöznek felnőtt, 
vagy gyermek olvasójeggyel. 

Maga a könyv kölcsönzése és visszavétele azonos pultnál történik, na-
gyon egyszerű módszerrel. A kölcsönzőpultba fényképezőgép van beépítve. Az 
olvasó kölcsönzőjegyét ráhelyezik a könyv címlapjára oly módon, hogy szerző 
és cim jól látható legyen a kölcsönzőjegy adatain kivül, a kapott képen, A 
fényképezés villámgyorsan lezajlik és utána annyi másolatot húznak le a 
filmról, amennyit csak akarnak. A filmtekercset teszik el dátum szerint a 
lejáratba, A nagy leolvasón, mint egy mikrofilmolvasón könnyen ellenőrzik 
minden könyv visszajöttét és ha a lejárat napján végigolvassák a két egymás-
mellé fektetett tekercset, ami visszajött, kidobják. Ha mégis valami vissza-
maradt, akkor az olvasóhoz rendkívül udvariasan megfogalmazott első felszó-
lítást küldenek. Állításuk szerint erre mindenki siet vissza a késedelmes 
könyvvel. De használnak másodra, figyelmeztető nyomtatványt is, valamint - ha 
szükséges - harmadlkat is, mely már a területi testület nevében szól. Erre 
- ugy nyilatkoztak - a legritkábban van szükség. 

A kölcsönzőtér és az olvasóterem hatórán helyezkedik el a felvilágosi-
tó pultja. Itt történik a beiratkozás, előjegyzés és természetesen a felvi-
lágosító munka is. A pult mögött van a bejárat a feldolgozó részleghez és 
kétség esetén könnyen lehet tanácsot kérni a kérdéses terület szakemberétől. 
Könyvjegyzékeik jók. Az ismeretterjesztő müveket szakonként foglalják jegy-
zékbe, minden könyveimnél tömör fogalmazásu mondat ad tájékoztatást a könyv-
ről. December elején már volt egy "legújabb könyveink" jegyzékük is, mely 
110 könyvet emelt ki a novemberi vásárlásokból. Ebből a 110-ből 60 mü isme-
retterjesztő és 50 szépirodalmi, az ajánló mondat ebből sem hiányzik. 

Az uj olvasó egyszerű, jól szerkesztett tájékoztatót kap a könyvtár 
használatáról és szolgáltatásairól. 

A karácsonyi és újévi nyitvatartási időről ügyes röplap tájékoztat, s 
ezt minden olvasó kezébe adják. 

Végezetül még néhány szót a könyvtárosokról. Feltűnően fiatal dolgozók-
kal találkoztam. Egy férfi volt a könyvtárban, ő a könyvtár vezetője: egye-
temet végzett. A többlek többségükben könyvtártechnikusok, akik a könyvtár-
ban érettségi után kezdtek dolgozni és ha megfelelnek s kedvük tartja, három 
éves esti könyvtárosi iskolát végeznek. Mint mondták, hosszabb képzés nem 
fizetődik ki, mert a nők általában addig dolgoznak, amig gyermekük nincs, 
aztán otthon maradnak, amig fel nem nevelik gyermekeiket. Általában csak 
azok a nők vállalnak újból állást, akik özveggyé váltak, vagy férjük vala-
milyen okból nem dolgozik, nem dolgozhat. A női munkaerőt itt is rosszabbul 
fizetik, - mint általában a kapitalista államokban. A könyvtárosi munkakör 



Hazánk felszabadulásának negyedszázados évfordulójára az MSZBT Budapes-
ti Elnöksége, a Fővárosi Művelődési Ház és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
közös munkájaként jött létre ez a kiadvány. 

Feladata: a népművelőket komplex módon segíteni az ünnepi megemlékezé-
sek megszervezésében, módszertani tanácsokat adni az ünnepségsorozatok szín-
vonalának emeléséhez. 

Az összeállítás egyik kiemelkedő fejezete a Budapest felszabadulásának 
asoménynaptéra. Fővárosunk felszabadulásának eseményeit kronológikus sorrend-
ben követhetjük, egyidejűleg tájékozéű-ntunk a Budapesten működő s az ellen-
állási mozgalomban résztvevő csoport evékenységéről és a fasiszták pusz-
tításainak egy-egy szomorú tényéről. Párhuzamosan nagy vonalakban tájékozód-
hatunk a szovjet hadsereg hősies harcairól, s az országban végbemenő törté-
nelmi változásokról. 

Változatos az ismeretterjesztő előadások jegyzéke is; az összeállítók 
külön csoportosították a történelmi, irodalmi és művészeti témákat. 

A kötetben közölt könyvjegyzék főleg bibliográfiákat, antológiákat tar-
talmaz - annotációkkal. Az összeállításban felsorolt bibliográfiák segítsé-
gével irodalmi műsorokat, fejtörőket szervezhetünk, könyvkiállitásókat ké-
szíthetünk. 

A könyvtárakban felmerülő módszertani kérdések megválaszolásához is 
tanácsot ad a könyvjegyzék, hiszen a dokumentumok alapján hiteles adatokkal 
segíthetjük a hozzánk forduló olvasókat, a bibliográfiák segítségével pedig 
a korra vonatkozó politikai, történelmi és szépirodalmi kiadványokat tárhat-
juk fel. 

A mór felsoroltak mellett jelentős filmográfiát és fotokiállitások ren-
dezéséhez, dekorációk készítéséhez elég uőséges fotóanyagot tartalmaz a mód-

azonban megbecsült a női foglalkozások között. Fizetésük valamivel magasabb 
a pedagógusokénál. Más összehasonlító adatot nem lehetett találni, ami job-
ban érzékeltetheti az anyagi megbecsülé' t. Az olvasók számát nem tartják 
nyilván, hanem a kölcsönzések számát és a kötetforgalmat figyelik. 

Ennyit láttam a városi könyvtárban, gondolom, másokat is érdekel, ezért 
szólottam róla. 

RUDAS KLÁRA 

ÚJ KIADVÁNYAINK 



szertani utmutató. 
A hármas összefogásból született anyag összességében alapos, körültekin-

tő munkának bizonyult. Az összeállítás jellegénél fogva is nagy érdeklődésre 
tarthat számot, ezért külön örvendetes az a tény, hogy idejében jelent meg. 
Segítségével a felszabadulásra vonatkozó, s a már most jelentkező igényeket 
sokoldalúan elégíthetjük ki. 

A Budapest felszabadulásának eseménynaptára és a Könyvjegyzék cimü feje-
zeteket könyvtárunk Bibliográfiai Osztályának munkatársa, Lakos Katalin ál-
lította össze, a lektorálás munkáját Szőke Tiborné végezte. 

A kiadvány a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár sokszorosítójában készült 
1 ooo példányban} technikai kivitelezése tetszetős. A kiadványszámot nézve,-
az első pillanatban ugy tűnik, hogy elég, hiszen ez a fajta módszertani ut-
mutató nem kimondottan az olvasók, hanem népművelők, igy könyvtárosok - te-
hát szakemberek - részére készült. Mégis, az adott történelmi időszak jelen-
tőségét és az összeállítás felhasználhatóságának sokrétűségét tekintve, in-
dokolt lett volna a nagyobb példányszám. 

RADVÁNY TIBORNÉ 
7-es gyermekkönyvtár 

TÖRTENELMI 
EMLÉKEZTETŐ 

Minden könyvtár készülődik a felszabadulási évforduló megünneplésére. Ez 
az az időszak, amikor diákok, uttörővezetők, olvasók, tanárok és más aktivis-
ták a könyvtárosoktól kérnek segitséget. Anyag kell a történelem- és iroda-
lom-órák illusztrálásához, kiállítások, előadások tartásához. Ehhez a feladat-
hoz kaptunk segitséget eWel az uj kiadvánnyal, is, a fasizmus elleni harc, a 
háborús évek és a felszabadult országban történt eseményeket idéző müvek an-
notált jegyzékével. 

A harminc szépirodalmi és tizenhét ismeretterjesztő müvet tartalmazó fü-
zetet Lakos Katalin szerkesztette. Az ismertetések lelmondjék a könyv rövid 
tartalmát és megjelölik a történelmi időszakot, amelyről a mü szól. Több 
könyvnél külön felhívják a figyelmet a felolvasásra alkalmas részekre. Való-
jában minden könyvben lehet idézhető sorokat találni, mindegyik mü vallomás 
és emlékeztető. 

Egy-egy lengyel, cseh, német, szovjet, francia, román szerző müve is sze-
repel az összeállításban, Európa népeinek antifasiszta harcát illusztrálandó. 

A tizenhét ismeretterjesztő mü dokumentumokat tár fel az emiitett törté-
nelmi időszakról, hitelessé téve a szépirodalomban megelevenedő eseményeket. 
Lényeges és döntő kérdés minden ember számára, hogy világosan lássa és ér-
telmezze az elmúlt 25-30 év eseményeit, ne feledje a borzalmakat, a küzdel-
meket és a harcot. 



Ez az irodalmi összeállítás is, mint bármilyen hasonló, szubjektív... 
elvenni és hozzátenni is lehet. Elmélyíteni és elomezni kell az egyes té-
maköröket, de ezt már mindenki saját könyvtárában elvégezheti. 

F A R K A S JÓZSEFNÉ 
2-es könyvtár 

Szerkesztett»; PÍTAKI FEREÎfC 
A felszabadulást köszöntő kiadványaink sorában előkelő hely illeti meg 

ezt a gyűjteményt. Tudjuk, hogy ceak másolatok - olykor szinre, méretre pon-
tosan, máskor csak megközelítő mértékben -, mégsem lehet megindultság nél-
kül szemlélni közelmúltunk történelmének e dokumentumait. A harc és a meg-
induló épités lázában születtek, szinte minden egyes darabjuk történelmet 
formált. Akik felnőtt fejjel élték át ezeket az időket, még emlékezhetnek 
rá, mennyire revelációként hatottak, az emberi szó meggyőző erejével szól-
tak a plakátok a falakont "Ha élni akarsz, költözz fel a pincéből...", "Ro-
mok között élni szégyen».," 

31 eredeti dokumentum, röplap és plakát mása, a rendelkezésre álló a-
nyaghoz viszonyítva csekély szám, de a gondos válogatás folytán az egész kor-
szakot jelképezi. Helyet kapott benne az antifasiszta rrr galom néhány röp-
lapja, a felszabadító Vörös Hadsereg közleményei a lakosuághoz, történelmi 
bejelentések plakátjai, mint például az Ideiglenes Nemzetgyűlés szózata a 
magyar néphez és a Fegyverszüneti egyezmény. Nagy számban szerepelnek az el-
lenállási mozgalom, majd az újjáépítés és nemzeti felemelkedés élére álló 
Magyar Kommunista Párt dokumentumai. Az első irás, a"liagyarország demokrati-
kus újjáépítésének és felemelkedésének 1944-es programja"és az 1946-os "A 
legsürgősebb kormányzati teendők" között csak két év telt el, de hogy micsoda 
két év, arról a közbeeső dokumentumok ékesen szólnak. 

Elsődlegesen kiállítási anyagnak szánt kiadvány, de kár volna, ha csak 
térlókban nézegethetnénk. Kézbe kell adni, olvastatni, hogy a történelem va-
rázsa ejtse rabul az olvasót, emlékeztesse az idősebbeket és tanítsa a fia-
talokat. 

Készítőinek, válogatójának köszönetünk, 
GÁLICZKT ÉVA 



Lakos Katalin: Budapest 
felszabadulásának 

eseményei 
örömmel üdvözöljük Bibliográfiai Osztályunk uj kiadványát, a Lakos Ka-

talin gondos szerkesztésében megjelent eseménynaptárt. 
Ez a fontos munka Budapest felszabadulásának eseményeit tárja fel kro-

nologikus rendben, 1944 szeptember elejétől 1945 április 4-ig, hazánk fel-
szabadulásáig. Történelmünk egyik legfontosabb, legizgalmasabb korszakát ve-
títi elénk az eseménynaptár. Ebben az időben tombolt a nyilas terror Buda-
pesten, de már a Magyar Kommunista Párt vezetésével megindult az ellenállási 
mozgalom, gyakorivá váltak a partizánakciók. Részletesen tárgyalja e kiad-
vány Budapest kerületeinek felszabadítását, a harcok színhelyeit és időpont-
ját. 

Budapest felszabadulásának eseményei 164 adatával nélkülözhetetlen se-
gédeszköz a könyvtárosok, történészek, uttörővezetők részére. 

Dicséret illeti az összeállítót, Lakos Katalin kolléganőnket, mert fon-
tos munkát végzett, hiszen ennyire részletes, csak Budapestre vonatkozó e-
seménynaptár még nem állt a rendelkezésünkre. 

Jó munkát végeztek a kiadvány gondozói is, mert lehetővé tették, hogy 
időben megkapjuk e fontos segédeszközt. 

Ami kifogásolni való: csak 150 példányban jelent meg, igy nem jut el 
mindenkihez, aki igényt tart rá.* 

BLRÓ IRÉN 
11-es könyvtár 

Az utánnyomás folyamatban van. (Szerk.) 

Most jelent meg! 

SZABAD HAZÁBAN. Ajánlójegyzék Hazánk felszabadulásának 25. évforduló-
jára cimen értékes kis kiadvány jelent meg a gyermekkönyvtárosok részére. 
Könyvtárunk e füzetét Kepes Ágnes és Rostás Jenőné állította össze. "Aján-
lójegyzékünkkel segítséget kívánunk nyújtani a gyermekkönyvtárosok felsza-
badulással kapcsolatos munkájában"- irják bevezetőjükben. A célt el is é-
rik, mert időben adnak áttekintést 65 mü cimfelvételezésével és számos rö-
vid annotációval, dokumentumok, történelmi riportok, életrajzok, visszaem-
lékezések, regények és elbeszélések felsorolásával e témakörből gyermek-
könyvtárosainknak. — Jelzik: nem törekedtek teljességre, a szépirodalmi mü-
vekből csak a művészileg értékes, színvonalas kiadványokat sorakoztatták fel. 



Néhány elbeszélés több antológiában szerepel, ezeknek minden lelőhelyét köz-
lik, nivel nem minden könyvtárban azonos a könyvanyag. 

Szocialista hazaszeretet, igaz értelemben vett nemzetköziség egységes 
irányában történt ez a válogatás. Dicséret illeti az anyaggyűjtésben részt-
vevő l-es és 15-ös gyermekkönyvtárak segítőkész munkatársait is. 

A nők helyzetével foglalkozó 
ujabb irodalom a Fővárosi Sza-
bó Ervin Könyvtárban 

eisten, a kiadvány terjedelméhez szabottan, jól összeállított válogatott 
jegyzéket jelentetett meg könyvtárunk Olvasószolgálata} a jegyzék angol, 
szovjet, francia, német, olasz és magyar szerzők e témakörrel kapcsolatos 
szociológiai müveiről ad hasznos tájékoztatást. 

VASVÁRI ISTVÁN 



Igazgatósági ülések 

Az igazgatóság november 11-i ülé-
sén - a felügyeleti szervünknek 
történő felterjesztés előtt - meg-
vitatta az 1970. évi költségvetés 
tervezetét 5 
... foglalkozott az állománynyil-
vántartás uj rendjére kidolgozott 
javaslattal. 

November 18-án foglalkozott az 
1970 január l-re tervezett bérkor-
rekció előkészitéséveli a szombat-
vasárnap nyitvatartó könyvtárak 
problematikájával} 
... elfogadta a Propaganda Osz-
tály vezetőjének személyére tett 
javaslatot} 
... döntést hozott arról, hogy 
1970-ben a KISZ-titkár az igazga-
tósági üléseken rendszeresen részt 
vegyen. 

December 2-i ülésen Révész Ferenc 
igazgató ismertette a Fővárosi Ta-
nács VB Népművelési Főosztályánál 
leiratát, amelyben az 1969. év] 
beszámoló jelentés és az 1970-es 
terv elkészítésének főbb szempont-
jait közli. A homályos pontokra 
nézve Révész Ferenc elvtárs kér-
déssel fordul a Főosztály illeté-
keseihez} 
... tudomásul vette a Gazdasági 
Főosztály jelentését az 1969. évi 
karbantartási terv végrehajtásáról. 
A jelentéssel kapcsolatos problé-
mák megvitatására későbbi idő -
pontot tűzött kij 

... határozatot hozott a 11-es, a 
12-es és a 14-es könyvtárak gyer-
mekrészlegének önállósításáról} 
... tudomásul vette a bejelentést 
arról, hogy a központi épület Ren-
delő helyiségének tatarozás! munkái 
1970 februárjában megkezdődnek. Ez 
időpontig gondoskodni kell az itt 
dolgozók átmeneti munkahelyéről.Az 
illetékeseknek meg kell kísérelni-
ük,hogy a galériát és az ide veze-
tő lépcsőt az eddiginél célszerűbb 
módon ujitsák.fel} 
... Révész Ferenc igazgató ismer-
tette a Fővárosi Tanács VB Népműve-
lési Főosztályának leiratát a kerü-
leti könyvtárak szombati-vasárnapi 
nyitvatartása tárgyában. Ennek 
alapján részletes terv készül az 
illetékes kerületi könyvtárak kije-
lölésével és ennek kihatásaként a 
megfelelő létszám és bér meghatáro-
zásával} 
... döntött arról,hogy a Szakszer-
vezeti Bizottsággal egyetértésben 
ugy módosítja a Munkaügyi Intézke-
dést,hogy a jövőben a kormányki -
tüntetésekhez és a Kiváló Népművelő 
kitüntetéshez 12 nap, egyéb tárca-
kitüntetéshez és a FSZEK Kiváló 

Dolgozója cimhez 6 nap jutalomsza-
badságot ad} 
... tudomásul vette a KISZ-titkár 
információját arról, hogy a VIII. 
kerületi KISZ-Bizottséggal egyetér-
tésben a KISZ-fiatalok egy része az 
"Olvasó ifjúságért" mozgalom jegyé-
ben a munkahelye szerinti kerület-
ben végez társadalmi munkát. Szer-
vezetileg továbbra is a FSZEK KISZ 



alapszervezetéhez tartoznak. 
•Wt. 

December 9-én kibővített igazgató-
sági értekezlet vitatta meg a bér-
korrekciós javaslatokat} 

j ... a szombati, vasárnapi olvasó-

termi szolgálat, Illetve kölcsön-
zés részleges bevezetésével kap-
csolatos szervezési problémákat, 
valamint a személyi és dologi ki-
adásokra vonatkozó konkrét javas-
latot. 

PÁRTHIREK 
A VIII. kerületi Pártbizott -
ság VB elfogadta a p értalap-
szervezet javaslatát, melynek ér-
telmében Erdődy Perencné elvtárs 
1970 februártól 5 hónapos pártis-
kolára megy. 

1969 december 6-án taggyűlést tar-
tottunk, melyen Hont Péterné párt-
titkár ismertette a Központi Bi-
zottság 1969 novemberi ülésének ha-
tározatait. 

A pártvezetőség a pártalapszerv 
minden tagjának, a könyvtár vala-
mennyi dolgozójának boldog uj esz-
tendőt, jó egészséget, közös mun-
kánkhoz sok sikert, egyéni életük-
höz sok boldogságot kíván. 

KISZ -hirek 

KISZ tagságunk október JO-án uj 
vezetőséget választott. KISZ tit-
kári Havas Katalin. Agit. prop, 
titkárok: Benkő Attiléné, Sándor 
Ottóné. Szervező titkár: Zimonyi 
Erika. Munkafelelős és a Bibliog-
ráfiai Csoport vezetője: Székely 
Ervinné Dóczi Éva. Kulturfelelős 
és az Antológia együttes vezetője: 

Klein Judit. A KISZ-csoportokkal 
foglalkozik: Bezsák Lászlóné és 
Varga József, aki sportfelelős is. 
Reszortnélküli: Láda Hajnal. Mun-
kájukhoz sok sikert kívánunk! 

Nyolcéves KTSZ-titkéri tevékenysé-
góért az egész tagság nevében ez-
úton is köszönetet mondunk Marusz-



ky Józsefnek. Sok sikert kivénunk 
a KISZ BB Kulturális Bizottságában 
folytatott munkájához. Reméljük, 
hogy szakmai és mozgalmi tapaszta-
lataival továbbra is támogatja a-
lapszervezetünket. 

November 10-én tartotta vezetőségi 
ülését az uj KISZ vezetőség, mely-
en a Jelölő bizottság részletesen 
beszámolt munkájáról, ismertette 
a tagság-, illetve az intézet- ós 
a pártvezetőség köréből begyűjtött 
javaslatokat« 

A novemberi és decemberi KISZ cso-
portértekezleteken a munkaterv 
összeállítására vonatkozó javasla-
taikat mondják el a csoporttagok. 
Néhány helyen átszervezésre és uj 
csoportvezető választásra is sor 
kerül. 

Tolnai György elvtárs három alka-
lommal tartott konzultációt poli-
tikai gazdaságtanból a 2 1/2 éves 
tanfolyam hallgatóinak. 

Szakszervezeti hirek 

A Szakszervezeti Bizottság 
megszervezte és lebonyolította a szakszervezeti bizalmiak tanfolyamát, a -
melynek tematikája a szakszervezeti munka minden területére kiterjedt s a-
nyaga, információi sokrétűen segitik a bizalmiak gyakorlati munkáját} 

9 
megszervezte a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulójának megünnep-
lését« Színvonalas műsorának megszervezéséért F a r k a s J á n o s n ó t 
illeti köszönetünk} o 

megtárgyalta a könyvtár szakszervezeti alapszervezetének hatásköri jegyzékét, 
amely rögziti a szakszervezeti tanács és a szakszervezeti bizottság döntési, 
egyetértési, jóváhagyási, véleményezési, ellenőrzési és kifogásolási jogköré-
be tartozó feladatokat, teendőket, valamint meghatározza a társadalombiztosí-
tási tanács (TT) feladatkörét, hatáskörét, szervezetét, továbbá a szakszerve-
zeti csoportok, főbizalmiak és bizalmiak feladatait, teendőit, jogkörét» 

O 
javaslatot dolgozott ki a törzsgárdarendszer megteremtésével, a törzBgárda-
tagság elismerésével akpcsolatban 

o 
elkészítette és megtárgyalta alapszervezetünk 1970 évi költségvetését} 

o 
összegyűjtötte a reszortfelelösök munkaterveit az SZB jőv5 évi munkája meg-



tervezéséhez * I • 
o 

elbúcsúztatta Szász Xárolynét, szakszervezeti bizottságunk tagját, a TT hosz-
Bzu éveken ét tevékenykedő elnökét» o 
•egtárgyalta a könyvtárunktól megvált SZB, TT és tanácstagok helyettesíté-
sével, uj tagok kooptálásával kapcsolatos személyi kérdéseket» 

o 
megtárgyalta és tovább munkálja könyvtárunk dolgozói bérezésének, jutalmazá-
sának irányelveire tett javaslatait) 

o 

megszervezte dolgozóink gyermekeinek Télapó-Ünnepélyét. 

A Szakszervezeti Tanács 
decersbar 16-i ülésén megtárgyalta az alapszerv hatásköri jegyzékét, az 
1970. évi költségvetést és a megüresedett tisztségekbe történő Választás 
személyi javaslatait. 
A Szakszervezeti Tanács határozatainak ismertetésére következő számunkban 
visszatérünk. 

Legutóbbi számúik egyik hírének kiegészítéseként közöljük, hogy Pályi Dénes-
nét, a 45-ös könyvtár vezetőjét a Munkuaozgalsi Szakbizottság tagjának vá-
lasztotta. _ _ 

SPORTHÍREK 
Könyvtárunk sportköre december 11-én megtartotta tisztújító közgyűlését. A 
sportkör működéséről szóló beszámolók meghallgatása után a közgyűlés határo-
zati javaslatot fogadott el s a következő uj vezetőséget választottai 
A sportkör elnökei Márffy István 
elnökségi tagjai: Csomor Tibor, Hargitai Hándorné, Jancsovics Klára, Varga 

József 
Számvizsgáló bizottságának elnökei Oravecz Zsuzsa, tagjai: Doraby Lászlóné 

és Karvázy Csaba 
Az aktiv, sok jó ötletet felvető közgyűlésre s a sportkör jövendő munkájának, 
terveinek ismertetésére visszatérünk. 



EZ TÖRTÉNT . . . 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 52» évfordulóját intézetünk dolgozói 
november 5-én az MSZMP VIII. kerületi Bizottsága kultúrtermében ünnepelték. 
Ünnepi beszédet mondott Simon Lászlóné, a 32-es, sashalmi könyvtár vezetője. 
(A kitüntetésekről és jutalmakról lapunk Személyi hirei-ben számolunk be») 

November 22-én a fiókkönyvtárakkal rendelkező kerületi könyvtárak vezetői és 
a fiókkönyvtárak munkatársai értekezleten vettek részt. Bevezetőt Mikó Zol-
tán tartott az igazgatósági ülésen elfogadott beszámoló alapján. A vezetők 
és munkatársak sok közérdekű kérdést vetettek fel. Ezekről jegyzőkönyv ké-
szült, amelyet a Propaganda Osztály és a Kerületi Könyvtárak Osztálya egya-
ránt figyelembe vesz az 1970-es évi munkájában. 
A Kerületi Könyvtárak Osztálya kéri a fiókkönyvtárak munkatársait, hogy igé-
nyeik teljesítéséről, a továbbiakban felmerülő problémáikról adjanak rend-
szeresen hirt a Könyvtári Híradóban. 

A Szlovák Tudományos Akadémia történelmi folyóirata, a Historické Studie 
[Bratislava] legutóbbi száma közli Tolnai György munkatársunk A szovákiai 
textil-manufaktura és a paraszti szövés-fonás fejlődése (1850-1867.) cimü 
tanulmányát szlovák nyelven. 

o 
A felnőtt könyvtárakban 

A szabadpolcossá átalakított 5-aö könyvtárba október 10-én három szakközép-
iskolai osztály 132 tanulója látogatott el. Bálint Lehelné könyvtáros mutat-
ta be a könyvtárat, ismertette a kézikönyveket és azok használatát. 

A 12-es könyvtár műszaki részlegének ötletes, kiállítással egybekötött ren-
dezvényén, melyet a Keravill dolgozóival közösen szerveztek, nyolcvanan vet-
tek részt. Ugyanekkor háztartási kisgépek és elektromos készülékek szakszerül-
használatáról tartott előadást dr. Tokai Ferenc. 

A Jubileumi olvasómozgalom X. kerületi megnyitóját október 23-án tartották 
a kerület társadalmi és népművelési szervezeteivel közösen, a 23-as könyv-
tárban. Elbert János bevezetője után az Irodalmi Színpad művészei tolmácsol-
ták a pályázati könyvekből dramatizált részleteket. Az előadás után 70 
pályázati könyvet sorsoltak ki a résztvevőknek. 

Bárány Tamás Íróval találkoztak a 12/1-es könyvtér olvasói október 7-én. 

Modern könyvtárral gazdagodott hálózatunk november 6-án. A Budafoki Kisér-



leti Lakótelepen megnyílt a 13/2-es könyvtárfiók. Révé3z Ferenc igazgató ün-
nepi beszéde után az Antológia együttes adott rövid műsort. 

Felszabadulásunk 25. évfordulója tiszteletére előadás-sorozatdt indított a 
23-as könyvtár. Az első előadást november 13-án Giró Szász László tartotta 
"Történelmi idők az irodalomban" cimmel, 

A békemozgalom 20. évfordulója alkalmából "Vilégszolidaritás napja Vietna-
mért" cimmel ifjúsági béketalálkozót rendezett egésznapos programmal novem-
ber 14-én a 23-as könyvtár, a Hazafias Népfront IX. kerületi Bizottsága, a 
Puskás Tivadar Távközlési Technikum és az Irinyi János szakközépiskola. Dél-
előtt dr. Péntek Gyula ujségiró tájékoztatta a fiatalokat az időszerű politi-
kai kérdésekről. Délután szolidaritási nagygyűlésen - melyen vietnami vendé,y 
gek is résztvettek - Csohány Gabriella újságíró beszélt a Béketanács munká-
járól és a vietnami nép hősi küzdelméről. Előadását Bánki Zsuzsa és Bitskei 
Tibor színművészek versekkel illusztrálták. A program Devecseri Gábort Homé-
rosz és a béke cimü előadásával zárult. A találkozón 515 fiatal vett részt, 
sokan közülük másnap ellátogattak a Hanoi Parkba, hogy elhelyezzék a kegye-
let virágait. 

A felszabadulási- és Lenin-évfordulóhoz kapcsolódó müvekből a 23/1-es, Illa-
tos uti könyvtárban november 20—ón kiállítással egybekötött könyvismertetést 
rendeztek a József Attila Szakmunkástanuló Otthon EISZ-Yezetőinek. A könyvtár-
ban folyamatosan foglalkoznak azokkal a szakmunkástanulókkal, akik részt 
vesznek a "Játék és Vallomás" olvasónapló pályázatban. 

A Radnóti Művelődési Ház és a 46-os könyvtár kiállítással egybekötött Radnó-
ti-emlékestet rendezett november 7-én, a költő halálónak 25, évfordulóján. 
Nádor Tamás előadását a Színművészeti Főiskola hallgatói illusztrálták sza-
valataikkal, Az előadás után a Radnóti cimü rövidfilmet vetítették. 

I 

November 12-én ugyancsak a Művelődési Házzal közösen oktató jellegű szavaló-
estet rendeztek a Házban működő irodalmi szinpad tagjainak. A résztvevők 
Ady Endre, Juhász Gyula ós József Attila verseiből, Budai István színművész 
előadásában hallgattak egy csokorra valót. 

A 47-es könyvtár munkatársai október 13-án uj könyveket ismertettek olvasóik 
nak. 

A Művelődési Körökben 

a 6-os könyvtár fiataljai október 13-án a Pannónia filmgyárba látogattak, a-
hol különböző gyártási folyamatokkal ismerkedtek, majd néhány rajzfilmet néz-
tek meg. 



A 22-es könyvtár Fiatal Olvasók Vitafórumában október 30-án műsorral egybe-
kötött szabad vitaestet rendeztek; 
november 13-án Simon tván költőt látták vendégül, aki Mai magyar irodalom 
cimrael tartott előadást; 
dr. Kelemen Géza"Kémelhárítás napjainkban" c. előadását november 27-én hall-
gatták meg a fiatalok. Az előadást élénk vita követte. 

A 28-as könyvtárban ez évben az érettségizők klubja helyett a dolgozók esti 
gimnáziumának első osztályosaival alakítottak irodalmi kört. Első összejöve-
telükön - október 20-án - József Attila: A Dunánál cimü versét elemezték.Kö-
vetkező foglalkozásuk cime: Mit jelent számunkra ma Homérosz és a görög mű-
vészet. 

A 33-ös könyvtár Ifjúsági Klubjában az alábbi programok szerepeltek: 
október 15-én vidám, zenés klubestet rendeztek; 
22-én közösen megnézték a televízióban a Magyarország-Dánia labdarugó mérkő-
zést, utána a fantasztikus irodalomról tartott előadást Mikó Zoltán; 29-én 
szabad klubfoglalkozás volt; 
november 5-ón Mai magyar irodalom cimmel tartott előadást Mikó Zoltán; 
mivel valamennyi klubtag rendelkezik olvasónaplóval, rendszeresen összejönnek 
és a napló egy-egy feladatát közösen megbeszélik. Ez történt november 12-én 
is; 
november 26-án váci Mihály személyéhen kedves vendéget láttak vendégül a 
klubban. 

A 37-es könyvtár Művelődési Köre is megkezdte foglalkozásait októberben. Ka-
rádi Éva: Diákmozgalmak nyugaton 1968/69 cimmel tartott előadást október 14-
én. Az előadáson részt vett Kerekes András ujsógiró isj 
november 1-én zenés ismerkedési estet rendeztek; 
november 7-én közösen kirándultak Dobogókőre; 
11-én vitát rendeztek Bárány Tamás: Velünk kezdődik minden cimü könyvéből,ez 
alkalommal az iró is ellátogatott a könyvtárba; 
ugyancsak a 37-es könyvtár Fiatal Olvasók Klubjában, melynek foglolkozásain 
kizárólag ipari tanulók vesznek részt, az alábbi foglalkozások voltak az el-
múlt időszakban: 
október 13-án Tamási Áron: Ábel cimü könyvéből olvastak fel részletet és vi-
tatták meg; 
20-án Olvassunk együtt cimen Móra: Kalcinált szóda cimü novelláját beszélték 
meg} 
27-én Solohov: Emberi sors cimü kisregényéhői olvastak fel részleteket, majd 
közösen megvitatták; 
november 3~ÁN A költészet gyöngyszemeiből. Beszélgetés versekr*T. 
10-én Irodalmi sanzonok, megzenésített versek; 
17-én Irodalmi játékok. Hideg Sándor bemutatása. 



A foglalkozásokat Mikó Zoltán vezeti, s a cél a szakmunkástanulók olvasóvá 
nevelése. Egy-egy összejövetel alkalmával közösen oldják meg a "Játék, és 
Vallomás" olvasónapló feladatait. 

A 48-as könyvtárban szerda délutánonként klubkölcsönzés van a fiataloknak. 
Egy alkalommal volt kötött program: október 22-én Nácsa Klára: Hemingway 
Világa cimmel tartott előadást. 

Két könyvtárban uj munkatárs vette át a Művelődési Kör Vezetését: 
a 57-es könyvtárban Idler Ágnes és a 22-es könyvtárban Szinnai Józsefné, 
Munkájukhoz sok sikert kivánunkl 

EZ TÖRTÉNT A GYERMEKKÖNYVTÁRAKBAN 

A "Szabad hazában, Lenin utján." cimmel meghirdetett úttörőmozgalom felada-
tainak segítésére több könyvtár az iskolákkal, művelődési házakkal együtt-
működve szervezett előadásokat. A 20-as gyermekkönyvtár és a Művelődési Ház 
közös rendezvényén Leninre emlékezett, a XVII. kerületi könyvtárak felsza-
badulási előadássorozatot szerveztek. A 23/1-es könyvtár könyvbemutatót 
tartott az örsvezetők részére. 
Ez évben is megrendezték a már hagyományossá vált pionir-uttörő találkozót 
a XVIII. kerület 24-es könyvtárában. Az úttörők a felszabadulás jegyében 
összeállított műsorral köszöntötték a szovjet Vendégeket. A pionírok rövid 
irodalmi műsorukban Lenin elvtársról emlékeztek meg. A találkozó sikeréhez 
a kerületi MSZBT is hozzájárult. 

A 37-es könyvtárban november 7.-e tiszteletére rejtvényfejtő versenyt szer-
veztek, igy emlékeztek meg a történelmi évfordulóról. 

A 12-es könyvtárban ünnepi rajgyülésen méltatták az évfordulót a Harmat ut-
cai iskola pajtásai. 

"A magyar könyvkiadás és készítés" cimmel Csertői Oszkár tartott előadást 
a 15-ös gyermekkönyvtárban, ezt követően a gyerekek ellátogattak a Kossuth 
Nyomdába. A könyvtár a témához kapcsolódó kiállítást készített. Egy más al-
kalommal "Az ón városom" cimmel, a III. osztályosok részére tartottak játé-
kos foglalkozást, majd a témához kapcsolódó filmet vetítettek. 

Munkácsy Mihályról és Puskás Tivadarról emlékeztek meg a 9-es gyermekkönyv-
tárban. 

"Az ősember és kora" cimmel V. osztályosok részére könyveket és diafilmet 
mutattak be a 10-es gyermekkönyvtárben. 



Az I. kerületi Művelődési Ház ós a 20-as gyermekkönyvtár népművészeti soro-
zat előadásaiban dr. Bodrogi Tibor, a MTA tagja "A művészetek eredete" cím-
mel, Varga Sóra műfordító "A csillagok szivétől a bőbeszédű teknősbékáig" 
cimmel tartott előadást. 

"Az én muzeumom" sorozat két könyve alapján vetélkedővel egybekötött művé-
szettörténeti foglalkozást tartottak a 38-as gyermekkönyvtárban. Megemlékez-
tek Munkácsy és Csontváry művészetéről, 

A 16-os könyvtár és az l.sz. általános iskola fizika szakkörének jó együtt-
működése lehetővé tette, hogy a szakkör 17 tagja a könyvtárban tartott szak-
köri foglalkozáson a megadott témához könyvet keressen. Több könyvet köl-
csönöztek az "Atom-energia, atomkutatók" cimü előadáshoz. Egy más alkalom-
mal a könyvtár rendezésében "Korok, vallások, istenek" cimmel tartottak elő-
adást az olvasóknak. 

Dr. Vasváry Artúr a "Föld és Ég" cimü folyóirat főszerkesztője a 43-as 
könyvtár gyermekrészlegében előadást tartott ''Egyiptom" cimmel. Az előadást 
szines diafilm vetítés tette szemléletessé. 

A "Kisdobos" és a "Pajtás" cimü folyóirat szerkesztőivel találkoztak a 39-
83 és 36-os könyvtár olvasói. Sok kérdés, élénk vita tette hangulatossá a 
találkozót. 

A Muzeumi Hónap alkalmából muzeum-látogatást szervezett két alkalommal a 
23-as könyvtár. Megtekintették a Nemzeti Muzeum "Magyarország története a 
honfoglalástól 1849-ig" kiállítását. Látogatást tettek a Központi Igazgató-
ság Technológiai Osztály restaurátor műhelyében. 

"Expedíció a Déli-sarkra" cimmel Rockenhauer Pál tartott élménybeszámolót 
a 24-es könyvtár gyermekolvasóinak. 

Mikszáth Kálmán életéről és munkásságáról irodalmi délutánt tartottak az 
l-es és 15-ös gyermekkönyvtárban. 

A kőbányai könyvtárba járó irodalmi szakkör Ady hazafias költészetéről tar-
tott vitát. A megbeszélést versek "bemutatásával színesítették. 

A 2-es gyermekkönyvtárban "Az igazságos Mátyás" cimmel csoportos foglalko-
zást tartottak. 

"Mit jelentenek számunkra a versek" cimmel tartottak előadást a 20-as gyer-
mekkönyvtárban. Az előadó Weöres Sándor s Bóbita cimü müvéből elemzett ver-
set. 



Eredményesen zárult az Aszódi uti könyvtárban meghirdetett többfordulós szel-
lemi totcí, melynek az volt a célja, hogy a vetélkedőben résztvevő pajtások 
a feltett kérdésekre kézikönyvek, folyóiratok segítségével találják meg a 
helyes választ. 

Az újpesti gyermekkönyvtár olvasói Fekete Istvánról elnevezett klubot hoz-
tak létre. A klub célkitűzése, hogy az iró müveiből könyvvitát, könyvismer-
tetést tartsanak, kiegészítve természettudományos ismeretekkel. így került 
sor a Kele cimü könyv vitájára, majd levetítették a "Száz éves az Állatkert" 
cimü diafilmet. 

"Ifjú könyvbarátok köre" alakult a 3-as és 40-es könyvtárban, 

író-olvasó találkozón Mándy Iván és Horvát Árpád találkozott az l-es és 28-
as könyvtár olvasóival. 

Novemberben a gyermekkönyvtárak és részlegek több mint harminc alkalommal 
tartottak könyvtáriamereti, könyvhasználati foglalkozást. A szervezett könyv-
tárlátogatások lehetővé teszik, hogy a még nem könyvtártagok olvasókká vál-
janak. 

Az alsótagozatos olvasók részére valamennyi könyvtár tart rendszeresen mese-
órát, játékos foglalkozást. Az l-es gyermekkönyvtárban az Eötvös Klub Mari-
onett együttese két mesét mutatott be. Más alkalommal tréfás meséket ismer-
tettek a könyvtárosok. 

A 2-es gyermekkönyvtárban több foglalkozást tartottak a napközisek és az 
irodalom szakkörösök részére. Benedek Elek, Móra Ferenc meséit ismertették. 
Más alkalommal a "Kutyabarátaink" cimü foglalkozáson természettudományos 
könyveket mutattak be, elbeszéléseket olvastak fel. 

A "Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack"meséjét dramatizálták az 5-ös 
könyvtárban. 

A mesék eredetéről, sokféleségéről beszélgettek a gyerekek a Csepel-Csillag-
telepi könyvtárban. A napközis csoportok részére Lipták Gábor: Aranyhid, Az 
érckakas, valamint Milne: Micimackó cimü meséjével ismerkedtek a gyerekek a 
6-os, 10-es és 20-as gyermekkönyvtárakban. 

őrsök közötti meseolvasó versenyt szerveztek a kőbányai könyvtárban, nagy 
sikerrel. Más alkalommal a Harmat utcai iskola napközisei adtak bábmüsort a 
könyvtárban. 

A XIII. kerületi Uttörőházzal közösen játékos foglalkozást szervezett a 19-



ea könyvtár "Mesét mondunk a kisdobosoknak" cimmel. A 23-as könyvtár ren-
dezvényén olyan "őszi" mesék szerepeltek, melyek a tananyaghoz kapcsolód-
tak. 

A Ságvári uti iskola kérésére négy részből álló mesesorozatot szervezett a 
24-es könyvtár. 

A 36-os és 40-es könyvtárban meghallgatták, majd eljátszották a gyerekek 
"A szelek ura" cimü mesét. 

Grimm, Móra, valamint Rab Zsuzsa meséskönyvéből tartottak meseórát a 37-es 
és 43-as könyvtárban. 

Személyi hírek 
Kinevezések, átsorolások 

Ecsedy Andornét az igazgatóság a Bibliográfiai osztály osztályvezető; helyet-
tesévé, Kovács Jánosnét a Propaganda osztály megbízott osztályvezető helyet-
tesévé, Vig Lajosné megbízott csoportvezetőt a Feldolgozó o&ztályon az 
osztályozó csoport vezetőjévé nevezte ki. 

Bornemissza lászlónét (központ) az igazgatóság a 7025-ös kulcsszámból 
7023-asba, Zimonyi Emerikát (központ) 7026-ból 7025-be, Füleki Jánosnét 
(l-es kvt.) 7025-ből 7024-be, Godányi Ákosnét (2-es kvt.) 7025-ből 7024-be, 
Kusnyár Lászlónét (6-os kvt.) 7025-ből 7024-be, Weisz Sándornét (lo-es kvt.) 
7025-ből 7024-be, Nitsch Lászlónét (22-es kvt.) 7025-ből 7024-be, Molnár 
Sándornét (25-ös kvt.) 7025-ből 7024-be, Kovács Lajosnét (28-as kvt.) 7026-
ból 7025-be, Tóth Jánosnét (28-as kvt.) 7025-ből 7024-be; Németh Sándornét 
(38-as kvt.) 7025-ből 7024-be sorolta át. 

Az igazgatóság határozata alapján három gyermekrészleg vált önállóvá 1970 
január elsejével: a 11-es gyermekkönyvtár, megbízott vezető: Pongor Pálné; 
a 12-es gyermekkönyvtár, kinevezeti vezető: Bóta Gyuláné; és a 44-es gyer— 
mekkönyvtár: megbízott vezetőt Barta Lajosné. 
Bérkorrekció 
Január elsejével sor került bizonyos bérkorrekcióra, mely az előző évekhez 
viszonyítva magasabb összeget tesz ki. Ez 412 munkatársunk bérét javitja. 
A korrekcióval intézetvezetésünk elsősorban a jó munkát kivánta honorálni, 



másrészt pedig bizonyos elmaradásokat - a lehetőség szerint - megszüntet-
ni. 

Kitüntetés, jutalom 
November 7-e, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulója alkalmából 
jutalomban részesültek a központ dolgozói közül a hálózatból 82-en. 
A "FSZEK Kiváló Dolgozója" cimmel tüntették ki magasszinvonalu munkájáért 
dr. Berza Lászlót és üray Bélát} nyugdijbavonulásuk alkalmából Szász Ká-
rolynét és Nagy Lajost, illetve jó munkájáért Koziel Ferencet Mi-
niszteri Dicsérő Oklevéllel tüntették ki. 

Célprémiumok 
A 22-es könyvtár dolgozói, Grósz Sándorné és Lakner Gyuláné l,5oo forint 
céljutalomban részesültek "A természettudományos és technikai irodalom szer-
zeményezésének és forgalmának tapasztalatai a 22-es könyvtárban" cimü mun-
kájukért. 
Illés Zsuzsa,a 28-as könyvtár dolgózója, l.ooo forint céljutalmat kapott 
"Vers- és szinmübarátok klubjának tartalmi is módszertani leirása" cimü dol-
gozatáért, 

Uj munkatársaink 

Szeretettel üdvözöljük uj munkatársainkat, Berecz Györgyöt, a Propaganda 
osztály vezetőjét, Gergely Júliát, a Budapest Gyűjtemény, Kovács Rozáliát, 
a Propaganda Osztály és Vankó Verát, a Gazdasági osztály dolgozóit. 

Kilépések 

Intézetünktől megválva, más munkahelyre távoztak! Albertini Béláné, a 2.3-as 
könyvtár, Csikász Istvánné, a 9-es könyvtár, Dóczi Györgyné, a 36~os könyv-
tár, Édes Andrásné, a 9-es könyvtár, Juhász Márta, a 4—es gy.könyvtár és 
Lindner Gusztáv, a 9-es könyvtár munkatársai, Oláh Attila, a Propaganda 
Osztály vezetője. 

Nyugüj 
December 31-én nyugdíjba ment Nagy Lajos, a Duplum, Lajos Mihályné, a Gaz-
dasági osztály, Halász Józsefné, a Perlés és Szász Károlyné, a Bibliográ-
fiai osztály dolgozója. Kívánunk jó egészséget és megérdemelt pihenéstl 

Születés 
Szeretettel köszöntjük Atkáry Győzőnét (4—as gy.kvt.) és a kis Timeát, Szer 
Kálmánnét, a B-gyüjtemény dolgozóját és a kis Balázst. A szülőknek szívből 
gratulálunk, a kis "könyvtérosgyerekekn^k" jó egészséget kivánunkl 



Intézetünk igazgatójához intézett levélben a IX. ker. Tanács Végrehajtóbi-
zottBágának elnöke a "Fekete-fehér, igen-nem" televíziós vetélkedő Borán 
tanúsított felkészültségükért elismerő sorokkal mondott köszönetet Harmat 
Ferencnének, Lukács Györgynének, Maruszky Józsefnek, Oravecz Zsuzsának ós 
Szeceődy Jánosnénak, 

BUCSU A NYUGDIJBAVONULÓKTÓL 

HALÁSZ JÓZSEFNÉ munkatársunk, aki rendkívüli szorgalommal, lelkiisme-
rettel végezte munkáját, 1969 december 31-ével nyugdíjba vonult. Halész Jó-
zsefné 1959 junius elsejétől dolgozott nálunk és kiérdemelte, mint példamu-
tató, jó munkatárs nemcsak a Perlési csoport, hanem könyvtárunk dolgozóinak 
szeretetét is. - Nem bucsuzunk tőle, mert mindaz, amit nálunk végzett, már 
Valamennyiünk munkájának része. 

Megérdemelt pihenést, jó egészséget, nyugodt életet kívánunk! 

X 

LAJOS MIHÁLYNÉ tiz évig dolgozott könyvtárunkban. A Központ ruhatárá-
ban teljesített szolgálatot. 

Munkáját szorgalmasan, odaadással végezte. Nemcsak munkatársai kedvel-
ték, hanem kedves figyelmességével az olvasók szeretetét is elnyerte. Meg-
köszönjük eddigi munkáját és jó egészséget kívánunk a jól megérdemelt pi-
henéshez 1 

« 

Szeretettel és munkatársi megbecsüléssel köszöntjük NAGY LAJOS raktár-
kezelőt, a Központi Hálózati Könyvraktár dolgozóját, aki december elsejével 
nyugdíjba vonult. S Z Í V Ó S munkájával, szerény magatartásával vivta ki munka-
társai megbecsülését. A 35-ös kerületi könyvtár raktárkezelőjeként mintegy 
másfél évtizeden keresztül megnyerte az olvasók bizalmát. A könyvtár sike-
reiben nagy szerepe volt az ő helyismeretének, a lakossággal való jó kap-
csolatainak. A könyvtár igazgatósága, dolgozói és az olvasók nevében kívá-
nunk Lajos Bácsinak jó pihenést, "boldog és hosszú életet. 

És már most meghívjuk - hogy ő legyen az első hivatalos vendég - az uj 
soroksári könyvtár megnyitó ünnepségére. 

35 

SZÁSZ KÁROLYNÉ 1969 december 31-én nyugállományba ment. Az első két 
évtől eltekintve - melyet mint fizetés nélküli ÁDOB gyakornok részben az 
egyetemen, részben a Századok szerkesztőségében neves professzorok mellett 
töltött - Szász Károlyné egész élete, 33 éven át könyvtárunkban folyt le. 
Évekig a Budapest gyűjtemény munkatársa volt, majd egyik gyermeke születése 
után néhány évig kerületi könyvtáros, azután ismét a B-gyüjtemény, majd a 
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katalogizáló következett. A Bibliográfiai osztály megalakulásától, 1951-től 
tudományos főmunkatársa, majd OBztályvezetőhelyettese lett. Nevéhez jelenté-
keny müvek, bibliográfiák, más kiadványok sajtó alá rendezése és a rövid i-
dő alatt közkedveltté vált irodalomtörténeti analitikus katalógus megterve-
zése és szerkesztése fűződik. 
Az intézmény életében számottevő szakszervezeti munkát is végzett. 1954 ó~ 
ta üdültetési felelős (néhány éve a Közalkalmazottak Szakszervezete Budapes-
ti Bizottságénak üdültetési aktivája is), valamint 10 éven át a Társadalom-
biztosítási Tanács elnöke volt, s e lelkiismeretesen és odaadással végzett 
munkákkal a könyvtár egész munkatársi kollektívájának elismerését és szere-
tetét vivta ki. 
A megérdemelt pihenéshez erőt, egészséget kívánunk. 


