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Krzsizsanovszkij, a régi bolsevik visszaemlékezésében olvastam. A péter-
vári börtön csendjét 1895 telén gyakran verte fel szokatlan zaj. Hatalmas 
könyveskosarakat hurcoltak a folyosón, s mindet egy cellába vitték. A cella 
lakója egy fiatal forradalmár jogász, a Harci Szövetség a Munkásosztály Fel-
szabadításéért szervezet egyik letartóztatott vezetője, Vlagyimir Iljics 
Uljanov volt. Vizagálati fogságban ült, s igy joga volt könyveket korlátlan 
számban behozatni. A börtön cenzora ártatlan hobbynak is tarthatta, rengeteg 
zemsztvo-statisztikai kiadvány volt közöttük, csupa unalmas gazdasági érte-
kezés, kimutatás. Mennyire tévedett! Ezeknek az adatoknak a segítségével ké-
szült a nagyjelentőségű mü, "A kapitalizmus fejlődése Oroszországi ul'', a 
programok, röpiratok, tervezetek. 

S mentek Lenin után a könyvek, családtagjai és barátai közvetítésével a 
távoli szibériai száműzetésbe is, magánkönyvtárakból, könyvkölcsönzőktől, 
rendkivüli mennyiségben. 



A hosszú emigráció évei alatt pedig megnyiltak Lenin előtt a világ hires 
könyvtárai. Munkanapjai nagy részét töltötte a British Museumban, a Biblio -
thèque Nationale-ban, de kedvelt helye volt a berni Société de Lecture is. 
Hazatérve a forradalom után újra használhatta, s használta is nagy mértékben 
az orosz könyvtárakat. S itt ismét eszembe jut egy Leninre nagyon jellemző 
epizód. Egyszer 1922 táján olyan könyvtárból kölcsönöztek ki számára könyvet, 
ahol csak helybenolvasás volt. Amikor ezt megtudta, kétségbeesett, hogy vele 
kivételt tettek, s gondoskodott a könyv haladéktalan visszajuttatásáról! 

Aki csak egy kicsit is ismeri Lenint, tudhatja, hogy a legkevésbé sem 
volt elvont szobatudós, doktriner., aki csak a könyvekből ismeri az életet. A 
való élet tényeit realista módon értékelő Lenin a könyvben az élet ismereté-
nek, a tapasztalatoknak a tárházát, az eszmék gyűjtőhelyét értékelte, s talán 
ugyanaz s mély és soha meg nem szűnő érdeklődés kötötte hozzájuk, mint az em-
berekhez. Igen, Lenin és a könyvek között emberi viszony volt, amely a megér-
tést, az egyetértést éppúgy magába foglalhatta, mint az ellenvetést, sőt a 
vitatkozást is. Ne kerülje el a figyelmünket, hogy Lenin legtöbb müve vitai-
rat, amelyekben a mások gondolataival való dialógus dominál. 

Hogy mint politikus, mint állami és pártvezető hogyan vélekedett a köny-
vek, könyvtárak hasznáról, azt gyakorlati intézkedéseiből, programjaiból jól 
ismerjük és nem is akarok erre külön kitérni. 

A szocialista könyvtárügy, beleértve hazai és "házi" tevékenységünket is, 
jelentős sikerrel büszkélkedhet, de a lenini művelődéspolitikának még sokban 
adósa. Az is lesz mindaddig, amig el nem érjük, hogy a könyv mindenkinek 
l e g s z e m é l y e s e b b szükségletévé váljék. 

Születésének századik évfordulóján a polcokra ujabb, róla szóló müveket, 
verseket, a halála óta megtett történelmi yt eredményeiről szóló beszámoló-
két sorolunk be, s adunk az olvasók kezébe. Még fontosabb, hogy amit ő irt 
és mondott, jusson el mindenkihez. Mert semmilyen visszaemlékezés, művészi 
alkotás nem keltheti életre hivebben Lenint, mint a saját müvei. 

GÁLICZKY ÉVA 

ÜNNEPSÉGEK FELSZABADULÁSUNK 
25 ÉVFORDULÓJÁNAK TISZTELETÉRE 

A naptárt jócskán megelőzve, március 28-án délelőtt gyűltek össze a 
könyvtár dolgozói a jubileumi megemlékezés-e a Fővárosi Művelődési Ház disz-
termében. 

Az ünnepeéget a magyar és szovjet himnusz elhangzása után Révész elvtárs 
nyitotta meg. Majd a KISZ Központi Művészegyüttese Irodalmi Szinpadának müso-





A Lenin centenárium visszhangja a világsajtóban 



ra következett. 
Az ünnepi beszédet Hantos János elvtárs, a Fővárosi Tanács VB elnökhelyet-

tese tartotta. Szavaival elsőként a multat idézte, a fasizmus és a háború sö-
tét éveit, s meleg szavakkal pzólt a kommunista harcosokról, akik ebben a sö-* 
tétségben a fényt jelentették. Az ő harcaik, s áldozataik nélkül népünk nem 
tudott volna élni azzal a szabadsággal, amelyet a felszabaditó Vörös Hadse -
regtől kaptunk. A felszabadulás, 1945, mindnyájunk életében sorsforduló volt, 
s ha felmérjük a megtett negyedszázad eredményeit, még az elkövetett hibák 
sem árnyékolhatják be annak nagyszerűségét. 

Ezek után a jövőről szólt, s arról, hogy a könyvtárosoknak cselekvően 
kell befolyásolniok az életet, meggyőzni az embereket, alakitani gondolkozá-
sukat, készségüket az előttünk álló nagy feladatok megvalósítására. A jövő -
ről szólt akkor is, amikor az uj központi könyvtár felépitését az elkövetke-
ző évekre elengedhetetlen feladatként jelölte meg. 

Hantos elvtárs beszéde után Hont Péterné elvtársnő átadta a felszabadu-
lás utáni építőmunkában kiemelkedő szerepet játszó munkatársaknak a Felsza-
badulási Jubileumi Emlékérmet. A 25 éve születettek pedig Felszabadulási Era-
lékplakettet kaptak. Végül Révész elvtárs átnyújtotta az intézeti kitünteté-
seket, valamint a pénz- és tárgyjutalmakat. 

Az ünnepség az Internacionálé hangjaival ért véget. 

" H U S Z O N Ö T É V E S E K " É S H U S Z O N Ö T É V E S E K 

Az elmúlt hónapok az emlékezés hónapjai voltak. 1945-öt idéztük, a fçl-
szabadulást, önmagunk és az akkor még meg sem született fiatalok számára. Az 
ünnepi pártcsoportokon.olyan emlékek tódultak fel bennünk, amikről azt hit-
tük, már elfelejtettük. Régi mozgalmi elvtársaink felelevenitették az élet-
halál harc epizódjait, börtönt, illegalitást, s a felszabadulás semmihez seír 
hasonlitható élményét. Kimeríthetetlen az emlékezés tárháza, hiszen az elkö-
vetkező negyedszázad sem szűkölködött eseményekben. 

A felszabadulási emlékünnepségen azok vették át a "Felszabadulási Jubi-
leumi Emlékérmet", akik.a legtöbbet tették az uj szocialista rend létrehozá-
sáért, meg/alósitásáért. Jó lenne, ha mindannyiukat meghallgathatnánk, elbe-
szélgethetnénk a megtett útról, ha újra megérinthetne bennünket az élő tör-
ténelemnek az a varázsa, melyet a visszaemlékezések idéztek fel, jó lenne, 
mert talán akkor mai gondjainkat, dolgainkat is higgadtabban, reálisabban, 
monőjam talán,történelmi mértékkel mérnénk, egy ujabb negyedszázad távlatá-
val . 

Az elmúlt időszak veteránjai, a "huszonötévesek" után a mai huszonöt 



évesek, a szabadsággal egyidősek vonultak a szinpadra, hogy átvegyék a Fel-
szabadulási Emlékplakettet. Láthattuk, hogy felnőtt egy ujabb nemzedék, mely 
felnőttként, teljes felelősséggel áll mellettünk napi küzdelmeinkben. Hogy 
miben vagyunk azonosak, s miben különbözőek, arról sokat lehetne elmélkedni. 
Mások meg is teszik. Elmefuttatások helyett álljon itt néhányuk válasza, a 
kissé talán nehéznek tünő, de a lényeget érintő, kiváncsi kérdésre adott vá-
laszuk: 

1./ Mi volt a legnagyobb történelmi élményed a 25 év alatt? 
2./ Milyen politikai, gazdasági vagy kulturális gondok foglalkoztatnak 

most, mik a jövőbeli terveid? 
Három "huszonötéves" és három huszonöt éves igy nyilatkozott: 
CSERNÁK BÉLÁNÉ 

Nem szeretném ha pátoszként hangzana, de számomra a legnagyobb történel-
mi élmény a felszabadulás ténye volt. A fasizmus embert eltipró rendszeré-
ben, az éhhalál küszöbén 55 kilóra fogyva számomra a szó szoros értelmében 
az emberi létet, az életet jelentette a szabadság. A felszabadulás hirének 
hallatára, mikor kimentem az utcára, kábultan néztem, amint elvezették fel-
emelt kézzel a német hadifoglyokat, közben egy szovjet katona egy darab ke-
nyeret nyomott a kezembe. Ezt elfelejteni egy életen át nem lehet, szinte 
állóképként rögződött belém. 

Jelenlegi munkakörömből következik, hogy gondjaim bőven vannak. Közvet-
lenül a könyvtárak személyzeti ellátottságának problémái izgatnak. Kultúrpo-
litikai szerepünk, feladataink nincsenek mindig szinkronban az uj mechaniz-
mus következtében előállott helyzettel. Kádereinket elszippantják a jobb a-
nyagi, munka, tanulási feltételekkel rendelkező könyvtárak, a szükséges után-
pótlás ütemét szinte követni sem tudjuk, ugyanakkor irányitó-szerveinkkel je-
lenleg vitát folytatunk, egy a számunkra megfelelő iskoláztatási rendszer be-
vezettetése érdekében. - Csak egy példát ragadtam ki a sok közül, de egyike 
a legfontosabbaknak, amelyek jelenleg izgatnak. 

Terveim? - ugy végezni a személyzeti munkát, hogy érezzem dolgozóink maxi-
mális bizalmát. Megbirkózni az idővel, mert még sehol annyira nem tapasztal-
tam ,a,z idő rövidségét, mint ezen a poszton. Az idővel való- birkózás eredmé-
nyeként minél.több egységbe eljutni, minél több emberrel személyes kapcsola-
tot teremteni. 

DOBRAVA JÁNOSNÉ 
Legnagyobb élményem: 
1945 augusztuséban iöttem haza Magyarországra, s az állami gyermekvédelemben 
kértem munkát; 25.000, úgynevezett menhelyi gyermeknek lettem mamája. Addig 
csak a kapitalista országok gyermekvédelmét ismertem,amelyekben az általában 
proletár származású gondozott amolyan társadalmonkivüliséget "élvezett", s 
jótékonyságból éldegélt. 

Itthon megkapott az állam és a társadalom összefogása, a 25.000 gyermek 
mindnyájunk gyermeke lett, s a rongyos, kifosztott magyar állam óriási erő-
feszitéseket tett ellátásuk, s nevelésük érdekében. 



1947-ben élményeimről beszámoltam a gazdag Svájcban, s az ottani szak-
emberek irigykedve hallgattak. Egyik kanton szociálpolitikai vezetője felki-
áltott "Mais c'est la révolution"! /Hát ez bizony forradalom./ 
Milyen problémák foglalkoztatnak? 

Problémáimból egyet vetek fel: a példaadás kérdését. Milyennek látnak 
minket - középkoruakat, időseket a fiatalok? Látják-e a két generációnál a 
szó és a tett egységét? őszintének hatunk-e, mikor társadalmunk magasabbren-
düs,égéről beszélünk? Vagy ezeket az érzéseket csak amolyan ünnepnapi kelléknek 
tekintik a .fiatalok, amit udvariasan megtapsolnak? 

Megértem az ifjú generáció türelmetlenségét, sok tehetséget látok köztük, 
s több lehetőséget adnék nekik közös ügyeink intézésében. Meggyőződésem, hogy 
felelősségvállalás a legjobb nevelési eszköz. 

PATAKT FERENC 
A tizenöt napig hullámzó hortobágyi tankcsata után 1944 októberének végén 
már azt sem tudtuk Kenderesen, Horthy falujában, hogy hányadszor szabadultunk 
fel.. 

Néhány kamasztársammal együtt - követve az öreg 19-esek lelkesedését -
már novemberben szervezni kezdtük a párt ifjúsági szervezetét. Csodálatos 
hónapok, évek következtek. Forradalmat csináltunk! Március végén földet is 
osztottam. Ki tudná leirni az érzést, a megfélemlitett faluban'földet oszta-
ni és földet kapni! Még távol voltam 16. évemtől, amikor felvettek a pártba. 

Azután népi kollégista lettem. A NÉKOSZ-ban a kommunistákon kivül jelen-
tős erőt képviseltek a parasztpártiak is. De ők is jöttek velünk, gyakran 
é.ijel-nappal tüntettünk a főváros utcáin a munkáshatalomért. Falujárók vol-
tunk, résztvettünk a választási harcokban. Szétkergettük Barankovicsék gyűlé-
sét, éjszakánként ragasztottuk a párt plakátjait, meszeltük az aktuális jel-
szavakat. Döntögettük a régi rendszer szimbólumait, még szobrokat is. Ma is 
jól esik visszaemlékezni a Werbőczi szobor lerombolására. Éreztük, tudtuk, 
nem szobor-szimbólumok ellen harcolunk, hanem a szocializmusért. De épitettünk 
is; romokat takarítottunk, segitettünk felépiteni a Margit-hidat. Lelkesedé-
.sünkkel és igazságunkkal sok-sok embert vonzottunk a szocializmushoz. 

Közben fel sem tűnt, hogy gyenge kis kosztunkat az UNRRA-tól kapott bál-
nezsirral főzik, hogy idegenlégiósok elhasznált köpenyeiben járunk. 
És.tanultunk. Tanultuk Lenint és iskolai tárgyainkat. Tudtuk, várják tőlünk, 
hogy minél többet tanuljunk, tudjunk. 

Még középiskolába jártam, amikor gyakornok lehettem a könyvtárban. Hama-
rosan tagja lettem a pártvezetőségnek, majd alig husz éves fejjel megválasz-
tottak párttitkárnak. Nehéz időszakban közel hat évig töltöttem be ezt a 
funkciót. Közben Dienes Lászlónak nemcsak tanítványa, hanem egyik legközeleb-
bi munkatársa lehettem, egészen haláláig. 

A szerkesztő azt kérdezte, mi volt legnagyobb történelmi élményem. Nem 
tudok válaszolni rá. Életem jórésze történelmi élménysorozat volt. Hogy mi-
lyen tervek foglalkoztatnak? Eredményesen kell folytatni a megkezdett utat. 

K - K * 



RÀTKÏ ÁGNES 
Az igazi nagy történelmi élményeket a nagyanyám ée a szüleim mesélték. 

Az ő nemzedékük élt meg olyan borzalmas és csodálatos változásokat, amelyek-
hez hasonlókat én nem éltem át. Nem tudok kiemelni egyetlen fontos dolgot, 
hiszen rengeteg.jó és rossz történt, ami valami módon hatott rám, ami törté-
nelem lesz. Minden rendszerezés nélkül, jelentós volt számomra az első űrha-
jó, a Kennedy-gyilkosség, 1956, a kubai forradalom.. 

Azt hiszem, az évek során nagyon sok minden átértékelődik bennünk. A 
disszçmle gyerekkorom egyik izgalmas eseménye, ma a tankok, a fegyverek, ra-
kéták látványa szorongást ébreszt bennem. A legnagyobb történelmi élmény az 
lenne számomra, ha muzeumba kerülhetnének a fegyverek. 

Sokminden érdekel, oldalakat Írhatnék azokról a dolgokról, amik meghatá-
roznak, gondjaimról, elképzeléseimről. Legfontosabbnak azokat tartom, amelyek 
mindennapi életünk erkölcsi, politikai, művészeti problémái. Beszélgetéseink, 
vitáink során rendszeresen eljutunk a család, a szerelem, az emberi kapcsola-
tok, a kommunizmus kérdéseihez. Nagyon érdekel a szinház, a film, kikapcso-
lódást jelent a zene. Nem tudok ennél konkrétabban fogalmazni, hiszen egyet-
len jó film, vagy könyv is felvethet olyan gondolatokat, amelyekről ilyen 
terjedelemben nem lehet irni. 

Leginkább azt szeretném, ha jobban oszthatnám be az időmet, ha több időm 
lenne. Nyelveket szeretnék tanulni, jól levizsgázni, olvasni, nyáron csava-
rogni vidéken, emberekkel találkozni. Gyereket szeretnék. Azt akarom, hogy 
maximális programomból a minimálisnál többet valósítsak meg. 

RÓNAI ANDRÁSNÉ 
A napi hirek iránt immúnissá vált ember nem is veszi észre, hogy törté-

nelemben él, az át nem élt történelem pedig legendaszerü számára. így volt 
ez eddig számomra is, de a mult hónapban egy nagyon fontos és érdekes ese-
mény történt velem. Találkoztam azzal a magyar kommunistával,aki a 2.világhá-
borúban szovjet tisztként harcolt, s akinek köszönhetem az életemet. 
A családi történet, amelyet eddig csak félig hittem el, egyszerre valósággá 
vált. Ekkor éreztem először, hogy életünk is maga a történelem. Sajnos csak 
a születésem volt ilyen romantikus, a folytatás már sokkal kevésbé. Jelenleg 
a legnagyobb nehézséget megoldhatatlan lakáskérdésem okozza, ezzel természe-
tesen összefüggnek egyéb anyagi problémáim. Hét éve dolgozom a könyvtárnál. 
Munkámat szívesen végzem. Eredményessége azonban erősen függ kulturális fej-
lődésemtől. Szabadidőm csak töredéke annak, amit ez a fejlődési igény megkí-
vánna. Ez a második problémám. 

VARGA JÓZSEFNÉ 
Tulajdonképpen nehéz eldöntenem, hogy a 25 év alatt mi volt a legnagyobb 

történelmi élményem. Ugyanis a maga korában, azt hiszem mindegyiknek megvolt 
a maga fontossága. Mégis, ha visszagondolok, talán nagy eseménynek számított 
az, amikor általános iskolás koromban részt vettem egy nemzetközi uttörőve-
zetőképző táborozáson. Vagy amikor hazánk történelmi évfordulóit ünnepeltük 



meg, a disszemlék, a sok emlékezetes május 1-i felvonulás, amikor a miénk 
volt ingyen a Vidám Park is. Élmény volt számunkra a Kisstadionban megrende-
zett naggyülés a kubai forradalom tiszteletére. Továbbá emlékezetes volt 
Gagarin fogadása. Főleg középiskolás koromban a KISZ-en belüli mozgalmak vol-
tak lényeges állomások /társadalmi munkamozgalmak: pl. a dunai gátak rendbe-
hozása, termelőszövetkezeti és épitő munkák/ a különböző emlékturák, sport 
és énekversenyek, amiken érmeket szereztünk. 

És végül mégiscsak a legnagyobb dolog az volt, hogy érettségi után, amit 
hivatásomul választottam, az rögtön sikerült is, könyvtáros lehettem. És itt 
a könyvtári munkában szeretném megvalósítani politikai és kulturális téren 
azt, amit az embereknek módomban van nyújtani. A világnézetet, a szaktudást, 
tehát a párt és az állam politikáját elősegíteni, megvalósítani a gyakorlat-
ban is. Valamint az előítéleteket és a visszahúzó hagyományokat leküzdeni. 
Ezért szeretnék párttag lenni, de egyelőre még a KISZ-ben szeretnék tevékeny-
kedni, ismét ugy, mint azelőtt, amikor csoportvezető voltam. Nagyszerű dolgo-
kat kellene alkotni és gondolni a jövőre,a holnap tennivalóira és gondjaira. 

Szerk. GÁLICZKY ÉVA 

"LÉGY" M O S T M Á R A. B É K E B O L D O G B U D A P E S T J E " 
felszabadulási úttörő harci játék a 2 3 - a s könyvtárban 

Felszabadulásunk 25. évfordulójának tiszteletére 11 fordulós vetélkedőt 
rendeztünk a Gyáli uti általános iskola 5-6.és 7. osztályos úttörői számára 
/akik egyben természetesen könyvtári tagok./ Hat osztály 15 őrse vett részt 
a játékban. 

A foglalkozások célja az volt, hogy a tanulók ismerjék meg Budapest fel-
szabadításának eseményeit, a felszabadulásért harcoló hősök életét; egyúttal 
jobban megismerkedjenek a könyvtárral, könyvtári fogalmakkal, jobban tudjanak 
a könyvek között tájékozódni. 
¿V játék az alábbi szakaszokban történt: 
A 15 vetélkedő őrs tagjai, vagy azok egy-két képviselője megadott időpontban 
a könyvtárba jött. Itt fejtörő kérdések segítségével a felszabadulással kap-
csolatoe könyveket keresték, ezekben minden őrs számára egy-egy, felszabadító 
harcokra és hősökre utaló parancs volt elrejtve. 

A parancsok megkeresése közben a katalógust, a kézikönyvtárat kellett 
használniok; verseket olvastunk, festményeket néztünk meg, melyek a kort idéz-
ték. /Egyik hetedikes kislány pl. magától hivta fel társai figyelmét arra, 
hogy Illyés Gyula "Iszonyat" cimü verse és Chagall "A háború" cimü festménye 
között mennyi hssonlóság van./ 

A kapott parancs végrehajtására kb. egy hét állt rendelkezésükre, a hozzá 
szükséges könyveket vagy kikölcsönözték, vagy helyben olvasták el, sokszor 
a feladatot is itt oldották meg. 



Legelső feladatuk Budapest térképének megrajzolása volt, a játék végére 
feltüntették rajta a legfontosabb objektumokat, felszabadításuk dátumával 
együtt, a, partizán-akciók színhelyét, stb. Minden őrsnek saját térképe és 
naplója volt, amelybe a feladatok megoldását vezették be, képekkel, a témá-
val foglalkozó könyvek felsorolásával és versidézetekkel illusztrálva. Egy -
két parancs, példaképpen: "Olvassatok budapesti partizán csoportokról, ellen-
állási akcióik színhelyét jelöljétek meg a térképen." "Mikor robbantották 
fel a. fasiszták hidjainkat? Dátummal együtt jelöljétek a iérképen. Olvassatok 
egyben hídjaink történetéről, kik tervezték, milyen történelmi esemény kap-
csolódik hozzájuk?" Milyen művészi alkotásokat ismertek hidjainkkal kapcso-
latban? "Kik voltak a "Parlamenterek"? Hol van szobruk? Jelöljétek meg a 
térképen. Milyen könyvekben olvashattok róluk?" stb. Egyik feladatuk pl. az 
volt, hogy koszorúzzanak meg egy hősi emlékművet. Az egyik parancs utasítása 
nyomán a 7-es sz. gyermekkönyvtárat keresték fel a gyerekek, ahol Radvényi 
Tiborhé könyvtárvezető messzemenő figyelemmel irányította és segítette kuta-
tómunkájukat. Az utolsó foglalkozáson minden őrs átadta naplóját és a térké-
peket. Ezeknek alapján pontoztuk munkájukat, hozzáadva azokat a pontokat, 
melyeket a parancsok teljesítésekor szereztek. . 

Ünnepélyes csapatgyülés keretében fejeztük be 5 héten át tartó harci já-
tékunkat .melyre az úttörőkkel foglalkozó tanárokat és az iskolai úttörőcsapat-
vezető tanárt, is meghívtuk. Kiállítást készítettünk a beadott naplókból és 
tárképekből. Ezen a foglalkozáson valamennyi parancsot és helyes választ rövi-
den ismertette egy-egy őrs. Regény-részletekkel, versekkel, énekkel és hang-
lemez meghallgatásával- tettük színesebbé a foglalkozást, majd kihirdettük a 
verseny, eredményét. Értékeltük az egyes őrsök és egy-egy különösen jól dol-
gozó pajtás munkáját. Kiosztottuk a jutalmakat: okleveleket, könyveket és 
meghívókat a "Könyvkarneválra". /Ide 15 pajtást kisért a könyvtáros./ 

Eredmény: a 11 foglalkozáson átlag 50-50 gyerek vett részt, összesen 544. 
Ez id* ala+t 146 felszabadulással foglalkozó ismeretterjesztő és szépirodal-
mi müvet kölcsönöztek ki. A" olvasótermi olvasóforgalom februárban 518 köl-
csönző mellett 452 fő vo^t. A kézikönyvtérból használt könyvek forgalma is 
igen megnövekedett. A játék ideje alatt 42 olvasó iratkozott be. Eredményként 
könyvelhettük el azt is, hogy az iskola uttörővezető tanárával a játék folya-
mén nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki. A pajtások is örömmel, szívesen 
vettek részt a játékban és azóta is emlegetik. Egy olvasónk ezt mondta: "A 
vetélkedő alatt megszoktam, hogy egy héten két délutánt a könyvtárban töltök, 
azóta is ez a legkedvesebb programom." 

MIHÁLYI IMRÉNÉ 
.25 -as könyvtár 



H A Z Á N K F E L S Z A B A D U L Á S Á R Ó L S Z Ó L Ó M Ü V E K 
olvastatása a 19 - e s könyvtár gyermekrészlegében 

Hazánk felszabadulásának negyedszázados évfordulójával összefüggő tevé-
kenységünkben különösen előtérbe került elsődleges könyvtárosi feladatunk: 
a tudatformálás. Változatos programmal igyekeztünk olvasóinkkal megismertet-
ni e történelmi kort. Különös figyelmet fordítottunk az olvasószolgálati mun-
kánkra, a témához kapcsolódó irodalom olvastatására. 

Tiz szépirodalmi és tiz ismeretterjesztő mü forgalmát figyeltük. A köny-
vek kijelölésénél arra.törekedtünk, hogy a több példányban meglévő, a kor -
3zak eseményeit más-más nézőpontból felelevenítő müvekre hívjuk fel a figyel-
met. A kiválasztott könyveket feltűnő helyen, külön könyvbölcsőn helyeztük 
el. A vizsgálódást figyelőlapokkal valósítottuk, meg, amelyeken kölcsönzéskor 
feltüntettük az olvasó nemét, iskoláját és osztályát. A három hónapig tartó 
figyelés tapasztalatai szerint a kiemelt 20 mü 48 példánya 125 alkalommal 
került az olvasóhoz. A szépirodalmi könyvek 51 példányát-69-szer, a 17 pél-
dányban meglévő ismeretterjesztő müveket 54-szer kölcsönöztük.' A felmérés 
tapasztalataként leszűrhetjük, hogy az ismeretterjesztő müvek forgalma a spon-
tán érdeklődés hatására magasabb, mint a következetesen ajánlott szépirodal-
mi könyveké. Mi ennek az oka? A legkézenfekvőbb válasznak látszik, hogy az 
iskolák, úttörőcsapatok a történelmi évfordulók megünnepléséhez, a legtöbb 
esetben adatszerű felkészülést kívánnak a tanulóktól. Ezek az adatok könnyen 
és gyorsan megtudhatók az ismeretterjesztő könyvekből. A legtöbbet olvasták 
Major Klára: Lángoló világ, Hősök voltak, Történelmi olvasókönyv V. c. köte-
teket. Közrejátszott az is, hogy a szépirodalmi anyag nagyrésze régi kiadá-
sú. Régi tartalom, kopott külső nem a legjobb cégér a könyvek propagáláséhoz. 

Általános érvényű következtetést nem vonhatunk le, hiszen csak néhány mü 
kölcsönzési adatai állnak rendelkezésünkre. Tapasztalataink alapján leszögez-
hetjük, hogy az érdeklődés felkeltése sikerrel járt. Munkánk hasznos vol , 
mert e könyvek megismertetésével elősegítettük olvasóink hazafiasságra, kom-
munista magatartásra, eredményeink megbecsülésére való nevelését. 

LENGYEL LÁSZLÓNÉ 
19-es gyermekrészleg 



A Budapest Gyűjtemény részvétele a 
felszabadulási iubileum megünneplésében 

A mi olvasószolgálatunk munkája mér az 1968-as év második felétől a "25. 
évforduló" jegyében zajlott. Ekkor indult a Magyar Rádió és Televizió jubi-
leumi műsora, a "Fekete, fehér, igen, nem" cimü vetélkedő, amelynek tárgya 
fővárosunk története volt a legkorábbi időktől napjainkig. Olvasótermünk for 
galma ugrásszerűen megnőtt. Mi(a Budapest Gyűjtemény munkatársai elsősorban 
az anyaggyűjtésben segítettünk a versenyzőknek, de sok lelkes nyugdíjast, di 
ékot, akik társadalmi munkában vállalták, hogy összegyűjtik a kerületük tör-
ténetére vonatkozó anyagot, és ilyen jellegű munkát még nem végeztek, megta-
nítottunk a különböző katalógusok és bibliográfiák használatára. Figyelemmel 
kisértük a televíziós adásokat és a soron következő kerületekre vonatkozó 
könyv- és folyóiratanyagot folyamatosan előkészítettük, az olvasóteremben 
külön könyvespolcon helyeztük el. Az osztály dolgozói közül többen versenyző 
ként is közreműködtek, vagy telefonügyeletet vállaltak a vetélkedő idején. 

Még javában folyt a kerületek közötti vetélkedő, de olvasószolgálatunk 
mér a középiskolák felszabadulási pályázatára készülő diákoknak segített a 
felkészülésben. A választható témák között a fővéroB történetével kapcsola-
tos kérdések is szerepeltek: Budapest közlekedésének fejlődése 1945 utón; 
Budapest közigazgatásénak kialakulása 1945-től 1948-ig; Tömegmozgalmak a fő-
városban 1945 és 1947 között. Az emiitett témákról összefoglaló mü általában 
nem jelent meg, bibliográfiákból, tanulmánykötetekből, folyóiratokból, állí-
tottunk össze segédanyagot a pályázóknak. 

Tájékoztató munkánk megkönnyítését és gyorsítását szolgálta egy harminc-
negyven kötetes ideiglenes kézikönyvtár felállítása, mely a főváros felsza-
badulásával kapcsolatos müveket tartalmazta. Ezek a statisztikák, dokumentum 
kötetek, eseménynaptórak, visszaemlékezések, bibliográfiák részletesen elem-
zik a szovjet csapatok felszabadító hadműveleteit, a partizánharcokat, az é-
let megindulását, a főváros 25 éves történetét, fejlődését, gazdasági, poli-
tikai, kulturális eredményeit. 

Az ideiglenes kézikönyvtér anyagénak összeválogatásánál figyelembe kel-
lett vennünk, hogy használói között éppügy található a minden előképzettség 
nélküli érdeklődő, mint középiskolai tanuló, tanár és hivatásos kutató. 

Fotó- és plakátgyüjteményünk is komoly segítséget nyújtott különböző ki-
állítások rendezéséhez a felszabadult főváros életéről. 

BÓNA MÁRTA 



Mégegyszer a jubileumi olvasómozgalomról 

Április 3-án nem kevés aggodalommal, ugyanakkor örömmel figyeltük a Ke-
rületi Könyvtárak Osztályén egyre szaporodó pályázati kártyák halmazát. Aggo-
dalommal, hogy elég lesz-e a négy nap az értékelésre, és örömmel, hiszen a 
sok pályázat azt jelentette, hogy eredményesen zárhatjuk a Jubileumi Olvasó-
mozgalmat. 

Az értékelés befejeződött, s e cikk feladata, hogy számot adjon - idő és 
helyhiány miatt természetesen nem a teljesség igényével - a főbb eredmények-
ről és tanulságokról. Harmincegy könyvtárból /a többi hosszabb, rövidebb ide-
ig zárva volt a mozgalom ideje alatt/ 883 helyes pályázatot továbbitunk az 
MSZBT-nek. Összesen 1047 olvasó indult az olvasómozgalomban, ebből 220 dup-
lán pályázott, azaz 12 vagy ennél több könyvet olvasott. Hat könyvet 512 ol-
vasó olvasott el. E számoknál számunkra sokkal többet jelent az, hogy a moz-
galom kapcsán 6994 pályázati könyvet olvastak el olvasóink, illetve ennél is 
többet, hiszen azokat,, akik olvasták e könyveket, de nem akartak részt vennj 
a mozgalomban, nem tartották nyilván, csak egy helyen, a 12-es' könyvtárban. 
Itt a résztvevőkön kivül 116 olvasómozgalmi könyvet olvastak el a könyvtár 
olvasói. 

Az elolvasott könyvek olvasóinak foglalkozás szerinti megoszlása: 1513 
munkás, 782 ipari tanuló, 1823 középiskolás,254 főiskolás, 802 értelmiségi, 
1820 egyéb kategóriába tartozó könyvtári tag olvasott el. A pályázati köny-
vek olvasottsági sorrendje a következő: 1. Szülj nekem három fiút, 2. Ajtmatov: 
A versenyló halála, 3. Kazakevics: A kék füzet, 4. Ognyev: Kosztya Rjabcev 
naplója, 5. Solphov: Emberi sors, 6. Fink: Idegenlégió, 7. Sztyepanov: Port 
Arthur utón, 8. Panova: Útitársak, 9. Uvarova: A nyugodt napsütés éve, 10. 
Gorkij: Az Artamonovok, 11. Szimonov: Élők és holtak, 12. Sesztalov: Kék vón-
dorutak, 13. Bulgakov: Fehér Gárda - Szinhózi regény, 14. Kegyetlen szerelenu 
15. Grekovp:.Kisérlet. A sorrend alakulósót erősen befolyásolta a példány-
szóm és a megjelenés ideje. 

A könyvtárakból beérkezett jelentésekben örömmel olvastuk - a hibák fel-
sorolása mellett -, hogy a könyvtárosok hasznosnak tartották a mozgalmat. 
"Hasonló jellegű olvasóversenyben szivesen vesznek részt majd olvasóink, ha 
lesz!" /2-es könyvtár/ Az 5-ös könyvtárban pl. voltak olyan olvasók, akik sa-
ját könyveiket is kölcsönadták, hogy ezzel is segitsék a mozgalmat. A 40-es 
könyvtár egy középiskolás olvasója "Jubileumi olvasónaplót" vezetett, s min-
den elolvasott könyvet szines rajzzal illusztrált. Meghatódva olvastam az 1-
es könyvtár egyik olvasójónak megjegyzését Ajtmatov: A versenyló halála c 
könyv pályázati kártyáján: "90 éves vagyok, a ló története nagyon meghatott". 
A 27-es könyvtárban több olvasó nemcsak a kérdésekre adott választ, hanem a 



pályázati kártyához csatolt oldalon részletesen kifejtette véleményét az el-
olvasott könyvről. Az összefoglaló jelentések bőven tartalmaznak hasznos öt-
leteket, javaslatokat a továbbiakra vonatkozóan. 

A játékos, re.jtvényes formát minden jelentésiró igenli. A könyvek kivá-
lasztásánál többen javasolják a szinvonelas szovjet irodalom mellett a mai 
magyar irodalmat, a szépirodalom mellett az ismeretterjesztő könyveket is. 
A kérdések megfogalmazásánál az önálló kritika érvényesitését kivánják, mig 
mások éppen azt dicsérik, hogy az olvasónak keveset kellett irni. A 27-es 
könyvtár a pályázati idő lerövidítését /3-4 hónap/, és a könyvek számának 
csökkentését /3-4 könyvi javasolja. A könyvek sikeres propagandája érdeké-
ben tanácsolják, hogy érdemes lenne szóbeli ajánlásukat is kidolgozni, és 
ezt a Könyvtári Hiradóban közölni. 

/Korábban néhány számban közölt^bár nem ezekről a könyvekről készült be-
szélgetései? leközlése,. részben ezt a célt is szolgálta/ Végül felmerül a kér-
dés:. érdemes volt? Feltétlenül 1 Elérte-e célját a mozgalom, a válasz ott ol-
vasható minden jelentésben: igen! Sikerült az olvasók egy uj, vagy részben 
uj, de mindenképpen jelentős számával megismertetni a mai szovjet irodalom 
néhány reprezentánsát. A mozgalom hatékony eszköznek bizonyult a mai szovjet 
irodalom népszerűsítésében, jelentősen fellendítette nem egy könyvtárban a 
szovjet.irodalom forgalmát. 

Befejezésül, hadd erősi tse meg a fentieket egyetlen — még nem hiteles — 
országom adat; mely szerint 15.000 helyes pályázat érkezett be, ez 90.000 
elolvasott könyvet jelent. 

Ebből 7.000 pályázatot a FSZEK KISZ fiataljai értékeltek a kommunista 
vasárnapon, 1970. április 12-én. 

SÁNDOR OTTÓNÉ 

JUBILEUMI O L V A S Ó M O Z G A L M I Ü N N E P S É G 
a 2 - e s könyvtárban 

A különböző társadalmi szervek által meghirdetettJubileumi-Olvasómoz-
galom" résztvevőinek kerületi vetélkedőt rendeztünk a 2-es sz. könyvtárban, 
a 22-es könyvtárral, és a VII. ker. Tanács népművelési osztállyal közösen. 

Az olvasómozgalomba a két könyvtár szorgalmas munkával 115 olvasót szer-
vezett be. Közülük többen iskolában, ill. munkahelyen adták le a pályázó la-
pokat és néhányan lemorzsolódtak. Végeredményben a pályázók 60 %-a 6 könyv-
nél többet olvasott el, szovjet szerzők 496 müvét. Komoly eredmény ez, a 
szovjet irodalom népszerűvé válását jelenti. 



A vetélkedőn 45 pályázó vett részt, a zsűriben pedig a kerületi MSZBT 
titkár a VII. ker. Tanács népművelési osztály munkatársa, Dobos Piroska, a 
KKO vezetője és a 2-es és 22-es könyvtárak vezetői. Az ünnepi műsorban Tóth 
Judit szinmüvész, a József Attila Szinház tagja és Kopré Judit szerepelt.Ti-
zenkét kérdésre válaszoltak az olvasók, a közelgő Lenin évforduló miatt eb-
ből öt Lenin életéhez kapcsolódott. Nemcsak irodalmi, - képzőművészeti és 
zenei kérdések is szerepeltek. Lejátszottuk hanglemezről Lenin hangját.Beet-
hoven: Apassionata szonátáját és orosz népdalokat. Szines és változatos volt 
a műsor, olvasóink szemmelláthatóan kedvvel vettek részt a játékban. Az Eu-
rópa Könyvkiadótól, a Központtól és.a VII. ker. Tanácstól is kaptunk jutal-
mazásra könyveket. így meg tudtuk jutalmazni a tiz regénynél többet olvasó-
kat és azokat is, akik a vetélkedőn 10, 11 és 12 pontot értek el. 

CZIBOLY JÓZSEFNÉ 
FARKAS JÓZSEFNÉ 

ÚJ KIADVÁNYAINK 

H O Z Z Á J Á R U L Á S U N K A. 
L E N I N É V F O R D U L Ó H O Z 

Lenin centenárium 1870-1970. 
Irta Huszár Tibor dr., Hernádi László, 
Pelejtei Tibor. Az ajánló bibliográfiát 
összeállitotta Ecsedy Andorné és 
Gáliczky Éva 

Lenin. 1870-1970. Dokumentumok. Szerk. 
Berecz György, Karvázy Csaba és Mészá-
ros Gézéné /műszaki szerkesztő/ 

A Népművelési Propaganda Iroda jelenttette meg a FSZEK-nek a Népművelési 
Intézettel közös kiadású Lenin centenárium kötetet. Ez és a saját kiadásunk-
ban megjelent "Lenin. 1870-1970" fakszimile gyűjtemény fekszik előttem az 
asztalon. 

Hadd kezdjem az eposzi "felsorolás" kötelező szabálya helyett azzal,hogy 
mohó érdeklődéssel vettem kézbe az elsőt, Huszár Tibor tanulmánya miatt. Hu-
szár Tibor a vitázó és meggyőző marxizmus kiváló képviselője hazánkban,olyan 
gondolkodó, aki, ha mond valamit, arra oda kell figyelni. És most sem csa-
lódtunk. "Lenin a.valóság vallatója" cimü irását egyszuszra végig kellett 
olvasni. A sok lehetséges kérdés közül kiragadott kettőt: Vlagyimir Iljics 
gazdasági-politikai nézeteit - a kérdés aktualitása nyilvánvaló - és a nem-
zeti kérdésben elfoglalt álláspontját - a kérdés szorosan összefügg a marxiz-
mus világméretű offenzivájának jelenlegi sikereivel és gondjaival. A példák 
arra jók, hogy rajtuk keresztül a "kormányzó" Lenin realitásérzékét,helyzet-



elemző készségét, a politikai életmű etikumát mutassa be, eljutva az életmű 
jelenlegi hatásénak kardinális kérdéséhez. A tanulmányt kollégáinknak sze -
mélyes olvasmányul is ajánlhatjuk, mert kitűnően példázza azt, hogyan lehet 
Leninnel ugy foglalkozni, hogy alakja ne szobor, hanem gpndolatébresztő, el-
igazité, vitákra,döntésre ingerlő politikus ember legyen. 

A kötetben 85 oldalas bibliográfia található. "Kettősünk" Ecsedy Andorné 
és Gáliczky Éva munkája. Nem megyek végig gyűjtésük tematikus sorrendjén,ta-
lán elég, ha annyit mondok, a könyvtáros standard munkaeszköze lesz a tájé-
koztató munkában - és azt hiszem, bibliográfiáról ez a legtöbb, ami elmond-
ható. Frissentartéséra, időnkénti kiegészitésére érdemes gondolni, hisz az 
nemcsak centenáriumi feladat. Ami különösen tetszett benne, az a dokumentum 
fogaiménak széleskörű értelmezése. Gyűjtésüket lemezfelvételekkel is kiegé-
szitették és az a "konzervatív" bibliográfián tulmutató igény sajnos, még 
egyáltalán nem természetes 1970-ben a könyvtáros gondolkodásmódban. Szépiro-
dalmi részét is haszonnal forgatják majd könyvtárosaink - itt az erősebb 
esztétikai mérce rostája néha nem ártott volna. A "Tárgyi emlékek" cimü fe-
jezetben a szoros betűrendhez való ragaszkodás ugy tréfálta meg az összeál-
lítókat, hogy Pétzay Lenin szobráról szóló három cikk három különböző helyen 
található. Mivel másutt sem érvényesül a szoros betűrend - helyesen - azt bi-
zonyára itt sem kellett volna betartani. Az időrendi csoportosításoknál egy 
margón elhelyezett évszám jó útbaigazítás lett volnál 

ős szegezve a bibliográfiai részt funkcionáriusok és történészek, taná-
rok és diákok, szakmabeliek és érdeklődők egyaránt haszonnal forgathatják 
nemcsak az évfordulóra való előkészület idején, hanem később is. 

Egyébként "az évfordulóra való előkészület". Nem sikerült a versenyfutás 
az idővel. Ilyen kiadvány akkor éri el a célját, ha időben minden illetékes 
asztalán van. Ki kell használni a jó értelemben vett konjunktúrát, a jó pro-
pagandának feltétele az,. .hogy elébe megy az igényeknek. A könyvnek legkésőbb 
az év elejére el kellett volna készülnie. A bibliográfia már a mult év őszén 
készen állt. A késés az anyag frissességére is befolyással volt. A kiadvány 
ára érthetetlenül magas. 

A kötetet módszertani bevezető és életrajzi vázlat egészíti ki. 

A fakszimile kiadványt készítőik, Berecz György, Karvázy Csaba és Mészáros 
-uézáné a kiállítások segédeszközéül szánták. Bevallott céljuk, hogy a közis-
mert anyag helyett inkább a kevésbé ismertet adják a könyvtáros kezébe - sza-
bad felhasználásra. A különálló lapok bármilyen rendezői koncepció szolgála-
tába beilleszthetők. Vlagyimir Iljics politikai tevékenysége épp ugy példáz-
ható, mint elméleti tevékenysége, vagy egyéniségének a világ munkásmozgalmá-
ra vagy éppen Magyarországra sugárzó hatása. Az eredeti dokumentumanyagot 
jól megválogatott idézetek és magyarázó jegyzet kiséri. Néhány jubileumi al-
kalomra megjelent könyv recenzióját is tartalmazza. Jó anyaggyűjtés, ötle-
tesség, friss szem jellemzi a lapokat. MÁRFFY ISTVÁN 



MIRE V Á L A S Z O L A Z ARCHÍVUM? 

# 

Könyvtárunk sok olyan különleges szolgáltatással, gyűjteménnyel rendel-
kezik, amelyek nincsenek eléggé a köztudatban, kevesen - sokszor saját, mun-
katársaink sem r ismerik azokat. Talán azért, mert bizonyos tekintetben ki-
vül esnek a könyvtár szigorúan vett gyűjtőkörén, vagy mert kevés történik 
azok megismertetésére.Sokszor szűkös körülményeink miatt,tárolásukhoz.hasz-
nálatukhoz nem áll rendelkezésre megfelelő helyiség.Vajon közismert-e, hogy 
remek földrajzi katalógusunkhoz mégcsak hasonló sincs az egész országban? A 
Ballagi-gyüjtemény, a Szüry-gyüjtemény, a Budapest-gyűjtemény kalendárium 
anyaga, vagy könyvállományénak rejtett képanyagából készült képkatalógus, 
mind különleges ritkaságok. 

Ebbe a sorba tartozik a Bibliográfiai Osztályon szerkesztett magyar- és 
világirodalmi archivum és dokumentáció is. Saját munkatársaink talán tudnak 
létezéséről, de a n y a g á r ó l , a n y a g á n a k f e l h a s z n á -
l á s i l e h e t ő s é g e i r ő l még a központban dolgozó könyvtárosok 
közül is csak kevesen; a kerületi könyvtárosokról nem is beszélve. 

Az archivum pedig páratlan értékű, sehol másutt nincs ilyen gazdag, sok-
rétű anyag. Az irodalomtudományi intézmények gyűjtése éltalábañ csak az irodal-
mi szaksajtóra szorítkozik,nálunk egy széles gyűjtőkörű könyvtár periodika és 
könyvállományára épül. A gyűjtés forrása többszéz hazai és külföldi társada-
lomtudományi. filozófiai, irodalmi, művészeti folyóirat és napilap. Ilymódon 
felszínre kerül sok, nem irodalmi lapból vett, rejtett anyag is. Például a 
romániai, jugoszláviai, szlovákiai magyar sajtó irodalmi rovatai érdekes köz-
léseket adnak a magyar irodalmi életről^ könyvekről; a nyugati országok kom-
munista pártjainak napilapjaiban megjelenő könyvismertetések marxista érté -
kelései jól kiegészítik a nyugati polgári sajtóból vett kritikákat. Néha még 
a szines magazinokban megjelent interjúk is értékes dokumentumok. Gazdagit -

\ 

ják a gyűjteményt az önálló kötetekben megjelent tanulmányok, Írókról szóló 
monográfiák, szépirodalmi müvek elő- vagy utószavában található értékelések, 
a világ minden részéből. A kiválogatott cikkekről, tanulmányokról utalókar-
tonok készülnek. Ezeken feltüntetjük a rejtett bibliográfiákat és fotókat is. 
A gyűjtés másik módja az eredeti szövegek tárolása. A Sajtófigyelő által kül-
dött és kiválogatott sajtóvégatok tasakokba kerülnek és ezeket dobozokban 
tároljuk. A katalógus cédulái és a tasakok azonos rendben sorakoznak. 

Az archivum szerkesztése 1952-ben indult, kezdetben azzal a szerény i -
génnyel, hogy az osztály dolgozóit segítse bibliográfiák készítésében. 1957-
től a gyűjtőkör és a feldolgozott lapok száma erősen megnőtt. Most közel 
kétszázféle lapot, folyóiratot és számos tanulmánykötetet nézünk át. Az 
évi gyarapodás 10-12 ezer utalókarton és 3-4 ezer sajtóvégat. A katalógusba 



belekerül a 8-as szak cédulaanyaga és a sajtóvágatokról készült utalólap is. 
Az archivum és dokumentáció jelenleg hozzávetőleg 250 ezer utalókartont és 
25 ezer sajtóvágatot tartalmaz. 

Milyen kérdésekre ad választ az archivum? 
Egyszerű és bonyolult kérdésekre. Egyik legfontosabb szerepe a lexikon-

kiegészités. Minden lexikon már megjelenése időpontjában elavult, mert nem 
tartalmazhatja a legfrissebb adatokat. Az archivum úgyszólván naprakészen 
közli a bekövetkezett változásokat. -- Egy-egy iró életére, életművére vo-
natkozóan szinte minden tudnivalót közöl. Mit irt és mikor? Kik irtak róla? 
Kapott-e dijat és mikor? Végül a müvekről számos kritikát és recenziót. - -
Hogyan irnak egy nevet? Idegen neveknél melyik a vezetéknév és melyik a ke-
resztnév? Hasonló névnél azonos szerzőről van-e szó? A könyv cimét hogyan 
fordították más nyelvre stb. — Az egyes nemzeti irodalmakat illetően bonyo-
lult kérdésekre is felvilógositést ad. A maghreb irodalomról épugy, mint az 
izlandi irodalomról, vagy az angol irodalom egyes korszakairól. Alkalmas 
irodalompolitikai áramlatok kitapintáséra. Például a kanadai francia iroda-
lomról, már jóval de Gaulle emlékezetes kanadai látogatása előtt feltűnően 
sokat irtak a francia újságok; kanadai francia irók több francia dijat kap-
tak. Kiderült, hogy ez céltudatos propaganda része volt. — Irodalmi műfa-
jokról és irodalmi fogalmakról sok-sok érdekes tanulmány sorakozik. — Nyil-
vántartja az archivum nemcsak a Nobel-dijasok és közismert nagy irodalmi di-
jasok sorét, de alig ismert kis nemzeti irodalmi dijakat is. — A katalógus-
ból kiderül az is, hogyan hat egy-egy külföldi irodalom Magyarországon, mi-< 
lyen müveket és mennyi idővel annak megjelenése után fordítanak le magyarra. 
De informál bennünket magyar irók nemzetközi szerepléséről is. Melyik magyar 
iró müvét mikor fordítják le külföldön idegen nyelvre és annak milyen a 
visszhangja? — Kik jártak Magyarországon? — Magyar irók részvétele külföl-
di kongresszusokon stb. — Az archivum természetesen elsősorban az élő kur-
rens irodalomról ad képet, de a tanulmánykötetek és tekintélyes folyóiratok 
feldolgozása révén tudomást szerezhetünk a klasszikus szejzők modern érté-
keléséről is. — Szómos rejtett bibliográfia kerül felszínre írókról, müvek-
ről, témákról, nemzeti irodalmakról. 

Az archívumot elsősorban irodalomtörténészek, lapszerkesztők, kiadók i-
gényes munkatársai veszik igénybe. Egyetemi hallgatók szakdolgozatok készíté-
séhez, gimnazisták érettségi tételek kidolgozásához, irodalmi pályázatokhoz 
használják. Kerületi könyvtárosok ritkán fordulnak hozzánk. Pedig mennyi i-
dőt takaríthatnának meg, ha élnének e lehetőséggel és a Bibliográfiai Osz-
tályhoz fordulnának, amikor olvasóik irodalmi kérdésekre várnak választ.Ter-
mészetesen minden olvasójuk részére is rendelkezésre áll ez a szolgáltatás 
a Központi Könyvtár nyitvatartási ideje alatt. 

Szeretném megköszönni a KISZ tagoknak, hogy részt vállalnak az archivum 
rendezési munkálataiban, s ezen keresztül jobban megismerik és talán mások-
kal is megismertethetik azt. TÓTH ENDRÉNÉ 



JUBILÁLÓ KÖNYVTÁRAINK 

A 2 3 - a s könyvtár 

"A Soroksári ut és az Illatos ut sarkán, régről ittfelejtett bérkaszár-
nyák +övében, a Ferencváros külső területének egymás mellett sorakozó gyárai 
szomszédságában emelkedik az iskola, ahol elhelyezést nyert... a 25-as kerü-
leti könyvtár. A felszabadulás előtt a városnak ezen a külterületén hivata-
losan tenyésztették a nyomort, a betegséget, a bűnözést... A felszabadulás 
hozta meg e kerület számára a gazdasági, szociális felemelkedést, a nyomasz-
tó tudatlanság, sötétség bilincseitől való megszabadulást. Az 1950-ben léte-
sített 25. sz. kerületi könyvtárnak éppen ezeknél a körülményeknél fogva,fe-
lelősségtel jesebb, sokoldalúbb feladatokat kellett vállalnia, mint más kerü-
leti könyvtárnak." 

"A kulturális nevelőmunka olyan központját kellett itt megteremteni, a-
mely sokféle eszköz és változatos módszerek segítségével a lakosság érdeklő-
désének központjába állíthatta a művelődést, a kulturált szórakozást. Adó -
dott ez a szükséglet abból is, hogy színház, mozi a közelben nincs, kultur-
otthonnal nem rendelkezik. Az iskola, a könyvtár, az iparitanulóotthon közös 
erőfeszítései utat törhettek a művelődésnek, mert a Párt utmutatása, a tömeg-
szervezetek és a tanácsi szervek messzemenő támogatása adott erőt és lendü-
letet." 

A fenti sorok 1960-ban, a könyvtár 10 éves fennállásakor íródtak. Mint-
ha csak tegnap lett volna! Ma pedig már a 20. évforduló megünneplésére ké -
szülődünk. 

Az adott környezet, a lehetőségek és az olvasók igénye meghatározott i-
rányba terelték könyvtárunk fejlődését. Mint a fentemiitett dokumentum is 
mondja: "Ebben a könyvtárban a könyvtárosok minden olvasót ismernek, tudják, 
milyen könyvet olvastak, milyen az Ízlésük, kik olvasnak még a családban, e-
zért könnyen és biztonsággal tudják kiválasztani a megfelelő könyvet számuk-
ra." 

Husz év távolából könyvtárunknak valóságos "történelme" van, amit a dol-
gos hétköznapok és a könyvtári eszközökkel emlékezetessé tett szép ünnepnapok 
sora jelent..Vannak kiemelkedő határkövek is ebben a folyamatban, mint pl. 
az 1965-ös esztendő,, amikor szépen felújított könyvtárunkat szabadpolcossá 
alakítottuk és a Gyáli uti kölcsönző állomásunk uj, modern könyvtárépületbe 
költözött. Könyvtárunk jelenleg közel 2000 olvasónak nyújt színvonalas szó-
rakozást és munkájukhoz -ságitséget. Évente 65-70 ezer kötetet olvasnak. 

A legrégibb olvasók unokái is ma már Könyvtárunkon járnaK. Készülődünk 
a 20. évforduló megünneplésére, amelyre szeretettel várjuk régi és uj olva-
sóinkat és a régi munkatársakat is. Nemcsak az elmúlt évekre emlékezünk, 



hanem előre is tekintünk: szeretnénk hamarosan az igért szép uj épületbe 
költözni, hogy jobb körülmények között többet, szebbet és jobbat adhassunk 
olvasóinknak. LUKÁCS GYÖRGYNÉ 

A 24 - e s könyvtár 

A könyvtár fennállásának 20. évfordulója alkalmából olyan olvasókkal 
beszélgettünk, akik régóta tagjai könyvtárunknak és rendszeresen kölcsönöz-
nek: 

B l e i s s n e r Istvánná nyugdijas: 1950-ben iratkozott be a könyv 
tárba, s talán még egy hétre sem szüneteltetett. A tavalyi átalakitás nagy 
változást jelentett nemcsak a könyvtárosok munkájában, hanem a kölcsönzés-
ben is. À kellemes környezet, a sok szép könyv szinte hivja az embert, ma-
rasztalja. Örömmel látja, hogy a könyvek tiszták, a polcok rendesek; mivel 
egészségügyi -dolgozó volt a XVIII. kerületi Tanácsnál, egy kicsit mindig 
az egészségügyi ellenőr szemével nézi a könyvek állapotát. 

F o n y ó d i Jánosné előadó: 1952-ben költöztek a kerületbe, akkor 
iratkozott be. a könyvtárba is, azóta minden évben megujitja tagságát. Elő-
ször a kényszerűség vitte rá, hogy könyvtárba járjon. A férje főiskolás 
volt, s.a kötelező és ajánlott olvasmányokat csak a könyvtárból tudta meg-
kapni.. Később aztán olyan természetessé vált a könyvtárba járás, mint más 
házi, illetve.családi elfoglaltság. Pedig otthon is sok szép könyvük van,de 
a. könyvkiadással anyagi okok miatt nem tudnak lépést tartani. Ezért nagyon 
jó dolog, hogy lényegében ingyenes a kölcsönzés, mindenki hozzájuthat a 
könyvhöz. A felszabadulás előtt a fiókhálózat nem volt ilyen elterjedt, 
jobbára magánkönyvtárak voltak, ahol a legtöbb könyv értéktelen, ponyva 
volt.. így aztán akinek nem volt pénze, hogy könyvet vegyen, nehezen jutott 
igazi irodalomhoz. A régi 24-es fiók sötét, elhanyagolt helyiség volt, 3zük 
előtérben kölcsönöztek, nem volt választék. Ha sokan voltak a könyvtárban 
és a kölcsönző nem tudott várni a könyvtárosra, olyan könyveket vitt el,ami 
igazén nem is érdekelte. Az átalakitás után a tágas, kellemes és tiszta te-
remben mindenki kedvére válogathat, nézegethet. A könyvek száma - ugy gon-
dolja - lehetővé teszi, hogy minden olvasó igényeinek megfelelőt találjon. 

F e h é r János lakatos, ezüst-koszorus szocialista brigádvezető: Jó-
formán egész életét végig kisérte a könyvtár, III. osztályos korában irat-
kozott bQ, aztán a katonaságot és egy rövid imrei tartózkodást kivéve, máig 
is a 24-es fiók tagja. Nagyon szeret olvasni, kellemes és hasznos időtöl-
tésnek tartja, amikor nemcsak szórakozik, hanem tanul is az ember. Különö-
sen az életrajzokat szereti. Mivel anyagi lehetőségei nem engedik meg, hogy 
könyveket vásároljon - két pici gyermeke van - egyedüli könyvforrása a 



könyvtár, barátai, munkatársai ajánlása alapján keresi, választja ki olvas-
mányait. 

A 24-es könyvtár életében az elmúlt évek alatt sok minden történt: a 
könyvek száma, a választék bővült, a nagy változás azonban a tavalyi átren-
dezéssel következett be. A szabadolcos rendszer - mert ugye ugy mondják -
igen praktikus, kényelmes, a válogatás könnyű. Egy észrevételt szeretne a -
zonban tenni; mivel nagyrészt "idényjellegű" könyveket olvas, hiányolja,hogy 
ezeket nem kapja meg a könyvtárban rögtön, csak előjegyzésre, 5-4 hónap múl-
va. Ajánlata, hogy az érdekesebb könyvekből a könyvtár vegyen több példányt. 

Feljegyezte: 
SAMU GIZELLA 

A 2 5 - ö s könyvtár 

"A költő ajkán csörömpöl a szó 
de ő /az adott világ 
varázsainak mérnöke/ 
tudatos jövőbe lát 
s megszerkeszti magában, mint ti 
majd kint a harmóniát." 

József Attila valóban a jövőbe látott a város pereméről irott költeményé-
ben. Már 30 évvel ezelőtt meglátta az eljövendő és szükségszerű harmóniát a 
munkásosztály és a kultura között. 

A felszabadulás óta eltelt 25 év legfontosabb feladatai közé tartozott a 
kulturális elmaradottság felszámolása, a még nem létező harmónia megteremté-
se. 

A Kispesti Városi Könyvtár 1927-ben létesült 4ooo kötet könyvvel. A fel-
szabadulás utáni első adptot a Kispest Népe cimü lap 1947 márc. 29-én meg -
jelent számában találtuk. "A Városi Közgyűlés határozata 5ooo forintot biz-
tosit a városi könyvtár állományának fejlesztésére." 

1950-ben a könyvtár kezelését a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár vette át. 
Állománya ekkor mindössze 5ooo kötet volt. Olvasóinak száma 949. Az első 
könyvtárosok Szelestey Gyuléné, Polgár Erzsébet és Toman Lajosné voltak. A 
könyvtár vezetésével 1.951-ben Dénes Aladérnét bizták meg, aki igy emlékszik 
vissza erre az időszakra: "A régi könyvtár egészen más volt, mint a mai. 
Hárman voltunk könyvtárosok, zártpolcos rendszerrel, kétmüszakos nyitvatar-
tással /10-20 h-ig/, központi könyvellátással dolgoztunk. A könyvtár működ-
tetéséhez szükséges egyéb kiadásokat a kerületi Tanács biztosította. A kor-
szak gazdasági nehézségei a könyvtár életében is éreztették hatásukat. Sok 
problémánk volt, amelyek közül csak egyet említek, heteken át télikabátban 
kölcsönöztünk a tüzelőhiány miatt. Mégis szívesen és örömmel végeztük fel-
adatainkat, mert tudtuk, hogy nagy átalakulás cselekvő részesei vagyunk. 



Hittük és tudtuk ezt, mert az egyszerű emberek ebben az időszakban ugy jöt-
tek a könyvtárba, mint a kultura fellegvárába - meghatódottan és komolyan -
szomjasan mindarra, amit mi tudtunk nyújtani. Lehet, hogy ez ma naivan 
hangzik,de a számok bizonyítanak: olvasóink száma 1956-ra.már 45oo-ra emel-
kedett - nem kis eredmény egy városszéli munkáskerületben. Felnőtt egy ol-
vasói gárda, amely mindig számithatott a könyvtár segitségére. A személyes 
beszélgetések során szinte családias kapcsolat alakult ki. Nagyon sok szép 
emlékem van - például az a lelkesedés, ahogy a soha nem olvasó emberek fel-
fedezték Mikszáthot, Krudyt, Móriczot - a tanulási láz öregeknél és fiata-
loknál, az érdeklődés különösen a természettudományok iránt még ma is tisz-
teletreméltónak látszik. 

1957 után ismét fellendült a könyvtár. Több könyvtárost, jobb anyagi 
feltételeket hozott ez a korszak. 1962-ben teljes ótalakitással, szabadpol-
cos rendszerrel műszaki és gyermekrészleggel, uj útra lépett." 

Meghatottan hallgattuk "Dénes néni" visszaemlékezését, ehhez mi csak 
annyit teszünk hozzá, hogy az 1965-től eltelt időszak alatt még egy régi 
terv valósult meg, könyvtárunk még korszerűbbé vált az uj olvasóteremmel 
és az előbbinél jóval nagyobb, nagyon szép gyermekrészleggel. 

VUKÁN VIKTÓRIA 
MOLNÁR SÁNDORNÉ 

V É G R E ! 

/Még tavasz előtt elkészült a 38-as 
kerületi könyvtár uj fűtőberendezése/ 

Több mint öt hónapi zórvatartás után végre kinyilt az igen nagykiterje-
désű XIT. kerület egyetlen könyvtára. Sok-sok nehézséggel kellett megküzde-
nünk.ezalatt az idő alatt. Kollégáink egymást követő, hosszabb-rövidebb i-
deig tartó betegsége - a súlyos tél és a hideg könyvtér következménye -
nagy gondot okozott nekünk. Két hősugárzóval fűtött irodában dolgoztunk, de 
tulvagyunk rajta, és ami fő, finom meleg és tisztaság cserélte fel a mosto-
ha körülményeket,. 

A zérvatartás alatt rendelt és feldolgozott, közel másfélezer könyv 
igen nagy örömet jelentett olvasóinknak. Ezekről a könyvekről listát készi-
tettünk, amelyet hálásan fogadtak. Kiéhezve, örömmel csaptak le egy-egy uj 
könyvre. 

A cserépkólyhák helyére uj polcokat tudtunk elhelyezni, összesen 36 
folyómétert, igy igen sok fontos könyv vándorolt a raktárból a kölcsönzőbe, 
ezáltal is gazdagabbá vált az olvasók közvetlen szolgálatóra álló könyvál-
lományunk. Ez jelentős a könyvtárosok szómóra is: nem kell egy-egy könyvet 
a helyére préselnünk. 



Örömünkre szolgál, hogy az eddig helyhiány miatt kiszorult igen értékes 
és gazdag kézi-szakirodalom eddig "rejtegetett" része is helyet kapott Kézi-
könyvtárunkban. Sajnos, a Kézikönyvtár szépirodalmi része változatlanul a 
könyvtárvezetői szobában maradt. 

' Néhány.uj folyóirattal is gazdagodtunk. Köztük a: Muzeumi Magazin, Mű-
gyűjtő, Rzinház, Irodalomtörténet, Matematikai Lapok. 

Három régi és három uj kollegával nyitottunk március 31-én. Az uj kolle-
gák kitűnően állták a sarat. Igen sok méltatlankodó olvasót kellett megnyug-
tatnunk, hogy a jövőben nem fordulhat elő ilyen hosszú zárvatartás. 

Olvasóink .nagy része.változatlanul bizalommal van a könyvtárosok és a 
könyvtár iránt, hiszen igyekszünk udvariasak, szolgálatkészek lenni, a könyv-
tár anyaga pedig áttekinthető és gazdag. 

Az első töredék-hét 4 napja alatt 444 olvasó iratkozott át az 1970. év-
re, ebből 32 uj beiratkozó volt. Nem panaszkodhatunk! Megindult újból.az é-
let, örömmel dolgozunk. 

Ezúttal szeretnénk köszönetet mondani a két szomszéd könyvtárnak - a 
11-esnek és 20-asnak - amelyek nem kis fáradságot vállaltak azzal, hogy a 
kényszerszünet alatt befogadták olvasóinkat. 

CZAKÓ MÁRTA 
38-as könyvtér 

GYERMEKKÖNYVTÁRAINK ÉLETÉBŐL 

Farsangi könyvkarnevál 

"Elhatároztam, hogy ezentúl fontosabb dolgaimat titkosírással irom... 
Matpak lótápap totnirof aráinél ed mettötlökle." - Ez a Karinthy idézet volt 
a mottója annak a meghívónak, melyben a Fővárosi Művelődési Ház, a Szabó 
Ervin Könyvtár,, a Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó és a Magyar Úttörő Szövet-
ség budapesti elnöksége farsangi könyvkarneválra hivta a fővárosi gyerekeket. 
A rendezvényt a Móra Ferenc Könyvkiadó fennállásának 20. évfordulója alkal-
mából megindított jubileumi olvasónapló pályázatra szervezték. 

Az általános iskolai tanulók részére a Móra Kiadó minden évben ad ki ol-
vasónaplót "Ezt olvastam" cimen. Célja, hogy az általános iskolásokat a tu-
datos olvasásra, önálló véleményalkotásra nevelje. Az idei olvasónapló abban 
különbözik a többitől, hogy játékosabb a formája, sok rejtvényt közöl, ismert 
müvek illusztrációiból, s részleteiből idéz, arra ösztönözve a pályázatban 
résztvevő gyermekeket, hogy az idézett müveket elolvasva felismerjék a kö-
zölt szövegeket. E mellett a hagyományokat követve, lehetőséget ad arra is, 
hogy a könyvekről alkotott saját véleményük is bekerüljön a naplóba. A fii -
zetben idézett könyveket a legszínvonalasabb gyermekirodalomból válogatták a 



szerkesztők, ügyelve arra, hogy a magyar, szovjet, s a világirodalom klasz-
szikus müvei egyaránt szerepeljenek benne.,Az olvasónapló-pályázattal kap-
csolatos irodalmi délutánnak kettős célja volt: népszerűsíteni, s a gyerme-
kek minél szélesebb rétegével megismertetni a pályázatot, és megeleveníteni, 
közelhozni az olvasónapló tartalmát a hallgatósághoz. 

Mintegy 500 gyermek vett részt a rendezvényen, amelynek lényeges részét 
képezte a jelentős ifjúsági írókkal való találkoeás: Gergely Márta, Mándy 
Ivón és Tatay Sándor beszélgettek el a gyermekekkel. A Móra Kiadó szerkesz-
tője, Rákai .István ismertette a pályázat feltételeit. Sok rejtvénnyel, tom-
bolóval, meglepetésnek szánt ötletekkel igyekeztek aktivizálni a közönséget. 
A verseket, irodalmi szemelvényeket Kohut Magda és Fodor Tamás művészek mond-
ták el. A Kaláka együttes modern hangszerelésben magyar költők megzenésített 
verseit adta elő. Az irodalmi délután egyik legszínesebb része a könyvkarne-
vál volt. Ebben a műsorszámban a gyermekek a legismertebb ifjúsági regény-
alakok jelmezeiben vonultak a színpadra. Végül alkalom adódott az írókkal 
való személyes találkozóra, müveik dedikálására és könyvvásárlásra is. 

A hallgatóság nagyobb része a gyermekkönyvtárak olvasóiból tevődött ösz-
sze. Ez főleg propagandisztikus célokból volt jelentős, mert igy lehetőséget 
kaptak a gyermekkönyvtárak dolgozói és olvasói, hogy tömegükkel jelentőségü-
ket demonstrálják. Tartalmilag igen fontos volt az a törekvés, hogy nem kö-
vetve a más fórumokon gyakran szokványos, olykor giccses gyermekrendt ények 
stílusát, ez a műsor színvonalasat akart nyújtani. Már maga a tény, hogy ez 
a nagy létszámú hallgatóság olyan jellegű műsoron vehetett részt, mely kö-
zéppontjába a könyvet, az olvasást állította, igen biztató. 

De a kettős újszerűségből hátrányok is adódtak. Az elsötétített színház-
terem elválasztja a színpadot a hallgatóságtól. A színház nézőterén-tartóz-
kodósnak amugyis vannak bizonyos passzív hagyományai: a hallgatóság, mint be-
fogadó fél, legfeljebb biról, de nincs benne a színpadon játszódó történések-
ben. Ebben a helyzetben az a törekvés, hogy aktivizáljunk, érzelmileg, han-
gulatilag teljességgel magunkhoz vonjuk a hallgatóságot, szinte lehetetlen. 
Talán szabad téren, tábortűz körül, kötetlen formában ezek a törekvések tel-
jesebben, felszabadultabban valósultak volna meg. A műsor folyamán határo-
zott erőlködést éreztünk a hangulat-teremtés érdekében. Ez különösen az iró-
olvasó találkozók formájának kissé erőltetett megszervezésében, bekonferáló-
sában jutott kifejezésre. A műsor folyamán a szereplők és a közönség közti 
kapcsolat megtalálására jó példa volt Fodor Tamásnak, a Kaláka együttesnek 
és a .ielmezes gyerekeknek a szereplése. Különállni a színpadon, de együtt 
érezni a közönséggel, s az előadott müvek tartalmával hangulatot kelteni; 
műsorszámok sikerének ez volt a titka. Fodor Tamás fiatalos, friss előadása, 
a kiválasztott remek irodalmi részletek, a Kaláka együttes fiatalokkal össze-
hangolt előadásmódja eltüntette a távolságot előadó s hallgatóság között.U-
gyancsak feszült figyelmet és érdeklődést keltett a jelmezes felvonulás. Aki 
gyerekekkel foglalkozik, tudja, milyen izgalmas számukra a fantáziájukban 
élő regényalaknak megjelenítése. A sok munkával, vonddal előkészített müsor-



szóm sorén a gyermekek örömmel üdvözölték regénybeli ismerőseik, Robin Hood, 
Kinizsi Pál, Gergő gyerek, Űrhajós, Robotember és még sok más figura felvo-
nulását, Kór, hogy a színpadon - mivel tul sok volt belőlük - a jelmezek egy 
része elsikkadt. A bevonuló gyermekek jelmezeinek egyenként való bemutatósá-
ra is nagyobb súlyt kellett volna fektetni. A regényalakok nevének kitalálá-
sa, a legszebb jelmezek megszavazása már spontán adódott és ezt az igényt 
műsorszámként kihasználni ügyes rendezési fogós volt. 

A műsoros összeállításban a rendezők próbálkozása uj, de az alkalom, a-
mikor ezt a stílust fejleszteni lehetne, ritka. Bármennyire is törekedett 
változatosságra, újszerűségre a forgatókönyv, s igyekezett minél sokoldalúbb 
lenni, stílusa nem volt töretlen. Most, amikor a kulturális rendezvények 
jellege, s pedagógiai célkitűzéseink a kisebb, klubszerű foglalkozásokat 
igénylik, s ezen belül is a résztvevők minél teljesebb öntevékenységére tö-
rekszünk, feltehetnénk a kérdést, elérte-e a célját ez a műsor? Csinált-e 
kedvet az olvasáshoz, a könyvtárhoz, a pályázatban való részvételhez? Teljes 
szórakozást nyujtott-e, gazdagitotta-e ismeretekben gyermekeinket^ Vajon 
ugyanilyen jellegű rendezvény kisebb körben, egy-egy gyermekkönyvtárban meg-
rendezve nem lett volna-e hatásosabb, oldottabb, őszintébb? 

JANCSOVICS KLÁRA 
8-as gy.könyvtár 

LENIN VETÉLKEDŐ - G Y E R M E K E K N E K 

Milyen ember volt Lenin? 
"Leninnek magas homloka, szakálla volt és forradalmat csinált." 
így jellemezte egy harmadik osztályos kisdobos Lenint március 31-én, a 

XIII. kerületi Hazafias Népfront helyiségében a 3-as gyermekkönyvtár bemu-
tató vetélkedőjén. 

Kéknyakkendős, ünneplőbe öltözött kispajtások - a könyvtár olvasói -
mondták el mindazt,amit láttak, hallottak, olvastak a nemzetközi munkás-
osztály nagy tanítójáról, és a foglalkozást vezető Hargitai Nándorné kiegé-
szítette, s ha kellett, "helyére rakta" az elmondottakat. Ezek a gyerekek 
ugyanis még nem tanultak történelmet; amit tudtak, az a könyvtáros és peda-
gógus külön érdeme. 

Az ünnepi hangulatot a kitűnő műsor már az első percekben megteremtet-
te. A tartalmas kiállítás, a jól elhelyezett plakátok hatásosan szolgálták 
a célt. /Szerencsésebb lett volna azonban, ha a könyvtár nem kényszerül ide-
gen környezetbe, hanem a megszokott helyiségében láthatja vendégül a meghí-
vottakat!/ 



Hargitainé rutinosan irányitotta a vetélkedőt, közvetlen kapcsolatot 
teremtett a résztvevőkkel, aktivizálta őket. A kivülálló mit sem vett észre 
abből a bravúrjából, hogy a felsőtagozatosok részére készitett anyagot ho-
gyan alakitotta, egyszerűsítette, vitte közel a kilenc-tizévesekhez. Ötle-
tességéből még egy kifejező szemelvény gyors kiválasztására és felolvastatá-
sára is futotta, amely jól kiegészítette, szinesitette a gyerekek Leninről 
alkotott elképzelését. 

A jó válaszok elismeréseként gyorsan gyűltek a piros csillagok a kis ke-
zekben, s a jutalomosztás után valamennyien elégedetten távoztak. 

Vetélkedőt tartani sok munkát, fáradságot, izgalmat jelent. Hát még ha 
bemutató foglalkozásról van szó! De a jó kezdeményezés hamar talál követésre. 

A sikeres foglalkozás hatására a 2-es gyermekkönyvtárban is megemlékez-
tünk Lenin születésének századik évfordulójáról alsótagozatosok körében. Az 
érdeklődés és a figyelem várakozáson feJLÜli volt. 

A Kerületi Könyvtárak Osztályán a vetélkedő anyaga - az eddigi gyakorlat 
szerint - minden gyermekkönyvtáros számára hozzáférhető, további ötletek ki-
induló alapja és színvonalasabb tartalmi munka végzésére nyújt lehetőséget. 

BARTA ANDRÁSNÉ 

JÓZSEFVÁROSI G Y E R M E K E K Ö R Ö M E 

/Megnyitotta kapuit az önálló 44-es gyermekkönyvtár/ 

Nehezen lehetne szépnek nevezni azt a jellegtelen józsefvárosi bérházat 
a Kőris utca és Kulich Gyula tér sarkán, ahol március 9-én megnyilt az uj, 
önálló 44-es gyermekkönyvtár. Az egyszerű ház közel 60 m2-es alapterületű 
üzlethelyiségében ügyes elrendezéssel sikerült egy takaros kis könyvtárat 
kialakitani. Az utcai frontra néz a 26 m2-es kölcsönző, ebből nyúlik hátra 
a nyolc személyes kis olvasóterem, a többi helyet az iroda, a raktár és a 
mellékhelyiségek foglalják el. 

Bizonyára várni lehetett volna még arra, hogy a józsefvárosi rekonstruk-
ció keretében uj házban, sokkal nagyobb alapterületen, korszerűbb elrende-
zéssel uj könyvtár épüljön. Mégis el kellett fogadni a felajánlott gyors 
lehetőséget, mert a sürün lakott környék négy és félezer kisiskolásának mi-
nél előbb újra könyvet kellett kinálni. 1969 juniusában, majd egy éve költö-
zött ki a gyermekkönyvtár a 44-es felnőtt könyvtár részlegéből, hogy helyet 
adjon a renoválás sorén kialakitott olvasóteremnek. A megnyilt könyvtárban 
most, bármennyire a legminimálisabb normáknak sem felel meg, hihetetlennek 
tűnik, hogy hogyan dolgozhatott feleakkora helyen, hogyan tudott még ott is 
évi 12oo-13oo beiratkozott gyermeket ellátni. 



A Kulich Gyula tér a Külső-Józsefváros központja. Szép időben a gyerekek 
a játszótérről szinte csak beugranak a könyvtárba, néhány perc innen a Du-
gonics és a Homok utcai iskola, nlig több a Jázmin utcai, három megálló tro-
lival, illetve villamossal a Horváth Mihály téri és a Vajda Péter utcai. Ha 
vadonatúj könyvtár épült volna, akkor sem épülhetett volna jobb helyen./Már-
is kérhetjük az illetékeseket: itt épüljön majd az uj is!/ 

Kevés az üzlet a téren, sötét a házak sora. A korán sötétedő koratavasz' 
estéken, a mozi és a presszó mellett hivogatóan világos már a 12.sz. alatt 
a felnőtt könyvtár és a tér végén a 13-as számban a gyermekkönyvtár is. 

A könyvtár hivogetó fényének, a könyveket propagáló kirakatoknak és az 
iskolákhoz eljuttatott értesitésnek már az első hónapban jelentős eredménye 
volt. Négyszáznál több olvasó iratkozott be és egyre érkeznek azok, akik máj 
várják, hogy újra könyvet cserélhessenek. 

A szabadpolcon a 9 ezer könyv negyedrésze uj, frissen fóliázott. A régi 
könyvek is uj kötést, uj boritést kaptak. Külön öröm a valóban teljesen uj, 
400 kötetes kézikönyvtár. A drágán vásárolt könyvek, melyek az előző helyi-
ségben nem kerülhettek polcra, most napvilágra kerültek, a kis olvasók sze-
mei elé. 

Nehéz volt kivárni a nyitás idejét, könyvtárosoknak, olvasóknak egy -
aránt. A gyerekolvasók megnőttek, mindegyikük lépett egy osztályt és a meg-
nőtt kis kamaszokban bizony sokszor nem könnyű felismerni a tayalyi kisgye-
reket. Ezért szalad gyorsabban az idő a gyermekkönyvtárakban... 

Nem számolhatunk be egyedi berendezésről, különleges könyvtártechnikai 
felszerelésről vagy meglepően uj módszerekről a 44-es gyermekkönyvtárból. 
Jól felszerelt, tiszta és barátságos. Olyan, amilyennek minden könyvtárunk-
nak, kicsinek és nagynak lennie kell és olyan, amiből még sokkal többre 
volna szükség Józsefváros- és egész Budapest szerte. 

B. SZABÓ EMESE 

LIRA. A F E L S Z A B A D U L Á S R Ó L 

A Költészet Napja alkalmából április 7-én szavalóversenyt rendeztünk a 
2-es könyvtár gyermekrészlegében, - "Lira a felszabadulásról" cimmel. Ren-
dezvényünket az idei két negy ünnep - felszabadulásunk 25. évfordulója, Le-
nin születésének 100. évfordulója - jegyében tartottuk. Kisdobosok és úttö-
rők egyaránt benevezhettek, - elsősorban felszabadulással kapcsolatos, Le-
ninről szóló, vagy József Attila verssel. A gyerekek részéről nagy érdeklő-
dés nyilvánult meg, - 42-én vettek részt ünnepélyünkön, - közülük 29 szavaló. 

Először a kisdobos-, majd az uttörőkategóriába tartozók mondták el a ver-
seket. A zsűribe meghivtunk két magyar-szakos tanért és a könyvtárvezetőt. 



A gyerekek jól felkészültek, sok szép szavalatot hallottunk. A legnagyobb 
élményt a hallgatóságnak Váci Mihály: Még nem elég cimü verse nyújtotta - egy 
VIII. osztályos pajtás előadásában. A szavalóversenyt rövid értékelés és díj-
kiosztás zárta le. 5 kisdobos és 5 úttörő kapott könyvjutalmat. 

A gyerekek megnézték a Költészet Hetére készült kiállításunkat, melyen 
külön kiemeltük az idei Kossuth- és József Attila dijas költőket. Ugy érez-
zük, hogy rendezvényünkkel méltóképpen ünnepeltük a Költészet Napját. 

2-ES KÖNYVTÁR, GYERMEKRÉSZLEG 

N É H Á N Y S Z Ó A P O R T R É - V Á Z L A T O K R Ó L 

Az olvasói portrék megrajzolásához szükséges adatgyűjtés a könyvtárak egy 
részében teljesen, másutt részben befejeződött. 

A portrék megírásának azonos szempontok szerint kell történnie, ezért 
részletes vázlatot készítünk, amely az egységes munkát biztosítja. 

Az olvasásszociológiai szakbizottság megvitatta a vázlat tervét és java-
solta, hogy az olvasott és jegyzéken aláhúzott, valamint a kérdőiven feltün-
tetett könyveket számszerűleg is értékeljük. A matematikus által elkészített 
számítási kulcs segítségével képet kapunk a régebben olvasott és az utóbbi 
félévben kölcsönzött könyvek összetételéről érték szerint és megállapíthatjuk, 
hogy a klasszikus és modern irodalom olvasottsága milyen arányban áll egymás-
sal. Az igy kapott eredmények - bár nem abszolút érvénnyel - fontos kiinduló-
pontot jelenthetnek az elemzésben. 

A vázlat lehetőséget ad arra, hogy a kérdőivek és olvasmányfigyelés ada-
tait minden portré esetében azonos sorrendben közölve, az olvasóról tovább 
feldolgozható objektiv ismereteket nyerjünk. Ugyanakkor teret biztosit a 
könyvtáros mélyebb, vagy egyéb részletkérdésekre kiterjedő tapasztalatainak 
is. Természetesen az objektiv és szubjektív ismeretek aránya különbözhet egy-
mástól, hiszen a gyakran jelentkező, érdeklődő olvasót a könyvtáros alaposab-
ban megismerheti, több színnel gazdagodhat a portré, mintha a kérdőív vála-
szai mögött a feldolgozó emlékezetében nem jelenik meg a könyvtárba járó fi-
atal. A tartós megfigyelés eredményei érvényesülhetnek igy a portrékban. 

Jelenleg a 22-es könyvtárban az értékeléshez eddig rendelkezésre álló i-
rásos anyag alapján /számítási kulcs, vázlat, a kérdőívhez mellékelt könyv-
lista-klasszikus-modern, értékes-kevésbé értékes könyvek csoportosításéban/ 
próbaként elkészítenek néhány portrét, hogy a gyakorlat alapján lehessen a 
végleges vázlat válasz-kategóriáit, elemeit kidolgozni. 

Reméljük, ilymódon a portré-készitő könyvtárosok munkája is egyszerűbbé 
válik, az értékelés szempontjai elég körülhatároltak lesznek és a válaszok 
pontosan tartalmazni fogják a hatalmas munkával összegyűjtött tényanyagot. 



A vázlat végleges kimunkálása után az érdekelt könyvtárakkal részletesen 
megbeszéljük a teendőket. ' GÁL GYÖRGYNÉ 

A K Ö N Y V T Á R O S K É P Z É S R Ő L 

A kerületi könyvtárakban igen nagy a munkaerővándorlás és naponta fel-
merül a képzés, továbbképzés problémája. Talán itt az ideje, hogy közösen vé-
giggondoljuk, milyen lehetséges megoldások adódnak. 

Szerintem a 16 év-előtt hozott - a könyvtárosok képzettségére vonatkozó -
rendelet már elavult. Nem elégitik ki a szükségleteket a mai képzési lehető-
ségek sem. 

A még érvényben lévő 11-2-18/1954 Np. M. számú rendelet a kerületi könyv-
tárak viszonylatában ugy rendelkezik többek között, hogy vezetővé csak azt 
lehet kinevezni, aki az egyetem vagy a pedagógiai főiskola magyar- történe-
lem- vagy idegen nyelv szakát elvégezte. A beosztott könyvtárosok esetében 
megelégszik érettségivel. 

Szerintem nem helyes: a./ különbséget tenni műveltségi követelményekben 
a vezető és a beosztott között; b./ közművelődési könyvtár esetében a humán, 
pontosan az irodalom-történelem szakra korlátozni a tudományos ismereteket. 
Az irodalomismeret beosztott könyvtáros esetén, aki legalább annyit érintke-
zik az olvasóval, mint vezetője, szintén elsőrangú követelmény.Intellektuális 
munkahelyeken általában azonos az iskolázottsági követelmény,akár vezetőről, 
akár beosztottról van szó. /Iskola, kórház stb./ 

Közművelődési könyvtárainkban nemcsak szépirodalmi és történeti müveket 
Keresnek, nem is korlátozzuk a beszerzést ezekre a müvekre, feladatunk az 
általános ismeretterjesztő irodalom propagálása is - ebből következik, hogy 
szükség van olyan könyvtárosokra, akiket ez a könyvanyag is érdekel, akik a 
különböző ismeretterjesztő müveket jól ismerik. Magam sem tartanám reálisnak, 
ha természettudományos, műszaki vagy akár közgazdasági szakképzettséget kö-
vetelnénk, de jó lenne, ha könyvtárosink legalább egy része olyan intenziven 
érdeklődne egy-egy tudományág fejlődése, ismeretterjesztő irodalma iránt,mint 
amilyen szivesen olvassa a modern szépirodalmat. Annál is szükségesebb ez, 
mert a tudományok ugrásszerű fejlődése messzemenően befolyásolja az olvasók 
igényeit. Az uj tudományos eredményeket ismertető irodalom iránt egyre foko-
zódik az érdeklődés, - ugyanakkor a tömegkommunikációs eszközök fejlődésével 
és elterjedésével AV, film, rádió, magnó/ az esztétikai igények kielégíté-
sében a könyv szerepe csökken. Egyre nagyobb tömegek kulturálódásával a szép-
irodalom iránti érdeklődés számban ugyan nem csökken, de a tudományos olvas-
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mányok iránti érdeklődés aránya nő, már azértis, mert az egyéni tanulás, e-
gyéni- ismeretszerzés legjobb eszköze továbbra is a könyv marad. 

Lehetséges, hogy tévedek, de ugy tűnik, közoktatásunkkal sem vagyunk 
szinkronban; a központban természettudományos irodalmat kereső középiskolá-
sok azt panaszolják, hogy a fiókban nem tudnak anyagot kapni. Nincsenek meg 
a természettudományos folyóiratok- főleg a régebbi évfolyamok -, de tudomásom 
szerint - bár a középiskolásokat elsősorban kerületi könyvtárainkba irányit-
juk,-pl. a Középiskolai Matematikai Lapok a központon kivül alig járnak más-
hová hálózatunkbanÄ 

Tapasztaltam egyes esetekben bizonyos hamis öntudatot is diplomás kollé-
gáknál. Gondolok a természettudományos szakmai oktatás idején félrevonuló 
kartárs megjegyzésére: "Én irodalmár vagyok - ez engem nem érdekel". Ezért 
tudom elképzelni azt, hogy csak középiskolai végzettséggel rendelkező könyv-
táros - ha széles az érdeklődése - legalább annyira hasznosan tájékoztathat, 
mint mondjuk, hangsúlyozottan egyoldalú magyar-történelem szakos kollégája, -
akinek tudása egyébként, ha nem fejleszti állandóan, bizonyos idő után épp-
úgy elavul, mint a műszaki végzettségű diplomásé. 

Szorosan összefügg problémánkkal, hogy a könyvtárosképzés, különösen a 
közművelődési könyvtárosképzés megoldatlan. Budapesten "nappali" középfokú 
könyvtárosképzés nincsen. Az egyetem olyan kis számú könyvtárost képez, hogy 
elhanyagolható mennyiségnek vehetjük. Könyvtárosaink tehát alapképzésüket 
nagyrészt munka közben kénytelenek megszerezni - ez áldozatot jelent és nagy 
megterhelést annak, aki tanul, de áldozatot követel a munkatársaktól, az in-
tézménytől is. Két és fél évig még kibirható ez /bár jobb lenne, ha legalább 
részben könyvtárosaink érettségi után közvetlenül nappal végezhetnék a könyv-
tárosképzőt, mint felsőfokú szakiskolát/. Minthogy munkatársaink ezt a kép-
zést nem érzik befejezettnek /a rendelet sem, sajnos/ utána még öt vagy hat 
évig egyetemen kivánják tanulmányaikat folytatni. Nem tudom elfogadni annak 
indokoltságát, hogy "papir" miatt, megerőltető munka mellett, nagyrészt má-
sodik műszakkal megterhelt nők végezzenek magyar-történelem szakot /nem akar-
nak tanárnak menni, nem akarnak kutató történészek, irodalmárok lenni/ csak 
azért, mert ehhez van kötve könyvtári előmenetelük. Bizonyos, hogy könyvtárj 
dolgozó, a könyvtár szempontjából hasznosabban képezheti magát tovább - akár 
önálló tanulással - és ennek eredményességét még vizsgával is bizonyithatná. 
Szerencsénk még, hogy megnyilt az esti marxista egyetem - ami az eléggé hiány-
zó társadalomtudományi képzést könyvtárosainknak megadja - bár ennek hallga-
tóinál is érvényesül a kissé egyoldalú könyvtárosi beállitottság, amikor 
szinte egyöntetűen az esztétikai szakositó tanfolyamot választják. 

Mindez szükségessé teszi, hogy Budapesten is lehetővé váljon a középfokú 
és felsőfokú "nappali" könyvtárosképzés. Emellett szól az is, hogy a mai mun-
kaerőhiány mellett a tanulmányok végzése közben a fiataloknak módjuk van vi-
szonylag jól fizetett alkalmi munkát vállalniok, tehát nincsenek kényszeritő 
anyagi körülmények, melyek a továbbtanulást akadályozzák. 

Helyes volna, ha a középfokú végzettségű könyvtárosok számára - amennyi-



ben alkalmasak vezetői beosztásra - lehetővé tennék, hogy szakmai tájéko-
zottságukról - ami a könyvtári gazdasági adminisztrációra és a kerületi ta-
nácsok feladat- és jogkörének ismeretére is kiterjed - vizsgával tegyenek 
tanúbizonyságot és tekintsenek el ilyen esetben az egyetemi diplomától. In-
dokoltnak tartanám azt is, hogy a nagyobb tájékozottságot, önálló kutató 
munkára való alkalmasságot, beosztott könyvtáros esetében is, mind anyagi, 
mind erkölcsi formában honoráljuk. 

Ugyanakkor a nem könyvtárosi diplomával rendelkező munkatársaink számá-
ra össze kellene állitani a "ráfejelő" könyvtárosi szakképesitő anyagát. 

G. NYILAS MÁRTA 
/Szerkesztőség reméli, hogy sokan, fiatalok és 
tapasztalt kollégáink fejtik majd ki e fontos 
kérdésről véleményüket./ 

A T O V Á B B K É P Z É S H Í R E I 

Február 11.: A felszabadult 25 év 
társadalmi-történeti értékelése 

Művelődési előadássorozatunk keretében február 11-én Kiss György, az 
MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete munkatársa tartott előadást "A fel-
szabadult 25 év társadalmi-történeti értékelése" cimmel. A népi demokrati-
kus Magyarország megalakulásának történelmi előzményeit elméleti sikon fej-
tette ki, majd a "nagy fordulat" előfeltételeit ismertette. - Újszerű szem-
pontok alapján, egyéni véleményének hangot adva foglalta össze az egész kor-
szak jellemző sajátosságait, megvilégitva a történelmi helyzetek rejtett 
összefüggéseit. 

Azok számára, akik az uj Magyarország megszületése időszakában már részt-
vettek az épités munkájában és azoknak is, akik csak az elmúlt esztendőkben 
váltak felnőtté, - egyaránt értékes, sok uj ismeretet adó előadás volt. 

H. DRECHSLER ÁGNES 

Március 4.: Koczkás Sándor, előadása 
felszabadulás utáni irodalmunkról 

Hagyományos szerda délelőtti összejövetelünket, március 4-én, a Fővárosi 
Művelődési Házban tartottuk. Izgalmas témáról hallottunk érdekes, újszerű e-
lőadást; Koczkás Sándor egyetemi adjunktus beszélt felszabadulás utáni iro-
dalmunkról. 

A témát sokoldalúan, nem annyira irodalmi, mint inkább filozófiai sikon 
közelitette meg. Előadása sorén, aira a kérdésre válaszolt, hogy a felsza -
badulás utáni irodalom mit hozott a magyar irodalom egészébe? Hangsúlyozta 
hogy erről a 25 évről nem lehet ugy beszélnünk, mint egy lezárt korszakról' 



hiszen felszabadulás utáni irodalmunk ma is, most is, forrásban, átalaku-
lásban, fejlődésben van. Az előadáson közreműködött Koncz Gábor színművész. 

MEZŐFI ÉVA 

Március 11.: A továbbképzés uj, vonzó 
formája - a filmvetítés 

1970. március 11-én a Toldi moziban könyvtárunk dolgozói számára leve-
títették Dobozy - Vérkonyi uj filmjét, az Eljött a tavasz-t, mely ma Szem-
től szembe cimen megy a mozikban. Két nagy népművelési intézmény találko-
zott, egyiknek a film-, másiknak a könyvkultúra ápolása a feladata. Példá-
ja a népművelési formák és módszerek egységének. Ugyanis a FÖMO és könyv-
tárunk most lépett az alkalomszerű kapcsolatok továbbfejlesztésének útjára. 
Az eddigi spontaneitást a tudatos és tervszerűen szervezett együttműködés 
és együtthatás hosszú folyamatának kell felváltania. 

Ennek a gyümölcsöző munkakapcsolatot sejtető koncepciónak első jele 
volt a film ősbemutatója és az azt követő vita. A "könyvből-film reláció" 
és az ebből fakadó sajátos agitációs és propagandamunka termékeny forrása 
lehet könyvforgalmunk emelésének /talán olvasótoborzásunknak is/, de a 
mozivállalatnak sem közömbös, mert növelheti az emiitett módon fogant mű-
alkotások látogatóinak számét, és könyvtárosaink által befolyásolhatja,vagy 
irányithatja azok közönséghatésát is. 

A látott film legnagyobb erénye nem képi világában van. Ortodox módon 
alkalmazza a filmmüfaj törvényeit. Példaadó pontossággal, a rendezőtől meg-
szokott stílusban. Mégis "nagy film", mert filozófiai és morális töltése 
ujabbkori történelmünk eseményeibe ágyazva, állásfoglalásra ösztönöz. 

A vetitést kisérő ankét sem volt szokványos, követte a film szellemét, 
Dobozy elvtárs tovább mélyítette a témát és bevont alkotói gondjaiba is. 
őszintén beszélt sok, ma még kényesnek tartott problémáról. 

A film-könyv-filmes-könyvtéros találkozó kezdeményezésünket, reméljük, 
ujabbak követik majd. -cz -gy 

Március 19: A propagandáról 

Szecskő Tamás érdekes, uj szempontokat hozó cikkét tette közzé a Társa-
dalmi Szemle 1969. évi 10. száma, a propaganda rendszeréről. 

Március 19-én, az Oktatási Tanács meghívására a szerző, aki a Tömeg-
kommunikációs Kutatóközpont igazgatója, eljött és válaszolt a könyvtárunk 
munkatársait is méltán érdeklő problémáról feltett kérdéseinkre. Szólt a 
békés-, illetve a háború alatti időszak Rádiójának teleinformációs módsze-
reiről, a visszacsatolásról, az információt adó személyiségek beidegződött 
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értékszintjéről és a különféle nemzetközi és magyar kulturszociológiai fel-
mérésekről. Kiemelte: egyre inkább az a tendencia kerül előtérbe, hogy a 
döntéseket megelőzően mérjük fel a közvélemény "állapotát", tudassuk a kü -
lönböző alternatívákat, majd vizsgáljuk meg azt a döntés, illetve a végrehaj-
tás után is. A 40-50-es évek elejei kétlépcsős közléssel szembeállította a 
ma izlésteremtő, a demokratizmus irányába /Fórum stb./ ható törekvéseit. Be-
szélt a passzív; a l'art pour l'art jól informált emberről, a manipulációról, 
valamint arról, hogy ne becsüljük alá azoknak az intelligenciáját és logikus 
gondolkodását, akiknek az információkat szánjuk, de ismeretszintjüket se be-
csüljük tul. A mögöttes szöveg hatásfokáról; egy-egy, a TV-ben propagált 
könyvnek /pl. Szabó Magda: Katalin utca/ a keresettségi görbéjéről; az olva-
só-statisztikáról /demográfiai hullám szerepéről/; az irodalom direkt-propa-
gandájáról; a kommercializálódés elleni harcról is szó esett. 

Végül felmerült a Tömegkommunikációs Központ és a Könyvtárunk közötti 
esetleges összehangolt könyvpropaganda lehetősége. 

A számos izgalmas kérdést felvető beszélgetést más alkalommal szívesen 
folytatnánk - ezzel a kéréssel köszöntük meg Szecskő Tamás "vendégeskedését" 
könyvtárunkban. LAKOS KATALIN 

A HELYI K Ö N Y V I S M E R T E T É S E K R Ő L 

A könyvismeret elengedhetetlen feltétele az olvasószolgálati munkának. Ha 
a könyvtáros a nap 24 órájában csak olvasna, akkor sem tudna lépést tartani a 
könyvterméssel. Ha pedig a folyóirat-irodalomban is folyamatosan akar tájé-
kozódni, akkor elmondható, hogy nehéz fába vágja a fejszéjét, mert lehetet -
lenre vállalkozik. 

Nem véletlenül panaszkodnak a könyvtárosok a szabadidő hiányára. Hiszen 
a könyvtári dolgozók több, mint 80 %-a nő, igy felesleges most itt részletez-
ni az olvasás melletti egyéb teendőket. Mégis kell időt szakitaniok, mégpedig 
szabadidejükből, a rendszeres felkészülésre, ha ugy tetszik, "lépés-tartásra". 
A módszer sokféle lehet, de un. jó módszer annál kevesebb. Mert bizonyára 
egyetértenek velem, ha nem tartom jónak azokat a helyi könyvismertetéseket, 
amelyekre a könyvtárosok indokoltan, vagy indokolatlanul hiányosan készültek 
fel, vagy - urem bocsá'- el sem olvasták azt a könyvet, amit ismertetniök 
kellett volna. A m i é r t talán megmagyarázható, de a mások idejével való 
visszaélést nem tudom semmivel mentegetni és az ilyen és hasonló un. ismerte-
tések csak bosszúságra, de nem okulásra valók. Elnézést kérek azoktól a cso-
portoktól, ahol nem ez a gyakorlat. Nem tartom igazán szerencsésnek a könyv-
ismertetéseknek ezt a csoportos, több könyvtár kollektíváját összefogó for -
máját. 



Az igazi maradandó élményt az hagyja bennünk, ha egy-egy kollektíván be-
lül vitatkozunk, vagy beszélgetünk a könyvről. Ezt minden könyvtárban meg is 
teszik egy-egy jó vagy rossz könyv esetében. Ez jó módszernek nevezhető, hi-
szen mindkét partner vitaképes, "aktiv" -, mert ismeri, olvasta az adott 
könyvet, mig a könyvismertetéseken egy-egy "aktiv" ismertető és kb. 10 "pasz-
sziv" hallgató vesz részt. Ahhoz, hogy könyvismeretre tegyünk szert, sőt 
könyvajánlásra vállalkozzunk, véleményem szerint elegendő, ha: elolvassuk a 
könyvet, de legalábbis beleolvasunk és ismertetjük pl. az "UJ KÖNYVEK" aján-
lását /ami nem mindig jó, de ez más kérdés/. A könyvet kézbe kell venni, 
többször is, ez a fő. Azzal, hogy ismertetik a tartalmat, felkelthetik az 
érdeklődésemet 1-2 könyv iránt, hogy magam is elolvassam, de még sokat nem 
tudok meg a könyvről. Ezért a könyvismertetések jelenlegi csoportos formáját 
nem tartom jónak. Bár hallottam, hogy a gyermekkönyvtárak jó tapasztalatok-
kal rendelkeznek ilyen téren, de mivel csak felnőtt könyvtárban dolgozom, 
ehhez nem tudok hozzászólni. 

Tetszett az uj próbálkozás: a Dobozy dráma levetitése és közös megtekin-
tése, de szerencsétlen volt az utána bekövetkező gyors, pánikszerű "menekü-
lés" vissza, időre a könyvtárba. Lehetett volna és kellett volna ott a film 
hatása alatt - /legintenzívebb hatás a vizuális/ - beszélgetni, vitatkozni. 
Ugy érzem, ennél jobb ismertetés nincs. Igaz, hogy nem 20 könyvet, csupán 
egy drámát ismertünk meg, de mi több annál, mint hogy egy irót is, személye-
sen. Nem tudom, mennyire áll módunkban az ilyen vetités, de én erre szavazok. 
Inkább egy jó filmvetités, mint nem is irom le, hogy hány rossz könyvismer-
tetés . 

Jó dolog a könyvannotálás is a könyvismeret szerzésre. Legősibb hagyomá-
nyait éppen a 4-es könyvtér őrzi. Rövid, tömör tartalmi összefoglalók ezek 
kis kartonokon, amiket gémkapoccsal erősitenek a könyvre. Jó "mankóul" szol-
gálnak az olvasóknak és még a könyvtárosoknak is, az olvasószolgálati mun-
kában. 

Minden könyvtárnak vannak sajátos, egyedi módszerei, közös könyvvásárlás, 
jegyzék megbeszélés, vagy a könyvtárba érkezett uj könyvek közös átnézése 
stb. Ezek pótolhatják a helyi könyvismertetéseket. 

Jó lenne, ha itt a Hiradó hasábjain a könyvtárosok beszámolnának ezzel 
Kapcsolatos - jó - tapasztalataikról. BÁRÁNY ÉVA 

4-es könyvtár 
/A szerkesztőség kéri az évek óta rendszeresen 
könyvismertetést tartó könyvtárosokat, közöl-
jék, hogyan készitik elő, hogyan vezetik a 
találkozókat; milyen a tartalma és a formája 
ez egyes ismertetéseknek és az egésznek; mi-
lyen hatásról tudnak számot adnifpl. a kol-
lektívák könyvismeretének növelése, az előa-
dókészség, a könyvről való beszélgetés gyakor-
latának fejlesztése, felelősségérzet ébreszté-
se, táplálása a kollektive iránt stb./ 



A TELEVÍZIÓ A K Ö N Y V T Á R B A N 

Április 11-én a "Televizió jelenti" adásban feltűnt a 48-as könyvtér ol-
vasóterme. Innen jelenthette be Révész elvtárs a fővárosi olvasóközönségnek> 
hogy a FSZEK mintegy tucat kerületi könyvtárban, elsősorban a peremkerüle-
tekben bevezette a szombat-vasárnapi nyitvatartási, csatlakozva a központi 
könyvtár eddig is meglévő hasonló szolgáltatásához. Mint ismeretes, ezzel 
is támogatni kivánjuk a rossz otthoni körülmények között tanuló, hátrányos 
helyzetű fiatalokat. 

Ez volt a régvárt közlés a társadalmi igény valóraváltáséról, melyet 
könyvtárunk nem kevés anyagi és szellemi áldozat árán valósit majd meg, mint 
Révész elvtárs hangsúlyozta is. 

Kétségtelenül ez a bejelentés volt az adásban a nagyadu, mégis ki sze-
retnénk térni néhány epizódra is. Először is arra a szellemes megoldásra, 
hogy egy külpolitikai interjú után "jött be" a könyvtár képe, azzal az uta-
lással, hogy aki a témáról többet akar tudni, menjen olvasnivalóért a könyv-
tárba. Ez már könyvtárpropaganda, méghozzá nem "általában". Rendkivül fon-
tos, hogy összekapcsolódjék a közönség tudatában a könyv és a könyvtár fo-
galma. 

Azután egy kis költészetnapi jelenet következett, interjú Bella István 
költővel és Telessy Gyöngyi szinmüvésznővel, aki verseket olvasott fel. Nagy 
kár, hogy az egyébként kitűnő riporter, Rapcsányi László nem jegyezte meg, 
hogy egy ilyen költői-szinészi látogatás nem véletlen epizód nálunk, hanem 
könyvtárunk általános gyakorlata, hiszen olvasóink kedvéért gyakran meghiv-
juk a művészeket. 

Ide kivánkozó ötletem ezzel kapcsolatban: Vajon nem rendezhetné-e olykor 
a Televizió a könyvvel kapcsolatos műsorait /könyvismertetések, irói inter-
júk, Nyitott könyv stb./ erre alkalmas, bizonnyal vendégszerető könyvtára-
inkban? Természetes közegükben, könyvtárosoktól, olvasóktól körülvéve való-
szinüleg elevenebben hatnának ezek a műsorok, s mindketten, TV és könyvtár 
közelebb jutnának közös célunk, az Olvasó Nép száménak gyarapításához. 

- y-



Igazgatósági ülések 
Az igazgatóság 1970 március 3-i ülé-
sén döntött az 1970-71-es tanévben 
iskolára javasoltak személyéről. A 
Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetemre 
öt, a debreceni Felsőfokú Tanítókép-
ző Intézet kihelyezett tagozatára 
/a SZOT keretében folyó két és félé-
ves képzés/ szintén öt munkatársun-
kat jelölte. 
... határozott a Költészet Napjával 
kapcsolatos teendőkről. 
... intézkedett a KISZ szervezetünk 
által a "TV-t minden iskolának" ak-
ció keretében a fényeslitkei általá-
nos iskolának ajándékozott TV készü-
lék eljuttatásáról. 
... tájékozódott azokról a feltáró 
munkákról és eredményeikről, amelye-
ket a Központ Olvasószolgálata kez-
deményezett és szervezett. 

Március 10-én megvitatta a belső el-

lenőr 1970. évi munkatervét és ugy 
döntött, hogy azt egy közeli idő-
pontban - az 1969. évi revizori je-
lentéssel együtt - újból napirendre 
tűzi. 
... javaslatot tett az 1970-71. évi 
igazgatósági tanácsülésekre meghí-
vott hálózati könyvtárosok személyé-
ről. Révész Ferenc igazgató e javas-
lat alapján kijelölteket két évi i-
dőtartamra az igazgatósági tanácsü -
lésekre meghívta, illetve megbízatá-
sukat megújította. 

Március 19-én döntött az 1970 ápri-
lis 4-i jutalmazásokról. 
... megvizsgálta a X., XIII. és XIV. 
kerületi Tanácsok kezdeményezése a-
lapján e kerületekben létesítendő 
könyvtárfiókok, illetve olvasóterem 
megvalósításának lehetőségeit. 

PÁRTHIREK 
Április elsejéig bezárólag valameny-
nyi pártcsoportunk ünnepi visszaem-
lékezésre hivta meg a könyvtárunkban 
dolgozó régi párttagokat. E vissza-
emlékezéseken részt vettek a párt-
csoportokhoz tartozó pártonkívüli 
munkatársak és KISZ fiatalok is. 

A Magyar Népköztársaság Elnöki Taná-
csa Felszabadulási Jubileumi Emlék-

érmet adományozott hazánk felszaba-
dulása 25. évfordulója alkalmából. 
"A Felszabadulási Jubileumi Emlékér-
met az Elnöki Tanács azoknak adomá-
nyozta, akik a független, szabad és 
demokratikus Magyarország megszüle-
téséért és megerősödéséért, a sza -
badságért, a demokráciáért és a szo-
cializmusért vivott küzdelemben ki-
magasló érdemeket szereztek." Aivo-



nat a Magyar Népköztársaság Elnöki 
Tanácsának 143/1970. sz. határozatá-
ból./ 

Bánk Ferencné 
Bogyoszlai Sándorné 
Csernák Béláné 
Dénes Aladárné 
Dobos Piroska 
Dobrava Jánosné 
Dömötör Ferencné 
Farkas Józsefné 
Dr. Geréb Lászlóné 
Hollósi Tiborné 
Hont Péterné 
Ilics Sándorné 
Jellinek Lászlóné 
Király Lászlóné 
Lakner Gyuláné 

Valamennyi elvtársnak ezúton is sok 
sikert, jó egészséget, sok-sok bol-
dogságot kivánunk. 

Március 31-én tartottuk a Felszaba-
dulás 25. évfordulója tiszteletére 
rendezett ünnepi taggyűlésünket, 
melyen a párttagságon kivül részt-
vett a Szakszervezeti Bizottság és a 
KISZ vezetőség. 
KISZ szervezetünk Antológia együtte-
sének ünnepi műsora után Hont Péter-

E kitüntetésben a következő elvtár-
saink részesültek: 

Oláh Istvánné 
Pataki Ferenc 
Perlusz Józsefné 
Dr. Remete László 
Révész Ferenc 
Dr. Rubinyi György 
Rudas Klára 
Sérdi Károly 
Sugár Jenőné 
Dr. Szelestey Gyuláné 
Szilágyi Zolténné 
Dr. Tolnai György 
Trink Károly 
Wiener Józsefné 
Dr. Zalai Zoltán 

né párttitkár köszöntötte a párttag-
ságot. A nagyon szűkre méretezett 
ebédlőben még sokáig együttmaradtak 
vendégeink és a párttagság, beszél-
getve, visszaemlékezve, énekelve. 

Szeretettel köszöntjük Dr. Tolnai 
György elvtársat, aki sok éves mun-
kásmozgalmi tevékenységéért a Munka-
érdemrend ezüst fokozata kitüntetés-
ben részesült. 

KISZ- hirek 
Március 10-én du. 3 órakor a KISZ 
Budapesti Bizottságán került sor az 
olvasómozgalommal foglalkozó 22 KISZ 
aktivista és a kerületi KISZ Bi -
zottságok kulturfelelőseinek bemuta-
tására. A találkozó rendkívül hangu-
latos és baráti légkörben zajlott le, 

az illetékesek kerületenként beszél-
ték meg az aktuális feladatokat. 

KISZ szervezetünk politikai vitakö -
rében, melyet Szőke Tiborné igazga-
tóh. vezet, március 13-án és 27- én 
Lenin Baloldaliság - a kommunizmus 





gyermekbetegsége cimü müvét;ápr. 17-
én s tudományos-technikai forradalom 
filozófiai problémáit, vitattuk meg. 
Március ói-én felszabadulásunk 25. 
évfordulója tiszteletére rendezett 
ünnepélyes párttaggyűlésre a pórtve-
zetőség meghivta KISZ vezetőségün-
ket és valamennyi vezetőségi tagnak 
Lenin Emlékplakettet ajándékozott. 

Április 3-ón a KISZ szervezet által 
vásárolt televiziót küldöttség vit-
te Fényeslitkére, ahol a fényeslit-
kei Általános Iskola felszabadulási 
ünnepségének keretében adták ót az 
ajándékot. 

Április 9-én ünnepi taggyűlést tar-
tott KISZ szervezetünk, melyen az 
Antológia együttes bemutatta "Hu-
szonötéve tavasszal" cimü emlékmű-
sorát. 

Április 12-én, a kommunista vasár-
napon 30 lelkes KISZ fiatal dolgo-
zott az ebédlőben. Munkájuk eredmé-
nye az MSZBT Jubileumi olvasómozga-
lom 7000 pályázatának értékelése és 
1600 Ft, melyet e munkáért kaptunk, 
és a Vietnámi számlára fizettünk be. 

Szakszervezeti hirek 
A Szakszervezeti Bizottság elkészitette a Közalkalmazottak Budapesti Bizott-
sága elnökségének jelentését dolgozóink élet- és munkakörülményeivel kapcso-
latos tevékenységéről. Az elnökség február 13-i ülése,- amelyen jelen voltak 
meghivottként Révész Ferenc igazgató, Hont Péterné pórttitkór és Uray Béla 
SZB elnök - a jelentést megtárgyalta. Az elnökség tagjai közül többen a sa-
ját tapasztalataikból meritve vitatták meg a jelentést. 
Egyértelmű volt az a megállapitás, hogy a jelentés mértéktartó és hogy régen 
tárgyalt az elnökség ilyen jól elkészített összefoglalót. 
Az elnökség ugy döntött, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Köny\i tár nehéz helyze-
tére vpló tekintettel, kiemelten foglalkozik a jelentésben felsorolt problé-
mákkal. Az elnökség a hozott határozatokkal együtt elküldte a jelentést a 
Fővárosi Tanács Művelődési Főosztályóhoz azzal, hogy záros határidőn belül 
a Főosztály, a Közalkalmazottak Budapesti Bizottsága és a könyvtár illetéke-
sei vizsgálják meg: milyen intézkedéseket kell hozni a felvetett problémák 
megoldására. 

o 
Március 21-én a könyvtár titkárságán bensőséges ünnepségen adtak ót a 25 éves 
tagsággal rendelkező szakszervezeti tagoknak a Közalkalmazottak Budapesti Bi-
zottságának emléklapjait. 
Tóth Istvónné, a Budapesti Bizottság titkárhelyettesének üdvözlő szavait kö-
vetően, fehér asztal mellett, szivélyesen elbeszélgettek a "veterán" szak -
szervezeti tagok. 



A Szakszervezeti Bizottság titkára egy aláirás nélküli levelet kapott, a-
melynek irója azt javasolja, hogy a könyvtár nyugdijasai közül azok, akik 
10 - 15 - 20 évet töltöttek a könyvtár alkalmazásában, utólag megkaphassák « 
törzsgárda jelvényt. 
Kedves Ismeretlen Levéliró! Javaslatát az Igazgatóság elfogadta és a Szak-
szervezeti Bizottsággal együtt ugy döntött, hogy ősszel, a szokásos nyugdijaa-
találkozón átadja a törzsgárda-jelvényeket a jogosult nyugdijas kollégáknak. 

o 
Április 16-án a Szakszervezeti Tanács ülést tartott. Ezen, mint meghivott 
vendégek,részt vettek Révész Ferenc igazgató és Sávoly Veronika, gazdasági 
igazgatóhelyettes. A Tanácsülésnek három napirendi pontja volt: 
Elsőként a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Szakszervezeti Bizottsága bérgaz-
dálkodással kapcsolatos irányelveit tárgyalták. Hosszas vita után a Szak-
szervezeti Tanács a következő határozatot fogadta el: "A nem tartósan megta-
karított béralap /egy hónap, vagy egy hónapot meghaladó betegségből, fize-
tésnélküli szabadságból, betöltetlen állásból adódó/ összegének 50 %-át kap-
ja meg az egység kollektívája, ahol az képződött. Természetesen csak abban 
az esetben, ha az adott idő alatt nem kaptak kisegitőt, s ugyanakkor a vég-
zett munka megfelelő szinten történt. Az egy hónapnál rövidebb hiányzás ese-
tén a 30 % nem érvényesíthető, azonban a többletmunka elvégzését, mint jutal-
mazási szempontot figyelembe kell venni. 
Második pontként a Szakszervezeti Bizottság 1970. évi munkatervét tárgyalta 
és hagyta jóvá a Szakszervezeti Tanács. Végül a könyvtárunktól két eltávo-
zott tanácstag, Kemenes Tiborné és Láda Hajnal helyére Tverdota Miklósnét és 
Richlich Ilonát javasolta a Szakszervezeti Bizottság. A Szakszervezeti Ta-
nács a javaslatot elfogadta. 

A Fővárosi Saabé Ervin Könyvtár Szakszervezeti ganáoaának a 

bérgazdálkodással kaooaolatoa irányelvei 

Aa 1968. Január 1-án bevezetett uj gazdaságirányítási rendszer a többi 
kBaött alapvető változásokat hozott a költságvetáel szervek látszám ás bár-
gazdálkodásában. A gazdálkodás eddigi túlzott megkötöttságável Bzemben nö-
velte az Intézmények, Így könyvtárunk önélláságát ás felelősségét, emellett 
biztosította a rendelkezésre állá báralapon belUl a könyvtár Igényelnek meg-
felel« ásszerU ás takarékos bárgazdálkodást. 

A létszám-mozgások, nyugdíjazások következtében felszabadult alapbárt 
Slág körülményes volt azelátt felhasználni, most ez eokkal egyszerűbbé vált. 
Aa Így megtakarított alapbár, valamint a kormányrendelet szerinti 2 %-ou bár-
alap-fej lesztás, ha szerény keretek között la.de a korábbinál nagyobb márták-
ben ad lehetőséget bárkorrekolára. 

A létszámgazdálkodás uj rendszere - az- eddigi merev Btátus-rendszerrel 
szemben - a legújszerűbb változást jelenti. A könyvtár báralapkoretánek be-
tartásával kevesebb dolgozdt magasabb átlagbérrel, vagy több dolgozét alaoso-
nyabb átlagbérrel foglalkoztathat. 

Az eddigi különállé fő- és részfoglalkoztatásra előirányzott Beszeg egy 
egységben szerepel a Így lehetőség van a fő- vagy részfoglalkoztatásu állás 
asUkltásáre vagy bővítésére, ahogyan ezt az adott feladatok ellátása kívánja. 
Aa uj rendezer az objektív tények mellett, Igen sok szubjektív megítélési le-
hetőséget la magában rejt. Aa egységeknek /osztály, csoport. Kerületi Könyvtár/ 
feladatát mennyiségi áa minőségi osökkem's nélkül változatlanul el kell látni-
uk, éppen azért eaakia alapos felmérés, mérlegelés és kimunkálás után lehet eset-
leges létszám-változtatásokat végrehajtani, figyelemmel kell ïennl a dolgozik 
politikai, erkölosl megitáléaére, leterholásük mértékére, mert ennek elhanyago-
lása befolyásolja a közhangulatot', à fegyelem lazuláaát eredményezheti, vagTa 
biztonságérzetet, a s abilltást gyengíti. ' W 



A jelenlegi átlagbérek alakltáaát, a meglévő bérfoBzültségak csökkentését 
nem elsősorban a létszám-mozgásokból adódó felszabadult béralap felhasználásé-
val, hanem számolva az évenkénti 2 56-oo béralapfejlesztéssel, a távlati fejlő-
dést figyelembe véve, átgondolt, megalapozott intézkedések folyamatában kell r e n -
d e z n i . A kellő mérlegelés, a helyes intézkedés kizárja az egyes egységek közötti 
létszám-aránytalanságokat, esetleges feszültségeket. 

Béremelésnél a végzett munka, a feladatok mennyisége, valamint a dolgosé 
felelőssége legyen mérvadő. A kiemelkedő munkát végzők nagyobb anyagi elisme-
résbon részesüljenek. A szociális Bzempontok túlzott érvényesítése a Jelenlegi 
helyzeten csak ronthat és bérfeszültséget okozhat. 

Bérezési_j?ol 11ikánkbsn_sz alábbi_szompontok érvényesüljenek! 

1./ Betöltött munkakör /felelősség mértéke/. Vezetőknél az általuk ve-
zetett egység nagysága, feladata, tagoltsága, a dolgozók száma. 

2./ A végzett munka mennyisége, minősége s annak hatása. 
3./ Képzettség, képesség, rátermettség, szorgalom. 
4./ A munkában eltöltött évek száma. 
5«/ A kapott kitüntetések, Jutalmazások, törzsgárda-tagság. 
6./ Társadalmi tevékenység. A kollektíva életében közrejátszá pozitív, 

vagy negativ szerep. 
7./ Volt-e fegyelmi büntetése, annak Jellege, valamint a fegyelmi óta 

tanúsított magatartása. 

A Jutalmazásnál a már említett Bzempontoi:on kívül a következőket kell figye-
lembe venni i 

1./ A nem tartósan megtakarított béralap /egy hónapot meghaladó betegségből, 
fizetésnélküll szabadságból, betöltetlen állásból adódó/összegének 30 *-át 
kapja meg az az egység kollektívája, ahol az képződött. Természetesen osak 
abbsn az esetben, ha az adott idő alatt nem kaptak kisegítőt, s ugyanakkor 
a végzett munka megfelelő szinten történt. 

2./ A Jutalom összegének elaprozását kerülni kell. 
Törekedni kell arra, hogy az egyT dolgozónak adható Jutalom összegét növel-
jük. 

3./ Célfeladatok megvalósítása esetén a Jutalmazás összegét a végzett munka 
hasznossága, gyakorlati alkalmazása, vagy alkalmazhatósága határozza meg. 

A B_zjücjjzeryejse_t ¿szerepe ¿a_feladata )7,jjn_a_t¿ren_j_ 

A szakszervezeti bizottságnak az egyedi ügyekkel szemben /hacsak nem kirívó 
esetekről van szó/ elsősorban az egyes csoportok, kollektívák érdekeit kell 
képviselni és érvényre Juttatni. A bérpolitikai irányelvek, bérezési arányok, 
munkaköri bérnlvók stb. helyes alkalmazásában részt kell venniük saját szak-' 
szervezeti szerveinknek /Szakszervezeti Tanáos, 3ZB, bizalmiak/.Ezzel a te-
vékenységgel nyujthatunk segítséget az Intézet Vezetőségének, hogy a Jövőben 
az eddiginél sokkal elemzőbb és megalapozottabb bérpolitika alapján hozhassa 
meg ilyen irányú döntéseit. 

A SPORTKÖR HÍREI 

Természetjárás : "... Mindenekelőtt a szokatlan légáramlástól és 
a szabadabb kilátástól megrendülve megálltam, 
mint valami báva. Hátranézek: a felhők a lábam 
alatt voltak, s már kevésbé volt számomra hihe-
tetlen az Athosz és az Olymposz, mert amit e-
zekről hallottam és olvastam valaha, ezen a ke-
vésbé hires hegyen saját szememmel láthattam..." 

/Petrarca, 1556/ 
Máj. 10. PILIS HEGYSÉG. Pilisszentlászló - Bordúfő - Nagyvillám 

- Visegrád. Túravezetői Jancsovlcs Klára. Találkozás 
7.45, Margithid, HÉV automaták. Visszaérkezés ; kb. 
18 h. Költség: kb. 20.- Ft. Fizetendő máj. 7.-ig Márffy 
Istvánnál (Központ, Osztályozó). 



Máj. 17. BÖRZSÖNY HEGYSEG. Munkatúra( Nagymaros - Hegyestető -
Törökmező - Nagymaros. Túravezető : Hargitai Nándorné. 
Találkozói 6.30, Nyugati pu. pénztárosarnök, az induló 
vonatok táblája előtt. Visszaérkezési kb. 20 h. Költségi 
kb. 15.- Ft. 

Máj. 24. Ifjúsági túra. Az Országjáró Diákok Találkozója. Hely, 
útvonal, időpont közportjl kíiráa szerint a későbbiekbon. 
Túravezető: Márffy István. 

Máj. 31. PILIS HEGYSÉG. A VIII. ker. Természetbarát Szövetség ta-
lálkozója Sikár os pus zt t-n . Szentendre - Dömörkapu -
Sikáros - Üomos. Túravezető! Csomor Tibor. Találkozói 
7.30, Margithid, HÉV automaták. Költség: kb. 15.- Ft. 

Jun. 14. GYERMEKNAP A ZSIR0SHEG1ÉN. Csillagtúra Nagykovácsiról, 
Solymárról, Budakesziről. (Az Ördögtorony minősítési 
pont érintése.) Túravezető: C3omor Zsuzsa, Hargitai 
Nándor, Oravccz Zsuzsa. Minden kedves kollégánk gyerme-
két szívesén látjuk. VETÉLKEDŐ, ZSAKBAFUTAS, EEPENYEVÉSI 
A találkozók helyét és időpontját később közöljük. 

Jun. 21. ESZTERGOMI HEGYSÉG. Minásitő túra. Esztergom pu. - Vas-
kapu - Kidegl-előskereszt - Esztergom. Program az időjá-
rás szerint módosulhat. Túravezető: KIinda Mária. Talál-
kozó: 7.15, Nyugati pu. Az induló vonatok táblája alatt. 
Visszaérkezés esetleg hajóval. (Ez esetbon este 10 h 
körül.) Költség: kb. 20.- Ft. Fizetendő jun. 19-ig a 
túravezetőnél. 

Jun. 28. PILIS HEGYSÉG. Minősítő túra. Pilieszentlászló - Apátkúti 
völgy - Visegrád. Túravezető: Rudas Klára. Találkozó: 
7.45, Margithid, HÉV automaták'. Visszaérkezés kb. 19 li-
kőr. 

Kérjük minden résztvevőnket, hogy a folyó évre érvényesített 
turistaigazolványokat, valamin'; fólárú MAV igazolványaikat min-
den túrára hozzák magukkal. 
Túráinkon szeretettel várunK mindenkit: tso-nt 6. ^ 
könyvtárost és civilt, fiatal? ós £ £ g t t S K b b ï t L Ï T Î * 
levegőt, a szép tájakat és a jó táreiaágot tadvKll * j 6 

Labdarúgás : 

Labdarugóink nagy l e l k e s e d é s s e l és erőbedobássa l vesznek r é s z t a k e r ü l e t i 
bajnokságon, hogy t e t t e k k e l b izony í t sanak a k ö n y v t á r o s i közvélemény e l ő t t 
a sportmorá l ró l f o l y ó k ö z é l e t i v i t á b a n . /Ha csak a f e j e n k é n t i egy üveg Bambi 
nem v e s z é l y e z t e t i a m o r á l u n k a t . . . / A SPORTKO^ VEZETŐSÉGE 

oOo 

BÉLYEGGYÜjTŐKÖRI HÍREK 

A Bélyeggyűjtőkön 1970 március l7-én tartotta zárszémadó és vezetőség lo« * 
3 é l é s é t . J taggyűlésnek 3 napirendi pontja volt V e Z e t Ő S é g" k i e^ 11 -k IlitÍ2:í8 és hozzászólások t Í t A vezetőség kiegészítése III. Bélyeg-jutalmak. Bélyeg-sorsolás 



A vezetőség beszámolója megállapította, hogy a bélyeggyűjtőkor egy éves te-
vékenysége alatt jelentős eredményeket ért el. 

Az 1969 február'13-i alakuló taggyűlés 22 tagot regisztrált. A 18 uj tag 
többsége eddig egyáltalán nem foglalkozott bélyeggyüjtéssel. Velük meg kel-
lett ismertetni és megszerettetni a gyűjtést. A körből hatan váltak ki; a 
tagok létszáma jelenleg 27 fő. 

A vezetőség beszámolója foglalkozott még a bélyeggyűjtőkor pénzügyeivel,majd 
a hozzászólásokra került sor. 
A hozzászólások közül kiemelkedett Gél elvtárs, a Műszaki Könyvtár bélyeg-
gyűjtőkörének vezetője, kerületi kiküldött javaslata a Műszaki Könyvtér 
bélyeggyüjtőkörével való együttműködésre és a könyvtémával kapcsolatos közös 
kiállítás idei megrendezésére. A hozzászólók helyeselték és megvitatták,mi-
ként kellene ezt a tervet végrehajtani. A vezetőség is örömmel fogadta az 
ötletet és az ezzel kapcsolatos közös munkatervet a későbbiekben elkészíti. 
Az időközben lecsökkent létszámú vezetőségbe a taggyűlés egyhangúlag megvá-
lasztotta Paál Évát titkárnak és Mikó Zoltánt ujdonségfelelősnek. 

A vezetőség tagjai az elmúlt időszakban végzett munkájuk elismeréséül 2-2 db 
bélyegblokk jutalomban részesültek. 
4 db bélyegblokkot a taggyűlésen jelenlevők között kisorsoltunk. A szeren -
esés nyerők: Paál Éva, Révész Ferenc, Mikó Zoltán és Hollósi Tiborné voltak-

E Z T Ö R T É N T . , . 

Megemlékezések a Lenin centenáriumról és felszabadulásunk 25. évfordulójáról 
Jubileumi ünnepségünk keretében április 22-én a Toldi Filmszínházban az An-
tológia együttes szavalata és Hont elvtársnő rövid ünnepi beszéde után meg-
tekintettük a Lenin cimü filmet. 
Ez történt a felnőtt könyvtárakban 
Megemlékezések felszabadulásunk 25. évfordulójáról és a Lenin centenáriumról 
Hazánk felszabadulása 25. évfordulója tiszteletére meghirdetett Játék és 
vallomás olvasónapló pályázat első jutalomsorsolásénak megrendezésére a KISZ 
Központi Bizottsága a 48-as könyvtárat kérte fel. 
A sorsolási ünnepségre február 17-én került sor. Darvas József bevezetője 
után a Budapesti Ifjúsági Színpad mutatta be "Szerződés boldogságra" cimü 
irodalmi összeállítását. A sorsolást Bárányi Ferenc költő vezette. 

Március 11-én az l-es könyvtár és a Kossuth Zsuzsa Gimnázium olvasói Gyurkó 
László: Lenin, október cimü könyvéről beszélgettek a szerzővel. Elsősorban 
a forradalmiság, az eszmények és a célok keresése körül alakult ki vita. 



Maróti Lajos tartott előadást a felszabadulás utáni irodalomról április li-
án a 13-as könyvtár Kísérleti Lakótelepen lévő klubhelységében. Közreműkö-
dött a Budai Nagy Antal Gimnázium Irodalmi Színpada és a FSZEK Antológia 
együttese. 

• 

A 22-es és a 2-es könyvtár ünnepi irodalmi estet rendezett a felszabadulás 
25. évfordulója és a Költészet napja tiszteletére, melyen a Budapesti Ifjú-
sági Színpad bemutatta "Szerződés boldogságra" cimü irodalmi összeállítá-
sát. Bevezetőt mondott: Csertői Oszkár. 

Fekete Gyula irót hivta meg ünnepi megemlékezésre a 28-as könyvtár és az Ady 
Endre Művelődési Ház. Közreműködött Jónás Gabriella, a Belvárosi Irodalmi 
Színpad tagja. 

Magyarország felszabadulása cimmel Huszti Jénosné könyvtáros ismertette a 
25-ös könyvtár fiatal olvasóinak a felszabadulás eseményeit megörökítő müve-
ket. 

A 37-es könyvtár olvasói ünnepi megemlékezésükön Csillik Gáborral, a "Buda-
pesten harcoltak" szerzőjével találkoztak, április 7-én. 

A 43-as sz. könyvtárban április 16-én "25 éve tavasszal" c. irodalmi össze-
állítását mutatta be a FSZEK Antológia együttese. 

Ugyancsak az Antológia együttes mutatta be ünnepi műsorét a 44-es sz. könyv-
tárban március 8-én. 

"Szabadság te szülj nekem rendet!" c. kiadvány alkotóival beszélgettek a 
46-os könyvtár olvasói március 27-én. 

Költészet napi megemlékezések 
A 13-as könyvtér Kísérleti Lakótelepen lévő klubjában Bárányi Ferenc költőt 
látták vendégül április 10-én. Közreműködött a Budai Nagy Antal Gimnázium 
Irodalmi Színpada. 

o 
Az 5-ös és 18-as könyvtár költészet napi estjére Zelk Zoltán költőt hivta 
meg. 

0 
A IX. kerületi.könyvtárak és Művelődési Házak április 14-i költészet napi 
rendezvényén Földeák Róbert mutatta be Bárányi Ferenc, Ladányi Mihály és 
Simon Lajos költőket. 

0 
Az I. kerületi Művelődési Ház és a 20-as könyvtér közös rendezvényen emléke-
zett meg a Költészet napjáról április 13-án. Előadó Bata Imre irodalomtörté-



nész volt. Közreműködött Bósti Lajos, Z'olnay Zsuzsa és a "Kaláka" együttes. 
o 

A 23-as könyvtár olvasói április 16-án Jobbágy Károly költővel találkoztak, 
aki méltatta a Költészet napját, majd a mai magyar költészetről beszélt. 

o 

Felszabadult költészet cimmel rendezett sikeres délutánt a Pesterzsébeti Va-
sas Művelődési Központ és a 27-es sz. könyvtér. Vendégül látták Szécsi Mar-
git és Nagy László költőket. Bevezetőt mondott Koczkás Sándor. Közreműködött 
Berek Kati és Bitskei Tibor. 

o 

A 37-es sz. könyvtár Költészet napi estjére Vészi Endrét hivta meg április 
16-án. Közreműködött a FSZEK Antológia együttese. 

Művelődési körökben történt 
A 28-as könyvtár fiataljai az alábbi témákkal foglalkoztak: 
febr. 2. Shakespeare: Szintivánéji álom 
márc. 2. Wilder: Mennyei ügyekben utazom 
márc. 9. Petőfi: A helység kalapácsa 
márc.16. A hazafiság Petőfi és Radnóti verseiben 
Vitavezető Tóth Imréné könyvtáros volt. 

* 

A 35-ös könyvtár fiataljai február 25-én Vidám farsangi Klubestet tartottak, 
március 4-én lemezeket hallgattak a klubtagok; 
március 11-én, 18-án, 25-én A népek és városok c. sorozatban Szovjetunió -
Leningrád, Franciaország - Párizs, Olaszország - Róma c. előadásokat hall-
hatták a fiatalok; 
április 1-én Vidám április elsejei klubdélutént tartottak; 
április 15-én Beszélgetés és vita volt a műveltségről. 

* 
A 37-es könyvtárban február 24-én Gyertyán Ervin.A múzsák testvérisége cim-
mel tartott előadást, melyet Bartók: Cantata profana c. lemezével illusztrált. 
Március 27-én A magyar filmművészet 25 éve cimmel Radnóti Sándor előadását 
hallgatták meg a fiatalok. 
Gyurkó László: Lenin, október c. könyvéről vitatkoztak Ádler Ágnes könyvtá-
ros vezetésével, március 16-án. 

* 

A 48-as könyvtárban február 24-én "Nehéz elhatározás" A II. világháború és 
a német önvizsgálódás cimmel Schlett István tartott előadást, melyet élénk 
vita követett. 

« 
Február 25-é n Nácsa Klára A mai magyar irodalom reprezentánsai cimmel tar -
tott előadást. 

* 



Március 25-én a fenti előadással egyidejűleg a könyvtár zenét kedvelő fia-
taljai Gershwin^Ravel estet rendeztek, melyet hanglemezekkel illusztráltak. 

* 
Március 25-én Ifjúság és erkölcs cimmel Schlett István vezetett vitát. 
Rendkivül nagy érdeklődés és élénk vita követte Botond Bolics György,"A kor-
szerű sci-fi"-ről tartott előadását. 

* 
Március 26-án Beethoven I. és IX. szimfóniáját hallgatták meg a fiatalok. 

* 
Április 1-én Nácsa Klára A legújabb magyar irodalomról tartott előadást. 

* 
A 37-es könyvtár Szakmunkástanuló Klubjában 

Február 2-án irodalmi és földrajzi játékokat játszottak a fiatalok. 
Február 9-án "A szabadság hajnala" megemlékezés Budapest felszabadulásénak 
25. évfordulójáról. 
Február 16: Karinthy-est. 
Február 23-án: Beszélgetés a politikáról. 
Március 2: A Kommunista Kiá'ltvéry megjelenési körülményei és történelmi 
jelentősége. 
Március 9: "Illik nem illik"-tréfás klubest a viselkedésről 
Március 16: Soós Zoltánt látták vendégül 
Március 23: Beszélgetés a magyar forradalmi hagyományokról 
Március 30: Beszélgetés a folyóiratokról 
A foglalkozásokat Mikó Zoltán vezette. 

* 

Egyéb rendezvények a kerületi könyvtárakban 
A 2-es és a 22-es könyvtár olvasói számára méltó befejezést nyert az MSZBT 
Jubileumi- olvasómozgalom. Március 23-én vetélkedővel zárult le a pályázat, 
melyen az olvasók átvették a könyvtér jutalomkönyveit. 

Március 4-én a 13-as könyvtárban Tóbiás Áron a felszabadulási irodalomról 
tartott előadást a Játék és vallomás olvasónapló pályázaton résztvevő fia-
taloknak. 

Hasonló előadás hangzott el a pályázat résztvevőinek a 23-as, Illatos uti 
könyvtárban, melyet Mikó Zoltán tartott a József Attila Szakmunkástanuló 
Intézet tanulóinak. 

A XIV. kerület történetére vonatkozó anyagból rendeztek vetélkedőt a 18-as 
könyvtárban, melyen a kerület négy középiskolájának tanulói vettek részt. 

Március 23-án Gyöngyössy Imre filmrendezővel találkoztak a Steinmetz Gimná-



zium fiatal olvasói a 24-es könyvtárban. 

Ugyancsak a 24-es könyvtár ás a Kerületi KISZ Bizottság közös rendezésében 
március 26-án Moldova György iróval találkoztak a kerület fiataljai. 

A 25-ös könyvtárban Vary Géza tartott előadást Mai magyar irodalom cimmel az 
olvasó-napló pályázaton résztvevő fiataloknak. 

A 38-as könyvtár április 9-én a 25 évesek művelődési problémáiról rendezett 
vitát. Vitavezetőnek Sükösd Mihály irót hivták meg. 

Április 14-én ugyancsak a 38-as könyvtár sétát szervezett a felújított Bajor 
Gizi muzeumba. A muzeumban Dr. Czenner Mihály szinháztörténész kalauzolta az 
olvasókat. 

A 39-es és 26-os könyvtér közös rendezésében Szakonyi Károly iróval találkoz-
tak a kerület olvasói március 10-én; a beszélgetést Földeák Róbert vezette. 

A beat-zene és az ifjúság cimmel érdekes előadás hangzott el a 44-es könyv-
tárban április 1-én. Előadó Havas Csaba volt, előadását magnószalagról il-
lusztrálta. 

EZ TÖRTÉNT A GYERMEKKÖNYVTÁRAKBAN 

Az elmúlt hónapokban a gyermekkönyvtárak rendezvényeiken a nagy évfordulókra 
emlékeztek. A könyvtárosok feladata könyvtári tevékenységükkel segíteni az 
úttörők "Szabad hazában Lenin utján" mozgalmát, az iskolák nevelési célkitű-
zéseit. 
ünnepi megemlékezések, szavalóversenyek, történelmi és irodalmi vetélkedők, 
őrsi, szakköri foglalkozások résztvevői emlékeztek a negyedszázados évfor-
dulókra, hazánk felszabadulásának 25. évére. írók, költők, előadóművészek és 
irodalmi szakkörök tagjai tették élményszerübbé a megemlékezéseket. Garai 
Gábor költő a 20-as gyermekkönyvtárban, Földes Péter iró, a 2-es és 9-es 
gyermekkönyvtárban tartott előadást a felszabadulás utáni irodalomról. 
Kőbányán "Felszabadulás regényekben" cimmel tartottak előadást a felszabadu-
lási irodalmi pályázat résztvevői számára. Közös történelmi vetélkedőn vet-
tek részt az angyalföldi 10-es gyermekkönyvtár és az újpesti 28-as könyvtár 
pajtásai. /Az alaposan felkészült angyalföldi pajtások lettek az elsők./ 
A 16-os könyvtér 4 alkalommal szervezett az iskolákkal együttműködve vetél-
kedőt, több mint 100 pajtás részvételével. A 23-as könyvtárban a többfordulós 
vetélkedőre készített albumokból kiállítást is rendeztek. A 36-os könyvtár 
felszabadulási élménybeszámolót szervezett, amelyen a munkásmozgalom két ve-
terén harcosa találkozott az olvasókkal. "Felszabadulás a költészetben" cim-
mel a 37-es könyvtár szavalóversenyt szervezett 30 gyermek részvételével. 



A könyvtárak /2, 3, 5, 10, 11, 12, 15, 44-es gyermekkönyvtár és az 5, 16, 
20, 23, 23A, 27/2, 35, 36, 37, 43-as részleg/ felszabadulási rendezvényein 
több mint 600 gyermek vett részt. 
A Lenin-centenáriumra való felkészülést segítette a KKO által szervezett és a 
3-as gyermekkönyvtár olvasóinak közreműködésével megtartott bemutató foglal-
kozás. 
A 2-es és a 38-as gyermekkönyvtár "Lenin és a gyermekek" cimmel tartott meg-
emlékezést a centenárium alkalmából. 
A 2-es és 32-es könyvtár olvasói részére vetélkedőt szerveztek. A kőbányai 
könyvtárban ünnepi műsor bemutatásával köszöntötték a nagy évfordulót. 

* 

A 20-as gyermekkönyvtárban Gyermekek a szabadságért cimü sorozat negyedik 
előadásán Bölcskey Erzsébet előadóművész bemutatta Karikás Frigyes: Petri 
Kocka Péter cimü elbeszélését. Más alkalommal a Hochheimer: Hó,és parázs 
cimü könyvről vitát szerveztek, melyet Benkő Attiláné vezetett. író-olvasó 
találkozókon Hunyady József, Nagy Zsuzsa, Rákos Sándor, Vidor Miklós beszél-
getett a 24-es, 37-es, 39-es és 41-es könyvtárban. A mai magyar irodalomról 
tartott előadást Mikó Zoltán a 23/1-es könyvtér olvasóinak. A 10-es gyermek-
könyvtár irodalom szakköre 2 alkalommal beszélgetett a gyermekek olvasmá-
nyairól, a versmondó szakkör megbeszélte, hogy a Tapasztalataink 3-4. sz. 
utmutatása alapján elkészíti a Költészet kincsesháza cimü, a költészetet nép-
szerűsítő játékot. József Attiláról emlékeztek meg a 12-es gyermekkönyvtár 
irodalmi szakkörének tagjai. A 29-es könyvtár Példaképeink az irodalomban 
cimmel tartott könyvismertetést az iskola kérésére,osztályfőnöki óra kere-
tében. Két alkalommal Gárdonyi Géze: Egri csillagok cimü könyvéről ankétot 
tartottak a 35 —ös, Defoe: Robinson cimü könyvéről, Móra Ferenc munkásságéról 
pedig az l-es gyermekkönyvtárban. Az irodalom kiegészítéseként a VIII. osz-
tályosok részére folyóiratismertetés volt a 23-as, irodalmi fejtörő a 18-as 
könyvtárban. A Nagy emberek élete.sorozatot ismertették a 28-as könyvtárban 
a Móra Kiadó közreműködésével. 

* 

A Móra Kiadó, a Fővárosi Művelődési Ház az Úttörők Budapesti Elnöksége és a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közös rendezésében került sor a Móra Kiadó 
"Olvasónapló" pályázatának ünnepi megnyitójára, amelyről részletes beszá-
moló készült. A 20-as, 38-as, 39-es könyvtárban Mikó Zoltán közreműködésével 
tartottak "Olvasónapló" népszerűsítő foglalkozást, a 20, 38, 39-es könyvtár-
ban. 

* 

Az- ismeretterjesztő irodalmat népszerűsítették "Ki tud többet a szénről vas-
ról, alumíniumról?", a "Kibernetika", "Börtönben élnek-e az Állatkertben?", 
"Jónás és vizilótársai" cimmel, a 15-ös, 16-os és 35-ös könyvtárban. 
"Mit jelent a tavasz meteorológiai és csillagászati értelemben" cimmel a 
23-as könyvtárban tartottak előadást,^könyvismertetést. 



Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Révész Ferenc igazgató elvtárs 
B u d a p e s t 
VIII. Szabó Ervin tér 1. 

Kedves Révész Elvtárs I 

197o. február 28-án a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 
a Móra Könyvkiadó és a Fővárosi Művelődési Ház kö-
zös rendezésében sikeresen zajlott le az ifjúsági 
farsangi könyvkarnevál. 

A rendezvény előkészikésében, lebonyolításéban a 
Szabó Ervin Könyvtár módszertani Osztályának munka-
társai, példamutató lelkesedéssel vettek részt. 

Kérem tolmácsold magam és munkatársaim köszönetét 
áldozatkész munkájukért. 

Elvtársi üdvözlettel: 

Balikó Ferenc festőművész művészettörténeti előadást és vetélke t tartott 
az Aszódi uti könyvtárban. A részt vevők az Én muzeumom cimü sorozat és 
egyéb művészeti könyvek segitségével készültek fel a foglalkozásra. Más al-
kalommal Kodály Zoltán életéről és munkásságáról tartottak ismertetést. Tár-
lat- és múzeumlátogatást szervezett a 3-as, 19-es és 28-as könyvtár. A XIII. 
kerületi Uttörőházban került sor a 19-es könyvtér egyik gyermekolvasója 
képzőművészeti alkotásainak bemutatására, melyet olvasók is megtekintettek. 

* 

Könyvtárhasználati vetélkedőt tartott a 15-ös, 18-as és 41-es könyvtár. 
Meseórát, játékos foglalkozást tartott husz könyvtár, melyen 500 olvasó vett 
részt. Több foglalkozáson Vargha Balázs volt a játékvezető. 
55 alkalommal könyvtárbemutatót tartottak a környezetismereti óra keretében 
a gyermekkönyvtárak. 

* 

A történelemszakos tanárok munkaközössége a 12-es gyermekkönyvtárban tar-
totta megbeszélését. A könyvtáros könyveket ismertetett a szaktárgyhoz kap-
csolódva. 
A Dabssi Járási Könyvtár munkatársai tapasztalatcsere értekezleten voltak a 
38-as gyermekkönyvtárban. 



Személyi hírek 
Kitüntetés 

A Munka Érdemrend ezüst fokozatával tüntették ki dr Tolnai Györgyöt. 

A FSZEK Kiváló Dolgozója kitüntetést kapták: Barta Andrásné a 2-es gyermekkönyvtár ve-
zetője, Gáliczky Éva a Bibliográfiai osztály tud. munkatársa. Szederkényi Olga a Fel-
dolgozd osztály OBzt.vez. helyettese. 

Jutalom: 

Az intézetvezetőség a 25 éves évfordulón kiemelkedő kultúrpolitikai tevékenységükért 
hatnapos szovjetunióbeli Jutalomutra küldi: Csernák Béláné személyzeti vezetőt, Sándor 
Ottónét a KKO munkatársát, Uray Bélénét az 5-ös könyvtár vezetőjét. 
Az Antológia együttes 1.7oo.-Ft Jutalomban részesült. 

Tárgyjutalmat kaptak: Baila Margit az l-es, Bezsák Lászlóné a 24-es, Bokor Pálné a 
6-os könyvtár munkatársai, Ecsedy Andorné a Bibliográfiai osztály oszt.vez. helyettese, 
Vasvári István a Bibliográfiai osztály munkatársa. 

85 munkatársunk pénzjutalomban részesült. 

Uj munkát árs alnk: 
Buda Mária a 22-es, Faragó Mária a 45-ös könyvtárak munkatársai, Gáspár Györgyné a Gaz-
dasági osztály, Kádár Andrásné a Zenei könyvtár, Lukács Vendelné a Könyvkötészet, Végh 
Gézáné a Központi raktár munkatársai. 

Kilépések: 

Bulla Róbert Könyvkötészet, Földesi Lajosné Gondnokság, Gulyás Andrásné 11-es könyvtár, 
Láda Hajnal 48-as könyvtár, Ladunga Istvánná Gondnokság, László Judit 17-es gyermekkönyv-
tár, Maróthy Jánosné 6-os könyvtár, 
Sarkadi Mária, Közp. Olvasószolgálat /felmondás a Könyvtár részéről/ 

Véglegesítés: 1970. március 1-től 
Bazári László központi Duplum raktár, Csekei Zoltánná 32-es, Gortva Éva 6-os, Kötél 
Gyuláné 2-es gyermek, Lévay Lajosné 36-os könyvtár, Mészáros Imréné Olvasószolgálat. 

Áthelyezések: 

Tax Sándorné a 47-es könyvtárból a 34-es könyvtárba, Friedrich Lajosné a 17-es gyermek-
könyvtárból, a 6-os gyermekkönyvtárba, Németh Zsuzsa a 6-os gyermekkönyvtárból a 17-es 
gyermekkönyvtárba, Árvay Gyuláné a Zenei könyvtárból a központi Propaganda osztályra, 
Bankos Gyuláné a 38-as gyermekkönyvtárból a 38-as felnőtt könyvtárba. 

Az Igazgatósági Tanács uj tagjai: 1970-71. évre, 2 éves megbízással: 

Barta Andrásné /2-es gyermekkönyvtár/, Fóti Pálné /Központ/, Harmat Ferencné 39-es kvt. 

Születés: 

Szeretettel köszöntjük Puskás Lászlónét /4-es gyermekkönyvtár/ és kislányát Nórát 
1970. márc. 4. - ifj. Szeosődi Jánosnét /37-es könyvtár/ és kisfiát Attilát, 1970. 
április 3« 

Halálozás : 

Priskin György /5-ös gyermekkönyvtár/ nyugdíjas fűtő 



Priskin György 
(1897 - 197o ) 

Az 5. sz. Gyermekkönyvtár kedves Gyuri-bácsija, a fütő bácsi, 73 éves korában március 
2^-én váratlanul eltávozott tőlünk. Hét évig dolgozott közvetlen környezetünkben. Sz. 
galmát, áldozatkészségét bizonyltja, hogy még élete utolsó napján is kotelességtudóan 
elvégezte a munkáját. Szeretettel megőrizzük emlékét. 

" Nem volt ember, aki ennyire igazán megérdemelné, hogy örökké éljen a világ emlékezeté-
ben." /Gorkij/ - ezeket a mottónak beillő sorokat is ott olvashatjuk a könyvtárban ren-
dezett jubileumi Lenin-kiállitáson, amelyet április 21-én ünnepélyes külsőségek között 
Révész elvtárs bevezető szavai után Drucker Tibor, a Fővárosi Művelődési Ház igazgatója^ 
az MSZBT Budapesti Elnökségének alelnöke nyitott meg. 

A kiállítás nyolc tablóján és három vitrinjében tematikusan csoportosítva megtalálhatjuk 
a történelmet formáló lenini eszmék még az ő életében megvalósult alkotásainak, valamint 
a halála óta eltelt időszak eredményeinek, - a megálmodott ipari, mezőgazdasági és kul-
turális távlatok realizálódását. A "Lenin Októbere" és "A szovjet állam megszervezése" 
cimü tablók után, a "Lenin népe, az ifjú had-" feliratún érdekes ötletként három 
fényképből összeállított képsorozatot láthatunk: Lenin mellett 1919 május 1-én egy 
Dubinyin nevü kisfiú van, aki fényképezéskor odaférkőzött Iljics közelébe, majd ugyanőt 
az árvagyereket - társaival ebédelni, végül egy 1963-ban készült felvételen a Szovjet-
unió Tudományos Akadémiája levelező tagjaként látjuk viszont az egykori gyermeket. 

Lenin és az irodalom, a könyvtárak, a könyvtárügy kapcsolatát és a Lenin magyarországi 
és a világ 117 nyelvén megjelent müveinek kiadásaiból kapunk izelitőt, statisztikai 
adatokkal kiegészítve. Az "Alakja a művészetben" c. tablón Romm, Donszkoj filmkockái 
mellett Bortnyik Sándor és Pátzay alkotásaival találkozhatunk és idézetekkel, melyek 
Leninről szóló müvekből származnak. A róla alkotott benyomásokat tükrözi az "Ilyennek 
látták őt" c. tabló, melyen politikusok és irók /C. Zetkin, Nehru, Nexő( Feuchtwanger, 
stb./ mondják el sokatérő megfigyeléseiket. 

Ujszerüségük és igen gondos válogatásuk miatt kiemelném a "Lenin és a magyar munkásmoz-
galom"kapcsolatáról szóló anyagokat. Alig ismert korabeli újságcikkek, levelek, az első 
Leninről szóló közlések, rajzok, vagy a Tanácsköztársaság alatti hires táviratváltások, 
hozzák még közelebb Lenint. A magyar munkásmozgalmat is ért felmérhetetlen veszteség 
tükröződik a Népszava cikkében, vagy az ifjúmunkások levelében, melyet Lenin halálakor 
irtak /bizonyára elirás - nem a Kominternhez, hanem a Kommunista Ifjúsági Internacioná-
léhoz/. 

A tárlókban a legelső magyarországi Lenin-kiadásoktól kezdve a napjainkban 55 kötetesre 
tervezett uj Lenin-kiadásig egy-egy példány, tematikus válogatások, memoárok, Leninről 
szóló külföldi és magyar szakmunkák, könyvtárunk biobibliográfiái és most kiadott fakszi-
mile-gyüjteménye, stb. 

Köszönet illeti az MSZBT Budapesti Elnökségét, Propaganda Osztályunkat /Kovács Jánosnét, 
Berecz Györgyöt, Földes Lászlót, Sárdy Károlyt, Mészáros Gézánét, Ferenczi Józsefnét, 
Fejes Andrást és a többieket/, a Könyvkötészet munkatársai közül Gyulai Tibornét, Weigel 
Józsefet tervezési, szervezési és kivitelezési munkájukért, Klein Juditot és Papp Ágnest 
az Antológia együttes tagjait, szép versmondásukértt_és s FÖMO KISZ-Szervezetét a társa-
dalmi munkában részünkre készített Lenin-fametszet másolatért. 

A kiállítás megnyitásán szívesen láttuk a Művelődésügyi Minisztérium, az MSZBT Budapesti 
Bizottsága, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ, a Könyvtáros, - a Népszabadság 
és a Magyar Nemzet képviselőit, akiknek a Könyvtár munkatársaival együtt reméljük tet-
szett ez a hangulatos, lelkesen készített Lenin-megemlékezés. 

Lapzárta! 5. sz. Gyermekkönyvtár munkatársai 

Centenáriumi Lenin-kiállitás a központban 

LAKOS KATALIN 
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