




A FŐVÁROSI 
SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR KÖZLÖNYE 
XIV. évf 3.K. 1970 május-junius 

A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK 
EGYESÜLETÉNEK II. VÁNDORGYŰLÉSE 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének II. vándorgyűlése volt Miskolcon Junius 3-án és 
4-én. A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem "üvegpalota" Könyvtára fogadta az ország 
minden tájáról érkező könyvtárosokat. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárat Tyroler Gyula 
igazgatóhelyettes vezetésével négytagú csoport képviselte: Hont Péterné, Mikó Zoltán, 
Samu Gizella és Forgács Tiborné. 

A vándorgyűlést dr,Mátrai László akadémikus nyitotta meg, majd Kondor Istvánné, a 
Művelődésügyi Minisztérium Könyvtári Osztályának vezetője tájékoztatta a résztvevőket 
az 1970. októberre tervezett III. Országos konferencia előkészítéséről. E sorra kerülő 
Jelentős esemény a könyvtárosokkal szemben támasztott uj igényeket és követelményeket 
határozza majd meg és felülvizsgálja az 1956-óta érvényben lévő könyvtárügyi rendele-
tet. Az előkészítő munkában több szekció is résztvesz} azok munkája és a Jelen vándor-
gyűlés is a konferencia előkészítését szolgálja. 

Ezt követte Kiss Jenőnek, az Országos Népművelési Tanács ügyvezető titkárának beszá-
molója az Országos Népművelési Konferencián elhangzottakról. 

Kovács Máté egyetemi tanár előadásában a könyvtáros pályaképről, illetve a könyvtá-
rosok képzéséről, továbbképzéséről szólt. Elemezte a meggyorsult fejlődésből adódott 
könyvtárosi létszámot, majd a könyvtárosok munkájában kiszélesülő differenciáltságot és 
az ebből következő igényeket, problémákat. 



Délután dr. Zsidai József, a Nehézipari Műszaki Egyetem Könyvtárának igazgatója be-
mutatta az egy éve működő könyvtárat. 

Este a vándorgyűlés résztvevői Miskolc-Tapolcán baráti találkozón vettek részt. 
Második napon Bencze Károlyné, a Művelődésügyi Minisztérium könyvtári Osztályának fő-

előadója a könyvtárosok társadalmi helyzetéről és bérezéséről tartott előadást. Előre-
bocsátotta, hogy a bérügyi intézkedések időpontját még nem tudják, de az tény, hogy a 
Minisztérium és a Közalkalmazottak Szakszervezete mindent megtesz a könyvtárosok bérren-
dezése érdekében. Elemezte a könyvtárosok társadalmi helyzetét, a személyi ellátottságot 
és a könyvtárosok bérproblémáit. Példának tekintik a szakszervezeti könyvtárosok fize -
tésrendezését, ahol 1968-ban 8 26-os, 1969-ben lo %-os bérkorrekciót hajtottak végre. 

A beszámolókból, előadásokból országos viszonylatban kaptunk képet a könyvtárosok 
helyzetéről és igy az egészben láttuk a Szabó Ervin Könyvtár helyét is. 

Az előadásokat hozzászólások követték, melyekben az érintett témák részletkérdéseit 
fejtették ki alaposabban a hozzászólók. A Szabó Ervin Könyvtár részéről Tyroler Gyula 
igazgatóhelyettes szólalt feli vázolta a Szabó Ervin Könyvtár, illetve könyvtárosaink 
helyzetét. 

Egészében hasznos, értékes volt ez a vándorgyűlés. Hasonló eszmecserék továbbra is 
szükségesek, fontosak lesznek a könyvtárosi közgondolkodás erősítésében. 

FORGÁCS TIBORNÉ 

É R E T T S É G I Z Ő K A 6 - o s KÖNYVTÁRBAN 

Együttérző figyelemmel kisértük az érettségiző diákok felkészülését a vizsgákra és 
minden tudásunkkal igyekeztünk megkönnyíteni munkájukat, biztonságot nyújtani felkészü-
lésükhöz. Igényelték is a könyvtárosok tájékoztatását, különösen az irodalmi tételekhez. 

A könyvtár állományából az analitikus katalógus alapján összegyűjtöttük azokat a 
könyveket, amelyek a vizsgatételek kidolgozásához nyújtottak segítséget. Legnagyobb 
problémát számukra a felszabadulás utáni irodalomra vonatkozó tételek kidolgozása je -
lentett, mert az irók munkáinak értékeléséhez nagyobb önállóságot kaptak, szabadon vá-
laszthatták ki, hogy kinek milyen müvét elemzik részletesebben. Segítettük őket az iro-
dalom kiválasztásában, az egyes müvek megválasztásában és az elemzéshez is szempontokat 
adtunk. 

Egyéni kérésekre külön jegyzékeket készítettünk a kivánt témához, pl. Sarkadi s 
Szökevény c. elbeszéléskötetéhez, Fejes Endre: Rozsdatemető és Lengyel József: Igéző 
c. müveihez; Váci Mihály, Simon István, Garai Gábor, Juhász Ferenc verseinek elemzésé-
hez, stb. 

Csoportosan jelentkeztek a 25 év irodalmának áttekintéséhez szükséges tanulmányo -
kért. A kölcsönző példányok hamarosan elfogytak és az olvasóterem anyagára támaszkod -



tunk az igények kielégítésében. Az olvasótermünkben szinte külön kiskönyvtárat létesí-
tettünk, hogy a felkészülők könnyen hozzáférhessenek, mindent egy helyen találjanak meg. 

Örömünkre szolgál, hogy az olvasótermünket mindig nagyszámban keresik fel középisko-
lások, igy évközi tanulásukat is segítjük. Természetesen ezekben a hetekben az eddiginéx 
is többen igényelték az olvasóterem szolgáltatásait, a könyvtárosok tartalmi kérdésekben 
való tájékoztatását. 

A részvétel növekedése olvasótermi statisztikánkban hűen tükröződik: áprilisban 1385 
olvasótermi látogató közül 456, május első két hetében 61? látogató közül 278 volt a 
diák. Közvetlenül az érettségi előtt a szombati és vasárnapi nyitvajartás idején az 
eddigi gyér látogatottság helyett telt házzal működött olvasótermünk. 

A statisztikai számadatoknál is többet jelentett számunkra a tény, hogy segítettük 
a diákokat az irodalmi értékrendek kialakításában, és hozzájárulhattunk színvonalas ta-
nulásukhoz. 

Tapasztalatainkkal a középiskolásokat tovább segítjük: szeptembertől már azokat a 
diákokat kell ösztönzően- eligazítanunk, akik jövőre érettségiznek. Az a gondolat is fog-
lalkoztat bennünket, hogy a jövő évben korrepetáló foglalkozásokat tartunk az Írásbeli 
vizsgák előtt. 

KUSNYÁR LÁSZLÓNÉ 
6-os könyvtár 

... A 2 2 - e s b e n 

Az idén ismét megnövekedett az érdeklődés mindazon müvek iránt, amelyekről a diákok 
/és a könyvtárosok/ ugy gondolták, hogy az érettségi vizsgákhoz fontosak lehetnek. így 
elsősorban az irodalomtörténeti, történelmi, matematikai, fizikai, biológiai könyvek ke-
rültek előtérbe. Az év folyamán a kötelező szépirodalom mellett, igyekeztünk az iroda-
lomtörténeti müveket az átlagnál magasabb példányszámban beszerezni, de a fő időszakban 
/április, május/ még ez is kevésnek bizonyult. A diákok szinte "megrohanták" könyvtárun-
kat . 

Mivel ez évben ünnepeltük felszabadulásunk 25. évfordulóját, a felszabadulás óta el-
telt időszak irodalma az érdeklődés homlokterébe került. 

Az előző évek tapasztalatai alapján számítottunk a nagy forgalomra, éppen ezért a 
lehetőségekhez képest előre felkészültünk. Az analitikus katalógus alapján jegyzé-
ket állítottunk össze azokról a tanulmánykötetekről és folyóiratokról, amelyekben az 
utóbbi negyedszázad magyar irodalmával foglalkozó cikkeket vag tanulmányokat talál-
tunk, Ez nagyban megkönnyítette a referensz-könyvtáros munkáját kölcsönzőtérben és az 
olvasóteremben egyaránt. Különösen hasznos cikkekre leltünk a Társadalmi Szemlében, a 
Kortársban és a Kritikában. 



Az irodalomtörténeti könyveken kiviil, a történelem, a matematika és a fizika téte -
lekhez is sokan kerestek anyagot. Történelemből: az osztályok kialakulása, az osztályok 
harca és az állam, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom és hatása a nemzetközi felsza-
badító mozgalmakra témákról elsősorban. Matematikából igen keresett volt Obádovics: Ma -
tematika c, müve, amelyből 14; vagy Cser: Matematika, amelyből 9 példányunk van. Fizi-
kából Szalay: Fizika c. mtlve volt a legkeresettebb /13 példány/. 

Az Írásbelik előtti hetekben már sok diáknak nem tudtunk kölcsönzésre irodalomtörté-
netet adni, ezeket a fiatalokat az olvasóterembe irányítottuk, 
Áprili s-május hónapban az olvasóterem forgalma a következőképpen alakult: /diákok össze-
sen/ 

középiskolás főiskolás 
362 86 

Kölcsönzött könyvek és folyóiratok: 
könyv: 1 - 3 - 9 szak 

112 

iparitanuló 
106 

összesen: 554 fő 

5 szak 8 szak 
62 297 

összesen: 471 könyv 
folyóiratok: tudományos irodalomtörténeti 

413 292 
összesen: 705 db. 

Igaz ugyan, hogy a cikkünk az érettségizőkről szól, de az olvasótermi statisztikánk az 
egész tanulóifjúságra vonatkozik. 

Melyek voltak az olvasóteremben a "legforgalmasabb" könyvek? Néhányat ezek közül: 
Földes A.: Husz év, husz regény 
Illés L.: Tizenkét portré 
A magyar irodalom története 1905-től napjainkig 
Fenyő: Két évtized 
Miért szép? 
Megnőtt élet 
Tavasz Magyarországon 

Igen keresettek voltak az annotált bibliográfiák. /Gorkijtól napjainkig,Solohov, Brecht, 
Radnóti stb./ 
Reméljük, hogy munkánk, amelyet igyekeztünk lelkiismeretesen végezni, eredményt hozott 
és -a Hiradó megjelenése előtt- diákjaink nemcsak az Írásbeli, hanem a szóbeli vizsgá-
kon is megállták a helyüket. 

A 22-es könyvtár dolgozói 



ARCHÍVUMUNK É S A Z É R E T T S É G - I Z Ő K 

Kedves jelenség ez a barna, nagyszemü kislány: ahogy belép, miniszoknyában pukedli-
zik. ő Németh Évi, a Toldy gimnázium 4. osztályos tanulója. Azaz, amire e sorok megje -
lennek, már tul az érettségi minden izgalmán... De addigi ... Egyedül magyar irodalom-
ból 60 tétel dzsungelében kellett eligazodnia... S hogy az Írásbelin a költőt idézve 
" ... nem falták fel vadak ezen a vad réten," a lelkiismeretes felkészüléshez /mert min-
den szavából ez érzik/ hozzásegítette a Bibliográfiai osztály Archívuma és a Központ 
Olvasószolgálata. /Csomor Tibor kollégánk adta a "jelzést"* régi ismerőse Évlék családjá-

ra r~ 
nak./ - Igen nagy örömmel hallotta: a felkészüléshez sok mindent találhat nálunk. Évi 
továbbadta e lehetőséget kilenc osztálytársának, akik közül már három azelőtt is rend -
szeres látogatója volt könyvtárunknak. 
Mit talált a tételek kidolgozásához? 
Jegyzetet kapott az évfordulókról egyik bibliográfus kollégánktól, Leninről bibliográ-
fiát, a többiek kézikönyveket, lexikonokat is használtak, és valamennyien a tételekben 
szereplő irók, költők életéről, müveiről az Archívumban található kritikákat, könyvis-
mertetéseket jegyzetelték. így dolgozták fel egyebek között Németh László, Illés Béla , 
Illyés Gyula, Váci Mihály, Simon István, Fekete Gyula és Fejes Endre irodalmi munkássá-
gát. 

A kutatásra éppen a "gyorsuló idő" miatt minden percet ki kellett használniuk. A 
Olvasószolgálat és a Bibliográfiai osztály munkatársai nem csak tanácsokkal segi -
tették őket legmesszebbmenően, hanem -mint Évi mondja- még tollat is kölcsönöztek. Ter-
mészetesen azért, amikor felvirradt az Írásbeli érettségi napja és ünnepi ruhákban, nem 
kis szorongással beültek a padokba, szemben a tanári karral, mindenki csak saját "tollá-
val" - felkészültségével ékeskedhetett. 
- Nem izgultam addig -mondja Évi- mig a magyar tanárunk fel nem olvasta a két választ -
ható irodalmi tétel cimét. Az egyik: A felszabadulás utáni irodalom és filmművészet 
hogyan ábrázolja életünk szépségeit éB problémáit? ... A másik: Radnóti Miklós: Hetedik 
ecloga és Simon István: Buchenwald! rapszódia c. verseinek elemzése volt. 
- öt percig azt sem tudtam, miként kezdjek hozzá -emlékezik vissza.- Utána kitisztult 
minden. Láttam, mit kell tenni. Elkészítettem a szükséges vázlatot. Itt segítettek iga-
zában a könyvtári jegyzetek, az Archívum kézikönyvei, ujságkivágásai. 
- Még a három napos könyvtári kutatásunkkor listát kaptunk arról is, hogy az utóbbi hó-
napban milyen folyóiratokban jelentek meg cikkek, kritikák a tételekben szereplő irók-
ríl. Ezeket a könyvtár Folyóirat- olvasótermében jegyzeteltük. 
- Az Írásbeli tétel kidolgozására öt óránk volt. Én csaknem végig irtam ezt az időt. 
Utána még átolvastam. - Mi az érzésem?... SikerültI... Hogy miként? Azt a szóbeli vizs-
ga első napján, junius elsején tudom meg. /Azóta már megtudta, s reméljük jó az ered-
mény./ 

- Nagyon hasznos az Archívum - mondja Németh Évi, s az osztálytársak kérését tolmá-
csolja: a szóbeli előtt a többiek is bejöhetnek-e még kutatásra, felkészülésre? 



- Jöhetnek, Jöjjenek -üzenjük- valamennyien, érettségi után is. 
Amikor idáig érünk a beszélgetésben, lép be -esti ügyelet lóvén- Frank Béla és Varga 

Ildikó. 
Tőlük is van kérdeznivalónk. 
Varga Ildikó elmondja: a szóbeli vizsgára is hasznosítani tudják az Archívumból jegy-

zetelteket. Neki egyik osztálytársa sajnos, csak az Írásbeli előtt három nappal szólt . 
így Ildikónak rá kellett kapcsolnia a legnagyobb jegyzetelési sebességre. Az az érzése, 
még jókor. Ugyanazt a tételt választotta, mint Németh Évi. - Igen. Sokban segítette az 
Írásbelin is egy sor archívumbeli ismertetés, kritika. 

Frank Béla "maturandus" a könyvtárosok segitókészségéról, jótanácsairól beszél . 
/Legszebb dicsérete ez a Bibliográfiai osztály és az Olvasószolgálat munkatársainak!/ 
Béla -zömök, jóvágású fiatalember- Radnóti Miklós, illetve Simon István egy-egy költemé-
nyét elemezte dolgozatában. Szerinte a szóbeli vizsgákra most kezdődik a hajrá, ők, Ildi-
kóval Junius 9-én, kedden reggel húzzák /húzták!/ a sorsdöntő szóbeli irodalmi tételt. 
Nem csak Zrinyi jelmondatában bizik, hogy "Jószerencse, semmi más", hanem a módszeres 
felkészülésben, az elkészített, jól áttekinthető vázlatban, na és, ahogy ő mondja, az 
eddigi négy esztendei "brusztban"... 

Évi pukedlizik, Ildikó és Béla kezet nyújt. 
A közeli vén Muzeum-kertből a májusi szél hársfa illatot hoz s ifjúságot. 

VASVÁRI ISTVÁN 

A JUBILEUMI OLVASÓMOZGALOM 

Z Á R Ó A K K O R D J A I 

Egy évi országos méretű munka után április 3-án zárult az "Olvasson - nyerhet" cím-
mel indított országos jubileumi olvasómozgalom. A Könyvtári Hiradó hasábjain több cikk 
jelent meg róla, én csupán a befejezésről, annak ünnepélyes formáiról szeretnék beszá -
molni. 

Az országos eredményhirdetésre május 11-én, a Nemzeti Szinházban került sor. A ren-
dező szervek: az MSZBT, az Európa Könyvkiadó, a Hazafias Népfront, a SZOT, a KISZ a 
könyvtárak és a könyvterjesztő vállalatok közreműködésével lebonyolított olvasópályázat 
résztvevőinek tiszteletére, szovjet irodalmi esttel kötötték össze a jutalmak sorsolá -
sát. Az ünnepélyen résztvett egyebek között Tyitov, a Szovjetunió budapesti nagykövete. 
Az előadást a TV is közvetítette. 

A műsor első felében alkalmunk volt megismerni két neves szovjet költőt: Andrej 
Voznyeszenszkijt és Mihail Kvlividzet, - akik a nemzetközi költőtalálkozóra érkeztek ha-
zánkba. Poór Klára közvetítésével megtudtuk, hogy Kvlividze hosszabb időt szándékozik 
hazánkban tölteni, mert Rab Zsuzsával grúz költők antológiáját állítja össze magyar 
nyelven. Csernus Mariann művészien tolmácsolta Voznyeszenszkij "Mesterek"cimü hosszabb 
versének első és második ajánlását. Voznyeszenszkij, nem csak rokonszenves egyéniségével 



nyerte meg tetszésünket, hanem méginkább - amikor sajátos nyelvi zenével oroszul is elő-
adta költeményét. 

A műsor szünetében került sor az olvasómozgalom jutalmainak sorsolására. 21500 meg-
fejtés közül 11000 válasz került a nagykerékbe. 

Az első dijat, egy kétszemélyes utazást a Szovjetunióba Csiahi Magdolna, békéscsabai 
olvasó nyerte. Ezután kihúzták sorra a többi nyereményt is. 

Az olvasómozgalom zárásához kapcsolódott az a másik ünnepség is, amelyet május 18-án 
az akcióban résztvevő könyvtárosok részére rendezett a Barátság Házában az MSZBT, a SZOT 
és az Európa Könyvkiadó. Itt tüntették ki az olvasómozgalomban eredményes munkát végzett 
könyvtárakat és könyvtárosokat. Hat könyvtárat aranykoszorus plakettel és hatvan könyv-
tárost aranykoszorus jelvénnyel jutalmaztak. A FSZEK két könyvtára: az 5—ös és a 4o-es 
kapott aranykoszorus plakettet és tiz könyvtáros aranykoszorus jelvényt. A kitüntetése-
ket az MSZBT részéről Mihályfi Ernő elnök adta át. 

A hivatalos ünnepség lezajlása után a könyvtárosok fehér asztal mellett cserélték ki 
tapasztalataikat. 

Most, hogy lezárult a jubileumi olvasómozgalom ugy érzem, hogy mint könyvtáros és 
mint olvasó is: eredményes akció végére értünk, nemcsak a jelszó, hanem a valóság is ezt 
igazolta: minden olvasó sokat nyert látóköre szélesedésével, műveltsége elmélyítésével. 

GEHÉR JÓZSEFNÉ 
6-os könyvtár 

V Á L A S Z 

A Z ÁPRILISI INFORMÁCIÓS É R T E K E Z L E T E K R E 

Amint az igazgatóság hirei között olvasható, az április 16-án megtartott igazgató -
sági tanácsülést követve 13 csoportban információs értekezletekre került sor. Az itt fel-
merült kérdéseket, problémákat az igazgatóság megvitatta és miután az értekezletek veze-
tőinek külön-külön - problémáikra - válaszoltunk, most megkíséreljük összefoglalni a köz-
érdekű válaszokat, s tájékoztatni olvasóinkat. 

1. Több helyen került szóba a könyvtárosképzés megoldatlansága, a káderutánpótlás 
gondja. A Híradóban megindult vita is jelzi: mennyire közérdekű e kérdés. Az igaz-
gatóság tolmácsolta már aggályainkat a Művelődésügyi Minisztérium Könyvtárosztá-
lya vezetőjének és a MKE miskolci vándorgyűlésén. Az őszi könyvtáros konferencián 
is szerepel a téma. Hálózatunkban ezidőszerint a fő feladat, hogy a hozzánk kerü-
lő uj munkatársaknak -akár képesitett könyvtáros, akár érettségizett fiatal- meg-
könnyítsük a közösségbe illeszkedést és jó példával ébresszünk bennük igényessé-
get, s lelkesedést a könyvtárosi hivatás iránt. 

2. Felmerült, hogy a létszám-gondok megoldására helyenként a könyvtárak bezárásától 
se féljünk. Az igazgatóság álláspontja, hogy erre végső esetben kerülhet sor, hi-



szen a karbantartás, felújítás miatt éppen elég könyvtárat kényszerülünk zárva 
tartani. Ezért-továbbra is elsősorban a könyvtárak egymásközötti segítségnyújtá-
sa kell, mert, mint eddig, ugy most is a nyári időszakra helyettesek nélkül ma-
radtunk. 

3. A bérekkel kapcsolatos véleményeket az igazgatóság indokoltnak tartja. Amint az 
információból kiderült: minden valamennyire is illetékes szervhez fordult ezügy-
ben már beadvánnyal. A szociális problémákat igyekszünk figyelembe venni. A se-
gítség mértékét azonban anyagi helyzetünk korlátozza. Ha konkrét esetben történt 
figyelmetlenség, a szakszervezeti bizalmi utján a SZB-hez kell fordulni. Inté -
zetünk a hasonló intézményekhez viszonyítva lényegesen több SZOT beutalót kap és 
az üdültetés évek óta igen szervezetten és a SZB jelentős anyagi hozzájárulásá-
val folyik. Ha mégis valakinél hiba történt Volna, sérelmét jelentse a bizalmi -
nál, hogy orvosolni tudják a panaszt. 
Külföldi társasutazásra igen kevesen jelentkeztek az elmúlt évek során, az errfc 
irányuló kísérletek éppen ezért fulladtak kudarcba. Amennyiben a csoport megszer-
veződik, az igazgatóság minden segítséget megad ezután is. 
A nyelvtanulás intézeti szervezésével többször próbálkoztunk. Leginkább az idő -
hiány, a különböző beosztású dolgozók időegyeztetésének nehézségei miatt siker -
telenül. 

4. Jogosnak érezzük, hogy munkatársaink tiltakoznak a szerdai továbbképzés lo órá -
nál korábbi kezdése ellen. Mindent elkövetünk, hogy ez ne ismétlődj ék .meg. 

5. Az a kérés, hogy a kerületi könyvtárak teljesítményére vonatkozó adatokat /Jelen-
tés a kerületi könyvtárak munkájáról/ a létszám adataival egészítsük ki, nem tei 
jesithető, mert a keretszámok — ezt mindenki tudja - nem tükrözik a tényleges 
helyzetet. E kérdésben minden könyvtárvezetővel szivesen konzultálunk. 

6. Többen kérték, hogy vezessük be a szabad szombatot. Erre a törvényes keretek je-
lenleg nem adnak lehetőséget. 

7. Jogos munkatársaink igénye, hogy rendszeres információs értekezleteket tartsunk. 
A következőkben arra törekszünk, hogy legalább negyedévenként sor kerüljön egyre-
egyre. Jól bizonyította ennek hasznosságát a legutóbbi is, ahol igen sokirányú 
probléma került felszínre. 

8. A legtöbb értekezleten szó volt a propagandaeszközök hiányáról, illetve szegé -
nyességéről, valamint a könyvtáron kivüli intézmények, eszközök jobb, szervezet-
tebb igénybevételéről /sajtó, rádió, TV, stb./ 
Az információ nyomán sor került a KKO propagandistái és a Propaganda Osztály mun-
katársainak megbeszélésére. Itt hasznos javaslatok hangzottak el a szervezettebb 
munka feltételeinek kialakítására. Kérjük: a könyvtárosok kisérjék figyelemmel 
és segítsék a törekvések megvalósulását, s jelezzék továbbra is a nyilván nem 
egyszerre elhárítható akadályokat. 

9. Ahol a postaköltség nem elegendő, kiegészítést indokolt esetben kérhetnek a Gaz-
dasági Osztálytól. Ezen a cimen a visszahivó-levelekről, rendezvényekre történt 
meghívásról nem kell lemondani, de természetesen a maximális takarékosság köte -
lező. 



10. A karbantartási munkák körüli panaszok, gondok az ismert általános problémáink-
kal függnek össze, s orvoslásuk nem munkatársaink jóindulatán vagy szorgalmán 
múlik. Nem a kérdés-megoldás reményében, hanem a kölcsönös rendtartás kedvéért 
döntött az igazgatóság ugy, hogy minden karbantartás, felujitás megkezdésétől a 
könyvtárban naplóban rögzítsék a megállapodásokat, a menetközbeni módositásokat, 
s a jelzéseket. A naplót minden ellenőrzés alkalmával szignálni kell. 

11. Kerületi könyvtáraink,kérésükre, a központban megjelenő szociológiai röpbiblio-
gráfiákat juniustól megkapják. 

12. A Fővárosi Tanács Oktatási Főosztályát már kértük, hogy a kerületi oktatási osz-
tályok tartsanak rendszeres kapcsolatot kerületi könyvtárainkkal. 

13. Javasolták, hogy jelenjen meg uj Kezelési Szabályzat. Ebben az évben az állo -
mánynyilvántartásról részletes konzultációt tartunk. Teljes kezelési szabály -
zat elkészítésére ez évben nem vállalkozhatunk. 
Felmerült a kiadott és érvényes utasitást tartalmazó körlevelek újrakiadásának 
igénye is. Az igazgatóság elfogadta a KISZ-titkár felajánlását, hogy ezt társa 
dalmi munkában összeállítják. 

14. Több panasz hangzott el újra a Kollektor szolgáltatásairól. Minthogy ez ügyben 
évek óta folytatunk tárgyalásokat, de a helyzet nem javul, /magában a tárgyalá-
soktól nem is javulhat/ azt kérjük majd felsőbb szerveinktől, vizsgálják meg, ho-
gyan lehet a Kollektor munkájához a feltételeket jobban megteremteni, mert csak 
ez hozhatja meg a panaszok orvoslását. 

Amennyiben e válaszok hiányosak, s további kérdésekre is választ várnak, alkalmas 
erre a Könyvtári Hiradó, de a következő információs értekezlet is, ahol reméljük, 
munkatársaink hasonló érdeklődésről, őszinteségről tesznek tanúbizonyságot. Remél-
jük azt is, hogy a problémák egy részére megnyugtató választ sikerült adni, a többi 
megoldása közös erőfeszítésektől függ és természetesen általános helyzetünk javulá-
sán is múlik. 

DOBOS PIROSKA 

NÉHÁNY S Z Ó A Z OLVASÓTEREMRŐL 

A központ dolgozói, amikor naponta megfordulnak az Olvasószolgálat helyiségeiben , 
akarva-akaratlanul bepillantanak a nagy üvegajtón át az olvasóterembe. A tágas, gyönyö-
rűen aranyozott helyiség, és a könyvek fölé hajló sok komoly arc sajátos hangulatot 
áraszt. Benyitok. Holló Klári, az olvasóterem könyvtárosa siet felém, őt kérdezem: 
- - Miért keresik fel olvasóink az olvasótermet? 
- - Elsősorban a könyvanyagért. A legkülönbözőbb raktári és kézikönyveket, sőt a 09-es 
védett anyagot is keresik kutatási témáikhoz, tanulmányi versenyhez, színdarab rendezé-
séhez, rejtvény megfejtéséhez, ki mit tud-hoz, stb. 



- - Mit gondolsz, miért éppen a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár olvasótermébe jönnek? 
- - Mert többnyire megtalálják amit keresnek, és mi igyekszünk, hogy szükreszabott ide-
jüket a legeredményesebben töltsék nálunk. Sokat számit a megfelelő légkör megteremtése 
is: megpróbálunk csendet tartani, gyakran szellőztetünk és virág is mindig van a könyv-
táros asztalán. Nem utolsó sorban pedig: szélesre tárjuk kapuinkat, nem küldünk el sen-
kit. a középiskolásokkal is - akiket a többi tudományos könyvtár nem fogad - a lehető-
ségekhez mérten szívesen foglalkozunk. 
- - Mikor és hogyan teremted meg a_kapcsolatot az olvasóval? 
- - Már a beiratkozásnál. Ez az első alkalom a beszélgetésre, s nem mindegy, hogy mi-
lyen az első benyomás. Gyakran ez határozza meg a könyvtárral való további kapcsolatot. 
Először megtudom, hogy mi a konkrét kívánsága, s miközben segitséget nyújtok neki, rö-
viden elmondom a könyvtár rendjét, megmutatom a kézikönyvtárat. Ha raktári könyvet ke-
res, elvezetem a katalógushoz és először együtt irjuk ki a helyszámokat. Ezzel elérem, 
hogy máskor is bizalommal fordul hozzám, bátran kérdez. 

Gyakran tesznek fel "izgalmas" kérdéseket is? 
- - Naplónkból azonnal keresek néhányat. Az utóbbi hónapokban néhány budapesti, az 
UNESCO-val kapcsolatban álló iskola diákjai jöttek azzal a kéréssel, hogy angol nyelvű 
dolgozatot szeretnének Írni. Témáik között a következők szerepeltek: India kulturális 
öröksége, Gandhi élete, India ünnepei, India kulturális fejlődése függetlensége óta, a 
Mahábhárata és a Ramájána. Lapozzuk tovább a naplót: "Milyen magyar filmeket mutattak 
be 1957-ben?"f "Mi a szófiai eszme?"/"A boldogság filozófiai fogalma", "Mikor lőtték fel 
az első szputnyikot?", "Mi az ENSZ?" Erre a kérdésre a diák bő választ kapott, de fel -
hivtuk figyelmét az Országgyűlési Könyvtár gazdag ENSZ anyagára is. Közben magunk is ta-
nulunk. Megtanultuk, milyen az állatok lélegzése, mi a korrózió és a szűznemzés /parte-
nogenezis/, de sokminden egyéb dolgot is, hiszen vég nélkül folytathatnánk a napló ol -
vasását. Itt kell megjegyezni, hogy milyen gyakran kapok gyors segitséget a KC-tól és 
uj cimkatalógusától. 
- - Kik a leggyakoribb "vendégeid" ? 
- - Középiskolai és egyetemi tanárok, kutatók, művészek, vidéki tanitók és tanárok /kü 
lönösen a nyári időszakban/, egyetemi hallgatók: bölcsészek, közgazdászok, joghallgatók, 
műegyetemisták és a legnagyobb számban orvostanhallgatók. Sokat segítünk a középiskolá-
soknak, főleg a nyelvi tagozatosoknak és a művészeti szakközépiskolásoknak. Egy-egy fel-
adat megoldására meg-megjelennek a szülő vagy a nagymama kíséretében felsőtagozatos ál-
talános iskolások is. És ne feledkezzünk meg a nyugdijasokról sem, akik közül néhány a 
hobby-jának hódol /bélyegkatalógust,sakk-könyvet keres, a Bibliát olvassa kitartóan/, 
és van aki havi 500—ért fordít politikai, vagy műszaki szöveget. 
- - Vannak "kedvenceid" ? 
- - Mindenki a kedvencem, mindenkivel egyformán foglalkozunk. Mégis kiemelnék néhány 
markáns arcot : 

S. L. Technikusként dolgozik, közben, esti tagozaton a Műegyetemet végzi, ötödéves. 
Kollégiumban lakik, a munkahelyétől nagyon távol, ezért nálunk tanul. Néha 10 órát is 
tölt az olvasóteremben, pihenésként a kölcsönző szabadpolcát nézegeti és figyeli az em-
bereket. Állandó helye van az olvasóban, ismer minden helyi "pletykát", 



V. K. Tudományos munkatárs, szociológus. A szaktudományába vágó könyveket kér és el-
mélyülten tanulmányozza óket. Előfordul, hogy beszélgetés során értékes információkat ka-
punk tőle, amelyeket profilunk kialakításában, illetve az azzal kapcsolatos propaganda-
munkában jól tudunk hasznosítani. 

F. G. dekoratőr. Kölcsönzőjegye van. Rendszeresen Jár hozzánk, reklámtörténet éB 
grafika érdekli. Sokszor segítünk neki fordítási munkában is. Megjelenő cikkeivel gyak-
ran megajándékoz. 

I. Á. Fogorvostanhallgató, végefelé jár a tanulmányainak. Közepes tanuló, vele szur-
koltunk a vizsgák idején. Tanulmányai során ismerte meg mostani vőlegényét. 
- - Házasságok tehát nemcsak az égben köttetnek? 
- - Nem bizony, hanem itt a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár Olvasószolgálatában is. D. I. 
ápolónővér, 23 éves, érettségire készül nálunk. H. P. orvos, tanársegéd, 31 éves, szak-
vizsgára készül. Együtt jönnek, mennek, együtt tanulnak. 
De nemcsak házasság, komoly barátságok is szövődnek. Jogásznő és orvostanhallgatónő ugy 
látszik egy életre barátságot kötöttek az olvasóban. Már a tízóraijuk is közös. De a 
szellemi táplálék, a közös érdeklődési kör is összekapcsol, különösen pedagógusokat, egye-
temi hallgatókat, középiskolásokat. 

Nem régen bevezettük az úgynevezett "átmeneti kézikönyvtár" rendszert. Ez azt jelen-
ti, hogy nem véglegesen kerül a kézikönyvtárba a könyv, hanem egy bizonyos időszakban, 
mikor nagyon keresik és két példány van belőle összesen. Ilyenkor az egyik példányt át-
menetileg kézikönyvtárba tesszük. A kölcsönző indikátoraiban természetesen ezt jelöljük. 
Ha a könyv iránti érdeklődés megszűnt, akkor visszaküldjük a raktárba. 
Végül néhány szót a nehézségeinkről. Az egy olvasónak jutó ülőhely rendkívül kicsi, /nagy-
alakú könyv a helyszám szerinti helyen nem fér el!/ A szellőztetés nehezen - egészségre 
károsan - oldható csak meg. És nem utolsó sorban kevés az ülőhely. Reméljük, hogy a ré-
gi Rendelő helyiségének restaurálása megoldja gondjainkat. 

HOLLÓ KLÁRI 
ECSEDY ANDORNÉ 

K I A D V Á N Y A I N K 

P O M O G Á T S B É L A 

Huszonöt é v magyar p r ó z á j a 

Felszabadulás utáni irodalmunkról hiányzik a biztos koncepcióju^szerbantalosan könv-
nyed irodalomtörténeti áttekintés. 

A Magyar Irodalom Története legutolsó része részben hiányos, részben elavult - Sánta 
Ferenc például tehetséges kezdőként szerepel benne. Bizonytalanok a magyar tanárok -
nekünk könyvtárosoknak is évről-évre gondot okoz, mit adjunk az érettségizőknek, ha mai 



magyar Íróról keresnek valamit. /Az a néhány tanulmány-kötet, ami van, és Tóbiás Áron 
bibliográfiája egész évben forog./ 

Ezekután érthető, hogy amikor tudomást szereztem Pomogáts Béla most megjelenő müvé-
ről, mindenekelőtt annak örültem, hogy van, létezik, megszületett. Szilárdan eltökél-
tem, hogy mindenekelőtt "könyvtárosi módon" átlapozom a korszak-határok bevezetőit, meg-
nézem mennyire használható a könyv, s csak azután kezdem olvasni elölről, amikor már át-
tekintésem van róla. Hasztalan igyekezet t A könyv kellős közepén, -mint hajdanában mi-
kor felfedeztem az olvasás mézét- most is belefelejtkeztem az olvasásba. Egyszerűen nem 
lehet letenni,olyan izgalmas olvasmány. Mintha valaki saját intellektuális élményeiről 
naplót vezetett volna és huszonöt évvel később egyszerűen elébünk rakná. Aki repülőgép-
ről tekint alá, annak térkép e táj - Radnóti megállapítása prózairodalmunk távlataira 
is érvényes. De mi átéltük, az elmúlt huszonöt év különféle fázisait, fordulatait, lel-
kesedve, csalódva, újra és újra hinni akarva, s tapasztaltuk, hogy az élet változásait 
mint követi nyomon az irodalmi élet vonulata. 

Pomogáts Béla munkája messze túlnő egy bibliográfiai ismertetés határain: felidézi 
a kort. Választékos, mégis könnyed esszé-stilusban cseveg, egy-egy mondattal a kor lé-
nyegére tapint, Írókat jellemez tömören, találóan, szinte életrajzi adatok nélkül. Csak-
is a fontosabb müveiket emliti meg. Stilusa finom, okos, minden bizalmaskodás nélkül is 
mintegy bensőnkből szól. E jó, oldott kapcsolatban különösképpen még az sem zavart, ha 
a szerző egyik-másik megállapításával nem értettem egyet. Ilyenkor -hazai szokásainktól 
eltérően- tiszteletteljesen vitatkoztam vele. így a Rozsdatemető megítélésében, egyhe-
lyütt Németh László értékelésénél, stb. 

Tudom, a muló idő könyörtelenül letöröl majd neveket, regénycimeket ebből az össze-
állításból, mégis nagyjelentőségű. Példát mutat arra, hogyan lehetne lexikális kötött-
ségek nélkül, élményszerűen irodalmat közvetíteni. 

TÓTH IMRÉNÉ 

N E GYED S ZÁZADNYI É L E T É S IRODALOM 

BIBLIOGRÁFIÁBAN 

Könyvtárunk Bibliográfiai Osztálya érdekes és közérdekű vállalkozásba kezdett. 
" M A I M A G Y A R K Ö L T Ő K " cimen uj bibliográfiai sorozatot indított. Célja: fel-
tárni és nyomonkövetni a legjelentősebb kortárs-költők életművét a felszabadulás óta 
eltelt negyedszázad alatt. Ezt a teljesség igénye nélkül teszi, A válogatás szempontja, 
hogy a legjelesebb, a legpéldamutatóbb költői pályaképeket felvázolja, azokat,amelyekben 
a korszerű világkép, emberi magatartás, modern kifejezésmód hármas piramisa tükröződik. 
Ez jellemzi a XX. Bzázad második harmadában a magyar költészet alaphangját. A sorozatot 
a költő-bibliográfus V A S V Á R I I S T V Á N nagy hozzáértéssel, művészi gonddal 
és a pályatársak iránti megbecsüléssel szerkeszti. A sorozat nyitánya Fodor József, majd 
követi Illyés Gyula, Benjámin László, Garai Gábor, Juhász Ferenc, Simon István, stb. 



költészetének elmúlt negyedszázadát áttekintő bibliográfiája. 

F O D O R J Ó Z S E F 

költészetéről készlllt bibliográfia bevezető része Vasvári István gondolatait, ódai zen-
gésű hitvallását és a korábban megjelent kritikákból töredék-szemelvényeket tartalmaz. 
Emberközelbe hozza a történelem viharai közepette "szálfaegyenesen álló", megnemalkuvó 
költőkortársat. Fodor József életmUve ólyan "lélektől lélekig" Ívelő; ahol az indulás-
nál -a pályakezdőt Szabó Lőrinc és Tóth Árpád köszöntötte; a csúcsra érkezőt -e biblio-
gráfia is. Utána életrajzi adatok szigorú lexikális tömörséggel, majd "Verskötetei éB 
kritikáik" cira alatt sorolja fel a tulajdonképpeni bibliográfiai adatokat. Ezt világos 
szerkezet, jó áttekinthetőség jellemzi. A müveket és a kritikákat a megjelenés időrend-
jébe lajstromozza. A bibliográfia csak cimbibliográfia, annotációt, értékelést, mutató-
kat nen; tartalmaz. A müvet gazdagítja Fodor József önvallomásainak, interjúinak felso-
rolása, valamint egy fejezet a hazai- és külföldi fogadtatásának sajtóvisszhangjáról. 

Ezt az igényes, színvonalas bibliográfiát, haszonnal forgathatja mindenki, -az elmé-
lyült kutató éppúgy, miként az egyszerű érdeklődő, a reference munkáját végző könyvtá-
ros csakúgy, mint a vizsgákra készülő diák, tehát mindenki, aki tájékozódni kiván a XX. 
század magyar költészetének sajátos hangvételű, érdekes, szines költőegyéniségének élet-
művéről és fogadtatásáról. 

ILLÉS ZSUZSA 

M A R U S Z K I J Ó Z S E F t 1 4 - 1 9 é v e s e k a könyvtárban 

Reflexiók a tanulmányhoz 

Mielőtt bármit Írnánk magáról a tanulmányról, örömmel gratulálunk szerzőjének és 
mindazoknak, akik létrejöttében közreműködtek. Aki maga is próbált már fiatalokhoz kö-
zeledni, tudja, hogy amilyen nehéz, olyan egyszerű is lehet egy-egy beszélgetés elindí-
tása és irányítása, s hogy mennyire fontos az első beszélgetés hangvétele. Ehhez nem 
elég, hogy valaki lelkes könyvtáros legyen, jó pedagógusnak és pszihológusnak ÍB kell 
lennie. Maruszkiban ugy látszik szerencsésen ötvöződik mindez, s valószínűleg kora is 
hozzájárul, hogy tud a fiatalok nyelvén beszélni. 

Erről tanúskodnak a felméréshez függelékként csatolt arcképek, melyek a számok 
absztraktságából kibontakoztatnak egy-egy tipikus, vagy éppen egyedi, extrém esetet. 
Ezek a portrék bemutatják azt is, hogy a számok által összegezett és összegként nagy-
számúnak, tehát általánosnak mondott problémákat, esetenként más-más indok motiralja, igy 
esetenként más-más eszközökkel érhetünk csak el eredményt. 

Tanulságként levonhatjuk, hogy a kérdőíves felmérés még csak a kezdő és mondhatni 



könnyebb része a munkának. Szükséges, mert sokoldalúan feltárja és elemzi a megmunkálás-
ra váró anyag milyenségét és megszabja a tevékenység irányát. Természetesen az anyag—fel-
táráshoz rendkívül fontos, hogy a rendelkezésre álló eszközök megbízható adatokat adja-
nak. Jelen esetben a kérdőív, mint vizsgáló eszköz megszerkesztésének problémája igen fon-
tos. 

Maruszki kérdőivén nagyon sok minden szerepel, de olyan fontos dolog pl., hogy mióta 
olvas rendszeresen, járt-e gyerekkönyvtárba, szülei olvasnak-e - nem. Pedig ha valami , 
ez nagyon fontos, hisz nem mindegy,_hogy ki, milyen inspirációk hatására jutott el a 
könyvtárig, s az sem, hogy milyen olvasási fokon álló tizenéves vallja kedvencének Jókait, 

A tanulmány olvasása rengeteg észrevételt vált ki a könyvtárosból, akit hasonló prob-
lémák foglalkoztatnak, haBonló feladatokkal gylirkőzik. Ezeknek a sokféle és sokirányú ész-
revételeknek a lejegyzése, majdnem olyan terjedelmű lehetne, mint maga a tanulmány. Mi -
vei erre sem idő, sem hely nem áll rendelkezésre, csak néhány kiragadott észrevételt, hi-
bát vagy erényt említenénk meg. 

Egyes eljárásokat, vizsgálati módszereket - pl. csoportos beszélgetés, külön kölcsön-
zési idő a fiataloknak, lyukkártya regiszter - nagyon hasznosnak és átvehetőnek találunk, 
mint módszer nagyszerű, és tág lehetőséget ad a korosztály figyelmes tanulmányozására és 
a velük való foglalkozásra. 

Ami elgondolkoztató, az a csoportos beszélgetések látogatottsága. Nem tudjuk Hemingway 
kedvéért hányan gyűltek össze, de a másik két beszélgetésen a fiatalok mintegy 5 százalé-
ka volt csak jelen. így bármennyire érdekes és tanulságos volt - annak ellenére, hogy a 
könyvtárostól nagy felkészültséget igényelt - gyakorlati értéke és hatása nagyon csekély. 

Alapvető hiba, hogy teljesenegybefoglalja a tizennégytől-tizennyolc évig terjedő kor-
osztályt és csak a tizenkilencévesekre vonatkozó adatokat válaaztja külön. Bármennyire is 
tizenévesek valamennyien, azaz egy korosztályba tartozók, éppen ennél a korosztálynál a 
legélesebb, a legszembeötlőbb, az egy-két évnyi korkülönbség. Minden túlzás nélkül mond-
ható, hogy a korosztály tagjai napról-napra változnak, fejlődnek, fizikailag, szellemileg 
és érzelmileg is. Nem kapunk számszerű adatot arra sem, hogy a korosztályon belül egy-egy 
korcsoport milyen számban szerepel, csupán egy nagyon pontatlan utalást: "kevesebb volt 
azok száma, akik > korosztály végén tartanak, akiknél az olvasás és művelődés igénye is 
erősen a korosztály átlaga fölé emelkedik". 

Ez helyes és természetes, hisz elszomorító lenne, ha ezt az átlag fölé emelkedést nem 
tapasztalhatnánk. A 18 - 19 éves kor az ugrásszerű változás kora, bizonyos számú iskola 
elvégzését feltételezi, életkori sajátossága az érzelmek nagyobb fokú stabilitása, önálló 
Ízlés, önálló vélemény, gondolkodás kialakítása. A tizennégyéveseknél jelentkező nagyfokú 
igény a romantikus, vagy kalandos, izgalmas olvasmányok iránt elfogadható, életkori sa -
játOBság. Ha 18 - 19 évesnél ez az igény dominál, akkor súlyos problémával állunk szem -
ben és ugyancsak van mit tennie a könyvtárosnak, hogy kimozdítsa ebből az olvasási, esz -
tétikai és érdeklődési igénytelenségből. 

Néhány gondolatot még a kérdőív hasznosságáról. Nem derül ki a tanulmányból, hogy a 
kérdőivet névvel vagy név nélkül kapták vissza. Amennyiben az észrevételek rögzíthetők 
az olvasó tasakján, ez óriási sçgitség a kölcsönzés és ajánlás közben - s ezért Maruszki-
ékat nagyon lehet irigyelni. 

Végül egész sor olyan dologról is ir, amely nálunk mint helyi probléma mutatkozik, 



pl. a telep könyvtárral, könyvvel való ellátása - de azt hiszem ez valamennyi kerületre 
vonatkozik. Nagyon jó, hogy az irók, a könyvkiadók, a kritikusok felelősségét is felve-
tette, mert ez rendkivül fontos, szinte kiindulópontja a felmérésnek, de ebben a tanul-
mányban szinte elsikkad. Hasznos lehetne, ha Maruszki más fórumon most már ezt bővebben 
kifejtené. 

a 7-es könyvtár dolgozói 

UJ RÖPBIBLIOGRÁFIÁINK : 

V E R E S P É T E R 

V Á C I M I H Á L Y 

P Á B R Y Z O L T Á N 

Egy-egy kiemelkedő közéleti személyiség, iró, vagy könyvtáros elhunytakor a kegyelet 
jeléül, valamint tájékoztató munkánk elősegítésére az utóbbi években már több röpbiblio-
gráfiát jelentettünk meg, igy Benedek Marcellről, Jurij Alekszandrovics Gagarlnról, 
Kőhalmi Béláról és Tersánszky Józsi Jenőről» valamint Konsztantyin Pausztovszkijról. 

Az idén tragikus egymásutánban távozott el közülünk Veres, Péter /1897-1970/, Váci_ 
Mihály /I924-I97O/, majd Fábry Zoltán /1897-1970/. Mindhármukról, irodalmi működésűkről, 
igen hasznos röpbibliográfiát adott ki a Bibliográfiai Osztály. A parasztság egykori és 
mai életét, küzdelmeit, örömeit elkötelezett, szenvedélyes hangon megszólaltató mindenki 
Péter bácsijának, - a szocializmus eszméit hirdető, érzelmileg, gondolatilag gazdag hu -
manista lírikusnak, a Vietnamban fiatalon elhunyt Vácinak, vagy F*ábry Zoltánnak, a cseh-
szlovákiai magyar nyelvű szocialista irodalom Írójának, kritikusának, esztétájának mun-
kásságáról nyújtanak képet e kiadványok. 

A szerkesztő munkáját dicséri az eseményekre való reagálás gyorsasága, továbbá, hogy 
csak fontos, információ-képes anyagra hivja fel a figyelmet: igy az elhunyt Íróink rövid 
életrajzát, a legjelentősebb müvei felsorolását, irodalmi, politikai ténykedésük lénye-
ges mozzanatait tartalmazza. A második bibliográfiai-egységben az irodalmi, stb. működé-
síikről szóló munkák, valamint a könyvtárainkban megtalálható müvei/összes, válogatott, 
önálló kötetek/ jegyzéke kapott helyet. A szerzőkről a legfrissebb tanulmánykötetek, port-
ré-vázlatok, cikkek, megemlékezések, interjúk, stb. szerepelnek. 

A kisbibliográfiák a Bibliográfiai Osztály szerkesztette irodalomtörténeti analitikus 
katalógus, és a KC alapján készültek. 

A címlapokon az alkotók portréit találjuk. Mindhárom röpbibliográfiát a továbbiakban 
is jól hasznosíthatják könyvtárosaink, irodalom-kutatók és diákok. Talán csak a szöveges 
rész betűi lehettek volna nagyobbak, olvashatóbbak. 

Mindhárom röpbibliográfia Győri Lajosné gondos, kezdeményezőkész munkáját dicséri. 
LAKOS KATALIN 



J E L E N T É S E G Y J E L E N T É S R Ő L 

A KKO jelentése, statisztikai összesitése a hivatását szerető könyvtáros számára ed-
dig sem volt soha kész olvasmány, "ad acta" tehető adathalmaz, összehasonlítási alap volt 
arra, hogy a másik hasonló körülmények között dolgozó könyvtár hol tart előbbre, mit csi-
nál jobban, mint mi, vagy melyek azok a feladatok, amelyeknek jó elvégzése - összehason-
lítva a "hálózati szinttel" - jogos önbizalommal töltheti el a könyvtári munkaközösséget. 
Az ilyen könyvtáros eddig is bő széljegyzetekkel látta el a szürkefedelU füzetet és mun-
kaeszközként becsülte. 

Az idei jelentés két szempontból más, mint az eddigiek. Egyrészt a bővebb adatszol -
gáltatás, a kiszámított, szakmailag fontos és Jellemző indexek minden eddiginél szélesebb 
alapot adnak az összehasonlításra. Másrészt a szöveges rész szűkszavú összefoglalása tu-
datosan nem tér ki az eredmények mellett a gondok felvázolása elől sem. És egy ilyen 
éves számvetés csak igy lehet hasznos és hiteles. 

A 101 adatra csak annyit mondhatunk, hogy a könyvtári munka úgyszólván minden lehet-
séges mérhető Jellemzőjét felöleli. Egyet hiányolhatunk csak, hogy az egy könyvtárosra 
eső munkamennyiséget nem regisztrálja. A számítás minden objektiv nehézsége ellenére fon-
tos volna erről is tudósítani. 

Mivel a jelentés közérdekű tényeket ismertet, csak néhány kérdést ragadnánk kij azo-
kat, amelyekkel itt találkozva egyedi tapasztalataink tudatosabbá váltak. 

Referensz bázis - tájékoztató munka: Megélénkülése,elmélyülése hálózati szinten ko-
moly eredmény azon az uton, hogy a könyvtárak közismert információs központok legyenek. 
A kézikönyvtár állományfejlesztésére tett sokéves erőfeszítés kezdi meghozni gyümölcsét. 
Igaz, igy az olvasótermekkel való ellátottságunk hiányosságai fokozottan fájnak. 

A szerzeményezés: Az összehasonlítás azonos nagyságrendű könyvtárakkal menten kiug-
ratja a hibákat. Ha ezt az összevetést elvégzik a természettudományos vagy műszaki köny-
veknél, a munka színvonalának feltétlenül emelkednie kell. A szocialista kultúrpolitika 
komoly gondja, hogy a könyvek átlagárának emelkedését nem követi a költségvetés. Az uj 
mechanizmusban ennek a folyamatnak az anyagi lehetőségek bővülésével feltétlenül gátat 
kell vetni. Ezzel kapcsolatos a kitűnő szovjet könyvek alacsony példányszámának kérdése. 
A kiadó "piackutatása" még a könyvtárak biztos igényére sem terjed ki. 

Gyermekkönyvek szerzeményezése: A szépirodalom, ismeretterjesztő irodalom majd két-
szeres aránya az utóbbi javára nem egységes. Visszaemlékezünk tizévvel ezelőtti ismételt 
kérésünkre, amikor több gyermekszabásu ismeretterjesztő könyvet kértünk a Móra Kiadótól. 
A Jelenlegi helyzet az ellenkező véglet. 

Könyvtártatarozás, könyvtárépités, olvasói létszám: Gondjaink itt megsűrűsödnek. Itt 
a józan könyvtáros elhallgat, mert tudja, nem vághat a lakásépítés, kórházépítés elébe . 
Legfeljebb arra gondol, hpgy egy kulturális célokat szolgáló épitő, vagy bútoripari Uzeny 
illetve szövetkezet az adott anyagi alapokat Jobban, koncentráltabban használná fel. 

Szakmailag izgalmas olvasmány és ösztönző munkaeszköz. Ez a szűkszavú summázás illőbb, 
mint a bőbeszédű dicséret. 

MÁRFFY ISTVÁN 



A " B U D A P E S T I NÉPMŰVELŐ" -

amelyre jobban odafigyelhetnénk ! 

A Fővárosi Művelődési Ház tájékoztatója, a "Budapesti Népművelő" évente háromszor jele-
nik meg. Szerkesztősége a szakma legkülönbözőbb részterületeiről verbuválódik, igy anya-
ga sokrétű. Ma, amikor a népművelés - közművelődés - korszerű tartalmának meghatározá -
sán munkálkodunk, e lap is jelentős fórum a fogalmak tisztázásában, a kérdőjelek felvá -
zolásában, a hasznos módszerek közvetítésében. Ami miatt azonban könyvtárosaink figyel -
mébe ajánljuk az, hogy a budapesti közművelődés helyzetének áttekintésén kivül napi mun-
kánkhoz is sok ösztönzést, ötletet adhat. 

Az idei év első száma fekszik előttünk. Ebben tallózva bizonyltjuk állításunkat. 
A "Belsőépítész válaszol" rovatcím alatt Király Sándor ir a szinek hatásáról, környi, 

zetformálásáról. A korszerű színelmélet alapján vizsgálja a szinek lélektani hatását. A 
könyvtár festésénél igen hasznos segédeszköz az összhang megteremtéséhez. 

Dr. Mészáros Vlncéné bábjátékokról szóló Írását gyermekkönyvtárosaink bizonyára öröm-
mel fogadják, csakúgy, mint (tun Gábor cikkét a gyermekrajz-kiállítások módszeréről. 

A FSZEK "Tapasztalataink" sorozatát elemzi Gönczi Imre. Jóleső érzés olvasnunk, hogy 
szerzője ugy Ítéli meg a munkákból kirajzolódó problematikát, hogy az nemcsak a mi belső 
ügyünk, hanem általában számot tarthat a szélesebb értelemben vett szakma érdeklődésére. 

Mlkó Zoltán itt számol be az olvasónaplópályázat célkitűzéseiről. 
A klubbal rendelkező könyvtárakat a pesterzsébeti ifjúsági klub munkájáról beszámoló 

cikk és a XX. kerületi helytörténeti klub ismertetése érdekelheti. 
Érdemes tehát felfigyelnünk testvérlapunkra - a "Budapesti Népművelő"- re! 

S - M . 



G Y E R M E K K Ö N Y V T Á R O S O K É S 

F O L Y Ó I R A T S Z E R K E S Z T Ő K T A L Á L K O Z Ó J A 

A Kerületi Könyvtárak OBztálya hasznos és jól sikerült folyóiratszerkesztő és könyvtáros 
találkozói rendezett a gyermekkönyvtárosok részére. 

Meghívták a Föld és Ég, Pajtás, Turista, Búvár, Delta, Élet és Tudomány, Ezermes-
ter éa az Ifjú Zenebarát cimü lapok szerkesztőit, hogy beszélgessenek közös oéljaik 
megvalósításáról, 

A bevezető referátumban B. Barta Ilona, a gyermekkönyvtári csoport munkatársa vá-
zolta a gyermekkönyvtárosok folyóiratolvasással kapcsolatos, több éve folyó tudatos te-
vékenységét. Hangsúlyozta a folyóiratok olvastatásának fontos szerepét a gyermekkönyvtá-
rakban. A tudatos módszertani munkának több éves múltja van. Már 1958-ban a gyermekkönyv-
tárosi tanfolyam keretében, 1962-ben tapasztalatcsere értekezleten, 1965-ben szakmai vi-
tán tárgyaltuk meg tennivalóinkat/pl. azt is, milyen folyóiratokkal egészítsük ki állo-
mányunkat. így kapták meg a gyerekek később a Föld és Ég és a Delta cimü folyóiratokat is. 

1966-tól rendszeres a folyóiratszerkesztőkkel az együttműködés. Főképpen a Pajtás 
szerkesztőivel, érthetően, hisz ez az egyetlen gyermeklap. 

Az együttműködés további formáit és a problémákat már a gyermekkönyvtárosok mondták 
el felszólalásaikban. 

Bóta Gyuláné pl. elmondta, hogy könyvtárukban felmérést készítettek a TV Delta c. 
műsorának hatásáról. 

A további hozzászólásokban a könyvtárosok elmondták saját, és tolmácsolták a gyermek-
olvasók véleményét./Bezsákné, Pongorné, Rostásné, Radványná, Bálintné/. Részletesen is-
mertette Oerzsenyiné az eddigi együttműködést. A 8-as gyermekkönyvtár a Turista c. lap-
pal van szorosabb kapcsolatban, ahol gyermekolvasóik leveleit is közölték. 

A Boráros-téri gyermekkönyvtárban 1965-óta csillagász-szakkör működik, melynek nagy 
segítséget nyújtott a Föld és Ég c. folyóirat. 

A csepeli 17-es sz. gyermekkönyvtár "Orion" klubját a Pajtás szerkesztője/ Alaksza 
Tamás patronálja. 

A hozzászólásokban a könyvtárosok kitértek a folyóiratok tartalmi és formai problé -
máira, javaslatokat tettek a könyvismertetés gyakoriságára, uj rovatok inditására, a 
szemléltető illusztráoiók mennyiségére, a könyvtárpropagandára, terjedelemre, a lapok kül-
ső formájára stb. 

Igen friss, kedves hangulatot teremtett Dudás Franciska a 4.sz. gyermekkönyvtár ve-
zetője, aki elhozta magnószalagon a Csepel-Csillagtelepi gyermekek véleményét, javasla-
tait. A szerkesztők szemmelláthatóan nagy élvezettel hallgatták élőbeszédben olvasóik vé-
leményét, s a könyvtárosok számára pedig módszertani bemutatást is jelentett a magnó fel-
használása. 



A Föld és Ég főszerkesztője^dr. Vasvári Artúr válaszában lapja szerkesztésének korosz-
tály problémájáról beszélt. Felhivta figyelmünket, hogy a csillagászati érdeklődésű gye-
rekeket irányítsuk az Uránia Csillagvizsgálóba. Végül felajánlotta a Föld és Ég négy év-
folyamát egy könyvtárnak. 

Nagy élvezettel hallgattuk az Ifjú Zenebarát pedagógus szerkesztőjének/Friss Gábor-
nak szellemes fejtegetését a fiatal munkatársak és az idősebb szerkesztők vitájáról, hogy 
mit éB mennyit Írjanak a gyermekeknek, örült az elhangzott könyvtárosi véleményeknek és 
felajánlotta, hogy "Játsszunkzenét" cimmel a lap munkatársai zenei előadásokat tartanak 
majd az olvasóknak. Elmondta azt is, hogy jó tollú zenebarát gyerekeket szívesen : megbiz-
nak feladatokkal. 

Dr. Lányi György^a Búvár főszerkesztője mint változatos ismeretterjesztési lehetőségre 
hivta fel a figyelmet, pl. dr. Anghy Csaba madárfütty felvételekkel ilusztrált bioló-
giai előadásaira és javasolta, hogy közös "búvár" esteket rendezhetünk. 

Vándor Györgyi a Delta c. laptól mint pedagógus értékelte a gyermekek művelődését. 
Az Élet és Tudomány szerkesztője^dr. Fenyő Béla kiemelte, hogy lapjuk rendkívül sok 

szerteágazó témával foglalkozik. Lapjukban gyermekeket is érdeklő uj rovat lesz: Vargha 
Balázs szójátékai. 1971-ben a lapot nagyobb formában kívánják kiadni. A hallgatóknak kü-
lönösen jólesett, hogy elismerően nyilatkozott a könyvtárosok munkájáról. 

Az Ezermester c. lap szerkesztője/Máté Károly Ígéretet tett, hogy a gyermekek szá-
mára szabadtéri játékok elkészítését is közlik és felhivta figyelmünket a Belloiannisz 
utcai barkácsmühelyre, ahol az érdeklődőknek tanácsot is adnak. 

A Turista o. lap, a honismeret területén tud elsősorban együttműködni a könyvtárak-
kal, mondotta Endrődi Lajos. Megígérte, hogy még nyáron a szerkesztőség is bekapcsolódik a 
napközis táborok foglalkoztatásaiba. 

Az értekezlet második felében egyetlen gyermeklapunk/a Pajtás szerkesztőségének gond-
jait részletesebben is megismertük.A főszerkesztő^Vasvári Ferenc beszélt a lap formai és 
tartalmi gondjairól. Ismertette a riportok körüli nehézségeket, az aktualitás biztosítá-
sának problémáit. Szavaiból meggyőződhettünk arról, hogy a lap újságírói valóban ismerik 
és szeretik olvasóikat: a gyerekeket. 

Barta Ilona összefoglalásában értékelte az együttműködés érdekében megvalósít-
ható javaslatokat és a szerkesztők által felkínált lehetőségeket. 

Az értekezletre Hargitai Nándorné több gyermekkönyvtáros bevonásával hasznos mód-
szertani kiállítást készített. A tárlókban ós a nyolc tablón bemutatta a folyóiratokkal 
kapcsolatos módszertani munkát, s azt, hogy a könyvtárak milyen szemléltető eszközöket 
Tettek igénybe a gyerekek folyóirat-ismereteinek gyarapítására. 

B. SZABÓ EMESE 



M E G N Y Í L T A 9 - e s G U T E N B E R G T É R I K Ö N Y V T Á R 

Négy és fél hónapi zárvatar^ás után ismét megnyitottuk a 9-es könyvtárat. Az átalakítás 
terve már 1962-ben felmerült. Ekkor üresedett meg a mellettünk lévő épületben a két te-
remből állá üzlethelyiség. Több évig tartő várakozás után 1969-ben megkezdték az átala-
kítást, e év végére a Somogyi Béla utca 23-ban készen állott könyvtárunk uj, korszerű 
kétszintes olvasóterme. 

1970 Január 3-án zártunk be. Az átalakítás négy hónapig tartott. Lebontották a könyv-
tár régi rossz, földszinten léyő kazánját, áj gázkazánt helyeztek üzembe a pincében, ajtót 
vágtak az olvasóterem és a kölcsönző között, festettek, mázoltak, padlót burkoltak. A 
bővités és tatarozás 270.000 ft.-ba került. 

Külön köszönetet kellene mondanunk mindazoknak, akik a gazdasági osztályon, az épí-
tés vezetésénél, s a műhelyben, jól szervezett^körültekintő munkájukkal elősegítették, hogy 
ez a nagy, több vállalat összehangolt munkáját igénylő átalakítás ilyen gyorsan befejező-
dött. 

A tatarozás után átrendeztük könyvtárunkat. Csaknem kétszeresére növekedett az ol-
vasók számára biztosított hely. Régi raktárhelyiségünket megnyitottuk a kölcsönzőknek, az 
egész könyvanyag a szabad-polcokon áll, csupán a duplumoknak biztosítottunk helyet a& iro-
dában. 

Helyben és időben különválasztottuk a tájékoztatást az adminisztratív munkától. A 
visszavételtől és a kiadástól távol, katalógusokkal és segédkönyvekkel felszerelt tájékoz-
tató sarkot létesítettünk. Itt statisztikát készítünk - típusok szerint - az olvasók kér-
déseiről. 

Az átépítés lehetővé tette, hogy a kézikönyvtár teljes anyagát /kb. 5.000 kötet/ az 
olvasóteremben helyezzük el. Itt egyszerre 40 ember olvashat. Főként középiskolás diákok-
ra számítunk, akiket nagyobb könyvtárak nem fogadnak, s munkájukhoz a kölcsönzőben nem 
találnak könyvet. Éppen ezért a kézikönyvtárban az irodalom és a társadalomtudományi mü-
vek /annak túlsúlyban. 

Az olvasóterem nyitvatartásánál figyelembe vettük középiskolás olvasóink igényeit. 
Minden este 20 óráig tartunk nyitva, a kölcsönzési időtől függetlenül. Sikerült megolda-
nunk a szombat-vasárnapi nyitvatartási is. Ugy érezzük, ezekkel a szolgáltatásokkal még 
több segítséget nyujthatunk majd a fizikai dolgozók gyermekeinek a következő tanévben. 

9-es könyvtár kollektívája 

MEGNYÍLT A 4 5 - Ö S R Á K O S S ZENTMIHÁLYI KÖNYVTÁR 

Pontosan kllenchónapi zárvatartás után nyilt meg újra a rákosszentmihályi 45-ös könyvtár. 
"... 10 szer 10 emeletes bérházat építettek fel ennyi idő alatt...", kaptuk a szemrehányó 
szavakat az olvasóktól, de nem maradt el a dicséret semi "milyen szép lett itt minden, s 



mennyi uj könyv van!" Keresték ugyan a régi, megszokott könyvtárosi arcokat, de néhány 
kedves szó, segités a könyvkeresésben, s már nagyobb a bizalom irántunk, újak iránt ÍB» 

"Mini"-könyvtár illetve könyvtárak vagyunk, mert felnőtt és gyermekrészleg működik 
p 

összesen 80 m-en, s az átalakítás, tatarozás során sem lett nagyobb a helyiségünk. Sokat 
dolgoztunk, küszködtünk az elrendezéssel, ezért az eredmény mindnyájunkat örömmel töltött 
el. Az új fűtőberendezés lehetővé tette, hogy a cserépkályhák helyére polcokat tegyünk, 
megszüntettük a könyvtár közepén húzódé sötétséget és zsúfoltságot okozó polc-sort is. 
Világos bútorokat kaptunk és jó világitást. A kézikönyvtárat szabadpolcra helyeztük, s 
ennek eredményességéről már két hét után is beszámolhatunk. Sokat és sokan forgatják a 
kézikönyveket, olvassák a folyóiratokat! 

Az átalakítás örvendetes változást jelentett olvasónak, könyvtárosnak egyaránt. Tisz-
taság, fény, sok szép új, fóliázott könyv a polcokon. Az olvasók tájékozódását megkönnyí-
ti a könyvanyag új elhelyezését bemutató térkép is. 

Annak ellenére, hogy még nem küldtünk el visszahívó lapokat, s az olvasókat csak 
plakátokon értesítettük a nyitás idejéről, az eltelt két hét alatt bőven volt munkánk. 
1.150 olvasónak 3.607 kötetet kölcsönöztünk. 641-en hosszabbították meg a tagságukat 
1970-re és 121 új beiratkozónk van. 

Bár az iskolákéban itt az áwége, rengeteg a munka, a pedagógusok is nagy örömmel 
fogadták a könyvtár újjászületését. Az eltelt két hét alatt 5 osztály tanulóinak látoga-
tását fogadtuk a gyermekkönyvtárban. 

Szeretettel várjuk vissza azokat az olvasókat is, akik még eddig nem jelentkeztek 
és reméljük nekik sem okozunk csalódást. 

PÁLYI DÉNESNÉ 
45-ös könyvtár 

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

A legutóbbi számban a helyi könyvismertetésekről megjelent cikk elevenünkbe vágott, mert 
a legfontosabb könyvtárosi problémáról, a könyvismeret bővitésének, a lépéstartásnak e-
gyik módszeréről irt Bárány Éva, nem éppen az elismerés hangján. Nem tartja járható út-
nak a helyi könyvismertetéseket^,mert a könyvtárosok nem készülnek fel, igy hiányos, ér-
téktelen beszámolóikkal visszaélnek kollegáik amúgyis kevés idejével. Ha az ismertetések 
mégis jók, akkor a többiek csak passziv résztvevők. Más módszereket tart helyesnek, a-
melyekről most nem szólnék. 

Célunk minél több könyvismeret szerzése, és ennek érdekében mindenhová odafigyelünk 
ahol könyvekről esik szó, hisz egy-egy könyvről a tartalmán kivül sok mást is kell tud-
nunk. Ismernünk kell a kritikákat, azt hogy milyen szinten Íródott a könyv, kiknek ajánl-
hatjuk. A tájékozódásnak számtalan módja van. Újság, folyóirat, rádió, kollektíván belüli 
viták, beszélgetések, UJ Könyvek, fülszövegek stb. közlik az ismereteket. Az emiitettek 
azonban nem rendszeresek, igen sokszor késnek az olvasói érdeklődéshez képest. Az> hogy 
melyik könyvről olvasunk, haliunkba véletlen játéka, esetleg éppen egy-egy érdekes in-
formáció kerüli el figyelmünket. 



Azok közé a szerencsés könyvtári kollektívák közé tartozunk, ahol a könyvismertetések 
rendszeresek, a könyvtárosok nem érzik idejük elrablásának az erre fordított órákat. Mun-
kánk szerves része, egyik tényezője ez a tevékenység. Hadd bizonyítsam saját példámmal. 
1962 óta tartja a 38-as, a 20-as és a 11-es könyvtár rendszeres könyvismertetéseit. Ekkor 
kerültem a könyvtárhoz reálérettségi adta irodalomismerettel, főleg a klasszikus magyar 
és külföldi irodalomban voltam jártas. Annak a könyvismeretnek,amivel ma a 11-es könyv-
tárban referensz-könyvtárosként dolgozni tudok, jelentős részét a könyvismertetéseken sze-
reztem. 

Módszerünk: jegyzékenként tartjuk ismertetéseinket, mindig más-más könyvtárban, a 
legjelentősebb tiz-tizenöt könyvről. Minden könyvtáros egy-kettőt ismertet. Az évek során 
kialakult egy-egy érdeklődési kör pl.: művészet, irodalomtudomány, szociológia, történe-
lem, de ez nem jelent merev megkötöttséget, esetenként mindenki kedvére választhat. Gya-
kori, hogy egy könyvet többen olvasnak. Ilyenkor heves viták kerekednek, korreferensek 
szólnak hozzá, igy színesebb, tanulságosabb lesz a könyvismertetés. Legutóbb igen heves 
vitát váltott ki Beauvoir: "A második nem" cimü könyve. A beszámolón kivül két korreferens 
és több rögtönzött hozzászólás volt. A vita nemcsak erre az egy könyvre korlátozódott, 
teritékre került az egész általunk ismert Beauvoir-életmü. 

Egy-egy ismertetésre öt-tiz perc jut, de van olyan könyv is, hogy ismertetése több 
időt igényel. Ilyen volt például a 4-es jegyzékben szereplő Sartre könyv. /Sartre: Mi az 
irodalom?/ 

Fiatal kezdő könyvtárosaink szabadidejükben vesznek részt összejöveteleinken, és 
szívesen jönnek, ismertetést is vállalnak. Igen lelkiismeretesen felkészülnek, igy ismer-
tetéseik a gyokorlott könyvtárosok részére is hasznosak. Itt szeretnénk megjegyzést fűzni 
Bárány Évának ahhoz a szomorú tapasztalatához, hogy a könyvtárosok nem készülnek fel ren-
desen a könyvismertetésekre, vagy "uram bocsá'y el sem olvassák a könyvet. "Uram bocsát", ez 
a munkánk, saját érdekünk, és nem utolsó sorban e g y m á s m e g b e o e ü l é s é -
n e k k é r d é s e . Az ismertetésre kerülő könyveket otthon olvassuk el, azzal a kü-
lönös figyelemmel, hogy ismertetni fogjuk, nemcsak önmagunknak olvassuk. Kutatunk kriti-
kák után, értelmileg értékeljük, és közben a könyvvel kapcsolatos egyéni élményeink is ki-
alakulnak. Az érdekesség és főként az őszinteség kedvéért azt is elmondom, hogy volt olyan 
ismertetés, amely után egy másik kollegának merőben más volt a véleménye a könyvről. Kö-
telességének érezte, hogy ennek az eltérő véleményének hangot adjon. 

Ilyesmiért senki sem sértődik meg, hiszen egymás között vagyunk. Könyvismertetésein-
ken gyakran vesznek részt vendégek is: a tanácstól, a központtól, más könyvtárakból, nyug-
díjas kollegák, baráti olvasóink. Nagyon szivesen jönnek, gyakran ők is részt vállanák a 
munkából. Nem érzik hasztalan időtöltésnek. 

Nem tudunk minden könyvet elolvasni, hisz ez lehetetlen, ezért minden könyvtáros há-
lás lehet kollegájának egy-egy értékes könyvismertetésért. Biztos vagyok benne, hogy sok-
kal többet jelent minden esetben, mint egy annotáció, vagy fülszöveg, vagy esetleg a rá-
dióban hallott ismertetés. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani kollegáimnak a sok szép és jó könyvismerteté-
sért, melyekkel az elmúlt évek során gazdagodtam. 

őszintén kívánom, hogy azok a könyvtárak, ahol a könyvismertetések sikertelenek vol-
tak, próbálkozzanak újra. Kétségkívül többlet munka, de megéri. 

FLECKENSTEIN SÁNDORNÉ 
11-es könyvtár 



* * * 
Hat éve annak, hogy könyvismertetésen rendszeresen részt veszek, a három budai könyvtár 
a ll-es, 20-as és a 38-as könyvtár munkaközösségében. 

Ezek a szerdák ünnepnap számba mennek a könyvtári munka megszokott hétköznapjai mel-
lett, nemcsak azért, mert külső formájában is: virággal díszített asztal, a vendéglátó 
könyvtár kávával és egy kis édeséggel fogad. A könyvtárosok élménnyel, felfokozott közlés-
vággyal és nagy várakozással érkeznek. Ilyenkor arra gondolok, vajon vissza tudom-e adni 
azt a hatást, amit bennem az elolvasott könyv kiváltott, vajon jól tudom-e majd érzékel-
tetni a könyV, illetve a szerző lényeges gondolatait, a könyv problematikáját, színvonalát, 
stílusát. Az is izgalomban tart, hogy vajon milyen élményt nyújt számomra a jegyzék többi 
könyve. A várakozás és izgalom után, ha önként vállalt feladatomat jól teljesítettem, jó 
érzés és egy kis büszkeség tölt el. Közelebb hoztam a kollektívához egy szerzőt, illető-
leg müvét. A mü lényeges jegyeit, témát és nem tartalmat, a mü alapvető gondolatát és a 
művészi kifejezés eszközeit. Előfordul az is, hogy többeA olvasták ós vélemény-különbség 
alakul ki. Ilyenkor megvédem elképzelésemet, vagy a meggyőző érvek után elismerem, hogy 
ismertetésem túlságosan szubjektív volt. 

Ennyit arról, hogy számomra ez milyen élményt jelent. De az élményen túl, jelentő-
sége van az ismeretszerzés, az önfejlődés és erkölcsi magatartás területén is. A jegyzék 
könyveiből a válogatás nem esetléges. Az az irodalom, melyet eddigi tudásommal másodla-
gosnak érzek, kiesik a választásomból. Az ilyen jellegű könyvekbe csak beleolvasok, vagy 
az Uj könyvek ö. folyóiratból szerzem meg a szükséges információkat. Választani olyan 
könyvet szoktam, ami valamilyen formában érdeklődési körömbe tartozik. Természetesen 
az ember érdeklődési köre állandóan tágul, sokszor éppen a könyvismertetések hatására. A 
szépirodalmi müvek mellett ismeretterjesztő könyveket is választok. Be kell vallanom, 
hogy az ilyan jellegű könyvek elolvasása és megértése könnyebb, mint visszaadása. Lassan 
agyakorlattal persze ezen a téren is javul az eredmény. Amennyire képességeimtől telik, 
igyekszem felkészülni, mert nem mindegy, hogy a többiek idejével hogyan gazdálkodom és 
nem mindegy az sem, hogy az olvasott könyvet hogyan értékelem. Ez a felelősség fokozott 
igényességre kényszerit mindegyikünket. így idővel javul a kifejezőkészségünk és a logi-
kai rendszerezőképességünk« Az egymásnak nyújtott élményt tovább adhatjuk az olvasóknak. 

A könyvismertetések tehát nemcsak a könyvtár munkatársait kovácsolják egybe azáltal, 
hogy ismertetéseink alapján megismerjük egymás érdeklődési körét,'véleményalkotását, ké-
pességót, tanúi lehetünk egymás fejlődésének, változásának, hanem az itt szerzett élmény 
és a tudás hatására javul az olvasószolgálati munka. 

Évek alatt jól összeforrottunk, szivesen fordítjuk szabadidőnk egy részét a felké-
szülésre, mert megértettük, hogy ez többszörösen visszatérül. 

Véleményem szerint ez a forma kellemes és hasznos önképzési mód. Én személy szerint 
hálás vagyok, hogy megismerkedhettem ezzel a lehetőséggel. Követendő példának ajánlom! 

* # * 
CSEH IREN 

20-as könyvtár 

Bárány Éva vitaindító cikkét nagy érdeklődéssel olvastam. Igaz/csak március óta vagyok a 
Szabó Ervin Könyvtár dolgozója, s bár csak egyszer volt módomban könyvismertetésen részt 
venni, mégis úgy érzem, hogy erre szükség van. De a könyvismertetésnek is - ugyanugy 



mint minden cselekvésnek,- amelynek fontos, konkrét célja van - megvan a maga "titka." 
Először is a könyvek kiválasztása. Mindenki a saját egyéniségének megfelelő könyvet 

válasszon, olyat, amit érzése szerint jól tud ismertetni. Vagyis nemcsak a tartalmát köz-
li, hanem veszi a fáradságot és utánanéz a szerző életének, munkásságának stb. Gondolom, 
hogy az ilyen alapossági minden könyvtárostól elvárható és azt hiszem^igy jelentősen csök-
kenne a "csak tartalmi ismertetésre" szorítkozó könyvismertetések száma. 

összefoglalva: lehet jó könyvismertetéseket tartani, csak kellő érdeklődés és lelki-
ismeretesség szükséges hozzá. 

SZEPESVÁRI ÉVA 
44-es könyvtár 

K É T H O Z Z Á S Z Ó L Á S . . . 

A Könyvtári Hiradó március-áprilisi számában G. Nyilas Márta cikke a könyvtárosképzésről 
nagyon felkeltette az érdeklődésemet. Egyetértek vele, csupán én is néhány gondolatot fű-
zök hozzá. 

Igen hátrányos számunkra, hogy könyvtárunk tankönyvtári jellegét elvették. Ezáltal 
a könyvtárosok továbbképzése szinte kizárólagosan a vezetők dolga lett. Ez nem is olyan 
egyszerű. Mert a "főnök" ugyan tudja, hogy az új kollegák igénylik és a munka menete is 
megkívánja, hogy továbbképzésben részesüljenek, illetve a helyi szokásokat, a rendszert 
elsajátítsák, de gyakran, időhiány miatt, az "oktatás" elmarad. Ezért helyes lenne mindéi' 
osztályon megvalósítani, hogy amennyiben a vezető csak részben $udja vállalnie feladatot, 
valaki következetesen foglalkozzék az új, illetve azon a helyen új kollegával. Szükséges, 
hogy az arra alkalmas könyvtáros elmondja a legfontosabb tudnivalókat, "helyi specialitá-
sokat", amelyek nélkül a munka szinte lehetetlen. A kerületi könyvtárvezető ilyen vonat-
kozásokban könnyebb helyzetben van, de erről most részletesen nem akarok szólni. Különö-
sen nagy a felelősségük az uj, fiatal kollegakkal szemben. 

A leglényegesebb az új munkába való bevezetésnél - nem akarom a "tanitás" szót újra 
hangsúlyozni - hogy az új kollega azt tanulja meg minél előbb - itt most a Központ Olva-
sószolgálatáról beszélek - az adminisztrációs feladatokon stb. túl, hogy mit, hol kell 
keresni. 

Magától értetődő, hogy a könyvtáros nem tud az olvasó minden kéi Tésére kapásból vá-
laszolni, csak az a lényeg, hogy merje őt bátran a megfelelő helyre irányítani - neveze-
tesen areference-könyvtároshoz.Nem az a lényeg, hogy ki segit az olvasónak, hanem, hogy 
az olvasó a maximális segitséget, illetve könyvet megkapja. 

Befejezésül - igaza van a cikk-irónak, hogy igen fontos és sürgős lenne összeállíta-
ni a "ráfejelő" könyvtárosi szakképesítő anyagát, ügy gondolom, sokan szívesen segíte-
nénk ebben a munkában. 

HOLLÓ KLÁRI 



Fontosnak tartanám, hogy az új munkatárs minél előbb áttekintést nyerjen a könyvtár egész 
munkájáról, működéséről, és ne csak azt a pillanatot érzékelje, amikor kézbeadja a kért, 
vagy ajánlott könyvet, stb. - hanem a f o l y a m a t o t is tudja, lássa és értse. 
Mindjárt nem érzi magát elszigeteltnek) a munkájának nyomban felmérheti az értelmét, cél-
ját és súlyát. 

Ujitsuk fel azt a szokást, hogy az új könyvtáros - az adott munkakörbe "betanuló" 
könyvtáros - minden munkafázist megtanulhasson,1 minden osztályon és egy-két kerületi 
könyvtárban is dolgozhasson hosszabb-rövidebb ideig azért, hogy az előbb említett mecha-
nizmust jól áttekinthesse (ne csak papiron, vagy elszálló szavakban!). 

így is lehetne sok régi, nagy tapasztalatú könyvtári szakembert és az ujabb munka-
társakat szellemileg és emberileg is - ami nem elhanyagolható szempont - közelebb hozni 
egymáshoz, hogy az uj generáció tagjai új, "elméletileg" is jól alapozott szakemberekké 
válhassanak. 

Ismerek olyan fiatalokat és még fiatalabbakat, - ha saját magamat is példának emlí-
teném - akik "végigmentünk" egy-egy könyvtárban minden munkafázison, mégis mikor idekerül-
tünk/volt mit tanulni, "helyi" szokásokat elsajátítani. 

LAKOS KATALIN 

A KÖNYVTÁROS K É P Z É S R Ő L . . . 

Nyilas Márta a könyvtárosképzés jelenlegi helyzetének sok, érdekes összetevőjét vetette 
fel cikkében. Egyes kérdések megoldhatósága több buktatót is rejt magában,pl. a Tudomány-
egyetemen még ma sincsenek a könyvtáros szakkal kapcsolt természettudományos szakok - bár-
mennyire szükség lenne rájuk. Sok megszívlelendő ötlete és tanácsa minden vita és reagá-
lás nélkül megállja a helyét - mégis néhány gondolattal egészíteném ki. 

Könyvtárunk középkáder utánpótlása elsősorban érettségizett, irodalom iránt érdeklő-
dő fiatalokból adódik. Számukra a könyvtárba való belépésükkor még főfoglalkozású beosz-
tást sem tudunk biztosítani, hanem csak ideiglenes részfoglalkozást. Ez természetesen csak 
akkor válhat vonzóvá az állandó főfoglalkozást kereső fiataloknak, ha legalábbis kilátás 
nyilik a könyvtárosi véglegesítést biztosító szakképzettség elnyerésére. Mivel 1966 őszé-
től középfokon tanfolyamszerűén, kizárólag szakkönyvtárosi képzés folyik hazánkban, fia-
tal, szakképzetlen dolgozóinkat - 'az alapfokú könyvtárosi tanfolyam elvégzése után - a 
KMK társadalomtudományi szakosított tanfolyamára irányitottuk. A tematika egy része ugyan 
nem szolgálja a mi sajátos feladatainkból adódó igényeinket, - a számunkra annyira fontos 
irodalmi ismereteket például egyáltalán nem tanítják - mégis ezt az oktatási formát kell 
választanunk, mert a tanítóképző vidéken történő elvégzése, túlságosan sok áldozatot kö-
vetel a könyvtártól és a hallgatóktól egyaránt. Természetesen a KMK Oktatási osztályának 
megértése kellett hozzá, hogy vállalják a fővárosi közművelődési könyvtárosok képzését. 

A jelenlegi helyzetben problémák és aggodalmak jócskán akadnak. Akik elvégezték a 
szaktanfolyamot - akár nálunk, akár a KMK—ban — szinte kivétel nélkül tovább akarnak ta-
nulni. Többen egyetemre kerültek, könyvtárosszakra, ami hat esztendő! Csekély kivételtől 



eltekintve átgondolt, rentábilis dolog volt ez? Aligha» Ujabb 6 évet áldozni annak a 
tanulmányozására, amit már 2 és fél éven át tanultak, amiben benne dolgoznak?!A tovább 
tanulni szándékozóknak inkább nyelvszakok elvégzése lenne ajánlatos. A természettudomá-
nyos szakok közül a földrajz és a biológia az, amit különösebb adottság nélkül a könyv-
táros elvégezhet és jól hasznosíthat olvasószolgálati munkájában. Ha a középkádereket 
nem akarjuk életük végéig kirekeszteni a könyvtárosi vezető beosztásokból, akkor lehető-
vé kell tenni számukra a felsőfokú továbbképzést (a rendelet ezt elő is irja.) A szerves 
oktatási folyamatosságnak előfeltétele az lenne, ha a két és féléves szaktanfolyam okle-
vele legalább egy-vagy két tanulmányi év beszámítását lehetővé tenné az egyetemen. Egye-
dül a 60 önálló kerületi könyvtárunk nagyobb számú főiskolai végzettségű könyvtáros után-
pótlást kiván, mint amennyi jelenleg könyvtárosaink közül az ELTÉ-re jár, vagy amennyit 
az ott újonnan végzettek közül felvenni képesek vagyunk. 

Képzési rendszerünknek egyébként hiányossága, hogy nincs főiskolai szintű könyvtáro-
si képzésünk, olyan szakosított jelleggel ahol a különböző tipusú közművelődési könyvtá-
rak dolgozóit oktatnák. Olyan képzést kapnának, hogy a teendőikből adódó munkát ne csak 
elvégezni tudják, hanem irányítani is. (Olvasószolgálatosok, feldolgozók, bibliográfusok, 
gyermekkönyvtárosok, módszertanosok képzésére gondolunk.) 

Természetesen időszerű lenne azon a szemléletmódon is változtatni, amely csak az 
elvégzett iskolák jellegét és a tanulmányi idő tartamát tekinti és itt csatlakozom NyilaB 
Márta nézeteihez. Sokkal inkább, bárhol megszerzett, gyakorlatban hasznosítható tudás 
szintje legyen a döntő akkor, amikor embereknek lehetőséget adunk diploma, azaz: az állam 
által szavatolt érvényű és értékű okirat megszerzésére. A középfokú képzés tehát minden-
képpen fontos szerepet tölt be. Ha a PSZEK. a jövőben iBmét elláthatná tankönyvtári funk -
cióit, a nálunk folyó oktatás jobban igazodhatna a gyakorlati m«n Kánkhoz, a dolgozóink 
munkabeosztásához. A fiatal munkatársak nevelése, képzése hatékonyabb lenne. A szaktan-
folyam fenntartása ugyan áldozatot kiván a könyvtártól, az oktatás objektiv feltételeit 
feltétlenül meg kell teremteni, de mindez a könyvtáros-utánpótlás biztosítása érdekében 
történne. 

HAJDÚ MIKLÓSNÉ 

S Z É L J E G Y Z E T 

A KMK felmérte az ország könyvtárainak gépesítési helyzetét és az intézmények erre vonat-
kozó terveit. "A növekedő dokumentum-mennyiség, s az ennek alapján nyújtandó, mennyisé-
gileg és minőségileg egyre magasabb szintű szolgáltatások/haladéktalanul szükségessé te-
szik a könyvtárak műszaki fejlesztési irányvonalának meghatározását." Továbbá: "A megkér-
dezett nagy közművelődési könyvtárak kivétel nélkül elégtelennek érzik jelenlegi gépesí-
tettség! színvonalukat, s jelentős részüknél nagyjából kialakult elképzelések és tervel 
is vannak a helyzet javítására." 

Kilenc országos jellegű könyvtár közül, melyekhez a kérdőivet elküldték nyolc vála-
szolt. Egy nem, a miénk:Miért? 

-My-



Ú T K Ö Z B E N 

PILLANTÁS A HOLLAND K Ö N Y V T Á R A K R A , 

A MŰVELŐDÉSÜGYRE É S K Ö R N Y É K É R E 

Maradandóbb benyomások szerzésére, még.olyan kis országhoz, mint Hollandia, sem ele-
gendő három hét. Zsúfolt programomból néhány óra jutott csak, hogy megtekintsem a terv 
szerinti két könyvtárat, Amsterdamban. 

A holland könyvtárligyre jellemző a jó területi elosztás, noha a könyvtárak nem al-
kotnak hálózatokat. Kivételt csak az olyan államilag támogatott és irányított intézetek 
képe n >k, amelyek különleges politikai vagy gazdasági ügyet szolgálnak, vagy az oktatást 
segitik. 

Egy-egy nagyobb közművelődési könyvtárhoz akkora terület tartozik, mint a járásaink. 
A kis falvakban nincsenek könyvtárak, ezeket biblio-buszok látják el olvasnivalóval. 

Szinte valamennyi könyvtárat a magán alapítványok, városi vagy körzeti /megyei/ köz-
igazgatási támogatás tartja fenn. A könyvtárosok fizetése átlagosan 1000 gulden, évi sza-
badságuk hat hét. /Viszonyításként: egy szakmunkás keresete 800 gulden, s két-három hét 
szabadsága van./ 

Először az Economisch-Historische Bibliotheek-et /ez a Hágai Nederlandsch Economisch-
Historisch Archiev amsterdami alközpontja/ látogattam meg. Ebédszünetben érkeztem s igy 
olvasók nélküli "csendben" vezettek végig a könyvtáron. Az intézetet 1932-ben alapítot-
ták. Épülete a 19. század jellegzetes holland stílusában készült: vörös-téglás, lépcső-
zetesen magasodó homlokzatú. Gazdasági, gazdaságtörténeti gyűjteménye mintegy 50.000 kö-
tetes. Értékes 16., 18. sz.-beli könyveik is vannak. 

Kérésemre megmutatták magyar anyagukat: tizenkét cédulát a katalógusban: a Tisza -
kormány gazdaságpolitikájáról, a Szeged-környéki tanyavilágról magyarul; az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia gazdasági viszonyairól németül. 

A könyvtár célja az egyetemi oktatás segítése; állománya a hallgatók rendelkezésére 
áll, de helyben bárki olvashat. Hét könyvtáros dolgozik itt, mindnyájan férfiak. Tudomá-
nyos tevékenységet is folytatnak és előaUásokat tartanak a tanulóknak egy erre a célra 
fenntartott teremben. 

Érdekességként emlitem, hogy valamennyien - a fiatalok is - megfontoltak, régimódian 
elegánsak voltak, mintha a húszas évekből maradtak volna ott. Mielőtt elbúcsúztam tőlük, 
megkértek, hogy irjak be a vendégkönyvükbe. Megtettem, majd könyvtárunk Központjának tá-
jékoztatóját adtam ajándékba. 

A másik/az Amsterdami Városi Nyilvános Könyvtár /Openbare Leeszaal en Bibliotheek te 
Amsterdam/, felépítésében, célkitűzéseiben hasonló Központi könyvtárunkhoz, 1919-ben ala-
pították és mintegy fél millió kötettel rendelkezik. A szép, modern épület iiégy szintre 
tagozódik: az elsőn ruhatár, a könyvek szabadpolcon és a büfé /ez nálunk is elkelne!/, 
a másodikon a katalógusok és egy-egy szaknak külön az olvasótermek. A harmadikon a ta-
nulószobák diákoknak, és a legfelső emeleten az irodák, feldolgozó osztályok. Nyitvatar-
tási rendjük: 9.30-tól 17-ig és 19-től 22-ig. Szombaton, vasárnap zárva vannak, de az 
Olvasótermeket korlátozottan igénybe lehet venni. Különlegesség, hogy az előcsarnokban 



hatalmas faliújságon a hét kulturális programja látható. A kölcsönzés gépesített. Gyors 
sokszorosító automaták ls rendelkezésre állnak. 

Betűrendes katalógusukban utánanéztem néhány magyar névnek: Ady, Móricz magyarul, 
Lukács György németül van meg. A New Hungarian Quarterly cikkei analitikusan feldolgozva: 
Adyról, Bartókról. 

Ennek a könyvtárnak egész más hangulata volt, mint az előzőnek. Sok fiatal lány dol-
gozott itt, ez Hollandiában szokatlan. Óriási forgalom volt éppen, az olvasótermek zsúfo-
lásig teltek, a katalógusok között alig lehetett elférni. Egy japán fiatalember szólitott 
meg japánul, vagy hollandul; nem értettem. Angolul kérdeztem vissza: mit kiván. Ceruzát 
vagy tollat kért. Irószerszám nélkül menni könyvtárba, ugy látszik világjelenség. 

Néhány szó a holland művelődési viszonyokról: a tankötelezettség 7-15 éves korig tart. 
Iskolarendszerük hasonló a miénkhez, kivéve, hogy az általános és középiskola között még 
van egy fokozat. Az Írástudatlanság ma már ismeretlen náluk. 

Az egyik családnál módomban volt megnézni egy másodikos gimnazista kislány tanköny-
veit. Ezek gyönyörű kiállitásuak, gazdag képanyaggal, komplex ismereteket közölnek. Iro-
dalmi jegyzetük például az irodalomnak a tudományokkal és más művészetekkel való kapcso-
latát is részletesen tárgyalja. Anyanyelvükön kivül a gyerekek angolul, franciául, néme-
tül tanulnak. 

Felsőoktatásuk igen színvonalas. A déli országrész hires egyetemi városaiban /Utrecht, 
Leiden, Delft/ különösen az épitész és teológus-képzés magas színvonalú. Az iskolák láto-
gatása költséges, ezért sokan használják ki a munka utáni esti tanfolyamok lehetőségeit. 

A könyvtárak látogatottságának talán anyagi okai is vannak.A könyvek igen drágák, 
még a paperbackek is 2-3 guldenbe kerülnek /ez kb. 1/2 kg kakaó ára/. Jobb kiállítású 
kiadvány csak 10-30 guldenért kapható. 

Sok családnál jártam látogatóban, ha tehettem végig néztem könyveiket. A holland 
irók mellett /müveik főleg leányregények és nők számára irt könyvek/ V. Hugo, Doszto -
jevszkij, Bates, Hemingway regényei találhatók. Meglepő volt számomra ujságiró ismerő-
sömnél, /akitől a legtöbb információt szereztem/, hogy magyar nyelvű könyvet fedeztem 
fel, igaz, 1939-ből való Földes Jolán regény volt: "A halászó macska utcája". 

Legmeglepőbb élményem azonban egy kis Észak-holland faluban, Oosthuizenben ért. Egy 
81 éves öreg kommunistához vittek el. Több mint 4000 kötetes történeti könyvgyűjteménye 
van. írók, nyelv és földrajzi hely szerint tud visszakeresni. Ujságcikk-kivágatait az 
első világháború utáni időszaktól szintén visszakereshetően tárolja. 

A Magyar TanácsköztArsaeágról, Kun Béláról, a Horthy-korszakról tudott mutatni hol-
land és német nyelvű könyveket. A bácsi még ma is igen friss, jó szellemi képességekkel 
rendelkezik. 

A holland emberek szabadidejét általában a televízió, az autó és az újságok kötik 
le. Most terjed náluk szélesebb körben a szines televízió, egyenlőre csak esti adásokkal. 

Az autó elengedhetetlen feltétele a "létezésnek". Munkába, vásárolni, szórakozni, 
külföldre - autóval utaznak. Kitűnő úthálózatukon nagyon előnyös^viszont a városokban 
egyenesen "lehetetlen" vele közlekedni. (Egy alkalommal parkolóhelyet például másfél ó-
ráig kerestünk Amsterdamban.) 

Igen jellemző, hogy több mint 100 napilapjuk 3,5 millió példányban jelenik meg. 
(Hazánkban ezek a számok: 25 és kb. 2 millió.) Életükhöz hozzátartozik a reggeli és a 



délutáni lapok végigolvasésa. Ez határozza meg a gondolkodásmódjukat, állásfoglalásukat 
minden kérdésben. 

Nem is csodálkoztam tehát, amikor üres mozijaikat, színházaikat láttam. Ebben per-
sze nemcsak az időhiány, hanem a magas árak is közrejátszanak. A mozijegy átlagosan 3 
gulden, /kb. 30 Ft./, a szinház 6 gülden körül. Szeretik képekkel disziteni otthonukat, 
főleg a nagy holland mesterek müveinek reprodukcióival. 

Nagyon sokszor találkoztam utcai festőkkel, akik a csatornák mentén, vagy tgy-egy 
csendes téren dolgoztak a turisták megrendelésire. 

Amiről most irok - a holland-magyar kapcsolatról - már nem tartozik a témához. A-
Zonban nagyon Jól esik elmesélni« Kapcsolataink a 16. 17. századig nyúlnak vissza, akkor 
sok magyar tanult az ottani egyetemeken. Jó érzés volt látni, hogy több tengerparti üdü-
lőhelyen a különböző népek zászlói között ott lobogott a magyar is. Az IBUSZ-nak szép, 
modern irodája van Amsterdam belvárosában. Budapest étterem, Magyar Csárda reklámját 
láthatja az ember több helyen. 

A legérdekesebbek azonban a személyes kapcsolatok: 
H. Jong , amsterdami zenemükereskedő, hat nyelven beszél, ebből az egyik magyar. Bartók, 
Kodály népdalgyűjtései, lemezei találhatók nála. Azzal fogadott, hogy .elektromos orgo-
náján eljátszotta a Himnuszt, kifogástalanul. Jól ismeri a magyar történelmet, ottani 
magyaroknak /I/ ad ebből órákat. Vörösmarty, Petőfi versei közül sokat tud kivülről. Nem 
tudtam meghatottság nélkül hallgatni. 

S. Maurik, magyar felesége van, aki 22 év óta él kinn. Kislányuk a MALÉV és a KLM 
gépeivel repül. Mindnyájan jól beszélnek magyarul. Maurik ur holland nyelvű utikalaúzt 

r 
irt hazánkról. Sokat járt nálunk, magyarországi útjaira szeretettel emlékezik. Könyves-
polcán a Kislexikontól kezdve a Magyar Hirek bekötött példányai és sok-sok más magyar 
nyelvű kiadvány található. Magyar festők eredeti és reprodukált müvei diszitik lakását. 
Kedves vendéglátóim többször is mondták: érezzem magam otthon. Ez nem egyszer igy is 
volt. 

Sajnálom, hogy nem volt több időm a könyvtárakat tanulmányozni, s nem térhettem 
haza még hasznosithatóbb tapasztalatokkal, de ez talán egy - remélem - nem távoli jöyő-
ben sikerül majd! 

KARVÁZY CSABA 



Igazgatósági ülesek 

Az igazgatóság 1970. április 15-i ülésén 
döntött az érvényben lévő "Munkaügyi in-
tézkedés" részleges átdolgozásáról^ 
... határozatot hozott a központban ren-
dezendő Lenin kiállítás ünnepélyes meg-
nyitásával kapcsolatos teendőkről^ 
... a kitüntetett dolgozók jutalomsza-
badságáról^ 
... a 9-es gyermekkönyvtárvezetőjének 
kinevezéséről/ 
... javaslatot tett a varsói tanulmány-
útra és a zenei könyvtárak lipcsei kon-
ferenciájára küldendők személyére. 

Május 12-én foglalkozott a kerületi 
könyvtárak munkaerőellátásának helyzeté-

vel és határozott arról, hogy az év fo-
lyamán kigazdálkodható béralapból folya-
matosan meg kell oldani a néhány helyen 
halaszthatatlanul szükséges .jarLuimális 
bővítést. 

Május 19-én megvitatta az információs 
értekezletek tanulságait. Ezek tapasz-
talatait felhasználva intézkedéseket ho-
zott a könyvtárak felújítási, illetve át-
alakítási munkálataival kapcsolatosan az 
ellenőrzés fokozására, a sokszorositómü-
hely munkakörülményeinek javítására, stb. 
A határozatokat lapunk más helyén részle-
tesen ismertettük. 

PÁRTHIREK 

Április 28-án taggyűlést tartottunk, me-
lyen Hont Péterné párttitkár ismertette 
a MSZMP Központi Bizottsága 1970. ápri-
lis 16-i ülésének határozatait. 

A taggyűlés megtárgyalta ós elfogadta 
Maruszki Józsefné tagfelvételi kérelmét, 
melyet a VIII. kerületi párt Végrehajtó 
Bizottságához továbbítottunk. 

A május 16-i pártvezetőaógi ülésen mun-
katervünk szerint megbeszéltük Parkas 
Józsefné és Rostás Jenőné elvtársak 
pártcaoportjának munkáját, elsősorban a 
pártépitéa és tömegkapcsolatok alakulá-
sa szempontjából. 

Junius 3-án pártbizalmi értekezletet 
tartottunk Hargitai Nándornó szerve-
ző titkár vezetésével. Az értekezleten 
megbeszéltük a vezetőségválasztással 
kapcsolatos feladatokat. 

Júniusban pártcsoport értekezletek lesz-
nek a vezetőségválasztás előkészíté-
sére. 

Révész Ferenc elvtársat több évtizedes 
propagandista tevékenységéért a VIII. 
kerületi Párt Végrehajtó Bizottsága em-
lékplakettel jutalmazta. 



KISZ -hirek 

Április 17-én KISZ-szervezetUnk politi-
kai vitaköre Szőke Tiborné igazgatóhe-
lyettes vezetésével a gazdasági mecha-
nizmus reformjának kérdéseit tár-
gyalta meg. 

Május 28-án alapszervezetünk Szabad vi-
taklubja Heller Ágnest hivta meg. Élénk 
vita alakult ki "A nemek közötti kap-
csolatok jövőjéről" cimü cikk alapján. 

Május 30-án vidám KISZ "házibulit" ren-
deztünk a 22-es könyvtár összes termei -

ben. Az Antológia-együttes "Vidám ember-
és állattan" cimmel mutatott be szines 
Irodalmi összeállítást. 

A -felszabadulás és a Lenin-évforduló 
tiszteletére rendezett könyvtári ünnep-
ségeken több mint husz alkalommal sze-
repelt KISZ-szervezetUnk Antológia-
együttese. 

Havas Katalin és Zimonyi Emerika egyhe-
tes balatonszemesi KlSZ-táborozáson iett 
részt. 

Szakszervezeti hirek 

Az árvízkárosultak megsegítéséhez 36.375.- Forinttal járultak dolgozóink. 
A májusi SZB-Ulésen Farkas Jánosné (47-es könyvtár) számolt be a kulturális bizottság 
megalakulásáról. Többek között tervbe vették, hogy résztvesznek a Közalkalmazott Ter-
mészetjárók 1970. évi tájegységi találkozóin. Ennek keretében Pécsre és Gyulára láto-
gatnak el a könyvtárosok. 
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A junius 6-i SZB-Ulésen Szilágyi Zoltánná és Kertész Pál beszámoltak a szeptemberre 
tervezett szakszervezeti bizalmi választások előkészítéséről. Ezt követően Forgács 
Tiborné ismertette a Magyar Könyvtárosok Egyesületének miskolci vándorgyűlésén elhang-
zott előadások és referátumok lényegét. (Erről lapunk más helyén adtunk részletes be-
számolót.) 

X 



A T O V Á B B K É P Z É S H Í R E I 

Általános művelődési előadássorozatunk keretében Nagy Richárd elvtárs,az MSZMP VIII. 
kerületi PB első titkára Az imperializmus fellazitási taktikája cimen tartott előadást 
május 27-ón. 

H 

. . . junius 16-án, Csertői Oszkár ujságiró, az Európa Könyvkiadó munkatársa a cseh 
és szlovák irodalomról adott áttekintést munkatársainknak. 

BÉLYEGGYŰJTŐ HÍREK 

Kérjük a bélyeggyűjtőtársakat, hogy az 1970. II. félévi tagsági dijukat haladéktalanul 
szíveskedjenek kifizetni I 

Felkérjük továbbá azokat, akiknek a tagkönyvében tagsági bélyeg elmaradás van, hogy azt 
ellenőrzés végett a titkárságra hozzák bel 

E Z T Ö R T É N T . . . 

...a felnőtt könyvtárakban 
A könyv ünnepein 

Április 28-án, a 7-es könyvtárban Mai magyar lira címmel a költészet napja tiszteletére 
szerveztek előadást. 

Versben, prózában, zenében emlékeztek a költészet napjára a 21-es könyvtárban április 
11-én. A műsor után az MSZBT olvasómozgalom résztvevőinek jutalomkönyveket osztottak ki. 

A 24-es könyvtér költészstnapi rendezvényén Benjámin Lászlóval találkoztak az olvasók. 
A költő verselt Bodor Tibor adta elő. 

A 27/3-as könyvtár Vihar Béla költőt látta vendégül április 14-én. 



A 28-as könyvtár és az Ady Endre Művelődési Ház közös költészetnapi rendezvényén Győrffy 
Miklós tanár mondott bevezetőt. Közreműködtek a Szinház ós Filmművészeti Főiskola hallga-
tói. A találkozón résztvett fiatal költők - Mezei Katalin, Oláh János, Utassy József -
saját müveiket adták elő. 

A 31-es könyvtárban ünnepi olvasóértekezletet hívtak össze felszabadulásunk évfordulója 
és a költészet napja tiszteletére. A műsort könyvtárunk Antológia-együttese adta. 

A 2-es könyvtár és a Magvető Könyvkiadó közös könyvheti rendezvényén, julius 8-án Z. 
Szalay Sándor ismertette a könyvheti könyveket. Közreműködött Cs. Németh Lajos és Tóth 
Judit. 

Junius elsején Kristó Nagy István ismertette a könyvheti könyveket a 12-es könyvtár és 
a Pataki Művelődési Ház közös rendezvényén, melyen részt vett Kolozsvári Grandpierre 
Emil, Bárányi Ferenc és Csurka István. Közreműködött Margittal Ági és Bánffy György. 

A 22-es könyvtár az Európa Könyvkiadóval közösen szervezte könyvheti rendezvényét juni— 
us 4-én»Csertői Oszkár ismertette a könyvhét könyveit és méltatta a könyvünnep jelentő-
ségét. Közreműködött Balázsovits Lajos és SUtz IIa. 

Jókai Annával találkoztak két kispesti könyvtár olvasói a 25-ös könyvtárban május 27-én. 

A 28-as könyvtár és az Ady Endre Művelődési Ház közös rendezvényén, junius 3-án Somlyó 
György méltatta a könyvhetet. Közreműködött Csernus Mariann, Máray Enikő és Fodor Tamás. 

A 43-as könyvtár olvasói május 27-én Bertha Bulcsuval és Kiss Dénessel találkoztak. AZ 
irók a helyszínen dedikálták müveiket. 

... a művelődési körökben 

A 28-as könyvtár fiataljai az alábbi témákkal foglalkoztak« 
április 20-án Vas István« Párbeszéd két ismeretlen között cimü versét vitatták meg; 
április 27-én a mai magyar költészetről beszélgettek. Megvitatták a "Szép versek 196*9" 
c. antológia néhány versét; 
május 4-én Váci Mihály verseit elemezték. 
május 11-én Arany János balladáival foglalkoztak. 
május 18-án Garcia Lorca költészetéről esett szó. 

A 35-ös könyvtár Ifjúsági klubjában« 
április 22-én két fiatal költővel - Turbók Attilával és Horváth Lajossal - találkoztak a 
klubtagok; 
május 6-án közösen készültek a felszabadulási vetélkedőre, 
május 13-án Felszabadulási vetélkedő. Vezette Sándor Ottóné. 
május 20. Szabad klubfoglalkozás, zenehallgatás lemezről. 

A 37-es könyvtár művelődési körének és politikai körének foglalkozásai« 
április 16-án Lenin és Gorkij levelezéséről esett szó. Előadó Varjas András klubtag volt; 
május 5-én a művelődési és a politikai kör közös rendezvényen emlékezett meg a Lenin cen-
tenáriumról.; 



május 7-én Egység és frakció cimen Ádler Ágnes és GémeB Pál tartott előadást; 
május 14-én "Capri frakció" cimen a politikai vitakörben hangzott el előadás. A referá-
tum készítője Varga ZSUZBB volt; 
május 15-én Koczkás Sándor Mai magyar irodalom cimmel tartott előadást a művelődési kör-
ben. 

A 44-es könyvtárban április 15-én a költészet napja tiszteletére szavalóversenyt rendez-
tek, melyen a művelődési kör tagjai vettek részt. Dr. Fényi Andrásba Fazekas Gimnázium 
tanára értékelte a versmondók teljesítményét és beszélt a versmondás és a költészet szép-
ségéről ; 
április 29-én a fiatalok erkölcsi problémáiról tartott előadást Dr. Fényi András; 
május 20-án ifj. Bartha Lajossal beszélgettek a fiatalok a sci-fi-ről és a csillagászatról. 

A 48-as könyvtár ifjúsági klubjában az alábbi foglalkozások voltak: 
ápriliB 7-én Vita az erkölcsről II. rész. Előadó Schlott István, 
április 8-án Nácsa Klára A XX. század amerikai irodalma cimmel tartott előadást; 
április 15-én a komoly-zenei klubban Bach-ról beszélgettek a fiatalok, éB Bach néhány mű-
vét hallgatták meg hanglemezről; 

április 18-án Gershwin: Porgy és Bess c. operáját közösen nézték meg a zenei klub tagjai. 

Egyéb felnőtt könyvtári rendezvények 

Március 27-én került sor a 18-as könyvtárban a felszabadulási vetélkedő II. fordulójára. 
A vetélkedőn, melyet Tóth Dezsőné vezetett, a kerület négy középiskolájának tanulói vet-
tek részt. 

"Vallomás az emberről és a történelemről" cimmel rendezett emlékmüsort a felszabadulás 
és a Lenin centenárium tiszteletére a 25-ös és a l6-os könyvtár április 21-ón. A rendez-
vényen a Pince-Szinház mutatta be ünnepi műsorát, majd vetélkedő következett, melyet 
Mikó Zoltán vezetett. 

Április 28-án a felszabadulás negyedszázados, és a 24-es könyvtár 20 éves évfordulójára 
emlékeztek a 24-es könyvtár régi olvasói és könyvtáros kollektívája. Az ünnepi megemlé-
kezést Mikó Zoltán tartotta, közreműködött az Antológia-együttes. Ez alkalommal a régi 
Olvasók emléklapot kaptak. 

A Lenin centenáriumra emlékeztek május 14-én ugyancsak az Antológia-együttes közreműkö-
désével. Ezt követően kiosztották a Jubileumi olvasómozgalom résztvevőinek a jutalom-
könyveket . 

Lenin-emlékestet rendezett április 22-én a 28-as könyvtár és az Ady Endre Művelődési Ház. 
Dr Rédey Károlyné bevezetője után a Belvárosi Irodalmi Szinpad művészei mutattak be szín-
vonalas irodalmi műsort. 

Meleghangulatu találkozó zajlott le a 29-es könyvtárban a könyvtár fennállásának 20 éves 
évfordulóján. Olvasók és könyvtárosok idézték fel a könyvtár történetét, kedves emlékei-
ket. ünnepi beszédet Wiener Józsefné, a könyvtár egykori vezetője mondott. 



Dr. Bernáth László esztéta Mai magyar irodalom cimmel tartott előadást április 24-án a 
31-es könyvtárban. 

A 36-ös és a 40-es könyvtár olvasói április 21-én Ünnepi irodalmi esten emlékeztek meg 
a felszabadulásról és a Lenin-évfordulóról. Ez alkalommal jutalmazták meg az MSZBT olva-
sómozgalom résztvevőit is. 

Április 16-án tartotta jubileumi megemlékezését a 43-as könyvtár, melyen az Antológia-
együttes mutatta be Ünnepi mtlsorát. 

70 nyolcadik osztályos iratkozott át május 12-én ós 14-én a 43-as gyermekkönyvtárból a 
felnőtt részlegbe, ahol Ünnepélyesen fogadták őket. 

Leninre emlékeztek április 22-én a 44-es könyvtárban. Az Antológia-együttes bemutatta 
ünnepi műsorát, majd itt is kiosztották a Jubileumi olvasómozgalom résztvevőinek a ju-
tai omkönyveket. 

Április 7-én a 4ö-as könyvtár és a IX. kerületi KISZ Bizottság társadalomtudományi ve-
télkedőt rendezett a könyvtárban. Játékvezető Maruszki József volt. 

Május 5-én és 7-én a 48-as könyvtárban megtartott tanácstagi beszámolón a könyvtárveze-
tő ismertette a könyvtár tevékenységét és szolgáltatásait. 
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Négy budai könyvtár munkatársai tartottak megbeszélést május 6-án a 20-as könyvtárban 
könyvtárunk bibliográfiai kiadványairól. Lakos Katalin/a Bibliográfiai Osztály munka-
társa ismertette bibliográfiáink összeállításának célját, módszereit, szerkezetét, a 
készítésük közben felmerülő problémákat, az idén megjelenő, valamint a tervezett biblio-
gráfiai kiadványainkat. A munkatársak szóltak a bibliográfiák felhasználhatóságáról. 
Uj kiadványaink közül nagyon várják Pomogáts Béla: Huszonöt év uj magyar prózája, 1945-
I969. cimü összeállítást, és felmerült a magyar lira-, illetve a drámairodalom huszonöt 
éve hasonló feltárásának igénye is. Az irói arcképvázlatok c. sorozat további kötetei-
ként javasolták Tamási Áron, Veres Péter, Btb. munkásságának feltárását, valamint a jö-
vőre negyedszázados úttörőmozgalom évfordulójára bibliográfia kiadását a gyermekkönyvtá-
rak számára. 

... A GYERMEKKÖNYVTÁRAKBAN 

A legutóbbi Könyvtári Hiradó lapzárta után érkező hirek arról számoltak be, hogy a már 
Jelentett könyvtári rendezvényeken kivül még sok kerületben emlékeztek meg a nagy évfor-
dulókról. 
A »Szabad hazában Lenin utján" mozgalom Jegyében szervezett a 36-os és a 40-es könyvtár 
veterán találkozót. A meghívott vendégek a rövid történelmi ismertetés után személyes 
élményeikét mondták el hallgatóiknak. A kőbányai könyvtárban ünnepi rajgyülésen emlékez-
tek meg hazánk felszabadulásáról, melyen a Pataki téri általános iskola III. osztályos 
tanulói működtek közre. A 4-es gyermekkönyvtárban rajvetélkedőt tartottak. A "Felszaba-



duláa élménye regényekben" címmel három könyvet ismertettek (Borbás Máriai Tél Budán, 
Dézsányi Miklós: örvények a Dunán, Kőszegi Imre: Ágyúdörgés Budaőrsnél) a könyvtár 
könyvbarát köre tagjainak közreműködésével. Pestimrén és a 17-es gyermekkönyvtárban a 
könyvtáros tartotta a megemlékezést. "Felszabadulás a költészetben" cimmel a zuglói 
könyvtárak /5,18,43-as/ rendeztek a kerületi Uttörőházban közös szavalóversenyt, melyen 
az elődöntőn legjobban szereplő pajtások vettek részt. A rákospalotai könyvtár a Rádda 
Barmen utcai általános iskolával rendezett közös vers-és prózamondó versenyt. A vetél-
kedőn egy szavalókórus is részt vett. 

Az iskolák nevelési célkitűzéseit segitve, több könyvtár az iskolákkal együttműködve 
szervezett történelmi és irodalmi vetélkedőt, szakköri foglalkozásokat. A felkészülést 
segitette a KKO összeállította vetélkedő anyaga. Ezt minden könyvtár részére biztosí-
tottuk. Több könyvtárban a vetélkedőt megelőzte a gyermekek kutató munkája, mely lehe-
tővé tette számukra a jobb felkészülést. Több pajtás versek, irodalmi részletek elmon-
dásával, közös énekléssel tette színesebbé a rendezvényeket. Vetélkedőt szervező könyv-
tárak: 2,9,15,38-as gyermekkönyvtár,a 2, 16, 19, 25, 28, 34, 36, 40, 41 és 43-as részleg. 
Az itt Jelzett felszabadulási rendezvényeken több mint 500 gyermek vett részt. 

ünnepi megemlékezések voltak Lenin születésének 100. évfordulójáról. A 15-ös gyermek-
könyvtárban Osvát Erzsébet irónő tartotta a megemlékezést "Lenin és a gyermekek" cimmel. 
A jelenlévő III. osztályos pajtások valamennyien olvasták a "Történetek Leninről" cimü 
könyvet. A nagy forradalmár életét bemutató könyveket ismertették az 5-ös és a 6-os 
gyermekkönyvtárakban. Lenin emlékünnepélyt szervezett a kőbányai könyvtár a Száva utcai 
iskola irodalom szakkörével közösen. A csepeli 17-es gyermekkönyvtárban "Lenin élt, 
Lenin él, Lenin élni fog"/a 4-es Rakéta utcai könyvtárban "Beszélgetés Lenin elvtárssal" 
cimmel tartottak megemlékezést, majd az előadás után levetítették a Leninről készült 
diafilmet és magnetofon-felvételt hallgattak. A budafoki 13/2-OB fiókkönyvtárban és a 
IIII. József Attila téri 19-es könyvtárban "Dalok, történetek Leninről" cimmel az isko-
la és a könyvtár közös rendezésében emlékeztek meg a nagy évfordulóról. Hasonló megem-
lékezések voltak még a 23-as, 24-as, 25-ös, 29-es, 30-as könyvtárakban. "Lenin a köl-
tészetben" cimmel szavalóversenyt szervezett a IV. kerületi Uttörőház, a 41-es könyvtár, 
valamint a zuglói 43-as könyvtár, ünnepi vetélkedőt rendeztek az 5-ös gyermekkönyvtár-
ban, illetve a 2-es, 23/1, 24, 36 és 41-es részlegekben. 
Az újpesti könyvtárak a kerületi uttörőházzal és a Népművelési Osztállyal együttműködve 
szervezték meg a "Szabad hazában Lenin utján" cimü rajzkiállitást az Uttörőházban. 
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A Költészet Napjáról tizenhét gyermekkönyvtárban emlékeztek meg és tartottak szavalóver-
senyeket, szakköri foglalkozásokat, Így a 3, 6, 44-es gyermekkönyvbárban a 2-es, 13-as, 
17-es, 19-es, 40-es, és 43-as könyvtárakban. Költők, előadók méltatták a Költészet Napja 
jelentőségét a 2, 9, 12, 13, 15, 24, 38, és 39-es könyvtárban. A könyvtárak vendége volt 
pl: Benkő Attila, Egressy iBtván és Hársing Lajos, Földeák Róbert, Bárányi Ferenc, 
Ladányi Mihály, Simon Lajos, Jobbágy Károly, Kormos István, Maróti Lajos, Zelk Zoltán. 
A rendezvényeken több mint 600 gyermek vett részt. 



A Költészet napi megemlékezés alkalmával olvasószervezési verseny eredményének értéke-
lésére került sor a csepeli 4-es gyermekkönyvtárban, melyen 58 olvasó vett részt. 

Az Ünnepi Könyvhét rendezvényeiről még jelentések nem érkeztek, kivéve a 2-es, 4-es és 
6-os gyermekkönyvtárat, valamint a Rottenbiller utcai és a 36-os részleget, ahol könyv-
bemutatót tartottak. A könyvhét alkalmából az 5-ös gyermekkönyvtár vendége volt Janikov-
szky Éva, a 13-as könyvtáró Fekete Gyula. 

Az irodalomról, olvasásról több könyvtárban tartottak foglalkozást. Földes Péter a 39-es, 
Rónaszegi Miklós a 37-es, Nagy Zsuzsa a 43-as könyvtár vendége volt. A rendezvényen 
résztvevő pajtások valamennyien felkészültek, olvasták az irók müveit. Ez lehetővé tette 
a találkozó sikerét. A 38-as gyermekkönyvtárban a Móra Kiadó Olvasónapló pályázatán részt-
vevő pajtásoknak tartottak foglalkozást. A könyvtáros felhívta a verseny résztvevőinek 
figyelmét azokra a könyvekre, melyek az elolvasás után hozzásegíthetik őket a rejtvények 
megfejtéséhez. A Rottenbiller utcai könyvtárban három alkalommal tartottak könyvismertetést, 
így került sor Hollós Korvin Lajos: Vöröstorony kincse, valamint Hegedűs Géza: Erdőntull 
veszedelem és Tatay Sándor: Puskák és galambok c. könyveinek bemutatására. A 12-es gyer-
mekkönyvtárban Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön cimü könyvét ismertették. "Hogyan ké-
szül a Pajtás" cimmel ankétot tartottak a népszerű uttörőlap szerkesztőivel a 17-es és a 
21-es könyvtárban. A József Attila-telepi 1. sz. iskola irodalom szakköre irodalombarát 
szakpróbát tett a 15-ös gyermekkönyvtárban. A pajtások nagyszerű felkészülésről (iroda-
lom és könyvtárismeret) adtak számot. Más, különböző tematikájú előadások, foglalkozások 
is voltak. Például a Bzinmüvészetről tartott előadást Bodrogi Gyula a 9-es gyermekkönyv-
tárban. Beszélt munkájáról, legkedvesebb költőjéről, József Attiláról. 

"Kolumbusz nyomában" cimmel vidám földrajzi vetélkedőt tartottak a 23/l-es könyvtárban. 
Kolumbuszt, Pizarrót, Cortezt, három pajtás, mint hajóskapitány képviselte. Térképészek, 
hajónaplóvezetők, és a legénység tartozott egy-egy kapitányhoz. A három felfedezőről szó-
ló irodalom ismerete volt az alapja a jólsikerült vetélkedőnek. 

Körösi Csorna Sándor és Jelky András utazásairól/kalandjairól volt megbeszélés a 31-es 
könyvtárban. A Csepel Csillagtelepi gyermekkönyvtárban "Ekkora - etkkora - mekkora?" 
cimmel beszélgettek a Bölcs bagoly könyvekről. 

A Posta-Muzeum jubileumi kiállítását tekintette meg a 38-as gyermekkönyvtár 22 olvasója. 
Ugyancsak e könyvtár olvasóinak tartott előadást a XII. kerületi Tanács Egészségügyi Osz-
tályának munkatársa "Tisztaság fél egészség" cimmel. 

Iskolalátogatások során, az olvasóknak, a könyvbarátok köre és más szakkörök tagjainak 
több könyvtár tartott könyvtárismereti foglalkozást.(Például az 5, 38-as gyermekekönyvtár, 
a 13/2, 28, 31, 40, 4I, 43-as részleg.) 

Több alkalommal mese és játékdélutánt tartottak a 2, 3, 4, az 5, 12, és 17, a 31, 36, 
40, 41-es könyvtárakban. Bemutatásra került Benedek Elek: "Gyöngyvirág Palkó", Harris: 
Rémusz bácsi meséi, Móricz Zsigmond: Ezüst király sipja, Fazekas Mihály: Ludas Matyi, 
Milne: Micimackó, Halász Ignác: TUosök Miska cimü meséje, valamint több magyar népmese. 



A VIII. osztályos olvasókat búcsúztatta a 2-es, 23-as, a 24-es ós a 38-as könyvtár. 
A gyermokkönyvtárosok számára mindig ki3 szomorúságot okozó találkozón 470 olvasó vett 
részt. A megjelentek közül 60 gyermek rögtön átiratkozott a felnőttek könyvtárába. A 
többiek egyénenként még vissza-visszatérnek a régi kedves gyermekkönyvtárba, végUl mégis-
csak a bővebb választékot nyújtó könyvgyűjteményből - a felnőttek könyvtárából merítenek. 

S z e m e l y i hírek 
Kittlntetés 

Hazánk felszabadulásának negyedszázados évfordulója alkalmából Tyitov elvtárs, a Szovjet-
unió magyarországi nagykövete, a magyar-szovjet irodalmi kapcsolatok ápolása terén elért 
kimagasló eredményeikért, könyvtárunk igazgatóját, Révész Ferencet és Benjámin László 
költőt és műfordítót, a Bibliográfiai osztály munkatársát a Szovjet írók Szövetségének 
díszoklevelével tüntette ki. 

A jubileumi olvasómozgalomban elért eredményeikért, a szovjet irodalom ismeretének elmé-
lyítéséért végzett kiváló munkájukért az MSZBT emlékplakettjét kapta az 5-ös és a 40-es 
könyvtár közössége. Ez alkalommal sz MSZBT aranykoszorús Jelvényével tüntették ki Arató 
Antal, a 27-es, Bóta Gyuláné, a 12-es, Cziboly Józsefné, a 2-es, Erdődy Feroncné, a 27-
es, Gehér Józsefné, a 6-os, Horváth Györgyné, a 37-es, Lakatos Péterné, a 1 2 - 6 8 , Lakner 
Gyuláné, a 22-es, Rauchmann Judit, a 37-es és Samu Gizella, a 24,-es könyvtár vezetőit, il-
letve munkatársalt. Szovjetunióbeli JutalomlidUlésben részesült Horváth Györgyné, a 37-es 
könyvtár vezetője. 

Kinevezés 

Az igazgató 1970 május 1-vel Szatmári Imrénét a 9-es gyermekkönyvtár vezetőjévé nevezte ki. 

Uj munkatársaink 
Balogh István könyvtáros, repülős, Kovács Éva könyvtáros, a 4-es gyermekkönyvtár, 

Rodé Ignácné raktárkezelő, központ ás Varga Béláné raktárkezelő, a 14-es könyvtár munka-
társai, Breitner Judit 36-os könyvtár, Schumi Erika 31-es könyvtár. 

Kilépések 

Horváth Dezsőné, a 15-ös gyermekkönyvtár, Kemenes Tiborné, a 9-es gyermekkönyvtár, Kemsei 
István, a 25-ös, Lovas Ferencné, 19-es, Nyékes Tamásné, a repülős, Szkalla Márta, a 4- es, 
Végh Gézáné, a központi raktár, s Zimonyi János, Központ, Gazdasági osztály munkatársai. 

Áthelyezések 

Dée Magdolna a Kerületi Könyvtárak osztályából a 7-es gyermekkönyvtárba, Gyurján Józsefné, 
a 26-OB könyvtárból a 10-es könyvtárba, Lakatos Józsefné, a 38-as gyermekkönyvtárból a 
11—68 gyermekkönyvtárba, Magyarl Juli anna, a 19—os könyvtárból a 9—es gyermekkönyvtárba, 
Ratky Györgyné, n 47-es könyvtárból a 9-es könyvtárba, Nagy Zsigmondne a 31-as könyvtár-
ból a Poriénre és Vándor Ktalin, a 7-es gyermekkönyvtárból a 9-as konyvtároa. 



Nyugdi.LAZÁB 

Bánki Károlyné előadó, a Központ munkatársa ez év februárjában, Del Bó Angela könyvtáros, 
márciusban, Krizsán Anna raktárkezelő, a 14-es könyvtár munkatársa áprilisban, Nagymihály 
Lajosné, a kötészet munkatársa júniusban nyugdíjba vonult. Kollegális szeretettel gondo-
lunk rájuk. Kivánunk jó egészséget mindnyájuknak. 

Születés 

Szeretettel köszöntjük Apai Dezsőnét, Központ, Gazdasági osztályzás kisfiát Zsoltot; 
Báder Györgynét, 22-es könyvtár, és kisfiát/ Balázst ; Staud Gábornét, l-es gyermekkönyv-
tár, és kislányát, Dórát. A szülőknek gratulálunk, a könyvtáros-gyermekeknek jóegéBzséget 
kivánunk. 

A II. kerületben lévő Petőfi Művelődési Otthont és a 37/1-es könyvtárfiókot nagy veszteség 
érte Haász Dezsőné halálával. Ő volt a Művelődési Ház gondnoka és szorgalmával, embersé-
gével elősegítette az ott folyó sokrétű munkát és nyugodt légkört teremtett mindnyájunk 
tevékenységéhez. 
Emlékét szeretettel megőrizzük. 

HAÁSZ DEZSŐNÉ 
1921 - 1970 
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