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Gondolatok a II. Budapesti Helytörténeti Konferenciáról 

Amikor 1927-ben a bogorovszkiji Tájkutató 
Intézet munkatársai felkérték A . Peskovot mon-
daná el véleményét az akkor évtizednyi Ideje 
dolgozó helytörténeti mozgalomról ( Peskov -
irói nevén Makszim Gorkij - a szocialista ha-
zafiság, az alkotó patriotizmus kiemelkedő ér -
tékű bázisaiként értékelte a mozgalom különbö-
ző szervezeteit, s máig is érvényes módon ha-
tározta meg a honismeret, helytörténet, hely-
ismeret sajátosságait és e három fogalom egy-
ségét. 

Közel ötven évvel Gorkij állásfoglalása után 
azonos gondolatok fogalmazódtak meg a január 
közepén megrendezett II. Budapesti Helytörté-
neti Konferencián is. A főváros történeti em-
lékeinek amatőr-társadalmi szintű gyűjtése, 
megírása nem uj kezdeményezés, de az addig 
szétszórt egyéni erőfeszítések társadalmi mé-
retekben is alkotó tevékenységgé a helytörténe-
ti mozgalom keretében váltak. Budapesten az 
egyéni kezdeményezések már eleve közgyűjte-
ményi, tudományos intézményi bázisokra tá-
maszkodhattak, nem a semmiből kellett elin-
dulniok. A könyvtár, a levéltár és a muzeum 
adott bázisai voltak a helytörténeti mozgalom-
nak, ezt tényszerűen is igazolta a fekete-fe-
hér vetélkedő, de a kerületi monográfiák egész 
sora is. 

Az 1971-ben megtartott I. Budapesti Hely-
lörténeti Konferencia még megoldásra váró 
kérdésként tárgyalta a szakintézmények és a 
mozgalom egységének megteremtését. A moz-
galom társadalmi aktívái, résztvevői nem is-
merték eléggé azokat a lehetőségeket, ame-
lyeket a közgyűjtemények számukra biztosíta-
ni tudnak. Szubjektív megfigyelésem, hogy még 
ma sem ismerik eléggé. A Budapesti Helytör-

téneti Bizottság a Szabó Ervin Könyvtár Buda-
pest Gyűjteményével közösen ennek felszámolá-
sára már többször tett lépéseket, ennek el le-
nére további gondunk, hogy a mozgalomban 
dolgozók élni tudjanak azokkal a lehetőségek-
kel, amelyeket számukra a könyvtár állománya, 
katalógusai, bibliográfiái jelentenek. Ugyanak-
kor a mozgalom is tud segíteni a könyvtárnak, 
elsősorban az egykori peremterületek újságjai-
nak, helytörténeti kiadványainak összegyűjtésé-
ben. 

Az együttműködés keretei és formái a két 
konferencia közötti időben a főváros másik két 
tudományos intézményével is megfogalmazód-
tak és kialakultak. A Budapesti Történeti Mu-
zeum rendszeresen ellátja a kerületekben mű-
ködő helytörténeti gyűjtemények szakfelügyele-
tét, szakmái irányítását. A hat gyűjteményben 
negyvenezer tárgyat, fényképet és iratot őr iz-
nek. A gyűjtemények közművelődési tevékeny-
sége is jelentős, mivel ma már a kimondottan 
helytörténeti kiállításaik mellett rendszeresen 
helyet biztosítanak országos muzeumok kiállítá-
sainak és képzőművészeti kiállításoknak is. A 
gyűjtemények kiemelkedően értékes sajátos vo-
nása, hogy a kezdetek "mindent-gyüjtésén" 
túllépve a helyi életmód és társadalomtörténeti 
gyűjteményi bázisai lettek. 

A Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1970-ben Budapest Főváros Levéltárát bizta 
meg a várostörténeti kutatómunka összefogá-
sával és irányításával. A Levéltár feladata a 
készülő helytörténeti munkák megjelenés előtti 
lektorálása, kiadásuk engedélyezése. Amint a 
Szabó Ervin Könyvtár hat kötetes bibliográfi-
ája nélkülözhetetlen támasza a helytörténeti 
munkának, ugyancsak alapvető kézikönyvek a 



Levéltár forráskiadványai is. 
A n. Budapesti Helytörténeti Konferencia 

tudományos bázisát illetően - mint ezt a fen-
tebbiek bizonyítják - jobb alapokról indulhatott 
el. De az 1971 évinél biztosabbak ma társa-
dalmi bázisai is. Az elmúlt öt év alatt sike-
rült felszámolni a mozgalom korábbi bizonyta-
lansági tényezőjét, az "apályról-dagályra" ha-
ladást. A napjainkban 15 éves mozgalmat tiz 
éven át az évfordulók megünneplése körüli fe l -
lendülés és az utána beálló részleges vissza-
esés jellemezte. 1971 után megszilárdultak a 
kerületi helytörténeti bizottságok, a kerületi 
helytörténeti klubok s ezek rendszeres élete 
megteremtette a mozgalom munkájának folya-
matosságát. Önámitás volna azt mondanunk, 
hogy ez az egész fővárosban azonos szintű, de 
a legszigorúbb vizsgálódás is a huszonkét ke-
rületből, tizenhatban aktiv mozgalmi tevékeny-
séggel találkozott. A folyamatos mozgalmi é-
let uj jelensége az is, hogy az első konferen-
cia a Fővárosi Művelődési Házban létrehozta 
a helytörténeti klubok fórumát, ahol havonta 
rendszeresen összejöveteleket tartanak, s ahol 
sorban bemutatkoztak a kerületi helytörténeti 
bizottságok és számot adtak végzett munkájuk-
ról. 

A fővárosi helytörténeti mozgalom szines és 
sokrétű. A város belső kerületeinek munkáját 
a műemlékvédelmi, várostörténeti érdeklődés 
jellemzi, az őket körbefogó területeken a mun-
kásmozgalom történet, gyártörténet és a mun-
káséletmód iránti érdeklődés dominál és a pes-
ti oldal legtávolabbi pontjain a paraszti gazdál-
kodás, a magyar-, a német- és szlovák nép-
művészet emlékeit, hagyományait gyűjtötték 
össze. 

A fővárosi helytörténeti mozgalom közintéz-
ményi megalapozottsága, szines összetétele, 
munkájának folyamatossága tették lehetővé, 
hogy a második konferencia uj feladatokat je-
löljön meg. illetve az általánosan végzett tevé-
kenységből két számunkra döntő kérdést kie-
meljen. Ezek egyike az ifjúság fokozott bekap-
csolása a helytörténeti mozgalomba, mig a má-
sik az üzemi munkásság fokozottabb részvéte-
lének biztosítása. 

Dr. Mezei Gyula főosztályvezető az ifjúsági 
kérdés napirendjének előadója hangsúlyosan fog-
lalkozott az iskolai helytörténeti munka további 
lehetőségeivel. Az eddiginél jobban össze kell 
kapcsolni a helytörténeti bizottságok és a kerü-
leti történelemtanári munkaközösségek munká-
ját, biztosítani kívánjuk, hogy a helyi kutatási 
eredmények közvetlenebbül és gyorsabban kap-
csolódjanak az iskolai oktatáshoz. A kerületi 
monográfiák mellett olyan olvasókönyvekre len-
ne szükség, amelyek dokumentumok segítségé-
vel közelebb hoznák a tanulókhoz közvetlen pát-

riájuk történetét. Mindezt olyan időszakban kell 
napirenden tartanunk,amikor az iskolai oktatásbanoi 
- véleményem szerint - háttérbe szorulóban 
van a történelem tanitás. A konferencia záró 
dokumentumában javaslatot tett az Oktatási 
Minisztériumnak, hogy az általános- és közép-
iskolák tanterveiben eleve kapjon helyet a vá-
rostörténet, helytörténet. 

A konferencia másik kiemelt kérdésével: A 
fővárosi munkásság és a helytörténeti mozga-
lom - e sorok irója foglalkozott előadásában. 
Nem uj, de nem eléggé kialakult területe ez a 
mozgalomnak. Számszerűleg sem kielégitő az 
üzemi és gyári dolgozók részvétele klubjaink-
ban és bizottságainkban. Van ennek egy hibás 
szemléleti oka is: eddig kielégítőnek tartottuk, 
hogy az üzemekben és gyárakban az üzemtör-
téneti érdeklődést segítsük. Tapasztalatunk azt 
mutatja, hogy ez kevés, az üzemi és gyári dol-
gozók érdeklődése ennél szélesebb körű. Szük-
séges, hogy az üzemi- és szakszervezeti műve-
lődési házakban, esetleg más keretek között is 
általánosabb érdeklődésű helytörténeti csoportok 
működjenek, amelyek szervesen kapcsolódnak a 
lakóterület helytörténeti tevékenységéhez. A 
mozgalom kialakult szervezeti formáival, klub-
jaival az eddiginél jobban segitheti a szocialis-
ta brigádok önmüvelési programját is. Többen 
felhivták a figyelmet a brigádok naplóira, ame-
lyek kevés bővitéssel, történeti adatok forrása-
ivá lehetnek. Eddig nem vettük igénybe azt a 
segítséget, amit az üzemi lapok nyújthatnak 
azzal, ha rovatot nyitnak a helytörténetnek, 
Uzemtör téne tnek. 

Az ifjúság és a munkásság kérdéseinek ki-
emelt tárgyalása mellett a konferencia harma-
dik előadása a várostörténeti kutatások jelen-
legi helyzetével foglalkozott. Dr. Ság vári Ág-
nes a BFL igazgatója áttekintve az elmúlt é -
vek eredményeit részletesen elemezte a kerüle-
ti monográfiákat, erényeiket és hibáikat egya-
ránt. Előadásában olyan kiemelkedő eredmé-
nyekre hivatkozhatott, mint az 1973-ban meg-
rendezett nemzetközi várostörténeti konferen-
cia, valamint Budapest történetének eddig meg-
jelent három kötete, amelyek évszázados hiányt 
pótolnak máris. A várostörténet kiadását gon-
dozó BTM időközben a negyedik kötetet adta 
nyomdába, s szerkesztés alatt áll az 1945-ig 
terjedő ötödik kötet is. Dr. Ságvári Ágnes 
pozitívan értékelte a mozgalomban dolgozók 
várostörténeti munkásságát, rámutatva arra, 
hogy figyelmükkel fokozottabban forduljanak a 
felszabadulás utáni évek története, városképi, 
muzeumi emlékei felé. 

E rövid beszámolómban számos fontos kér-
désre nem térhettem ki. De mentségemül azc 
gálhat, hogy rövidesen megjelenik a konferen-



cia jegyzökönyve, s az lesz hivatott mindenről 
hitelesen számot adni. Befejezésül kérni sze-
retném a HNF Budapesti Helytörténeti Bizott-
sága nevében a Szabó Ervin Könyvtár és a fiók-
hálózat eddig is élvezett hathatós segitségét, 

hiszen az eleven tényezője a fővárosi helytör-
téneti mozgalom eddigi eredményeinek. 

Dr. GERELYES EDE 
a Hazafias Népfront Budapesti Hely-

történeti Bizottsága titkára 

A FELSZABADULÁSI OLVASÓMOZGALOM 
"OLVASÁSI PROGRAM" TAPASZTALATAIRÓL A 

FŐVÁROSI SZAKSZERVEZETI KÖNYVTÁRHÁLÓZATBAN 

Az olvasási program meghirdetésekor a Szak-
szervezetek Budapesti Tanácsa felmérte a fővá-
rosi szakszervezeti könyvtárhálózat helyzetét, 
körülményeit és ennek megfelelően alakitotta ki 
feladattervét. Elsősorban a fizikai és munkás-
állományt tömörítő jelentősebb szakmai szak-
szervezeteket, azok könyvtárhálózatát vette f i -
gyelembe. A könyvtárhálózatban 8 központi könyv-
tár vállalta magára a felszabadulási mozgalom 
követelményeinek teljesítését. 

1975, felszabadulásunk 30. évfordulójának 
éve, bővelkedett az Olvasó Népért mozgalom 
keretében meghirdetett jubileumi pályázatokban. 
Az "Olvasó Munkásért" és a "Volgától az El-
báig" elnevezésű pályázatokhoz kapcsolódva, ki-
emelt feladatként szervezték a könyvtárak az év-
forduló tiszteletére meghirdetett "Olvasási Prog-
ram" lebonyolitását is. E mozgalomhoz hason-
lóan több szakmai szakszervezet eredményesen 
szervezett különböző olvasómozgalmakat: pl. a 
Textilesek az "Ifjúsági olvasószervezési ver-
senyt", a KPVDSZ pedig a "Könyvet minden 
dolgozónk kezébe" c. mozgalmat. 

A hálózatok irányitóinak - az olvasómozga-
lom beindítása és sikeres lebonyolítása érdeké-
ben - munkaértekezleten ismertettük a legfon-
tosabb feladatokat, közreadtuk a mozgalmat is-
mertető kiadványokat. Folyamatosan elemeztük 
a hálózatban az olvasási program helyzetét, a 
lapasztalatokról és tennivalókról munkaértekez-
leteken és az Oktatási Központunk különböző 
tanfolyamain /SZB, MB titkári, kult. agit. prop, 
felelősök, könyvtárosok/ is beszéltünk. 

Hasonló alapos előkészítő és szervező tevé-
kenység előzte meg a mozgalom beindítását a 
szakmai szakszervezeteknél, a központi könyv-
tárakban. Széles körű propaganda tevékenysé-
gei fejtettek ki szakmai, üzemi lapokban az ol-
vasási program népszerűsítésére. Módszertani 
levelekben, munkaértekezleteken határozták meg 
a szervezők részletes tennivalóit. Az olvasók 
tájékoztatására változatos propaganda eszközö-

ket alkalmaztak /hangos híradó, plakát, kiállí-
tások, egyéni beszélgetések/. Sajnos, mivel a 
központilag kiadott propaganda eszközök kevés-
nek bizonyultak, több helyen kénytelenek voltak 
saját készítésű röplapokat, különböző kiadványo-
kat is terjeszteni. Az olvasási program célki-
tűzéseinek sikeres megvalósításához könyvtára-
ink kérésére a vállalatok és üzemek mozgalmi 
és gazdasági szervei is hozzájárultak. Többek 
között ezért támaszkodhatott széles társadalmi 
bázisra e felszabadulási olvasómozgalom. A kö-
rültekintő és alapos szervező és mozgősitó mun-
ka nyomán - a korábbi kezdeményezésekhez ké-
pest - egyes szakmai szakszervezeteknél és há-
lózatukban az "Olvasási program" talált a leg-
kedvezőbb fogadtatásra az olvasók és könyvtá-
rosok körében egyaránt. A mozgalom meghirde-
tői és a részletkérdéseket kidolgozó szakembe-
rek jó érzékkel, a reális igényeknek megfelelő-
en dolgozták ki a részvétel feltételeit. Az Olva-
sási program három könyvjegyzékének összeál-
lítása is jól sikerült, találkozott az olvasók i -
gényével, ízlésével. Mindezek együttesen ered-
ményezték, hogy idáig egyike volt a legsikerül-
tebb hasonló jellegű és célzatú olvasómozgalmak-
nak. 

A mozgalom lezárása gyakorlatilag megtör-
tént. Számos könyvtárunkban, bár még a vetél-
kedők utolsó fordulói zajlottak, a pályázati la-
pok gyűjtése is tartott, a következő jelentősebb 
eredményekről adhatunk számot. 

F o n t o s a b b s z á m a d a t o k az e r e d m é -
n y e k r ő l : 
A mozgalomhoz csatlakozott 
1. Könyvtárak száma 312 

ebből központi: 8 
körzeti: 26 
önálló: 48 
letéti I 112 
letéti II 118 



2. Az olvasók által kitöltött 
és leadott adatlapok száma: 20.090 
ebből: fizikai dolgozók, szoc. 
brigádtagok száma: 11.762 

3. Könyvkiállítás 748 
4. Irodalmi előadás, ankét 362 
5. A rendezvényeken résztvevők 

száma: 11.457 
6. Záró vetélkedők száma: 258 
7. A vetélkedők részvevőinek 

száma: 9.780 

A felszabadulási olvasómozgalomhoz hálóza-
tunkban a jelentősebb könyviárak a kulturpoliti-
kailag fontos kiemelt üzemek eredményesen csat-
lakoztak. A könyvtárosok megértették e kezde-
ményezés fontosságát, serkentették az olvasók 
aktivitását. Az Építőknél örvendetes tény, a 
könyvtárak 50%-os részvétele a mozgalomban. 

Figyelemreméltó eredmény a fővárosi szak-
szervezeti hálózatban az érintett helyeken az ol-
vasási mozgalomban résztvevők száma. Különö-
sen lényeges a fizikai dolgozók és a szocialis-
ta brigádtagok magas részvételi aránya. Pl: az 
Építőknél a fizikaiak 58,2 százalékos /1.671 ol-
vasó/ részvételi aránya azért is jelentős, mert 
1974-ben a hálózat összes olvasóinak 45,9%-át 
alkották a fizikai munkások. Az ÉDOSZ letéti 

könyvtáraiban a résztvevők 25%-a volt munkás. 
A Textileseknél szervezett olvasómozgalomban 
is a résztvevők 68,5%-a fizikai dolgozó volt. 

Jelentős volt a munkásfiatalok és a szocialis-
ta brigádok bekapcsolódása az olvasómozgalom-
ba. A könyvtárosok mind a szervezésben, mind 
a mozgósításiján messzemenően támaszkodtak a 
mozgalmi vezetőkre, a szocialista brigádokra, 
azok vezetőire és sok esetben hatékony segítsé-
get is kaptak tőlük. Az Olvasási Program cél-
kitűzései szerint több helyütt brigádvállalássá 
lett az abban való részvétel. A központi könyv-
tárak kiemelt feladatként kezelték e rétegek 
mozgósítását, amelynek eredményeként sikeres 
is volt a mozgalomban való részvételi arányuk. 
A Textileseknél pl: 4.638 14-26 éves fiatal vett 
részt a mozgalomban, az ÉDOSZ-nál 665 mun-
kásfiatal kapcsolódott be. A HVDSZ-nél 360 szo-
cialista brigád vállalta szerződésben a mozga-
lomban való részvételt. A többi hálózatból is 
sok példát sorolhatnánk a szocialista brigádok 
eredményes mozgósításának módszereire. 

A könyvtárak nagy gonddal szervezték az ol-
vasómozgalom könyveit bemutató kiállításokat. 
Ankétot, vetélkedőt, irodalmi műsort, iró-olva-
só találkozót csaknem valamennyi résztvevő 
könyvtár tervezett és rendezett is. Tartottak a 
vasasoknál a könyvtárak három fordulos vetélke-
dőtől, /Finommechanika, BHG/ tiz fordulósig 
/MOM/, a gyáregység szocialista brigádjait meg-

mozgató vetélkedőig. A Csőszerelőipari Vállalat 
könyvtárának szervezésében a vetélkedő soroza-
ton 41 szocialista brigád adott számot az elolva-
sott könyvek ismeretéről, a sorozatot irodalmi 
est zárta, ahol jutalmazták a nyerteseket. A 
Konzervgyár szakszervezeti könyvtárában a 
KISZ-szel közös rendezésben 5 irodalmi előa-
dásra került sor. Sikeres iró-olvasó találkozó-
kat szerveztek a HVDSZ hálózatban is. 

Az "Olvasási Program"-ba bekapcsolódott 
könyvtári hálózatokban a kiscsoportos foglalkozá-
sok alkalmazása, az egyéni és csoportos beszél-
getések bizonyultak alkalmasnak a feltételek tel-
jesítésére. A szóbeli és irásos vetélkedők, iro-
dalmi estek és ankétok, tesztlapok, olvasóköri 
összejövetelek sokasága szolgált arra, hogy az 
olvasók bizonyíthassák, valóban ismerik és ol-
vasták a mozgalom könyveit. Számos helyen é -
lénk vita és véleménycsere keletkezett egy-egy 
mű, regényalak, az eszmei mondanivaló megí-
télésében. 

A fővárosi szakszervezeti hálózatban az ol-
vasómozgalomhoz fűződő tapasztalataink kedve-
zőek. A mozgalom jó eredményeket hozott, hasz-
nos volt, szives fogadtatásra talált mindegyik 
könyvtárban, könyvtárosok és olvasók körében 
egyaránt. Ráirányította a figyelmet az olvasás-
ra , könyvtáraink működésére, szolgáltatásaira. 
A számadatok, - a begyűjtött adatlapok alapján -
csak a 6 könyvet elolvasott pályázókat tükrözik, 
ennél sokkal több azoké, akikben igény támadt 
az olvasásra és sor százezer könyvet kölcsö-
nöztek, olvastak. 

A 90 ajánlott mü választékából minden olva-
sóréteg szívesen kölcsönzött és olvasott. Szá-
mos helyen, /pl: MEDOSZ/ az év végével nem 
tekintették befejezettnek e mozgalmat, február 
hónapban jutalmazással együtt záró rendezvénye-
ket tartanak. Az Olvasási Program könyvei a 
továbbiakban is ajánlójegyzékül szolgálnak a 
könyvtárakban. Amennyiben az Olvasási Prog-
ram továbbra is részét képezné az Olvasó Mun-
kásért pályázatnak - amellyel egyetértenénk -
javasoljuk a jegyzék kibővítését a lezárása óta 
megjelent értékes müvekkel. Az olvasói prog-
ramfüzeteket célszerű lenne központilag újból 
kiadni és tömeges propaganda célját szolgáló 
tájékoztató eszközöket is biztosítani a könyvtá-
raknak . 

MD1ALOVITS ERVIN 
SZBT Kult. Agit. Prop. Sportosztály 



A FELSZABADULÁSI OLVASÓMOZGALOM EREDMÉNYEI AZ 

ÉPÍTŐK SZAKSZERVEZETE BUDAPESTI KÖNYVTÁRHÁLÓZATÁBAN 

Az "Olvasó munkásért!" és a "Volgától az 
Elbáig" elnevezésű pályázatok szervezése mel-
lett, részben hozzájuk kapcsolódva, illetve azo-
kat követően hálózatunk vállalta az Olvasó Nép-
ért mozgalom keretében indított, a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsa és a Könyvtártudo-
mányi és Módszertani Központ által felszabadu-
lásunk 30. évfordulójára meghirdetett "Olvasási 
Program" /a továbbiakban: felszabadulási ol-
vasómozgalom/ lebonyolítását is. Ennek szerve-
zését kiemelt feladatnak tekintettük 1975-ben, 
és most a kampány befejeztével, az eredmények 
számbavételénél ugy tlinik, hogy a könyvtárosok 
kellő gondot, energiát és munkát fordítottak rá. 
A korábbi kezdeményezésekhez képest /"Kell 
a jó könyv!", Jubileumi olvasómozgalom, Jó-
zsef Attila olvasómozgalom stb./ ez az olvasó-
mozgalom talált a legkedvezőbb fogadtatásra az 
olvasók és könyvtárosok körében, aminek okát 
az egyébként is népszerű, máskor is szívesen 
kölcsönzött 90 mű kijelölésében, a nagyobb vá-
lasztási lehelőségben és a kötetlenebb feltéte-
leket, több önállóságot biztosító formai megol-
dásban kell keresnünk. E magyarázat végül is 
egy szerencsés és jól alkalmazható gyakorlatot 
igazol. Hogy a mozgalom elindítói, tervezői és 
a részletkérdéseket kidolgozó szakemberek meny-
nyire jó érzékkel, a reális igényeknek megfele-
lően jártak el, mutatja az a tény is, hogy idá-
ig ilyen sikeresen nem zárhattunk hasonló jel-
legű és célzatú olvasómozgalmat. 

Hálózatunkból 61 könyvtár csatlakozott a fel-
szabadulási olvasómozgalomhoz. Megoszlásuk: 
1 központi, 5 körzeti, 10 önálló, 25 letéti I és 
20 letéti II tipusu könyvtár. Ezek a számok egy-
ben a könyvtárak 50 százalékos részvételi ará-
nyát is jelentik, ami - megítélésünk szerint -
szokatlanul magas, de valós és vitán felül elő-
nyös; tanúskodik arról is, hogy a könyvtárosok 
megértették ennek a kezdeményezésnek a fontos-
ságát, ugyanakkor érzékeltetheti magát az akti-
vitást is. A mozgalomból kimaradó másik 50 
százalékot teljes egészében azok a letéti könyv-
tárak teszik ki, ahol a társadalmi aktivaként 
dolgozó könyvtárosok gazdasági beosztásuk, el-
foglaltságuk miatt nem vállalhatták a program-
mal járó szervezési és adminisztrációs teen-
dőket, vagy ahol a működési körülmények elég-
telensége, az olvasottsági szint és szerkezet 
korántsem kielégítő volta akadályozta az olva-

sók megnyerését, toborzását. 
A f e l s z a b a d u l á s i o l v a s ó m o z g a l o m -

ban , vállalva 6 könyv elolvasását, 2.876 o l -
v a s ó v e t t r é s z t . /A Központi Könyvtárban 
21, a körzetiekhez tartozó letéti könyvtárakban 
1.746, az önálló könyvtárakban 1.109 olvasó./ 
A részvevők 58,2 százaléka /1.671 olvasó/ f i -
zikai munkás, 71 százaléka pedig /hozzávető-
legesen 2.050 olvasó/ szocialista brigádtag. 

A f i z i k a i a k r é s z v é t e l i a r á n y a kü-
lön figyelmet érdemel azért is, mert mig 
1974-ben a hálózat összes olvasóinak 45,9 szá-
zalékát alkották, most ebben az olvasómozga-
lomban ennél jóval nagyobb arányban vettek 
részt, ahogyan ezt a fenti adat is dokumentálja. 
Hozzátehetjük még, hogy a munkahelyekről, szál-
lásokról számos benevező fizikai dolgozó távo-
zott el a mozgalom időtartama alatt. Ha nem 
következik be ez a fluktuáció, közülük még töb-
ben teljesíthették volna a kijelölt könyvek elol-
vasására vonatkozó feltételeket. 

Igen jelentős vo l ta s z o c i a l i s t a b r i g á -
dok és a KIS Z - f i a t a l o k bekapcsolódása 
az olvasómozgalomba. Könyvtárosaink a szer-
vezés munkájában messzemenően támaszkodtak 
a helyi pártbizottságokra, a KISZ- és szakszer-
vezeti vezetőkre, a brigádokra, a brigádok ve-
zetőire, és sok esetben hatékony segítséget is 
kaptak tőlük. A mozgalomban való részvétel 
több helyütt brigádvállalássá lett, az olvasmá-
nyokat közösen beszélték meg a brigádok, a vé-
lemények különbözőségéből adódóan olykor pa-
rázs vita is kerekedett. Szeretném néhány kira-
gadott példával is illusztrálni az imént elmon-
dottakat: 

A Fémmunkás Angyalföldi Gyárában a fiata-
lok, a brigádok és a könyvtáros összefogásá-
nak eredményeként 117 olvasót /ebből 89 fizikai 
dolgozó/ sikerült bevonni a mozgalomba. A 
Móricz Zsigmond Klubkönyvtárban és a Hotech-
nika Vállalatnál színvonalas szóbeli vetélkedő-
kön adhattak számot a szocialista brigádtagok 
olvasmányaikról. Az Országos Szakipari Válla-
latnál az egyik - beszámoltatást célzó - vetél-
kedőt a könyvtáros közösen szervezte az Auró-
ra-brigáddal, 33 fő részvételével. Ugyanitt a 
László-Bencsik-darab megtekintésére - az ol-
vasómozgalomhoz kapcsolódóan - főként fizikai 
dolgozók szocialista brigádjait mozgósították. 



Az összefogás, az a tény, hogy az olvasómoz-
galom közös Üggyé vált, meghozta gyümölcsét 
a Csőszerelőipari Vállalatnál is: az eredetileg 
100 benevező olvasóval szemben végül is 191 
fő tett eleget a követelményeknek /ebből 93 f i z i -
kai munkás/; ugyanitt a munkahelyeken rende-
zett vetélkedő-sorozaton 41 szocialista brigád 
adott számot tájékozottságáról, az elolvasott 
könyvek ismeretéről; a sorozatot irodalmi est 
zárta, ezen sorsolták ki a jutalmakat a nyerte-
seknek. A jó kapcsolat, a különböző társadalmi 
szervek és a szocialista brigádok mégkeresése 
eredményezhette a Közlekedési Épitő Vállalat-
nál is, hogy a mozgalomban részt vevő 108 ol-
vasóból 88 volt fizikai munkás. Náluk is iro-
dalmi műsor keretében jutalmazták az arra ér-
demes olvasókat, miután előzőleg írásbeli ve-
télkedőkön bizonyíthatták a brigád tagok, hogy 
az általuk választott könyveket valóban elolvas-
ták. 

Az olvasómozgalom sikere a Kőfaragó Válla-
latnál, a Mélyépítőnél, a MÉLYÉPTERV-nél és 
a 23. sz. Ál l . Építőnél is nagyrészt azon mú-
lott, hogy a könyvtárosok ügyesen használták 
ki azokat a lehetőségeket, amelyekre - a párt-
ás KISZ-szervezeteket, a brigádokat és a helyi 
szakszervezeti vezetőket említve - korábban 
már utaltunk. 

Némileg érintettük már, éppen az utolsó 
mondatokkal, a b e s z á m o l á s n a k , az olvas-
mányok "számonkérésének", a könyvek elolva-
sásáról való meggyőződésnek az eszközeit és 
módozatait. Bármilyen formát alkalmaztak is 
a könyvtárosok, ez sohasem keltette valamifé-
le "vizsgáztatás" benyomását. Szóbeli és irásos 
vetélkedők, irodalmi estek és ankétok, csopor-
tos beszélgetések, tesztlapok, olvasóköri össze-
jövetelek stb. tömege szolgált arra, hogy az 
olvasók bizonyíthassák, valóban ismerik és ol-
vasták a mozgalom könyveit. Ahogyan már mon-
dottuk is, néha élénk vita, diskurzus keletke-
zett egy-egy mü, regénybeli figura, irói jel-
lemzés, életmű, a cselekmény egyes mozzana-
tai, az eszmei mondanivaló és más olyan kér-
dések körül, amelyek szinte igénylik a közös 
álláspont kialakítását. A MÉLYÉPTERV olva-
sói például Nemeskürty Istvánt is megkerestél:, 
hogy személyesen döntsön az egyik könyvében 
közölt adatok valódisága feletti vitában. 

A beszámoltatásban jelentős szerep jutott 
az e g y é n i b e s z é l g e t é s e k n e k ; a könyv-
tárosok sokszor éltek ezzel a lehetőséggel: 
pár mondattal "ellenőrizhették", hogy az olva-
só benevezése nemcsak névleges, hanem olvas-
ta is a kikölcsönzött könyvet. 

A felszabadulási olvasómozgalom .népszerű-
sítése, szélesebb körű propagálása érdekében 
a k ö n y v t á r i a g i t á c i ó és p r o p a g a n d a 
számtalan változatát alkalmazták a hálózat 

könyvtárosai. A fentieken kivül, amelyeket 
mint beszámoltatási formákat már említettünk, 
a faliújság, plakátok, tablók, röplapok, a vál-
lalati újságok, a brigádértekezletek, a szóbeli 
meggyőzés, az olvasási program prospektusai, 
ajánló könyvjegyzékek stb. által kinált lehető-
ségeket aknázták ki igen eredményesen az ol-
vas ótoborz ás céljaira. Ezek a propagandaféle-
ségek mennyiségileg nehezen mérhetők. A pro-
pagandának két - hatásában lényeges - területét 
azonban mégis kiemeljük; kizárólag a felszaba-
dulási olvasómozgalom népszerűsítésére, szé-
lesítésére, az eredmények felmérésére /bele-
értve a beszámoltatásokat is/, egyszóval a moz-
galomhoz kapcsolódóan 

178 k ö n y v k i á l l í t á s t k é s z í t e t t e k és 
109 k ö n y v t á r i r e n d e z v é n y t s z e r v e z -
tek a hálózat könyvtárai. /A rendezvények 
műfaji megoszlása: 1 iró-olvasó találkozó, 10 
előadás, ankét, műsoros est, 21 szóbeli vetél-
kedő, 59 irásos vetélkedő, 18 csoportos be-
szélgetés. A kisebb létBzámu csoportos beszél-
getések az adatok között nem is szerepelnek./ 

A rendezvények költségeit, az olvasók jutal-
mazásának anyagi fedezetét /többnyire vállala-
ti forrásból/ a szakszervezeti bizottságok, i l -
letve munkásszállásokon a helyi kulturális in-
tézmények biztosították, tekintélyes összegeket 
áldozva erre a célra. 

Kívánatos, hogy röviden összefoglaljuk a z 
o l v a s ó m o z g a l o m h o z f ű z ő d ő t a p a s z -
t a l a t a i n k a t , hogy könyvtárosok, olvasók vé-
leményének összegezésével mintegy a saját 
vélekedésünket is megfogalmazzuk azokról a 
kérdésekről, problémákról, melyekről idáig 
alig-alig esett szó. 

Egy, a hálózatot kellemetlenül érintő hiá-
nyossággal kezdjük: viszonylag kevés példányt 
kaptunk az olvasási programból, könyvlistából, 
az annotációkat és nevezési lapokat tartalmazó 
füzetekből. Nyugodtan állithatjuk, ha több pél-
dánnyal rendelkezünk és ezzel párhuzamosan a 
szervezőmunkát is javítjuk, a jelenleginél szé-
lesebb körre és rétegekre terjeszthetjük ki az 
olvasómozgalmat. De az olvasási kampány igy 
is jó eredményeket hozott a budapesti építőipar-
ban; hasznos volt, szives fogadtatásra talált 
mindegyik könyvtárban, ahol foglalkoztak vele, 
s az olvasók között is, és ez nem mellékes, 
hiszen ők voltak annak aktiv részvevői. Érde-
me ez a könyvtárosoknak, dicséri az olvasók 
buzgalmát, érdeklődését, de elismerés illeti 
azokat a szakembereket, szervezeteket is, akik 
és amelyek az olvasómozgalmat felsőbb hely-
ről kezdeményezték, lebonyolítását módszerta-
nilag megBzabták, vagy hasznos tanácsokkal se-
gítették. Az most kevésbé fontos, hogy elolva-
sott-e mindenki 6 könyvet, vagy hogy hányan 
olvastak annál jóval többet is a mozgalom ke-



retében. Lényegesebb, hogy ez az akció érdek-
lődést keltett idáig talán közömbös emberekben, 
ráirányította ismét a figyelmet az olvasásra, 
könyvtáraink működésére, szolgáltatásaira, -
és hogy számosan, kiknek köze volt a szerve-

zéshez, politikai feladatként igyekeztek megva-
lósítani a felszabadulási olvasómozgalom célki-
tűzéseit. 

BERKI IMRE 

A KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZAKKÖNYVTÁR EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK 

ELŐNYEI EGY VÁLLALAT PÉLDÁJÁN BEMUTATVA 

A fejlett szocialista társadalom építése idő-
szerűvé teszi a közművelődési program meg-
fogalmazta feladatok megvalósítását, a közös-
ségi tudattal rendelkező szocialista embertí-
pus kialakulásának elősegítését, s a tudomá-
nyos-műszaki fejlődés követelményei szükség-
szerűvé tették a vállalati, intézményi tájékoz-
tató bázisok létesítését és információs tevé-
kenységük hatékonyságának fokozását. 

A közművelődési és a szakkönyvtárak külön-
válása történelmi folyamat volt s ma az álta-
lános gyakorlat nemcsak a feladatkörében elté-
rő jellegű, hanem a létében és működésében 
is két egymástól teljesen független tevékenysé-
get, illetve szervezetet különböztet meg. A do-
log lényegét illetően azonos, a világ és a szű-
kebb szakma dolgaiban eligazodni tudó ember 
kifejlődését támogató tevékenység végzésére a 
vállalatok, intézmények többsége tehát különbö-
ző okokból és különféle meggondolásokból két 
létesítményt, mégpedig egy közművelődési/vagy-
is 'Szakszervezeti"/ és egy szak - /azaz 

"műszaki"/ könyvtárat tart fenn. Amint azt a 
köznapi megnevezésük is mutatja, az egyik 
gazdája rendszerint a vállalat szakszervezeti 
bizottsága, vagy a szakmai szakszervezet terü-
letileg illetékes központja, mig a másik a vál-
lalat valamelyik gazdasági részlegéhez tartozik. 
Bár számos jogi és gyakorlati akadálya van e 
két rokon létesítmény egyesítésének, mégis 
jobban kellene élni az együttműködésükből mind-
kettejükre és az olvasóra is származó számos 
előnnyel. 

A Villamosszigetelő és Műanyaggyár egy az 
ország középüzemei közül. Szakkönyvtárának az 
alapjait az ötvenes évek közepe táján rakta le, 
akkor amikor a közművelődési könyvtára már 
több, mint egy évtizedes múltra visszatekint-
ve a vállalat dolgozóinak közel ötven százalé-
kát olvasójának tekinthette. A két könyvtár tu-
datos együttműködésének első jele a közös helyi-
ségbe költözés volt. Az érdekeltek nagyrésze 
igy szerzett tudomást a szakkönyvtár létezésé-
ről . 

Volt egy korszak, amikor a vállalati szak-
szervezeti könyvtárak többsége feltehetően ne-
héz időket élt át, nevezetesen arra az időre 
gondolunk, amikor a szakszervezetek a könyv-
táraikat és azok személyzetét átadták vállalati 
kezelésbe. Emlékezetes ekkor több szakszerve-
zeti köpyvtár lebegett légüres térben, keresve 
a vállalatnál a tevékenységét az érdeme sze-
rint értékelő és szivén viselő gazdát. Az em-
iitett vállalatnál ezidőtájt szervezték önálló 
csoporttá a "Műszaki Tájékoztató és Propagan-
da Irodát", melynek a szakkönyvtár mellett a 
közművelődési könyvtár is egyenjogú tagja lett. 
Az együttélésből ebben az esetben a közmű-
velődési könyvtár jutott haszonhoz, mivel gaz-
dát találva a "vállalathoz tartozott" s ennek 
előnye a későbbiekben egyaránt megmutatko-
zott a dologi és a személyi juttatásokban. A 
csoportszervezeten belül a vállalat gazdasági 
vezetése igy főosztályi szintig biztositottan ér -
tesül a közművelődési könyvtár tevékenységé-
ről, feladatairól, munkatervéről és természe-
tesen gondjairól is. 

Az élet diktálta fejlődés következtében a 
szakkönyvtár állománya összehasonlíthatatlanul 
gyorsabban fejlődött és lassan szűkké és ké-
nyelmetlenné vált az együttműködés addigi ke-
rete, a közös helyiség. A szakkönyvtár elköl-
tözésével megkétszereződött a közművelődési 
könyvtár alapterülete s az előbbi fejlesztésének 
a terhére lehetőség nyilt a közművelődési könyv-
tár uj felszerelésére és szabadpolcos rendsze-
rűvé való átalakítására, amire egyébként egy 
termelő üzemben ki tudja mikor került volna 
sor. 

Bár a könyvtárak most már külön helyiség-
ben működnek, szervezetileg továbbra is egy 
csoportba tartoznak. Ez biztositja a további 
együttműködés feltételeit, amire annál is in-
kább szükség van, mivel a különválással szem-
betűnően megmutatkozott közművelődési tevékeny-
ségük egyik hiányossága. Köztudott, hogy a 
szakkönyvtárak szerzeményezésének sokkal job-
bak az anyagi alapjai, mint a közművelődési 



könyvtárakéi. Ismeretes viszont az is, hogy a 
vállalati információs bázisok, igy a szakkönyv-
tárak elsődleges feladata a vezetés tájékozott-
ságának a biztosítása. És mert vannak anyagi 
problémák és vannak létszám gondok, szinte 
természetes, hogy az alapfokú szakismerete-
ket nyújtó, vagy azt felfrissítő szakirodalomnak 
jelenleg nincs egyértelmű és az ehhez indokol-
tan szükséges lehetőségekkel rendelkező gazdá-
ja. 

Ezt felismerve az emiitett vállalatnál 1976-
tól kezdődően kísérletképpen a szakkönyvtár a 
nagyobb anyagi lehetőségeivel élve fokozott f i -
gyelmet szentel a gyűjtőkörébe vágó, továbbá 
az alaptudományok területéből az alap- és kö-
zépfokú szakirodalom beszerzése s ezeket a 
feldolgozásuk és állományba vételük után l e t é -
t i a n y a g k é n t á t a d j a a s z e r v e z e t i l e g 
e g y c s o p o r t b a n t e v é k e n y k e d ő , de más 
összetételű és igen jelentős számú olvasótábor-
ral rendelkező közművelődési könyvtárnak. Ez-
zel a jobb ellátottság mellett felszabadítja a 
közművelődési könyvtár beszerzési keretének 
egy részét, biztosítja a fizikai dolgozók szak-
irodalmi ellátottságát s cserébe e müvek gya-
korlott terjesztését, illetve az igy felkeltett, 
de ki nem elégített érdeklődésű olvasók átirá-
nyítását kapja. 

A fentiekben egy vállalat példáján keresztül 
kívántuk érzékeltetni, hogy a m á s - m á s 
f o r r á s o k b ó l e r e d ő k ö l t s é g v e t é s i f e -

d e z e t t e l , k ü l ö n m ű k ö d é s i és s z e r v e -
z e t i s z a b á l y z a t t a l , ö n á l l ó á l l o m á n y -
n y i l v á n t a r t á s s a l r e n d e l k e z ő k ö z m ű -
v e l ő d é s i és s z a k k ö n y v t á r a k a v á l -
l a l a t s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é b e n e g y 
c s o p o r t o n b e l ü l e g y ü t t m ű k ö d v e m i -
l y e n k ö l c s ö n ö s e l ő n y ö k h ö z j u t h a t n a k 
s hogyan segíthetik viszonylag egyszerű eszkö-
zökkel egymás tevékenységét - végeredményben 
a közművelődési program megvalósulását. 

SIPOS CSABA 

A cikkben vázolt szervezetről közöljük a 
Vasas Szakszervezet Központi Könyvtára veze-
tőjének, Karácsonyi Jánosnénak a megjegyzé-
sét: 

A szakszervezeti könyvtár sehol sem került 
vállalati kezelésbe, a gazda mindenütt változat-
lanul a vállalat szakszervezeti bizottsága. 
Helyi adottság a Villamosszigetelő és Műanyag-
gyárban, hogy a műszaki könyvtár vezetője vá-
lasztott szakszervezeti funkcionárius, az SZB 
kulturfelelőse, s mint ilyen, felelős a szakszer-
vezeti könyvtár működéséért is. Az együttmű-
ködés mindkét könyvtár, i l l . a vállalat egész 
kollektívája számára, előnyös, és példamutató 
mások számára. 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERV 
A SZAKSZERVEZETI KÖNYVTÁRAKKAL 1976-RA 

A Szakszervezetek Budapesti Tanácsa könyvtá-
ri referensével egyetértésben, 1976-ra is az 
évek során legtöbb eredményt hozó együttmű-
ködési feladatokat terveztük. Figyelembe vet-
tük a hálózati központok észrevételeit, kíván-
ságát, az együttműködés tartalmát illetően. 
A hálózati központok vezetőinek értekezletén 
többször elhangzott, hogy sokéves tapasztalat 
szerint a legeredményesebb a kiadványcsere, 
az átfogóbb olvasómozgalmi és a továbbképzés 
területén kialakult együttműködési gyakorlat. 

Igy az évi tervünk is elsősorban erre épül. 

1. Valamennyi hálózati központhoz és önálló 
szakszervezeti könyvtárhoz eljuttattuk tovább-
képzési tervünket. A jelzett igényeknek meg-
felelően folyamatosan értesítést küldünk ren-
dezvényeinkről. 

2. Az 1976-os kiadványokra - amelynek terve 

szintén minden hálózathoz eljutott - befu-
tott igények folyamatos kielégítését szervez-
zük. A hálózati központokkal együtt szorgal-
mazzuk, hogy minél több könyvtárhoz eljus-
sanak a kiadványok. Különös tekintettel a 
szakszervezeti könyvtárak javaslatai szerint 
készülő tematikus bibliográfiákra. 

3. A közös rendezésben már hagyományossá 
váló könyvheti könyvbemutató rendezvénye-
ket ezévben is együtt szervezzük meg. 

4. Két témából tervezünk közös tapasztalatcse-
rét: 
a./ A két hálózat ifjúsági felelőseinek kap-

csolatáról, 
b./ A dolgozók iskolájának tanulói a könyv-

tárban cimmel. 

5. Két kerületben /III., XI. / tanácskozást 
kezdeményezünk a Fővárosi Művelődési Ház-



zal együtt az illetékes szakszervezetek és 
tanácsok képviselőivel a munkásszállások 
könyvtári ellátásáról. 

6. Szervezzük és irányítjuk a hálózati közpon-
tokkal együtt, a kerületi könyvtárak és a 
területükön működő szakszervezeti könyvtá-
rak tapasztalatcseréit, közös könyvismerte-
téseit és közös kerületi olvasómozgalmi ak-
cióit. 

7. A Könyvtári Hiradó szerkesztőségének mun-
kájában rendszeresen részt vesznek a szak-
szervezeti könyvtárak képviselői. Folyama-
tosan beszámolunk a két hálózat együttmű-
ködésének tapasztalatairól. 

KIRÁLY LÁSZLÓNÉ 

SZELLEMI TOTO A SZOVJETUNIÓRÓL 

A Szovjet Kultura Hete alkalmából és az SZKP XXV. kongresszusa tiszteletére 6 fordulós szel-

lemi totót indítottunk a felnőtt könyvtárakban 1975 novemberében. Célja a Szovjetunió kulturális és 

gazdasági életének, irodalmának bemutatása két folyóirat feldolgozása alapján. 

A kérdéseket a "Szovjetunió" és az 1975-ben indult "Szovjet Irodalom"-ból állítottuk össze. 

A könyvtárak ügyesen használták fel az iskolákkal való kapcsolat elmélyítésére az akciót. A mi 

totókérdéseink ugyanis kapcsolódtak az iskoláknak meghirdetett "K i tud többet a Szovjetunióról" 

1975/76-os pályázatához. Többen saját olvasóikból szerveztek játékosokat. 

A könyvtárosok havonta maguk értékelték a beérkezett válaszokat és jutalmazták a nyerteseket. 

Havonta összesen 1G00 totólapot osztottak szét. A totójáték még tart, az áprilisi utolsó forduló 

után a "Szovjet Kultura és Tudomány Háza"-ban ünnepélyes műsor zárjg majd az akciót. 

Az MSZBT pályázati felhívása - amelyet alább közlünk - folytatása és összegezése lehet e fé l -

éves munkának. Kérjük a könyvtárakat, hirdessék meg olvasóiknak a pályázatot, s azok a könyv-

tárosok, akik eddig is lelkesen dolgoztak e munkában, pályázzanak a könyvtárosoknak meghirdetett 

témákban. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! 

A Magyar Szovjet Baráti Társaság, a Lapkiadó Vállalat és a Szovjet Irodalom cimü folyóirat 

szerkesztősége 1976 április 4-től november 7-ig,terjedő időszakban pályázatot és szellemi toto já-

tékot hirdet a folyóirat megjelenésének évfordulója alkalmából. 

A PÁLYÁZAT FORMÁI 

1./ " L e g k e d v e s e b b o l v a s m á n y o m " /versem/ cimmel 

1-5 oldal terjedelemben beküldhető élménybeszámoló, illetve elemzés a Szovjet Irodalomban 

megjelent valamelyik műről. 

I. dij 5000 Ft 

n. dij 4000 Ft 

Hl. dij 3000 Ft 

továbbá 5 db 1000 Ft-os vásárlási utalvány 

2./ P á l y á z a t a k ö n y v t á r o s o k r é s z é r e 

A Szovjet Irodalom cimü lap olvastatásával kapcsolatos tapasztalatok, olvasói visszhangok, i l -



letve a folyóirat népszerűsítésére, olvastatására vonatkozó ötletek bektlldése 2-6 oldal terjedelem-

ben. 

I. dij 5000 Ft 

H. dij 3000 Ft 

Hl. dij 2000 Ft 

továbbá 5 db 1000 Ft-os vásárlási utalvány 

3./ Ö s s z e á l l í t á s a szovjet kulturális sajtóban megjelent tanulmányokból, cikkekből, riportok-

ból, illetve irodalmi művekből, amelyeket szívesen látna a Szovjet Irodalom hasábjain. A javasla-

tokhoz rövid indoklást is kérünk és kb. 8-10 mü megnevezését, 2-5 oldal terjedelemben. 

/A pályázaton esztéták, kritikusok, irodalmárok, magyar- és orosz szakos tanárok, diákok, 

műfordítók is részt vehetnek./ 

I. dij 5000 Ft 

H. dij 4000 Ft 

m . dij 3000 Ft 

továbbá 1 db 2000 Ft-os vásárlási utalvány 

4 ./ S z e l l e m i t o t o 

A Szovjet Irodalom cimü folyóirat 1976/1-10 számai alapján összeállított kérdések megválaszo-

lása, 

I . dij 5000 Ft 

H. dij 4000 Ft 

m. dij 2000 Ft 

továbbá 2 db 1000 Ft-os vásárlási utalvány, tárgyjutalmak. 

A pályázaton bárki részt vehet /szocialista brigádok, szakkörök, egyéb kollektívák közösen is 

pályázhatnak. / 

Egy pályázó többféle pályázati formában is részt vehet. 

Beküldési határidő minden pályázati formában: 1976. november 7. 

Beküldendő: 1071 Budapest, Gorkij fasor 45. MSZBT Kulturális Osztálya 

Eredményhirdetés; 1977 áprilisában. 

Kérjük a nevet és a lakcímet olvashatóan ráirni! 



Az idegen nyelvű állomány a FSZEK könyvtáraiban 
Az idegen nyelvek ismerete iránti igény az 

utóbbi években nagy mértékben megnövekedett. 
Ennek jelentőségével társadalmi méretekben 
kell számolni. 

A tudományos eredményeknek a termelésben 
való alkalmazása meggyorsult, a szakemberek 
legfőbb törekvése tehát, hogy minél rövidebb 
idő alatt és minél szélesebb körből ismerked-
jenek meg a legújabb kutatási eredményekkel. 
A "széles kör" nemzetközi tájékozódást is. j e -
lent, s ennek nem lehet akadálya például szak-
fordítások vagy a nyelvismeret hiánya. A tu-
dományos és termelő munka legszélesebb terü-
letein vált szükségessé és nélkülözhetetlenné 
a nyelvtudás, és tegyük hozzá nem is csak 
egyetlen nyelv tudása. 

A nyelvismeret igénye azonban nem korlá-
tozódik csupán a szakemberekre. Az idegen-
forgalom növekedése nemcsak a vendéglátóipar-
ban ós idegenforgalomban dolgozók nyelvisme-
retét igényli, hanem az évente több tízezer 
külföldre utazó turistáét is. 

Az utóbbi években egyre több iskolában szer-
veztek idegen nyelvi tagozatos osztályokat, 
megszaporodott a nyelvtanfolyamok, nyelvklubok, 
megnőtt a nyelviskolákon részvevő hallgatók 
száma. 

Az idegen nyelvek népszerűsége társadalmi 
méreteket öltött és ez a tény a könyvtárakkal 
szemben is újfajta követelményeket támaszt. 
A legújabb külföldi tudományos szakkönyvek, 
legjobb tájékoztató eszközök, legkurrensebb 
folyóiratok nem elég ha csak egy-két szak-
könyvtárban találhatók meg, a közművelődési 
könyvtárak olvasói is egyre nagyobb számban 
igénylik ezeket. Az irodalmi ismereteket bőví-
tő és a nyelvtanulást, a gyakorlást elősegítő 
szépirodalmi müveket is természetes és nem 
rendkívüli szolgáltatásként kell a közművelődé-
si könyvtárakba is beszerezni. 

Az igények és lehetőségek azonban könyvtá-
raink legtöbbjében még igen messze esnek 
egymástól. Külön költségvetés hiján a meglé-
vő - egyébként is szűkös - pénzügyi keretből 
kell "kigazdálkodni" az idegen nyelvű könyve-
ket. Ez az utóbbi évek növekvő könyvárai mel-
lett nem mindig sikerült. Súlyosbítja a helyze-
tet a könyvtáraink nagy részében krónikussá 
váló helyhiány, amely lehetetlenné teszi az ál-
lomány fejlesztését. Szeretnénk hinni, hogy 
csak átmeneti probléma, egyelőre azonban sok 
helyen a vásárlás akadálya az a tény is, hogy 
az idegen nyelvű könyvek csak könyvesboltokban, 
feldolgozatlanul szerezhetők be. A Könyvtár-
ellátó az 1975-ös évben kísérletet tett az ide-

gen nyelvű könyvek terjesztésére is, ezek az 
eredmények azonban korántsem megnyugtatóak. 
Az idegen nyelvű könyvállománynak csak egy 
kis részét közölték jegyzékeken - szépirodal-
mat szinte semmit, i l letve nagyon keveset -
és a szállítás is körülményesen, esetenként 
négy-öt részletben történt. 

Ezeket a nehézségeket tudomásul vehetjük, 
de nem fogadhatjuk el, különösen perspektivi-
kusan nem. Keresnünk kell azokat az eszközö-
ket, amelyekkel jelen körülményeink között is 
eredményeket érhetünk el, és kutatni azokat a 
lehetőségeket, amelyeket a jövőben igénybe ve-
hetünk. 

1975-ben felülvizsgálatot végeztünk, amely-
nek során számbavettük a FSZEK kerületi 
könyvtáraiban található idegen nyelvű könyvek 
mennyiségét, minőségét és a szolgáltatások 
körét. 
A z i d e g e n n y e l v ű á l l o m á n y m e n y -
n y i s é g i m u t a t ó i 

A hálózatban található idegen nyelvű köny-
vek száma 1974. dec. 31-én: 20.398 db. 
Angol: 4.333 21,2% 
Német: 12.064 59,2% 
Francia; 2.568 12,6% 
Orosz: 1.236 6,1% 
Egyéb: 197 0,9% 

100,0% 
Az idegen nyelvű állomány a hálózat össz-

állományának 1,46%-a. A szóródás az egyes 
könyvtárak között rendkívül nagy. 17 könyv-
tárban egyetlen idegen nyelvű könyv sincs, 6 
könyvtárban nem éri el a számuk a százat 
sem. Háromezren felüli állományt két könyv-
tárban találunk, ( l -es és 10-es) 

663 kötetnyi idegen nyelvű állománnyal nyi-
tott 1975 végén a 12-es uj, kőbányai könyvtár 
/ez az adat nem szerepel a fentiek között/. 
Jelentős helyet foglal el a kézikönyv állomány, 
a többi idegen nyelvű könyv főleg a nyelvet 
tanulókat segiti, akik a Pataky István Művelő-
dési Ház nyelvstúdiójában tanulnak. 

Nyelvek szerinti megoszlás könyvtáranként; 
Német nyelvű állomány 22 könyvtárban, angol, 
francia és orosz 19 könyvtárban található, a 
12 helyen meglévő "egyéb" nyelvű irodalom 
olasz, spanyol és cseh nyelvű. 

Az 1974-ben vásárolt könyvek száma: 
1268 db, Ft-értéke: 148.608 . Ft, tehát egy 
könyv átlagértéke 117,40 Ft. 

Az 1975 szeptember 30-ig vásárolt könyvek 
száma 345 db, Ft-értéke: 56.458 Ft. 

Bár a számok önmagukban is igen szemlé-
letesek, nem volna helyes ha csupán ezek alap-



ján messzemenő következtetéseket vonnánk le. 
Megállapítható ugyan, hogy a hálózat idegen 
nyelvű könyvellátottsága meglehetősen csekély, 
de ennek okairól fent már esett szó. Csak a 
darabszám alapján az sem értékelhető vajon 
van-e értelme 50 db idegen nyelvű könyvnek 
valamely könyvtárban, ráadásul ha az esetleg 
3-4 nyelvű anyagból tevődik össze, hiszen e l-
képzelhető, hogy valamely tudományág alapve-
tő, magyar nyelven nem található könyveiről 
van szó, s ebben az esetben jelentőségük igen 
nagy. Két fontos tényezőre azonban ki kell tér-
nünk. Valamely közművelődési könyvtár állo-
mányának értékét nagy mértékben meghatározza 
annak időszerűsége, amely csak folyamatosan 
és tervszerű szerzeményezéssel biztositható. 
Természetesen vonatkozik ez az idegen nyelvű 
könyvekre is. Igaz, hogy adatgyűjtő lapunkban 
az utolsó másfél év szerzeményezését vizsgál-
tuk meg, és ennyi kiesés még nem jelenti va-
lamely állomány stagnálását vagy elavulását. 
7 könyvtárból azonban/a 23 közül/ jelezték, 
hogy 5-6 éve egyáltalán nem gyarapították az 
idegen nyelvű könyveket, s ha ehhez hozzászá-
mítjuk azt, hogy négy könyvtárban az utóbbi 
másfél évben a vásárolt könyvek száma alig 
éri el a tizet, megállapíthatjuk, hogy az ide-
gen nyelvű állománnyal rendelkező könyvtára-
ink felében a szerzeményezés nem folyamatos. 
Ezt a tényt erősiti még egy helytelen gyara-
pítási gyakorlat is: a könyvtárak egy része az 
idegen nyelvű könyvek vásárlását évenként egy 
alkalommal - többnyire az év utolsó negyedévé-
ben - végzi. Ez azért alakul igy, mert a könyv-
tárvezetők erre az időre már fel tudják mérni 
mennyi a "maradék pénzük", amelyre az ÁKV 
jegyzékekhez nem lesz szükségük. Ezért a pén-
zért azután azt vásárolnak ami éppen kapható. 
Megjegyezzük, hogy felmérésünk időpontjának 
lezárásáig - 1975 szeptember 30-ig - 11 könyv-
tár az év folyamán még egyetlen idegen nyelvű 
könyvet sem vásárolt, és ezek között számos 
nagy könyvtár is van, amelyek viszonylag jelen-
tős idegen nyelvű állománnyal rendelkeznek. 
Talán nem korai és elhamarkodott az a megál-
lapításunk, hogy könyvtáraink jelentős részében 
az idegen nyelvű állomány fejlesztése alkalom-
szerű, nem eléggé átgondolt. 

Még egy megfigyelés eredményét rögzíthet-
jük már a felmérés adatainak számszerű ösz-
szesitése alapján is. Bár, mint fentebb közöl-
tük negyven könyvtárunk közül 23-ban található 
kisebb-nagyobb idegen nyelvű könyvgyűjtemény, 
mégis egész kerületek, jelentős városrészek 
maradnak ki a könyvtáraknak ebből a fontos 
szolgáltatásából. Például a XIV, XV, XVII, 
x v n i , XIX, XXII. kerület egyetlen könyvtá-
rában sincs idegen nyelvű könyv, vagy szá-

muk minimális. /Pl. a 43-as könyvtár 23 db 
orosz nyelvű szépirodalmi "állománya" ebben 
az esetben elhanyagolható,/ Nem hihetjük, 
hogy az olvasók érdeklődésének teljes hiánya 
alakította ezt ki. Bizonyos, hogy az érintett 
könyvtárak mindegyikében nagyon súlyos a 
helyhiány, a kérdést azonban mégsem vethet-
jük el és főként nem véglegesen. 

A z i d e g e n n y e l v ű á l l o m á n y ö s s z e -
t é t e l e 

A 23 könyvtár közül hétben szépirodalmi 
müvek képviselik az idegen nyelvű irodalmat, 
két könyvtárban csak kézikönyvek, a többi 
könyvtárban i vegyesen szépirodalom és szak-
irodalom is található. A 22-es és 37-es könyv-
tárak, ha az olvasói igények, a pénzügyi ke-
retek és a rendelkezésre álló hely ugy kíván-
ja az idegen nyelvű állományt csak szépirodal-
mi müvekből alakítják ki. Az emiitett két 
könyvtár nagyságrendje azonban a szaktájékoz-
tatásban is kivánatossá tenné néhány magyar 
nyelven nem kapható szakkönyv beszerzését. 

Örvendetes, hogy nagyobb könyvtárainkban 
a tájékoztató munka fontos eszközeinek tekin-
tik a csak idegen nyelven hozzáférhető lexi-
konokat, kézi-és segédkönyveket, értelmező 
szótárakat, albumokat, címtárakat stb. Főként 
az általános lexikonok és enciklopédiák, a mű-
szaki tudományok éB a képzőművészet köréből 
törekedtek a szűkös lehetőségek ésszerű ki-
használásával az állomány kiegészítésére. 
/2-es, 6-os, 9-es, 28-as és 35-ös könyvtár/. 
Az uj kőbányai 12-es könyvtár is intenziven 
alakítja idegen nyelvű állományát. Az óbudai 
8-as könyvtár pedig tanárok közreműködésével 
egészítette ki a most szervezett orosz tanítá-
si nyelvű középiskola diákjainak igényei alap-
ján. 

Ahhoz, hogy lehetőségeinkkel megfelelően 
élhessünk, mindenekelőtt tisztában kell lennünk 
az igényekkel különösen, ha lehetőségeink kor-
látozottak. Vizsgálódásunk során csak igen ke-
vés helyen találkoztunk az idegen nyelvű állo-
mány iránti igények kutatásával, kérdésünkre 
csupán négy könyvtárból jeleztek az utóbbi tiz 
évben végzett vizsgálatot. Közülük a 10-es 
könyvtárban 1970-ben két hónapig figyelték az 
állomány forgalmát. Nyelvek szerint regiszt-
rálták a kölcsönzött könyvek számát, főként 
az állománygyarapításhoz kívántak segitséget 
kapni. A jelzett két hónap alatt az összes köl-
csönzött könyv 5 százaléka volt idegen nyelvű, 
nagyobb részük német szépirodalmi mű. 

Rendkivül alapos vizsgálatot végeztek az 
l - e s számú könyvtárban 1973-ban. Évek óta 
kiemelt feladatként kezelik az idegen nyelvű 
állomány alakitását, s a felméréssel további 



munkájukhoz kerestek igazolást és eligazítást. 
Tanulmányukat a Tapasztalataink sorozatban 
nyomtatásban is közölni fogjuk, addig is néhány 
igen tanulságos adatot emlitenénk példaként: 
Olvasóik 12%-a olvas idegen nyelven, állomá-
nyuk 11,6%-a idegen nyelvű könyv. Hangsúlyoz-
zák ennek állománykiegészitő voltát. Ezt igazol-
ta felmérésük azon eredménye, hogy a kölcsön-
zött könyveknek 85%-a még nem jelent meg ma-
gyar nyelven, az érdeklődés tehát főként ezekre 
a müvekre irányult. 

A vizsgálat kiterjedt az idegen nyelven olva-
sók korára, iskolai végzettségére, lakóhelyére. 
Ez utóbbinál a természetes vonzáskörnél /szom-
szédos kerületek/ szélesebbkörü érdeklődés a 
fővárosi ellátottság hiányosságaira is figyelmez-
tet. Regisztrálták a kölcsönzött köteteket nyel-
venként, tartalom, és tárgykör szerint. Fe l -
jegyezték a ki nem elégített igényeket is. Rend-
kívül érdekes eredményeket kaptak az olvasás 
indítékának vizsgálata tekintetében. Tanulás, 
gyakorlás, szórakozás, munka szerepel a vá-
laszok között, de az egyes kategóriák között so-
ha nincs éles határvonal. 

Az l - es könyvtár felmérésének eredményei 
megerősítik azt a meggyőződésünket, hogy az 

idegen nyelvű állomány szerves része a közmű-
velődési könyvtári ellátásnak. 

Néhány következtetés a hálózatban végzett 
vizsgálat alapján: szorgalmazni kell az o l v a -
s ó i i g é n y v i z s g á l a t o k a t és ennek megfe-
lelően alakítani a könyvtárak idegen nyelvű ál-
lományát. A szűkös pénz és hely viszony okra 
való tekintettel a négy-öt nyelvű anyag gyűjté-
se helyett a leginkább igényelt idegen nyelvű 
anyag kialakítására és ennek f o l y a m a t o s 
gondozására kell törekedni. A kevésbé keresett 
nyelven összegyűjtött könyveket át kell adni az 
arra igényt tartó könyvtárnak. Az igy létreho-
zott bővebb választékú állománycsoportok könyv-
tárközi kölcsönzéssel a hálózat valamennyi ér-
deklődő olvasójának igényeihez is jobban alkal-
mazhatók. A könyvtárak az év elején tervezzék 
meg az idgen nyelvű állományra fordítható pénz-
összeget, hogy a fejlesztés folyamatosságát biz-
tosithassák. 1975-ben 5 könyvtár kapott 10-15 
ezer Ft pótkeretet idegen nyelvű állományának 
fejlesztésére. Ha módunk lesz rá, ezzel a le-
hetőséggel a jövőben is élni kivánunk. 

SZ. RICHLICH ILONA 

Á soroksári fonotékáról 
- Tessék mondani, nincs mese szöveg nél-

kül? 
Szóval ez fonotéka. "Csak" fonotéka. Még 

nem zenei részleg. 
Az első teljes évünk mint fonotéka-év te -

kinthető, könyvünk-kottánk alig, és az év nagy 
részében még nem is kölcsönöztünk. A nem 
zenei hangzóanyagot egyenértékűnek tekintjük 
a zenei hangzóanyaggal, és ennek megfelelően 
hivatalból gyűjtjük /és teljes cimleirással lát-
juk el/. Hangzóállományunk több mint 900 le-
mezből és majdnem 40 felvételezett szalagból 
áll, melynek 70%-a zenei és 30%-a nem-zenei 
illetve vegyes. 

A fentiekből látható, hogy fonotékánk nem 
az elterjedt összetételű és tevékenységi körű. 
/Néhány szakkönyvtári és kifejezetten gyer-
mek-fonotékától eltekintve, általában ifjak és 
felnőttek számára nyújtanak elsődlegesen ko-
molyzene-hallgatási lehetőséget/. Mi minden-
féle zenei és nem-zenei, valamint tanulási 
anyag gyűjtésével foglalkozunk, méghozzá gyer-
mek-, ifjúsági- és felnőttvonatkozásban egya-
ránt. Ugy is mondhatnánk, hogy "gyermek-ori-
entált"-ak vagyunk. Ezt mutatja a beiratkozot-
tak és a csoportos hallgatásokon megjelentek 
száma is: 343 beiratkozott hallgatónkból 271 

gyermek, 42 diák és a fennmaradó 30 egy ré-
sze is 30 éven aluli. A könyvtárban tartott 
hangzóanyagos csoportos-foglalkozások 200 kö-
rüli felnőtt hallgatóságával szemben /és ebben 
az ifjúsági is benne van/ a gyermek hallgató-
ság majd 2400 fő. 

Soroksár elég elzárt, főként munkás-paraszt 
terület volt. Ma a munkásréteg dominál. Még 
ilyen körülmények között is figyelemreméltó, 
hogy 72 felnőtt egyéni hallgatónk közül 37 mun-
kás, illetve szakmunkástanuló /több, mint 50%/. 
A 271 óvodás és általános iskolás egyéni hall-
gatónál a munkás, paraszt és közvetlen a ter-
melést irányító szülök gyermekeinek arányszá-
ma még nagyobb. Külön azért nem figyeltük, 
mert az egyéb hátrányos helyzetű gyermekhall-
gatóinkat is figyelembevéve Aisegitőiskolás, 
stb./ gyermekhallgatóságunk majdnem egésze 
a kiemelten segítségnyújtásra szorulók közül 
kerül ki. 

Nem témaváltás, amikor most Soroksár ze-
nei kultúrájáról kezdek beszélni. Megkezdtük 
a zenei helytörténet anyagának gyűjtését, ami 
széles visszhangot váltott ki, olyannyira, hogy 
Soroksár idős zenészei, - akik között számos 
országos név is akad, - aktiv segítőtársaink 
lettek. 



"Tessék mondani, nincs mese szöveg nél-
kül ?" 

És most tartunk a lényegnél. Az utóbbi é -
vek párthatározatainak egyik legfontosabb vo-
nása, hogy a műveltségi különbségeket csök-
kenteni kell. Ez a feladat elsősorban a fizikai 
dolgozók és gyermekeik kulturális ellátásának 
szélesítésében jelentkezik. Könyvtárosok va-
gyunk, mindnyájan tudjuk, mit jelent a könyv-
tárra-nevelés. Képzeljük el, mint jelent a fo-
notékára-nevelés; 

Bejön az óvodás és meghallgatja ft madár-
hangokat, a Télapó-dalokat, aztán az Állatker-
ti utmutatót. Már az Állatkerti utmutatónál ve-
ri a taktust kis lábikólval. Aztán következik 
a Hófehérke, a Micimackó, majd megint a Pi-
roska és a farkas, a Kiflikandur, végül Prokof-
jev: Péter és a farkas-a /persze ennél sokkal 
több/. És közben játszik, játszik. És énekel. 
És veri a taktust. És végül: 

"Tessék mondani, nincs mese szöveg nél-
kül ?" 

Az a gyerek, aki megszerette a fonotékát, 
az visszalratkozlk, amikor felnőtté válik. És 
könyvtár-használó. A gyermekrészleg zenei a -
nyaga lassan teljesen kiürül, és fordítva: a fo-
notékában már az olvasmányok, az előadások, 
iskolai vagy rádióélmények alapján kérnek han-
gosanyagot. 

Ugy érezzük, hogy a fonotékára-nevelés ma-
radandó kulturélményt nyújt olyan rétegeknek 

is, akiknek egyébként nem, vagy csak átmene-
tileg, vagy igen nehezen tudnánk ezt nyújtani. 
Ezért a fonotékára-nevelést tartjuk legfonto-
sabb feladatunknak. Ennek eszközei lényegében 
a fono téka működésével azonosak: gyermekek 
részére illusztrált katalógus, sok gyerek-anyag, 
sok gyerek és felnőtt számára egyaránt hasz-
nálható nem-zenei anyag /madárhangok, hang-
szerek hangjai, versek, híres emberek hangjai, 
leckék stb./, és értékes irodalmi müvek köny-
nyüzenei feldolgozásai /Weöres, József Attila 
stb./, természetesen a zenei anyagon tul, hi-
szen zenére nevelünk, mint óvodás hallgatónk 
többször idézett kis mondata is mutatja. 

Rendkívül fontos a környező művelődési lé-
tesítményekkel /iskola, óvoda stb./ való együtt-
működés, főleg azok csoportos foglalkozásai-
nak illusztrálásában. 

Két dologra hívnánk fel külön a figyelmet: 
1. Nálunk a hallgatók nem "beugranak", ha-
nem hosszabb időt töltenek el /közben tanul-
nak, olvasnak, kézimunkáznak/ 2. Kapcsoló-
táblával dolgozunk /és ezt minden uj fonotéka 
figyelmébe ajánljuk/, melynek segítségével a 
hallgató által választott bármely helyre tudjuk 
a programot eljuttatni. Ezek által otthonosab-
bá, hangulatosabbá tudjuk tenni az ott töltött 
időt. 

ZENGŐ GÁBORNÉ 

Olvasóterem a Karinthy Frigyes úton 

A hálózat könyvtáraiban az olvasótermi fé-
rőhelyek száma az utóbbi öt évben emelkedett. 
Arányaiban ennél is lényegesen jobban nőtt az 
igénybevétel mértéke. 

A kézikönyveket munkában, szellemi szóra-
kozásban egyaránt sokan használják. Pedagó-
gusok és könyvtárosok együttesen segitik elő 
az olvasási kultura elmélyitését. 

A továbbfejlődéshez szükséges, hogy elemez-
zük a felmerülő igényeket mind a könyvek tar-
talma, mind az igénybevevők szerint. 

Az eltérő adottságok miatt átfogó vizsgálat 

helyett egyelőre egy-egy könyvtár számbavéte-
le a célravezetőbb, mert konkrét segítséget 
jelent a napi munkában. Az eredmények meg-
ismerése, - ha általánosításra nem is ad al-
kalmat - érdekes tapasztalatok gyűjtéséhez, 
összehasonlításhoz segiti a többi könyvtárat. 
Ezért alábbiakban közöljük a Karinthy Frigyes 
uti könyvtár kérdőíves vizsgálatát. 



Budapest egyik legnagyobb kerületi könyvtárának olvasóterme egész héten a közönség rendelke-
zésére áll. 1975-ben 14.699-en fordultak meg benne. Az igények kielégítése és a jobb tájékoztató 
munka érdekében határoztuk el a kérdőíves vizsgálatot, amelyet 1975 novemberében végeztünk. E 
hónapban az olvasóterem összforgalma az alábbi: 

I . f o g l a l k o z á s s z e r i n t : 

munkás értelmiség középiskolás főiskolás szakmunkás nyugdíjas egyéb összesen 

30 82 225 206 47 151 140 881 olvasó 

I I . H e l y b e n o l v a s o t t k ö n y v e k ós f o l y ó i r a t o k : 

k ö n y v e k 

0 1-3-9 5 6 7 8 egyéb szépirodalom összesen 

102 226 160 113 91 271. 33 73 1069 

f o l y ó i r a t o k 

tudományos irodalom egyéb összesen 
351 270 936 1557 

A látogatók közül 57 olvasó töltött ki értékelhető kérdőivet. 
A kérdőív első négy kérdése az olvasó személyére vonatkozik. Ismét örömmel állapítottuk meg, 

hogy a látogatók nagyobb része fiatal. Két idősebb munkás is töltött ki kérdőivet, ők a szocialista 
brigádok vetélkedőjéhez kerestek anyagot és kértek segítséget. 

A foglalkozási megoszlás: 
egyetemi hallgató 18 
középiskolás 25 
munkás 4 
értelmiségi 2 
adminisztrátor 4 
egyéb 3 
ipari tanuló 1 
összesen 57 

Az iskolai végzettség: 
8 általános 25 
érettségi 26 
egyetemi végzettség 3 
technikumi végzettség 3_ 
összesen 57 

A kérdőív első pontja a k ö n y v t á r i t a g s á g r a vonatkozik. A vizsgált olvasók nagyobb ré -
sze a könyvtár ujabb tagjai közé tartozik. /3-4 hónap/. A kérdőív alapján megállapíthattuk, hogy 
47 százalék csak az olvasótermet veszi igénybe és nincs a könyvtárba beiratkozva. Belőlük tevő-
dik ki a szombat-vasárnapi látogatók többsége. 

Mivel a látogatók nagyobb része uj tagja a könyvtárnak, a könyvtáros feladata is sokkal nagyobb. 
Tapasztaltuk, hogy mennyivel több segítséget igényelnek a hátrányos helyzetű fiatalok. P l . egy 21 
éves technikumi hallgatónak nem völt tudomása arról, hogy szaklexikonok is léteznek. Egy 18 é-
ves szakmunkás fiatal, aki a középiskoláit esti tagozaton végzi, maximális segítséget kért, mert 
még nem járt olvasóteremben. 

Az o l v a s ó t e r m i l á t o g a t á s célját az alábbi szempontok szerint vizsgáltuk. N a p i l a p o k , 
f o l y ó i r a t o k olvasása. 15 olvasó tünteti fel a lapok olvasását, ebből kettő csak azért jár az ol-
vasóterembe, hogy átnézze a lapokat. 

Tanulmányaihoz olvas. Ez a pont a legtöbb kérdőiven aláhúzásra került, mivel a látogatók na-
gyobb része középiskolás vagy egyetemi hallgató. Tizennyolc egyetemi hallgató nappali tagozatos, 
de a fiatal dolgozók nagy része esti egyetemre já ; . Legtöbbjük a vizsgára készülés mellett előa-



dáshoz, illetve dolgozathoz keresett anyagot. A másik nagy réteg középiskolás, közülük 225-en jár-
tak novemberben az olvasóteremben. 25 olvasó adatait dolgoztuk fel, ők főleg Irodalmi, illetve é -
rettségi tételekkel kapcsolatos témákat kerestek. Ez az olvasótermi könyvforgalom adatainál is je-
lentkezett, 271 könyvet használtak a 8-as szakcsoportból. 

S z a k m a i f e l a d a t o k m e g o l d á s a . Ezt a pontot öt személy húzta alá. Az aláhuzók között 
szerepel egyetemista, technikumi és szakközépiskolai tanuló. A vizsgáltak, de általában a 
látogatók véleményünk szerint nem látják világosan, hogy a kézikönyvtár anyaga milyen mértékben 
tud szakmai segítséget nyújtani munkájukhoz. 

V e t é l k e d ő k h ö z tizennégyen kerestek anyagot. Ilyen vetélkedő volt a szocialista brigád ve-
télkedő, színháztörténeti vetélkedő, Szellemi totó a Szovjetunióról. A rejtvényfejteket sem utasí-
tottuk el, de a megfelelő kézikönyvek kézbeadásával önálló munkára neveljük őket. 

F o r d í t á s s a l ketten foglalkoztak az olvasóteremben. 

A m ű v é s z e t i a l b u m o k n a k állandó közönsége van. A kérdőivet kitöltők többsége aláhúzta 
ezt a pontot. A képzőművészeti albumok kedvelői általában a gyakori olvasók közül kerülnek ki és 
tagjai a kerületi képzőművészeti körnek. Sok esetben maguk is amatőr képzőművészek, ők sokszí-
nű könyvválasztékot igényelnek. 

A 3-as pontban sorolják fel az olvasók azokat a konkrét t é m á k a t , a m i k e n d o l g o z n a k . 
Legtöbb a politikai, közgazdasági és irodalmi téma. Ezt illusztrálják az alábbi számok is: 

1-2-3-as szakcsoport 14 
5-ös " 6 
6-os " 7 
7-es " 3 
8-as " 24 

92-es " 3 

összesen 57 

Örvendetes, hogy a fiatalok politikai érdeklődése az utóbbi években egyre fokozódott. Ezt bi-
zonyítják olvasótermi tapasztalataink is, az itt felvázolt statisztikai és a kérdőiven felsorolt témák. 

Keresett téma volt a közgazdaság, a tőkés gazdaság válságjelenségei; egy 21 éves egyetemi 
hallgató a cionizmusról, a vallás kialakulásáról és társadalmi tényezőiről keresett könyvet; egy 
középiskolás pedig a világnézeti órára kiselőadással készült, stb. 

Az irodalmi szak kihasználtsága a legnagyobb s erre kézikönyvtári anyagunk fejlesztésénél is 
maximálisan odafigyelünk. Természetesen elsősorban a tanulók használják, akik vizsgákra, érett-
ségire készülnek, de mások is érdeklődnek iránta. P l . az egyik idősebb munkás irodalmi vetélke-
dőre készült a mai magyar irók müveiből. Egy egyetemi hallgató pedig szakköri beszámolóra ké-
szült, a népi irók működését kellett ismertetnie. 

A b i b l i o g r á f i á k és a k a t a l ó g u s o k használatával kapcsolatosan megállapíthattuk, hogy 
a katalógust a vizsgált személyek 45 százaléka használta, tapasztalatunk szerint ez azonban csak 
a szerzői és a cimszó katalógusra érvényes. A szakkatalógust és a többi kiegészítőt - nem isme-
rik eléggé. Itt még sok a könyvtárosok teendője. 

A bibliográfiákat az olvasók nagy része nem ismeri. Meglepő módon az is kiderült, hogy az 
önálló bibliográfiákat kevesebben ismerik, inkább a rejtett bibliográfiákról van tudomásuk. 

A k ö n y v t á r o s s e g í t s é g é t 80 százalékban veszik igénybe. Két olvasó feltüntette, hogy a 
könyvtáros műszaki, illetve agrotechnikai kérdésben nem tudott megfelelő könyvanyaggal segítséget 
adni. Ugyancsak nem rendelkezik az olvasóterem megfelelő szintű kézikönyvekkel a következő kér-
désekhez: A tsz-k történetének részletkérdései pl. gépesítés, lézer, az NSZK iparának statiszti-
kai adatai. 

A n a p i l a p o k , f o l y ó i r a t o k o l v a s á s á n á l célként elsősorban a tanulást jelölték meg, 
de sokan a művelődés-politikai tájékozódást emiitették. A három legolvasottabb sajtótermék: Az 
Élet és Tudomány, a Magyarország és a Nagyvilág. 



A k ö n y v t á r n y i t v a t a r t á s á v a l általában mindenki elégedett. Különösen jónak tartják a 
szombat-vasárnapi nyitva tartást. Ebben az időpontban a látogatók többsége középiskolás és egye-
temista. Egy-két olvasó kérte a nyitva tartás hosszabbítását. 

Több b e s z e r z é s i j a v a s l a t o t is tettek az olvasók. Kérték, hogy több idegen nyelvű folyó-
iratot szerezzünk be, s a magyar lapok közül kérik a Világgazdaság és a Hadtörténeti Közlemények 
beszerzését. Az utóbbit a történelmi szakkörök tagjai keresik. A könyvek kőzött több matematikai-
fizikai példatárat kérnek. A jelenleg folyó színháztörténeti vetélkedőhöz pedig színháztörténeti mü-
veket. /Véleményünk szerint az utóbbi kérdés indokolatlan, mivel az állományrész kielégítő/. Az 
egyik építész hallgató Perruchot: Le Corbusier c. könyvét kérte francia nyelven. Kérték még a 
Magyar Népzene Tárát is. 

A könyvtár t á j é k o z t a t ó m u n k á j á t t e l e f o n o n a vizsgált személyek nem vették igénybe. 
A vizsgálat tanulsága sokrétű, nagyon fontos könyvtári munkánkban a felvetett problémák hasz-

nosítása. A kérdőívvel kapcsolatos referensz kérdések és a feltüntetett könyv és folyóirat igények 
iránymutatók lehetnek szerzeményezésünkben, de feladatokat adnak könyvtári, közművelődési mun-
kánk egészére vonatkozóan is. 

KOLOZSVÁRY BÁLINTNÉ 

DUNAÚJVÁROSI TAPASZTALATOK 

Amikor 1950-ben egy tavaszi hajnalon kubi-
kusok, kőművesek, ácsok elindultak a Duna men-
tén, hogy az 1582. folyamkilométernél ásóikat, 
csákányaikat a földbe vágják és elkezdjék egy 
ipari központ létrehozását, talán maguk sem 
gondolták, hogy 25 év múlva a kultura olyan 
centrumát tudhatják magukénak, mint amilyen 
az 1974 novemberében megnyílt Munkás Művelő-
dési Központ. 

Ebben az épületben nemcsak a közös erőből 
származó hatalmas összeg fekszik, hanem a 
hozzáértő művészi Ízléstől a szocialista brigá-
dok önként vállalt költöztető munkájáig sok min-
den. 

A FSZEK hálózatából néhány könyvtáros lá-
togatott el a mult év októbere végén, azért, 
hogy az uj létesítményben a népművelési és 
könyvtári együttműködésről tapasztalatokat sze-
rezzen. 

A művelődési központ könyvtári egysége két 
nagy hálózat összevonásából a Városi Könyvtár 
/ennek alapállományában a Szabó Ervin Könyv-
tár könyvajándéka is szerepel/ és fiókhálózata, 
sőt még a járási hálózat is, valamint a Vasmű 
Szakszervezeti Könyvtárából jött létre. 

A Z intézmény - ahogy neve mutatja - a mun-
kások, dolgozók iskolán kivüli művelődésének is 
centruma. Ez a centrum a Dunai Vasmű és a 
Városi Tanács VB. közös beruházásából épült. 
A fenntartáshoz szükséges évi 8,5 millió forint 
is a közös erőből származik. 

Működtetője a Dunai Vasmű, a végzett mun-
káról a Szakszervezeti Tanácsnak évente egy-
szer beszámolnak. A Városi Pártbizottságnak is 
van beszámoltatási joga. 

Munkájukat a Városi Tanács VB. Művelődés-
ügyi Osztálya hangolja össze a város egyéb szer-
vezeteinek művelődési munkájával. Az intézmény 
irányitója és felelős vezetője az igazgató és a 
hozzá tartozó Igazgatói Tanács, amelynek tagja 
a könyvtárigazgató, gazdasági igazgató és a 
Vasmű képviselője. 

A főfoglalkozású dolgozók fele a könyvtárban, 
a másik fele népművelési területen dolgozik. 

A könyvtárban működő csoportok a következők: 
1. Tájékoztató csoport, ide tartozik a zenei 

részleg is, 13 munkatársból áll. 
2. Feldolgozó csoport 
3. Gyermek csoport 
4. Hálózati csoport, ez a csoport irányítja 

a városi letétek és a járás községeinek 
könyvtári munkáját. 

A tájékoztató csoport kivételével mindenhol 5-5 
könyvtáros dolgozik. 

Az intézmény épit a könyvtár munkájára, a 
terveket összehangolják. Programjaikat bedol-
gozzák a negyedévenként megjelenő " M ű v e l ő -
d é s i n a p t á r b a " . 

A művelődési központ reggel 6-tól 22 óráig 
tart nyitva. A könyvtár munkabeosztása is két 
műszakos. Naponta 10-20 óráig várja olvasóit, 



vasárnap 9-12 óráig. A hétfő szünnap. 
A könyvállomány 170 ezer, az olvasók száma 

5200 felnőtt és 2500 gyermek. 240 féle folyóirat 
és periodika jár a könyvtárba, közülük 25 féle 
az idegen nyelvű. 

A könyvbeszerzési keret 500.000 Ft. Hang-
lemezre 30.000 Ft-ot forditanak, hogy a jelen-
legi 1000 lemezből álló gyűjteményt bővíthes-
sék. 

A szakmai együttműködés a könyvtárosok és 
népművelők között jó. A könyvtárosok fizetése 
itt is kevesebb mint az ugyanolyan végzettség-

gel rendelkező népművelőké. Vállalati üdültetés-
ben és jutalomban a könyvtár dolgozói is része-
sülnek. 

Összegezve a tapasztalatokat: minden feltétel 
biztosított az eredményes együttműködéshez. A 
dolgozóktól függ, hogy egészséges együttműkö-
dés alakuljon ki. Ehhez kívánunk sok-sok erőt, 
energiát és köszönjük a szives fogadtatást. 

BENDE MAGDOLNA 

VILLÁMINTERINTER3ÚK A TAKARÉKOSSÁGRÓL 

KI NYER MA? 
Aki takarékoskodik a kérdésekkel; körkérdést 
tesz fel. 
Aki válaszol; ne takarékoskodjon véleményé-
vel, csak iömören! 
Papirinség van! 

Első kérdés; ön szerint miért fontos, hogy 
az országiján intézményesen takarékoskodnunk 
kell? 

Második kérdés: Ebből mit vállalhat egy 
könyvtár, Ön hogyan és mennyit takarékosko-
dik? 

Harmadik kérdés: Ön mivel nem takarékos-
kodik ? 

I. A népgazdaság egyes területein meglazult a 
fegyelem, pazarlás jelentkezett, rossz volt a 
gyártmányfejlesztés. Sok drága nyugati termék 
kemény valutáért érkezett hozzánk. Sokan ugy 
vannak, "hogy a pénz nem számit" i l l . más 
pénze. Pedig saját zsebünk vallja kárát. 

II. Igyekszünk saját erőből megoldani a prob-
lémákat. Társadalmi aktíváinkra komoly mér-
cékben támaszkodhatunk. P l . a fonotékánk sze-
relését is ők végezték, ami legalább 15-20.000 
Ft megtakarítást jelent. Többet is tudnánk ta-
karékoskodni, ha nem volnánk ilyen szigorúan 
kötve a központi ja vitó műhelyhez, ezért jó len-
ne, ha a gazdasági főosztály engedélyezné a hely-
ben levő kisiparosokkal való javíttatást. 

III. Ajándékkönyvekkel, főleg ha társadalmi 
munkásaink kapják. Nem fogunk takarékoskod-
ni az egészség rovására sem, és ötletekkel, 
ésszerűsítésekkel sem. Az igények felmérésé-
vel párhuzamosan, az azokat kielégítő rendez-
vényekkel sem. Ezeket is saját erőből tesszük 
olcsóbbá, pl. én megtanultam vetíteni - igy 

nem kell gépész - és a filmeket a szocialista 
országok kulturális központjaitól kérjük és kap-
juk is, úgyszólván ingyen. 

* 

I. A külkereskedelmünkben jelentkező deficit 
és a rossz munkaerőstruktura miatt is meg-
bomlott a népgazdaság egyensúlya. Természe-
tesen a takarékosság sem túlságosan erőa o l -
dalunk. 

II. Egy könyvtáros aszerint tud hatékonyabban 
takarékoskodni, hogy a "hierarchiában" hol 
foglal helyet. Mindenesetre átgondolt állomány-
fejlesztéssel, energiával, (feleslegesen nem 
világítunk) és a kiszolgált állóeszközök lehető-
ség szerinti ésszerű értékesítésével. Azt is 
csak akkor, ha egyszerűsítik az adminisztra-
tív eljárásokat, az ügyvitelt. Mert, néha többe 
kerül a leves, mint a hus. 

RT. Szellemi energiával. Szolgáltatás bővités-



sel. A takarékoskodás nem csökkentheti a szol-
gáltatás színvonalát. 

• 

I. A takarékosságnak állandó folyamatnak kell 
lennie, és nem kampány jellegűnek, mert igy 
sokszor csak látszatra megy. Akkor aztán a 
megtakarításból előbb-utóbb pazarlás lesz. 

II. Elsősorban idővel, mégpedig munkaidővel, 
illetve annak jó kihasználásával. És munkaszer-
vezéssel. 

ül. Az olvasókra fordított munkával, energiá-
val. Könyvvel, folyóirattal, tisztálkodó szerek-
kel. 

• 

I . Sajnos még ott nem tartunk, hogy az embe-
rek felismerjék azt, hogy minden,amit pazarol-
nak, az a sajátjuk is. Pedig ha ugy tekintenék, 
mint a sajátjukat, akkor nem lenne baj. 

n. Átgondolt, megfontolt vásárlásokkal, a vá-
laszték minél alaposabb megismerésével, és 
természetesen a szükség szerinti pontos mér-
legeléssel. A munkaidő jobb kihasználásával, 
ha lesz telefonunk, akkor a beszélgetések rö-
vidre fogásával, de sajnos még nincs. És a 
villanyenergiával, meg egy kicsit a papírral. 

III. Az olvasó rovására semmivel sem takaré-
koskodunk. Azokról az eszközökről, amelyek 
a színvonalas könyvtári munkát segitik,termé-
szetesen nem mondhatunk le. 

• 

I. Mert eddig nem takarékoskodtunk, országos 
vonatkozásban sem eléggé! 

II. Amennyiben csak lehetséges, racionalizáljuk 
az ügyvitelünket. Mint gazdasági főosztály igyek-
szünk a takarékosságot az egész könyvtári há-
lózatra érvényesíteni, az ésszerűség határain 
belül. Jelentős megtakarítást értünk el az ener-
giahordozók, könyvtári berendezések, fe lszere-
lési tárgyak tekintetében. Minden igényt alapo-
san felülvizsgálunk, és csak az indokoltakat e -
légitjük ki. 1975-ben a könyvtári tüzrendészeti 
rendelkezéseknek ujabban meg nem felelő vilá-
gitótesteket leszereltük és egyéb régi raktáron 
lévő állóeszközökkel együtt iskoláknak, művelő-
dési intézményeknek juttattuk el. Az ilymiódon 
elért megtakarítás összege 160.000 Ft volt. 
Megtakarítást jelentett az is, hogy az 1975-ös 
megtakarított összegből pl. sikerült, részben 
terven felül, a csepeli 30-as könyvtár uj be-
rendezését póthitel nélkül megoldani. 

III. A tervszerű és folyamatos karbantartással 
nem lehet takarékoskodni a meglévő állomány 
és eszközök állandó védelmében. 

* 
I. Minden gazdálkodásnak alapkövetelménye a 
takarékoskodás. A fejlett gazdaság nem nélkü-
lözheti a takarékosságot. A pazarlást egyetlen 
társadalom sem birja el súlyos következmé-
nyek nélkül. 

n . A takarékosság már önmagában is komplex 
fogalom, az eredményes takarékosság, mint 
folyamat is csak komplex lehet. Sokféle a ta-
karékossági lehetőség, az anyagi eszközöktől 
a szellemi kapacitásig, a szellemi képességek 
maximális kihasználásáig. P l . a könyvállomány 
j 61 megválasztott bővítése a tényleges olvasói 
igényeknek megfelelően!az állomány ápolása, 
óvása. Vagy az időbeni köttetés és a köttet-
ni való jó kiválasztása. Az ésszerű munkaszer-
vezéssel a szervezettséget folyamatosan emel-
ni kell. Ne pazaroljunk időt. Mindenki a felké-
szültségének, képességének megfelelő munkát 
kapja, végezze az adott könyvtárban. Meg kell 
szüntetni a végnélkül! telefonálásokat (főleg ma-
gánügyekben). 

ül. Takarékoskodni csak értelmesen, csak cél-
szerűen szabad. Semmiképpen sem olyasmivel, 
ami a könyvtárak funkcióját zavarná, a szolgál-
tatások minőségét, mennyiségét csökkentené. 
Ez visszafejlődést okozna. Fűtőolaj megtaka-
rítás miatt pl. nem szabad csökkenteni a szol-
gálati időt. Nem szabad takarékoskodni a mun-
katársak alap- és továbbképzésével, a napi fe l -
készülésre szánt idővel. Az újításokra és ész-
szerüsltésekre fordított energiával, idővel, az 
erre való ösztönzéssel, és az önállóság és 
kezdeményezőkészség állandó számonkérésével. 
Bizonyos munkafolyamatok gépesítésével. És 
evvel is összefügg mint mindennel, a jó mun-
kahelyi légkör alakításával, s a munkájukat 
jól végzők-elismerésével. 

• 

I. Elsősorban a világpiaci árak emelkedése 
miatt. Aztán egy kicsit, azt hiszem, tovább 
is nyújtózkodtunk, mint ameddig a takarónk ért. 

II. Az energia szükség szerinti felhasználásá-
val. Nálunk a kötészeten a hulladékmentes a-
nyagfelhasználássál és az elkerülhetetlen hulla-
dék maximális felhasználásával. A nyomdai hul-
ladék felhasználásából eredő megtakarítás 
184.240 Ft volt. A munkafegyelem állandó 
szilárdításával (a munkaidő teljes kihasználá-
sával) . 

III. Az idővel, amelyet a munka olyan irányú 
szervezésére forditok, hogy a dolgozók ott te-
vékenykedjenek, ahol a képességeik legjavát 
tudják nyújtani. Egyáltalán, takarékoskodni 



csak az ésszerűség határain belül, minőségrom-
lás nélkül szabad. 

• 

I. Otthon tud mindenki takarékoskodni, de az 
intézményekben, vállalatoknál "Csáki szalmá-
jának" nézik a közvagyont. Természetesen ki-
vételek vannak. 

II. Munkával, munkaerővel. Nem kellene a fo-
lyóiratokat, napilapokat azonos időben, egy-
szerre több helyen párhuzamosan földolgozni. 
Az eredményeket kéne egymás közt kicserél-
nünk. Itt persze intézményünk osztályaira gon-
dolok. Bár túlságosan nem nagy összeg, de 
lemondtuk a napilapok előfizetését, és áthoz-
zuk minden nap a folyóiratolvasóból. 

ül. Azzal a pénzzel, amit az értékes könyv-
állomány védelmére fordítunk, amiért resta-
uráltatnánk, köttetnénk, ápoltatnánk. Bár nagy 
összegre lenne szükség, de amit ezzel meg-
mentünk - fölbecsülhete tien értékű. 

• 

I. Népgazdaságunk nem független a világgazda-
ság árváltozásaitól.Bár a szocialista országok 
a KGST-n belüli összefogással sok mindent ki 
tudnak küszöbölni, a hatást teljesen elkerülni 
nem lehet. Pl . az energiahordozók árának e - • 
melkedése arra késztet minket, hogy korsze-
rűsítsük felhasználásuk módozatait. 

II. Egy intézmény takarékoskodásánál is ma-
gunkból kell kiindulni, saját takarékoskodásunk 
a munkaidővel, rövid, lényegretörő megbeszé-
lésekkel. Egy könyvtárban inkább szereljenek 
föl több kapcsolót, de lehessen szakaszosan is 
világítani 

III. Az idővel, melyet a szakmai felkészültség 
emelésére szánunk, éppúgy mint a munkák elő-
készítésére szánt idővel. 

• 
I. Az emberek nem ismerik el, vagy fel nyers-
anyagszegénységünket, és szemléletük nem 
"tulajdonosi". Nem hisznek abban, hogy sok 
kicsi sokra megy. Nem tudom: hányan tudják, 
hogy pl. egy db indigó ára 2,50 Ft. 

n. Elsősorban a papírral, de jónéhány más ap-
ró dologgal is. Itt a házon belül is gyakran cé-
ges borítékban levelezünk, - de miért? Jó len-
ne tudni, ilyesmire mennyit költünk. Az embe-
rekkel nem lehet általánosságokban beszélni. 
Mi ezeket megpróbáljuk a gyakorlatban elkerül-
ni, nem irkafirkálunk pl. kartonokra olyasmit, 
amit aztán eldobunk. A telefonnal is igyekszünk 
csínján bánni, de hogy ez mennyit tesz ki, azt 
nem lehet kiszámítani. 

ül . A külföldre menő kiadványaink lehetnének 
lényegesen csinosabbak. Ugy tűnik, akkor va-
gyunk csórók, mikor elegánsak is lehetnénk és 
akkor vagyunk elegánsak, mikor semmi szükség 
nincs rá. A külföldi cserepartnerektől gyönyörű 
kiadványokat, üdvözlőkártyákat kapunk, mi meg 
meglehetősen szegényesen válaszolunk. 

* 

I. A magyar népgazdaság 42%-a külkereskede-
lemre épül és az alapvető nyersanyagok világ-
piaci ára 100-400%-al emelkedett. Ebből logi-
kusan következik, hogy a legnagyobb takarékos-
ságra van szükségünk. A fejlett szocializmust 
épiteni csak ugy lehet, ha a nemzeti vagyon 
minden forintja a feltétlen szükséges helyre 
kerül. Ez a mi könyvtárunkban ugy jelentkezik, 
hogy a közmüdijak, a szolgáltatások, az anyag-
árak, szállítás, stb. területén jelentős áremel-
kedések történtek. Ez parancsolóan előirja szá-
munkra, hogy mire fordítsuk a költségvetésben 
biztosított forintjainkat. 

H. Változatlan a saját munkaterületemen min-
den olyan tevékenységem, aminek forint kiha-
tásai lehetnek. Ugy a munkahelyemen, mint 
otthon a családi életvitelben ugyanolyan igények 
szerint élek és dolgozom, mint azelőtt, igaz 
nem tartozom a feleslegesen költekezők táborá-
ba. De még az áremelkedések sem érintenek 
olyan érzékenyen mint másokat, hiszen a csa-
ládunkban mindenki kereső. És még az ötven 
forint tejpénzt is megkaptuk. Ez 150 Ft plusz 
havonta és nem iszunk több tejet csak ezért. 

ül. A párt és a kormány is mindig ésszerű 
takarékosságról beszél. Ezen a mi könyvtárunk 
életében azt kell értenünk, hogy nem szabad 
takarékoskodnunk, pl. a könyvállományunk ro-
vására, vagy ugy, hogy az alapvető funkcióinkat 
akadályozza. Tartózkodnunk kell minden feles-
leges kiadástól, de ne takarékoskodjunk a könyv 
és az olvasók iránti szeretettel. A rendszeres 
tanulással, a fiatalokkal, a munkásokkal, és a 
pedagógus olvasókkal való törődéssel. Nagyon 
jó volna, ha takarékoskodnánk a légből kapott 
"információkkal". Továbbadásukkal, a pletykák-
kal, a kollegáink és a könyvtárunkkal kapcso-
latos megalapozatlan véleménynyilvánítással. 
Takarékoskodjunk és ha lehet teljesen szüntes-
sük meg mindazt, ami egy közösség együttélé-
sét rontja vagy rombolja. Mert nemcsak idő-
vel és anyaggal kell takarékoskodnunk, hanem 
munkatársaink jó közérzetének és egészségé-
nek megtartása is alapvető feladatunk kell hogy 
legyen. 

2ü 
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I. A takarékosság minden időben alapvető tár-
sadalmi követelmény a kortárs nemzedék és 
az eljövendő generációk érdekében. A takaré-
kosság a jövőért érzett felelősség. 

H. Tekintettel arra, hogy a mi osztályunk mun-
kájához villamosenergia felhasználása szükséges 
drága anyagokat (film, xerox-lemez, foto-anya-
gok, papir, karton stb.) dolgozunk fel - napon-
ta és minden percben adódik a lehetőség és a 
kötelesség a takarékosságra. Mindenek előtt 
fontos dolog a selejt csökkentése az eddiginek 
kb. a felére. A működési nyomtatványokhoz 
olcsóbb papir felhasználása, az eselékek hasz-
nosítása mind jelentős tartalék, csak nagyobb 
figyelem és fegyelmezettség kell hozzá. Emel-
lett természetesen a jó gépek és a hozzáértő 
munkatársak az okos és eredményes takarékos-
ság letéteményesei. 

ül. Az egymás munkájának megbecsülésével é s 
önzetlen segítésével. 

• 

Ezzel KI NYER MA? cimü villáminterjúink 
végéhez értünk. 

Aki kérdezett: Szabó Ervin Károly. 
Akik válaszoltak: Bacsa Andrásné, Bárány 

Lajos, Dr. Berza László, Hargitai Nándorné, 
Horváth Ferencné, Király Lászlóné, Maruszki 
József, Mikó Zoltán, Révész Ferenc, Sávoly 
Veronika, Szederkényi Olga, Tenta Ágnes. 

A válaszok és a válaszolók sorrendjét ön-
kényesen megkevertük, elsősorban azért, hogy 
az olvasót ne befolyásolják ismeretei -a válasz-
adó személyét illetően-. így azért a titkolódzást 
is elkerültük és egy kis játékra is jut lehetősé-
ge az olvasónak. Egyeztesse a válaszokat és 
próbáljon összefüggéseket keresni a takarékos-
kodás! módszerek, illetve az erről szóló véle-
mények alapján. 

Szemléltetésül hadd álljon itt néhány adat 
könyvtári hálózatunk 1975-ös "fogyasztásáról", 
mikor egy hónapban átlagosan 195.120 Ft-ért 
melegedtünk, 74.000 Ft-ért világítottunk, 
34.000 Ft-ért telefonáltunk. És ezek csak a 
közüzemi szolgáltatás dijai. 

Az egyik interjúban pedig ott áll, hogy egy 
db^indigó ára 2,50 Ft. És hányat eldobunk 
egyszeri használat után, vagy azt mondjuk: Ír-
juk több példányban, ha már irjuk. Noha elég 
lenne egy is. 

Az interjúk sok javaslatot és hasznos meg-
figyelést tartalmaznak. 

Kivonat az 1975. márciusában kiadott "Ta -
karékossági intézkedésből": Felhivjuk a f igyel-
met arra, hogy a takarékossági intézkedéseket, 
irányelveket, HOSSZUTÁVU, TARTUS és FO-
LYAMATOS feladatnak kell tekinteni, ezeket 
javaslatokkal és ötletekkel tovább lehet bővíte-
ni. Ugyanakkor szem előtt kell tartani a köz-
művelődési irányelvek MARADÉKTALAN TAR-
TALMI és SZÍNVONALAS végrehajtását." 

Tehát a "kiáltás" elhangzott, várjuk a 
"visszhangokat". 

A KÖZPONTI KÖNYVTÁR RAKTÁRÁNAK HELYZETE 

Raktári gondjaink nagyok. Mind az Olvasó-
szolgálatnak, mind a Budapest Gyűjteménynek 
- a tárgyi feltételeket tekintve t ez egyik leg-
súlyosabb kérdése. 

Idézzük Sallai Istvánt: "E Központ több mint 
300 ezer kötetes állománya világosan jelzi, 
hogy a könyvtár Szabó Ervin nyomdokait követi, 
sajnos egyre lehetetlenebb helyzetben... 
A könyvtár mai nyomorult helyzetében is olyan 
szellemi nagyhatalom, amihez fogható alig van 
hazánkban, ha nem is tudta mindenben követni 
Szabó Ervin útmutatásait. A Központi Könyvtár 
helyiséghiányának következtében a szépirodal-

mat csak korlátozottan szerzi be, szabadpolcos 
terei nincsenek..." (S. I . : Visszapillantás. = 
Könyvtári Figyelő, 1974. p. 520.) 

Raktárunk ez év tavaszán utolsó polcfolyó-
métereit használja fe l . Ugy tudjuk ezt helyesen 
értékelni, ha azt is figyelembe vesszük, hogy 
a további évtized számottevő javulást nem hoz-
hat ezen a téren a központi könyvtár uj elhelye-
zésének megoldásáig. Mindezek után - most 
már - azt vizsgáljuk meg, mit teszünk és te-
hetünk? 

A legcélszerűbb modern raktározási elvet, 
a tömörraktározást az épület statikája nem te-



szi lehetővé. Ezért az idén nagy áldozattal -
milliós nagyságrendű kiadással - a meglévő rak-
tári utcákba olyan függesztett gördülőállványo-
kat építünk be, amelyek nem a födémet, hanem 
az oldalfalakat terhelik. Ez a megoldás, ame-
lyet "féltömör raktározásnak" neveznek, költsé-
ges, a nyerhető polcfolyómétereket tekintve ke-
véssé hatékony és viszonylag nehézkesen kezel-
hető. Mégis ez az egyetlen járható ut a polc-
folyóméterek növelése érdekében. További gond, 
hogy utolsó két ilyen módon bővíthető termün-
ket látjuk el ezekkel a függesztett polcokkal. 
A nyereség a legoptimálisabb becsléseink sze-
rint is mindössze három-négy esztendő szer-
zeményezésének elhelyezésére elegendő. 

Világos tehát, hogy más eszközökkel is él-
nünk kell majd az előttünk álló egy évtized so-
rán. Olyan módszerhez is hozzá kell nyulnunk 
majd, mint bizonyos állománytestek külső rak-
tárban való elhelyezése. Nem kell hangsúlyoz-
nunk, hogy ez a döntés egy társadalomtudomá-
nyi állomány esetén milyen nehéz lesz. Itt nem, 
vagy nem nagyon érvényesek a műszaki és ter-
mészettudományos irodalomban ismeretes Avu-
lási törvények. Két példa. A társadalomtudo-
mány, a szociológia klasszikusainak müveit ma 
is sokan forgatják, sokszor régi, első kiadás-
ban állnak rendelkezésre. Vagy folyóiratanya-
gunkból a sok évtizede élő "L'Année Sociolo-
gique", vagy a "Huszadik Század" sem holt 
anyag. 

Harmadik eszközünk az állomány apasztása." 
Fölös példányok felajánlása, profilidegen anyag 
más könyvtárba juttatása és végill a selejtezés 
is. Hogy ez a körözési listák legépelésétől, az 
adminisztratív leírástól, a katalógusok megtisz-
tításáig mennyire munkaigényes, arról a szer-
zeményezésen dolgozó kollégáink sokat mondhat-
nának. Ráadásul azok a sok polcfolyómétert el-
foglaló sorozatok, ahol ezt a munkát gyorsan 
és termelékenyen el lehetett végezni, már ré-
gebben leirásra kerültek. Nincs olyan helyiség 
sem, ahol ezek a könyvek még a leirás előtt 
sorsukra várhatnának. 

Mindez időnyerés, sok-sok energiával, költ-
ségesen. Azt is világosan kell látnunk azonban, 
hogy nem utolsósorban raktári helyzetünk is in-
dokolttá teszi az uj központi épület megtervezé-
sét és megépítését legkésőbb a nyolcvanas évek 
közepéig. Addig pedig a szükség diktálta megol-
dások közepette mind nehezebb és nehezebb kö-
rülmények között dolgozunk majd mindnyájan. 

Természetesen ezek a mind nehezebb körül-
mények már most is elsősorban a raktárosok 
munkakörülményeire vannak hatással. Nyolc fős 
csapatuk az évtizedek óta növekvő raktári terek 
állandóan növekvő könyvforgalmát változatlan 
létszámmal látja el. 

Az összes kölcsönzött és helybenolvasott re -
gisztrált dokumertumok száma mintegy 300.000. 
Ehhez járul a többi osztályok belső könyvforgal-
ma és azon könyvek száma, amelyet a kölcsön-
zőbe az olvasók lekérnek, de nem visznek el. 
Megalapozott becslés alapján, ez további kb. 
200.000 kötet. A 600.000 kötet szétosztása a 
könyvtár különböző olvasótermeibe és a kölcsön-
zőbe egy raktárosnak évi 75.000 kötet megmoz-
gatását jelenti, kétizben. Nem sokat tévedhetünk, 
ha azt mondjuk, ez kb. ugyanennyi vagy nem 
sokkal kevesebb kilogrammot is jelent. 

Munkájukhoz még ezen tul az uj könyvek át-
vétele, az évenkénti raktári számrevizió, a rak-
tári rend, a "külcsin" fenntartása is tartozik. 
Csak a legfontosabbakat említettük meg. (E mun-
kákat ugy elvégezni, hogy az utolsó évben a 
könyvtár nem zárt be, különösen nehéz volt.) 

Harmonikus, pontos, jó munkájuk megérdem-
li a figyelmet és a megbecsülést is. Hozzá kell 
tennünk: a betegségek, szabadságolások idején 
gyakran "nincs ki a parti". A többiekre ilyen-
kor több feladat hárul. Ez másutt is igy van 
természetesen. Azért emiitjük meg csupán, 
mert ilyenkor fordul elő, hogy a negyedórás 
átlagos "lekérési idő" sajnálatosan meghosszab-
bodik. Ez nem jó jelenség. Több figyelmet kell 
fordítanunk a jobb munkaszervezésre. 

Raktárosaink minden második vasárnap szol-
gálatot teljesítenek. Ismertetve munkájukat és 
munkakörülményeiket erkölcsi és anyagi meg-
becsülésüket azért szorgalmazzuk, a könyvtár 
lehetőségeihez mérten nem is eredménytelenül. 

Ami az emberi tényezőt, a könyvtárosok, 
raktárosok törekvését illeti, hogy feladataikat 
a "szellemi nagyhatalom" birtokában az olvasók 
érdekében még az adott körülmények között is 
a lehető legjobban végezzác- o p t i m i s t á k 
v a g y u n k . 

A raktár helyzetéről szólván tudatosan nem 
érintettünk állományvédelmi kérdéseket. Erről 
más alkalommal szeretnénk tudósítani. 

MÁRFFY ISTVÁN -
ROZGONYI ISTVÁNNÉ 



KÖNYVTÁRUNK RITKASÁGAI 

A magyar humanista antológia 

"Delitiae Poetarum Hungaricorum. Nunc 
primum in hac Germania exhibitae a Ioh. Phi-
lippo Paraeo. Francofurti, Impendáis Haere-
dum Iacobi DFischeri, Excudebat Nicolaus 
Hoffmann. Anno M.DC. XEX." - A Szabó Ká-
roly és Hellebrant Árpád szerkesztette "Régi 
Magyar Könyvtár" III. kötetében, az 1245. sz. 
alatt található a fenti cimleirás, melynek foly-
tatásából tudomást szerezhetünk arról, hogy 
a Johann Philipp Pareus által összeállított 530 
oldalas könyvnek napjainkban összesen hat pél-
dánya ismeretes. Az európai nemzetek latin 
nyelvű, humanista költészetét bemutató antoló-
gia sorozatot eredetileg a németalföldi Jan 
Gruytere szerkesztette, az első kötetek még 
Heidelbergben jelentek meg. 

A "Delitiae Poetarum Hungaricorum"-ban 
/Magyar Költők Remekei/ négy poétának jutott 
hely: Janus Pannoniusnak, Filiczki Jánosnak, 
Sommer Jánosnak és Thury Györgynek. A mai 
olvasó, az egy Janus Pannoniuson kivül, a töb-
bieket vajmi kevéssé ismeri. A XVII. század a 
magyarok Ovidiusának nevezte Filiczki Jánost 
/1580-1622/. Ő Szenei Molnár Albert baráti 
köréhez tartozott. 1602-től különféle főúri csa-
ládoknál külföldön nevelősködött. 1914-ben Ba-
selben verseskötete jelent meg. Később haza-
tért Magyarországra és a sárospataki kollégi-
um tanára majd rektora lett. 

Thury György életéről tudjuk a legkeveseb-
bet; állítólag Nándorfehérvárott született. 
1597-ben Rákóczi Zsigmond költségén beiratko-
zott a wittenbergi egyetemre, később Heidelberg-

be került. A magyar humanista antológia- beli 
szereplésén túlmenően róla még annyit lehetne 
érdekességképpen megemliteni, hogy görögről 
héberre fordította Pál apostol leveleit. 

A "Delitiae Poetarum Hungaricorum" költői 
közül, - mint emiitettem, Janus Pannoniusról 
nem szólok, - kétségtelenül a szászországi 
születésU Sommer János /1540-1574/ a legér-
dekesebb, legizgalmasabb egyéniség. Az erdé-
lyi antitrinitarizmus radikális irányzatának kez-
deményezője. Jacobus Heraclides moldvai vaj-
da ösztönzésére került Kelet-Európába, majd, 
annak meggyilkolása után Erdélybe menekült. 
Kiváló, humanista műveltségű tudós volt, rend-
kivül sokoldalú, irodalmi, filozófiai munkássá-
got fejtett ki. Az Erdélyben működő antitrini-
tárius szerzők közül a legfelvilágosultabb szel-
lemű, kortársai közül mint stiliszta is kiemel-
kedett. Verseiben, akár csak társai, ő is a 
Janus Pannonius kezdette humanista utat folytat-
ta, s ez, az ellenreformáció barokk Európájá-
ban, még ha a költői mesterséget illetően nem 
is érte el a nagy előd szinvonalát, - minden-
képpen a társadalmi haladás élvonalát jelentette. 
A Frankfurtban kiadott kötet bevezetőjében olvas-
hatunk még egy részletet Zsámboki Jánosnak 
Janus Pannoniusról irott életrajzából is. 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tulajdonában 
lévő példány, akár a Szabó Károly emiitett 
hat egyike, akár egy hetedik, minden kétséget 
kizáróan jogosan foglal helyet féltett kincseink 
között. 

AKNAY TIBOR 



SZÁZ ÉVE SZÜLETETT MADZSAR JÓZSEF 

Március 12-én születésének 100. évforduló-
ján megkoszorúzták Dr. Madzsar József a ma-
gvar munkásmozgalom kiemelkedő egyéniségé-
nek, könyvtárunk egykori igazgatójának a Ke-
repesi temető Munkásmozgalmi Panteonjánál 
lévő emléktábláját. A Magyar Szocialista Mun-
káspárt Központi Bizottsága nevében Révész 
Ferenc és Vass Henrik a KB tagjai helyezték 
el a megemlékezés koszorúját. 

1876 március 11-én született a nagykárolyi 
távírda vezetőjének idősebbik fia, Madzsar Jó-
zsef, aki 1912-től 1919 elejéig tartozott a Fő-
városi Könyvtár kötelékébe, előbb, mint fő-
könyvtáros, 1914-től a kerületi könyvtárak ve-
zetésében illetékes aligazgató, 1918 októberé-
től néhány nappal Szabó Ervin halála után mint 
az előbbi hivatalának természetszerű örököse: 
köny vtár iga zgat ó. 

Madzsarról ma már kiterjedt irodalom áll 
rendelkezésünkre, köztük a legelterjedtebb mun-
ka Kárpáti Endre 1967-ben az Akadémiai Kia-
dónál megjelent kötete. De cikkek sora érté-
kelte Madzsar szellemi hagyatékát, orvosi, e -
gészségügyi szakfolyóiratokban, munkásmozgal-
mi kiadványokban, könyvtári lapokban és egyéb 
tudományos fórumokon is. 

Madzsarra emlékezve valóban nem feledkez -
hetünk meg arról, hogy, amint az erre hivatott 
történészek hangsúlyozták, úttörő érdemeket 
szerzett pályakezdő éveiben a magyar stomato-
lógia fejlesztésében, majd a közegészségügy 
korszerűsítésében, mint az antialkoholista moz-
galom vezéralakja, utóbb, mint a társadalom-
egészségügy újjászervezője, az anya- és cse-
csemővédelem (az egykori "Stefánia") megala-
pozója. De helyet kell majd biztositani Mad-
zsarnak társadalomtudományi müvei alapján a 
magyar szociológia megírásra váró történeté-
ben is. És szólni kell életmüve említésekor 
azokról a nagy szolgálatokról, amelyeket az 
utolsó éveiben igaztalanul elitélt, száműzetés-
ben elhunyt, de végül rehabilitált Madzsar a 
magyar forradalmi munkásmozgalomnak tett 
az 1919-es Tanácsköztársaság idején, mint a 
közegészségügy forradalmi újjászervezőinek e -
gyike, majd amit e téren az ellenforradalom 
felülkerekedésétől, 1919 őszétől 1935-ös végle-
ges emigrációjáig végzett. Előbb még mint 
baloldali szimpatizáns a fehér terrort leleplező 

és illegálisan külföldre juttatott cikkeivel vál -
lalt feladatokat, utóbb, átmeneti kényszerű emig-
rációjából hazatérve 1924-től, mint a szociál-
demokrata balszárnynak Stromfeld Aurél mel-
lett egyik vezetője, végül, az 1920-as évek vé-
gétől, mint az illegális Kommunisták Magyar-
országi Pártja politkájának érvényesitője a Szo-
ciáldemokrata Pártban - 1931-es kizárásáig. 

Leginkább kimagasló érdemeket a régi Tár-
sadalmi Szemle, a két háború közötti egyetlen 
"féllegális" kommunista elméleti folyóirat, 
1931-ben való megindításával és (börtönhónapok-
kal való megszakítások mellett) 1933-ig való 
szerkesztésével szerzett. 

Madzsar 1932-ig telt életútját szerkesztő-
társa, Sándor Pál vázolta fel elsőként éppen 
a Társadalmi Szemlében (1932 augusztu^ tisz-
tára mosva őt a Szociáldemokrata Párt jobbol-
dali vezetői által reá szórt rágalmak alól. E 
tényanyagban gazdag cikk keretében foglalkozott 
Madzsar könyvtárosi szereplésével is, ezeket 
irva: "Tudományos működését már korán min-
denütt a legnagyobb elismeréssel fogadják. 
1912-ben a Fővárosi Könyvtár főkönyvtárosa 
lesz és ez időtől kezdve csak a tudományos és 
szociális munkának él. S z a b ó E r v i n n e l 
átszervezi az egész Fővárosi Könyvtárt és ket-
tőjük érdeme, hogy az ellenforradalom vandál 
pusztításai dacára a Fővárosi Könyvtár Európa 
legteljesebb s z o c i o l ó g i a i k ö n y v t á r á v a l 
rendelkezik, amelyet a világ minden tájáról 
figyelemmel kisérnek" - olvashatjuk a fél i l le-
gális Társadalmi Szemle 1932-es évfolyama 
190. oldalán. (Kiemelések az eredetiben). 

Születése 100. évfordulóján nem feledkezhe-
tünk meg arról, hogy a Szabó Ervin-hálózat 
minden egységében, a kölcsönzés bonyolításá-
val, nyilvántartásával, az olvasótermek hasz-
nálatával, a könyvek hosszabbításával, előjegy-
zésével, az első és második intést, a statiszti-
kák készítését meghatározó szabályzatokban 
mindenütt ott találjuk Madzsar József kezenyo-
mát, akárcsak a kerületi könyvtárak állománya 
összetételének tartalmi meghatározásában. Az 
első indításokat mindehhez (nemcsak Budapes-
ten, hanem országosan is) Madzsar 1912-1914 
között megjelent munkái, a külföld legjobb ta-
pasztalatait összegező "Angol és német nyilvá-
nos könyvtárak" c. tanulmánya (1914), a Fővá-
rosi Könyvtár által kidolgozott "Ügyrend-je, 
"Szabályzat"-a stb. adták meg. 

- e - ó 



100 éve született 

MADZSAR JÓZSEF 
író, forradalmár orvos-politikus 

(Madztm József) 
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„Senki n legyen • tzoeUbmos te-
l í t ) « , nem lehet • szocializmust mél-
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Tanulmányúton Olaszországban /III. rész/ 

Nagy várakozással indultam a római Nem-
zeti Könyvtárba, s kevés eredménnyel, jobbá-
ra negativ tapasztalatokkal tértem onnan meg. 
A B i b l i o t e c a N a z i o n a l e C e n t r a l e 
V i t t o r i o E m a n u e l e I I . a legfiatalabb 
Olaszország nemzeti könyvtárai között, ez év-
ben, 1976-ban ünnepli fennállásának századik 
évfordulóját. /A firenzei Nemzeti Könyvtár 
1747-ben léteBÜlt, a nápolyi csaknem egyidős 
a mi Széchényi Könyvtárunkkal: 1804-ben ala-
pították, mig a velencei Marciana XV. száza-
di alapítású./ A könyvtár régi anyaga mégis 
jelentős, kolligált röplapgyüjteményében szép 
számmal akadtam magyar vonatkozásuakra is, 
de ezek közt alig akadt fővárosunk történeté-
vel kapcsolatos dokumentum. Meggyőződésem, 
hogy jóval több minket érdeklő vonatkozás re j -
tőzik e könyvtárban, mint amennyit a talán 
minden más könyvtárénál nehézkesebben hasz-
nálható katalógusai feltárnak. A nehézségek 
egy részét egyelőre a könyvtár uj épületbe köl-
tözésével magyarázhatjuk. 

A római Biblioteca Nazionale 1975-ben már 
uj, monumentális épületben működött - bár 
még csak részlegesen - az egyetemi város 
szomszédságában, a Viale Castro Pretorión. 
Hatalmas üvegfelületek és a téglavörös szin 
uralja az épület-komplexumot, melynek zord-
ságát közbeékelt kis kertek, szabadtéren elhe-
lyezett modern képzőművészeti alkotások van-
nak hivatva enyhíteni. Fallal körülzárt, roppant 
méretű és sivár udvaron áthaladva jut el a tá-
jékozatlan olvasó az épület bejáratához, ahol 
az üvegajtók mögött hatalmas előcsarnok fogad-
ja, jobbra-balra lezárt lépcsők - nyilván a rak-
tárhelyiségekhez és a feldolgozó részlegekhez 
vezetnek - szemközt az egyetlen ut, a mi 
metró-bejáróinkhoz hasonló két pult között, 
ahol szigorú portás terelgeti tovább a belépőt, 
számozott "carta d'entratát" nyomva kezébe, < 
mely gondosan megőrzendő Aönyv kiadásakor 
bevonjál^, s csak a helyben olvasott mü vissza-
adása után kapja vissza az olvasó, hogy a 
szomszédos ellenőrző pultnál útját álló portás-
nak leadva távozhassék az ugyancsak "egysze-
mélyes" kijáraton. Ujabb óriási csarnokban ta-
lálva magam reménytelenül nézek széjjel, ha-
zai szokás szerint eligazító könyvtárost vagy 
legalább tájékoztató feliratot keresve, s még 
nem is sejtem, hogy ebben a könyvtárban -
s az olasz állami könyvtárakban általában -
az átlagolvasónak egyáltalán nem kell beirat-
koznia! Kedvére bolyonghat az embertelen mé-

retű épületben, könyvet kaphat kézbe s leül' -t 
olvasni a zajos folyosón, vagy a katalógusok 
közt, ahol csak kedve tartja /s ahol helyet ta-
lál/ - helybenolvasásra kijelölt hely csak a 
különgyüjteményekben van - s távozhat anél-
kül, hogy személyes kapcsolatba kerülne könyv-
tárossal, raktárossal vagy akár a portással, 
aki egyáltalán nem hasonlít a mi barátságos, 
az olvasókkal elbeszélgető portársainkra, csu-
pán gépiesen terel vagy ellenőriz, s elhárít 
minden kérdezősködést. Üvegfalu termek so-
rát látom, jobbra a ruhatár és a még nem 
működő sokszorosító, balra, üveggel védett 
pult mögött két-három hozzáférhetetlen férfiú 
birkózik az olvasók meg-megujuló ostromával: 
hátuk mögött futószalag ontja a kért könyveket, 
előttük legalább harminc-negyven olvasó tolong 
s áll sorba újra és újra, mig ismételt érdek-
lődésre megtudja, érkezett-e számára /a be-
lépőjegy száma szerint nyilvántartott/ könyv; 
ha nem, a kérőlap hátoldalán nyolc lehetséges 
válaszból jelöli ki a láthatatlan "Uff ic io" , hogy 
miért nem hozzáférhető a keresett mü. A gé-
pesítési törekvés ilyen fokán érthetetlen, miért 
nem tudják valamilyen módon közölni; x számá-
ra könyv vagy válasz érkezett. Ennek megol-
dását egyetlen olasz nagykönyvtárban sem lát-
tam; minél nagyobb a könyvtár, annál nehe-
zebb a kért könyvet megkapni, s annál sze-
mélytelenebb a kapcsolat, vagy egyáltalán nem 
is jön létre kapcsolat könyvtáros és olvasó kö-
zött. 

Csüggedt szemlélődésemből magamhoz tér-
ve belépek,az egyik nagy, üvegfalú terembe, 
ahol a feliratok szerint a katalógusokon kivül 
kézikönyvtár és tájékoztató szolgálat is vár. 
A bejárat mindkét oldalán áll ugyan tájékozta-
tó asztal, a hozzátartozó kedves és fiatal 
könyvtárosnők azonban csak nagy nehézségek 
árán közelíthetők meg a katalógusok és köny-
vespolcok útvesztőiben, olvasók gyűrűjétől körül-
véve. Végre kezdem magam kicsit otthonosan 
érezni: annyi fér f i könyvtáros után női könyv-
tárosok... /Presszóban, postán, bankban, mu-
zeumban, mindenhol: fér f i alkalmazottak./ 
Munkaköpeny ugyan itt sem különbözteti meg 
őket az olvasóktól, de állandó aktiv "mozgó 
könyvtárosi" szolgálatuk révén felismerhetők. 
Csak létszámuk és az igénybevétel nincs arány-
ban. Türelmesen várok soromra, de hosszabb 
érdeklődés lehetetlen, az olasz olvasók türel-
metlenek, egymás szavába vágnak. Lehetetlen 
a könyvtár egészéről, várható ujabb szolgáltatá-



sálról bármit is megtudnom. Lássuk a kataló-
gusokat, ahhoz nincs szükségem segítségre. 

Magabiztosságom megszűnik, ahogy a szür-
ke fémszekrények fiókjait vallatni kezdem. El-
rettentő már a feliratok áttekintése is. A kü-
lönböző gyűjtési korszakokat tartalmazó kataló-
gusok ugyanis egyesítésre várnak s ugyanan-
nak az egységnek a többszörös megkeresését 
teszik szükségessé. Itt is csak kétféle kataló-
gus van: szerzői és tárgyszó-katalógus, de 
mindkettőből három-négy, külön betűrendben. 
A szerzői katalógus /catalogo per autori/ a 
következő egységekből áll: "1970-1974", "Má-
sodpéldányok katalógusa", "Beszerzések 1969-
ig", majd évmegjelölés nélkül: "In allestimen-
to", vagyis rendezés alatt. 

A tárgyszókatalógus /catalogo a soggetto/ 
ellenben igy tagolódik: "1925-1957", "1958-tól", 
végül "catalogo a soggeto aggiornamento", a-
tnel.y talán az utolsó évek szerzeményeit r e -
gisztrálja. 

A régi katalóguscédulák kézírással készül-
tek, fotómásolatukat sorolták be az ujabb cé-
dulák közé. A régies kézirásu, betű- és szám-
kombinációkból álló hosszadalmas raktári jel-
zetek olvasata sokszor a könyvtárosnak is gon-
dot okoz. Sajnos, semmilyen felirat nem tájé-
koztat arról, hogy az itt megtalált könyvekből 
melyeket lehet csak a régi és ritka nyomtat-
ványok tárában olvasni, igy hát többször is 
eredménytelenül vetem be magam a kölcsön-
zőpult körül folyó könyvcsatába. Előbb azon-
ban meg kellett ismerkednem a kérőlap-rend--

szerrel. Az olasz állami könyvtárakban egy-
séges beosztású, legfeljebb színben, a papir 
minőségében eltérő, 25 x 17 cm-es, három-
szelvényes űrlap van rendszeresítve. Kitölten-
dő adatai az 1. szelvényen: a belépőjegy szá-
ma a ha8ználat kelte, a mü jelzete, szerző-
je teljes névalakban, cime, megjelenés helye 
és éve /!/, kötetszám, az olvasó aláírása. 
A 2. és 3. szelvényen mindez ismétlendő, 
könnyítésül az impresszum adatai nélkül. 

A régi vagy ritka könyvek olvasójának e 
könyvtárban fentieken kivül közölnie kell még 
a kérőlapon foglalkozását, nemzetiségét, állan-
dó lakóhelyét pontos címmegjelöléssel, római 
cimét, útlevelének vagy más igazoló okmányá-
nak számát. Igaz, itt mindezt csak egyszer 
kell leirni, mert a könyv-formáju kérőlap-kö-
tet másolópapír behelyezése nélkül egyszerre 
több példányban állítja ki a kitöltött szöveget. 

A régi és ritka könyvek olvasására kijelölt 
helyiség egyúttal kéziratolvasó is. KUlönkata-
lógusa csak a kézirat-állományról van. Itt több 
könyvtáros is áll a csekély számú olvasó ren-
delkezésére. Ajánlólevelem figyelmes elolvasá-
sa és visszatartása, valamint irataim áttanul-

mányozása után kiállították részemre az ide 
szükséges fényképes belépőt. /Ez alkalomból, 
miután hazai tartalék-fényképeim elfogytak, 
próbáltam ki a közeli Termini pályaudvar mel-
lett működő fotoautomatát, mely itthoni sze-
mélyazonossági fényképeinket megszégyenítő 
betörő-képmásokat produkál, 400 líráért négy 
különböző változatban. Meglepő egyébként, 
hogy fénykép nélkül érvényes az ösztöndijasok 
részére kiállított ingyenes vagy kedvezményes 
muzeumi belépő, valamint a havi 3000 lirás 
autóbuszbérlet is. A diákszálló tagjai - s gon-
dolom, nemcsak ők - éltek is a kölcsönkérés 
lehetőségével./ 

Tartozom az igazságnak annak a megemlí-
tésével, hogy a kéziratolvasóban egy kolléga 
nagy szolgálatkészséggel segített raktári bú-
várkodás utján előkeresni a katalógusban nehe-
zen fellelhető magyar vonatkozású gyűjteménye-
ket, a korszakra vonatkozó kolligált röplapokat. 

Talán a könyvtárban uralkodó, átmenetinek 
tekinthető befejezetlen állapot volt az oka, 
hogy nem szolgált pozitív tanulsággal az ugyan-
csak a földszinten elhelyezkedő kis folyóirat-
olvasó és a művészeti olvasó sem. A leírtnál 
több részleg 1975 tavaszán még nem működött. 
Az emeletek és a csatlakozó épületszárnyak 
rendeltetéséről nem tudtam tájékoztatást kap-
ni. A könyvtár állománya az 1974-1975-ös 
World of Learning szerint 2,200.000 kötet, 
kéziratainak száma 6000. Nyitvatartási ideje 
hétköznapokon 9-14 óra. 

A továbbiakban inkább csak egy-egy képet 
villantok fel azokból a benyomásokból, melye -
ket mint olvasó a rendszeresen látogatott 
könyvtárakban szereztem. Emlékezetes marad 
számomra a Via San Ignazion nehezen megta-
lálható, 1700-ban alapított B i b l i o t e c a C a -
s a n a t e n s e . /326.500 kötetéből 2000 ősnyom-
tatvány./ Az ódon épület vastag falai még ak-
kor is sugározták magukból a hideget, amikor 
kint már jó idő volt. Kényelmetlen volt kabát-
ban is vacogva, állva lapozgatni a hatalmas, 
kézírásos kötetkatalógusokat,melyek a könyvtár 
régi anyagát tartalmazták. Nem volt kényel-
mes olvasóterme sem, nehézkes műemlék-
karosszékeivel, melyeken ülve nem lehetett fe l -
érni a nagy, magas, közös asztalt. Mégis,min-
den kényelmetlenségével együtt emberibb, át-
tekinthetőbb, könyvtár-szerübb volt, mint a mo-
dern Nemzeti Könyvtár. Gyűjteményét a Vati-
kán Könyvtára után a legeredményesebben tud-
tam használni. Hetenként kétszer délután is 
nyitva tartott, 16 órától - igaz, a különgyüjte-
mények kivételével. Ezt az olasz viszonylatban 
demokratikusnak nevezhető nyitvatartási rendet 
találtam az ugyancsak szép régi anyaggal ren-
delkező B i b l i o t e c a A n g e l i c á b a n . /Ala-



pitási éve 1605, állománya 170.000 kötet, 1100 
ősnyomtatvány./ Cédulakatalógus itt is csak a 
modern könyvekről van, S az is messze elma-
rad a nálunk megszokottól. E könyvtárban fő-
leg kéziratos gyűjtéssel gyarapodtam, nyomta-
tott kézirat-katalógus alapján. Egyik kedves 
könyvtárosnője nehezen olvasható részletek ol-
vasásánál készséggel volt segítségemre s ő volt 
az egyetlen, aki figyelmeztetett, hogy ne men-
jek másnap hiába, mert sztrájkot terveznek, s 
ezért elnézést is kért. 

Olaszországi tartózkodásom legszebb idősza-
kának nevezhető az az utolsó 12 nap, amit F i -
renzében töltöttem. A rég vágyott Arno-parti 
város az első órában rabul ejtett, minden lé-
pésnél ujabb művészi élmányt kinált, palotáit, 
templomait, freskóit, muzeumait nem lehetett 
elégszer csodálni. Igaza volt az útikalauznak: 
Firenzében csak gyalog lehet közlekedni. Be-
vallom, nem lelkesedtem túlságosan, amikor 
megtudtam, hogy itt van a leghosszabb könyv-
tári nyitvatartás, s ennek rovására is igyekez-
tem befogadni mindazt a szépséget, ami tömé-
nyen és ellenállhatatlanul zudult rám. A B i b -
l i o t e c a L a u r e n z i a n á b a csak mint műéi-
vé ző jutottam el, pompás kódexkiállitását órákig 
csodáltam. A firenzei árvízben nagy károsodást 
szenvedett Nemzeti Könyvtár értesülésem sze-
rint nem volt látogatható, nem is szerepelt ter-
vemben. Rövid idő alatt is értékes nyomtatvá-

nyokra találtam a San Marco-kolostor csábító 
közelségében álló B i b l i o t e c a M a r u c e l l i a -
n á b a n , mely 1752 óta áll fenn. Már otthonosan 
vettem kézbe a nagy kötetkatalógusokat, nem je-
lentett meglepetést a kölcsönzőpultnál lévő to-
longás, viszont meglepetést okozott, hogy itt 
nem korlátozták az egyszerre kikérhető könyvek 
számát, sőt azokkal be lehetett menni és leül-
ni az olvasóterem Számozatlan asztalai mellé, 
ahol természetesen megintcsak nem kellett a 
könyvtároshoz fordulni, mert a könyvet a kijá-
rat előtt kellett visszaadni. Itt részesültem ab-
ban a váratlan élményben, hogy egy diáklány 
köpyvtárosnak nézett / !/ s a Közös Piacról 
kért irodalmat. Engem lepett meg a legjobban, 
hogy a tárgyszókatalógusban - nyilván véletlenül -
olyan gyorsan rátaláltam, mintha a saját kata-
lógusunkban kerestem volna. Közben természe-
tesen az is kiderült, hogy bár könyvtáros va-
gyok s a katalógusokat tűrhetően ismerem, o~ 
lasz nyelvi kifejezőkészségem hagy még némi 
kívánnivalót. 

Ez a kis epizód tanulmányutam utolsó állo-
másán mégis arról győzött meg, hogy egy ta-
nulmányút eredménye nemcsak a hazahozott céf 
dulák számán mérhető le, hanem az eltérő 
könyvtári rendszerek megismerése, a velük va-
ló élni-tudás is hasznunkra szolgált. 

KLINDA MÁRIA 

FORDÍTÁSOK VILÁGRANGLISTÁJA 

1975 végén jelent meg, az "Index transla-
t ion um" 1972-es kötete, amelynek összesitő 
adatait közli a Bibliographie de la France 
1976 március 3-i száma. Megtudjuk belőle, 
hogy a legtöbbet forditott szerzők sorrendie 
igy alakult a "mezőny" élvonala a földkerekség 
országaiban: 

Lenin 303 forditas 
Marx 138 " 
Verne 128 » 
Engels 111 " 
E. Blyton. 101 " 
Mc Lean 95 " 
A. Christie 93 " 
G. Simenon 89 " 
L. Tolsztoj 82 " 
Gorkij 80 " 
Andersen 77 " 
P. Buck 77 " 

W. Disney 75 " 
Brezsnyev 74 " 
Dosztojevszkij 74 " 
Crover 74 " 
Shakespeare 74 " 
Balzac 71 " 
A munkásmozgalom klasszikusai közé tehát 

csak Verne tudott beékelődni. Olyan krimi és 
bestseller irók, mint A . Christie, Blyton, és 
Simenon, Maigret felügyelő szellemi szülőapja, 
változatlanul jól tartják magukat - jobban, 
mint Tolsztoj, Gorkij,Andersen, vagy akár 
Shakespeare. 

A második vonalban "előkelő helyeket" ér-
tek el olyan bestseller és krimi irók, mint 
Cronin (53) Doyle (35) Leblanc (28) E. Wallace 
(25), bár Puskint (52) egyik sem érte el, kö-
zülük Bromfield (21) egy müvei multa felül, a 
lista /égére került Maot. 



KIADVÁNYAINK 

FEKETE AFRIKA SZÉPIRODALMA MAGYAR NYELVEN 

A FSZEK 1968-ban két bibliográfia megje-
lentetésével is segítette olvasóit az Afrikáról 
szóló irodalom megismertetésében. A "Fekete 
Afrika" cimil a központi könyvtár idegen nyel-
vű tudományos és szakkönyveiből, az "Afrika" 
cimli pedig a hazai könyv- és folyóirattermés-
ből adott sokrétű válogatást s egyben kalauzt 
a földrész természeti, néprajzi, történelmi és 
politikai viszonyainak megismeréséhez. 

A közelmúltban ujabb gazdag bibliográfia 
nyitott ablakot a kontinens érdemtelenül kevés-
sé ismert "tájaira". Ez Fekete Afrika szépiro-
dalmával ismerteti meg az olvasókat. Ecsedy 
Andorné és Gáliczky Éva avatott vezetőnek bi-
zonyulnak az afrikai szerzők müveinek sok 
folklór elemet is tartalmazó s ezt a mai való-
ság súlyos társadalmi és politikai tényeivel is 
ötvöző sokszínű világában. Sokarcú irodalmi 
világ ez, ezernyi népi, mitológiai, természe-
ti, földrajzi tény, hagyomány, élmény és kul-

turális kölcsönhatás motiválja. Ma még nehe-
zen határozható meg egységes jegyekkel, mi 
is ebben a bonyolultságban az általános érvé-
nyű, az irodalom minden ága-bogában fellel-
hető "afrikai". A szerzők arca, egyénisége, 
karaktere is alig mutat egységes vonásokat s 
csak kevesükre illik ez a szó önmagában: fog-
lalkozása: " Í ró " . Ez természetes, hiszen a 
müvek, amelyekkel a bibliográfia segítségével 
megismerkedhetünk, óriási társadalmi és po-
litikai változások talaján születtek egy olyan 
korszakban, amikor az utolsó gyarmat is el-
tűnik Afrika térképéről. A szerzők között 
gyakran találkozhatunk politikusokkal, állam-
férfiakkal, a függetlenségi harcok, a neokolo-
nializmus elleni küzdelem részvevőivel, vagy 
éppen a faji megkülönböztetés elleni harc elkö-
telezettjeivel. Müveikben szinte kivétel nélkül 
tükröződik a világtörténelmi mértékű korszak-
váltás élménye, a megujulás és felemelkedés 

Összeállította; 
V. Agios Katalin 



megrázkódtatása a szegénység és tudatlanság, 
a rabszolgaság és a gyarmatosítás iszonyú 
századaiból. 

Amilyen sokfélék az elénk tárulkozó irodal-
mat létrehozó szerzők és az általuk képviselt 
népek, nyelvek, kulturák, hagyományok és a 
modern világ élményei, olyan változatosak té-
máik, módszereik, irodalmi eszközeik. A meg-

llra is, helyet kap bennük az élet ezernyi ap-
ró részletének észrevétele, az igazságra és jór 
ságra való törekvés gyakran a mesék világát 
idéző ereje és varázsa, mítoszokból és az i -
ratlan ősi folklórból kölcsönzött, ujraeleveni-
tett elemek sora. 

Annak érdekében, hogy ez a páratlanul ér-
dekes eredeti világ, a maga teljes valóságában 
nyiljék meg előttünk, csak egy kell: őszinte 
érdeklődéssel, előítéletek nélkül kezdjünk meg-
ismeréséhez. Eléggé nem dicsérhető az az ő-
szinte kíváncsiság, előítélet mentesség és a fel-
fedezés örömének másokkal való megosztani 
akarása, amely a két szerző sajátja s amelyet 
összeállításuk tükröz. így - s csak igy - de-
rül ki, hogy Afrika tőlünk tulajdonképpen nincs 
is olyan messze, és sok szerző személyében 
vagy müveik alakjaiban ismerősökre, jóbará-
tokra találunk. 

A bibliográfia sokoldalúan közeliti meg té-
máját. Tájékoztat Fekete Afrika irodalmi éle-
téről, megismerteti a fontosabb általános, ösz-
szefoglaló müveket, elkalauzol az afrikai folk-
lór gazdag mese- és népköltészetében, bemu-
tatja a sajnálatosan kisszámú magyar versfor-
dítást, antológiát. Ezután három nagy csoport-
ban ismerteti meg az angol, a francia és a 
portugál nyelvterületen alkotó irók müveit, e -

oldások skálája a folklór, a mese szimboliká-
jába rejtett modern mondanivalótól a modern 
regényig terjed. A műfajok, stílusok, hangula-
tok,/ irodalmi megoldások legyenek bár nagyon 
sokfélék, a felemelkedés és az igaz emberség 
vágyában egységesek, erőt, elszánást, hitet, 
jószándékot sugárzók. A reális mondanivalót 
gyakran fűszerezi a humor és a bensőséges 

zen belül országonként csoportosítva. A bibli-
ográfia válogat a Dél-Afrikai Köztársaság af-
rikai szerzőinek munkáiból is. A függelék "Fe -
hér szimpatizánsok" cimmel foglalja össze a 
dél-afrikai fehér szerzők haladó irodalmi al-
kotásait. A zárófejezet Afrika barátainak í rá -
saiból közöl válogatást a világ minden tájáról. 
A bibliográfiában a müvek részletes ismerte-
tései mellett a témakörbe vágó tanulmányok, 
kritikák, irodalomtörténeti müvek részletei 
stb. is helyet kaptak s megtalálhatók benne a 
könyvtárunkban fellelhető fontosabb idegen nyel-
vű munkák Fekete Afrika irodalmáról és a 
müvek külföldi kiadásai világnyelveken is, a 
könyvek raktári számával együtt. Az annotáci-
ók részletesek, de ebben az esetben ez nagyon 
indokolt, mert mód nyilik a szerzőről, a müvek 
hátteréül szolgáló társadalmi, néprajzi, politi-
kai stb. viszonyokról és más fontos tényezők-
ről a jobb megértéshez szükséges információ-
kat megadni. Az összeállítást névmutató és 
részletes tartalomjegyzék egészíti ki. Érdemes 
gyakran forgatni és az újonnan megjelent iro-
dalmi termésből ki is egészíteni, áttekinthető 
szerkezete ehhez jő rendszerezési sémát nyújt. 

CSOMOR TIBOR 



A "BUDAPESTI F ŰZETEK"-ROL 

Budapest mint világváros, és főváros, az 
ország politikai, gazdasági tudományos és kul-
turális központja. Gondjai hazánk lakosságának 
20 százalékát közvetlenül érintik. Ma f ő v á -
r o s u n k l e g é g e t ő b b p r o b l é m á i u r b a -
n i s z t i k a i g o n d o k , melyeknek megoldásá-
ra irányuló törekvéseket a budapestiek egyre 
fokozódó érdeklődése kiséri. 

A hatékony közigazgatást éppen ugy, mint 
a tenni akaró lokálpatriotizmust támogatja a 
"Budapesti füzetek" c. ajánlóbibliográfiai soro-
zat. A Budapestért tevékenykedő s z a k e m b e -
r e k és a k t i v á k k ö r é b e n m e g a l a p o z -
z a , és e l m é l y í t i az u r b a n i s z t i k a i 
k u 11 u r á t , hogy ennek birtokában alapos és 
modern ismeretekkel t e v é k e n y s é g ü k h a t é -
k o n y a b b l e g y e n . 

A "Budapesti füzetek" pusztán meglétével, 
méginkább céljával, témaválasztásával, a ben-
ne foglalt irodalommal, egyenesági leszárma-
zottja a Szabó Ervin által 1910-ben elindított 
"Aktuális kérdések irodalma" sorozatnak. Sza-
bó Ervin ezzel a sorozattal reagált korának és 
fővárosának mindennapi és a közvéleményt leg-
inkább foglalkoztató kérdéseire. 

Csomor Tibor a "Budapesti füzetek" össze-
állítója igy i r : "... időszerűnek tartjuk, hogy 
önálló budapesti témáknak szentelt bibliográfi-
ai sorozatban ajánljuk olvasóinknak a f ő v á - -
r o s l a k o s s á g á t l e g i n k á b b é r i n t ő , a 
k ö z v é l e m é n y t l e g g y a k r a b b a n f o g l a l -
k o z t a t ó k é r d é s e k n e k , v a l a m i n t a 
s z o c i a l i s t a v á r o s f e j l e s z t é s s e l ö s z -
s z e f ü g g ő t é m a k ö r ö k n e k és a l a p i s -
m e r e t e k n e k v á l o g a t o t t i r o d a l m á t . " 

A "Budapesti füzetek" témái aktualitásához 
nem férhet kétség. A sorozat eddig megjelent 
két füzete a "Környezetvédelem" és a "Buda-
pesti agglomeráció" mindjárt két alapvető, bu-
dapesti és nagyvárosi, világszerte jelentkező 
probléma válogatott irodalmát ajánlja. 

Környezetünk védelme életkérdés, közügy 
és egyben korunk nagy problémája. A környe-
zetvédelmi morál kialakítása t á r s a d a l m i 
U g y , nem véletlenül lett a "Budapesti füze-
tek" első, beköszöntő kötete. 

A környezetvédelem magyar nyelvű irodal-
mából a szerkesztő ugy válogatta össze téte-
leit, hogy azok általános környezetvédelmi is-
mereteket közvetítsenek, megvilágítsák a téma 
összefüggéseit az élet különböző területeivel, 
és konkrét budapesti környezetvédelmi problé-
mákról szóljanak. 

A bibliográfiai tételek közötti tájékozódást 
a kitűnő tartalomjegyzéken tul a különböző mu-

tatók segítik. A mutatók az elemzően feldolgo-
zott művek és folyóiratok címeit és címük rö-
vidítéseinek jegyzékét adják, ezen felül a név-
mutatóval a szerzőkre kereshetünk vissza. A 
mutatók után következő "gyakrabban használt 
idegen szakkifejezések magyarázata" nagy köny-
nyebbség a laikus felhasználónak. 

A "Budapesti füzetek" második kötete a 
"Budapesti agglomeráció" témájának válogatott 
irodalmát ajánlja. A téma felvetése és jelen-
tősége ismét tulmutat konkrét budapesti vonat-
kozásain, amellett, hogy vizsgálata budapesti 
vonatkozásban a legégetőbb. Budapestnek, -
amely világvárosi gondokkal küzd és huszon-
két kerületének egyenletes fejlesztése sem meg-
oldott, - meg kell küzdenie olyan gondokkal is, 
amelyek a fővárost körülvevő 44 településnek, 
mint közvetlen környezetém k a fővároshoz va-
ló kapcsolódásából fakadnak. 

Köztudott, hogy az "ingázók" közel kéthar-
mada - kb. 100.000 ember - e településgyUrU 
lakosa. Ellátásuk terheinek jelentékeny részét 
a főváros viseli, mivel az agglomerációs gyű-
rű településeinek urbanizálódása lassan halad. 
Budapest fejlesztését csak az agglomeráció 
egészének figyelembevételével, azzal szoros 
összhangban, szerves egységként tekintve lehet 
megtervezni és végrehajtani. 

A bibliográfiai tételek tematikus tagolásban 
tárják fel a téma szerteágazó irodalmát, bár 
a fejezetek közötti határokat nem lehet élesen 
megvonni. A bibliográfiának nem célja a köz-
ségek helytörténeti jellegű irodalmának bemu-



tatása, inkább azokra a müvekre hivja fel a 
figyelmet, amelyek a budapesti agglomeráció 
jelenével és közeljövőjével, fontosabb idősze-
rű problémáival foglalkoznak. 

A "Budapesti fűzetek" első két kötetében a 
tárgy időszerűsége mellett a feldolgozott 
i r o d a l o m ak tua l i t á s a iri döntő. A 
füzetek a legfrissebb irodalomból nyújtanak vá-
logatást, általában a megelőző 5 év termésé-
ből. A feldolgozott müvek, periodikák sokszí-
nűsége és kurrens volta elősegíti, hogy az ér-
deklődő, dolgozzék bármely területen, találhat 
magának irodalmat - és igen könnyen - mert 
a tételek napjaink irodalmát dolgozzák fel és 
jórészük még a legkisebb könyvtárak anyagá-
ban is megtalálható. 

A következő füzetek a főváros különböző 
tervidőszakai, a tömegközlekedés, a közműel-
látás kérdéseinek irodalmát adják. Ezeket kö-
veti majd a főváros egészségügyéről, az infra-
strukturális ellátottságról szóló müvek váloga-
tott bibliográfiája. Reagálni kivánnak a lehető-
ségeikhez mérten minden időszerű várospoliti-

kai kérdésre, az időszerű feladatokra, a kie-
melkedő évfordulókra, eseményekre. E g y s z ó -
val benne kivánnak é ln i a f ő v á r o s 
mindennapi é l e tében . 

A szerző ajánlja a füzeteket mindazoknak, 
akik a főváros életét; fejlődését figyelemmel 
kisérik. Az érdeklődőktől és aktivistáktól, a 
közigazgatás és városfejlesztés különböző ága-
zataiban dolgozó szakemberekig, annál is in-
kább, mert a városfejlesztés jónéhány kérdése 
nem nélkülözheti a feladatok megoldásában a 
társadalom szélesebb körének aktiv részvéte-
lét. A füzetek alkalmasak arra, hogy mun -
kaeszközük l egyen a t anác s i d o l -
gozóknak , az ismeretterjesztésben tevékeny-
kedőknek, a helytörténészeknek, a népfrontta-
goknak, és aktivistáknak. 

Ott kell, hogy legyenek a főváros minden 
könyvtárában; nem tudni, hogy erre elég-e 
az 500 példány. 

BAÁN MAGDOLNA 

A ZELK-BEBLIOGRÁFIA MARGTJÁRA 

Könyvtárunknak talán a legsikerültebb bib-
liográfia-tipusa a Mai magyar költők sorozat. 
Kitűnő lrodalomnépszerüsitő eszköz és jó irány-
tű egy-egy költő életművében való eligazodás-
hoz. A sorozat legfőbb erénye, hogy a kortárs-
költészetre nyit ablakot. A könyvtárosok köré-
ben egyértelmű népszerűsége abban is keresen-
dő, hogy a füzeteinek szerkezete könnyen át-
tekinthető. 

Amit általában a sorozat füzeteiről, ugyan-
azt a Zelk-bibliográfiáról is elmondhatjuk. 
Már hagyomány a költőt bemutató kortárs-ta-
nulmány közlése. Ebben a füzetben egy 1930-
as Radnóti irás és Tandori Dezső 1971-ben 
megjelent "A befejezhetetlenség igéje" c. ta-
nulmánya ad eligazító értékelést. Rövid élet-
rajzi kronológia következik ezután, amelyben 
köteteinek megjelenési idejét is megtaláljuk. 
Semmi nem indokolja, miért kellett a Kötetben 
nem közölt 1945 előtti irások-at és a Folyóira-
tokban megjelent fiatalkori versek-et a Vers-
kötetei és kritikáik c. bibliográfiai rész elé 
helyezni, ezek megcserélése helyesebb lett 
volna. Mese- és gyermekvers köteteinek, szín-
padi müveinek, publicisztikájának, a róla irt 
cikkeknek és tanulmányoknak, az interjúknak 
és riportoknak stb. külön fejezetben közlése 
megkönnyíti a keresést, egyértelművé teszi a 
bibliográfia szerkezetét. 

Mint a korábbi füzetek, ez is közöl néhány 
verset Ízelítőül. Vitatható, szükség van-e ver-
sek közlésére, hiszen e kiadmányoknak nem mU-

vek közreadása a feladata, helyette talán ösz-
szeállitást lehetne adni azokból a jellemző és 
érdekes gondolatokból, amelyek a költő tevé-



kenységével, egyes müveivel kapcsolatban meg-
fogalmazódtak. A következetesen alkalmazott 
megjelenési időrend mindenkor biztos fogódzó 
a bibliográfia használóinak, gyors áttekintésre 
nyújt alkalmat. 

Zimáné Lengyel Vera biblíográfusi és szer-
kesztői munkáját nemcsak a szerkezet tisztasá-

ga, az anyaggyűjtés gondossága dicséri, hanem 
az érzékenység is, ahogyan az egyes bibliográ-
fiai leírásokat a legszükségesebb közlésekkel, 
megjegyzésekkel kiegészitette. 

MKGÍ ZOLTÁN 

VÁGH MÁRIA - POZSONYI ÁGNES; A CIGÁNYSÁG TÁRSADALMI HELYZETE 

Társadalmunk az elmúlt harminc esztendő 
alatt nagyon sokat tett a cigánylakosság munká-
baállítása, iskoláztatása és egészségügyi ellá-
tása terén, senki sem vitathatja azonban, hogy 
még nagyon sok a tennivaló. A feladat kettős. 
Részint a cigánylakosságot kell az évszázados 
elnyomásból eredő nyomorból felemelni, részint 
a sokaknál még meglévő ellenszenvet kell meg-
szüntetni. 

Kétségtelenül segitséget nyújt a feladatok 
megoldásához a rendeletek, a tudományos kuta-
tás, statisztikai, szociológiai felmérések ered-
ményeként publikált monográfiák, szociográfiák, 
egészségügyi, oktatási, művelődési témákról 
szóló tanulmányok és cikkek ismerete. Ezek ja-
vát, dolgozza fel a bibliográfia. 

Az u.n. cigánykérdés nemcsak hazánkban je-
lentkező és élő probléma, ezért nagyon jelen-
tős, hogy a kötet más országok tapasztalataira, 
is felhívja a figyelmet a cigányság helyzete kül-
földön cimü 111 tételből álló fejezetében. 

Természetesen a bibliográfia legfontosabb 
része a felszabadulás óta megjelent magyar 
anyagból készült válogatás. Ebben a fejezetben 
összegyűjtve találjuk a témában megjelent párt-
határozatokat, rendeleteket, monográfiákat, ta-
nulmányokat, egészségügyi, oktatási, művelődé-
si orgánumok cikkeit, a néprajz, a nyelv és a 
művészetek szociológiai szempontból érdekes 
cikkeket. 

A kötet függeléke válogatást közöl az 1945 
előtt megjelent, ma már történeti értSiü szak-
irodalomból. 

Az időrendi besorolás biztosítja, hogy a kér-
dés történeti fejlődését nagyszerűen végig tud-
juk kisérni. Három féle mutató zárja a kötetet: 
földrajzi és névmutató és a felhasznált folyói-
ratok jegyzéke. Jelentősen könnyíti a bibliog-
ráfia használatát, hogy azoknál a tételeknél, 
ahol a cim nem árulja el a tartalmat, rövid 
annotációt találunk. Szerencsés a monográfiák 
raktári jelzetének közlése is. 

Minden bizonnyal haszonnal forgatják majd 
a bibliográfiát a közigazgatásban dolgozók, a 
pedagógusok, az orvosok és a témával komo-

lyan foglalkozni kivánók. Nekik nyújt segitséget, 
hogy a jelen bibliográfiánál több tételből álló 
éB továbbra is rendszeresen gyarapított cédula-
anyag is rendelkezésre áll könyvtárunk szocio-
lógiai osztályán. 

PESTI ERNŐ 

Alig néhány hete jelent meg Hiripiné Vágh 
Mária szerkesztésében Pozsonyi Ágnes közre-
működésével "A cigányság társadalmi helyze-
te" c. nagyobb szociológiai bibliográfiánk. Né-
hány példányt a kérdés legnevesebb külföldi 
szaktekintélyeinek is megküldtünk a valóban hé-
zagpótló munkából, igy kapott belőle a szakte-
rületen nemzetközi hírnévnek örvendő M. HÜb-
schmannova asszony is, a csehszlovák Akadémia 
Antropológiai Intézet tagja, aki szinte a külde-
mény kézhezvételének napján sietett köszönetet 
mondani a szerkesztőnek hosszabb cseh nyel-
vű levélben. Az 1976 január 16-án kelt irást 
érdemesnek tartottuk teljes szövegében lehozni, 



nemcsak azért, mert ez a szerzőnek szóló Il-
letékes, sőt legilletékesebb dicséretét tartalmaz-
za, hanem mert figyelmet érdemel a nemzetkö-
zi együttműködésre tett javaslata miatt is. 

íme a levél; 

"Tisztelt asszonyom, 

szeretnék Magának köszönetet mondani a kitű-
nő bibliográfiáért, amit volt szives nekem el-
küldeni. Az ön munkája erősen informativ jelle-
gű és igen sok érdekes adatot találtam benne, 
különösen ami a külföldi irodalmat illeti, /ami 
abból adódik, hogy nem tudok magyarul és ha 
mégis tájékozódni akarok valamennyire is, ak-
kor a szótárban kell keresgélnem/. Jó lenne, 
ha nemzetközi munkacsoport közreműködésével 
valóban átfogó világbibliográfia készülne a ci-
gányságról szóló irodalomból, mi a véleménye 
erről? Persze, hogy kinek kellene ezt megszer-
vezni, ki adná az ehhez szükséges szervezeti 

és pénzügyi alapokat? Talán az UNESCO, talán 
felkarolná az Études Tsiganes folyóirat. Az 
Études Tsiganes közleményei közül engem leg-
inkább a cigányok által irt müvek ismertetése 
érdekel - Sandra Jayatová, Mateo Maximoff és 
a többiek költészetéről. Volt már valamelyikük 
könyve a kezében? Én csak Maximoff "Ursitofi"-
ját ismerem. 

Erősen remélem, hogy alkalmunk lesz sze-
mélyesen is megismerkedni. Nem lehet ez any-
nyira fárasztó, mivel Prágától Budapestig nin-
csen akkora nagy távolság. Ha elmegyek a nyá-
ron Dél-Szlovákiába, ahová egy cigány barát-
nőm hivott meg, talán átugrok körülnézni Bu-
dapestre. De ez még odább van. Ha valamikor 
Prágába jönne, szívesen látjuk, természetesen 
nálunk is alhat. 

Mégegyszer köszönöm a kiadványt és szívé-
lyesen üdvözlöm 

Milena HUbschmannová" 

AZ IDŐSZAKOS SAJTÓTERMÉKEK KATALÓGUSA 

A FSZEK kerületi könyvtárai nagyságuktól 
és az olvasói igényektől függően 50-250 féle 
időszakos sajtóterméket járatnak. A régebbi 
évfolyamok egy részét megőrzik. E nagyszámú 
és sokféle lap között nem könnyű eligazodni. -

A könyvtárvezetők éves folyóiratmegrendelésé-
nek segítésére Bende Magdolna és Benkőné 
Bartha Ilona állított össze magyar és külföldi 
folyóiratokról ajánló jegyzéket. Szükségessé 
vált, - különösen a nagyobb könyvtárakban -
hogy az olvasót is tájékoztassuk a megrendelt 
folyóiratokról. 

A most megjelent kiadvány ezt a célt szol-
gálja. 

Felöleli a kifejezetten gyermekeknek szóló 
lapokon kivül a hálózatunkban az 1976-os évre 
megrendelt magyar és idegennyelvü sajtóter-
mékek teljes választékát. Betűrendes, temati-
kus és nyelvi bontásban. 

A betűrendes felsorolás a sajtótermék cimét, 
a kiadó testület megjelölését, a lap rövid tar-
talmi leírását, a megjelenés helyét és idősza-
kosságát közli. A tematikus és nyelvi csoporto-
sítás csak a cimet tünteti fel. Egyes folyóira-
tok a tematikus bontásban több helyen is sze-
repelnek, tartalmuknak megfelelően. 

A könyvtárakban a megrendelt; folyóiratállo-
mány alapján külön feltüntetik a bekötött,illet-
ve kölcsönözhető példányokat. Kiegészítik az év-
közben megjelenő és megrendelt periodikákkal, 
helyi lapokkal. 

A folyóiratokban meglévő hatalmas informá-
ciós anyagot analitikus katalógusaink tárják fel. 
Az irodalmi és társadalomtudományi analitikus 
katalógus diákoknak, pedagógusoknak, könyvtá-
rosoknak nélkülözhetetlen segédeszköz a tájéko-
zódásban. 

Reméljük, hogy e kiadvánnyal kiegészítve ol-
vasóink jól hasznosítják az egyre bővülő folyó-
iratállományunk nyújtotta lehetőségeket. 

- sé -



KATALÓGUSHASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A GYERMEKKÖNYVTÁRAK SZÁMÁRA 

Örömmel vettük kézbe Bartà Andrásné és 
Kerekes Pálné: "Katalógushasználati utmutató 
a gyermekkönyvtárák olvasói számára" c. 
összeállítást. 

Ez a régen Várt, igén hasznos kiadvány, 
jelentős segítséget nyújt a gyermekeknek a 
könyvek közötti tájékozódásban. 

A füzet ismerteti a katalógus jelentését, 
szükségességét és a katalóguscédulán lévő ada-
tokat. Megtudjuk azt iá, hogy milyen katalógu-
sok találhatók a gyermekkönyvtárakban. Közli 
a betűrendes, a tematikus szépirodalmi, vala-
mint az ismeretterjesztő szakkatalógus réndjét 
és használatát. Ez utóbbi különösen nagy se-
gítséget nyújt a gyermekeknek, ugyanis a há-
romjegyű szakjelzeteket részletesen ismerteti 
és rámutat arra, hogy "a különböző szakok 
olyan sorrendben követik egymást, ahogyan 

majd klsfebb változással a félnőtt könyvtárak-
ban iS megtalálhatók." 

A fűzét alapját az 1964-eá, időközben ela-
vult kiádváriy képéül, éz annak korszerű tovább-
fejlésztése. 

A Címlap sájribs nagyon halvány, élénkebb 
színekkel sokkal vonzóbb volna. 

Ügy érezzük, hogy ebből a hasznos, min-
den kis olvasó kézébe váló összeállításból a 
megjelenő 25 ezör példány igén kevés, ha te-
kintetbe vesszük, hôgy a beiratkozott gyermek-
olvásök száma méghalàdja a 45 ezret, s ebből 
a 10 éven felüliek száma 25 ezer. Gondolnunk 
kéli arra is, hogy minden uj beiratkozónak ok-
vetlenül á kezébe kéli adnunk ezt a jól felhasz-
nálható, ügyesen összeállított kis füzetet! 

ÓHEGYI PÁLNÉ 
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Az 1957-ben elhunyt Pikier Blankának,Sza-

bó Krvin egykori munkatársának, a legelső ma-
gyar női könyvtárosnak síremlékét állított a 
Kossuth Könyvkiadó a Farkasréti temetőben. 
Az emlékbeszédet Dr. Remete László,a szo-
ciológiai és dokumentációs osztály vezetője 
mondotta. 

Január 28-án E. Martinova, a moszkvai 
Összövetségi Állami Idegennyelvü Irodalom 
Könyvtárának munkatársa kereste fel könyvtá-
runkat és tapasztalatcserét folytatott a könyv-
tárhálózat centralizációja kérdéséről. 

Február 11-én a Műszaki Egyetem Könyv-
tára munkatársainak Gáti Istvánné bemutatta 
a Budapest Gyűjtemény munkáját. 

Február 13-án M. Stoskiene, a vilniuszi 
Kulturális Minisztérium könyvtári osztályának 
vezetője megtekintette a központi könyvtárat 
és tanulmányozta a városi könyvtárhálózat 
centralizációjának problémáit. - Február 19-én 
a 12-es könyvtárba látogatott el . 

Február 17-én a Műszaki Egyetem Könyv-
tára olvasószolgálatának munkatársai Márffy 
István kalauzolásával tanulmányozták a közpon-
ti olvasószolgálat munkáját. A Budapest Gyűj-
teményt Faragó Éva ismertette meg velük. 

Március 8-án Maria Kiprová és Tatiana, 
Vanőurá a bratislavai Univerzitná kniznicia 
munkatársai régi szlovák nyelvű kalendáriumo-
kat tanulmányoztak és cimfelvételeztek a szlo-
vák retrospektiv nemzeti bibliográfia számára 
a Budapest Gyűjteményben. 

Március 24-26 között jugoszláv-magyar 
könyvtári helytörténeti konferenciát tartottak 
Szegeden. Dr. Berza László,a Budapest Gyűj-
temény vezetője előadást tartott a pesti és bu-
dai rác telepesekről. 

KUrthy Endréné a Budapesti Úttörő Elnökség 
munkatársa 1976. március 18-án- az 1. sz. 
gyermekkönyvtárban - gyermekkönyvtárosok 
részére előadást tartott az úttörőmozgalom tör-
ténetéről, az elkövetkezendő év feladatairól, a 
könyvtárak és úttörőcsapatok együttműködéséről. 

Az SZKP XXV. kongresszusának tiszteleté-
re a könyvtárakban kiállítást, könyvkiemelést 
készítettek, amelyet néhány könyvtárban /12-es, 
36-os, 34-es, 28-as, 29-es, 19-es, 7-es, 
2-es gyermekkönyvtár/ a HMO munkatársai a 
kongresszus első napján megtekintettek. 

Nagyon jó anyagot tártak fel a 12-es, 
28-as, 34-es könyvtárban, és a 2-es gyermek-
könyvtárban . 

A SZAKFELÜGYELET HÍREI 
December 16-án a Magyar Hajó- és Daru-

gyár szakszervezeti könyvtárának szakfelügye-
leti vizsgálati jelentését tárgyalták meg intéze-
tünk munkatársai az üzem klubkönyvtárában a 
kulturbizottság vezetőjével és a szakszerveze-
ti könyvtárosokkal. Részt vett a megbeszélésen 
Karácsonyi Jánosné, a Vasas Szakszervezet 
Központi Könyvtárának vezetője és Magó Ilona, 
a kerületi tanács művelődési osztálya képvise-
letében. 

Március 12-én a x m . kerületi közművelő-
dési könyvtárakról készített szakfelügyeleti je-
lentést vitattuk meg a kerületi tanács székhá-
zában. A vitában részt vett a tanács elnökhe-
lyettese Farkas Róbert, a Kerületi Pártbizott-
ság képviseletében Horváth Jánosné, a kerüle-
ti művelődési osztály vezetője Gerő Gyuláné, 
a Vasas Szakszervezet központi könyvtárának 
vezetője Karácsonyi Jánosné, a művelődési 
osztály munkatársai és a FSZEK képviselői. 
A jelentést a kerület képviselői elfogadták, re-
álisnak tartották s a javaslatokat is helyénva-
lónak, követendőnek vélték. 

f el nőttkö nyvtá ra k 
A XI. kerület művelődési intézményeinek 

összefogásával alakult meg 1975 őszén a XI. 
kerületi Könyvbarátok Köre, amely célul tűzte 
ki a különböző kiadók bemutatását. A Móra Ki-
adó sikeres decemberi bemutatkozása után ez 
év januárjában a kör a Szépirodalmi Kiadót 
hivta meg a 6-os könyvtárba. A kiadó múltjá-
ról, nagy elődökről és kortárs Írókról Illés 
Endre igazgató beszélt, felelevenítve személyes 
élményeit, Domokos Mátyás, a kiadó irodalmi 
vezetője pedig az 1976-os évi tervekről tájékoz-
tatta a hallgatóságot. A bemutatást Ilosvay Ka-
talin, Balázsovits Lajos és Timár Béla egy-egy 
novellával, illetve verssel illusztrálta. A ren-
dezvény Vitai Ildikó zenés vers-összeállitásá-
val zárult. 

A 6/1-es könyvtár József Attila vetélkedőt 
rendezett szakközépiskolásoknak. 

Gimnazistáknak és szakközépiskolásoknak 
januárban és februárban öt alkalommal tartot-
tak könyvtárbemutató foglalkozást a 12-es 
könyvtárban. A látogatók száma összesen 150 
volt. 

Ugyanitt rendhagyó magyar óra keretében 
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József Attila munkásságával ismerkedtek meg 
a Leőwey Klára Közgazdasági Szakközépiskola 
negyedévesei. A magnószalagra felvett versek, 
énekek nagy hatást gyakoroltak a diákokra. 

A 21-es könyvtárban Merina Tereza tartott 
megrázó előadást "Chile, 1973. szeptember 
11-e" címmel. 

Fekete Sándor iró a nagy francia forrada-
lomról, Szegedy-Maszák Mihály irodalomtör-
ténész pedig a magyar reformkor irodalmáról 
/Kölcsey, Vörösmarty/ tartott előadást a 38-
as könyvtárban. A két előadást több mint het-
venen hallgatták. 

művelődési körök 
"Irány Montreál" cimmel rendeztek játékos 

sportvetélkedőt a 19-es könyvtár művelődési 
körének tagjai. Következő összejövetelükön a 
könyvtár időszakos kiadványaival ismerkedtek 
meg. 

Megalakult az Ifjú Zenebarátok Klubja a 
12-es könyvtárban. Első összejöveteleiken 
régi korok zenéjével ismerkedtek meg - a 
kezdetektől a reneszánszig. 

A 35-ös könyvtárban a Kisduna Galéria 
Alkotóköre, a Helytörténeti Kör és a Művelő-
dési Kör tagjainak tartott élménybeszámolót 
Bakallár József távolkeleti és ázsiai útjáról. 
Az előadó levetítette Japánban és Indiában ké-
szített diafilmjeit s zenei aláfestésként - ki-
használva a fonotéka adta lehetőségeket - ke-
leti zenét hallgattak a részt vevők. 

Iskolai könyvtárosok találkozóját rendezték 
meg a XVII. kerületi 36/3-as könyvtárban. 
Témák: A könyvtári aktívák szerepe a könyv-
tárban, A könyvek megszerettetése a gyerekek-
kel. Király Éva gyermekkönyvtáros bemutató 
foglalkozást is tartott ez alkalommal. 

Magyar tanárok szakmai munkaközösségének 
összejövetelét tartották meg az l - es gyermek-
könyvtárban. Lukin László a zene és az iroda-
lom kapcsolatáról tartott előadást, majd a pe-
dagógusok megtekintették a könyvtárat. 

1976 januártól-március elejéig mintegy 230 
osztály» illetve napközis csoport látogatásáról 
küldtek be jelentést a kerületi könyvtárakból. 
A foglalkozásokat általában ugy vezették le, 
hogy azok a gyerekek számára érdekes, játé-
kos, szellemi erőpróbát jelentettek. 

A Szovjet Kultura és Tudomány Házából ter-
mészettudományos és aszovjet gyerekek életéről 
szóló filmeket kölcsönöztek a 35-ös könyvtár 
munkatársai, három alkalommal tartottak f i lm-
vetítést. 

Négy csepeli könyvtár közös rendezvénye 
zajlott le a csillagtelepi Radnóti Miklós Műve-
lődési Házban-Vendégük a Los Pochungos latin-
amerikai együttes volt, az előadást baráti be-
szélgetés követte. 

gyermekkönyvtárak 
József Attila ünnepi irodalomórát, valamint 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok, és Petőfi Sán-
dor: János vitéz c. müvéből vetélkedőt tartot-
tak a 10-es sz. gyermekkönyvtárban, Móra Fe-
rencről beszélgettek az l - e s gyermekkönyvtár-
ban, a 24-es, 27/2-es, 28-as, 31-es, és 39-
es könyvtár gyermekrészlegében. Összefoglaló 
magyarórát tartottak V. osztályosoknak a 26-os 
gyermekkönyvtárban, VI . -VI I . osztályosoknak 
a 35-ös könyvtár gyermekrészlegében. Fábri 
Péter fiatal költő a 38-as gyermekkönyvtár ol-
vasóival József Attila verseket elemzett, a 
19-es könyvtár gyermekrészlegében Fekete Ist-
ván: Vuk c. könyve volta téma. Bálinth Lehel-
né forgatókönyve alapján Arany: Toldi c. müvé-
ről tartottak magyarórát a 20-as gyermekkönyv-
tárban, Vörösmarty Mihályról emlékeztek meg 
a 2-es könyvtár gyermekrészlegében. Az 5-ös 
gyermekkönyvtárban. Fekete István elbeszélése-
it mutatták be. Az l - e s gyermekkönyvtárban 
és a 35-ös könyvtár gyermekrészlegében alsó-
tagozatosoknak olvasásórát tartottak, ahol a 
gyerekek olvasmányélményeikről beszélgettek, 
verseket, meséket hallgattak, rajzoltak. 

Környezetismereti óra keretében mutatták 
be a könyvtárat H.-ül . osztályosoknak a 24-es 
és 28-as könyvtárakban. A 37-es könyvtárban 
Tompek Lászlóné: Erdei esztendő c. forgató-
könyve alapján vezették le az órát, különböző 
- a környezetismeret körébe tartozó - témák-
ról beszélgettek az l - e s , 5-ös, 20-as gyermek-
könyvtárakban, a 23/1-es,37-es könyvtár gyer-
mekrészlegében . 

Énekórát vezetett le Ugrin Gáborné az l - e s 
gyermekkönyvtárban, ahol a gyerekek különböző 
kézikönyvekkel ismerkedtek meg, ületve ezek 
alapján oldották meg feladataikat. 

Több könyvtárban irodalmi és könyvtári 
szakkör látogatott el (5-ös, 10-es, 38-as gyer-
mekkönyvtár, 13-as, 19-es, 21/1-es, 31-es, 
35-ös könyvtár gyermekrészleg). Megismerked-
tek a könyvtár rendjével, szakköri munkájukhoz 
használható kézikönyvekkel. A 8-as gyermek-
könyvtárban biológia szakkörösöket láttak ven-
dégül. 

Az úttörők kulturális seregszemléjéhez ke-
restek irodalmat őrsi, illetve rajfoglalkozás ke-
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retében az l - e s , 20-as és ztí-os gyermekkönyv-
tárakban. Az úttörőmozgalom történetéről fo-
lyamatosan végeztek anyaggytijtést harmadik 
osztályosok a 23-as könyvtárban. Az úttörőmoz-
galom 30. évfordulójának tiszteletére hivták 
meg a Pajtás főszerkesztőjét az l - e s gyermek-
könyvtárba, ahol a kerület minden úttörőcsapa-
ta öt pajtással képviseltette magát, akik kérdé-
seket tettek fel az újsággal és az úttörőmozga-
lommal kapcsolatban. 

Néhány könyvtárban - l - e s , 6-os, l l - e s , 
20-as gyermekkönyvtárak - már hagyománnyá 
vált, hogy a kerületi úttörőelnökség ott rende-
zi meg a mesemondó-szavalóversenyt, vagy 
szaktárgyi vetélkedőt. 

Gyermekhősök a szovjet irodalomban címen 
Lend va i Istvánné beszélgetett olvasóival Timur-
ról, Oleg Kosevojról, Vologya Dubinyinról a 
16-os könyvtárban. Dickens: Twist Olivér c i -
mü regényéről a 23/1-es könyvtárban Kálnai 
János vezetett vitát. 

II. Rákóczi Ferencről gyűjtöttek irodalmat 
rendszeresen a 23-as könyvtárban IV. osztá-
lyosok, más alkalommal V . osztályosok már-
cius 15-i műsorát készttették elő. 

A 24-es könyvtárban alsós napköziseknek uj 
könyveket mutattak be, máskor verseket hall-
gattak a gyerekek, majd játszottak. 

Rendszeresen tartottak meseórát az l - e s , 
5-ös, 17-es, 20-as és 26-os gyermekkönyv-
tárban és a 19-es, 34-es könyvtár gyermek-
részlegében a télről, vadállatokról, Benedek 
Elekről, és más- a gyerekeket érdeklő- témá-
ból. 

Nagy sikerrel és rendszerésen tartanak me-
se- és zeneórát a 35-ös könyvtár gyermekrész-
legében, remekül kihasználva a fonotéka adta 
lehetőségeket. 

Téli versek szavalóversenyt rendeztek a 
48-as könyvtár gyermekrészlegében, más al-
kalommal Téli erdő állatai cimen ismeretter-
jesztő foglalkozást szerveztek. Az Állatok far-
sangja cimen zenés, mesés összeállítást hall-
gattak meg a gyerekek, a könyvtáros irányítá-
sával magyar népszokásokról beszélgettek. 
Farsangi népszokásokról gyűjtöttek irodalmat 
pedagógus vezetésével a 28-as könyvtár gyer-
mekrészlegében. 

Nyelvi játékokat játszottak a 19-es és a 
23/1-es könyvtárban napközis gyerekekkel. 

Molnár Tamás, a Magyar Rádió Ifjúsági 
Osztályának munkatársa a 35-ös könyvtár gyer-
mekolvasóival két alkalommal találkozott, elő-
ször a munkáról, munkaeszközökről, munkada-
lok kialakulásáról beszélgettek, másodszor Hi-
res csaták cimen tartott előadást; mindkét al-
kalommal felhasználták a fonotéka anyagát is. 

A XVm. kerületi Rózsa Ferenc Művelődé-
si Ház és a 24-es könyvtár Ifjúsági Pódium a 
Rózsában címmel inditott sorozatot; első alka-
lommal Cs. Németh Lajos és Papp János, a 
Madách Színház művészeinek műsorát hallgat-
ták meg a fiatalok. 

író-olvasó találkozót szervezett a 26-os 
gyermekkönyvtár és a Marczibányi Ifjúsági 
Ház közösen. Vendégük Moldova György volt. 

A 17-es gyermekkönyvtár Serdülők Klubjá-
ban megvitatták az előzőleg közösen megtekin-
tett "Képzelt riport"-ot, más alkalommal egéáz-
ségügyi felvilágosító előadást hallgattak meg a 
serdülők. 

A 20-as gyermekkönyvtár könyvbarát köré-
nek foglalkozásait kéthetenként tartották, prog-
ramjukban Kicsoda-micsoda játék szerepelt, 
mesekönyvekről beszélgettek. A VIKI-sek a 
Magyar Nemzeti Galériába látogattak e l . A 
Kis Versbarátok körében verseket gyűjtöttek, 
és tanultak a gyerekek. 

A 28-as könyvtárban Gyermekklub alakult. 
Februári programjuk cime: T i kérdeztek. Kü-
lönböző természettudományos kérdésekről be-
szélgettek, majd játszottak a gyerekek. 

A 36/3-as könyvtár Könyvbarát körében uj 
könyvekkel ismerkedtek az olvasók, máskor 
"Regényalakok a világirodalomban" cimmel ve-
télkedőt tartottak. 

A 37-es könyvtár "Hobby" körének tagjai 
14 éves társuk "Hobbym a csillagos ég" cimü 
előadását hallgatták meg. Az előadás két té-
mával foglalkozott: Élet a Naprendszeren kí-
vül és Jártak-e a Földön idegen civilizáció 
képviselői? Élénk vita alakult ki. 

Versbarát körükben különböző témájú ver-
sekről beszélgettek. Havonta egyszer egypél-
dányos lapot adnak ki, melyet a gyerekekkel 
közösen szerkesztenek. Az első februári szám 
bevezetőjében megfogalmazták a lap célját: 
"Kukkantson be mindenki a könyvtár életébe, 
eseményeibe. Hirt adunk uj könyvekről, me-
lyek tetszettek, újságcikkekről,melyek érdeke-
sek, az úttörőmozgalom múltjáról és nagyjai-
ró l . " A lap "rovatai": Nagyjaink; Könyvismer-
tetés; Kicsik oldala; Csak lányoknak, Böngész-
de /ujságokból/j Játékok. 

A könyv és a könyvtárak története cimmel 
előadást tartottak a 34-es könyvtár Könyvtár-
szakköröseinek. 

Megindult a 12-es könyvtárban is a "csopor-
tos" élet. Az iskolákkal együttműködési szerző-
dés keretében megállapodtak az osztályok, 
szakkörök, napközis csoportok foglalkoztatásá-
ról. Ennek megfelelően biológiai, kémiai, könyv-
tári szakköröket fogadtak, több napközis cso-
portnak könyvtárbemutatást, meseórát tartottak, 
környezetismereti órákat vezettek le , és Arany 



minden kedden tartanak foglalkozást, mesélnek, 
játszanak, bábokat készítenek a gyerekek. Bi-
zonyltja ennek a klubnak sikerét, hogy az első 
foglalkozáson még csak öten vettek részt, az 
utolsón harmincan... 

János: Toldi c. müvéről összefoglaló magyar-
óra zajlott a könyvtárban. 

A meseszoba lehetőségeit maximálisan ki-
használják, ott rendszeresen foglalkoznak a 
gyerekekkel. Megalakulta Kicsik Klubja is, 

Kedves Igazgató Elvtárs! 

1976. január 16-án vetélkedett a Magyar Televízió nyil-
ványos adásában a Pataky István Művelődési Központ, s 
vele együtt a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár helyi szer-
ve. A könyvtár vezetői és munkatársai maximális mérték-
ben segítették az ország nyilvánossága előtt a színvona-
las produkció létrehozását, s egyben a kerületi csapat 
győzelmét. 

Kérem Igazgató Elvtársat, részesítse elismerésben, és ha 
lehet jutalomban a könyvtár vezetőjét, a csapatban részt-
vevő Biró Ferencet, továbbá a munkát kiválóan segitő 
Böröcz Györgynét és Gardovszki Violát. 

Az a tény, hogy egy nagy uj művelődési létesítményben egész-
séges szellemben dolgozik együtt a kulturotthón és a könyv-
tár már az első időszakban is, olyan gyönyörű eredményhez 
vezetett, mint a színháztörténeti vetélkedő első fordulójának 
sikere. 

Ugy érzem, hogy a könyvtár dolgozóinak döntő többsége egy-
ségesen segiti kulturotthonunkat rendeltetésszerű felada-
tai megoldásában. Ezért fordulok Önhöz, hogy a kollektívát, 
valamint azon belül az emiitett konkrét munkában kiválóan 
közreműködő dolgozókat részesítse Írásbeli elismerésben és 
valamilyen jutalomban. 

Szíves intézkedését ezúton is megköszönöm. 

Budapest, 1976. január 21. 
E l v i s e l ü d v ö z l e t t e l : 



A TOVÁBBKÉPZÉS HÍREI 

November 26-án Nagy Katalin,a Budapest 
Gyűjtemény munkatársa "Schoen Arnold élete 
és munkássága" cimmel tartott ismertetést. 

December 3-án a kerületi könyvtárosok 
egy csoportja részt vett a "Természet világa" 
c. folyóirat ankétján, amelyen megvitattuk a 
folyóirat szerkesztésének néhány kérdését. 

Január 14-én Révész Ferenc, a könyvtár 
igazgatója időszerű politikai kérdésekről tájé-
koztatta a központi- és a kerületi raktárkeze-
lőket. 

Január 28-án Aradi Nóra művészettörténész 
"A szocialista művészet kérdései" cimmel tar-
tott előadást. 

Február 7-én a kerületi könyvtárosok egy 

csoportjának Szalai Ágnes, a Zenei Könyvtár 
vezetője, a könyvtár állományáról és szolgál-
tatásairól tartott ismertetőt. 

Február 11-én Urbán László, a KMK tudo-
mányos munkatársa a kerületi könyvtárvezetők-
nek "A modern könyvtárépités kérdései" c im-
mel tartott előadást. 

Február 20-án a szakszervezeti könyvtáro-
sok alapfokú tanfolyamán Szőke Tiborné igaz-
gatóhelyettes tartott előadást a FSZEK és há-
lózata felépítéséről, munkájáról, a budapesti 
tanácsi- és szakszervezeti könyvtári hálózat 
együttműködéséről. A hallgatóság utána megte-
kintette az uj kőbányai könyvtárat. 

FELHÍVÁS A KÖNYVTÁRI HIRADŐ OLVASÓIHOZ 

Intézetünk XX. évfolyamát jegyző krónikája: 
a K ö n y v t á r i H i r a d ó a főváros közműve-
lődési könyvtáros-társadalmának egyre széle-
sebb rétegeihez jut el . A tanácsi könyvtárhá-
lózat munkatársain kivül a budapesti szakszer-
vezeti könyvtárak dolgozói is a Hiradó lapjain 
tájékozódhatnak egymás tevékenységéről, szak-
mai életéről, közös, de szétszórt egységekben 
megvalósuló célkitűzéseiről. E táguló kör meg-
növekedett problémáiról, gondjairól és ered-
ményeiről szeretne a jövőben is informálni, 
éppen ezért a szerkesztőbizottság elérkezett-
nek látja az időt arra, hogy , hogy "közvéle-
ménykutatás8al" próbálkozzék, megkérve olvasó-
it, hogy - az egyéni, akár legszubjektivebb han-
gú kritikán tul - néhány fontosnak tűnő kérdés-
re egyértelmű és számszerűen is értékelhető 
választ adjanak. 

Mielőtt e kérdéseket felsorakoztatnánk, sze-
retnénk megjegyezni, hogy terjedelmi és tech-
nikai lehetőségeink erősen korlátozottak: a Hir-
adó oldalszámát egyelőre nem növelhetjük. 
Az évi hatszori megjelenés négyszerire csök-
kentése, már önmagában is jelezheti a taka-
rékossági szempontok fokozott figyelembevéte-
lét. De éppen ezek a körülmények, valamint 
a hálózatainkkal szemben támasztott növekvő 
"elvárások" arra köteleznek, hogy az eddigi-
nél színvonalasabban, tartalmilag többet, for-
mailag szebbet és híranyagban tömörebbet ad-
junk, számról-számra szakszerűbbé, külsejé-
ben esztétikusabbá és - ha lehet - egészében 
"érdekesebbé" téve a lapot. Mindezt csak kol-
lektiv erőfeszítéssel érhetjük el, ezért is vár-
juk lehetőleg valamennyi olvasónk reagálását, 
e sorok megjelenésétől számított 30 napon belül. 

Különösen jelentősek és eligazitó érvényűek 
lehetnek számunkra az alábbi kérdésekre adan-
dó válaszok: 

1./ Mi a véleménye a Hiradó jelenlegi tartal-
máról, tehát rovatairól, belső felépítésé-
ről, a cikkek szakmai színvonaláról és 
stílusáról, stb.' Ezekkel kapcsolatos javas-
latai. 

2./ Mi a véleménye a Hiradó jelenlegi formá-
járól; az egy- és kéthasábos anyagok vál-
tozatosságáról, a képanyagról, a betűtípu-
sokról (főleg a cimek esetében), a lap tör-
deléséről, stb. Ezekkel kapcsolatos javas-
latai. 

3./ A Hiradó bevezető cikkei inkább elvi jelen-
tőségű, állásfoglalások, vagy a gyakorlati 
tapasztalatokból adódó "eligazítások" legye-
nek? 

4./ Kivánnak-e több interjút és riportot, vagy 
más "rendhagyó" müfaju cikket? Ha igen, 
miért és mennyit ? 

5./ A "hivatalos részek" (párt-, és tömegszer-
vezeti hirek, igazgatósági Ulési beszámolók, 
az "Ez történt.. ."-rovat és a személyi hi-
rek) milyen uj formában lássanak napvilá-
got, rövidítve, vagy bővitve-e? 

6./ Szaklapokból és a napisajtóból közöljünk-e 
kivonatos vagy teljesebb cikkbibliográfiát 
könyvtáraink működéséről? 

Természetesen hálásan fogadunk minden ja-
vaslatot és észrevételt a fenti kérdéseken ki-
vül is. 

Előre is köszönjük kollégáink segítségét. 

A KÖNYVTÁRI HIRADÓ) 
SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA 



IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSEK 
Az igazgatóság január 13-i Illésén megvi-

tatta az 1976.évi bérkorrekció lebonyolításá-
nak alapélveit. Döntött afelől, hogy az érde-
mi tárgyalást a felügyeleti szervünk Írásbeli 
utasításának kézhez vétele után tűzi napirend-
re. 

. . . Révész Ferenc igazgató tájékoztatást 
adott a n . Helytörténeti Konferenciával kap-
csolatos teendőkről. Tájékoztatott arról is, 
hogy a Fővárosi Tanács illetékeseitől Ígéretet 
kaptunk a lehetetlen helyzetben lévő dupium-
raktárnak és a Zenei Könyvtár problémáinak 
megoldására. 

. . . Pobori Ágnes KISZ titkár kérésére 
ugy döntött az igazgatóság, hogy a közeli jö-
vőben napirendre tüzl a klubbal kapcsolatos 
megoldandó kérdéseket. 

Január 27-én értékelte az SZB nőifelelősé-
nek a nődolgozóink helyzetéről készített elem-
ző tanulmányát és döntött az ennek alapján e l -
készítendő intézkedési terv elkészítéséről. 
Felkérték Horváth Györgyné SZB titkárt, hogy 
tolmácsolja az igazgatóság köszönetét Tongorí 
Imrénének és mindazoknak, akik még e mun-
kában részt vettek. 

Intézkedett az ötéves kutatási program el-
készítéséről. 

. . . Jenny Katalin a KISZ -vezetőség tagja 
rövid tájékoztatást adott a vezetőségválasztás 
előkészületeiről. 

. . . a diákok nyári foglalkoztatásáról szó-
ló intézkedés alapján döntött az e célra for -
dítandó összegről. 

. . . határozatot hozott a jövő évi beiskolá-
zási tervről és megszabta az ezzel kapcsola-
tos feladatokat. 

Január 29-én Igazgatósági Tanácsülésen 
megvitatták a könyvtár 1976. évi munkatervét. 

Február 24-én az igazgatóság megtárgyal-
ta és vita után módosításokkal elfogadta az 
1976. évi bérkorrekcióé javaslatokat. 

. . . határozatot hozott a kulcsszám módo-
sítások végrehajtására az érintett munkatársak-
nál. 

. . . döntött az április 4-i intézeti kitünteté-
sekről: 

- a FSZEK Kiváló Dolgozójá 
- a FSZEK Ifjú Kiváló Dolgozója 

. . . javaslatot tett az augusztus 20-i mi-
niszteri kitüntetésekre 

. . . elfogadta a soros törzsgárda tggok ju-
talmazásáról készített előterjesztést. 

. . . megvitatta és módosításokkal elfogadta 
az 1976. évi igazgatósági ülések és tanácsülé-
sek témáira vonatkozó javaslatokat 

. . . megtárgyalta a meghirdetésre kerülő 
célfeladatok tervezetét, amelyről olyan döntést 
hozott, hogy átdolgozás után újra napirendre 
fogja tűzni. 

PÁRTHÍREK 
Januárban dr Németh Tibor, a Lobogó fő -

szerkesztő helyettese népgazdaságunk helyzeté-
ről tartott pártnapi előadást. 

Februárban az információs hálózat tagjai 
politikai vitakörökben foglalkoztak az ár- és 
életszínvonal kérdéseivel, illetve az V. ötéves 
terv feladataival. 

Az éves beszámolóra készülve vezetőségi 
üléseken egyéni beszélgetéseket folytattunk az 
igazgatóság tagjaival, majd kibővitett vezetősé-
gi ülésen összegeztük a beszélgetések tapasz-
talatait, szorgalmazva a kiegyensúlyozottabb, 
következetesebb és szervezettebb irányító mun-
kát. 

Februárban zajlott le éves beszámoló tag-
gyűlésünk. Ez alkalommal hagyta jóvá a tag-

ság a párttagsági könyvek cseréjével kapcsola-
tos intézkedési tervet. A taggyűlés előkészíté-
seként Dártcsoportbizalmi és pártcsoportértekez-
letek voltak. 

A tagkönyvcsere lebonyolításának első fázi-
saként a pártvezetőség tagjaival a Budapesti-
és a VIH. kerületi PB munkatársai egyéni be-
szélgetéseket folytattak munkájukról, terveik-
ről, s az irányítással kapcsolatos gondjaikróL 

A pártcsoportbizalmiak számára összeállí-
tottuk az információs hálózat szervezetére és 
irányítására vonatkozó főbb szempontokat. 
Megkapták a vezetőség munka tervjavaslatát is, 
amelyet megvitatás után taggyűlésen hagyunk 
jóvá. 



NEMZETI ÖNISMERET - NEMZETI ÖNTUDAT 
Az idei pár tok tatásról, a Hazafiság - nem— 

zetköziség c. tanfolyamról már hirt adtunk e 
lap hasábjain. Ismert az olvasók előtt az in-
tézeti továbbképzés programja is, amelyben 
olvashatták a közös művelődési előadások kö-
zött a fenti cimet. Most arról számolhatunk 
be, hogy e témát március elején valamennyi 
pártcsoportban pártonkívüli kollegáinkkal együtt 
konferenciákon vitattuk meg. Az előadó megbe-
tegedése miatt a konferenciákra a tervezett 
közös bevezető előadás nélkül került sor. Így 
még jobban elismerést érdemelnek a résztve-
vők, a szervezők és a konferenciák vezetői. 

A 8 konferencia mindegyikén aktivitás, érdek-
lődés volt tapasztalható. Ha a felkészülés nem 
is volt a 180 hallgató részéről egyformán ala-
pos, a téma aktualitása egyértelműen bizonyitó-
dott. Mindenhol felmerült, néhol a vita közép-
pontjába került, a lenini nemzetiségi politika. 
Ugyancsak általános érdeklődést keltett a törté-
nelem tanítása, általában a nevelés problémá-
ja, az iskola és a család felelőssége a fiata-

lok ideológiai neveléséért, a példamutatásért. 
A nemzeti önismeret, a hagyományok értéke-
lése, H. Rákóczi Ferenc történelmi jelentősé-
ge, az 1848-1849-es forradalom és szabadság-
harcról még a történészek körében is meglévő 
nézetkülönbségek éppen ugy szóba kerültek, mint 
az a kérdés, hogy a 19-es Tanácsköztársaság 
emléke miért nem vált még teljesen nemzeti 
öntudatunk erősítőjévé. Foglalkoztak a művé-
szetek szerepével, a könyvtárosok felelősségé-
vel is, különösen a történelmi ismeretek ter-
jesztése, s az érzelmi nevelés terén. 

Ugy véljük: máskor is alkalmat kell terem -
tenünk a közös gondolkodásra, a nézetek cse-
réjére, meggyőzésre, érvelésre. Meggyőződé-
sünk, hogy ezzel is erősíthetjük munkánk világ-
nézetformáló hatását. 

A konferencia előkészítőt Maruszki József 
tartotta. 

Konferencia vezetők voltak: Dobos Piroska, 
Gálné Ballag! Ágnes, Gujgiczer Imréné, Hor-
váth Györgyné, Maruszki József, Pataki Fe-
renc, Révész Ferenc, Szőke Tiborné. 

A MARXISTA ISMERETEK FELÚJÍTÁSA - SPECIÁLIS KOLLÉGIUMOK A BUDAPESTI 

PÁRTBIZOTTSÁG OKTATÁSI IGAZGATÓSÁGÁN 

Az 1975/76-os tanévben először volt mód 
arra, hogy vezető kádereink különböző érdek-
lődésüknek megfelelő speciális továbbképzés-
ben részesüljenek. Az 1975 tavaszán jelentke-
zők nem mindegyike jutott be a kivánt kollégi-
umra, s különböző személyi okok miatt nem 
is mindegyik használta ki a továbbképzés e le-
hetőségét. Február közepére 9-en 6 féle spe-
ciális kollégiumon vesznek részt. 

Az alábbiakban közülük hárman irják meg: 
mennyive váltotta be reményeiket a kollégium. 
Nem titkoljuk, hogy kedvet akarunk ébreszteni 
a tudományos munkatársakban és a könyvtárve-
zetőkben e képzési forma iránt. Közeledik a 
jelentkezés időpontja a következő évad kollégi-
umaira. Reméljük, sokan jelentkeznek majd, s 
hogy az Oktatási Igazgatóság is figyelembe ve-
szi az ország legnagyobb közművelődési háló-
zatának továbbképzési igényeit. 

Korunkban, információözönében elengedhe-
tetlen, hogy az ember - főleg, ha könyvtáros -
szervezett formában is továbbképezze magát. 

A családszociológia időszerű kérdései, a 
kollégium, amelyen részt veszek, elsősorban 
pedagógusok továbbképzését hivatott szolgálni. 
Mint gyermekkönyvtáros érdeklődéssel hallga-

tom a család történeti változásával és jelen-
legi funkciójával összefüggő társadalompoliti-
kai kérdéseket. Az egyes problémák kifejtésé-
ben a tanfolyam hallgatói tevékenyen részt 
vesznek: tanulmányokat, szakfolyóiratokban 
megjelenő, aktuális témájú cikkeket referál-
nak, majd megvitatják a szemináriumon. 
Mindez, Kósa Erzsébet szociológus vezetésével 
hozzásegít ahhoz, hogy látókörünk táguljon, a 
számok és adatok "mögé" lássunk. 

KEREKES PÁLNÉ 

A bánásmód pszichológiája c. speciális 
kollégiumi téma vezető tanára dr. Tunkll Lász-
ló. A tájékoztató prospektusból nem derült ki, 
hogy ez rendkívül érdekes és nagyon is "szak-
mába vágó" előadássorozat lesz. Az első fél-
évben többek között megismerkedtünk a szemé-
lyiség pszichológiai szerkezetével, a bánásmód, 
a jellemzés és minősítés kérdéseivel. Az előa-
dásokhoz kapcsolódó irodalomból és a legjelen-
tősebb pszichológiai irányzatokról a hallgatók 
készítenek referátumokat. Ezeket élénk vita 
követi, néhány kísérletet közös munkával de-
monstrálunk. 



Számomra különösen az elméletet alátámasz-
tó gyakorlati példák sokoldalúsága jelenti a leg-
nagyobb élményt. P l . : amikor egy szakorvos 
Pavlov emberkisérleteit ismerteti és saját ta-
pasztalataival egésziti ki, vagy az iskolai ár-
talmakat pedagógus, a gyermekkori személyi-
ség zavarokat a Csecsemőgondozó Intézet fő-
orvosnője referálja. 

PÁSZTOR ETELKA 

Hogy miért járok? Amikor először értesül-
tem erről az oktatási formáról, ugy éreztem, 
nekem találták ki. Nincs szükségem papirra. 
Vizsgázni sem szeretek. Ugyanakkor szüksé-
gem van arra, hogy komolyan, intenziven fog-
lalkozzam valamivel. Az elszürkülés ellen. 
Hogy a praktikus gyakorlati teendőkön tul meg-
őrizzem magamban a gondolkodási készséget, 
a szellemi készenlét állapotát. 

Szociológiai müvekkel foglalkozunk, az utó-
pistáktól napjainkig. A hallgatók referátumait 
itt is hozzászólások, kérdések követik, melye-

ket az előadónk válaszol meg, kiegészítve a 
beszámolót, s rendezve a csoportban felme-
rült gondolatokat. 

Hogy miért szeretem ezt az oktatási for-
mát? Mert gondolkodásra késztet. Mert a leg-
különbözőbb foglalkozású emberekből szervező-
dött csoportban mindig van, aki valami ujat 
tud mondani, aki nem könyvből olvasta, hanem 
munkatapasztalatként hozza ismereteit. Mert 
az előadók - a speciál kollégiumokon általá-
ban - egyben a téma kutatói is, igy első kéz-
ből, frissen kapjuk az anyagot. 

Hogy csináljunk kedvet hozzá? Szerintem 
ehhez nem kell propaganda. Az érdeklődő em-
berek úgyis rövidesen nagyobb számban jelent-
keznek majd, mint amennyit a könyvtár kapa-
citása lehetővé tesz. 

T . O. 

SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK 

A Szakszervezeti Bizottság 1975. december 
4-én tartott ülésén a nyugdijasok találkozójának 
előkészületi munkáit tárgyalta meg. Ezen az , 
összejövetelen számolt be munkájáról és annak 
problémáiról a szociálpolitikai felelős. Ebben 
az évben is megjutalmazták a három és annál 
többgyermekes édesanyákat. Két GYES-en lévő 
kismama is kapott jutalmat, akik egyedül nevelik 
gyermeküket. /Férjeik katonai szolgálatot tel je-
sítenek./ 

1975. december 9-én tartottuk meg az im-
már hagyományossá vált nyugdíjas találkozót. 
A kellemes légkörben lezajlott együttlét arra 
is alkalmat adott, hogy tájékozódjunk nyugdíja-
saink gondjairól. Vannak akik egyedül élnek és 
betegesek, segítségre szorulnak. A KISZ veze-
tőséggel megállapodtunk, hogy KISZ-csoportok 
védnökséget vállalnak az egyedülálló nyugdija-
sok felett. 

Sikeres volt a "Télapó" ünnepség, melyet 
a 48-as könyvtárban rendeztek a gyermekek 
számára. Sok felől érkezett köszönet a Szak-
szervezeti Bizottsághoz főként szóban, de Írás-
ban is: 

"T . Szakszervezeti Bizottság! 

Ezúttal szeretném megköszönni gyermekeim 
nevében a kellemes "Télapó" estet, melyet a 
FSZEK 48-as fiókkönyvtárában Maruszki József 

és munkatársai rendeztek. Az est folyamán a 
változatos, sokrétű program olyan jó hangulatot 
teremtett, hogy abból a gyermekek iránti nagy-
nagy szeretetet és odaadást éreztük a házigaz-
dák részéről. 

Köszönjük mégegyszer! 
Várhalmi Lászlóné 
FSZEK 31-es sz. könyvtár 
Várhalmi Gabriella 
Várhalmi Lacika., 

Az 1976. január 6-án tartott SZB Ülésen a bér-
korrekciós javaslatok megbeszélésére került 
s o r , a január 22-én tartott ülésen pedig az infor-
mációs hálózat munkáját tárgyalta meg a bizott-
ság. Ezen az ülésen tárgyalta meg az 1976-os 
munkatervet és készítette elő a tanácsülés 
programját. 

1976. január 29-én tartottunk tanácsülést, 
amelynek napirendjén a következők szerepeltek: 
- SZB titkári beszámoló az 1975-ben végzett 

munkáról 
- Máthé Imréné beszámolója az üdülési albi-

zottság munkájáról 
- Márffy István információja a sportkör helyze-

téről 

- 1976-os munkaterv megbeszélése. 
A Tanácsülés a beszámolókat, valamint a 

munkatervet elfogadta. Hargitai Nándorné párt-



titkár köszönetét fejezte ki a szakszervezet 
aktivistáinak és kérte segitségüket a további 
munkákban is. 

Csernák Béláné személyzeti vezető az uj 
jutalmazási rendszerről tájékoztatta a Tanács 
tagjait és felvilágosítást adott a létszámstop 
kérdésében is. 

A február 12-i SZB Illésen Sávoly Veroni-
ka. a gazdasági főosztály helyettes vezetője a-
dott tájékoztatást a béralap gazdálkodás és a 
létszám helyzet összefüggéséről. - Az SZB 
megbeszélte a nőnap és az április 4." megün-
neplésével kapcsolatos tennivalókat. - Javas-
latot tett az 1976. évi igazgatósági ülések e -

gyes témáira. 
Március 8-án a Nemzetközi Nőnap alkalmá-

ból ünnepi megemlékezést tartottunk. A köszön-
tőt Szabó Ervin Károly mondotta. 

H e l y e s b í t é s ! 

A legutóbbi számban arról adtunk hirt, 
hogy két szocialista brigád alakult könyvtárunk-
ban. Helyesen igy hangzott volna: két osztály 
dolgozói jelentették be szándékukat, hogy szoci-
alista brigádot kívánnak alakítani. Most már 
közölhetjük, hogy ez csak szándék maradt, 
mert a feltételek - körülmények - nem teszik 
lehetővé ennek megvalósítását. 

1976 márc. 31-én átadták ren-
deltetésének a 2. számú Moz-
gókönyvtárat M E Q H I V O 

F « « i * üoU« , « -TU I i i 

SOK SIKERT ÉS 

EREDMÉNYES MUNKÁT KÍVÁNUNK! 



SZEMÉLYI HÍREK 

K I T Ü N T E T É S 

A FSZEK Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesültek április 4-e alkalmából: Antal Benedekné a 
12-es könyvtár főkönyvtárosa, Drégely Istvánné a 44-es könyvtár főkönyvtárosa, Farkas Jánosné a 
Kötészet szakmunkása, Maruszki József a 48-aS könyvtár vezetője, Póka Lászlóné a 39-es könyv-
tár gyermekkönyvtárosa, Radvány Tiborné a 18-aé könyvtár vezetője, Szer Kálmánné a Budapest-
Gyűjtemény főkönyvtárosa. 

A FSZEK ifjú dolgozói közül Jákubécz Ilbnè a 12-es könyvtár gyermekcsoportjának vezetője 
március 21. alkalmából Miniszteri dîcséi-etben részesült. 

A FSZEK ffju Kiváló Dolgozója kitüntetést kaptak: Király Éva a 36-os könyvtár könyvtárosa és 
Leveszy Ferenc a Gazdasági Főosztály gépkocsivezetője. 

T Ö R Z S G Á R D A 

Köszöntjük törzsgárdatagjainkat, akik 1976-ban töltik be 10, 15, 20, 25, 30, 40 éves szolgála-
tukat a könyvtárban. Bronz jelvényt 19, ezüst jelvényt 20, arany jelvényt 17 dolgozónk kapott. 

« 

40 éves törzsgárdatag Szalay Tibor a Kötészet vezétő helyettese 
30 éves törzsgárdatag Kertész Pál tudományos főmunkatárs - Titkárság 
30 éves törzsgárdatag dr. Németh Sándorné főkönyvtáros - Budapest Gyűjtemény 
25 éves törzsgárdatag Bárány Lajos könyvtárvezető - 35-Ös könyvtár 
25 éves törzsgárdatag Deák Lászlóné főelőadó - Gazdasági Főosztály 
25 éves törzsgárdatag Kratochwill Lászlóné könyvtáros - 39-es könyvtár 
25 éves törzsgárdatag Sugár Jenőné könyvtárvezető - 10-es könyvtár 
25 éves törzsgárdatag SUth Jánosné szakmunkás - Kötészet 

K I N E V E ZÉS 

1976. január 1-től Horváth Ferencnét a Kötészet megbízott osztályvezetőjét, Sankó Istvánnét a 
Számviteli csoport megbízott vezetőjét kinevezte az igazgató. 

Weigel József könyvkötő szakmunkást a Kötészet osztályvezető helyettesévé nevezte ki az igaz-
gató. 

1976. február 1-től Dr. Friedrich Lajosnét az uj kelenföldi 3-as könyvtár gyermekcsoport ve-
zetőjévé nevezte ki az igazgató. 

M E G B Í Z Á S 

1976. február 1-től Lakatos Józsefnét a 8-as gyermekkönyvtár munkatársát a 38-as gyermek-
könyvtár, és 1976. január 1-től Varró Istvánnét a 48-as könyvtár könyvtárosát a 8-as gyermek-
könyvtár vezetésével bizta meg az igazgató. 

V É G L E G E S Í T É S 

1976. január 1-től Bárczi Andrásné könyvtárost a 25-ös könyvtár,Ülés Gyuláné kisegitőt 10-es 
könyvtár, Nagy Ferenc könyvtártechnikust 9-es könyvtár, Podlipnik Anna könyvtárost 24-es könyv-
tár, Semmelweiss Ilona könyvtártechnikust 34-es könyvtárban véglegesítette az igazgató. 

A központi könyvtárban Smirova Magdolna raktárost a Gazdasági Főosztályon véglegesítette az 
igazgató. 



Á T H E L Y E Z ÉS 

Dr. Dolmányos Istvánná könyvtárost a HND-ról a Perlésre előadói munkakörbe, Jakus Erika 
könyvtártechnikust a 22-es könyvtárból a 9-es könyvtárba, Kucska Zsuzsanna könyvtártechnikust a 
45-ös könyvtárból a 32-es könyvtárba, Kusnyár Lászlóné főkönyvtárost a 2-es könyvtárból a 7-es 
könyvtárba, Nádor István könyvtártechnikust az Olvasószolgálatból a Gondnokságra kisegítőnek, Né-
meth Kálmánná könyvtárost a 12-es könyvtárból a 29-es könyvtárba, Roy Gizella könyvtárost a 
7-es könyvtárból a 3-as könyvtárba, és Zsigovies Éva könyvtárost az Olvasószolgálatból a 38-as 
könyvtárba helyezték át. 

UJ M U N K A T Á R S A K 

Balázs Katalin könyvtártechnikus 8-as gyermekkönyvtár, Bábás Zsuzsanna könyvtártechnikus 
14-e8 könyvtár, Berezeli Jánosné raktárkezelő 39-es könyvtár, Berta Mária könyvtáros 25-ös 
könyvtár, Borka Miklós könyvtártechnikus 2-es könyvtár, Csernus Lászlóné könyvtáros 8-as gyer-
mekkönyvtár, Doma vári Vilma könyvtártechnikus 43-as könyvtár, Gárdos Ferenc raktárkezelő 
18-as könyvtár, Havas Fanny könyvtáros 8-as gyermekkönyvtár, Horváth Zsuzsanna könyvtártechnl-
kus 6-os könyvtár, Ülés Tiborné előadó 12-es könyvtár, Kéninger Veronika könyvtáros 45-ös könyv-
tár, Kiss Zsófia könyvtártechnikus 12-es könyvtár, Kocsis Péterné könyvtártechnikus 37-es könyv-
tár, Kovács Dénesné könyvtártechnikus 23-as könyvtár, Lakatos Lajos gépkocsivezető Gazdasági 
Főosztály, Magda Sándorné raktárkezelő 27-es könyvtár, Sőki Edit könyvtártechnikuB 28-as könyv-
tár, Somogyi Mária könyvtártechnikus 9-es gyermekkönyvtár, Szigeti Magdolna raktárkezelő 12-es 
könyvtár, Veres Éva könyvtártechnikus 27-es könyvtárban. 

K I L É P T E K 

Balázs Mihályné kisegitő Gondnokság, Bánfi Szilvia könyvtáros 37-es könyvtár, Benjámin Lász-
ló tudományos munkatárs Bibliográfiai Osztály, Boros Józsefné raktárkezelő 39-es könyvtár, Fé-
nyes Eszter könyvtártechnikus 8-as gyermekkönyvtár, Gerhardt Ferenc könyvtártechnikus 9-es 
könyvtár, Jancsovics Klára könyvtárvezető 8-as gyermekkönyvtár, Károly Éva könyvtártechnikus 
6-os könyvtár, Kukán Géza tudományos munkatárs Feldolgozó Osztály, Lorberer Elvira könyvtár-
technikus 9-es gyermekkönyvtár, Nagy Eszter könyvtártechnikus 2-es könyvtár, Petőfi Sándor ki-
segitő Gondnokság, Rudas Edina könyvtártechnikus 6-os könyvtár, Sárai Szabó Gáborné könyvtáros 
32-es könyvtár, Scholtz Ferencné könyvtártechnikus 22-es könyvtár, Talián Sándorné raktárkezelő 
37-es könyvtár, Tolmár Katalin könyvtártechnikus 44-es könyvtár, Varga Józsefné könyvtáros 13-as 
könyvtár, Zsilka László könyvtártechnikus 44-es könyvtárból. 

S Z Ü L E T É S 

Barna Gábornénak /28-as könyvtár/ Ottilia nevű kislánya, Huszár Juditnak /2-es könyvtár/ 
Dávid nevil kisfia, Kovács Tiboménak /6—os könyvtár/ Tibor nevü kisfia, Kövesd Péternének 
/l-es gyermekkönyvtár/ Gergely nevü kisfia, Muhr Lászlónénak /45-ös könyvtár/ Katalin nevü 
kislánya, Rákosi Lászlónénak /Propaganda Osztály/ Viktor nevü kisfia, Sántha Tibornénak /Buda-
pest Gyűjtemény/ Krisztina nevü kislánya, Szabó Jánosnénak /HMO/ Péter nevü kisfia született. 
A szülőknek és kisbabáknak jó egészséget kívánunk. 

N Y U G D Í J A Z Á S 

Nedvig Nándorné a 17-es gyermekkönyvtár raktárkezelője, Szalay Tibor könyvkötő szakmunkás 
a Kötészet vezető helyettese, Varga Istvánné a 22-es könyvtár raktárkezelője nyugdíjba vonult. 

H e l y e s b i t ü n k : A Könyvtári Hiradó előző számában Petrás Jánosné raktárkezelő a küépettek 
között szerepelt, holott a 10-es könyvtárból megy nyugdíjba, hosszú lelkiismeretesen végzett jó 
munka után. 

Mindnyájuknak egészséget és jó pihenést kívánunk! 
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Tegnap, ma, holnap - a forradalmiság szolgálat 

Mostanában sok vita folyik a mai forradal-
miságról. KISZ szervezetek foglalkozásain, i f -
júsági újságok és folyóiratok fórumain, igy mel-
lékletünk hasábjain is zajlik ez a nyilvános vi-
ta - ilyen kérdésekről: Mi lenne a mai forra- . 
dalmiság tartalma, s megnyilvánulási módja? 
Hogyan szolgáljuk a békés Magyarország kon-
szolidált fejlődését? Milyen tevékenység gyor-
síthatná meg társadalmi haladásunkat?... Mi-
lyen a mai forradalmár jelleme ? . . . És igy 
tovább... Sorolhatnám még egy ideig az azo-
nos tőről sarjadt egyre árnyaltabban megfogal-
mazott kérdéseket, de nem akarom szaporíta-
ni a szót. Hiszen a felvethető kérdések pontos, 
részletes megválaszolása nem áll módomban. 

Mintahogyan nem állt módjukban az ehelyütt előt-
tem iróknak sem. De nem is ez a cél! Hanem 
- s ez sokkal inkább - klasszikus tételeink al-
kalmazása szüntelen változó, sokarcú életünk-
ben és ez egyfajta bizonyságtétel is lehet tö-
rekvéseink progresszív irányáról. De segítség-
nyújtás is ez egymásnak közös fogalmaink tisz-
tázásában, kikristályositásában. 

Ugy vélem, e "kérdéscsoport" még nagyon 
sokáig időszerű marad. Az idő múlásával ter-
mészetesen variálódni fog, esetleg másarcuvá 
lesz a válaszaival együtt. Miért? Mert a tár-
sadalom szocialista átalakitása a proletárdikta-
túra kivívásától a kommunizmus megteremté-
séig - hatalmas kiterjedésű folyamat. Időben 
és kolosszális feladatokban egyaránt - több tör-

ténelmi szakasszal. Eddigi izgalmas fejtegeté-
seink egyértelműen tisztázták: a forradalmiság 
mindig a társadalmi haladás eszméiből érlelt 
tudatosság és harcosság ötvözete volt és ma-
radt. Csakhogy: az igazságért ma már nem 
szokás meghalni. Igy a ma forradalmi tette 
talán kevésbé látványos. Jelenünk és jövőnk 
feladatai már nem oldhatók meg a múltbeli 
harcok módszereivel, legkevésbé mámoros-ba-
rikádos romantikával. Annál inkább forradal-
már elődeink eszmei, erkölcsi követésével, 
szocialista-hevülettel, közösségi aktivitással. 
Ám a hétköznapi munkában való helytállás nél-
kül mindez csak puffogó frázis! Mert a mai 
forradalmiságnak csak azok lehetnek hordozói, 
akik munkájukat társadalmi tudatossággal vég-
zik, akik képességeik legjavát nyújtják, és az 
ember alkotó-teremtő képességét is beleadják 
és éppen ezzel az önmegvalósulás örömét is 
átélik. Mert "Tekintsd Léttrejöttöd tükrének 
kezedet /Gondolatod ő adta, s homlokod/ Ő 
boltozta, eszméid szárnyalását /Neki köszö-
nöd.. ./" A vezetőknek pedig bármily funkci-
ót lássanak is el, állandóan szemelőtt kell 
tartaniuk azt, amit Lenin folyvást hangsúlyo-
zott: "Nekünk minden munkát, ha mégannyira 
piszkos és nehéz is, oly módon kell megszer-
veznünk, hogy minden egyes munkás és pa-
raszt ugy tekintsen magára: én - egy része 
vagyok a szabad munka nagy hadseregének." 

Igaz, a forradalmiság eszméink szárnyalá-



sát is jelenti. De nem a ködös régiókban, ha-
nem a munkában, környezetünkben, a saját 
példáinkkal. Gyakorlatilag, példán kell megmu-
tatnunk eszméink jelentését és jelentőségét! 
Olyan emberként, kit - ahogyan Váci Mihály 
irta - " minden jó ugy besoroz - a baj magá-
hoz toboroz". A forradalmárnak adva kell l e -
gyen e "százhúszat verő sziv" belső lázassá-
ga: a nyugtalan emberség. 

A nyugtalan emberségnek két fő ismérve 
van: egyrészt a negativ előjelű nyugtalanság: 
a felháborodni tudás, a ja vitó szenvedély, 
másrészt pedig ennek pozitiv előjelű megfele-
lője: a példamutatás, az igényesség nemcsak 
másokkal, hanem önmagunkkal szemben is. 
Az ilyen ember személyes sértettségből, ok-
ból, de elvi alapon mindig másokért szól. 
Mert érzi: "mások által válunk önmagunkká", 
S mivel a társadalom otthona is, ha felhábo-
rodik nem tagadja meg a társadalmat, hanem 
éppen megjavítani szeretné azt. S ha száz-
szor rászólnak ls: "mi közöd hozzá!" Száz-
szor visszavág: "Van közöm hozzá!" Galgóczi 
ir ja a Pókháló-ban: "Ezek azt hiszik az em-

bernek választania kell: vagy a nép oldalán 
áll, vagy a hatalom oldalán. Mintha a kettőt 
együtt nem lehetne képviselni! Sőt! Ma már 
csak együtt lehet!" Egyszerre áll tehát a fe l -
háborodó a hatalom és a nép pártján. "Kor -
mánypárti" és "Ellenzéki" egyben. E "kettős 
kötöttség" szab törvényt számára, számunkra. 

Summázva azt mondhatom: a szocialista 
épités mai viszonyai között a forradalmiság-
nak erjesztői, hordozói: akik becsületesen, 
tisztességesen elvégzik munkájukat, és a kö-
zösségi, társadalmi tevékenységben "egyszerű, 
szerény mindennapira is néz"-nek és ugyanak-
kor távlatokban is gondolkodnak. Az átlagnál 
többet tesznek közös ügyünkért, az emberiség 
életének jobbátételéért. Mert a forradalmár 
másokért és mások által él. Mert azt akarja, 
hogy unokái és dédunokái jövőjéhez is köze 
legyen. Érezni akarja: volt értelme a létezés-
nek, hogy nem élt hiába, HANEM ESZMÉINK 
FORRADALMISÁGÁHOZ MÉLTÓAN. KÖZÖSSÉG 
- s igy önmaga - SZOLGÁLATÁBAN. 

NYOLCZAS LÁSZLÓ 

ÉLŐ NÉPMÍÍVÉSZET 

A Vár Munkásmozgalmi Muzeumában 1975. 
október 11-december 6-ig rendezték meg a H. 
Országos Népművészeti és Gyermekjáték Kiál-
lítást a Népművelési Intézet szervezésében. 

A kiállításon részben olyan alkotók vettek 
részt, akik népművészeti-háziipari szövetkeze-
tek számára hivatásszerűen munkálkodnak, 
részben pedig nem hivatásos, amatőr népművé-
szek a társadalom különböző rétegeiből. A ki-
állítók között szerepelt TSZ-dolgozó, szakmun-
kás, orvos, egyetemista, pásztor, általános is-
kolai tanuló, nyugdijas stb. 

A kiállítás nem a régi paraszti életformá-
hoz kötődő népművészeti tárgyakat akarta be-
mutatni, hanem azt, hogy a népművészet e le-
meit miként lehet felhasználni modern, minden-
napi környezetünkben. A kiállitott tárgyak kö-
zött találhattunk hímzett- és szőtt lakástextíli-
ákat, ruhákat, használati tárgyakat különböző 
anyagokból - bőrből, fából, cserépből, gyékény-
ből, spárgából, lószőrből, kékfestőből. Minde-
zek közös jellemzője a hasznosság és egysze-
rűség volt. 

A kiállítás érdekes kezdeményezése volt a 
rendszeresen megrendezett gyermekjáték rész. 
A gyermekjáték is elemi müvészkedő tevékeny-
ség, tehát hasonlít a népművészethez. A gye-
rekek szabadon készíthettek figurákat az ott lé -
vő anyagokból: újságpapírból, fából, rongyból, 
spárgából, melyek elkészítésénél ifjú népművé-

szek segédkeztek. Ez azonban csak kis izelitőt 
adott az egyszerű, ólcsó és házilag is elkészít-
hető játékokból. 

Vasárnaponként népművészeti témájú bábelő-
adásokat mutattak be az ország különböző ré-
szeiről érkezett bábegyüttesek. 
Szombatonként pedig filmvetítéssel egybekötött 
néprajzi előadások hangzottak e l . 

Bár a propaganda nem volt széles körű, en-
nek eUenére a majdnem három hónapig nyitva-
tartó kiállítást több mint ötvenötezren látogat-
ták. Ez a szám is azt bizonyltja, hogy óriási 
sikere volt ennek a nem mindennapi kiállítás-
nak és reméljük, hogy ehhez hasonlókkal talál-
kozhatunk a közeljövőben is. 

LIBER JUDIT 



TÁRSASÁGI HEREK A FSZEK KISZ-SZERVEZETÉBŐL 

Nagy napra virradt a könyvtár központi ol-
vasóterme 1975. decemberének tizenharmadik 
napján, mert ekkor kötött házasságot két i l -
lusztris kollegánk, Biró Ferenc a 12-es és 
Tóth Irén a 11-es könyvtárból. Két barátunk 
KISZ-esküvő mellett döntött, ezért a kissé már 
poros, de még eléggé mutatós Olvasótermet 
kellett átalakítani házasságkötő teremmé. Ez 
nem a legkönnyebb feladat; aki már járt ná-
lunk, sejtheti, sőt, fel is becsülheti azt a suly-
mennyiséget, amit arrébb kellett tenni, hogy a 
terem átalakittathassék és ezen ünnepélyes cél-
nak megfelelhessen. 

A rendezőség kltolá az asztalokat, átrende-
zé a székeket, felraká a drapériát, a cimert 

/ezúttal késés nélkül/, felcepelé a nedtlket, be-
állitá a zajkeltőt, melynek célja ünnepélyes 
zengzetek keltése leend. 

Végre készen áll minden, állnak a székso-
rok, helyére került a többi kellék is. Van már 
idő Láng Bandi Balázs fiának alkotó tevékeny-
ségét figyelni, amely a székek felboritgatásá-
ban mutatkozik meg. A visszarakás sajnos még 
nem megy, azt még gyakorolni kell. Elhangzik 
néhány, a kötendő frigyre vonatkozó finom éle, 
elméncség is. 

Jönnek az érdeklődők, megérkezik az Ifjú 
pár is, akik rögtön félre vonulnak szeparéjuk-
ba -eredetileg Tájékoztató-, hogy megbeszél-
jék, ki, mit, mikor és miképp. 

-Srácok, pác van, nincs meg a gyürütartó 
tálca! -végre előkerül egy megfelelő darab. 

amúgy kristályból készült hamutálacska. 
Megtelik a terem, izgatottan várakozik a 

közönség, csak az anyakönyvvezető nincs se-
hol. Végre ő is megérkezik, már jönnek is 
befelé. A lemezlovas /disc-jockey/ -csekélysé-
gem- felteszi a mai szent napra rendelt plat-
nit és felcsendül Händel csodálatos Vizizenéjé-
nek első tétele. 

Szólásra emelkedik az anyakönyvvezető, szó-
noki remekéből megtudjuk, hogy ősi Debrecen 
városában ismerték meg egymást, az Alma 
Mater falai közt, csoporttársak valának. 1974-
ben végeztek könyvtár-népművelés szakon. El-
hangzanak a boldogító Igenek, kitöltetnek a ne-
mes nedűk. 

Révész elvtárs jókívánságai mellett arról 
szólt, milyen örvendetes az, hogy eme terem 
egyre gyakrabban ad helyet ilyen társadalmi 
rendezvényeknek. 

A szakszervezet és a KISZ jókívánságai, az 
ajándékok átadása és a borok kihörpintése után 
a változatos egyéni jókívánságok jöttek, fuszek-
listáktól, "cibilektől" egyaránt, majd megkezdő-
dött a "Bucsu-szimfónia", szétszéledtek a ven-
dégek. 

A "rendezőségre" maradt a régi rend hely-
reállítása, elvégre a könyvtár vasárnap is nyit-
va tart. 

GERBNER MIHÁLY 



R E N D K Í V Ü L I K I A D Á S e F S Z E K 

F A R S A N G I 

J 
A 
N 
G 
S 
I 

K Ü L Ö N S Z Á M 

Főreszkető; Pattogatott -kukorica Ervtnke, a reazketésben résztvettek: Kukorica-csutka Gabika, 
Kukorica-bajusz Tomika, Kukorlca-csőbehuzott Janika, Írógépen pattogtatta: Kukorica lisztből készült 
Buclka, Összerázta: Csemege-kukorica Pirinyó, megsütötte: Kukoricászemü Éviké, 300 példányban 
ledarálta: Kukorica-kása Lacika FSZEK Soksz. :76/90 

Tudósítás a Kukorica bálról 
Vidám, családias hangulatu ünnepség szin-

tere volt március 13-án délután a FSZEK klub-
ja. Kukorica bál volt a "szabóervines" gyere-
kek részére. "Megjelenés jelmezben" - szólt 
a meghívó, s a felhívásnak jókedvvel tettek 
eleget a szülök és a gyerekek. 

A főrendező Maruszki József mindenről 
gondoskodott. Lampionokkal díszített, kukori-
ca-füzérekkel tarkított terem fogadta az izga-
tott jelmezes apróságokat. Az asztalokon süte-
mény, pogácsa és kukorica minden mennyiség-
ben. A folyamatos ellátásról Koncz Erzsébet 
gondoskodott. 

Kukorica bálunk, mint minden valamireva-
ló bál, ünnepélyes megnyitóval kezdődött. Ko-
vács Györgyi, mint frakkos-cilinderes konfe-
ranszié, felkérte a bál védnökét, Révész Fe-
rencet, foglalja el trónját, s a tarka jelme-
zes gyerekek sorfala közt bevonult az egyló-
erős királyi kordé, rajta igazgatónk, kukori-
ca koronával és kukorica lánccal diszitve. 
Méltóságteljesen helyet foglalt a trónon, és 
ünnepélyesen megnyitotta a bált. 

Ezután jelmezverseny következett. A zsű-
rinek nem volt könnyű dolga, jobbnál jobb jel-
mezek közt válogathattak; volt ott erdei va-
dász, kinai lány, Ludas Matyi, Piroska, Gora-
bácska, Bohóc még felsorolni is nehéz! Végül, 
ugy érzem, a legegyszerűbb jelmez győzött, 
a Kígyóbűvölő, akinek ruházata: egy teljes 
törülköző turbán, frottirköntös és egy furulya 
volt. A II. dijat megosztották egy csinos csi-
gabiga és egy bájos bohóc között. A győztes-

nek Révész Ferenc adta át a hatalom jelképeitr-
és megindult a vigasság: népi énekes szórakoz-
tatta tréfás dalaival a közönséget, majd külön-
böző vetélkedők, versenyek következtek. Azok-
nak, akik elkéstek, külön jelmezversenyt ren-
deztek. A bál tetőfokán megjelent a rikkancs 
és harsány hangon kiabálta: "Megjelent a báli 
újság, a Kukorica Jancsi!" Mondanom sem kelli 
talán: sajtósiker volt! Pillanatok alatt szétkap-
kodták. 

És folytatódtak a versenyek, a krumplis 
táncban néhány elszánt szdlő is részt vett. 
A gyerekek KI MIT TUD ?-versenyt rögtönöz-
tek, teljes energiával vettek részt mindenben, 
öröm volt nézni. Örültek a nyereményeknek, 
ami ehető volt, elfogyasztották, ami s /.átszed-
hető volt, szétszedték. A királyi kordé fárad-
hatatlanul járta útját fel s alá a teremben, 
megrakodva a kis utasokkal. 

Szólt a zene, pattogott a kukorica, folyt a 
Cola és a sör /csak 18 éven felülieknek!/ és 
állt a bál, egészen addig, amig az utolsó disz 
is lekerült a falról, hogy egy-egy gyermek 
bálról szóló emléke legyen. 

Akiknek köszönhetjük, hogy jól éreztük ma-
gunkat: főszervező: Maruszki József, a bál 
védnöke: Révész Ferenc, konferanszié: Kovács 
Györgyi, diszitők; Vida Emilia, Rugyai Andor-
né, zenei munkatárB: Molnár László, játék: 
Bori Erzsébet, Szepesvári Éva, büfés; Varga 
József, Vörösmarty Ági és még sokan mások. 
A báli újságot teljes mértékben kivitelezte: a 
Propaganda Osztály. 

G. PIRI 



KISZ HÍREK 

Január 27-i taggyűlés link ön megválasztottuk a 
KISZ-titkárt és az uj vezetőséget. 

Február 11-21-e között megtartott csoport-
gyllléseinken megvitattuk az uj Szervezeti Sza-
bályzat tervezetét és ismertettük a KISZ KB 
Kongresszusi Levelét, amelyhez az 1976/77-es 
mozgalmi év egyéni vállalásait is csatoltuk. 

Február 23-i vezetőségi ülésünkön elkészí-
tettük az akcióprogram tervezetét. 

Február 26-i taggyűlésen a tagság elfogadta 

a Szervezeti Szabályzat tervezetet és az 
1976/77-es mozgalmi év akcióprogramját. A 
tagság elfogadta Hegedűs György kilépését a 
KISZ-ből. 

Március 12-én közös vezetőségi ülést tar-
tottunk a pártvezetőséggel, ahol megbeszéltük 
az aktuális problémákat. 

Március 23-án tartott párttaggyülésen alap-
szervezetünk titkára beszámolt a KISZ alapszerv 
elmúlt évi munkájáról és az évi terveiről. 

MÉG EGYSZER A KBZ-VEZETŐSÉGROL 

A KISZ KB határozata értelmében, évente 
kell a tagság, és ezzel együtt a vezetőség mun-
káját is értékelni. Ezt az értékelést végeztük 
el a január 27-i vezetőségválasztó taggyűlésen. 
A beszámolók és a választás eredménye már 
ismeretes, azóta a munka is elkezdődhetett. Itt 
és most csupán az Ifjúsági Melléklet nyilvános-
ságát szeretném "kihasználni", s újra részle-
tezni a megválasztott uj és régi vezetőségi ta-
gok munkáját. Teszem ezt abban a reményben, 
hogy akik valamilyen okból eddig még nem tud-
ták, hogy problémáikkal, ötleteikkel mikor ki-
hez forduljanak, most megtudhatják. 

1976 január 27-én hét tagu vezetőséget és 
hét uj KISZ-csoportvezetőt választottunk meg. 
A vezetőségen belül két szervező titkárunk van: 
Szöllősi Terézia, a 28-as könyvtár fiókjában 
dolgozik. Az ő feladata lett a hét KISZ-csoport 
munkájának figyelése, elemzése, valamint a 
csoportok közötti kapcsolat fenntartásának szor-
galmazása. Sáfár Katalin, a 14-es könyvtár dol-
gozója - másik szervező titkárunk. Ő foglalko-
zik alapszervünk személyi problémáival, ponto-
sabban az átigazolásokkal és a tagnyilvántartás-
sal. Az ő feladata uj személyi nyilvántartásunk 
kidolgozása is. 

Agitációs és propaganda titkárból is kettőt 
választottunk: Oroszki Györgyné, a 44-es könyv-
tár dolgozója. Hozzá futnak be havonta az in-
formációs jelentések, természetesen csak KISZ 
vonalról. Ő összegezi azokat, és havonta jelen-
tésben továbbítja a VHI. kerületi KISZ Bizott-
ságra. A másik agit.- prop, titkárunk Pethő 
Ágota a 12-es könyvtár munkatársa. Ő fogja 
össze politikai képzésünket, szervezettségéért, 
előadókért ő a felelős. 

Sportosunk és gazdasági felelősünk egy sze-
mélyben Kovács Marianne, a 7-es gyermekkönyv-

tárban dolgozik. Munkája nagy figyelmet igényel, 
mert ő kezeli alapszervünk és a klub minden va-
gyonát. Sportos minőségében szintén nagy fela-
dat vár rá, hiszen olvashattátok a KB Kongresz-
szusi Levelében, hogy a részvétel az egyes pont-
szerzési sportakciókban minden KISZ-tagnak kö-
telező. 

Kulturosunk Katona Péter, a központ kölcsön-
zőjében dolgozik. A kulturális eseményeken kivül, 
vezetőségünkben ő az intézmény klubjának felelő-
se. Nekem, mint KISZ titkárnak a KISZ és párt-
épi tés feladata jutott. Azok tehát, akik KISZ-ta-
gok, illetve párttagok szeretnének lenni, engem 
keressenek meg a 39-es könyvtárban. 

A fentieken kivül megemlítek még néhány o-
lyan problémát, ami bárkinél felmerülhet: ta-
nulmányi felelősünk és ifjúsági érdekvédelmi meg-
bízottunk Szöllősi Terézia. A társadalmi munká-
kat Oroszki Oyörgyné tartja nyilván, jelentkezni 
is nála lehet bármilyen munkával, vagy ötlettel. 
A taggyűlések szervezéséért pedig Sáfár Katalin 
a felelős. 

Ezek után ismertetném az újjászervezett 
KISZ-csoportok vezetőit; 

I. KISZ-csop. : Fers Márta 44-es könyvtár 
II. KISZ-csop.: Király Éva 36/3-as könyvtár 

ni . KISZ-csop. : Kelemen Éva 39-es könyvtár 
IV. KISZ-csop.: Zsidró Judit 34/1-es könyvtár 
V. KISZ-csop.: Benyovszky Katalin l l - e s 

könyvtár 
VI. KISZ-csop.; Baila Györgyné 7-es könyvtár 
Vn. KISZ-csop.: Héczey Margit - központ HMO 

A megválasztott vezetőségnek és az uj cso-
portvezetőknek jó munkát kivánok. Ne felejtsé-
tek el, hogy munkánk csak ugy lesz eredményes, 
ha ti is bizalommal fordultok hozzánk. 

FOBORI ÁGNES 
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