




A F Ő V Á R O S I 

S Z A B Ó ERVIN K Ö N Y V T Á R K Ö Z L Ö N Y E 
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A NAGY OKTÓBERT ÜNNEPELJÜK 

Minden évben megünnepeljük a Nagy Októbe-
ri Szocialista Forradalom évfordulóját, köszönt-
ve ezzel a világtörténelmi jelentőségű sors for -
dulót. Tisztelettel adózunk mindazoknak, akik 
győztes rohamra vitték a szocialista forrada-
lom zászlaját. E zászlók mögé a Szovjetunió 
népein kivül azóta már ujabb száz- és száz-
milliók sorakoztak fel, s ide nemcsak az 1945 
után létrejött szocialista államokat sorolhatjuk, 
hanem a Föld népeiből mindazokat, akik még 
a kapitalista rendszer keretei között élnek, de 
akik számára a jobb, emberibb, a szocialista 
jövő felé mutató történelmi haladás, az "uj 
kor nyitánya" ez a nevezetes dátum. 

Az évfordulók során a hatvanadikhoz érkez-
tünk el. Ez a szinte emberöltőnyi hat évtized 
mintegy szuggerálja a gondolatot, hogy min-
den eddiginél nagyobb figyelmet szenteljünk ne-
ki. Adjuk meg a méltó tiszteletet a világforra-
dalom élén álló, hat évtizednyi elkeseredett har-
cot, polgárháborút, háborúkat győztesen meg-
vivott, a termelés, a tudomány és a kultura 
óriási vivmányalt létrehozó szovjet népnek, s 
az őt vezető kommunista pártnak. Az átfogó 
és szívós békepolitikának, mely egyenes fo ly -
tatása és tevékeny örököse a forradalom éjsza-
káján elhangzott békedekrétumnak, a forrada-
lom és a forradalmat követő évek során felhal-
mozódolt, nem másolni való, de figyelmen ki -
vül nem hagyható, óriási tapasztalatainak. 

A könyvek emberei lévén, nem hagyhatjuk 
figyelmen kivül a forradalom óriási kulturális 
vivmányait. Puskin, Tolsztoj, Dosztojevszkij, 
Csehov és Gorkij hiába irták meg világszerte 
nagy sikert aratott müveiket, akikért és akik-
nek a legigazábban szóltak; Oroszország népe-
inek döntő többsége nem tudott irni-olvasni. 
A szovjet hatalom nemcsak földet, szabadságot, 
anyagi javakat, de a művelődést is közkinccsé 
tette. S nemcsak saját népe számára; a forra-
dalom győzelme megnyitotta az utat más orszá-
gok, igy hazánk felszabadulása előtt is. A szov-
jetunió volt és maradt a világforradalom leg-
főbb ereje, bázisa. 

Megemlékezni sok féle módon szokásos, lát-
ványos rendezvényekkel, ünnepi műsorokkal; 
kell ez is. Az igazi ünnepléshez azonban a meg-
tett ut felmérésén kivül az is szükséges, hogy 
mindennapi munkánkban azonosuljunk, a jelen 
feladatait valóra váltva a nagy történelmi e lő -
dökkel. Ennek jellemző példája a szocialista 
munkaverseny, melyet a szocialista országok 
dolgozói inditottak a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom tiszteletére. 

A mi könyvtárunk nem termelő üzem, szabá-
lyos, értékelhető versenymozgalmat, termelési 
mutatókkal itt nem indithatunk. Politikai - kul-
turális feladatainknak a mindennapi odaadó mun-
kával mégis igyekszünk eleget tenni. A témához 
kapcsolódva meg kell említeni, hogy jubileim-



tői fUggetlenlll is mindent megcselekszünk, anii 
könyvtári eszközeinkből telik, hogy a Szovjet-
unió történelmét, politikáját, gazdaságát, éle-
tét, művészetét - Irodalmát és tudományát meg-
ismertessük olvasóinkkal, könyvek, lemezek, 
kiállítások, klubfoglalkozások<vetélkedők révén. 

Üymódon amit mi jubileumi előkészületnek 
nevezünk, az eddigi munkánk szerves folytatá-
sa. Mégis, a hat évtizedes évfordulónak meg-
különböztetett figyelmet szentelünk. Előzetes 
tanácskozásokon jó előre terveket készítettünk 
és összehangoltuk tevékenységünket a Szovjet 
Kultura és Tudomány Házával, közös akciókat 
is készítettünk elő. 

Programunk megvalósítása most, mikor e 
Borokat Írjuk, még folyamatban van. Eredmé-
nyekről, elvégzett munkákról is beszélhetünk 
azonban már. 

A központi könyvtár olvasószolgálata jó e lő -
re, mintegy másfél méteres válogatópolcon 
könnyen hozzáférhetővé tette a jubileummal 
kapcsolatos irodalmat. Rendszeres tájékoztatót 
tartott középiskolásoknak (akiknek tanulmányi 
verseny keretében egy viszonylag ismeretlen, 
a forradalom korából származó dokumentumot 
kellett ismertetni) és vetélkedőre készülő s zo -
cialista brigádoknak. 

Ugyancsak a központi könyvtárban az ünnep 
tiszteletére, a Szovjet Kultura és Tudomány 
Házával közös rendezésben kiállítás nyílik, s 
anyagából fotódokumentáció is kéBzül a kerüle-
ti könyvtárak számára. Ugyancsak a szovjet 
elvtársak segítségével lesz kiállítás a Szovjet-
unió köztársaságairól, a 12-es, 25-ös és 46-os 
sz . kerületi könyvtárakban. 

Szintén közös kiadásban jelenik meg, V. 
Agics Katalin szerkesztésében a "Szovjetunió 
külpolitikája" c . bibliográfia. Egy korábbi ter-
vünkről, hogy kiadványt jelentessünk meg a 
Nagy Október magyar nyelvű irodalmáról, e l -
álltunk, mert kiderült, hogy a Kossuth Kiadó 
könyvtárának "Pikier Blanka" szocialista br i -
gádja ekkor már dolgozott is a témán, igy csak 
szakmai segítséget nyujtottunk ennek elkészíté-
séhez. A zenei könyvtár már korábban bibliog-
ráfiát készített saját szovjet zenei anyagából. 
Most kiállítást rendez és külön kiemeli az ak-
tuális kórusmüvészeti anyagot, mindezzel jól 
szolgálja az aktuális igényeket. 

A munka oroszlánrészét a hálózat könyvtá-
rai ós könyvtárosai végzik, ezúttal is , minden 
bizonnyal. Ők fogadják az érdeklődő olvasók 
nagy tömegeit, szervezik az ünnepség-számba 
menő vetélkedőket, kiállításokat. Munkájuk mód-
szertani támogatására kiadvány formájában két 
rejtvényjáték készült; "A Szovjetunió köztársa-
ságai" és a "60 kérdés a Szovjetunióról." Ez 
ösztönöz a kézikönyvek használatára és a Szov-
jetunió c . lap olvasására ls . A gyermekkönyv-
tárosok sokszínűnek Ígérkező programjait jól 
segiti majd a "Hajnalunk kezdődött meg veled" 
clmü bibliográfia. 

1977 szeptemberében Indult, szintén több 
intézmény és szervezet (elsősorban az MSZBT¡) 
részvételével, s tart 1978 szeptemberéig a 
szoVjet könyvek megismertetésére már Jól be -
vált és megkedvelt akció; a "Kell a jó könyv 
77". A vetélkedő füzete már elkészült, a kiemelt 
müvekkel foglalkozó beszélgetésvázlatokkal e -
gyütt. Ez utóbbit és az utmutatót a HMO mun-
katársai készítették. Ugyanők előzetesen már 
irodalomtörténész bevonásával előkészítő előa-
dásokat, konzultációkat szerveztek könyvtáro-
sok számára. 

Folyik a jubileumra megjelent müvek beszer-
zése, Ismertetése, népszerűsítése is. Régi és 
uj nagyszerű müvek egész sorozata közvetíti 
a forradalom élményeit a ma olvasójának. Min-
dent meg kell tennünk, hogy elérjen az olvasó-
hoz, az értelméhez és szivéhez. Ugy ahogy 
ezt Majakovszkij kivánta, a forradalom eposzát 
megalkotó, a Nagy Októbert költőileg mind má-
ig legteljesebben ábrázoló hőskölteményében, a 
"Csudajó"-ban: 

"Akarom; 
a könyvemet 

olvasó 
szállása szűk világát 

hagyja ott 
s vigye vállán 

megint 
zugó géppuskaszó." 

(Ford. Kuczka Péter) 

Könyveink keltsék életre a forradalom vará-
zsát, nagyszerűségét. Ez a legtöbb, amit mi 
a jubileum alkalmából tehetünk. 

Illusztráció Gorkij; 
A viharmadár dala cimü müvéhez 



A SZABÓ ERVIN CENTENÁRIUM ESEMÉNYSOROZATÁRÓL 

Könyvtárunk névadója, a halála óta eltelt kö-
zel 60 év alatt - születése augusztus 23-i cen-
tenáriuma alkalmából - most harmadízben kap-
ta meg az utókor részéről az emlékének kijáró 
tiszteletadást. 

Harmadízben, mert először 1918. október 
2-i temetésén jelent meg képletesen az egész 
haladó Magyarország; szervezett munkások s o -
kasága, a baloldali pártok vezetői, Jászi Osz -
kártól Szende Pálon, Kunfi Zsigmondon át a né-
hány héttel utóbb alapitott kommunista párt olyan 
személyiségeiig, mint Alpári Gyula, Lukács Györgj 
Lékai János stb. , valamint a 48-as függetlenségi 
párt néhány héttel utóbb a forradalmi Magyar-
ország élére került vezére, Károlyi Mihály, to-
vábbá Budapest akkori főpolgármestere, Bárczy 
István, Harrer Ferenc alpolgármester és hason-
lók. A búcsúbeszédeket Jászi, Kunfi, Harrer, 
Madzáar József tartották, az egész magyar sa j -
tó méltatta érdemeit, a nagyobb budapesti és a 
környező helyiségek gyáraiban (Csepel, Aszód 
stb.) 10-15 perces munkabeszüntetéssel adóztak 
emlékének - , a hadiüzemekben akkor femálló 
katonai ellenőrzés dacára. 

Másodszor az 1919-es Tanácsköztársaság a -
latt kapott ilyen méretű méltatást Szabó Ervin 
hagyatéka: az ország élén álló Forradalmi Kor -
mányzótanács határozatban örökítette meg nevét, 
kimondta, hogy müveit össze kell gyűjteni és ki 
kell adni) ekkor nevezték el először róla a F ő -
városi Könyvtárat. 

A baloldali, kommunista, radikális sajtó a 
Horthy-fasizmus negyedszázada alatt is ébren 
tartotta emlékét. 

A felszabadulás után ismét róla nevezték el 
a Fővárosi Könyvtárt, a forradalmi munkásmozga-
lomban betöltött szerepét a párttörténeti könyve-
ken tul fokozatosan az iskolai tankönyvek is ki -
emelték, szórványosan egyes müveit is kiadták, 
de eleinte, mert az indokoltnál nagyobb hang-
súlyt kaptak Szabó Ervin elméleti tévedései, a 
köztudatban ellentmondásos kép alakult ki róla. 
Ezen keveset javított, hogy hamvait a Farkas-
réti temetőből a Munkásmozgalmi Pantheonba 
szállították át. 

Ma talán már tisztultabb véleményt alkotha-
tunk róla, akiről Lukács György az Élet és Iro-
dalomban (ez év februárjában megjelent) posthu-
mus nyilatkozatában megyjegyezte-"mindnyájunk 
szellemi atyja" volt Szabó Ervin. 

A századelő közéletében betöltött szerepét 
mind világosabban feltáró és ujabban fellelt do-
kumentumok, valamint az életművét sokoldalú-
an értékelő tanulmányok is hozzájárulhattak ah-
hoz, hogy a centenárium most ilyen erős hang-
súlyt kapott. 

Szó esett már a Könyvtári Hiradóban arról , 
hogy az MSZMP KB Agit. Prop. Osztálya még 
1975-ben vázolta az emlékünnepségek program-
ját. Ennek jegyében jelenhetett meg Szabó E r -
vin két kötetre tervezett levelezésének 1. köte-
te 700 oldalon a Kossuth Kiadónál, Vass Henrik 
főszerkesztésével, Litván György és Szűcs Lász-
ló szerkesztésében éppen az augusztus 23-i év-
forduló napján. 

Rövidesen a könyvkereskedések polcaira ke-
rül egy másik, 550 oldalas Szabó Ervin kötet: 
Válogatás publicisztikai, szociológiai, szocialis-
ta elméleti, történelmi, irodalom- és művészet-
kritikai, könyvtártudományi, könyvtárpolitikai 
és a Fővárosi Könyvtárra vonatkozó Írásaiból 
Révész Ferenc főszerkesztésében, Remete Lász-
ló szerkesztésében a Magvető Kiadónál. 

Augusztus 18-án lezajlott a Párttörténeti In-
tézet, az MTA Történettudományi Intézete és a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közös rendezé-
sében a Szabó Ervin müveivel foglalkozó tudomá-
nyos ülésszak, melynek elnöke Nemes Dezső, 
Révész Ferenc és Ránki György voltak, előadói: 
Nemes Dezső, Szűcs László, Mucsi Ferenc, 
Litván György és Remete László. Az előadások 
szövege a Párttörténeti Közleményekben jelenik 
meg ez év végén. 

Augusztus 22-én az MSZMP és a Kormány ne-
vében Révész Ferenc, és Vass Henrik ünnepélye-
sen megkoszorúzták Szabó Ervin emlékmüvét a 
Pantheonban. Másnap a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár központjának falán elhelyezett Szabó 
Ervin reliefet koszorúzták meg a Kormány, a 
Fővárosi Tanács, Kulturális Minisztérium, na-
gyobb könyvtáraink stb. küldöttei. - Ezután nyi-
totta meg a központi könyvtárban a - Mikó Zoltán 
által szerkesztett, Szabó Ervin Károly (Szabó 
Ervin névrokona) kollégánk részvételével kivi-
telezett emlékkiállítást Révész Ferenc. Másnap 
a Várban lévő Magyar Munkásmozgalmi Muzeum-
banVass Henrik, a Párttörténeti Intézet igazga-
tója a Muzeum és a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár közös nagyszabású kiállítását nyitotta 
meg, melynek szerkesztői: a Muzeum részéről 
Jalsovszky Katalin, a FSZEK részéről Remete 
László voltak, majd a következő napon közpon-
tunk a Néphadsereg tiszti klubjában rendezett 
Szabó Ervin emlékünnepséget, a megemlékezést 
Remete László tartotta. 

Meggyőződésünk, hogy mindez nem marad 
formális tiszteletadás, hanem éppen ösztönzője, 
elinditója egy olyan folyamatnak, amelynek ered-
ményeként a több rétegű Szabó Ervin örökség 
az eddigieknél sokkal hatékonyabban fogja segíte-
ni időtálló útmutatásaival jelenlegi és jövő mun* 
káinkat. 



AZ BBD/M ÉS HAZAI ALKALMAZÁSA 
A KÉSZÜLŐ ŰJ MAGYAR KATALOGIZÁLÁSI SZABVÁNYRÓL 

Rohamosan fejlődő világunkban egyre nagyobb 
szerepe van az információs adatok cseréjének. 
Egy ország tudományos, technikai és gazdasá-
gi fejlettségét döntően befolyásolja, hogy m i -
lyen gyorsan jut hozzá a más országokban e l -
ért eredmények ismeretéhez. Ezt szolgálja a 
nemzeti és nemzetközi információs rendszerek 
összehangolt hálózata, melynek működése e l -
képzelhetetlen az adatok szabványos közlési 
módja nélkül. 
"Erőfeszítéseket kell tenni, hogy létrejöjjön a 
nemzetközi információcsere olyan rendszere, 
amely által minden kiadvány egységes bibliog-
ráfiai leírását a kibocsátó ország egyik nem-
zeti intézménye állítsa elő és t e r j e s s z e . . . A 
rendszer hatékonysága a bibliográfiai leirás 
formájának és tartalmának maximális szabvá-
nyosításától függ." / A z 1969. évi koppenhágai 
nemzetközi katalogizálási konferencia határoza-
ta ibó l . / 

A könyvek katalogizálásának szabványosítási 
törekvése nem uj keletű, nemzetközi viszonylat-
ban is töbl) mint 40 évre tekint vissza. 1935-
ben alakult az első IF LA bizottság a különböző 
nemzeti szabályzatok összehangolására. A m á -
sodik világháború miatt szünetelő munkát az 
1954-es zágrábi IFLA konferencia folytatta, 
ahol Eva Verona a c imfe j - és rendszómegvá-. 
lasztás kérdésével foglalkozott általános gyűj-
tőkörű könyvtárak szempontjából. 
1961-ben az Unesco nagyjelentőségű párizsi 
konferenciáján fogalmazták meg a korszerű ka-
talogizálás alapelveit: a betűrendes katalógus 
funkcióit, a rendszó és besorolás kérdéseit. 
A nyomtatásban is megjelent "Párizs i ajánlások" 
előkészítésében nagy szerepe volt Domanovszky 
Ákosnak, az Egyetemi Könyvtár munkatársának. 

A "Párizs i ajánlások" hatásaként, a követke-
ző években 17 ország tűzte napirendre katalo-
gizálási szabályzatának megújítását. Elsőnek 
1965-ben a megcsontosodott 50 éves "porosz 
instrukciók" teljes felszámolását tűzte ki. Eb-
ben az évben revideálták a szovjet katalogizá-
lási szabályzatot, 1967-ben megszületett az an-
gol nyelvterület uj szabálygyűjteménye. 
Közben az IFLA gondozásában részszabályzatok 
láttak napvilágot személy- és államnevekről, 
anonim klasszikusok c íméről . 
Bár az uj nemzeti szabályzatok a "Párizs i aján-
lások" szellemében készültek, a nemzeti tradí-
ciók erősen kiütköztek bennük. Különösen a cim-
fej megválasztásnál voltak nagy eltérések, e m i -
att nem voltak alkalmasak nemzetközi szabvány 
létrehozásához, melynek elsőrendű feltétele a 

leírandó dokumentum bibliográfiai adatainak kö-
tött Borrendben való o b j e k t i v leirása. 

A 60-as évek vége félé M . Goreman, a 
British Library munkatársa kapott megbízást 
az IFLÁ-tól nemzetközi szabályzat előkészíté-
sére . Nyolc különböző nyelvterület nemzeti 
bibliográfiájának módszereit vetette össze - köz-
tük a magyart is - , ezekből szűrte le az első 
KBD/M /Monografikus Kiadványok Nemzetkö-
zi Egységes Bibliográfiai Leirása./ alapelveit: 

1 . / A besorolás / c i m f e j / adatai függetlenek 
a leirás adataitól és a leírásban megismétlőd-
hetnek. 

2 . / A teljes leírásból automatikusan lehes-
sen speciális célokra rövidített cimleirást ké-
szíteni. 

3 . / Ennek feltétele az adattípusok azonosít-
hatósága, 

4 . / melyhez a szigorúan kötött sorrend és 
az egyezményes jelek adnak segítséget. 

5 . / Az uj leírásnak "emberi fogyasztásra", 
számitógépbe való betáplálásra is alkalmas-

nak kell lennie, hogy 
6 . / a kutató számára, nemzeti, vagy nem-

zetközi csere utján kölcsönösen felhasználható 
legyen. 

Ezek az elvek az 1969-es koppenhágai katalo-
gizálási konferencián váltak ismertté. Lénye-
gük, hogy az egység eléréséhez n e m a c i m -
f e j egységes megválasztása a döntő, mivel 
ez országonként változó, szubjektív, h a n e m 
a b i b l i o g r á f i a i l e i r á s s z ö v e g e a 
f o n t o s , mert ez az állandó, objektiv. Ez a 
megállapítás volt a döntő lépés az uj szabvány 
kialakításához. 
A koppenhágai tervezet szövegét nemzetközi v i -
tára bocsátás után az 1973-as Grenobleban 
megtartott konferencia fogadta e l . 1974-ben, 
Londonban jelent meg a most már hivatalos 
ISBD/M első angol kiadása. Nagy nemzetközi 
sikerét bizonyítja, hogy az angol-amerikai 
nyelvterületen kivül Franciaország, a skandináv 
államok, mindkét német állam is bevezette. A 
harmadik világot Latin-Amerikában 2, Afriká-
ban 4, Ázsiában 6 ország képviseli. A s z o c i -
alista országok is , élükön a Szovjetunióval, f o -
lyamatosan csatlakoznak az uj nemzetközi szab-
vány előírásaihoz. A Nemzetközi Tudományos 
Műszaki Információs Rendszer /NTMIR/ közös 
dokumentum feldolgozásához, 1976 óta ugyancsak 
az ISBD/M-en alapuló, rövidített szabályzatot 
használ. A külföld után néhány szót szólnék a 
h a z a i s z a b v á n y o s í t á s múltjáról. Nálunk 
is az információcsere szükségessége vetette fel 



a cimleirás egységesítésének kérdését az O r -
szágos Központi Címjegyzék megalakulásával. 
Elődeink törekvéseit a következő miivek képvi-
selik. 

A Központi Címjegyzék katalogizálási szabá-
lyai, 1928.. bővített átdolgozott kiadása, 1»44. 
A katalogizálás szabályai, 1951. 
Könyvtári és könyvtári vonatkozású szabvá-
nyok gyűjteménye. 1954. 
A könyvtári munka szabványai. 2. bőv. 
kiad. 1960. 

A "Párizsi ajánlások" és az utána világszerte 
kialakuló uj szemlélet hatására 1967-ben m a -
g y a r s z a b v á n y ü g y i b i z o t t s á g alakult 
a nagy könyvtárak szakértőiből és 1972-re e l -
készítette az uj tervezetet, melyben a c imfej -
nek fontos szerepet juttatott, Intézményünket 
Klinda Mária képviselete a bizottságban. 
Az 1973-as Grenoble-i határozat és 1974-es 
angol EBD/M megjelenése arra késztette a 
magyar bizottságot, hogy munkáját alapvetően 
revideálja , ezért ugy döntött, hogy külön ter-
vezetben fogja lefektetni a cimfej nélküli leirás 
bibliográfiai szabályait, az angol keretszabvány 
alapján. A cimfej és a besorolás szabványénak 
elkészitéaét 1979-re tervezi. 
1977. első felében jelent meg az MSZ 3424 sok-
szorosított t e r v e z e t e FUgedi Péterné feldol-
gozásában, és került fővárosi és vidéki könyvtá-
rosok fórumán megvitatásra. 
Ugyancsak ez év első hónapjaiban adta ki az 
OSZK az 1974-es a n g o l I S B D / M szövegét, 
melyet Horváth Magda fordított magyarra. 
Az előzmények ismertetése után lássuk közelebb-
ről az uj n e m z e t k ö z i s z a b v á n y lényegét. 
Célját "a bibliográfiai információ nemzetközi 
kommunikációjának elősegítésé"-ben jelöli meg. 
Hármas igényt kell kielégítenie: 1.) különböző 
nyelvi és nemzeti eredetű leírások kicserélhető-
ségét, 2 . ) a leírások elemeinek nyelvi m e g é r -
tés nélküli értelmezhetőségét, 3 . ) géppel olvas-
ható formára való átalakíthatóságát. 
A m a g y a r s z a b v á n y t e r v e ze t (MSZ 
3424/T) is ezeket a célokat tűzte maga elé . 

Szabályai meghatározzák: 
- a könyv "közlendő adatelemeit, 
- a leirás kötelező és megengedett adatfor-

rásait, 
- az adatelemek leirásmódját, csoportosí-

tását, 
- az igy keletkezett egységek, szakaszok és 
ezeken belül az adatelemek sorrendjét, 

- a szakaszokat és elemeket elkülönítő egyez-
ményes jeleket, amelyek az elemek sz igo-
rúan kötött sorrendjével azok típusát is 
jelzik. 

A szakaszok kötelező rendje és forrásai: 
I. Cim és szerzőség. Főforrása: oimlap 

H. Kiadás. Főforrása; cimlap, 
előzékek, kolofon 

Hl. Megjelenés. Főforrása: cimlap, 
előzékek, kolofon 

IV. Terjedelem. Főforrása; könyv egésze 
V. Sorozat. Főforrása; könyv egésze 

VI. Megjegyzések. Főforrása: bármely f o r -
rás 

VH. Terjesztési adatok. Főforrása: bármely f o r -
/ISBN, á r / rás 

A források rangsorolásánál kiemelkedik a 
c i m l a p ontossága. A régi gyakorlathoz ké-
pest feltűnő különbség, hogy aa első szakasz-
nak ez az egyetlen megengedett forrása, m e -
lyet betűhíven kell a leírásnak tükröznie, még 
akkor is, ha adatai hiányosak, vagy hibásak. 
Helyesbítései, kiegészítései csak a VI . , a 
Megjegyzések szakaszban kaphatnak helyet. 
A régi gyakorlat zárójeleiből szögletes [ J-be 
kell tenni azt az adatot, amely nem a számára 
előirt főforrásból származik. A kerek zárójel 
( ) a nyomda, a mellékletek, a sorozat és a 
v n . szakasz adatainak befogadására szolgál. 
Számunkra a nagy újdonságot a szakaszokat 
és azokon belül az egyes adatelemeket m e g -
e l ő z ő j e l e k bevezetése hozta. A leirás é r -
telmezéséhez eddig egyáltalán nem, vagy csak 
kevéssé használt Írásjelek kaptak elemmegha-
tározó funkciót. Pl. egyenlőségjel = előzi meg 
a párhuzamos elmeket, kettős pont : az a lc í -
met, dőlt vonal / az első szerzőségi adatot. 
A pontosvessző i főcim nélküli szerzői gyűjte-
mény második és további elmeit vezeti be , a 
leirás egyes szakaszait pont gondolatjel . -
választja el egymástól. Ezek a jelek egyértel-
műen határozzák meg az utánuk következő a -
dat bibliográfiai jelentését. 
A hét szakaszban rögzített szabályok ismerte-
tik valamennvi bennük előforduló adatelem l e -
írását / t e l j e s l e i r á s / , külön kiemelve a -
zokat, melyek a r ö v i d í t e t t c í m l e í r á s -
ban elhagyhatók. Ily módon a teljes leírásból 
könnyen készíthető különleges szempontú, spe-
ciális adatokat is tartalmazó szakmai bibliog-
ráfia. 
Uj szempontok szerint készült a t ö b b k ö t e -
t e s k ö n y v e k leírásának módja, amennyiben 
összefoglaló és monografikus szintű feldolgozás-
hoz ad szabályokat, egylépcsős, vagy többlép-
csős formában. Az a n a l i t i k u s leírásnak kü-
lön fejezetet szentelt az uj tervezet. 
Függelékként a megelőző kötelező jelek részle-
tes magyarázatokkal ellátott táblázata, rövidí-
tések jegyzéke és példatár csatlakozik a terve-
zethez. 
Az uj szabvány legjellemzőbb részeinek vázolá-
sa után ejtsünk néhány szót h a z a i a l k a l m a -



z á s á n a k jelenéről és jövőjéről. 
Bár a tervezet formája még nem végleges, 
most van kialakulóban, az OSZK - a hagyomá-
nyos módszer mellett - máris uj elveken ala-
puló számitógépes leírással is előállítja a Ma-
gyar Nemzeti Bibliográfiát. További tervei: az 
uj egységes cimfelvételezés mielőbbi elterjedé-
se érdekében, az MNB számitógépes címanyagát 
központi sokszorosítással fogja előállítani és 
terjeszteni az arra előfizetőknek. 
A "Társadalomtudományi Könyvek Lelőhelyjegy-
zéke" is már az 1SBD/M szabályai szerint j e -
lenik meg. 
A további h a z a i k i d o l g o z a n d ó s z a b v á -
n y o k között legfontosabb a már emiitett c im-
fej és besorolás tervezete (ezek megjelenése a 
leírási szabvány kötelező bevezetéséig, 1980. 
Jan. 1 . - ig nélkülözhetetlen) és a nemzetközi f o r -
rásra támaszkodó transzliteráció. N e m z e t k ö -
z i szinten készülnek s z a b v á n y o k a követ-
kező műfajokról: sorozati kiadványok (1SBD/M), 
zenemüvek, régi könyvek leirása, cikkek, nem 

könyvjellegű dokumentumok (hanglemez, kazetta, 
film), térképek, stb. 
Mint látjuk, az "u j hullám" valamennyi informá-
cióközlő dokumentum leírására ki fog rövidesen 
terjedni, s ha lépést akarunk tartani a nemzet-
közi haladással - már pedig akarunk - a mi 
könyvtárunk sem vonhatja ki magát az uj c imle-
irás bevezetéséből. Jó bevált rövid definíciókról, 
tömör módszerekről kell lemondanunk, de a ha-
zai és nemzetközi csere érdekében vállalni kell 
az ujat, hiszen nagyértékü társadalomtudományi:, 
különösen pedig szociológiai könyvanyagunk nem 
maradhat ki a hazai és a nemzetközi kutatómun-
ka bázisából. 

/Összeállításomhoz a következő müvek szolgál-
tak alapul; ISBD/M. A könyvek nemzetközi bib-
liográfiai leirása. Bp. , OSZK, 1977. 
A bibliográfiai leirás szabályai. MSZ 3424/T 
1977/V. 

DR NAGY EMILNÉ 
VASS ÉVA DR 

A KÖZPONTI OLVASÓSZOLGÁLAT NYÁRI MUNKÁJÁRÓL 

A központi könyvtár 1976 nyarán megkezdte 
kb. 400 000 kötetes állományának leltározását, 
Illetve ellenőrzését. Ugy terveztük, hogy 1979-
lg befejezzük ezt a hatalmas munkát, nyitva 
tartás mellett azonban ezt a feladatot nehéz meg 
oldani. Precizitást és gyorsaságot is kiván, 
és ezért igazán jól csak akkor tudjuk végezni, 
ha kizárólag erre összpontosíthatjuk minden e -
rőnkef1 és figyelmünket. Az idén julius 18-tól 
szeptember 5-ig zárva volt az olvasószolgálat, 
e ez idő alatt 83960 kötetet leltároztunk. Össze-
hasonlításképpen megemlítenénk, hogy 1976 júli-
usától ez év juliusáig a folyamatos nyitva tar-
tás mellett csupán 63240 kötetet tudtunk leltároz-
ni. Ez indokolta az idei 7 hétig való zárva tar-
tást, valamint az is, hogy a raktárbővitéB m i -
att hosszú ideig hozzáférhetetlen volt állomá-
nyunk egyik értékes része A b . 200.000 kötet/, 
amely most a helyére került. A raktár dolgozói 
egész nyáron teljes erővel dolgoztak, hogy a 
nyitás idejére az olvasók rendelkezésére állhasson 
ëz a legkeresettebb könyv, illetve folyóirat anyag. 

A leltározási munkálatok mellett az olvasó-
szolgálat dolgozói a napi kurrens teendőkön ki-
vül inspekciót tartottak, visszavették à könyve-
ket, előjegyzett müveket kölcsönöztek ki, vala-
mint meghosszabbították a lejárt köteteket. 

Felujitották az elrongyolódott könyvkártyákat 
és ellenőrizték, hogy valóban csak annak a 
könyvnek a kártyája legyen az indikátorban, amit 
kölcsönöztek az olvasók. 

A zárva tartás lehetővé tette azt is, hogy a 
korábbinál nagyobb energiával folytathassuk ré -
gebben elkezdett állományvédelmi tevékenységün-
ket - az Időközben muzeális értékűvé vált köny-
vek számbavételét, továbbá a huszadik századi 
magyar Irodalom első kiadású müveinek feltá-
rását. 

A raktári csoport a könyvek helyrerakásával 
egyidőben portalanította a köteteket. Ez a mun-
ka elengedhetetlenül szükséges volt az állomány 
megóvása érdekében. Köszönjük áldozatos mun-
kájukat, amely nagyon erős fizikai igénybevé-
telt jelentett számukra. 

A tájékoztató és az olvasóterem munkatár-
sai elvégezték a referensz, a művészeti olva-
só és az olvasóterem kézikönyveinek számba-
vételét, valamint a cikkatalógus selejtezését is. 
Természetesen a tájékoztató munkatársai a zár-
va tartás alatt is az olvasók rendelkezésére ál -
lottak, s emellett segítettek az inspekció ellá-
tásában és a nagyraktári anyag leltározásában 
is . 

A folyóiratterem dolgozói elkészítették az 
uj kétkötetes "Kurrens folyóiratok jegyzékét", 
kiegészítették a kronológikus katalógust és e l -
végezték a duplum folyóiratok rendezését és 
selejtezését. 

A "nagyraktári" anyagból is szükségessé 
vált a régi, kötészetileg és tartalmilag is e l -
avult brosúrák selejtezése, melyekből termé-
szetesen egy-egy példányt meghagytunk. Selej-



teztUnk olyan könyveket is .amelyek már nem 
köthetők. 930 egységet emeltünk ki, s ezzel 
helyet szabaditottunk fel az uj könyvek számá-
ra. 

A leltározás fárasztó munkájában igen nagy 
segítséget kaptunk a központ több osztálya /a 
bibliográfiai osztály, a szociológia,., a propa-
ganda és a HMO/ munkatársaitól. Ezúton is 
szeretnénk megköszönni segítségüket. Különö-
sen hálásak vagyunk a bibliográfiai és a s z o -
ciológiai osztály gyors, pontos és lelkes mun-

kájáért. 
Reméljük, hogy a nyári zárva tartás idején 

végzett munkánkkal jelentősen előreléptünk mind 
az olvasószolgálat, mind pedig az állományvé-
delem területén. Meggyőződésünk, hogy - okul-
va a tapasztalatokból - a jövőben évente lega-
lább egy hónapi zárva tartás szükséges, hogy 
az aktuális munkákat a kellő pontossággal és 
az igényeknek megfelelően végezhessük el . 

KISS ÁGNES - KATONA PÉTER 

KÖNYVTÁRUNK RITKASÁGAI 
09/2432 
BERTAKOVICS JÁNOS KÉSZPÉNZ-JEGYZÉSEI 

Az életmód kutatása egyike a szociológia legfontosabb ágazatainak. Az életmód történetének kuta-
tása, azon felül, hogy összehasonlitásl alap és történeti forrás, még érdekeB is lehet a 160 évvel 
későbbi olvasó-kutató számára. 

A nyitramegyei Bartakovics János készpénz-jegyzései az 1815-1818 közötti Időszakból, fényt de -
rítenek a reformkor küszöbén álló magyar középbirtokos nemesség anyagi-kulturális helyzetére, 
igényeire és lehetőségeire. A feljegyzésekből megtudhatjuk, hogyan élt az adott időben a későbbi 
megyei törvényszéki biró /1841 decemberében 267 szavazattal választotta a megyegyülés ebbe a 
tisztségbe/ szalakuszi /nyitra járásbeli szlovák község/ birtokán, megismerkedhetünk gondjaival, 
problémáival, üzleteléseivel, életvitelével, adósságaival. 

Itt jegyzem meg, hogy a Bartakovics család különféle tagjai az idő folyamán jelentős posztokat 
foglaltak el. Volt közöttük egri érsek, törvényszéki tanácsos, és igy tovább, - azaz beleillettek ab-
ba a sorba, amely javarészt a nem túlságosan gazdag (a család birtoka a XIX. század végén 269 



hold volt) középnemesség azon tagjaira várt, akik, éppen értelmiséginek nevezhető foglalkozástik ve-
lejárójaként, egyre inkább elszakadtak a földbirtoktól, s a század második felében jelentkező dzsentri-
réteg előzményének voltak tekinthetők. 

A vékony, 47 oldalas füzetből képet kaphatunk a korabeli ár- és bérviszonyokról, pl. az elkese-
ritően alacsony napszámról. Kitűnik a naplóból, hogy tulajdonosa három év alatt kétszer volt szín-
házban, járatott újságot, kalendáriumot, megvette a legújabb atlaszt, építkezett, betegeskedett, stb. 
Ezek után következzenek a tények, természetesen, a helyszűke miatt erősen megrostálva, csak az 
érdekesebbeket kiemelve közülük. 

Befejezésképpen csak annyit: Bartakovlcs János készpénz-jegyzéseinek sorsa, mármint az, ho-
gyan került a Fővárosi Könyvtárba, egyelőre kideríthetetlen. Az 1950-es leltárkönyv szerint a rak-
tár egy meg nem nevezett helyéről helyezték át a jelenlegi számra, és 50 forintra tartották az ér-
tékét. 

AKNAY TIBOR 

09/2432 
B e r t a k o v i c s János k é s z p é n z j e g y z é s e i 1 8 1 4 - b ő l 

Május 20-án: Három esztendőre előre Mojses Weles árendája 300 Ft 
május 24-én: . . . a indelért, deszka, lötz, gerenda... 308 Ft 
május 31-én Atyám tul kaptam 800 Ft 
junius 2-án: Posonha Einrichtungért 470 Ft 
junius 2-án: Posonba magyar ruháért 200 Ft 
junius 2-án: Posonba két darab váazony, kaput, lajbli, kalapos 250 Ft 
junius 2-án; utl költség 45 Ft 
junius 8-án: kendermagért 2. p.m. 16 Ft 
junius 13-án; édes atyám adott 250 Ft 
junius 18-án: juhász letette a cautiót 1815. esztendőre 100 Ft 
junius 20-án: pereszlénl molnár árendát 1/4 esztendőre 15 Ft 
junius 22-én: Isac Weisstul felvettem 150 Ft 
junius 24-én: Posonba a többi Einrichtungért 184 Ft 
junius 24-én: uti költség 26 Ft 
junius 24-én: elefánti klastromnál butsukor... 10 Ft 
junius 28-án: két áts mesternek 35 napra 1 Ft 5 k-val 77 Ft 30 k 
junius 29-én: egy pár meszelőért 5 Ft 
Julius 2-án: eladtam egy vén tehenet 45 Ft 
julius 3-án: pereszlénl asztalosnak füzettem 46 Ft 

Julius 19-én: dugányi vásárosnak 36 Ft 
julius 25-én; tapoltsáni lakatosnak 14 Ft 

julius 30-án; négy kőméveseknek 57 napra 1 Ft 15 k-val 285 Ft 
julius 30-án: két munkásoknak 87 napra 36 k-val 62 Ft 42 k 
augusztus 18-án; copulatiom alkalmatosságával költöttem 100 Ft 
augusztus 19-én: Terka hozott magával onnan házul 200 Ft 

szeptember 2-án; eladtam egy borjut 10 Ft 

szeptember 7-én; eladtam egy ökröt 50 Ft 
szeptember 7-én: füzettem pálinkáért 50 Ft 
szeptember 8-án: felfogadtam egy usztorost s egy kotsist 2 Ft 
szeptember 9-én: egy szegénynek 2 Ft 
szeptember 10-én; Latzina jobbágynak 2 Ft 
szeptember 12-én: Battyáninénak költsönöztem 15 Ft 
szeptember 20-án: ispánnak vásárkor conventiora 10 Ft 

szeptember 25-én: Isac Weissnek megadtam 158 Ft 
szeptember 26-án: Battyániné visszaadta 15 Ft 



október 8-án: 
október 8-án: 

työmöltsért 
vettem egy ártányt 

3 Ft 30 k 
27 Ft 

• • • • • • • • • • • • f t 

október 8-án: Schwarz zsidónak posztóért 50 Ft 
• • • • • • • • • • • • • 

október 19-én: Boriska gazdasszonynak conventiora 10 Ft 

október 29-én: gyertya ós szappany 3 Ft 

november 8-án: üvegesnek vlnterfensterekért 20 Ft 

november 11-én: egy pár kotsis lóért 480 Ft 

december 5-én; 
december 6-án: 

Tatán vendégfogadóba 
Nagyszombaton egy Naohtrekliért 

3 Ft 
15 Ft 

• • • • • • • • • • • • 

december 6-án: Apotecaba 4 Ft 

december 16-án; tapoltsáni chlrurgusnak 3 Ft 

december 19-én: mészárosnak discretio 1 Ft 
• • • • • • • • • • • • 

december 19-én: Terka bundájáért, trlmelésére 17 Ft 

december 29-én; 
december 31-én: 

váltattam koldusoknak 
mészárszékbe 

1 Ft 
10 Ft 14 k 

1815. ESZTENDŐ 

január 4-én: bábasszony s dajkának discretio 7 Ft 

január 7-én: jobbágyokkal számadás 43 Ft 

január 10-én: "j téli paputsért 4 Ft 

január 11-én: czukor pikszll egy flndzsával 2 Ft 
• • • • • • • • • • • • 

január 27-én; czigányoknak szegekért 1 Ft 40 k 

február 2-án: pulyásnak saruért conventiora 3 Ft 

május 4-én: őszre szolgállónak csizmára 5 Ft 

május 17-én: dajka gyermeke temetéséért 2 Ft 

julius 12-én: újságért postára 6 Ft 

november 28-án: 
november 29-én: 
november 29-én: 

teátrom 
Bétsbe menetelkor fiakernek 
. . . teátrom 

1816. ESZTENDŐ 

1 Ft 
10 Ft 

2 Ft 

január 4-én: kéményseprőnek 1815. esztendőre 5 Ft 

február 29-én: varrótökért 1 Ft 
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julius 10-én: 2 db kávé 2 Ft 24 k-val 4 Ft 48 k 

szeptember 10-én: 3 mázsa sóért 42 Ft 

december 20-án: 
december 20-án: 

Terka kalapjáért 
kalendáriom 

32 Ft 
1 Ft 

1817. ESZTENDŐ 

január 2-án: Uj atlas 1816-ik békesség szerént felosztva 12 Ft 

január 24-én: pulykák és ludakért 22 Ft 30 k 

julius 21-én; 
és Így tovább, és Így tovább. 

újságért 6 Ft 

BIBLIOGRÁFIAI KIRÁNDULÁS SZLOVÁKIÁBAN 

Az utazás örömei a visszaemlékezetben 
kedvesebbek: de még kétszereződnek, 
ha azokat másokkal is közölhetjük. 

(Bölöni Farkas Sándor - 1833.) 

Idén augusztus tizedikén ünnepeltük Fábry 
Zoltán - a már életében jelképpé nőtt szlovákiai 
magyar iró, publicista - születésének 80. évfor-
dulóját. Könyvtárunk már a mult esztendőben 
elhatározta, hogy a jubileum kapcsán Írói élet-
mű sorozatában közreadja a "stószl remete" 
bibliográfiáját, melynek elkészítésére én kap-
tam megbízatást. Ismeretes, hogy Fábry Zoltán 
stószl háza (ahol egész életét leélte) az utolsó 
két évtizedben valóságos irodalmi zarándokhely-
lyé vált: lakója a legszorosabb emberi és bará-
ti kapcsolatban állott a hazai Írókkal és a szlová 
klai magyar irodalommal. Akik ott megfordul-
tak, legtöbben beszámoltak a hatalmas könyv-
tárról, a levéltárról, Fábry gondosan rendsze-
rezett feljegyzéseiről. 

Fábry végrendeletében a Csehszlovákiai Ma-
gyar Dolgozók Kulturális Szövetségét (a CSE-
MADOK-ot, melynek örökös tiszteletbeli elnöke 
volt) tette általános örökösévé. Kívánságát igy 
fogalmazta meg: "Stószból, a házból, nem sab-
lonos muzeuml 'zarándokhelyet' kell csinálni, 
de a könyvtár és levéltár felhasználásával élő 
kulturális gócot, melyet irók, kutatók használ-
nak." 

Kézenfekvő volt tehát, hogy a bibliográfiai 
anyaggyűjtést anemrégibenfelavatott Fábry-em-
lékházban kell folytatnom. (Utólag elmondhatom: 
igen eredményes volt, mert sok elfeledett Fáb-
ry-irást ástam elő a kivágatok közül, s még 
több Írásának legelső megjelenését, illetőleg 
variánsát sikerült megállapítanom.) 
Kérésemet könyvtárunk vezetősége pártolólag 

továbbította Kulturális Minisztériumunkhoz, s 
igy vált lehetővé, hogy a pozsonyi Kulturális 
Minisztérium támogatásával, a CSEMADOK ven-
dégeként Junlus-julius hónapban tiz napot tölt-
hettem Szlovákiában. Ez idő alatt megjártam 
Pozsonyt, Kassát és Stószt, kisebb kirándulást 
tettem a környékre. 

Kezdjük az elején. Pozsonyban (ahová vona-
tom, a Meridián expressz balesete miatt, egy 
órás késéssel érkezett) az ottani Kulturális Mi -
nisztérium megbízottja várt, akinek feladata a 
kalauzolás és tolmácsolás volt. Első utam ter-
mészetesen a CSEMADOK Központi Bizottságá-
hoz vezetett, ahol az akkor nemrégiben megvá-
lasztott főtitkárral és munkatársaival találkoz-
tam. Tájékoztattak a Szövetség célkitűzéseiről, 
az anyanyelvi kultura terjesztése és ápoláBa te -
rén végzett munkájukról, gondjaikról. Szóba ké-
rült az is, hogy a várható bibliográfiából na-
gyobb mennyiséget szívesen átvennének az öt-
száznál több helyi szervezetük részére. 

Még egy hivatalos programunk volt: találko-
zó a minisztérium "külügyes"munkatárBával, 
akinek jóvoltából este egy mai szlovák szerző 
nagy sikerrel játszott kamara-da rabját nézhet-
tem meg, az egyik ódon épület udvarán rende-
zett előadásban. (Csak zárójelben: az egyik s ze -
replő a televízióban Benyovszky feleségeként meg-
ismert színésznő volt.) 

Lelkiismeretes kisérőm (civilben: nyugdíjas 
jogász) nagy súlyt helyezett arra, hogy Pozsonyt 
a rendelkezésre álló rövid idő alatt, tőle t e l -
hetően bemutassa. Ennek egyik szép élményt 
nyújtó része a "Szlavin" (a felszabadulási em-
lékmű) volt, ahonnan csodálatos körkilátás nyí-
lik Szlovákia fővárosára: a Pozsony jelképévé 
vált várra, a most épülő TV székház csúcsára 
állított piramisának vasbeton szerkezetére (le-
het, hogy ez lesz néhány év múlva a modern 



Pozsony egyik jelképe?), s a láthatár szélén 
az olajfinomítóknak a délutáni napsütésben ls 
messzire látszó fáklyáira. 

Kassán két éve jártam, a várost szeretem, 
itt már egyedül is boldogultam. Első állomá-
som itt is a CSEMADOK volt, érkezésemet P o -
zsonyból előre jelezték. A Szövetség járási és 
városi titkáraival találkoztam. Ők ismertettek 
meg az iró Gál Sándorral is, aki az Írószövet-
ség helyi magyar tagozatának vezetője. Pontos-
nak tartottam, hogy a kassai Városi Könyvtár-
ba (Mestská Kni^nica) is ellátogassak, amelynek 
egyik, magyarul jól beszélő munkatársa tavasz-
szal nálunk is járt. Ő hívta fel a figyelmemet 
kurrens helyismereti bibliográfiájukra (több kas-
sai könyvtár együttműködésében készül), melyben 
sok, Fábryra vonatkozó utalást (róla megjelent 
írásokat) találtam. 

Ilyen előzmények után került sor arra, hogy 
utam tulajdonképpeni céljához, Stószra eljussak. 
A CSEMADOK munkatársai gépkocsin vittek a 
helyszínre. Stősz 43 kilométerre van Kassától, 
egy órányira, a Szlovák Érchegységben. A köz-
séget (szülő- és mindenkori lakóhelyét) Fábry 
Zoltán igy irja le: 
' Stósz 13. századbeli német település. Az 

első telepesek a bányák közelében elszórtan 
laktak. A bányák kimerülésével a települé-
sek egyre jobban tolódtak, "stószolódtak" 
össze, le a völgybe, innen a név: Stósz. 
Lakóit a környékbeli magyarok mántáknak 
nevezték. (Beszélgetve a mecenzéfiek és 
stósziak folyton használták a "meint er" 
/ugy véli, / kifejezést, mely az itteni német 
tájszólásban "mánt a" változatban ütötte meg 
a vásárokon a magyar füleket, hogy most 
m f r "mántá"-nak nevezték a németeket.) 
A régi Magyarországnak egyedül itt voltak 
késgyárai. Az első köztársaságban pedig 
Stósz látta el a hadsereget kardokkal és tő-
rökkel. Stósz lakossága ma is nagyrészt 
késgyári munkás. 
Másik nevezetessége: kétszáz méterrel ma-
gasabban fekvő, klimatikus, szubalpin für -
dője. . . . Modern szanatóriumépületek vi l -
lognak a fenyőrengetegben, és a községben 
egyre több villaszerű ház épül. Falusi j e l -
legnek nyoma sincs, hacsak a csend nem 
az, melyet azonban nappal máf az egyre nö -
vekvő autóforgalom és a motorbiciklik zaja 
riaszt. Nincs piszok, az utak aszlfaltozva, 
a zsindely tetős házak egyre fogynak. Két-
oldalt a patak (az itt eredő Bódva) mentén 
nyolcvanéves hársfasor. A stőszi Unter den 
Linden nagyapám eszméje és müve volt. 
Szép is. Árnyat adó sora egyik sétahelyem. 
Az első hárs a ház előtt áll, a patak itt ka-
nyarodik el a kertek mögé. 

Itt laktam én is tiz napon át. A CSEMADOK 

- hogy az örökhagyó kívánságának eleget tegyen -
két évig tartó átalakítással toldalékot ragasz-
tott a régi épülethez, melyben két vendégszobát 
és egy főzőkonyhát rendezett be. 

Karnyújtásnyira laktam Ffcry kilencezer kö-
tetes könyvtárától, néhány esetben éjfél utánig 
böngésztem a kéziratos és levéltári hagyatékot; 
egy SZÍVÓS munkában eltöltött, kora kérdéseire 
éberen figyelő, harcosan humanista élet meg-
annyi dokumentumát. Fábry igy veszi számba 
végrendeletében: " . . .kartotékok, dossziék, l e -
velek, nagyrészt feldolgozatlan állapotban: új -
ságcikkek, dokumentációként jegyzetfüzeteim, 
amelyekből sajtó alá is lehet rendezni". Ezek-
ben a megcsöndesült és nyugalmas órákban a 
nyitott ablakon át behallatszik a faluban három 
ágból összefutó hegyi patak állandó csobogása, 
s nagy ritkán, csak az igazán csendes és hold-
fényes éjszakákon a közeli hegyi legelőről las -
sú, tompa kolompszó. 

Ottlétem alatt szlovákiai magyarok és ma-
gyarországi turisták látogatásait is láthattam. 
Ezek közül a legkedvesebb; a Moldava nad 
Bődvou - magyar nevén Szepsi - melletti Mak-
ranc amatőr színjátszói rándultak el különbusz-
szal, családtagjaikkal együtt, tisztelegni Fábry 
emlékének. A buszból kiszállva kis ünnepség ke-
retében megkoszorúzták az épület falán levő 
bronz mellszobor alatt elhelyezett márvány e m -
léktáblát. Ezután tekintették meg a könyvtárat, 
amely felújítva, de lényegében a Fábry által 
kialakított rendben (a könyvek mellé állitva 
szerzőjük, Illyés Gyula, Németh László, Simon 
István, Féja Géza és a többiek dedikált fényké-
pe) várja a látogatókat. Ezután következett a 
temetői siremlék megkoszorúzása. Valamelyi-
kük felolvasta Fábry egyik, az alkalomhoz illő 
Írását. 

Vezetőjükkel, aki a színjátszók öntevékeny 
megszervezője (egyébként a Szepsi-i öntödében 
dolgozik), már néhány nappal korábban (ami-
kor a látogatást előkészíteni jött) megismerked-
tem. Hívtak, menjek velük, ameddig kedvem 
tartja. Vasárnap lévén, éltem is ezzel a lehe-
tőséggel. Így kerültem Jászóra. Sajnos, kéttor-
nyú barokk templomát restaurálják, a hozzá 
csatlakozó apátsági épület más célokat szolgál, 
igy hát egyiket sem tudtam belülről megtekin-
teni. Nagyhírű könyvtára felett a Matica Slovens-
ka rendelkezik - jelenleg az Is hozzáférhetetlen. 
A busz a közeli völgy bejáratánál levő tónál 
állt meg. Ez a környékbeliek kedvelt kiránduló-
helye. A fenyőkkel benőtt sziklás hegyoldal Kö-
zép-Szlovákia legszebb cseppkőbarlangját rejti 
magában. Mire végigjártuk, a nap lefelé indult. 
Elbúcsúztam kedves makranc! ismerőseimtől. 
Ők indultak haza, én pedig, gondolatba merül-
ve, az iglói autóbuszhoz, amelyik visszavisz 
Stószra. A nap már a hegyek tetejét súrolta, 



mire visszaértem az emlékházhoz. Amíg a sú -
lyos kulccsal a kaput kinyitottam, pillantásom 
a kétnyelvű márványtáblára esett: 

1897 - 1970 
Ebben a házban élt és dolgozott 

FÁBRY ZOLTÁN 
magyar nemzetiségű 

antifasiszta iró 
REGULI ERNŐ 

SZAKMAI ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAI 

A hálózati és módszertani osztály munkamód-
szerévé vált, hogy Időközönként egy-egy szakte-
rületről egységes szempontok alapján, szúrópró-
baszerű ellenőrzéssel tapasztalatokat gyűjt, a 
utána az érintett könyvtárvezetőkkel megvitatja 
a felmerült problémákat. 
1976-ban két alkalommal került sor ilyen e l l e -
nőrzésre: 

a . / ügyrendi, vezetési kérdések 
b . / a katalógusszerkesztés és gondozás te -

rületén, mintegy 40, ill. 20 könyvtárban. 
Ez évben 27 könyvtárban vizsgálódtunk az a -

lábbl munkaterületeken: 
a . / a z olvasószolgálat néhány területén - b ib -

liográfiák és egyéb segédeszközök haszná-
lata, referensz-munka, könyvklállitáaok, 
olvasómozgalom s tb . , 

b . / az állományépités hogyan igazodik a meg -
jelent gyűjtőköri elvekhez, 

c . / átszakozás, ETO módosítások átvezetése, 
d . / nyilvántartási rendelkezések Borsa. 

A tapasztalatokat ezúttal ls összegeistift, s 
az illetékes könyvtárvezetőkkel megbeszéltük 
őket. Ezeknek a látogatásoknak mindig érdekes, 
sommás tapasztalata az , hogy ugyanazt a r e n -
delkezést, szabályt milyen sokféleképpen lehet 
értelmezni és végrehajtani. 
Gyakran meglepőek az eltérések még akkor la,ha 
az "ahány ház, annyi szokás" közmondást Igazi-
nak tekintjük. 

A különböző olvasószolgálati segédeszközök 
sorsát vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy öt könyv-
tár kivételével valamennyiben Ismerték az utób-
bi két évben megjelent bibliográfiákat, módszer -
tani kiadványokat, s többségükben rendeltetés 
szerint használják ls őket. A munkatársak kö-

zül viszont sokan csak a elmet és a tárolás he -
lyét tudták megmondani, a mü tartalmáról ke -
veset tudtak. Ilyen módon természetesen ezek 
használata sem lehet kielégítő. 
A csupán vizuális ismeret nem biztositja, hogy 
a tájékoztató munka mindennapos eszközévé vál-
nak ezek a fontos segédeszközök. Elmondtuk, 
s most ismét megerősítjük, hogy a segédkönyv-
tári állomány alapos ismerete elengedhetetlen, 
ezért nagyon fontos, hogy a könyvtárvezetők á l -
landóan szervezzék, ösztönözzék munkatársai-
kat, - könyvismertetések keretében is - a s e -
gédeszközök rendszeres megismerésére.Ugyan-
ez vonatkozik a különféle propagandaeszközök 
ismeretére is. Felszinre került a kiadványok 
és a propagandaeszközök használhatóságára vo -
natkozóan egy sor Jó észrevétel és javaslat is , 
ezeket továbbítottuk a társosztályokhoz. 

Nagyon figyelemre méltó volt a re ferensz-
kérdések kezelésével, s a referensz-katalógus-
sal kapcsolatos tapasztalatsor is . Kiderült p l . , 
hogy az 5-6 évvel ezelőtti intézkedés ellenére 
még sok helyen ma sem tisztázott a referensz-
katalógus szerepe, a referensz-szolgálat regiszt-
rálásának szükségessége, a szerkesztés mód-
szere . A vizsgált könyvtárak közül hatban talál-
tift teljesen rendben ezt. /Azóta utmutatót ál l í -
tottunk össze ehhez, amelyet a vizsgálat során 
joggal igényeltek is a könyvtárak./ 

Igen jó tapasztalatokat szereztünk a könyv-
kiemelések és kiállítások terén. Lényegesen 
jobban használták ujabban az Eseménynaptár-t, 
mint az előző ellenőrzéseknél. 

Változó tapasztalatokat szereztünk a gyűjtő-
köri szabályzat értelmezésénél i s . Ki-ki a m a -
ga kategóriáján belül általában tartja magát az 
elvekhez. Nehézkességet ott tapasztaltunk, ahol 
az átkölcsönzéBre épitve visszafogottabb s z e r -
zeményezésre kell áttérni. 



A könyvtárközi kölcsönzés iránt egyre nagyobb 
az érdeklődés, a jelenlegi szállitási gondok mel -
lett is igen komoly szerepet tölt be a könyvel-
látás egységes rendszerében. 

A vizsgált könyvtárak közül leggyakrabban 
vette igénybe ezt a szolgáltatást a 7 - e s , a 13-as, 
és a 34-es könyvtár, legtöbbször átadott a 9 - e s , 
a 38-as, a 39-es és a 26-os gyermekkönyvtár. 

Csak a könyvtárak felében találtuk meg a ka-
talógusban a könyvtárközi kölcsönzésre szánt 
müvek céduláit. Ily módon az olvasó nem talál-
kozhat azokkal a müvekkel, melyeket csak köz-
pontilag vagy csak a legnagyobb könyvtárak sze -
reznek be, s átkölcsönzéssel vehetők igénybe a 
hálózat minden könyvtárában. Ezeknek a müvek-
nek a katalógusban való szerepeltetése pedig kö -
telező. 

A katalógus átszerkesztés, az ETO-módosi-
tások átvezetése a legtöbb könyvtárban elkezdő-
dött. Az 5 -ös , 6. g y . , 13-as, 39-es könyvtárak 
juniusra elvégzeték e munkát. Ezen a területen 
rendszeres helyszíni konzultációt igényelnek a 
könyvtárak, amit az osztály munkatársa megad. 
Az ügyviteli, ügyrendi kérdések közül említés-
re méltóak a munkaköri leírással, a különböző 
nyilvántartással kapcsolatos tapasztalatok. A 
munkaköri leírásokat kevés kivétellel rendben 
találták a munkatársak. 

Néhány helyen a személyi változások indokol-
nak módosítást. A nyilvántartások közül a ta-
pasztalatok alapján az olvasótermi és az aján-
dékkönyvek nyilvántartása módosításra szorul. 
/Azóta intézkedés történt ebben az ügyben./ 
Korrigálásra szorul néhány könyvtárban a 
törzslapok kezelése, a kölcsönzés, az adminiszt-
ráció stb. 

A perlések előkészítését, s egy sor számviteli 
feladatot Illetően több pontatlanságra, mulasz-
tásra hivtuk fel a könyvtárvezetők figyelmét. 

Ugy éreztük, hogy a tapasztalatok eme kötet-
len formában történő megbeszélése alkalmas a r -
ra , hogy a könyvtárvezetők és a szakmai irányí-
tás is profitáljon belőle. A helyszint tapasztala-
tok sok mindennel kiegészültek a vita során. A l -
kalom adódott néhány fontos kérdésre választ ad-
ni, s bizonyos kontrollt kapni a szakmai irányí-
tásról is. Többek között kiderült, hogy 

- néhány korábbi intézkedést újra ki kell adni 
vagy módositani kell, 

- nem nélkülözhetők egy-egy uj módszer b e -
vezetésénél az egyértelmű utmutatók, 

- azokat a régebben megjelentetett bibliográ-
fiákat, melyek ma is jól használhatók len-
nének, átdolgozva, kiegészítve újra ki kel-
lene adni, ill. rendszeresen pótfüzetekkel 
ki kellene egésziteni őket, 

- a központi ellátást, a különböző könyvmoz-
gatásokat gördülékenyebbé kell tenni, 

- jogos volt az a kérés is, hogy a különféle 
saját kiadványokat címfelvétellel, szakjel-
zettel ellátva küldjük ki, 

- nagyobb pontosságot igényelnek a szakjel-
zetek megadásánál, különösen a gyermek-
könyveknél. (S még sok egyéb hasznos ész -
revétel is elhangzott.) 

Hasonló módszerrel a jövőben is szándékozunk a 
könyvtári munka egy-egy területén szerzett ta-
pasztalatokból "eszmecseréket" rendezni. 

KIRÁLY LÁSZLÓNÉ 

PUBLIKÁLHATNAK-E A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR MUNKATÁRSAI? 

Legutóbb Ifjúsági Parlamentünk felszólalásai 
közül emlékezetes marad az, amely több publi-
kációs lehetőséget szorgalmazott a fiatalok szá-
mára. Mások, 30 éven túliak is gyakran elmond-
ják, hogy a könyvtárosi pálya, mint értelmiségi 
hivatás magában foglalja értelemszerűen a kuta-
tást, a kísérletezést, s az összegezést. A f e l -
tárt uj tapasztalat, módszer ismertetése, publi-
kálása olyan igény, amelynek a feltételeit meg 
kell teremteni minden intézményben, s ösztön-
ző légkörrel szorgalmazni is kell, hogy minél 
többen törekedjenek tanulmányok, cikkek Írására. 

Ezt a követelményt a könyvtárban kiadványok 
egész sora szolgálja a Könyvtári Híradótól, az 
Olvasáseiemző vizsgálatokig, az Eseménynaptár-
tól az Évkönyvig. 

Az Intézeten kívül a könyvtári, a népművelé-
si szaksajtó, a párt- és tömegszervezeti lapok, 
kiadványok mindegyike elfogadja a könyvtárosok 
publikációit, ha azok megfelelő szinvonalat é r -
nek el. 

Általános tapasztalat, hogy kevesen vannak, 
akik előgyakorlat nélkül képesek nagy nyilvános-
ság elé való érett tanulmányt Írni. Ezért van j e -
lentősége a kísérleteknek, annak, hogy a könyvtá-
ros munkájának szerves része legyen az anyag-
gyűjtés, a rögzítés, az irás. 

Sokan készítenek főiskolai, egyetemi levelező 
tanulmányaik végeztével szakdolgozatot. Ezek egy 
része történeti, elméleti, gyakorlati vonatkozá-
sú könyvtári szakkérdéssel foglalkozik. A szak-
dolgozatoknak az esetek többségében helyük van 
saját publikációink között, amint erre eddig is 



vannak példák. A tanulmányaikat befejező mun-
katársaknak a dolgozat készítésekor megtanult 
alapossággal, módszerességgel kellene tovább 
kutatniuk és nyomtatásra előkésziteniök mind-
azt, ami munkájukból közérdeklődésre tarthat 
számot. 

A könyvtár munkatársai tehát publikálhatnak, 
sőt a hivatás igazi gyakorlása meg is követeli 
ezt. Ha ebben egyetértünk, biztosítani kell azt 
is, hogy azok, akik szeretnék Írásukat megje-
lentetni, megtalálják azokat, akik a kiadást 
szervezik. Minden helyi vezető munkájához 
hozzátartozik, hogy ösztönözze munkatársait 
az írásra és ugyanakkor megkeresse azokat, 
akik ebben Begithetnek. A hálózat könyvtárosa-
it a HMO tudományos munkatársai, a központ-
ban dolgozó fiatalokat pedig szívesen segítik a 
publikálásban nagy tapasztalatokkal rendelkező 
Idősebb kollegák. 

A legjobb szándék sem vezet eredményhez, 
ha nem folyamatos és szervezett munkával b iz -
tosítják a megvalósítást. 

A felsorolt publikációs lehetőségek egyidejűleg 
rendelkezésre állnak. Most mégis a legközelebbi 
Évkönyvre hivom fel a figyelmet. Az 1074-1970. 
évekről egyetlen Évkönyv készült, 1977-től a 
régebbi hagyományoknak megfelelően évenként 
jelenik meg, többek között azért is, hogy a 
készülő tanulmányok ne avuljanak el, hogy min-
den szerző érezze, hogy irására szükség van, 
azt várják tőle. Az eredményes munkához az 
kell, hogy minden publikálni szándékozó mun-
katárs jelentkezzék témával, vázlattal, ötlettel. 
Ez azért is hasznos lenne, mert az esetleg a -
zonos téma iránt érdeklődők munkacsoportban 
közösen végezhetnék a kutatást, s fejezetenként 
megoszthatnák a tanulmány Írását i s .Az Évkönyv-
ben helye van változatlanul egy-egy szakterület 
átfogó ismertetésének éppen ugy, mint egy-egy 
részkérdés alapos elemzésének, esettanulmány-

nak. Különösen fontos volna az intézmények kö-
zötti együttműködés gondjainak, eredményeinek 
elemző ismertetése, annak feltárása, hogy m i -
lyen módszerek voltak célravezetők, s melye-
ket kellett elvetniök a munka folyamán. A társ-
intézmények munkatársaival közös elemzés még 
hitelesebbé és hatásosabbá tenné a tanulmányt. 

Éppen ilyen jelentős volna több könyvtár 
együttes munkájával különböző olvasórétegek o l -
vasási szokásainak elemzése, az eddig feltárt 
Ismeretek mélyítése. Tanulmány a könyvtári 
tájékoztató eszközök használatának gyakorlatá-
ról tüzetes vizsgálatok birtokában, az egész 
könyvtári szolgálat számára uj ismereteket és 
feladatokat hozhat felszínre. Az állomány össze -
tétele, a gyűjtőköri szabályzat érvényesülése, 
az igények és az állomány fejlesztésének össze-
függései a kutatás, az elemzés alapvető és min-
dig aktuális területei. A könyvtárközi kölcsön-
zés problematikája mind a központ, mind a há-
lózat könyvtárosai körében válthat ki olyan é r -
deklődést, ami lelkiismeretes kutatásra indit és 
dolgozat készítéséhez vezet. 

E kiragadott példák csak a i illusztrálják, 
hogy a könyvtári munka minden területe kutat-
ható és az Évkönyv 1977-es számában helye 
lesz minden igényesen elkészített írásnak. A 
szakvezetők minden munkahelyen vegyék szám-
ba a publikálási igényt, s ösztönözzenek is ku-
tatásra. Terveiket jelentsék a titkárságon az 
uj évad kezdetén, hogy jusson idő a terv meg-
valósítására 1978 tavaszáig. Az 1977. évi Év-
könyv tervét 1977 december végére állítjuk össze. 
Közös érdek, hogy minél gazdagabb legyen, mi -
nél sokoldalúbban tükrözze könyvtárunk életét 
és munkásságát. 

DOBOS PIROSKA 

BESZÁMOLÓ AZ "ÉLETMÓD ÉS MŰVELŐDÉS" ClMŰ KONFERENCIÁBÓL 

/Salgótarján, 1977. augusztus 29 -31 . / 

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat az 
idén harmadszor rendezett nemzetközi konferen-
ciát a művelődéssel kapcsolatos kérdésekről. 
Az 1971-ben és 1974-ben megtartott tanácsko-
zások cime "Szabadidő és művelődés" volt, 
ezeken elsősorban kutató szociológusok vettek 
részt, akik különböző társadalomvizsgálatok 
eredményeiről számoltak be. Az idei konferen-
ciának már a cime is megváltozott szemlélet-
ről tanúskodik. A művelődést ugyanis nem l e -
het csak a szabadidő-tevékenységek összessé-
geként fefogni, hanem mint az előzetesen kidol-

gozott tézisek is leszögezik az "az életmód integ-
ráns része" . Az életmód ebben az összefüggés-
ben nem egyéb, mint a kultura elsajátítása, 
gyakorlása, továbbfejlesztése és átadása." 

Ennek a szemléletnek megfelelően a salgó-
tarjáni konferenciára az eddigieknél több köz-
művelődési szakembert hivtak meg, bár, vé-
leményem szerint, még mindig nem a megfe-
lelő arányban. Ugyanis inkább a művelődés e l -
vi, elméleti irányitói jelentek meg, a Népmű-
velési Intézet munkatársai, főiskolák és egye-
temek, valamint az MSZMP megyei oktatási 
igazgatóságainak oktatói, íezető dolgozói és ter-
mészetesen a rendező szerv, a TIT munkatár-



sai. A mindennapi népművelési munkát közvet-
lenül végző személy talán három szerepelt a 
résztvevők névsorában, a nyiregyházi városi 
művelődési központ igazgatója, és ketten a mis -
kolci megyei művelődési központból. 
Pedig a szekciók vita-kérdései között szerepelt: 

"Az iskola és az iskola utáni művelődés in-
tézményei, szervezetei milyen feltételek között 
kapcsolódhatnak egymáshoz az életmód alakítá-
sa érdekében ? /Tömegtájékoztatás, művelődé-
si házak, könyvtárak, muzeumok./" 

Ehhez a kérdéshez nemcsak elvileg, hanem 
érdemben hozzászólni tudó ember alig kapott 
meghivót, a könyvtáros társadalmat hivatalosan 
egyedül Kamarás István képviselte /engem csak 
azért hivtak meg, mert az előző két konferen-
cián is ott voltam/. 

Ez után a kritikai bevezető után most már 
néhány szót magáról a tanácskozásról. 

A konferencia plenáris üléssel kezdte mun-
káját, Köpeczi Béla akadémikus vitainditó be -
vezetőjével. A műveltséghez való viszonyt, -
mondotta - össztársadalmi méretekben, minde-
nekelőtt az oktatás és a közművelődés által nyúj-
tott lehetőségek igénybevétele alapján lehet l e -
mérni. A legbiztosabb értékmérő az olvasáshoz 
való viszony. A különböző vizsgálati és a ta-
pasztalati adatok szerint azonban jelentős elté-
rés van az egyes társadalmi rétegek között az 
elvben mindenki számára biztosított kulturális 
tehetőségek igénybevétele szempontjából.Egyesek 
lebecsülik a kulturát és az is eléggé általános, 
hogy sokan szétválasztják a szakmai tudást, a 
munkát és az emberi magatartást, életstílust. 
Ennek következtében korszerű szakképzettség-
gel rendelkező emberek elavult életstílust, a 
hajdanj dzsentri és nagygazda, vagy a mai f o -
gyasztói társadalom haszonélvezőinek életmód-
ját igyekeznek magánéletükben megvalósítani. 
Minden eddig létező társadalom kulturáját, é r -
tékrendszerét, alapvető osztályainak szükség-
letei teremtették meg. A mi társadalmunk szük-
séglete és értékrendszere azonban még nem 
alakult ki mindenre kiterjedően, ezt még olyan 
mindennapos jelenség is igazolja, mint a meg-
szólítások körül uralkodó bizonytalanság /ur , 
elvtárs, kartárs, kolléga, s tb . / A közművelő-
dés a társadalmi tudat formálásának fontos e s z -
köze, a közművelődésben való részvétel az uj 
törvény szerint nemcsak állampolgári jog, de 
kötelesség is. 

A vitainditó után a konferencia négy szek-
cióban folytatta munkáját. Az első szekció 
Cseh-Szombathy László vezetésével elvi kérdé-
seket tárgyalt meg "Életmód, tevékenység, mű-
velődés" cimmel. A másodiknak Huszár Tibor 
volt az elnöke, az ő témájuk "Életmód - közös-
ségek - művelődés" volt. A legtöbb résztvevőt 
a harmadik szekció vonzotta, ennek volt ugyan-

is a leginkább kézzelfogható témája: "A műve-
lődési szervezetek és intézmények lehetőségei, 
módszerei az életmód alakitásában." Ennek a 
szekciónak Fukász György volt a vita vezetője. 
A negyedik szekció Vitányi Iván elnökletével e l -
vontabb kérdést vitatott meg: "A műveltségi te-
rületek és tartalmak, valamint az életmód ösz -
szefüggései"-t. 

Én a harmadik szekció munkájában vettem 
részt, mivel a könyvtár művelődési intéz-
mény. Mint azonban már bevezető kritikai ész -
revételeimből is sejthető, a mi munkánkról 
csak mellékesen esett szó. Elhangzottak érde-
kes vélemények, voltak, akik szerint a művelő-
désnek nincsen elsőrendű szerepe az életmód-
ban, mivel a lényeges meghatározó a társadal-
mi-gazdasági munkamegosztásban betöltött hely, 
a jövedelem és a lakókörnyezet. Mások ezt cá -
folták és példákat hoztak arra, hogy kedvezőtlen 
jövedelmi és lakásviszonyok ellenére is nyitva 
áll a művelődés utja. Abban végül is megegyez-
tek a vélemények, hogy a különböző társadalmi 
osztályok és rétegek,mint pl. a munkásifjuság 
vagy a falusi öregek, más-más kulturális szük-
ségleteik kielégítését várják, és a hivatásos 
művelődési dolgozók nem követhetnek el nagyobb 
hibát, mintha saját, jószándéku, de irreális elkép-
zeléseik alapján dolgoznak. Szomorú példát hal-
lottunk ennek illusztrálására: 

Egy budapesti ezerszemélyes épitőipari mun-
kásszálláson a vizsgált hónapban egyetlen előa-
dást hirdettek a könyvtár melletti klubban, ez 
pedig Goethe magyarra le nem fordított verse-
inek elemzése volt. Azt hiszem, nem kell bő -
vebben részletezni, hogy a családjuktól távol 
élő, emberi gondok tömegével kÜBzködő, ala-
csony Iskolai végzettségű dolgozók körében mek-
kora érdeklődést kelthet ez a téma. Arra min-
denesetre alkalmas, hogy az esetleges érdeklő-
dének is hosszú időre elvegye a kedvét min-
denféle kulturális tevékenységtől. 

Többen szóbahozták, és ezt a Központi Sta-
tisztikai Hivatal egyik munkatársa is alátámasz-
totta, hogy a mai napig sem szűnt meg a tele-
vízió térhódítása a többi művelődési eszköz ro -
vására. Országosan csökkent az olvasásra f o r -
dított idő. Van tehát bőven tennivalónk, hogy 
megtaláljuk azokat a módszereket, amelyek ezt 
az áramlatot megállítják. Voltak azonban biz -
tatóbb adatok is, éppen Fukász György mondot-
ta arról a vizsgálatról, amelyet ő vezet csepe-
li munkások között, hogy itt viszonylag elég ma-
gas az olvasási kedv és a megkérdezettek több, 
mint 30 százaléka könyvtári tag. 

Igen érdekesen fogalmazott Tóth JánoB, a 
Népművelési Intézet munkatársa. Szerinte a mű-
veltség fogalmát nem szabad olyan szűken ér -
telmezni, ahogyan ezt eddig tettük. A művelt-
ségbe beletartozik a környezetűnkben lévő tár-



gyakkal való bánni tudás, továbbá magatartá-
sunk a többi emberrel szemben. Tehát nem va-
gyunk igazán müveitek, ha npm ismerjük kör -
nyezetünk tárgyainak technikai és fizikai alap-
jait, nem tudunk egy biztositékot kicserélni 
vagy egy tiplit a falba tenni. És hiábavaló a 
lexikális tudás, ha nem tudunk emberi módon 
bánni kollegánkkal, szomszédunkkal, beosztot-
tunkkal és főnökünkkel, a családról már nem 
la beszélve. 

Hogy a konferencia ne legyen teljesen e lmé-
leti, arról a vendéglátó Nógrád megye gondos-
kodott. Az első nap délután hét különböző prog-
ram között választhattunk: öntevékeny művésze-
ti csoportok, falusi értelmiségi klub, ifjúsági 
klubok, sportegyesület életébe kaphattak az é r -

deklődők bepillantást. Sajnos, könyvtárlátogatás 
nem szerepelt a programban, de a konferencia 
több részvevője "műsoron kivül" meglátogatta 
a Balassi Bálint Megyei Könyvtárat, ahol két 
gyönyörű XVI. századi kézzel irt kódex kiállí-
tásával örvendeztették meg a látogatókat. 

Az utolsó nap záróülésén ismét Köpeczi Bé -
la összegezte a három nap munkáját. Megálla-
pította, hogy több, néha ellentmondó nézet csa -
pott össze, és ez nem baj, mivel a tudomány-
és művelődés fejlődését a széles körű viták te-
szik lehetővé. Egyetértés alakult ki azonban ab-
ban a fontos tézisben, mely szerint a művelődést 
nem szabad a szabadidőre korlátozni, munkájá-
ban az ember ugyanugy fejlődik, mint a mun-
kán kívüli időben. 

VÂGH MÁRIA 

A m . HONISMERETI NYÁRI EGYETEM NYÍREGYHÁZÁN 

Helytörténészek, muzeológusok, könyvtáro-
sok, levéltárosok, pedagógusok, honismereti 
szakköribe tagjai vettek részt Nyíregyházán az 
augusztus 4-15. között megrendezett ül . Hon-
ismereti Nyári Egyetemen. A rendezvénynek a 
Bessenyei Tanárképző Főiskola adott otthont. 

Az előadássorozat programját Ady Endre 
születésének 100. évfordulója megünneplésének 
jegyében állították össze. Az előadások sorából 
Ady Endre munkássága és a századforduló gaz-
dasági, társadalmi, politikai, kulturális és sze l -
lemi élete bontakozott ki. 

Közép-Európa és Magyarország gazdasági-
társadalmi fejlődéséről Ránki György és Hanák 
Péter történészek adtak áttekintést. A magyar-
országi agrárszocialista mozgalmakról Vörös 
Antal, a kubikosmozgalomról és a kivándorlás-
ról Rácz István, Szabolcs-Szatmár megye gaz-
dasági-társadalmi kérdéseiről Hársfalvi Péter 
tartott előadást. 

A századforduló eszmei, szellemi, filozófiai 
Irányzatait és ezek hatását Ady életművére Ka-
tona Kálmán, Ady gondolati örökségét Czine Mi-
hály, a polgári radikálisok és Ady kapcsolatát 
Szabó Géza, Ady és a kortárs-irodalom viszo-
nyát Margócsy József elemezte. 

A századforduló építészeti stílusirányzatait, 
az eklektikát és a szecessziót Gerő László, a 
képzőművészet megújhodását Németh Lajos mutat-
ta be. A programban helyet kapott Szabolcs-
Szatmár megye szocialista fejlődését bemutató 
előadás is. 

A filmvetítések, a tanulmányi kirándulások, 
melyeket kiváló muzeológusok, művészettörté-
nészek vezettek, lehetővé tették a résztvevők 
száraára, hogy megismerkedhessenek a megye 

nevezetességeivel, mindennapjaival, műemléke-
ivel, történelmi értékeivel. 

Egy tiszai hajóuton /Komoró - Tiszatelek -
Tokaj/ a Tiszántúl vízrendezéséről Szelfert Gyu-
la, a Felső-Tisza-vidéki Igazgatóság igazgatója 
tartott előadást. Felejthetetlen élmény volt szá-
munkra a programban szerepelt három egész na-
pos tanulmányi kirándulás Tiszalök - Tiszadob -
Tiszavasvári, Vaja - Vásárosnamény - Tdkos -
Csaroda - Tarpa - Nyírbátor, valamint Ady 
szülőfaluja, Érmindszent és Nagyvárad útvona-
lon. 

A sokszínű , gazdag program mellett szabad-
időnkben megismerkedhettünk Nyíregyháza életé-
vel, nevezetességeivel. A hajdani mezővárosból 
az 1870-es években megyeszékhellyé lett város 
magán hordozza a századforduló idején megin-
dult nagy épitkezések nyomait, és a modern vá-
ros óriási lendülettel fejlődő jegyeit. 

A Sós-tó közelében felépült Tanárképző Fő is -
kola modern épülete, gyönyörű környezete való-
ban a legalkalmasabb az ilyen és hasonló jel le-
gű rendezvények megtartására. 

A legnagyobb elismerés és köszönet illeti 
a rendezők és a vendéglátók munkáját, akik a 
sokrétű, gazdag program összeállítása mellett 
csodálatra méltó szeretettel és szerénységgel, 
de jogos büszkeséggel igyekeztek bemutatni szű-
kebb pátriájukat, Nyíregyházát és Szabolcs-
Szatmár megyét. 

Végezetül köszönetet mondok a Fővárosi Ta-
nács Művelődésügyi Főosztályának és a Főváro-
si Szabó Ervin Könyvtár vezetőségének, hogy 
részt vehettem e tapasztalatokban gazdag, ma-
gas színvonalú előadássorozaton. , „ 

FARAGÓ ÉVA 



FSZEK LETÉTEK A HVDSZ HÁLÓZATÁBAN 

A két hálózat együttműködése keretében sok -
féle lehetőség nyilík egy-egy terület könyvtári 
ellátásának javitására. Ebből kiindulva kereste 
meg intézetünket a ! Helyiipari és Városgazdái - " 
kodási Dolgozók Szakszervezetének Kulturális, 
Agitációs Propaganda és Sport Osztálya, azt 
kérve, találjuk meg a módját, hogy azokra a 
legkisebb munkahelyekre, ahol a HVDSZ nem 
tud könyvtárat működtetni, adjanak letétet a ke -
rületi könyvtárak. 

Ilyen, viszonylag kis létszámú dolgozót f o g -
lalkoztató üzemek a kerületi Ut- és Létesitmény-
karbantartó Üzemek. Ezek tanácsi vállalatok, ily 
módon a kulturális ellátásuk egy kissé tanácsi f e -
ladat is . 

A HVDSZ-nek rendkívül szétaprózott munka-
helyek kulturális ellátását kell biztosítania. Könyv-
tári hálózata a legnagyobbak egyike, mintegy 620 
könyvtárral, illetőleg könyvtárfiókkal rendelkezik. 
Még ilyen nagyszámú könyvtári egység mellett 
is segítséget jelent az a vállalkozás, amit a 17 
kerületben létesítendő tanácsi letétek nyújthatnak. 
17 kerületben 17 kerületi könyvtár vállalkozott 

letét működtetésre, s ezeket az adott üzemegy-
ség szakszervezeti bizottsága kezeli majd. 

A FSZEK letéti könyvtárai 1978. január. 1-től 
üzemelnek, s a munkahely nagyságától függően 
különböző nagyságú állományt helyeznek ki . Az 
igénybevevők száma, a kölcsönzött kötetforgalom 
a letétet adó könyvtár statisztikájában felveendő. 
A könyvek kurrensen tartása, idcfcözönkénti c s e -
ré je , kiegészítése a letétet adó könyvtár gondja. 
A letét számára helyiségről, szekrényről, és 
egyéb működési feltételekről az adott üzem, i l -
letve SZB gondoskodik. Úgyszintén a könyvek 
oda-visszaszállitásáról is . 

A letétek előkészítése elkezdődik, abban a 
reményben, hogy az itt dolgozók jól használják 
majd, s a "mini" könyvtár fontos szerepet tölt -
het be a rendszeres olvasói igények felkeltésé-
ben, s nagyszámban irányítja át nagyobb, többet 
nyújtó könyvtárba az üzemek dolgozóit. Bizonyá-
ra ezúton is tovább mélyül majd a Szabó Ervin 
könyvtárak és a HVDSZ könyvtárak kapcsolata i s . 

KIRÁLY LÁSZLÓNÉ 

A KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRI MUNKÁRA HATÓ SAJÁTOS JELLEMZŐK 
A FŐVÁROS EGÉSZSÉGÜGYÉBEN 

Társadalmunkban sajátos réteget képviselnek 
az egészségügyi dolgozók. 

Budapest 10.000 orvos és 22.000 középfokú 
szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgo-
zó , valamint 19.000, az egészségügyet kiszol -
gáló gazdasági-üzemi személyzet foglalkoztatá-
sát biztosítja. 

Ma a gyógyító-megelőző ellátásban orvosok, 
oktatók-kutatók, szakképzett egészségügyi dolgo-
zók /kórházi ápolónők, elmeápolók, mentőápolók, 
aneszteziológusok, szülésznők, laboratóriumi, 
- röntgen , -műtős , - rendelőintézeti asszisztensek, 
fogászok, közegészségügyi-járványügyi ellenőrök, 
s t b . / , gyógyszerészek dolgoznak. Az egészség-
ügy szervezetéhez tartoznak még a szociális 
otthonokban, bölcsődékben dolgozó gondozónők, 
ápolónők, és az egészségügyi létesítményeket 
kiszolgáló igazgatási, ügyviteli, ellátó, kulturá-
lis részleg személyzete. Egészségügyi dolgozók 
továbbá a gyógyászati segédeszközöket, kórházi 
felszereléseket gyártó és szerelő munkások, 
valamint az azokat értékesitő vállalat dolgozói 
i s . 

Ha tehát egészségügyi dolgozókról beszélünk, 
nem homogén szervezetre kell gondolnunk, ha-
nem szakmailag egyre jobban differenciálódó 
munkahálózatra. 

Mind az orvosok száma, mind pedig a kö -
zépfokú képesítésű egészségügyi dolgozók szá -
ma évről -évre nő. Egészségügyünk IV. 5 éves 
tervének záróévére megvalósult a társadalom-
biztosítás teljessé tétele, több mint 2 millió 
ember részesül Budapesten ingyenes o rvos -
egészségügyi ellátásban. Ezen felül a korszerű, 
diagnosztikus és terápiás eljárások, a bonyolult 
újfajta gépek, az intenzív ápolási egységek b e -
vezetése több szakembert kiván, mint a korábbi 
gyógymódok. 
A fejlődés uj munkaterületeket hozott létre, 
egyre nagyobb szakosodást tett szükségessé. 

De máris hozzá kell tenni, hogy évről -évre 
több a betöltetlen állások száma. Hozzá tarto-
zik ehhez a GYES miatt munkából kiesők nagy 
száma is . Itt jegyzendő meg, hogy Pest -megyé-
ből, de még távolabbról is , a kórházi kezelés-
re szoruló betegek nagy részét budapesti kórhá-



zakba kell-beutalni, ami növeli az amúgy is l e -
terhelt fővárosi kórházak zsúfoltságát és a dol-
gozók munkáját. 

A középkáder munka egyre magasabb sz in-
ten bontakozik ki : jelentékeny szellemi és testi 
felkészültséget igénylő teendők egész sorából 
áll. Képzésük nappali tagozaton folyik, de mun-
ka melletti tanfolyamokon is képeznek nővére-
ket, asszisztenseket. 3 éve pedig a lépcsőze -
tes alapképzés mellett főiskolán képezik tovább 
a legkiválóbbakat. Számos nővér diplomaszer-
zés után jut el a gimnáziumi érettségiig. 

A 30 éven aluli egészségügyi dolgozók zöme 
munka mellett tanul: kezdő orvosok szakvizsgá-
ra készülnek, nyelvet tanulnak, a középkáderek 
szintén szakosodnak, - és mindezt a családala-
pítás, a gyermeknevelés évei alatt. Nem elha-
nyagolható jelenség, hogy az egészségügyi kö-
zépkáderek az alacsony átlagos életkoruk miatt 
sok esetben családi életüket gátolja a váltakozó 
munkakezdés, gyakori éjszakai és készenléti 
ügyelet. 

Nem hagyhatók szó nélkül az egészségügyi-
szociális létesitmények épületei. Mindenütt zsú-
foltság uralkodik, de a legnehezebb helyzet a 
gyermekeket és idős, otthontalan betegeket e l lá -
tó osztályokon alakult ki. 

A felszabadulás után a közösségi-társas élet-
re , gyűlésekre kialakított helyiségeket lassan 
átalakították gyógy torna termekké, nővérszállá-
sokká, ebédlőkké, stb. megfosztva az intézmény 
dolgozóit a tanácskozások, a klub-élet és a 
könyvtári olvasás lehetőségétől. 

Egészségügyünk jövőjét a korszerű orvostu-
domány eredményeinek hasznosítása és a beren-
dezési , technikai felszerelések tökéletesedése 
jel lemzi, amelyben a dolgozók állandó önképzé-
sét és' továbbképzését a korszerű könyvtár tá-
masztja alá. A könyvtár szó alatt nemcsak az 
orvosi szakkönyvtár, hanem a közművelődési 
könyvtár is értendő, mert a szaktudás és a mű-
veltség ugyan nem azonosak, de egymást felté-
telezik, egymással kölcsönhatásban vannak. Az 
egészségügyi embereszmény nemcsak a tanult, 
hanem az olvasott, tág szemléletű, müveit e m -
ber is . 

Művelődéspolitikánk és az Orvos-Egészség-
Ugyi Dolgozók Szakszervezete sokat tesz az 
egészségügyi dolgozók általános műveltségi sz ín-
vonalának emeléséért, látókörük szélesítéséért, 
etikus magatartásuk kialakításáért. A közműve-
lődési könyvtári munkát hivatásosan és társa-
dalmi munkában végző egészségügyi dolgozók 
nevelési munkájukkal megkísérelnek hozzájárul-
ni a szakmailag képzett, haladó világnézetű, 
müveit, etikailag kifogástalan o rvos - és egész -
ségügyi középkáder embereszmény kialakításá-
hoz és e tendenciával összhangban a közművelő-

dési párthatározatban foglaltakat végrehajtani. 
Könyvtáraink korszerűtlen működési feltéte-

lek között tevékenykednek az egészségügyi in-
tézményekben. Elhelyezésük mindenkor átmene-
ti, a gyakori átszervezések folytán gyakran ke-
rülnek az intézet területének sulypontj ától tá-
vol, levegőtlen helyiségekbe, huzatos folyósók-
ra , stb. Ez idő szerint a könyvek raktározása 
sem megfelelő. Mégis, amig a budapesti intéz-
mények telepítési, szerkezeti , építési és mű-
ködési viszonyai is elmaradnak a követelmé-
nyektől, egyhamar nem számithatunk változás-
ra , - noha a pillanatnyilag óhajtott igények las -
san égető szükségletekké válnak. Tanácsi fenn-
tartású egészségügyi intézményeink költségve-
tésből gazdálkodnak, kulturális, - jóléti- és 
szociális alappal nem rendelkeznek, fej leszté-
sük anyagi feltételei a főváros területfejleszté-
si programjától függnek. 

A könyvtári hálózat a különböző szakterüle-
teken dolgozó társadalmi munkás könyvtárosok 
munkájára épül. Ügyszeretet, önzetlen odaadás, 
kötelességtudat jellemzi legtöbbjüket. Munkájuk 
tartalmasabb, teljesebb lehetne, ha a kölcsönzé-
si időn tul több könyvtári-irodalmi propagandát 
végezhetnének. Ezt pedig a s z o r o s - és váltako-
zó munkaidő, egymás állandó helyettesítése, és 
emiatt a munkatársak rosszallása, sok helyütt 
nem engedi. 

Nem ritka, hogy társadalmi munkás könyv-
tárosaink a szakszervezeti bizottságoktól e l sz i -
getelten végzik munkájukat. A tartalmas mozgal-
mi munkakapcsolat kibontakozását gátolja, hogy 
a választott testület tagjai és aktívái gyakran 
cserélődnek és a könyvtári munkával megbízott 
társadalmi munkásokkal csak időleges, felüle-
tes kapcsolatot alakithatnak ki . De születtek 
már jó működési formák is, ahol a szakszer-
vezeti bizottság részese , segítője, irányítója a 
könyvtári munkának. Itt mindkét részről a sta-
bilitás jel lemző. 

Ennyi gátló tényező mellett ez a gyakran c s e -
rélődő társadalmi munkás gárda több alapszer-
vezetben tervszerű kapcsolatot épitett ki a s z o -
cialista brigádokkal, élenjáró kollektívákkal, 
részt vesznek az "Olvasó Munkásért" mozga-
lomban, a hálózat szinte valamennyi könyvtáro-
sa folyamatosan irodalmi segítséget tud nyújta-
ni rendezvényekhez, egyéni tanuláshoz, politikai 
tanfolyamokhoz, szemináriumokhoz; és az egész -
ségügyi dolgozók nagy számát tudja tevékenysé-
ge körébe vonni. 

1976 év végén a főváros egészségügyi dolgo-
zóinak összesen 22,2%-a iratkozott be a könyv-
tári hálózat valamely egységébe és átlagosan 
15,9 kötet könyvet olvasott el az év folyamán. 
Ezek a mérőszámok viszonylag állandóak, éven-
kénti kis ingadozásukat csak az befolyásolja. 



hogy éppen akkor hány könyvtár nem működött 
átépítés, átszervezés, vagy a könyvtáros hiá-
nya, betegsége miatt. /1976-ban pl. a 129 egy -
ségből 6 letéti II. könyvtár, 4 fiókkönyvtár 
egész évben, 1 körzeti könyvtár és 11 letéti 
II. könyvtár 4 -9 hónapig terjedően nem műkö-
dö t t . / 

A számok nem mutatják, hogy a könyvtári 
szolgáltatások egyre magasabb szinten elégítik 
ki a fr iss igényeket. Egyre nagyobb az igény 
az ismeretterjesztő irodalom és a folyóiratok 
iránt, egyre differenciáltabban olvasnak az o l -
vasók. Pályamunkák elkészítéséhez, egyetemi 
felkészüléshez, tudományos előadásokhoz, c s a -
ládtagjaik tanulásához kérik a dolgozók a könyv-
tárosok segítségét. Kialakulóban van a könyv-
tárközi kölcsönzés intenzív igénybevétele la, 
évről -évre megduplázódik a kért könyvek száma. 

Nem uj jelenség a példamutató kollektívák 
szerveződése és tagjaik könyvtári törzsolvasók-
ká nevelése. Hagyomány erre a munkakapcso-
latra azonban még nem alakult ki, de a j övő -
ben a kis közösségekkel való törődést s zere t -
né a könyvtárhálózat tartalmasabbá tenni. 

Nem fejezhető be a helyzetkép anélkül, hogy 
ne tennénk említést a nővérotthonokban létesí-
tett letéti könyvtárakról. A könyvtárakat az ott-
honok önkormányzati szervei támogatják, s s z e -
repük még a munkahelyi könyvtárakénál is na-
gyobb, mert az egyed'll élők életében nagy szük-
séglet a könyv. 

Az 1976/5. s z . törvény előírja a munkahelyi 
vezetőknek középtávú közművelődési tervek m e g -
fogalmazását. Az Egészségügyi Minisztérium 
az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszerveze-
tével közösen Irányelvet és javaslatot készített 
az egészségügyi Intézmények közművelődési b i -
zottságainak - az állami és táröadalml vezetés 
koncentrált erőivel együtt történő - létrehozá-
sára . 

A közművelődési bizottságok utján gyakorolt 
vezetéstől a budapeBti egészségügyi szakszerve-
zeti könyvtári hálózat sokat vár. Várja az anya-
gi -személyi és szellemi erők együttes, egymást 
segítő munkálkodását a dolgozók műveltségének 
emelésében és a könyvtári feladatainak tudato-
sabb, más szervekkel összehangolt végrehajtá-
sát. 

PAPP ILONA 
OEDSz körzeti könyvtárve-
zető - Péterfy S. utcai 
Kórház 



A BAKONYOSZLOPI "RENDHAGYÓ" OLVASÓTÁBOR 

(Tapasztalatok, gondolatok.) 

Öt év telt el azóta, hogy az írószövetség 
KISZ-szervezetének kezdeményezésére Felsőtár-
kányban megnyilt az első olvasótábor. Darvas 
József már 1973-ban nagy jövőt jósolt ennek a 
kezdeményezésnek, s az eredmények és a szá -
mok őt igazolják: öt év alatt közel ötven o lva-
sótábort szerveztek az országban. 

Akár az évfordulóhoz is kapcsolódhatnék az 
MKE Ifjúsági Szekciójának három napos illése, 
melyet julius 26-28-ig tartott Zircen. Az ö s z -
szejövetel résztvevői egyrészt kihasználták a 
környék adta lehetőségeket /sétát tettek a z i r -
ci arborétumban, megtekintették az Apátságot, 
a Reguly Antal Miiemlékkönyvtárat, a szakmun-
kástanuló intézet és a község könyvtárát/, m á s -
részt megismerkedtek az olvasótáborok múltjá-
val, elméleti és gyakorlati kérdéseivel, meg -
látogatták a bakonyoszlopi "rendhagyó" o lvasó-
tábort. 

A szakmai program Mózsi Ferenc iró rövid 
bevezetője után élénk vitával kezdődött, amely-
nek keretében az olvasótáborok céljairól , fe la-
datairól esett szó , s a könyvtárosok beszámol-
tak ott szerzett tapasztalataikról. A vita során 
számos kérdés nyitott maradt, pl. a gyerekek 
kiválasztásának módszerei , a könyv helye a 
tábor munkájában / c é l , eszköz, vagy mindkettő/, 
a pedagógusok részvétele a táboréletben, kap-
csolattartás gyakorlata a tábor után. 

A program középpontjában a bakonyoszlopi 
olvasótábor meglátogatása állt. Azért tekintet-
tünk nagy várakozással a táborlátogatás e lé , 
mert a résztvevők többsége olvasta Kamarás 
István "Fontos dolgok Bakony oszlopon" cimü 
cikkét, mely a Kritika 1977/7. számában j e -
lent meg. A cikk az 1976-os "rendhagyó" o l -
vasótábor tapasztalatait összegezi , " . . . ahol 
irók helyett olvasás- és olvasókutatók éltek, 
játszottak, töprengtek együtt 15-16 éves szak-
munkástanulókkal.. ." , akiknek csak töredéke 
juthat el olvasótáborba, s " . . . a kéthetes 
paradicsomi állapot legtöbbjük életében c s u -
pán rendhagyó közjáték marad." 

Az olvasottak és a szerzett tapasztalatok 
is megerősítették a "rendhagyó" elnevezés igaz 
voltát. Első élményünk Bakonyoszlopon egy Ka-
tsányi Sándor vezette foglalkozás volt, melynek 
témája: Nevelhető-e a nevelő? 

A foglalkozás helyzetgyakorlatok megoldásá-
ból állt, s a fiatalok igen aktivan vettek részt 
benne, a pedagógiai szituációkra Igen pozitívan 
reagáltak és fejlett beszédkészségről tettek ta-
núbizonyságot. 

Délután a tábor szakmai irányitója, Kama-
rás István tartott előadást a tábor összetételé-
ről , cél járól , módszereiről és részletesen i s -
mertei te a 10 nap programját. 

A tábor lakói Veszprém környéki szakmun-
kástanulók voltak és néhány gimnazista, ö s s z e -
sen 44-en; kiválasztásuk esetlegesen történt. 
A tábor feladatát Kamarás Így fogalmazta meg : 

életvitel, életstílus modellek kialakításának s e -
gítése, "kérdezni tudó ember" típusának előtér-
be helyezése, értékrendek fellazítása és bőví -
tése, tabuk ledöntése, jövőkép " fe j lesztése" . A 
tábor élete egy u.n. "jövőépitő játék" kereté-
ben folyt, módszere a csoportmunka, formái: 
forgószínpad, társasjátékok /országgyűlés, tár-
gyalás st.b. / , rögtönzött és irányított beszélge-
tések. A vezetők már az első napon el lenőriz-
ték az általuk összeállított programot: a gyere -
keknek három olyan problémát kellett f e l soro l -
niuk, amelyek megoldása - véleményük szerint -
a jövőben a legfontosabb az emberiség, illetve 
saját maguk számára. A felsoroltakat összeha-
sonlították a tervezett témákkal, b a kettő s z e -
rencsés módon " r imel t " . Melyek voltak ezek a 
témák? Milyen lesz az állam, a család, a mű-
vészet, az Iskola, a környezet, a család a j ö -
vőben; hogyan lehet kapcsolatot teremteni ide-
gen bolygók, csillagok élőlényeivel? Ezek a té-
mák csak közvetve foglalkoztak a jövővel, h i -
szen a foglalkozásokon a Jövő kapcsán a fiata-
lok beszélhettek a jelenről - saját problémáik-
ról - s választ kaphattak számos olyan,őket 
közvetlenül érdeklő kérdésre is , mint pl. a d i -
vat, a szerelem, a szex, a barátság. 

Bár a tábor vezetősége nem ragaszkodott 
mereven az előre tervezett formákhoz, a két-
hetes "paradicsomi állapot" a gyerekektől - a 
szakmai irányító elbeszélése szerint íb - nagy-
fokú igénybevételt, koncentrálást követelt, s 
érezhetően nagy feszültség halmozódott fel ben-
nük. 

Nagyon sajnáljuk, hogy idő hiányában nem 
vplt lehetőségünk arra, hogy a foglalkozáson 
kivül kötetlenül beszélgethessünk a gyerekekkel 
és a kiscsoport-vezetőkkel. 

Kamarás István bevezető mondataiban ugy 
fogalmazott, hogy a tábor olvasótábor abban az 
értelemben, hogy az "olvasás^értelmezés". Ők 
az életmód, értékrend formálását tekintették f e -
ladatuknak, a tábor előtt nem javasoltak "köte -
lező olvasmányokat" és nem ajánlottak elolva-
sásra könyveket az egyes témák megvitatása 
után sem. 



Az 1976-os táborról krónika és dokumentum-
gyűjtemény készült. A kötet alciméből kiderül, 
hogy szervezői a tábort "szociálpszichológiai 
kisérlet"-nek tekintették. 1977-ben is hasonló 
módszereket alkalmaztak. A módszerektől füg-
getlenül, akkor van reális lehetőség arra, hogy 
ezek a gyerekek /azok a kevesek, akik egyál-
talán ilyen olvasótáborba eljutnak és akik egész 
évben dolgoznak, tanulnak, s szünidejük nagy-
részét is a ház körüli munkák elvégzésével tö l -
tik/ egyszeri élménynél többet kapjanak, ha. a 
tábor csak indítása - élményszerű indítása -
egy nevelési folyamatnak. így a kísérlet csak 
azt tükrözi, hogy ki mennyit bir - fizikailag, 
pszichikailag, szellemileg - tiz nap alatt. A 
tábor - igy magában, folytatás nélkül - nem 
rombol-e többet, mint amennyit adni tud a f ia -
taloknak, a tabuk ledöntésén tul eljut-e uj, 

"világot magyarázó eszmék, célrendszerek" 
építéséig? Számunkra kétséges. A tábor után 
érkező, s a vezetőknek irott levelek is inkább 
érzelmi kötődésről tanúskodnak, s nem e l s ő -
sorban a témák továbbgondolását tükrözik. A 
kisérlet akkor válnék teljessé, ha a nevelési 
folyamatba közvetlenebbül bekapcsolnák a köny-
vet, hogy a fiatalok ennek segítségével juthas-
sanak el a felvetődött kérdések összefüggései-
nek mélyebb megértéséig. így folyamatos " t á r -
sadalmi méretű gondoskodással, személyre s z ó -
ló nem tul erős , nem tul gyenge kihivásokkal, 
türelmes párbeszédekkel" elérhetnénk azt a 
célt, amely az idézett cikk szerint Kamarás 
István célja Is: "megfelelőbb munkásdiák élet-
mód kialakítását." 

GYERMEKKÖNYVTÁRAK ÉS NAPKÖZIS TÁBOR CSEPELEN 

A csepeli nyári napközis táborba turnuson-
ként 6-700 gyerek jár. Szórakoztatásukról, kul-
turális foglalkoztatásukról a kerület művelődési 
intézményei közösen gondoskodnak. A két gyer -
mekkönyvtár és a 30-as könyvtár gyermekrész-
lege is feladatának tekinti, hogy sajátos könyv-
tári eszközeivel gazdagítsa a programokat, e l -
juttassa a könyvet a vizitelepi gyerekekhez. E r -
re főként azért van szükség, hogy a tanévben 
kialakult kapcsolat ne szakadjon meg a szünidő-
ben sem, sőt esetleg még szorosabbá váljék. 

Évek óta gondot okoz számunkra, hogyan tud-
nánk színvonalas nyári irodalmi élményt nyújta-
ni, adott körülmények között, a táborban "nyara-
ló" pajtások számára. Különböző formákkal "k í -
sérleteztünk" mind a kölcsönzés, mind a c s o -
portos foglalkozás terén. Ez év nyarára a 4 -es 
gyermekkönyvtár többek közt "Nyári mókák" 
cimmel irodalmi rejtvényt is készitett. 

1977-ig a kölcsönzést és a foglalkozást is 
kéthetenként tartottuk, ez arányosan megoszlott 
a három gyermekkönyvtár között. Sok éves ta-
pasztalat alapján elmondhatjuk, hogy a foglalko-
zások - jórészt külső körülmények miatt / i d ő -
járás, tul nagy létszám, programok átfedése/ -
nem sikerültek tul jó l , vagy elmaradtak. Ez é v -
től igyekeztünk módosítani az eddigi gyakorlaton; 
a letétet adó könyvtár felelős a kölcsönzésért 
/heti két ó r a / , mig a másik két könyvtár a f og -
lalkozásokat tartja. 

Bár a napközistábori kölcsönzéseket, foglal-
kozásokat a Tanács népművelési csoportja lelke-
sen támogatja / p l . minden évben részt vehetünk 

a programok összeállításában/, ennek ellenére 
ugy érezzük, hogy a könyvek kölcsönzése, vala-
mint a foglalkozásokon való részvétel lehetősége 
nincs a tábor köztudatában, s ez egyaránt érten-
dő a pedagógusok egy részére és a gyerekekre is 

Annak ellenére, hogy a "Vizitelep" nagyon 
jól felszerelt napközis tábor - különböző szak-
körök működnek, kiállítási lehetőség van - évek 
óta nem tudjuk megoldani, hogy külön helyiséget 
kapjunk, amit legalább alkalmi jelleggel a foglal-
kozások idejére, könyvek elhelyezésére és a 
kölcsönzésre felhasználhatnánk. 

Az emiitett nehézségek egyáltalán nem jelen-
tik azt, hogy a jövőben nem kívánunk részt ven-
ni a vizitelepi programokban. Sőt, a gyerekek 
játékos jókedvét látva, a kölcsönzések számának 
növekedése arra biztat bennünket, hogy a gyere -
kek érdekében uj lehetőségeket találjunk a könyv, 
az olvasás, az irodalom megszerettetéséhez. 

Szeretnénk á jövőben a táborvezetőséggel 
egyetértésben egy olyan olvasósarkot kialakítani, 
ahol a gyerekek a szünidőben is hozzájuthatnak 
megszokott, kedves folyóirataikhoz, sőt a többi-
vel is megismerkedhessenek. A felmérések, az 
olvasásvizsgálatok azt bizonyítják, hogy a hátrá-
nyos helyzetben lévő tanulók lemaradása már az 
alsóbb osztályokban elkezdődik. Lehetőséget kel -
lene találni arra , hogy ezeknek a gyerekeknek a 
számára egy foglalkozás-sorozatot szervezzünk 
a napközis tábor lehetőségeit kihasználva. 

Ezeken a foglalkozásokon a környezettel és 
világgal, művészetekkel, irodalommal foglalkoz-
hatnánk. A foglalkozások természetesen könyv -

BÁNHEGYI GYULÁNÉ 
SZEMKEŐ GÁBORNÉ 



centrikusak lennének, bármilyen legyen is az 
adott téma. Az eredmények, lehetőségeink felől 
nincsenek illúzióink. Célunk, hogy ezekben a gye -
rekekben felkeltsük a tudásvágyat, a kíváncsisá-
got a körlllöttUk lévő dolgok iránt. 

Jó lenne, ha tervünk nem maradna puszta e l -
képzelés, s ha a kerület művelődési osztálya és 
a pedagógusok segítségével már 1978 nyarán e l -
kezdhetnénk terveink megvalósítását. 

SZEMKEŐ GÁBORNÉ 

KÖNYVTÁR A VÍZITELEPEN 

Csepelen 1968-ban nyilt meg a nyári napkö-
zis tábor a Duna mellett, gyönyörű környezet-
ben. 

A könyvtárak az első években csak foglalko-
zásokat tartottak az itt "nyaraló" gyermekeknek, 
majd 1974-ben 500 kötettel megkezdődött a köl -
csönzés is. 1977. junius 9-én már egy f e l f r i s s í -
tett 900 kötetes könyvtár várta a pajtásokat. A 
könyveket az egyik ebédlőben zárt üveges szek -
rényekben helyeztük e l . Hetenként egyszer , c sü -
törtökön d . e . 9-11 óráig kölcsönöztünk, füzetes 
módszerrel . A kezdeti gyér forgalom után Juni-
us végén, julius elején már csoportosan jöttek 
a gyerekek. Ez komoly problémát okozott a las -
sú füzetes módszer miatt. Julius közepétől a 
kölcsönzők száma újra csökkent, hasonlóan a tá-
bor létszámához. Augusztus közepétől már csak 
visszavettünk. 

Junius 9-től augusztus 18-ig 145 gyerek 228 
alkalommal 347 könyvet kölcsönzött. /Azok szá -
mát, akik csak visszahoztak, nem regisztráltiác./ 
A két legforgalmasabb napunk junius 30. és Ju-
lius 7 . , amikor 56 ill . 53 gyermek 71 i l l . 80 
könyvet vitt el a kétórás kölcsönzés alatt. 
A gyermekek közül néhányan már beiratkoztak 
könyvtárunkba, és reméljük, hogy számuk az e l -
következő hetekben még nőni fog. 

A táborozók zöme alsó tagozatos, és közöttük 
is nagyon sokan vannak, akik most végezték az 
első osztályt. Rendkívül fontos, hogy kapcsolatuk 
a könyvekkel nyáron se szakadjon meg. 

A tapasztalatok alapján a következő évtől n é -
hány dolgon szeretnénk változtatni. 

Heti két alkalommal kölcsönöznénk, 1 /2 9 -
1 /2 10-ig. Hétfon kiadnánk a könyveket, pénte-
ken pedig visszavennénk, illetve hosszabbitanánk. 
Ezzel kívánjuk lehetővé tenni azt, hogy azok a 
gyerekek is vihessenek könyvet, és vissza is 

hozhassák, akik csak egy-két hetet töltenek a 
táborban. Szeretnénk elejét venni annak, hogy a 
pedagógusokra indokolatlanul olyan terhet rójunk, 
mint a könyvtári könyvek begyűjtése. Remélhető-
leg azt is elérjük, hogy a tábor végére valameny-
nyi gyerek visszahozza a könyveket. 
Tapasztaltuk, hogy kölcsönzésre a reggeli utáni 
első óra a legalkalmasabb, mert akkor még sem 
a tábori programokkal, sem a strandolással nem 
ütközik. 

A nehézkes füzetes kölcsönzés helyett, a tá-
borban is bevezetjük a tasakos kölcsönzést. 
Igaz, hogy meg kell Írnunk 1000 könyvkártyát, 
de a tasakos kölcsönzéB az egyetlen módja annak, 
hogy csoportokat is zökkenőmentesen tudjunk f o -
gadni. Ha figyelembe vesszük, hogy a gyerekek 
zöme 7-8 éves, és még nemigen alakult ki ben-
nük a betű iránti igény, akkor feltétlenül s z o r -
galmaznunk kell azt, hogy ezek a rajok csopor -
tosan jöjjenek a könyvtárba, természetesen köl -
csönzési kötelezettség nélkül. 

Az állomány megfelelt az igényeknek. T e r -
vezzük, hogy a jövő nyáron 1000 kötettel nyit-
juk a tábort. A kinn lévő letéti állományt e l s ő -
sorban képeskönyvekkel kívánjuk kiegésziteni. 

Nagyon jó lenne egy olyan pavilon, ahol e l -
helyezhetnénk a könyvtárat, rossz idő esetén a 
gyerekek képeslapokat nézegethetnének, és ahol 
könyvtári és szakköri foglalkozásokat tarthatnánk. 
Sajnos, tudomásunk szerint erre 1978-ban sem 
lesz lehetőség. 

Reméljük, hogy a tervezett változtatások a 
jövő nyáron megsokszorozzák az olvasóink szá -
mát, még több gyereket tudunk a nyáron is 
könyvhöz juttatni. 
Számítunk a kerületi Tanács népművelési ,cso-
portja és a pedagógusok támogatására, amelyet 
bizonyára az ezévihez hasonlóan a későbbiekben 
is megkapunk. 



A könnyebb áttekintés végett közöljük az alábbi 
kis statisztikát: 

A tábor létszáma: 
kezdetben 1130 
utána 8-900 között 
julius elejétől 5-600 között 
augusztus 4-500 között 

Könyvtári: 

dátum kölcsönzők köles , kötet 

VI. 9 _ _ 
VI. 16. 18 30 
VI. 23. 20 34 
VI. 30. 56 71 
VR. 7. 53 80 
VII. 14. 27 30 
VII. 21. 22 37 
VII. 28. 11 18 
VIII. 4. 10 20 
VIII. 11. 11 27 

összesen: 228 347 

Azok számát, akik csak visszahoztak nem r e -
gisztráljuk. Vin. 18-án, 25-én, és szeptember 
1-én már csak v/issza vettünk. 

VARGA SAROLTA 

TERV A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR DOLGOZÓINAK 
1977/78 ÉVI OKTATÁSÁRÓL ÉS TOVÁBBKÉPZÉSÉRŐL 

I. INTÉZETEN KÍVÜLI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS 

Az OMKDK középfokú 2 1 /2 éves szaktanfolyamot 
végzi 1 munkatárs 
A KMK 2 éves zenei szaktanfolyamot végzi 7 » 
A KMK egyéves gépesitési tanfolyamra javasolt 2 " 
A KMK olvasószolgálati tanfolyamra javasolt 
(Közösen szervezett kihelyezett tanfolyam könyvtárunkban) 20 " 
Középfokú munkaügyi tanfolyamot végzi 1 » 
Dési Huber István szakközépiskolát végzi 1 » 
Gimnázium 5 » 
Tanárképző főiskola kihelyezett tagozata 
/Tárogató ut / 4 éves népművelés- könyvtárszakot végzi 12 " 
Tanárképző főiskola kihelyezett tagozata 
/Tárogató ut/ 4 éves népművelés- könyvtárszakra az 
1977/78-as tanévre javasolt 1 1 » 



Szombathelyi Tanárképző Főiskola 4 éves népmüvelés-
könyvtárszakot végzi 5 » 
Szombathelyi Tanárképző Főiskola 2 éves kiegészítőt 
végzi 2 " 
Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola 4 éves könyvtár-
pedagógiai szakot végzi 1 " 
Szegedi Tanárképző Főiskola 4 éves, végzi 2 " 
Vidéki pedagógiai főiskolára javasolt 7 " 
ELTE magyar-könyvtár, történelem-könyvtár végzi 16 " 
1977/78-ra javasoltak száma 12 " 
ELTE 3 éves könyvtáros kiegészitőt végzi 3 " 
1977/78-ra javasolt 3 " 
ELTE 1977/78-ra szociológiai kiegészítőre javaBolt 1 » 
ELTE könyvtárszakot végzi 1 " 
Színház- és Filmművészeti Főiskolára javasolt 2 " 
Felsőfokú államháztartási tanfolyamot végzi 1 11 

Az MSZMP Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetemét végzi 8 " 
1977/78-ra általános tagozatra javasolt 1 " 
1977/78-ra szakosítóra javasolt 2 " 
1977/78-ra speciális kollégiumra javasolt 11 " 
Az intézet munkatársai részt vesznek a M KE által Buda-
pesten rendezett szakmai előadásokon. 
A gazdasági főosztály dolgozói részt vesznek a Fővárosi 
Tanács által szervezett különböző gazdasági témákról szóló 
szakmai előadásokon. 

II. INTÉZETEN BELÜLI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS 
K ö z ö s m ű v e l ő d é s i e l ő a d á s o k 

- A közvélemény megismerése és befolyásolása 
/A pártszervezet és könyvtár közös szervezésében, szemináriumi keretben is feldolgozva/ 

- a Nagy Október és a mai világ. / A Béke és Szocializmus prágai jubileumi konferenciájának 
anyaga/ 

S p e c i á l i s k é p z é s i é s t o v á b b k é p z é s i f o r m á k 

Könyvtártechnikusok képzése 

Könyvtártechnikusi tanfolyam az uj munkatársak részére . 

Nyelvtanfolyamok 

A TIT kihelyezett tagozatú angol- és német nyelvtanfolyam az 1977/78-as évben az igényektől 
függően. 
Előkészítő tanfolyamok 

Előkészítő az 1977/78-ra az egyetemre javasoltak részére . 
Előkészitő a középfokú szaktanfolyamot, i l l . tanítóképzőben népmüvelés-könyvtárszakon végzettek 
részére az államvizsga letételére. 

Időszerű kérdések /raktárkezelők részére / 

S z o c i o l ó g i a i dokumentációs osztály 
Előadások 

Az osztály munkatársai részt vesznek a szerzeményezési és feldolgozó osztály által szervezett 
szociológiai előadássorozaton. 

Könyvismertetések 

Az uj szociológiai kézikönyvek rendszeres ismertetése. 



O l v a s ó s z o l g á l a t i osztály 
Előadások 

- A szocialista könyvtárügy úttörői /előadó: Dr . Remete László / 
- Az osztály munkatársai részt vesznek a szerzeményezési és feldolgozó osztály által s z e r -

vezett szociológiai előadássorozaton. 

Köny vis me r te tések 
- a FSZEK fontosabb kiadványai /két alkalommal/ 
- a kézikönyvtári állomány /témák szerint / 
- az uj szerzemények 
- a társadalomtudományi folyóiratok 
- az Archívum, a Központi Címjegyzék. 

Tapasztalatcserék 
- Látogatás két kerületi könyvtárban 
- Látogatás egy budapesti tudományos könyvtárban. 

Z e n e i gyűjtemény 
Könyvismertetések 

- Havonta ismertetik az uj szerzeményeket és referenszkönyveket. 

B u d a p e s t gyűjtemény 
Előadások 

- Gerő László: Budapest épitészete 
- Keresztesi Béla : Budai erdők 
- Koffán Károly: Grafikai eljárások 
- Kozocsa Ildikó: Muzeális értékű könyvek megóvása, karbantartása, restaurálása 
- Pénzes Antal: Budapest élővilága 
- Perényi Imre: Budapest jövője , a város fejlesztésének távlatai 
- Szakács Margit; A fénykép meghatározásának néhány módszertani problémája 
- Szamosi Ferenc: A magyar plakátmüvészet kialakulása éB fejlődése 
- Szentistványi Gyuláné: A HNF helytörténeti mozgalmának ismertetése 
- Tóth Imre: Budapest iparának fej lődése. 

Látogatások 
- A legjelentősebb mUemlék-épUletek helyreállításának megtekintése a Várban - Czagány István 

vezetésével 
- A Mozsár utcai ásatások megtekintése - Zolnay László vezetésével 
- Az Aquincumi Hercules Villa - Aquincumi Fürdő Muzeum - Aquincumi Táborvárosi Muzeum 

megtekintése. 

S z e r z e m é n y e z é s i és feldolgozó osztály 
Előadások 

- Szociológiai előadássorozat saját szervezésben, meghívott szakemberek részvételével. Az 
előadássorozaton részt vesznek a szerzeményezési bizottság tagjai is . 

Előadások cimei: 
1. A szociológia tárgyának, témakörének bővülése. Súlypontjának eltolódása a mikroszociológia 

felé. 
/Előadó: Tomka Miklós, MR Tömegkommunikációs Kutatóközpont/ 

2. A megértő szociológia és az "uj tudományszociológia" és a velük rokon iskolák /szimbólikus 
interakcionizmus, ethnomethodology, ethnoscience s t b . / 
/Előadó: Tomka Mik lós / 

3. A szociológiai módszertan legfontosabb változásai /Előrelépés a matematikai statisztika és 
a modellalkotás t e r é n . / 
/Előadó: Váradi László, MR Tömegkommunikációs Kutatóközpont/ 

4. Az angol és amerikai szociológia fejlődése az elmúlt években. 
/Előadó: Váradi László / 

5. A német szociológia fejlődése az elmúlt években. 
/Előadó: Tomka Miklós/ 



6. A francia szociológia fejlődése az elmúlt években. 
/Előadó: Csákó Mihály, MSZMP Társadalomtudományi Intézet. / 

7. A szovjet szociológia fejlődése az elmúlt években. 
/Előadó: Tamás Pál, MTA Szociológiai Intézet/ 

8. A magyar szociológia ma 
/Több előadó közreműködésével / . 

- A Budapest gyűjtemény szakmai előadásai 

Tanfolyamon való részvétel 
Nyelvtanfolyamon részt vesz 6 munkatárs. 

Osztályon belüli szakmai képzés 
- az uj IS BD rendszerről megjelent szakcikkek referálása 
- a Könyvtári Figyelő havi referálása 

Tanulmányi kirándulások 
Nagy kerületi könyvtárak tanulmányozása / 3 , 12, 25, 28, 35, 48 / , és a zenei gyűjtemény. 

Múzeumlátogatások 
Munkásmozgalmi, Irodalmi Muzeum, Történelmi Muzeum, kb. 4 alkalommal. 

Vidéki tapasztalatcsere 
Békéscsaba-Gyula. A könyvtárak és a Kner nyomda tevékenységének megismerése 
/két nap, 12 f ő / . 

B i b l i o g r á f i a i osztály 
Előadások 

Az osztály munkatársai részt vesznek a Budapest gyűjtemény szakmai előadásain. 

Szakmai megbeszélések 
- Az osztály képviselteti magát azokon a szakmai megbeszéléseken, melyek az osztály munká-

jával kapcsolatosak 
- Az év folyamán két alkalommal megvitatják az uj cimleirási szabványt. 

Tapasztalatcserék 
- Az osztály munkatársai meglátogatják tapasztalatcsere céljából 

- az Országgyűlési Könyvtárat, 
- az Országos Széchényi Könyvtár bibliográfiai osztályát, 
- egy dokumentációs központot, ahol tanulmányozzák az informatikát és 
- a 25-ös kispesti könyvtárat, ahol a tájékoztató munka végzésével ismerkednek. 

P r o p a g a n d a osztály 
Propaganda tanfolyam 

8 foglalkozásból álló tanfolyam /havonta egy alkalommal/ a kerületi könyvtárak propaganda fe le lőse -
inek és az osztály munkatársainak: 

- A propaganda és a közönségkapcsolat erősítésének szolgálatában /Mikó Zoltán/ 
- Röplapolt, könyvjelzők, meghívók, plakátok tervezése / M . K i s s Józse f / 
- Hirdetés és reklámszövegek készítése /Szabó Ervin Károly / 
- Csoportos foglalkozásokhoz müsorösszeállitás /Szabó Ervin Károly/ 
- Könyvtári vetélkedő, pályázatok, rejtvények /Sándor Ottóné/ 
- Kiállítások tervezése /M. Kiss Józse f / 
- Esztétikai követelmények a könyvtárak belső tereinek kialakításában, a berendezés, a f e l sze -

relés és a művészeti alkotások elhelyezésében /Bakallár Józse f / 
- Vita a könyvtári propaganda színvonaláról, a fejlesztés lehetőségeiről. 

Tapasztalatcserék 
- a 3 -as könyvtár kollektívájával tapasztalatcsere a könyvtár megnyitása előtt a propaganda f e l -

tételeiről, az eszközök biztosításáról. 
- A 28-as könyvtár munkatársaival tapasztalatcsere az együttműködés erősitése céljából. 



H á l ó z a t i és módszertani osztály 
Előadások 

- Szomszéd népek irodalma 
- Modern színházi törekvések 
- A Nagy Októberi Szocialista Forradalom irodalma 
- "A gyorsuló idő" - Marx György előadása 

Tanfolyam 
Négy előadásból álló tanfolyam a zenei részlegek munkatársai számára 

Nem könyvtárszakon végzett diplomások tanfolyama 

A hiányzó szakismeretek megszerzésére hét foglalkozásból álló tanfolyam a nem könyvtárszakon v é g -
zett, diplomával rendelkező munkatársaknak. 
A tanfolyam tematikája: 

- Rövid könyvtártörténet: a könyvtártörténet nagy "á l lomásai " . Magyar könyvtárak. A Főváros i 
Szabó Ervin Könyvtár története. A szoc ia l is ta könyvtárügy úttörői, / d r . Remete L á s z l ó / 

- A könyvtárak és társadalmi környezetük. A könyvtárak a közművelődés rendszerében /Szőke 
Tiborné / 

- Csoportos foglalkozások a könyvtárakban. /Sándor Ottóné/ 
- A tájékoztatás alapvető kézikönyvei, ezek használata. Referenszmunka. Archívum. Központi 

Címjegyzék. A központi könyvtár referensz-szolgálata . /Gál Györgyné, Geréb Lászlóné / 
- A bibliográfiák mint a tájékoztató munka eszköze i . A legfontosabb bibliográfiák ismertetése . 

Az ajánló bibliográfiák szerepe az olvasószolgálatban, / d r . Ecsedy Andorné / 
- A katalógus szerepe a könyvtári munkában. A betűrendes katalógus szerkesztésének főbb tud-

nivalói. A c ímleírás alapelvei. Alap- és kiegészítő katalógusok. /Karakó Józse fné / 
- A szisztematikus feltárás szerepe a könyvtári munkában. Az ETO rendszere és felépítése. A 

szakkatalógusok szerkesztésének főbb tudnivalói. /Vigh La josné / 

Szakmai viták 
- Évadnyitó könyvtárvezetői értekezlet 

/Király Lász lóné / 
- A ,k iegész i tő katalógusok szerepe a könyvtári tájékoztató munkában és a szaktájékoztatás ta -

pasztalatai /Karakó Józsefné, d r . Kiss Jánosné/ 

- A kis könyvtárak gyűjtőköri szabályzata 
/Szabó Jánosné, Benkőné Bartha Ilona/ 

- Bemutató foglalkozások a kerületi könyvtárakban / fe lnőtt , gyermek / 
/Sándor Ottóné, Bánhegyi Gyuláné/ 

- Csoportos foglalkozások a kerületi könyvtárakban / fe lnőtt , gyermek / 
/Sándor Ottóné, Bánhegyi Gyuláné/ 

- Olvasólétszám alakulása a gyermekkönyvtárakban 
/Kerekes Pálné, Bánhegyi Gyuláné/ 

- Katalógusok a gyermekkönyvtárakban 
/Karakó Józse fné / 

Könyvismertetés 
A HMO szervez i és látogatja a kerületi könyvtárak könyvismertetéseit. 

Találkozó általános- és középiskolai könyvtárosokkal 
A HMO tovább folytatja azoknak a kerületi megbeszéléseknek a szervezését , amelyeken az i s -
kola és kerületi könyvtárak munkatársai időrő l - időre tájékozódhatnak egymás munkájáról és 
megállapodhatnak a közös tennivalókban. 

Vidéki tapasztalatcserék 
Az intézet munkatársai részt vesznek a M KE különböző szekcióülésein, a megyei könyvtárigaz- ' 
gatói értekezleteken és egyéb szakmai megbeszéléseken. 

Külföldi tanulmányul 
- Győri Péter ösztöndíjasként 3 hónapos tanulmányúton vesz részt Franciaországban 
- Szederkényi Olga ösztöndíjasként két hetet tölt Angliában. 



TANFOLYAM NEM KÖNYVTÁR-SZAKOS DIPLOMÁSOK SZÁMÁRA 

Második alkalommal szervezett tanfolyamot 
a hálózati és módszertani osztály a könyvtár-
iján dolgozó nem könyvtár-szakos diplomás mun-
katársak részére . A tanfolyam tematikája és az 
ajánlott irodalom a könyvtári, a könyvtárosi mun-
ka legfontosabb, legalapvetőbb kérdéseire hivta 
fel figyelmünket. Az előadásoknak - az anyag 
bősége miatt - ugyanis főként az volt a felada-
tuk, hogy ráirányítsák a figyelmet a tájékoztató 
munka fontosságára, formáira, eszközeire és 
módszere ire , A tanfolyam hét előadásból állt, 
melyeket egyes esetekben gyakorlatok egészítet-
tek ki . A hallgatók többsége pedagógusi képesí-
téssel rendelkezik, ezért nem szerepelt az elő-
adások között az olvasókkal szembeni viselkedés, 
bánásmód kérdése. 

Dr. Remete László a könyvtárak történetéről 
beszélt . Szabó Ervinről és a Fővárosi Szabó Er-
vin Könyvtár történetéről legújabb kutatásai anya-
gát, eredményeit is ismertette. 
Szőke Tiborné a könyvtárak társadalmi környeze-
téről , a könyvtáraknak a közművelődés rendsze-
rében elfoglalt helyéről tartott érdekes előadást. 
Sándor Ottóné a könyvtári csoportos foglalkozá-
sok tapasztalatait ismertette. Nagyon sok érde-
kes és értékes módszertani tanácsot kaptunk e -
zen az előadáson. 
Gál Györgyné és Geréb Lászlóné előadása a tá-
jékoztató munka alapvető kézikönyveivel foglal -
kozott és mutatta be őket a helyszínen. Hasznos 
tanácsokat kaptunk a kézikönyvek használatához. 
Megismerkedtünk az Archívum munkájával. F e l -
hivták figyelmünket a központi könyvtár re ferensz-

szolgálatának intenzivebb igénybevételére. 
Dr . Ecsedy Andorné előadásában a bibliográfiá-
ró l , a bibliográfiák fajtáiról és a Szabó Ervin 
Könyvtár bibliográfiai tevékenységéről mondott 
el sok érdekes és értékes adatot, tudnivalót. 
Karakó Józsefné a katalógusok fajtáiról és a tá-
jékoztató munkában való használatukról beszé l t . 
Vigh Lajosné érdekes előadásában az ETO rend-
szerével és felépítésével és a szakkatalógus s z e r -
kesztésével foglalkozott. 

Az utolsó előadást követő megbeszélésen részt 
vett Gujglczer Imréné, a FSZEK személyzeti v e -
zetője. Arról érdeklődött, hogyan sikerült a nem 
könyvtár-szakot végzett diplomásoknak bei l lesz-
kedniük az adott könyvtár kollektívájába, munká-
jába, milyen segítséget jelentett számunkra ez a 
tanfolyam. 

Ugy érezzük, hogy beilleszkedésünk egy-egy 
könyvtár kollektívájába, munkájába sikerült. Se-
hol sem éreztették velünk, hogy nem vagyunk 
"szakemberek". Hogy valóban azok lehessünk, 
még nagyon sokat kell tanulnunk, csak igy érde-
melhetjük meg az előlegezett bizalmat. 
A tanfolyam hallgatói nevében köszönetemet f e -
jezem ki S zabóné Rlchlich Ilonának, a HMO mun-
katársának, aki megszervezte számunkra ezt a 
tanfolyamot; a tanfolyam előadóinak, akiktől na-
gyon sok értékes ismeretet és tanácsot kaptunk 
munkánkhoz. 

BERTA MÁRIA 

A FSZEK 1978. ÉVI KIADVÁNYTERVE 

IGAZGATÓSÁG 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1978. évi terve. 4 iv, 200 pld. Ingyenes. 
Jelentés a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1977. évi munkájáról. 6 iv, 200 pld. Ingyenes. 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve, 1977. 10 iv, 500 pld. Ingyenes. 
Könyvtári Hiradó. Megjelenik 4 alkalommal. 8-8 iv, 800-800 pld. Ingyenes. 

SZAKFELÜGYELETI CSOPORT 

Az állományalakitási gyakorlat néhány sajátossága. 3 iv, 300 pld. Ingyenes. A szakfelügyeleti 
vizsgálatok tapasztalatai. 



OLVASÓSZOLGÁLATI OSZTÁLY 

Tájékoztató a központi könyvtárról. 2-2 iv, 2500-2500 pld. Ingyenes, 
Orosz, francia, angol és német nyelvű ismertetés a könyvtárról. 

SZERZEMÉNYEZÉSI ÉS FELDOLGOZÓ OSZTÁLY 

"TJjabb külföldi szerzemények jegyzéke. 1977/4. , 1978/1-2-3. sz . 6-6 iv, 350-350 pld. Ingyenes. 
Újonnan érkezett külföldi szociológiai müvek jegyzéke. /Megjelenik 8-12 alkalommal./ 0 .5-1 iv, 

450-450 pld. Ingyenes. 

SZOCIOLÓGIAI OSZTÁLY 

A magyar szociológiai irodalom bibliográfiája. Könyvek és folyóiratok. 1972-1977. 25 iv, 400 pld. 
Árazott. 
Válogatás a jelzett időszak magyar, illetve Hungarica szociológiai irodalom anyagából. 

A szocializáció ujabb irodalma. 4 iv, 500 pld. Árazott. Tematikus Szociológiai Bibliográfiák, 
6. sz . 

Szociológiai Információ. 1977/3-4 . , 1978/1-2. sz . 6-6 iv, 600-600 pld. Árazott. 
A szociológiai irodalom kurrens Hungarica bibliográfiája. 

Tájékoztató külföldi szociológiai folyóiratokról: 1977/11-12., 1978/1-10. s z . , 3-3 iv, 300-300 pld. 
Árazott. 
A ESZEK, az ELTE, a KSH, az MTA Pszichológiai Intézete és az MTA Szociológiai Intézete 
könyvtárai!», valamint a Társadalmi Szemle szerkesztőségébe járó szociológiai folyóiratok koo-
perációban készülő tartalomjegyzékei. 

BUDAPEST GYŰJTEMÉNY 

Az infrastruktúra fejlődése. /Budapesti füzetek, 6 . / 5 iv, 500 pld. Árazott. 
A téma könyveinek és tanulmányainak válogatott bibliográfiája. 

Iparfejlesztés, ipartelepítés. /Budapesti füzetek, 5 . / 3 iv, 500 pld. Árazott. 
A téma könyveinek és tanulmányainak válogatott bibliográfiája. 

"Kerületi figyelő". 4-4 iv, 300-300 pld. Ingyenes. 
Repertórium a főváros kerületeinek életét, fejlődését feltáró cikkekből, tanulmányokból. Megje-
lenik két alkalommal. 
• , 

Krúdy Gyula Budapestje. 15 iv, 1000 pld. Arázott. 
Szöveggyűjtemény az iró szépirodalmi munkásságából jegyzetekkel és bevezetővel. 

Pest-Buda a Rákóczi szabadságharcban. 25 iv, 800 pld. Árazott. 
Levéltári dokumentumok jegyzetekkel ellátva és tanulmánnyal kisérve. 

"Zrínyi - kalendárium." 4 iv, A /6 , 500 pld. Árazott. 
Az 1664-es kiadvány hasonmása. 

BIBLIOGRÁFIAI OSZTÁLY 

Az európai szocialista országok szépirodalma. 12 iv, 1200 pld. Árazott. 
Ajánló bibliográfia. 

Ismeretterjesztő irodalom Afrikáról. /1967-1977. / 8 iv, 800 pld. Árazott. 
Ajánló bibliográfia. 

Hatvan éves a párt. 4 iv, 1000 pld. Árazott. 
Ajánló bibliográfia. 

A Magyar Tanácsköztársaság dokumentumai. 4 iv, 1000 pld. Árazott. 
Szemléltető anyag kiállítások rendezéséhez. /A Doku nentumok c . sorozat folytatása./ 



Stromfeld Aurél. 2 iv, 700 pld. Árazott. 
Blobibliográfia Stromfeld születésének 100. évfordulójára. 

Kétszáz éve halt meg Rousseau és Voltaire. 2 iv, 600 pld. Árazott. 
Ajánló bibliográfia. 

Morus Tamás. 1 iv, 600 pld. Árazott. 
Biobibliográfia. 

Móricz Zsigmond. Kb. 20 iv, 800 pld. Árazott. 
Biobibliográfia. Megjelenik 1979-ben az iró születésének 100. évfordulójára. 

Berda József. 6 iv, 600 pld. Árazott. 
Biobibliográfia. 

Csorba Győző. /A Mai magyar költők c . bibliográfiai sorozat folytatása./ 5 iv, 500 pld. 
Árazott. 
Biobibliográfia. 

Irodalomtörténeti tanulmánykötetek és folyóiratok analitikus bibliográfiai kartotékjai. /Megjelenik 
6 alkalommal./ 25-25 iv. Katalóguscédula forma. A FSZEK könyvtárai részére ingyenes. 
/A lemezeket további sokszorosításra átadjuk a Népművelési Propaganda Irodának, ahol a kiad-
vány megrendelhető./ 

Társadalomtudományi Információ. 4-4 iv, 400-400 pld. Árazott. 
Bibliográfiai tájékoztatás a marxizmus-leninizmus, a munkásmozgalom, a gazdasági élet, a 
bel- és külpolitika stb. témaköréből. Megjelenik évente 4 alkalommal. 

Társadalomtudományi folyóiratok és tanulmánykötetek analitikus katalógusa./Katalóguscédula f o r -
mában évente 4 alkalommal jelenik m e g . / 66 iv, 180-180 pld. Árazott. 
Tájékoztatás a marxizmus-leninizmus, a munkásmozgalom, a gazdasági élet, a be l - és külpo-
litika stb. témaköréből. 

A természetről. /Válogatott könyvek és cikkek ajánló bibliográfiája./ 30 iv, 800 pld. Árazott. 
Annotált bibliográfia az elmúlt 10 év természettudományos irodalmából. 

Az ember és a Föld. 1 iv, 800 pld. Árazott. Ajánló bibliográfia gyermekeknek. 

Korunk technikája. 1 iv, 800 pld. Árazott. Ajánló bibliogiáfia gyermekeknek. 

A barátságról, a szülői szeretetről. 1 iv, 800 pld. Árazott. Ajánló bibliográfia gyermekeknek. 

Az év során 8-12 röplap-bibliográfia aktuális politikai és művelődési témából. 

PROPAGANDA OSZTÁLY 

Krúdy Gyula. 4 iv, 500 pld. Árazott. 
Szemléltető anyag kiállítások rendezéséhez. /A Dokumentumok c . sorozat folytatása./ 

Nagy magyar tudósok. 25 iv, 1000 pld. Árazott. 
Képsorozat és bibliográfia kiállítások rendezéséhez. 

Kiállítások a könyvtárakban. 5 iv, 500 pld. Ingyenes. 
Kiállítások tervezésének és megvalósításának gyakorlati módszerel. Útmutató. 

HÁLÓZATI ÉS MÓDSZERTANI OSZTÁLY 

Jelentés a kerületi könyvtárak 1977. évi munkájáról. 10 iv, 200 pld. Ingyenes. 
Összefoglaló a FSZEK hálózati könyvtárainak munkájáról. 

A Tanácsköztársaság. 2 iv, 500 pld. Ingyenes. 
Bibliográfia gyermekeknek. /Az Úttörőszövetséggel közösen. / 

A Tanácsköztársaság évfordulójára forgatókönyv. 3 iv, 600 pld. Ingyenes. 
Módszertani segédeszköz. 



A gyermekkönyvtári csoportos foglalkozások és a természettudományos világkép. 3 iv, 300 pld. 
Ingyenes. 
Bibliográfia és forgatókönyv csoportos foglalkozásokhoz. 

Könyvtári órák és foglalkozások gyűjteménye. /Tapasztalataink c . sorozat/. 3 iv, 300 pld. Ingyenes. 
Módszertani tanulmány. 

Elavult könyvek jegyzéke gyermek- és felnőtt könyvtárak részére. 5 iv, 500 pld. Ingyenes. 
Közművelődési könyvtárakból kivonásra javasolt müvek jegyzéke. 

Kézikönyvtári cimjegyzék. /Gyermek- és nevelői kézikönyvtár./ 3 iv, 300 pld. Ingyenes. 
Címjegyzék kerületi könyvtárak részére . 

Az időszakos sajtótermékek katalógusa. /Javitott, bővitett kiadás. / 1 iv, 200 pld. Ingyenes. 
Cimjegyzék kerületi könyvtárak részére. 

Cook nyomában. 2 iv, 300 pld. Ingyenes. 
Bibliográfia és forgatókönyv csoportos foglalkozásokhoz. 

Százötven éve született Verne. 3 i v , 1000 pld. Ingyenes, 
Bibliográfia és forgatókönyv csoportos foglalkozásokhoz. 

Őrizzük a lángot. 3 iv, 500 pld. Árazott. 
Az úttörőcsapatok névadóiról korábban megjelent bibliográfia kiegészítése. 

Tájékoztatásul közöljük a könyvtárvezetőkkel, 
hogy a 35. sz . kerületi könyvtár / X X . ker. 
Soroksár, Marx K. u. 128. Tel . : 477-143/ sok-
oldalúan feltárt zenei gyűjteménye alapján, o l -
vasóknak és könyvtárosoknak készséggel ad fel -
világosítást Ady megzenésített verseire vonatko-
zóan, valamint hangtára állományában meglévő 
zenei és nem zenei, de a költővel kapcsolatos 
hangzó anyagokról. 



KIADVÁNYAINK 
A NAGY OKTÓBERI SZOCIALISTA FORRADALOM 60. ÉVFORDULÓJÁRA 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom GO. 
évfordulója alkalmából megjelenik V. Agics Ka-
talin szerkesztésében A SZOVJETUNIÓ KÜLPO-
LITIKÁJA c . bibliográfia,amely a korábbi években 
megjelent, a témával foglalkozó munkák és c ik-
kek bibliográfiáját adja, kronologikus sorrend-
ben . , 

w 

A HMO szerkesztésében megjelent A SZOV-
JETUNIÓ KÖZTÁRSASÁGAI (szellemi toto) tá-
jékoztató és az egyes köztársaságokkal foglal-
kozó irodalom válogatott ajánló röpiapbibliográ-
fiája. A kerületi könyvtárali az igényelt mennyi-
ségben megkapták. 

A 
A központi könyvtártan megrendezésre kerü-

lő jubileumi kiállítás anyagából (a NOSZF a ko-
rabeli sajtó tükrélien és magyar internacionalis-
ták a forradalom katonáit fotódokumentumok és 
plakátok másolatait készíti el a propaganda osz -
tály a kerületi könyvtárak kiállításához, szem-
lélteti'! tablóihoz. 

A 
HAJNALUNK KEZDŐDÖTT MEG VELED. . . 
Ajánló könyvjegyzék az "Együtt - Egymásért" 
úttörőmozgalom feladataihoz 

A Magyar Eltörök Szövetsége Országos El-
nöksége által meghirdetett "Együtt - egymásért" 
mozgalom második évének akcióihoz kiván segít-
séget nyújtani ez az ajánlójegyzék, melyet Ohe-
gyi Pálné és Pataki Eerencné állított össze. 

A kiadvány igen világos szerkesztésű, jól ta-
golt, ezért az olvasószolgálati munkában a gyer-
mekkönyvtárosok, az iskolákban az uttörovezetok 
és természetesen a gyerekek önállóan is könnyen 
tudják majd használni. 

Az ajánlójegyzék három részre tagolódik. 
Az első részben a Nagy Októberi Szocialista 

Forradalom közelgő hatvanadik évfordulójához 
ajánl regénveket, verseket, irodalmi műsorokat 
és dokumentumokat. 

Az irodalmi műsorok címanyagának és le lő-
helyének közlése nagy segítség a gyakorlati mun-
kában, hiszen különböző iskolai műsorok össze-
állításához a közelgő ünnepek idején sokan és 
sokszor keresnek anyagot. Azt gondoljuk, hogy 
ez fokozottabban igy lesz a Nagy Októberi Szo-
cialista Forradalom 60. évfordulóján. 

A második rész irodalmi müveket ajánl a 
szovjet gyerekek életérőt a Nagy Honvédő Hábo-
rú alatt. 

A harmadik rész a szovjet gyerekek hétköz-
napjaival foglalkozó regényeket és elbeszéléseket 
mutat be. 

Az ajánlójegyzék egészének nagy erénye -
többek között - hogy időben jelent meg az évfor-
duló előtt. Annotációi világosak, tömörek, az 
ajánlott müvek között nemcsak az úttörők, hanem 
a kisdobosok is válogathatnak. Az összeállítók a 
különböző antológiákon kivül az Uttörővezetőben 
közölt cikkeket, műsorokat is figyelembe vették. 

A gyermekek számára különösen vonzó lesz 
a kiadvány szines boritófedele is. 

BÓTA GYULÁNÉ 



KIADVÁNYAINK 

ADY ENDIIE SZÜLETÉSÉNEK CENTENÁRIUMÁRA 

ADY ENDRE BUDAPESTJE 
Összeáll. Faragó Éva és dr Ruzsicska Mária 

Bevallom, hogy amikor e lőször olvastam v é -
gig ezt az Ady Endre írásaiból válogatott doku-
mentumgyűjteményt - csalódott voltam. Az egye-
temes magyar Ady nézett vissza a lapokról, de 
hiányzott a más alkotóktól megszokott lokálpat-
rióta szenvedély , a szerelmetes vallomások a 
Városról . Sokalltam az éjszakai élet figuráit, 
ugy éreztem, hogy túlteng benne a színházi kr i -
tika, hogy a politikai vonatkozású Írások a P a r -
lamentről csak azért kerülhettek ide, mert az Or-
szágháza történetesen Budapesten van, stb. E l -
gondolkoztam, nevezhetjük-e városunk fiának az 
otthontalan, lármás albérletekben, szállodákban, 
szanatóriumokban, kávéházakban meghúzódó z s e -
nl-költőt, aki nagy erőfeszítéssel szerezte meg 
a mindénnapi megélhetéshez szllkséges anyagia-
kat. Aki önálló budapesti otthonra csak élete vég-
ső hónapjaiban lelt, s akkor sem a saját e r e j é -
ből . 

A második, és további olvasgatás azonban r á -
ébresztett, hogy vaskosat tévedtem. Ha behato-
lunk az anyag mélyebb rétegeibe nagyon ls való-
sághű arcát mutatja felénk a századforduló és a 
századelő Budapestje» A "magyar ugar" az " U r -
Hunnla" méltó fővárosa, diadalmas fejlődésével 
vegyes gyászos provincializmusával, féktelen és 
ostoba uraival, korcs polgárságával és lázadás-
ra érett elnyomottjaival. 

llleèse hát legteljesebb el ismerésem a s z e r -
kesztő-válogatókat, akik Ady hatalmas lirai és 
prózai életművéből "kinagyították" a budapesti 
képeket, s azokat igyekeztek célszerűen Ady s o -
raival fémjelzett fejezetekbe csoportosítani. 

Érdekes az előszó; száitioB idézettél érzékel-
teti azt a szinte a teljes, fiatalos tagadástól az 
elfogadásig, majd BorB-vállaláslg ívelő fejlődést, 
mely Ady viszonyát Budapesthez jellemzi. 

Ezt a folyamatot egyébként jól érzékelteti a 
könyv első fejezete a "Budapest . . . végső földtl-
lésemben megtámasztott" is . Egy 1913-ból s z á r -
mazó "Önéletrajz"-ban vall vonzásairól, válasz-
tásáról. A pesti kezdet nyomasztóan súlyos e g -
zisztenciális gondjairól egy tárca, a "T lz forint 
vőlegénye" és számos baráti levél árulkodik. Itt 
Sorakoznak a sajátos újságírói életformából e r e -
dő másodlagos élmények az éjszakai élet alakja-
iról , nőkről. Párizs még mindig eleven emlék 
és uj erőt adó forrás . Érzéseinek végleteiről á -
rulkodlk a legszebb önvallomás, a "Poéta és 
publikum" - 1910-ből, "A rejtőzködők hazája" 
1913-ból. 

A 'j,Vidéki nézetek (< - Budapestről" Írásai f ő -
leg a pályakezdés éveiből származnak. Ha illeti 
is bírálattal a távolból a fővárosi állapotokat, 
hangját távolról sem valami "vidéki" kisebbségi 
érzés motiválja, ezt a lelkiállapotot a "János-Né-
rók"-ban egyenesen ki is figurázza. Sot: (s e 
tárgyú cikkel hosszútávon is nagyon időtállóak) 
több cikkében visszautasítja a kétes bókot az 
e r k ö l c s ö s vidék és a b ű n ö s Budapest pár -
huzamáról . 

Máig, s talán még jobban is mint akkor, é r -
vényesek azok a mUvei,melyeket a szerkesztők a 
"Budapest nagyvárosi tandija" fejezeteim mögé 
sorakoztatnak, hogy csak a 76. oldalon levő 
"Szelid, uj jegyzetek " - r e utaljunk. Egy mai 
környezetvédelmi konferencián is felolvashatnánk, 
amit Budapest levegőjéről - természeti környe-
zetéről ir . A következő fejezetnek a büdösítő 
automobilról szóló elmefutlatásai is ide kíván-
koznak (bár társadalmi mondanivalója oda ren-
delte. . ) . 

A "Százezernyi kába Így él itt Pesten és B u -
dán" sokszínű, sokféle anyagot old fe l . Szép, 



meghitt versek és életképek követik egymást. 
Megindító sorok azokról a vidékiekről, akiket 
rendőrnek, cselédnek, éjjeli pillangónak szip-
pantott magához a nagyváros, de akiknek épp-
oly kevés örömet ad, ellenkező végletről hoz-
va a példát, mint a kallódó elszegényedett 
dzsentrinek és az éhező költőknek. Társadalmi 
Ítéletet mond több Ady irás a kisstílű arisztok-
ráciáról, az uzsorás polgárságról, ezen belül 
az asszimilálódni vágyó zsidó nagypolgárságról, 
melynek egyes egyedei lázas igyekezettel akar-
nak nem is annyira magyarrá, hanem magyar 
ú r r á válni,s az ilyen irányú feltörési kísérle-
tekkel a költő nem nagyon szimpatizál. 

Mint a következő fejezet, a "Divatos hazug-
ságok" mutatja, Ady kétfrontos harcot viv. 
Még korai korszakából valók jórészt a katolikus 
klerikális reakció akcióit ostromló Írásai. De 
nagy szenvedéllyel ostorozza az álhazafiságot, 
mely jól megfér a valódi svaregelbséggel, és 
megengedi, hogy Hentzi szobrát éppen a világo-
si évfordulón leplezzék le. Több szoborligyben 
interpelláló irása került ide, a Jókai szoboré, 
mely nincs, s a többi, ami van, de botrányo-
san rossz. 

"Dal a Hazugság - Házról" ciklusa versben 
és prózában hagy problémákat feszeget, parla-
menti tudósítások, glosszák ürügyén. 

A "Nagyon furcsa esetek" tárgya a nyomor, 
a munkanélküliség és a kenetes álerkölcs. Mély-
értclmü sorokat ir itt le a prostitúcióról. (Hogy 
"kis színese" a telefonról miért ide kerlilt, 
végképp nem értem.) 

A "Budapcst-Monte-Carlo"a kisstílű mának-
éles erős kritikája, erre utal az egyik cim is , 
mely Budapestet "Európa Kairójának" nevezi. 
Keserű szavakkal szól a kultura silányságáról, 
de örömmel üdvözli a nálunk tartott kongresszu-
sokat (bár ezeket is "magyar módra" rendezzük), 
melyek szellemi felpezsdülést hozhatnak. írása 
"Az alkohol" nagyszerűen világit rá a jelenség 
társadalmi gyökereire. 

A művelődés áll írásai következő ciklusának 
a " . . . T ö b b kulturát ennek az országnak" lapjain 

is. Maró szarkazmussal elemzi a korabeli szín-
házi és képzőművészeti életet. Érdekesen ir a 
moziról, mint uj jelenségről, s Uditő oázisnak 
tekinti a Nagy Endre-féle politikai kabarét. Eb-
ben a fejezetben tér vissza sérelmeire, melyek 
azzal kapcsolatban érték, hogy elnyerte a f ő v á -
ros irodalmi diját. Érdekesek még a pesti nyelv-
ről szóló elmélkedései és furcsa, nem szeretem 
afférja a Móricz-matiné kapcsán. Itt olvasható 
egy recenziója is Krúdy: A vörös postakocsi-já-
rói . (E kötethez kialakitandó viszonyunkat is ér -
demlegesen befolyásolhatja a nézőpont, mellyel 
ő reagál a regényre.) 

A forradalmi Ady hangja dominál az egész 
kötetben, de a legfrappánsabban a zárófejezet-
ben - "Kiké legyen Budapest" - erősödik fel. 
Egyértelműen vallja, hogy a dolgozóké, a mun-
kásoké, akiket a város lelkiismeretének nevez, 
s megvédi azt a jogukat, hogy március 15-én a 
vörös marseillaise-t énekeljék. Itt olvashatók 
a Galilei-körhöz irt forradalmasító versei és 
szociológiai hitelű költeményei, a nagyvárosi 
proletariátus nehéz életéről (Pl. "Álmodik a 
nyomor," "Proletárfiu verse" . ) 

Kitűnően válogatott képanyag egészíti ki a 
gyűjteményt. Az arcképek a családj a barátok, 
az asszonyok portréi; az épületek képei, me-
lyek budapesti tartózkodási helyeit jelzik, a cik-
kekben feltűnő nevezetes színhelyek és esemé-
nyek fotói, könyvtárunkban levő becses levelei, 
fakszimiléi jól támasztják alá a mondanivalót. 
Képeket láthatunk a róla készült nevezetesebb 
szobrokról és rajzokról. 

Sokféle megközelítésben interpretálták már 
nagy monográfiák, dokumentumgyűjtemények, 
visszaemlékezések Ady hatalmas életmüvét. 
Hozzájuk viszonyítva talán szerény kiadvány a 
Budapest Gyűjtemény jubileumi kötete, jelentő-
sége azonban tulmutat önmagán és az alkalmon, 
aminek apropójára készült. Művészi erővel kel-
ti életre szeretett-átkozott fővárosunk múltját, 
máig érvényes tanulságokkal és a jövőhöz is 
szólóan. 

GALICZKY ÉVA 

ADY ENDRE DOKUMENTUMOK 
Egy-egy országos jelentőségű évforduló meg-

ünneplése nagy feladatokat ró a könyvtárakra. 
Ilyen jubileum napjainkban Ady születésének cen-
tenáriuma. A könyvtárosoknak a megemlékezés-
sel kapcsolatos tevékenységét segiti elő - és 
evvel sok éves jó hagyományt folytat - a propa-
ganda osztály kiadványa. Az Ízléses tasakban 30 
dokumentum rejlik, s ezek mindegyike Ady éle-
tének egy-egy jelentős állomására hivja fel a f i -
gyelmet. Közismert és kevésbé ismert fotók, 
képek a költőről, családjáról, Lédáról, Csinsz-
káról, leveleinek fakszimiléi stb. teszik élővé, 
hozzák közelebb hozzánk a vizualitás eszközeivel 
Adyt. Kiváló művészek műalkotásai pl. Ferenczy 
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Béni rajza, Csorba Géza Ady-siremléke idézik 
a költő emlékét, akinek utóéletét örökítik meg a 
művészi plakettek és érmek - szintén jelentős 
alkotók müvei. Két tabló Ady müveinek magyar és ' 
idegen nyelven megjelent munkáiból készült mon-
tázst tartalmaz. 

A gondosan válogatott és szerkesztett anyag 
- Ady életét kronológiájában bemutató, emlékét 
pedig napjainkig őrző dokumentumok - összeáll í -
tóját Mikó Zoltánt dicséri , a grafikai munkákat 
Gosztola Gábor, a fotókat Braun Tamás készí-
tette . 

Most már a könyvtárosokon múlik, hogy a 
szép anyagot praktikusan és ötletesen, jól hasz-
nálják fel. 

ECSEDY ANDORNÉ 



A KÖNYVÁLLOMÁNY ELEMZÉSÉNEK TAPASZTALATAI AZ 1-ES, 
A 38-AS ÉS A 44-ES KÖNYVTÁRBAN 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1977-ben 
jelentette meg kiadványát /Sz . Riehl ich Ilona 
szerkesztésében/ "A könyvállomány elemzésé-
nek tapasztalatai az l - e s , a 38-as és a 44-es 
könyvtárban", cimmel. 

Az 1968-ban és 1971-ben megjelentetett ut-
mutatók az állomány elemzéséhez - hozzájárul-
tak, hogy a kerületi könyvtárak munkatervi fela-
datként végezzék el főként az ismeretterjesztő 
állományuk feltárását, elemzését. A három 
könyvtár közül az l - e s az idegen nyelvű könyv-
anyag összetételét és forgalmát vizsgálta. A 
társadalomtudományi ill. természettudományi 
állományát elemezte a másik kél könyvtár, egy-
forma alapossággal és hozzáértéssel. 

Valószínű, hogy módszertanilag mélyrehatóbb 
elemzés is létezik, példaként megemlíteném 
dr. Katsányi Sándor: "A társadalomtudományi 
irodalom forgalma a közművelődési könyvtárak-
ban", eimü munkáját. Az országos vizsgálat, 
amelybe több ESZEK kerületi könyvtár is bekap-
csolódott a 70-es évek első felében indult és eb -
ből készült el az emiitett munka u.n. "Szakfel-
ügyeleti segédlet"-ként, mint a KMK kiadványa 
1975-ben. Az olvasott társadalomtudományi mü-
vek részletes tartalmi megoszlásán tul, a be-
iratkozott olvasók egyes csoportjainak aktivitását 
is vizsgálta; a társadalomtudományi irodalom 
kölcsönzése terén. 

Visszatérve értékelésünk tárgyára, az idegen-
nyelvü állomány elemzése - a beszerzés, feldol-
gozás és a kölcsönzés - problémáival ilyen ala-
possággal, ahogy Meiszner Tamásné és Aknayné 
Benjámin Judit foglalkozik, szinte példátlan a 
hálózatban. Továbbmenve - módszertanilag ok-
tatni kéne azt az összefogott, lényegretörő meg-
fogalmazási módot, ahogy az emiitettek e lem-
zik idegennyelvü állományukat. Az elemzés rá-
mulat, hogy az idegen nyelvű könyvek kölcsön-
zése iránti igény igen nagy. Sajnos objektiv okok 
miatt /a könyvek ára, helyhiány s t b . , / ez az 
igény jobbára változatlanul kielégítetlen marad. 
Sürgető ebben a témakörben is egy átgondolt köz-
ponti irányítás. Időszerű a tervszerűség, s a 
behatároltsága annak, hogy melyik könyvtár gyűj-
tőkörébe tartozzon az egyre fejlődő idegen nyel-
vű állomány. Áttekinthető, szemléletes 5 u.n. 
tábla - egészíti ki az elemzést. Elérkezettnek 
látszik az idő arra, hogy ilyen módon fejezzük 
ki magunkat, a hagyományos pl. - 2 mű, olvas-
ták 5-en - módszer helyett. 
A grafikus ábrázolás /ahol ez megengedhető/ min-
denkor szemléletesebb, ezért követendő. 

A 38-as könyvtárban Bánfi Szilvia a társada-
lomtudományi müvek elemzését végezte el 1975-
ben. A nagyon alapos dolgozat feltárja a 3-as 
főosztályon belül az egyes szakcsoportok aránya-
it, a gyarapítás problémáit. A "kiegészítő vizs-
gálatok" a referensz kérdések és a kézikönyv-
tári forgalom adatait elemzi - a helyi adottsá-
gok miatt nem kellő alapossággal - /csak az 
asztalon visszamaradt könyvek leszámolását vet-
ték alapul/ igy ez a része a dolgozatnak talán 
el is maradhatott volna. Összevetve komolyi é r -
tékes következteléseket vont le Bánfi Szilvia az 
elemzés tapasztalataiból. / P l . megfelelőnek tart-
ja a meglévő állományrész frisseségét - 70%-a 
pl. az utóbbi 10 évben jelent meg. PJgyes 
szakcsoportokban /338, 370, 371/ az igények 
elégtelensége miatt a müvek száma feleslegesen 
megnövekedett., s tb . / 

Drégely Istvánné és Forgács Tiborné a 44-
es könyvtár természettudományi állományának 
és forgalmának a vizsgálatát végezte el 1971-
1972-ben - ez a kiadvány 3. elemzéseként szere -
pel. Ha szabad összehasonlítást végezni, a három 
elemzés közül talán ez utóbbi készítői vállalták 
a legtöbb szempont szerinti vizsgálatot. Elemez-
ték a müveket szakcsoportok, megjelenési év 
és tartalmi szintkülönbség szerint. Különösen 
érdekesnek látszik vizsgálatuknak az a része, 
ahol a látszólag véletlenszerűen kiválasztott l e -
járati nyilvántartásból kikeresték mindazokat az 
olvasókat, akiknél természettudományi könyv volt. 
Az újonnan kiválasztott 167 olvasó / ö s s z . olv. 
száma kb. 3000 vo l t , / olvasmányait 3 hónapon 
keresztül figyelték. Megállapítást nyert, hogy tu-
datos és nem véletlenszerű könyv kiválasztásá-
ról volt szó. Engedjenek itt meg egy önkényte-
len visszautalást dr . Katsányi Sándor, fentiek-
ben emiitett munkájára: megállapította abban, 
hogy az országos felmérés szerint a 25-29 éve-
sek olvassák kimutathatóan is a legtöbb társa-
dalomtudományi munkát. A 44-es könyvtár rep-
rezentatív kimütatása 'szerint a könyvtárban a 
14-19 évig terjedő koroBztály olvas a legnagyobb 
mértékben természettudományi irodalmat. Ez a 
megállapítás megegyezik a 6-os könyvtár termé-
szettudományi állományának elemzésével is, 
amit 1976-ban végeztek. 

Végezetül dicséret illeti a kiadvány szerkesz-
tőjét,azaz a részletes bevezető összeállítóját és 
nem utolsó sorban a gondos lektori munkát. 

V. BÁRÁNY ÉVA 





KIADVÁNYAINK A SZABÓ ERVIN ÉVFORDULÓRA 

Két munka hagyta el sokszorosító mtihelyiinket 
a könyvtár névadójának évfordulója alkalmával: 
egy bibliográfia és egy dokumentum-gyűjtemény. 

Remete László és Pataki Ferenc szerkesz-
tésében egy minden eddiginél teljesebb életmű-
bibliográfia jött létre. A munka egyesíti az 
1958-ban a Kossuth Kiadónál kiadott Szabó Ervin 
válogatás, valamint az 1968-ban könyvtárunk által 
kiadott emlékkötet címanyagát. Az uj bibliográ-
fiába való felvétel a teljes anyag ellenőrzésén, 
visszakeresésén alapult. így számos dátumbeli, 
oldalszámra vonatkozó és egyéb pontatlanságot 
sikerült kijavítani. 

Legalább kettőszázra tehető az uj felvételek 
száma. Ezek egyrésze vagy névtelenül jelent 
meg, vagy eddig át nem nézett folyóirat-évfolya-
mok hasábjain lappangott. A szerkesztők és az 
anyaggyűjtést végzők: Gál Katalin és Pesti Ernő 
ezenfelül hasznosították az időközben elvégzett 
tudományos kutatások eredményeként felbukkant 
címeket is. Noha ezirányu törekvésükben meg-
tettek mindent a cél érdekében, a bibliográfia 
ma sem tekinthető lezártnak. A tiszteletére ren-
dezett tudományos ülésszakon is felbukkantak 
ujabb tételek. Magától Szabó Ervintől tudjuk, 
hogy müveinek számos fordítása van a szláv 
nyelvterületen. Ezek egvrészére mindmáig nem 
sikerült rábukanni. A kutatás ez irányban tovább 
folyik. 

Végül,a 123 oldalas mü tartalmazza az 1968-
tól ez év májusáig megjelent friss irodalmat. 
A szerkezet célszerű, világos. Rövidítésekkel, 

összevonásokkal sikerült ökonomikusán ugy csök-
kenteni a terjedelmet, hogy mindezek nem te-
szik bonyolultabbá a használatot, hanem inkább 
egyszerűsítik az eligazodást. Hiányolni lehet 
azonban a Szabó Ervin által irott munkák c im-
muta tóját. 

Az eddig hozzánk eljutott recenziók is arról 
győznek meg bennünket, hogy a munkatársi gár -
da az évfordulóhoz méltó munkát juttatott a hasz-
nálók kezébe. Ez a kör elég széles: történészek-
től, a munkásmozgalom kutatóitól, filozófusok-
tól, szociológusoktól, könyvtárosoktól, a század-
forduló magyar progressziója iránt érdeklődő 
emberek jelentős rétegéig terjed. 

A "Dokumentumok" sorozatban harminc külön-
álló lap készült kiállítási célokra Mikó Zoltán 
és Remete László szerkesztésében. Az illuszt-
rációk minőségét illetően ilyen kiadvány még 
nem hagyta el a propaganda osztály sokszorosí-
tóját. A gépmestertől a szerkesztőkig büszkék 
lehetnek arra, hogy viszonylag egyszerű el járás-
sal is lehet jót és szépet alkotni, ha a sziv meg-
van hozzá! 

Maga az anyag Szabó Ervin életének állomá-
sait, csomópontjait, kiadványait, magánkönyvtá-
rát - részben nem közismert - képeken kiséri 
végig. De bemutatja munkásmozgalmi kapcsola-
tait, valamint főművét a központi könyvtárat, a 
budapesti könyvtárhálózatot is, napjainkig. Szere-
pelnek a róla készített műalkotások is. 

Mindkét kiadványt kollégáink figyelmébe ajánl-
juk - tüzetes tanulmányozásra. 

MÁRFFY ISTVÁN 

TV BIBLIOGRÁFIA 
Louis Aragon. Befejezetlen regény. 
TV-bibliográíia. (Szerk.: Sz. Richlich Róna.) 

A TV "Befejezetlen regény" cimü műsorával 
köszönti október 3-án a 8u éves Aragont, igy 
ez a kis bibliográfia kettős célt szolgál. Nem-
csak kapcsolódik a TV-adáshoz, de egyúttal 
tisztelgés is az idős francia kommunista iró 
előtt. Felsorolja legjelentősebb müveit és válo-
gatást ad a rá vonatkozó alapirodalomból. A 
szerkesztő a rendelkezésre álló szűkös terjedel-
men belül jól oldotta meg feladatát. Nemcsak 
tájékoztató forrásként, de az. alkalomhoz illő 
kis kiállításhoz is jól használható. 

NEKROLÓG BIBLIOGRÁFIÁK 

Nagy István 1904-1977. (Szerk. Győri Lajosné.) 
Cimlap és műszaki szerkesztés: M.Kiss József. 

A romániai magyar szocialista irodalom leg-
markánsabb alakja távozott vele az élők sorá-
ból. Életmüve részünkről már régen megérde-
melt volna egy részletes bibliográfiát, elkésett 
adósságunkat törlesztjük most a szokásosnál ter-
jedelmesebb nekrológ-bibliográfiával. Igényes 
életrajz, Darvas József Nagy Istvánhoz inté-
zett levelének nagyon is ideillő részlete, és r ö -
vid, de jól válogatott bibliográfia szolgálja azt 
a célt, hogy olvasóink között népszerűsítsük ezt 
az esztétikai és politikai szinten is magas ren-
dű életművet. 





K. A. F egy in 1392-1977. (SZERK. G.vőri Lajosné.) 

A nagy szovjet íróról történetesen már ké-
szült könyvtárunkban, bár elég régen, személyi 
bibliográfia; érdemei, s müveinek azóta meg je -
lent uj kiadásai feltétlenül indokolták azonban 
ezt a mostani sajátos könyvtári tiszteletadást i s . 
Rövid életrajz, rá vonatkozó, főként ujabb kele -
tű irodalom és könyvtárakban található müveinek 
felsorolása alkotják a szokott jó szinvonalon ké-
szült kiadványt. 

Déry Tibor 1894-1977. (Szerk. Gvőri Lajosné.) 

Világirodalmi rangú "nagy öregünket" is az 
elmúlt hónapban veszítettük e l . Sokszínű, ellent-
mondásos egyénisége, hatalmas életműve termé-
szetesen nem fér bele egv rövid nekrológ-bibli-
ográfia szűkre szabott soraiba, mégis, ehhez 
mérten is, ezt a Déry-életrajzot ezúttal, a s z e r -

kesztőtől megszokottnál szegényesebbnek tartom. 
A terjedelmes, szép bibliográfia, az Irodalom-
történeti méltatások felsorakoztatása, az önvallo-
mások felidézése, müveinek lajstroma azonban 
kárpótolja a könyvtárost és az olvasót. 

Kós Károly 1833-1977. i Szerk. Gvőri Lajosné.) 

Akárcsak Déry Tibor, a másik nagy pátriár-
ka, Kós Károly is szép példát adott nekünk f ia -
talabbaknak, könnyen faradoknak és csüggedőknek, 
hogy az életnek a munka ad - mindhalálig - e m -
berhez méltó tartalmat. Életrajza is tükrözi, mi -
lyen sokirányú, nagy munkában telt el az élete. 
Szerettük őt szép történelmi regényeiért és drá -
máiért, megcsodáltuk képzőművészeti és építé-
szeti alkotásait. Ez a kis kiadvány is tudatosít-
sa bennünk, milyen példaadóan jelentős s zemé-
lyiség távozott közülünk. A bibliográfia szép 
grafikái is emlékeztetnek e r re . 

G. i . 

Hajnal Anna. (Szerk. Győri Lajosné. ) 

Az 1977. szeptember 6-án elhunyt Hajnal 
Anna a magyar irodalom szép szavú költője 
volt. Emléke előtt nekrológ bibliográfiával rót -
tuk le tiszteletünket. A szerkesztő - a kialakult 
hagyományhoz hiven - életrajzzal és pályakép-

pel inditotta a kis kiadványt (Katona Ferenc l i -
rai hangú munkája), majd az első nekrológok, 
a költőnő munkásságával foglalkozó Irodalom 
és a könyvtárainkban megtalálható müveinek 
felsorolása következik. Szerencsés a gyermekek-
nek szóló versanyag különválasztása. 



AZ OLVASÓK VTZUÁLIS NEVELÉSÉT SZOLGÁLÓ 
KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSOK MEGHÍVÓI. (12-es és 35-ös könyvtár) 



Julius 22-én Milena HUbschmannová a Prá-
gai Néprajztudományi Intézetnek a cigánykérdés-
sel foglalkozó nemzetközi hirti tudományos mun-
katársa felkereste a szociológiai dokumentációs 
osztályt és kutatási területének körébe tartozó 
anyagot keresett. 

Augusztus 10-én John Fogarasi a kanadai 
Ontario állambeli ottawai Carlton University 
ösztöndíjas munkatársa a szociológiai dokumen-
tációs osztályon kutatásokat folytatott a szabad-
idő és művelődés kérdései a szocialista orszá-
gokban témakörben. 

Augusztus 16-án a Bolgár Tudományos Aka-
démia két munkatársa látogatta meg a szoc io -
lógiai és dokumentációs osztályt. 

Augusztus 19-én nagytatarozás után újra 
megnyílt a Böszörményi uti 38-as gyermek-
könyvtár. Az uj bútorok és praktikus átrende-
zésük műszaki munkatársaink gondos munkáját 
dicsérik. 

Augusztus 22-28 között Dr. Heinz Werner 
a Berlini Városi Könyvtár főigazgatója a Kul-
turális Minisztérium meghívására a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár vendégeként részt vett 
a Szabó Ervin centenárimi ünnepségeken. 

Augusztus 23-án 35 szovjet könyvtáros láto-
gatta meg a központi könyvtárat és ismerkedett 
a 12-es kőbányai könyvtár munkájával. 

Augusztus 25-én Knut R. Thalberg a Trond-
heimi MÜBzaki Egyetem Könyvtárának igazgató-
ja tanulmányozta a központi könyvtár munkáját. 

Augusztus folyamán több ízben felkereste a 
központi könyvtárat és kutatásokat folytatott a 
magyar-olasz kapcsolatok témakörében Carla 
Corradi pármai levéltáros. 

Augusztus elsején a könyvtár uj munkatár-
sai ismerkedtek a központi könyvtár munkájá-
val, az egyes osztályok tevékenységével. 

Szeptember 7-én Michael Towsey a Londoni 
Central Library munkatársa a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár katalogizálási rendszerével és 
katalógusaival ismerkedett. 

Szeptember 17-én évadnyitó könyvtárvezetői 
értekezlet volt a kőbányai könyvtárban. Szőke 
Tiborné főigazgató helyettes tájékoztatott a há-
lózat szervezete további fejlesztésének ter-
véről, majd Király Lászlóné a HMO vezetője 
a soron következő aktuális feladatokat i smer-
tette. 

Szeptember 20-án iskolai könyvtári munka-
közösség vezetek évadnyitó értekezletén, Dr Bal-
lér Endréné vezető szakfelügyelő meghívására -
Bánhegyi Gyuláné és dr Kiss Jánosné a HMO 
munkatársai ismertették azokat a soron követ-
kező legfontosabb feladatokat, ahol szükség van 

a közös tevékenységre, továbbá a FSZEK leg-
újabb kiadványait,különös tekintettel az Ady és 
a NOSZF 60. évfordulója alkalmából megjelen-
tekre . 

Szeptember 21-én a HMO szakmai vitát ren-
dezett a kőbányai könyvtárban, amelyen a 12-es 
könyvtár dolgozói, Tverdota Miklósné és Kele-
csényi Istvánné, számoltak be a nyitás óta eltelt 
időszak tájékoztató munkájának tapasztalatairól. 
A HMO munkatársai közül, dr Kiss Jánosné a 
referensz kérdések és referensz katalógusok 
hálózati tapasztalatairól, Karakó Józsefné pe-
dig az egyéb kiegészítő katalógusokról tartott 
összegző referátumot. 

Szeptember 27-én a Közgazdasági és Jogi 
Kiadó találkozót szervezett a tudományos, szak 
és közművelődési könyvtárosok számára. A 
megbeszélésen könyvtárunk részéről a központi 
könyvtár, a HMO, valamint a kerületi könyvtá-
rak több munkatársa vett részt. 

A FELNŐTT KÖNYVTÁRAKBAN 
Az elmúlt negyedévben több kerületi könyv-

tár fogadta a gyermekkönyvtárból átiratkozó 15 
éves olvasókat, igy a 8-as óbudai és a kispes-
ti 25-ös. 

Színvonalas könyv- és könyvtárbemutató f og -
lalkozást tartott a II. kerületi 37-es könyvtár 
a Thán Károly Vegyipari Szakközépiskola dolgo-
zók iskolájának. A hallgatók körében többek kö-
zött a bibliográfiai osztály Könyvkínálója aratott 
nagy sikert. 

A 12-es kőbányai könyvtár zenei részlegének 
rendezvényei: - Klasszikus müvek eredetiben és 
dzsesszben - Szimfónikus zenekari variációk 
- Mindenki összhangzattana - Bach-örökség 
- Hacsaturján kevésbé ismert müvei - Népsze-
rű összhangzattan - Brahms IV. szimfóniája 
/a Mindenki iskolája hallgatói részére / . A fog-
lalkozásokat Hegedűs Kálmán könyvtáros vezette 

A Kulich Gyula téri 44-es könyvtár művelő-
dési körében aktuális eseményekhez, évfordulók-
hoz kerestek irodalmat a fiatalok, játékos könyv 
tárhasználati vetélkedő formájában. 

A GYERMEKKÖNYVTÁRAKBAN 

A nyári szünidőben több napközis csoport lá-
togatta meg könyvtárainkat. Mind ők, mind a 
könyvtárakba látogató többi gyerek megismer-
kedett a folyóiratokkal, továbbá írókról és köny-

EZ TÖRTÉNT 



vekről beszélgetett, mesedélutánon, diavetité-
• •., fejtörőjátékon vett részt a 3 / 1 - e s , 5 - ös , 
8 -as , 8 /1 - es , 10-es, 17-es, 25-ös , 27 /4-es , 
32-es , 44-es gyermekkönyvtárakban illetve rész -
legekben. 

A 2-es gyermekkönyvtár julius-augusztus fo -
lyamán többfordulós zenei játékot szervezett, 
rendszeres zenehallgatással egybekötve. A já -
ték értékelése szeptemberben lesz. 

A 23-as gyermekrészlegében kézimunka szak-
kör kezdte meg tevékenységét: népi mintákat má-
solnak és varrnak ki, s előtte megismerkednek 
a tájegység népművészetével is. 

A 4 -es , 12-es , 17-es gyermekkönyvtár i l -
letve részleg rendszeresen kölcsönzött és tar-
tott foglalkozást nyári napközis táborokban. A 
4-es és 17-es könyvtár a Hiradó hasábjain szá-
mol be tevékenységéről. 

A 12-es könyvtár gyermekrészlege gazdag 
programot állitott össze a kerületi tábor résztve-
vői számára. A foglalkozások témái: Utazás 
meseországba, Indiánok hadiösvényen, Játsszunk 
bábszínházat, Édes hazánk könyvtárhasznála-
ti vetélkedő, logikai játékok, rejtvények stb. 

A 2-es gyermekkönyvtár "Mit olvassunk a 
nyáron" cimmel könyvajánló, könyvismertető 
foglalkozást tartott a margitszigeti úttörőtábor-
ban. Az l - e s gyermekkönyvtár szervezésében 
Aszódi Éva, a 9-es és 44-es könyvtárban pe-
dig Janikovszky Éva találkozott a VI. illetve 
VIII. kerületi úttörőtábor tagjaival. 

* 

SZAKFELÜGYELETI HÍREK 

Az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszer-
vezete könyvtárhálózatában a nyár folyamán fe -
lülvizsgálat folyt. Az összegező jelentést a 
szakszervezet vezetői megtárgyalják. 

Az "Olvasó Munkásért!" pályázatba benevezett 
könyvtárak munkáját a szakfelügyelők, megbizoU 
munkatársak és a hálózati központok bevonásával 
ellenőrizték. A vállalások részarányos teljesíté-
se dönti el, hogy a januári értékelésbe mely 
könyvtárak kerülnek. 

IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSEK 

Az igazgatóság junius 21-i ülésén megtárgyalta 
a bérbizottságjavaslatát a szeptember 1-től e se -
dékes bérrendezés helyi szempontjairól. 
. . . határozatot hozott a bérben legelmaradottabb 

kategóriába tartozók fizetésének a bérrende-
zés előtti megvizsgálásra és a tartós bér -
megtakarításból képezhető korrekciójára. 

. . . döntött a szocialista országokba tanulmány-
útra javasolt munkatársakról. 

. . . Hárgitai Nándorné párttitkár informált a VHI. 
kerületi pártbizottság számára a közművelő-
dési párthatározat végrehajtásáról készítendő 
jelentésről. 

. . . meghallgat ta Szőke Tiborné igazgatóhelyettes 
beszámolóját arról , hogy 
- az I. és a XV. kerületi Tanács VB a 

ESZEK jelentése alapján megtárgyalta és 
pozitívan értékelte a két kerület könyvtá-
rainak munkáját 

- elkészült a csepeli könyvtárak tevékenysé-
géről a kerületi tanács részére összeáll í -
tott jelentés is 

- a Szovjet Kultura és Tudomány Háza könyv-
tárának vezetője átadta a moszkvai Lenin 
Könyvtártól kapott Szabó Ervinre vonatko-
zó anyagokat. 

. . . megtárgyalta Gujgiczer Imréné személyze-
ti vezető tájékoztatását és javaslatát 
- az OMDK-ban tanulmányozott fénylyukkár-

tya rendszer alkalmazási lehetőségeinek 
felméréséről a személyzeti és munkaügyi 
nyilvántartásban 

. . . elfogadta a könyvkötészet tervmódositásí 
kérelmét 
. . . meghallgatta Poborl Ágnes KISZ-titkár be -
számolóját: 

- a Horányban megszervezett KISZ táborról, 
- a coswigi letéti könyvtárról, tudomásul 

véve, hogy Vándor Katalin Írásos jelenté-
se erről folyamatban van. 

Junius 28-án az igazgatóság döntött arról , 
hogy kibővített igazgatósági ülésen vitassák meg 
a központi könyvtárépületre vonatkozó funkcioná-
lis elképzelések tisztázatlan elvi kérdéseit. 

- döntött ösztöndíjas tanulmányutakra javasol-
takról 

- jóváhagyta Pobori Ágnes KISZ titkár kéré-
sét,hogy a kerületi könyvtárhálózatban s e -
lejtezendő napilapok egyszeri eladásából 
befolyt összeget a Fővárosi Tanács illeté-
keseinek jóváhagyásával - a VIT alapra 
befizethessék. 

. . . Szőke Tiborné igazgatóhelyettes tájékozta-
tást adott; 

- a bibliobusz tápraktár céljára szolgáló he -
lyiség igénylésének problémáiról 

- a julius 1-én tartandó oktatási bizottsági 
értekezlet napirendjéről 

- a tudományos - közművelődési intézmények 
koordinációs bizottságának a programter-
vezetéről. Kérte a vezető munkatársak vé-
leményét ennek a tervezetnek a Fővárosi 
Tanács Művelődésügyi Főosztályán tartan-
dó megvitatása előtt. 

- tájékoztatott arról , hogy junius 27-én Unne-



pélyes keretek között átadták a jutalmakat 
a 28-as és a 35-ös könyvtárban a "Kiváló 
Könyvtárak" munkatársainak 

Julius 5-én döntött elmaradott bérű dolgozók 
bérkorrekciójáról. 
. . . a HMO javaslatára határozottá rossz állagú, 
kevés olvasóval rendelkező 25/2-es gyermek 
fiókkönyvtár bezárásáról és a közelében lévő 
25/1-es fiók vegyes fiókkönyvtárrá szervezésé-
ről 
. . . meghallgatta Hargitai Nándorné osztályveze-
tőhelyettes beszámolóját a Városmajor utcai, 
fiókkönyvtár céljára felajánlott helyiség szemlé-
jének eredményéről 
. . . Szőke Tiborné igazgatóhelyettes beszámolt: 

- a XXI. kerületi Tanács VB junius 28-i , a 
kerület könyvtárügyével foglalkozó ülésé-
ről. A VB elismeréssel nyugtázta a könyv-
tárak tevékenységét, megfogalmazódott az 
a törekvés is, hog.v a szanálásra itélt é -
pületekben lévő gyermekkönyvtárakat meg-
felelő módon helyezzék el. 

- a VI. kerületi könyvtári szakfelügyeleti j e -
lentés junius 29-i megbeszéléséről, ame-
lyen jelen volt a kerületi lanáeselnökhelyet-
tes-asszony. A kerületi könyvtári problémák 
megvitatása során ígéretet tett a könyvtárak 
helyiségviszonyainak megvizsgálására és l e -
hetséges javulására. 

- a tudományos- közművelődési intézmények 
koordinációs programjának julius 1-én a 
Fővárosi Tanács Művelődésügyi Főosztályán 
megtartott megbeszéléséről. 

- az oktatási bizottság julius 1 - i üléséről, 
amelyen az intézet képzési, továbbképzési 
jelentését és következő évi tervét készítet-
ték elő. 

- a pénzmaradványok alapján eszközölhető költ-
ségvetési módosításról 

- a Fővárosi Tanács Müvei őri és ügy i Főosztá-
lyának 1977. julius 1. - 1978. augusztus 31. 
közti munkatervéről. Felhivta a figyelmet 
arra, hogy az osztályvezetők a vonatkozó 
programpontokat a munkaterv készítésnél 
vegyék figyelemig. 

- a Szabó Ervin bibliográfia elkészültéről 
- arról , hogy julius 20-án a Szolnok megyei 

SZMT központi könyvtár szocialista brigá-
dok részére szervezendő olvasótáborának 
résztvevői meglátogatják a központi könyv-
tárat 

. . . tudomásul vette Papp G.vörgvné gazdasági 
igazgató információit; 

- az 1978. évi költségvetési terv összeállítá-
sához szükséges igényekről és javaslatokról 

- a 20-as gyermekkönyvtár átalakításának mű-
szaki tervével kapcsolatos javaslatokról. 

. . . döntött személyi kérdésekről. 
Augusztus 1-én megtárgyalta az uj központi 

könyvtár funkcionális tervéről szóló előterjesz-
tést és lényeges módosításokat javasolt. Majd 
határozat született arról, hogy aug. 11-én osz -
tályvezetőkkel kibővített ülésen vitassák meg. 
. . . döntött arról , hogy a HMO és a gazdasági 
főosztály munkatársai tekintsék meg a XV. ke-
rületi tanács részéről - az egyik általános isko-
lában - könyvtár céljára fölajánlott helyiséget. 
. . . Révész Ferenc igazgató tájékoztatott arról , 
hogy a Fővárosi Közművelődési Bizottság meg-
tárgyalta és elfogadta a FSZEK hálózatszerveze-
tének továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatunkat. 
. . . döntött Gujgiczer Imréné személyzeti vezető 
előterjesztésére a tanulmányaikat ezévben befe-
jezett munkatársak bérének a már kialakított 
rend szerinti emeléséről. 
. . . határozott afelől, hogy a fonotékák karton-
tartására illetve javítására létszám átcsoporto-
sítással státuszt biztosit. 
. . . tudomásul vette az augusztus 20-i ünnepség 
előkészítéséről szóló tájékoztatást. 
. . . Horváth Györgyné SZR titkár informált a 
Közalkalmazottak Szakszervezetének Budapesti 
Bizottságától kapott összegről, amelynek differen-
ciált szétosztásához /tanszersegély, üdülési hoz-
zájárulás s tb . / az igazgatóság segítségét kérte. 

Szeptember 1-én igazgatósági tanácsülésen 
Szőke Tiborné igazgatóhelyettes adott tájékozta-
tást a könyvtárhálózatunk szervezetének tovább-
fejlesztésére készitett előterjesztésről, melyet 
a Fővárosi Közművelődési Bizottság elfogadott. 

Az igazgatósági tanács megtárgyalta a FSZEK 
1976-77. évi oktatási és továbbképzési jelentését, 
valamint az 1977/78-as oktatási és továbbképzé-
si tervet. 
. . . meghallgatta Gujgiczer Imréné személyzeti 
vezető tájékoztatását a könyvtár munkatársainak 
a besorolásáról és a béremelésről. 

Szeptember 20-án az igazgatóság megvitatta 
az 1978. évi karbantartási és felújítási tervjavas-
la tot ; 

i- a nov. 7- i ünnepség és jutalmazás előké-
szítését 

- Révész Ferenc főigazgató informált a MKE 
nov. 3-án, 4-én tartandó vándorgyűlésé-
nek előkészületeiről s azokról a feladatok-
ról, amelyek a FSZEK-ra, mint házigaz-
dára hárulnak 

- Sáfár Katalin KISZ titkárhelyettes beszá-
molt a Coswigban létrehozott könyvtári le -
tét átadásáról a KISZ Budapesti Bizottsá-
ga tulajdonába 

- Biróné Tóth Irén beszámolt a FSZEK 
klubjának tevékenységéről. Határozatok 
születtek a feltételek és a szervező mun-
ka javításának további segitésére. 



PÁRTHÍRFK SZAKSZERVEZETI HÍREK 

A juniusi taggyűlésen megvitatta és elfogadta 
l'obori Ágnes, Vándor Katalin és Vida Emilia 
tagfelvételét, valamint megtárgyalta Dobos P i -
roska beszámolója alapján "A pártpropaganda 
soron lévő feladatai, továbbfejlesztése" c . témát. 

Uj pártcsoportbizalmi választásra került sor 
a hálózatban. Berta Mária helyett az uj bizalmi: 
Bárczy Istvánné. 

A pártcsoportok megvitatták. "A lakóterületi 
politikai munka" ç . témát, valamint a II. félé-
vi munkaterv-ja vaslatot. 
A munkaterv elfogadására a szeptemberi tággytU 
lésen került sor . 

Az elmúlt időszakban a p'ártvesetőséfe à mun-
katervi feladatok mellett 

- véleményezte az uj besorolásokat, a bér-
emelés elvi szempontjait, 

- állást foglalt külföldi utazások, tanulmány-
utak személyi kérdéseiben. 

A Szabó Ervin centenáriumra megjelent 
ex libris és emléklap 
M Kiss József munkája 

Az SZB 1977. junius 22-én tartott ülésén az 
alábbiakat tárgyalta: 

- javaslatok külföldi tapasztalatcseréken 
részt vevő személyekre vonatkozólag, végzettség, 
nyelvtudás valamint tudományos munka alapján. 

- további javaslat két férfi és két nő mun-
katárs személyére akik jutalomként vesznek 
részt egy bécsi hajóuton. 

- Tóth Sándorné beszámolója a titkári érte-
kezletről. 

- információ a legutolsó igazgatósági érte-
kezletről-

Könyvtárunk szàkszervezeti vezetősége ebben 
az évben is méltó módon rendezte meg augusz-
tus 20. -a megünneplését. Ünnepi beszédet Sze-
derkényt Olga mondott. Az elnökségben Borne-
misza Lászlóné képviselte az SZB-t . Itt került 
sor a kitüntetések kiosztására is. 

Augusztus második felében nagy feladat há-
rult az SZB tagjaira, valamint a szakszervezet 
minden aktivistájára, mert a bérrendezés lebo-
nyolítása szoros határidőn belül zajlott. Az In-
tézet vezetősége, valamint az egyes vezetők f i -
gyetembe vették a bizalmiak kiterjesztett hatás-
körét és minden esetben az egységek vezetőivel 
együtt bevonták őket a javaslatok összeállításá-
ba. A bizalmiak ebben az esetben fokozottabban 
érezhették felelősségüket és döntésük fontossá-
gát, funkciójuk megbecsülését. 

Folyamatban van a munkahelyt légkör, mun-
kahelyi demokrácia vizsgálatával kapcsolatban 
folytatott beszélgetések feldolgozása. 



SZEMÉLYI HÍREK 

K i t ü n t e t é s e k 

Augusztus 20-a alkalmától 

Dr. Berza László a Budapest Gyűjtemény osztályvezetője a 

SZABÓ ERVIN EMLÉKÉREM, 

Király Lászlóné a hálózati és módszertani osztály vezetője a 

KIVÁLÓ NÉPMŰVELŐ, 
Bőta Gyuláné az 1. sz . gyermekkönyvtár főkönyvtárosa, 
l'app Györgyné gazdasági igazgató, 
Szabó Jánosné a HMO állományfejlesztési csoport vezetője, 
Szederkényi Olga a feldolgozó osztály vezetője, 
Tverdota Miklósné a 12-es könyvtár vezetőhelyettese. 
Zima Istvánné a bibliográfiai osztály tudományos munkatársa a 

SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT, 

Gulyás Andrásné a 11-es könyvtár raktárkezelője, 
Kutas Endréné személyzeti előadó, 
F . Török Istvánné a 48-as könyvtár raktárkezelője, 
Weigel József könyvkötő szakmunkás a 

KIVÁLÓ DOLGOZÓ, 

Bordács Andrea az olvasószolgálat tudományos munkatársa, 
Dr. Nóvák Tamásné a zenei gyűjtemény főkönyvtárosa, 
Sándor Ottóné a HMO olvasószolgálat és propaganda csoport vezetője a 

ESZEK KIVÁLÓ DOLGOZÓJA 

kitüntetésben részesült. 

K ü l f ö l d i t a n u l m á n y u t . 

1977. junius 28- julius 7-ig Reguli Ernő ösztöndíjasként Csehszlovákiában a Fábry Emlékház-
ban folytatott kutatómunkát a készülő bibliográfia számára. 

B é r k o r r e k c i ó 

Könyvtárunk dolgozói szeptember 1-től a 202/1977/M.K.15. / KM-MÜM sz . rendelet értelmében 
béremelésben részesültek. A béremelésre rendelkezésünkre álló összeg havi 336.000. - Ft volt. 
Ebből a kötelező béremelés 190.000 Ft . , a többi 146.000 Ft . -ot differenciáltan a végzett munka 
minősége és mennyisége, stb. szerint osztottuk szét. 

Béremelésben részesült összesen 882 munkatársunk, közülük 459 szakalkalmazott. 
A béremeléssel egyidejűleg a rendelet értelmében az uj besorolást elkészítettük. 

K i n e v e z é s 

Szeptember 1-től Kuli Ágota könyvtárvezetőt, a 3-as könyvtár vezető helyettesévé, Lendvai Ist-
vánné könyvtárvezetőt szeptember 15-től a 45-ös könyvtár vezetőjévé nevezte kl az igazgató. 

Á t h e l y e z é s 

Csató Lajos kisegítőt a 3-as könyvtárból a gondnokságra , Gál Tamás könyvtárost a 23-as könyv-
tárból a Budapest Gyűjteménybe, Hollós Péter könyvtárkezelőt a 14-esből a 38-as gyermekkönyv-
tárba, Kanyár Istvánné kisegítőt a gondnokságról az l - e s könyvtárba, Dr. Káldosi Rudolfné könyv-
tárost a 3-asból a 14-es könyvtárba, Kertész Istvánné könyvtárost a 37-esből a zenei gyűjtemény-
be, Papp György könyvtárkezelőt a 28-asból a 37-es könyvtárba, Tóth Gyuláné könyvtárkezelőt a 
11-esből a HMO-ra, Dr. Zoltán Józsefné könyvtárost az l -esből a 10-es könyvtárba helyezték át. 



Uj m u n k a t á r s a k 

Antal Gabriella könyvtáros /26-os könyvtár/, Bagi Hona könyvtáros /28-as könyvtár/, Baila 
Sarolta könyvtáros /3 -as könyvtár/, Bársony Istvánné könyvtárkezelő /25 -ös könyvtár/, Benko 
Mária könyvtárkezelő / 9 - e s könyvtár/, Czakó Péter könyvtárkezelő /3 -as könyvtár/, Cserháti Ta -
más könyvtárkezelő / 9 - e s könyvtár/, Cseriné Szilágyi Erzsébet könyvtárkezelő /12-es könyvtár/, 
C8ernetics Istvánné könyvtáros /18-as könyvtár/, Dányi Gabriella könyvtárkezelő /12-es könyvtár/, 
Dömötör Lászlóné könyvtárkezelő /28-as könyvtár/, Dreysler Edit könyvtáros /3 -as könyvtár/, Du-
dás István mllazaki ügyintéző /műszaki osztály/ , Faragó Mária könyvtáros /29-es könyvtár/, Fe -
hér Józsefné könyvtáros / 3 -as könyvtár/, Gregus Márta könyvtárkezelő /35-ös könyvtár/, Gulyás 
Ágnes könyvtárkezelő / 5 - ös könyvtár/, Hollósi Lajos szakmunkás /kötészet / , Isépy Sándorné 
könyvtári raktáros / 5 - ö s könyvtár/, Kaiser László könyvtáros /37-es könyvtár/, Kardos Mihály 
könyvtáros / 3 -as könyvtár/. Kollár Ágnes könyvtárkezelő /32-es könyvtár/, Leczki Margit könyv-
iári raktáros /12-es könyvtár/, Masatsch Andrea könyvtárkezelő / 6 - o s könyvtár/, Májer Anna 
könyvtáros /25-ös könyvtár/, Medzay Anikó könyvtárkezelő /19-es könyvtár/, Melxner Ágnes könyv-
tárkezelő / l l - e s könyvtár/, Mezey László könyvtáros /Budapest Gyűjtemény/, Mltru Alice könyv-
tárkezelő /38-as könyvtár/, Mlincsek István gépkocsivezető /üzemfenntartási osztály/ , Nagy Judit 
könyvtárkezelő / 9 - es gyermekkönyvtál'/, Orosz Csaba gépkocsirakodó segédmunkás /üzemfenntartá-
si osztály/ , Princz Ernőné könyvtáros /23-as könyvtár/, Sass Magdolna könyvtárkezelő / 6 - o s könyv-
tár / , Siska Éva számviteli előadó /pénzügyi és számviteli osztály / , Szalóki István könyvtáros /3 -as 
könyvtár/, Szert Béla könyvtári raktáros /olvasószolgálati osztály/ , Tar Béláné könyvtárkezelő 
/31-es könyvtár/, Tolvaj Gabriella előadó /szakfelügyeleti csoport / . 

K i l é p t e k 

Bach Terézia / l - e s könyvtár/, Balogh Ágnes /25-ös könyvtár/, Bartos Zoltán /üzemfenntartási 
osztály/ , Benczik Vilmosnó /23-as könyvtár/, Bognár János /olvasószolgálati osztály/ , Borbély La-
jos / 9 - es könyvtár/, Eberle Jenőné /38-as könyvtár/, Fehér Anna /9 - es könyvtár/, Buna Istvánné 
/29-es könyvtár/, Csepregi Kálmánná /38-as könyvtár/, Csige Éva /25-ös könyvtár/, Eberle Jenő-
né /38-as könyvtár/. Fehér Anna /9 -es könyvtár/, Gardovszky Viola /12-es könyvtár/, Hegyi Ju-
dit /37-es könyvtár, Kapuvári Zsuzsanna /6 - os könyvtár/, Kerek Szilvia /25-ös könyvtár/, Kiss 
Zsuzsanna /19-es könyvtár/, Kun Cecilia /38-as könyvtár/, Matolcsi Tamásné /HMO/, Meleg Gi-
zella /9--es gyermekkönyvtár/. Nagy Lászlóné /28-as könyvtár/, Nydl József /38-as könyvtár/, 
Szkokán Vilmos / 6 - o s könyvtár/. Tamás Péter /üzemfenntartási osztály/ , TUhegyi Ilona /25-ös 
könyvtár/, Varga Jánosné /28-as könyvtár/, Vasvári Anikó /38-as könyvtár/, Völgyesi Rózsa 
/3 -as könyvtár/. 

Ny ugd Í j a z á s 

Horváth Jánosné kézbesítő /gazdasági főosztály/ és Tompa Lászlóné könyvtári raktáros /27-es 
könyvtár/ nyugdíjba vonultak. Egészséget és jó pihenést kívánunk. 

S z ü l e t é s 

Csorna Mihálynénak /5 - ös könyvtár/ Ádám nevű kisfia, Dálnokiné Sellel Évának /14-es könyvtár/ 
István nevű kisfia, Kissné I'éhl Gabriellának /35-ös könyvtár/ Gábor nevü kisfia, és Zsák Lajos-
nénak Aötészet / Ildikó nevü kislánya született. A szülőknek és a kisbabáknak jó egészséget kívá-
nunk! 

GÁTI ISTVÁNNÉ PÁSZTOR MÁRIA 
1929 - 1977 

TÓTH LÁSZLÓ 
1916 - 1977 

Képzett könyvtáros éB bibliográfus volt. 
1951 óta dolgozott könyvtárunkban. Évekig mint 
kerületi könyvtárvezető, majd mint a Budapest 
Gyűjtemény tudományos munkatársa értékes 
munkát ejtett ki. Jelentősebb publikációi: A 
risorgimento magyar bibliográfiája, az 1958-
59-es és az 1963-as Évkönyvbe irt tanulmányai, 
valamint Gaal György: A tudós palótz levelei-
nek szerkesztése, bevezetése. Három gyermek 
anyja volt, fiatalon, súlyos betegség ragadta el . 
Emlékét megőrizzük. 

46 

Hosszú éveken át volt könyvtárvezető. Mű-
veltsége, irodalomismerete, a kultúraterjesz-
tés szolgálatában kifejtett tevékenysége tiszte-
letet ébresztett munkatársaiban és az olvasók-
ban egyaránt. 

Betegsége miatt korán ment nyugdíjba. Rész-
foglalkozásban a propaganda osztály munkatár-
saként szerkesztési és korrektori munkát vég-
zett. Példát adott munka- és ügyszeretetből, 
lelkesedése bennünk él tovább. 
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GONDOLATOK A KE3Z-ROL 

Az elméleti Írások a közösségek életében há-
rom fejlődési szakaszt különböztetnek meg; a 
holt keret, a vezetői követelés, és az aktiva kö-
vetelégének szakaszát. Az elmélet csirái fel lel-
hetők már Makarenko müveiben is . Mindeneset-
re két tényezővel számolni kell az elmélet gya-
korlatra való alkalmazásánál ; azzal, hogy itt 
általában van szó közösségről és nem e l s ő s o r -
ban KISZ-közösségről, és azzal , hogy a közös -
ség kialakulásához többé-kevésbé zárt, egységes 
szervezeti keret szükséges. Sok meddő vitát lát-
tam—hallottam , amely azért volt terméketlen 
szócséplés , mert a résztvevők a közösséget a 
KISZ-szel azonosították. Sok alapszerv a hely-
telen felfogás miatt bukdácsol a holt keret szint-
jén. Ha rossz a közösség, akkor a KISZ sem 
tud csodát tenni. Jó közösség könnyebben alakul 
ki olyan munkahelyen, ahol hasonló érdeklődésű 
emberek vannak együtt, nagyobb létszámban. Va-
gyis a munkahely szervezettségének sajátosságai 
is befolyásolják a közösség minőségét, arról 
nem is beszélve, hogy különböző korosztályú 
emberek szoktak együtt dolgozni. Ez persze 

nem vom tkozik az iskolákra, ahol az oktató-ne-
velő munkát sokkal jobban össze lehet kapcsolni 
a mozgalmi munkával - bár lehet, hogy ebben 
tévedek. 

Tapasztalataim szerint 15-20 fős csoportok-
ból már egészen jó közösség kovácsolódhat ö s z -
sze , de ezt az "összezártság" körülményei 
nagy mértékben befolyásolják. Ha a szervezeti 
keretek tágabbak, szétfolyhat a társaság, a k ö -
zösség, nehéz azt összetartani. 

Még egy fontos dolog - tulajdonképpen az ih-
letett a cikk "elkövetésére": a mozgalmi évad 
rendszere, amely az iskolák nyári vakációjához 
igazodik, a tanévet, nêm pedig a naptári évet 
veszi f igyelembe. Szerintem a munkahelyi s za -
badságolások nem indokolják a nyári "uborka-
szezon"-nak azt a mértékét, ami Idén is j e l lem-
ző volt. Nem jó az ilyen mértékű lazítás. Nem 
ez az első jobbító szándékú baki, ami az i f júsá-
gi mozgalmi munkára jellemző - s ugy gondo-
lom, ez a probléma "felülről" nem oldható meg. 
Szerintem az "évadzárásokat" augusztusban is 
elég lenne megtartani. 

GERBNER MIHÁLY 

I F J Ú S Á G I 
MELLÉKLET 

* 
A FŐVÁROSI SZABŐ ERVIN KÖNYVTÁR 

KISZ SZERVEZETÉNEK HÍRADÓJA 



BIBLIOGRÁFIA A NAGY OKTÓBERI SZOCIALISTA FORRADALOMRÓL 

A Nagy Október magyar nyelvű irodalma. Vá-
ogatott bibliográfia / B p . / Kossuth Kvk., 1977, 

i l l 1.) 

A huszonnegyedik órában kapták kézhez a 
könyvtárosok, propagandisták, tanárok, kulta-
rosok és az érdeklődők a Nagy Októberi Szoci-
alista Forradalom 60. évfordulójára megjelent 
bibliográfiát, amelyet a Kossuth Kiadó "Pikier 
Blanka" szocialista brigádja társadalmi munká-
Uin készitett. Gondozásában a bibliográfiai o s z -
tályunk munkatársa Gáliczky Éva nyújtott segít-
séget. 

A könyv három fő fejezete a Nagy Október-
ről, annak szépirodalmi ábrázolásáról és a 60 
év fejlődéséről szóló munkákat szedi egy CBO-
korba. 

Az I. fejezet először a már eddig megjelent 
bibliográfiáktól, kronológiáktól ad felsorolást. 
A második rész Lenin forradalom alatti beszé-
deit és írásait sorolja fel . Külön kerül említés-
re a Lenin Összes Müvei 2. kiadása, mint l e -
lőhely és külön a gyűjtemények, válogatások, 
önálló kötetek. A harmadik rész a Lenin-élet-
rajzokat, a róla szóló visszaemlékezéseket, ta-
nulmányokat, cikkeket sorolja fel. A negyedik 
rész a Nagy Októberi Szocialista Forradalomról 
szóló összefoglaló müveket, dokumentumokat, 
monográfiákat, tanulmányokat mutatja be. Az ötö-
dik rész a Forradalom harcaiban részt vett in-
ternacionalisták tevékenységének megismerésé-
ben nyújt segítséget, a hatodik pedig e nagy 
történelmi sorsfordulónak a nemzetközi munkás-
mozgalomra gyakorolt hatását mutatja be. 

A II. fejezet első része a regények, memo-
árok felsorolását adja. A második rész formá-

jával és tartalmával egyaránt a műsoros ren-
dezvények készítésének lehetőségét sugalmazza. 
A harmadik a képanyagról,a negyedik a fellelhe-
tő diafilmekről ad tájékoztatást, az ötödik pe-
dig a zenemüvekről. 

A ül . fejezet a Szovjetunió 60 éves fejlődé-
sét bemutató müvekből ad Ízelítőt. Első része 
összefoglaló müveket, történelmi tárgyú munká-
kat sorol fel. A második rész pártdokumentumo-
kat, a tömegszervezetek tevékenységével foglal-
kozó munkákat tár fel , a harmadik a szovjet 
állam tevékenységének, be l - és külpolitikájának 
megismeréséhez ad segítséget, a hatodik pedig 
a gazdasági élettel foglalkozó könyveket soro l -
ja fel . Az ötödik a tudományról, a hatodik a 
kulturáról, ezen belül a nevelésről, irodalom-
ról, f i lmről, színházról, zenéről ad áttekintést, 
a hetedik pedig a magyar-szovjet kapcsolatokról. 
Ez utóbbinak van egy epilógusa, amelyik a jubi-
leumi m unka versennyel kapcsolatos főbb doku-
mentumok lelőhelyét adja meg. 

A függelék a 60. évforduló alkalmából 
1977-ben megjelenő könyvekről ad felsorolást 
a könyvkiadók tájékoztatása alapján, kiadók s z e -
rint. Cim- és névmutató segiti a tájékozódást. 

A bibliográfia az évforduló után is hasznos 
segédeszköze lesz a témában irodalmat kere-
sőknek, vizsgázóknak, könyvtárosoknak, ünne-
pi műsorok készítőinek, a vetélkedők szervező-
inek és résztvevőinek. Alapos, sokf és sokfé-
le anyagot sorol fel . Elismerés Illeti a Kossuth 
Kiadót, egyrészt az összeállításért, másrészt 
azért, hogy egy Jó könyvtári segédeszköznek sa -
ját lehetőségei jóvoltából nagyobb példányszá-
mot és publicitást biztosított. 

PÁDÁR ÉVA 

Könyvismertetés. 
/Geiringer, Karl: Johann Sebastian Bach. A 
szerző munkatársa: Irene Geiringer. Fordította: 
Vámos Magda. Budapest, Zeneműkiadó, 1976. 
296 1 . / 

A 78 éves osztrák származású amerikai ze -
netudós, aki 1929-től hosszú ideig a Gesellschaft 
der Musikfreunde könyvtárosa és levéltárosa volt, 
ezt a könyvét 1966-ban irta. 

Könyve Előszóból, három Részből, Epilógus-
ból és Függelékből áll. Az első rész igen jó é -
letrajz, az ősöktől az egyenesági leszármazottak 

BACH ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA 

haláláig. A második rész a zene fejlődésének 
azt az állapotát mutatja meg, amelyet Bach to-
vábbfejlesztett és bizonyos fokig le is zárt. A 
harmadik rész Bach müveit elemzi, az Epilógus 
pedig a nagy zeneszerző halála után kezdődő 
Bach-kultusz állomásain vezet végig bennünket 
egészen napjainkig. A Függelék rövidltésjegyzé-
ket, válogatott Bach-blbliográfiát, mű- , hely-
és névmutatót tartalmaz. 

Az életrajz bemutatja nekünk Bach életpályá-
ját, tehetségét, és energiáját. Nagyon érdekes 
weimari alkotó korszaka, amelyről igen keveset 
tudunk, mivel a korabeli hivatalos körök el akar-



ták azt feledtetni. E törekvésük jól sikerült, 
Goethe is csak Mendelssohn révén ismerte meg 
Bach zenéjét. 

Életének és munkásságának utolsó, legfontosabb 
korszaka a lipcsei kántorság. A mélyen vallásos 
Bachot az uj feladatok indították az állás elfogadá-
sára, bár ez a lépése nem biztatott sok jóval. 
A városatyák "jobb hiján" nevezték ki a Tamás-
templomba, eddigi állása nem volt tul tekinté-
lyes, kevés müve volt ismert nyomtatásban és 
egyetemi végzettséggel sem rendelkezett. Ezen 
a külső képen nem sokat segíthetett az, hogy 
zenészkörökben mint kiváló orgonistát, orgona-
szakértőt és kiváló muzsikust már ismerték. 

Bach első lipcsei évében gyakorlatilag minden 
héten bemutatott egy uj müvet, de hiába, nem 
nyerte meg sem felettesei, sem a városatyák 
rokonszenvét. Sok sérelme következtében a le -
hetséges mértékig hanyagolni kezdte a kántori 
teendőket, inkább az egyetemi ifjúság Collegi-
um Musicumának hangversenyein tevékenykedett, 
utazgatott orgonák ellenőrzésére és hangverse-
nyekre más városok!». így találkozott Nagy Fri -
gyes porosz'királlyal is Berlinben. Ekkor már 
tudós zenével foglalkozott, ilyen mii a Musi-
kalisches Opfer is. Bezárkózással reagált a 
"gáláns" zene hivei részéről őt ért támadások-
ra, és továbbra is olyan "elavult"zenéket irt, 
mint A fuga művészete , utolsó, befejezetlen 
müve és más egyeljek. 

A szakemberek szerint Bach zenéje halála 
után egy időre feledésbe merült. Fő okai közé 
az örökség kottaanyagával való nem mindig jó 
bánásmódot sorolhatjuk, de a lipcsei városatyák 
is keveset tettek Bach zenéjének népszerűsíté-
séért. 

A mü második része a hangszerek és a zenei 
formák fejlődésének azokat az eredményeit mu-
tatja be, amelyeket Bach is felhasznált és to-
vábbfejlesztett. A korálról, a billentyűs hang-
szerek temperál ás áról és az orgonáról szóló 
fejezetek különösen érdekesek. 

A harmadik részben müveket elemez a könyv 
irója. Nagy erénye ennek a résznek - akárcsak 
az előzőnek - a laikusok számára is érthető ma-
gyarázat. Még a kottaszemelvények is a közért-
hetőséget szolgálják. Bach kiválóan ismerte ko-
ra zeneirodalmát, ezért tudott angolos, franci-
ás, olaszos zenét irni. Láthatjuk, hogyan válik 
Bach zenéjévé egy Corell i - vagy Vivaldi-téma, 
Hogyan irta át egyes régebbi darabjait. Megis-
merjük paródiatechnikáját, prozódiai, metrikai, 
ritmikai járatosságát la. Érdekesek a lábjegy-
zetekben szereplő utalások, van köztük több, 
amelyből kiderül, hogy jó pár, a BWV-ben sze -
replő mü az ujabb kutatások alapján nem tekint-
hető Bach szerzeményének. 

Az Epilógus a Bach-kultusz történetét követi 
nyomon napjainkig és bemutatja azt a hatalmas 
munkát, amit müveinek felkutatására, közlésé-
re fordítottak. Megismerhetjük nagy vonalakban 
a tudományos módszereket, amelyekkel hitelesí-
tik, bizonyítják a müvek eredetiségét. A rövidí-
tésjegyzék felsorolja a legfontosabb Bach-kiadá-
sokat és a kutatással foglalkozó folyóiratokat. 
A rövid bibliográfia nem teljes, főleg a német és 
angol nyelvterület anyagából közöl címeket. Az a 
felsorolás még hiányosabb, amely azt mutatja, 
kik azok a zeneszerzők, akikre erőteljesen hatott 
Bach zenéje. A hiánvokat nem elércé mncrvarázza 
az, hogy a könyv az amerikai olvasók számára 
készült. 

Mindent összevetve a könyv nagyon jó mü, 
lefordítása és közreadása jó ötlet volt. 

GERBNER MIHÁLY 

A KÉSEDELMI DIJAK BESZEDÉSE 
/részlet a munkaköri leírásból/ 

Olvasó nyavalyogva kering, hamuszínű az arca, 
Visszahozott könyvvel sandán közelíti a pultot, 
Oh, a jegyét oly búsan nyomja az árva kezembe, 
Hogy még kardszemü Árész mord szive is könyörülne. 
Kartárs! Szíved erősítsd, szedd be kevélyen a díjat! 
Tántorítani téged asszonyi báj sose tudjon! 
Szűz zokogás se ijesszen, férfiak átka se bántson, 
Késedelmi naponkint és a visszahozott könyv 
Száma szerint kell bátran tiz fillért bezsebelni, 
Tiz nap után meg húszra emeljed zord hadisarcunk, 
Tedd el a pénzt és ird sietősen róla a nyugtát, 
És megirása után, szőrösszívű, nyomd a kezébe! 

KOVÁCS GYÖRGY 



KÉPZELT PÁRBESZÉD KOVÁCS GYURKÁVAL, A KÉSEDELMI 
DÍJAKRÓL SZÓLÓ VERSE KAPCSÁN 

Gyurka barátomnak modtam : leközöljük a verset, 
melynek nagyszerűsége a mennyet verdesi szinte. 
Erre imígyen szólt: nofene, tul szépek a jelzők, 
hisz gonoszul megnyirbáltátok e "mesteri müvet". 
Erre feleltem én: nem ok nélkül cselekedtük, 
mert a hexametert te túl hosszúra növelted 
s igy az hét-, meg nyolcütemes sor lett a kezedben. 
Szó ami szó - mondá - , az időmértékre ügyelni 
nem tudok én, mert senki se szólt rám eddig ez okból. 
Ámde sebaj, jobban megy a munka, ha többen is érzik, 
mit, hogyan ir, hogy versel meg költői szabadság. 
Hogyha segítésemre a társak felsorakoznak, 
Bírálnak, ledorongolás nélkül, szeretettel. 

GERBNER MIHÁLY 

OLVASÁSRA AJÁNLJUK 

BÉKE ÉS SZOCIALIZMUS 

Miért tartunk a kommunistákkal ? = Béke és Szocializmus. 1977. 7. sz . 

A folyóirat szerkesztősége felkérte olvasóit, hogy válaszoljanak a fenti kérdésre. E számban 
Mexikó, Finnország és az NDK válasza olvasható. 

Cantero. Manuel: A külső tényezők szerepe és jellege. = Béke és Szocializmus. 1977. 8. sz . 

A Chilei Kommunista Párt Központi Bizottságának tagja, cikkében ir a Népi Egység kormány-
programjának alapelveiről és elemzi az Allende kormány megdöntésének okait és körülményeit. 

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 

Papp István: Néhány uj vonás közművelődési könyvtáraink fejlődésében. = Könyvtári Figyelő. 1977. 
1 -2 . sz . 

KÖNYVTÁROS 

Horváth Tibor: A magyar nyelvű tezauruszok szabványa. = KönyvtároB. 1977. 7. sz . 

Korunkban megsokasodott a fontos információt tartalmazó dokumentumok száma, s osztályozásuk 
a hagyományos módon nem kielégitő. Ezt a problémát igyekszik megoldani a tezaurusz. 

MAGYAR TUDOMÁNY 

Berend T . Iván: Mai gazdaságpolitikánk - történelmi összefüggésben. = Magyar Tudomány. 1977. 
5. sz . 

Elemzi az V. ötéves terv gazdaságpolitikájának főbb kérdéseit, a világgazdaság problémáinak tük-
rében. 



Köpeczi Béla: Korunk eszmei áramlatai és a mai francia irodalom. = Magyar Tudomány. 1977. 
7 -8 . sz . 

Az elmúlt 30 év francia irodalmának termését vizsgálja. Ir az "uj kritika", az "uj regény", a 
"neo-avantgarde" és az egzisztencialista próza törekvéseiről. 

MOZGÓ VILÁG 
Szilágyi Ákos; Lirától az epikáig. = Mozgó Világ. 1977. 3. sz . 

Áttekintés a mai magyar irodalomról. 

NEMZETKÖZI SZEMLE 

Szobakin,Vagyim: Helsinkitől Belgrádig. = Nemzetközi Szemle. 1977. 6. sz . 

A záróokmány főbb kérdéseit, elsősorban az emberi jogokról szóló fejezetét elemzi. Foglalkozik 
a belgrádi találkozó feladataival is. 

/A Nemzetközi Szemle hat cikke foglalkozik a nyugati ifjúsági és diákmozgalmakkal J = Nemzetközi 
Szemle. 1977. 7 -8 . sz . 

NÉPMÜVE LÉS 

Szabó István: Filmterjesztésünk ma és holnap. = Népmlivelés. 1977. 7. sz . 

A tanulmány a filmterjesztés a látogatottság, filmátvétel és a bemutatás kérdéseit vizsgálja, to-
vábbá a mozihálózat technikai, gazdasági és személyi problémáit. 

PÁRTÉLET 

Kornidesz Mihály: A/, esti és levelező oktatás, a továbbképzés, a felsőoktatásban. = Pártáiét, 1977. 
8. SZ. 

SZOCIOLÓGIA 

Visegrádi hiedelemkonferencia. A hiedelmek természete, szerveződése és szerepe a mindennapi 
tudatban. Visegrád 1975. április 28-30. = Szociológia. 1976. 3 -4 . s z . 

TÁRSADALMI SZEMLE 

Szabó Bálint; Proletárdiktatúra - szocialista demokrácia. = Társadalmi Szemle. 1977. 6. sz . 

Először röviden áttekinti a szocialista állam kialakulását, ellentétbe állítva a burzsoá állammal, 
a továbbiakban a magyarországi szocialista demokrácia fejlődésének állomásait taglalja. 

( 'vári Miklós: Kulturális politikánk időszerű kérdéseiről. = Társadalmi Szemle. 1977. 7 -8 . sz . 

A szerző végigkíséri kultúrpolitikánk fejlődését az 1958-as irányelvek megjelenésétől a XI. Kong-
resszus határozatáig. 

TERMÉSZET VILÁGA 

Kovács Kornél - Soós József: A biológiai aszimmetria eredete. = Természet Világa. 1977. 7. sz . 

1956-ig általánosan elfogadott volt az anyagi világ szimmetrikus képéről szóló tan. Azóta két ame-
rikai tudós rámutatott, hogy az anyagnak van egy számunkra uj, alapvető tulajdonsága az aszim-
metria. 

VALÓSÁG 

Szitányi György: Mit csinál a hetvenes évek magyar reklámja? = Valóság. 1977. 7. sz . 

Beszél a reklámok fajtáiról, elemzi egy-egy konkrét reklám hatáslehetőségét. A cikket izgalmas-
sá teszi a szerző kritikus és csipős stilusa. 

Macskássy Kati: "Nekem az élet teccik nagyon." = Valóság. 1977. 8. sz . 



\ cikk írója fi lmrendező, aki most készítette el dokumentumfilmjét cigánygyerekek rajzai alap-
ján. Öt gyermek vallomását olvashatjuk körülményeikről, vágyaikról és félelmeikről . 

VILÁGOSSÁG 

Balogh Tibor: Játék, szükséglet, tevékenység. = Világosság. 1977. 7 . s z . 

A szerző a játéktevékenység pszichológiáját je l lemzi .A továbbiakban két neves pszichológus -
Leontyev és Lewin - játékfelfogását hasonlítja ö s sze . 

VIT OLVASÓSZOLGÁLAT 

Felhívjuk a könyvtárak munkatársainak f i -
gyelmét, hogy november 1-től a József Attila 
lakótelepi 48, s z . könyvtár /Börzsöny u. 9 -11 . 
Te l . : 272-012, megközelíthető a 81-es autóbusz-
sza l / VIT OLVASÓSZOLGÁLATOT indít, amely -
nek keretében biztosítja az Ifjúsági Lapkiadónál 
megjelent VIT bibliográfia uj bővített kiadásá-
ban feltárt anyagot. Az újságcikkekről másola-
tot készítenek, művelődési Intézményeknek, k e -
rületi KISZ Bizottságoknak térítésmentesen, 
egyéni érdeklődőknek a hivatalos díjszabásban 
megállapított összegért . 100 Ft ellenében hang-
zó anyagot is kölcsönöznek az Ifjúsági találko-
zókról . 

MAGYAR KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG 
BUDAPESTI BIZOTTSÁGÁNAK 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A KISZ Budapesti Bizottsága a XI. VIT tiszteletére karikatúra pályázatot hirdet. 
A karikatúrák művészi s/.invonalon kapcsolódjanak az "Antiimperialista szolidaritás béke és barát-
s á g ! " jelszóban kifejezett célokhoz, mindenekelőtt a tartós békéért, biztonságért és társadalmi ha-
ladásért, az imperializmus, - az ujgyarmatosltás, - a fajüldözés, a reakció ellen foglaljanak állást. 

Pályázni lehet, minden, a témához kapcsolódó, még nem publikált, illetve más pályázatra nem ne -
vezett karikatúrával, karikatúra-sorozattal. 

A pályaműveket 1977. november l - i g kérjük a KISZ Budapesti Bizottsága Agit. Prop, és Kult. O s z -
tályára / B p . VIN. , Köztársaság tér 2 7 . / c ímre beküldeni. A borításra kérjük ráírni: "VIT karika-
túrák" . 

A pályamüvek elbírálását szakmai zsűri végzi. Eredményhirdetés 1977. november 15-én. 
A legsikeresebb alkotásokat az ifjúsági lapok közlik / a szokásos jogdíj térítésével / . 

A díjazott alkotásokból tablókat készíttetünk a művelődési házakban, illetve Ifjúsági klubokban ván-
dorkiállítást szervezünk. Az igy felhasznált alkotásokért a KISZ Budapesti Bizottság jogdijat f izet. 

* 



A KISZ Budapesti Bizottsága és a Magyar Rádió a XI. VIT tiszteletére pályázatot hirdet beat-dalok 
Írására. 
A dalok zenéje és szövege művészi színvonalon kapcsolódjon az "Antiimperialista szolidaritás, bé -
ke és barátság!" jelszóban kifejezett célokhoz, illetve a fiatalok mai életéhez, munkájához a huma-
nizmus, a társadalmi haladásba vetett hit eszméjéhez. 

A dalokat 1977. november l - i g kell a KISZ Budapesti Bizottsága Agit. Prop, és Kult. Osztályára 
/Bp. VIII., Köztársaság tér 2 7 . / leadni a Rádiónál szokásos formában. /6 pld. kotta, vers és 
hangszalag./ 

A pályázatra kizárólag olyan alkotásokat lehet beküldeni, amelyek bemutatón /Rádió, T V / , vagy 
más pályázaton még nem szerepeltek. 

A legjobb dalokat szakmai zsűri értékeli. Megfelelő színvonal esetén a Magyar Rádió a dalokat nép-
szerűsíti és a Hanglemezgyár lemezen megjelenteti. 

Eredményhirdetés 1977. december 1-én. Az eredményhirdetésről a Magyar Rádió és az ifjúsági la-
pok tájékoztatást adnak. 

Díjazás: (mindkét pályázat esetében) 

I. dij 1978-ban EXPRESS csoporttal jutalomut 
II. dij 1978-ban egy szocialista országban 2 hetes üdülés 

III-X. helyezetlek: értékes tárgyjutalomban részesülnek. 

KISZ Budapesti Bizottsága 

A pályaműveket október 15-ig kell leadni Héczey Margitnál (HMO). 

KISZ HÍREK 

- A j un i us 18-19-1 jól sikerült horányi kirán-
duláson huszonkét, a szeptember 10-11-i 
hollókői túrán tizenhárom fiatal vett részt. 

- A kerületi VIT-vetélkedőn /szeptember 22-
én/ alapszervezetlink I. helyezést ért el . A 
résztvevő öt versenyző - Gál Katalin, Gerb-
ner Mihály, Katona Péter, Kovács György 
és Szabó Ervin Károly a központi KISZ-cso-
port tagjai - fejenként 200-200 Ft-os könyv-
utalványt nyertek. 

- A pótmama-szolgálat ismét "üzemel"! Érdek-
lődni Jakus Erikánál lehet. /10-es kerületi 

könyvtár, Tel . ; 113-822/. 
- Az október 1 - i klub évadnyitó sok érdeklődő-

vel, igen kellemesen zajlott le . 
- Az október 12-i önkéntes véradásra 20 KISZ-

es jelentkezett. 
- A Nemzeti Muzeum KISZ alapszervezetének 

felhívása alapján - kellő számú jelentkező 
esetén - tárlatvezetést biztosítanak. Érdek-
lődni a HMO-n lehet. 

- A z Igazgatóság döntése szerint október 1-től 
- kisérleti jelleggel - az előadások és műso-
rok ezentúl csütörtökön lesznek. Szombaton-
ként szabadfoglalkozásokat tartunk. 
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