




GONDOLATOK A DC. 

Amikor a Magyar Könyvtárosok Egyesületé-
nek elnöksége ugy határozott, hogy az idei Ván-
dorgyűlést a Szabó Ervin centenárium rendez-
vényeinek sorába iktatja, valamennyien tudatá-
ban voltunk nagy felelősségünknek. És amikor 
Sándor Ottóné, elnökségünk tagja bejelentette, 
hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kollek-
tívája vállalja a szervezést és az előkészítést, 
valamennyien tudtuk, hogy az évről-évre több 
könyvtárost megmozgató akoió Ugye jó kezek-*-
ben van. Megalakult a szervező bizottság, meg-
kezdődött a munka. A téma : Szabó Ervin örök-
ségének mai perspektívái - a könyvtárak szere-
pe a közművelődésben, a tudomány és az okta-
tás területén. Eleven téma, mint ahogyan ele-
venen él és virágzik Szabó Brvin öröksége is . 
Különösen aktuálissá teszi, fejlődésünk szinté-

VÁNDORGYŰLÉSEN 

zise és távolabbi célkitűzéseink meghatározása: 
a nemrégiben hozott Közművelődési Törvény. 

K ö n y v t á r é s t á r s a d a l o m 
Szabó Ervin a társadalmi elkötelezettségű 

könyvtáros halhatatlan példaképe. Tudatában volt 
a könyvtár és a társadalom dialektikus össze-
függéseinek. A könyvtárakból fegyvert kovácsolt 
a társadalom fejlődéséért vívott harchoz - ez 
a harc sokáig egyenlőtlen fegyverekkel folyt a 
közművelődésért, amely elengedhetetlen mozza-
nat a fejlődésben. "Az a felelősség - mondotta 
dr Boros Sándor kulturális miniszterhelyettes 
az előadásában - , amelyet hosszú időn keresz-
tül nagyrészt, esetenként és helyenként pedig 
teljes egészében is a könyvtárak vállaltak ma-
gukra a művelődésben, ma szélesebb körben 
oszlik meg. Ez kétségtelenül gyarapítja a mü-
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velődés forrásait , erőit és segíti a könyv és a 
könyvtárak művelődési szerepének fokozódását 
i s . . . v á l t o z o t t a közművelődés társadalmi 
környezete, szélesebb értelmezést fcapótt társa-
dalmi szerepe. Hagyományos intézményeinknek 
e b b e n a környezetben kell eredményesen tevé-
kenykedniük. " 

A t á r s a d a l o m t á m o g a t á s a 
Szabó Ervin életében a könyvtárak - a köz-

művelődés hagyományos Intézményei - el lensé-
ges társadalmi környezetben működtek, legalább-
is azok, amelyek céljuknak a nép felemelését, 
az igaz közművelődést, a haladó gondolat és tu-
dás terjesztését tűzték ki . Ma a könyvtárak tár -
sadalmunk támogatását élvezik. Olykor - mi 
könyvtárosok - talán kevésnek érezzük ezt a tá-
mogatást, de objektiven el kell ismernünk azt, 
hogy a támogatást az adott anyagi lehetőségek-
hez képest megkapjuk, esetenként bőkezűen is , 
hiszen a fejlődés ezen a területen sem teljesen 
egyenletes. Farkasinszky Lajos, Budapest Fővá-
ros Tanácsa VB elnökhelyettese a megnyitó be-
szédében erről beszélt . Nem kevés az , amit 
a Főváros a könyvtárügyre szentelt és a fővá-
rosi közművelődési könyvtári hálózata jól sá -
fárkodott azzal, amit kapott. És beszélt arról 
i s , hogy a következő években, évtizedekben mi-
lyen támogatást ad majd a főváros társadalma 
a könyvtárainak. Szabó Ervin elképzelései va-
lóra váltak és gyümölcsözően bontakoznak ki. 

K ö n y v t á r a k é s a t u d o m á n y 
Szabó Ervin a könyvtárakat a tudományok 

müvelésére szolgáló műhelyeknek is tekintette. 
Maga is tudós volt - nem csak könyvtár tudós, 
bibliológus, bár annak is jelentős. Ezt a köve-
telményt a könyvtárakkal szemben ma maga a 
társadalom állítja fel . A tudomány egyre na-
gyobb szerepet játszik a közgondolkodás kiala-
kításában - mutatott rá előadásában Köpeczi 
Béla akadémikus, a MTA főtitkárhelyettese. 
"Leszükitő volna az a felfogás - mondotta - , 
amely szerint a tudomány és a tudománnyal 
való foglalkozás nem jelent egyebet mint kizá-
rólag bizonyos általános műveltségi vagy szak-
ismereteknek a ter jesztését . Erről nincs szó. 
Maga a tudomány is hozzájárulhat speciális 
eszközeivel ahhoz, hogy az ember formálód-
j o n . . . és ha ezt a tevékenységet megfelelően 
be tudjuk építeni egész közművelődésünkbe és 
azon belül természetesen a könyvtári munkába, 
akkor azt hiszem korszerűbbek leszünk." Befe-
jező szavai: "Azt szeretném ajánlani, hogy mind 
a tudományos kutatásban, mind pedig a tudomá-
nyos eredmények népszerűsítésében működjünk 
együtt." 

O k t a t á s é s k ö n y v t á r 
Szabó Ervin korában és halála után még év-

tizedekig, hazánk felszabadulásáig, az oktatás 

az elnyomó osztályok manipulációs eszköze volt 
elsősorban a népoktatás terén. Ez ellen vette 
fel Szabó Ervin a harcot, akkor, amikor a 
könyvtárat az ifjúság oktatásának, nevelésének 
szolgálatába is állította. Szocialista társadalmunk-
ban a könyvtár az oktatás fontos eszközévé vált, 
az oktató intézményeken belül i s , azokon ktvül 
is azonos ideológia alapján segítik a közművelő-
dést, a tudás megszerzését. Dr. Héberger Ká-
roly, a Budapesti Műszaki Egyetem Központi 
Könyvtárának igazgatója az előadásában idézi a 
MSZMP KB határozatát: "Az oktatás-nevelés ta r -
talmának továbbfejlesztése során abból kell kiin-
dulni, hogy az oktatási intézmények nem tanít-
hatnak meg mindent, ami az életben szükséges . . . 
A tudományos-technikai fejlődés mai szakaszában 
iskoláink csak ugy felelhetnek meg a társadalmi 
követelményeknek, ha a tanulók gondolkodását 
fejlesztve kialakítják a továbbtanulás igényét és 
képessé teszik őket a folyamatos önművelésre." 

Az önművelés legjobb és legszélesebb körben 
használható eszköze a könyvtár, amint azt Boros 
miniszterhelyettes is hangsúlyozta. Olyan esz -
köz, amellyel nagy eredményeket értünk el , de 
amelynek felhasználása még távolról sem felel 
meg a lehetőségeknek. A könyvtári munkában a 
legfontosabb az - állapította meg Héberger Ká-
roly, hogy a hallgatók olyan szemléletét alakít-
sa ki, amelyben természetes az uj ismeretek ke-
resése , befogadása, lényegében tehát a tanulmá-
nyok befejezése után az ismeretek rengetegében 
az önálló eligazodás és fejlődés. 

S z a k m a i I n f o r m á c i ó 
Szabó Ervin korában a szakmai információ 

és a szakkönyvtárügy még gyermekcipőben járt 
- különösképpen a társadalomtudományok terüle-
tén. Ő volt az, aki fellBmerte e tekintetben Is 
a könyvtár feladatát és a vezetése alatt álló 
könyvtárat a társadalomtudományok alapkönyvtá-
rává, e tudományok művelésének bázisává formál-
ta. Az ő megalapozó munkásságának az eredmé-
nye volt a felszabadulás utáni ez irányú erőtel jes 
fejlődés, amelynek elismeréseképpen ma a Sza-
bó Ervin Könyvtár az országos szociológiai szak-
könyvtár. A szakkönyvtárak és a szakkönyvtári 
információ fejlődése - amint azt dr Papp László, 
az Országos Műszaki Fej lesztési Bizottság elnök-
helyettese az előadásában kifejtette - a felszaba-
dulás után rohamléptekkel indult meg és ma sok 
tekintetben elérte a világszinvonalat. A szakkönyv-
tárak munkája ma a közművelődés egyik alapvető 
tényezője. Milliónyi szakemberünk vesz részt az 
ország építésében, szakértelműk fejlesztésében 
nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a szakkönyv-
t árak. 

S z a b ó E r v i n r . ő l 
dr Remete László osztályvezető, Szabó Ervin 

életének és munkásságának tudós ismerője és 



Ismertetője beszélt . "A halála óta eltelt közel 
hat évtizedes távlatból mérlegelve szerepét már 
kimondhatjuk, hogy nem csak a maçxizjnus -
hazánk határain tul is számontartott - kimagas-
ló magyar propagandistája, a hazai munkásmoz-, 
galom forradalmi balszárnyinak ébresztője, nem 
csak uj csapásokon járó történetíró, a századelő 
nagy szociológiai mozgalmának egyik vezéralak-
ja volt, hanem mint bibliológus, kulturpolitikus 
és könyvtárszervező az egyetemes könyvtár- és 
dokumentációtörténet lapjaira is maradandóan i r -
ta be a nevét. Idő kellett hozzá, hogy sokrétű 
hagyatékát az utókor újra f e l f e d e z z e . . . " 

A Vándorgyűlés a Pataky István Művelődési 
Központban zajlott le , amelynek színháztermét 
zsúfolásig megtöltötték az egész országból ösz-
szegyült könyvtárosok. A plenáris ülésen Révész 
Ferenc, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár igaz-
gatója elnökölt. A Vándorgyűlés második napján 
a M KE szekciói és bizottságai üléseztek. 

A IX. Vándorgyűlés jelentős esemény volt a 
hazai könyvtárügy történetében. Köszönet illeti 
mindazokat - és elsősorban a Szabó Ervin Könyv-
tár dolgozóit - , akik tevékeny hozzájárulásukkal 
elősegítették sikerét. 

dr Székely Sándor 

Mint a FSZEK dolgozója vettem részt a ván-
dorgyűlésen és örültem annak az ötletnek, hogy 
könyvtárunk felhasználta ezt az alkalmat arra , 
hogy az ország különböző tájairól összesereglett 
könyvtári szakemberekkel megismertesse bibli-
ográfiai és egyéb tájékoztató tevékenységét. A 
plenáris ülésre érkező vendégeket, a propaganda 
osztály által rendezett "Propaganda Bazár" fo-
gadta a Pataky István Művelődési Központ hatal-
mas előterében, s e bazárban a FSZEK kiadvá-
nyaiból válogathattak. A börzén nemcsak a ven-
dégek, hanem még mi, a "házigazdák" is felfe-
dezhettünk néhány számunkra ismeretlen kiad-
ványt, és kellemes meglepetés volt ezek kelen-
dősége: sokszáz forintért vásároltak belőlük. 
Talán "megérne egy misét" hozzáférhető kiadvá-
nyaink jobb propagálása, jegyzékbe foglalása, -
Kedves figyelem volt, hogy a vendégek egy-egy 
FSZEK ajándékcsomagot találtak helyükön, ben-
ne Szabó E r vin-dokumentum ok, fényképek és a 
könyvtár központjáról és a gyermekkönyvtári há-
lózatról frissen készült tájékoztató. 

1977. nov. 3. csütörtök este 
A konferencia első napján Darvas Iván szín-

művész egyórás előadóestje volt az a többlet, 
amellyel a rendezőség színesebbé kívánta tenni 
a könyvtárosok találkozóját. Darvas Iván - nyil-
ván már sokszor előadott és kipróbált - műsora 
a szinészi munkáról szóló elméleti bevezetővel 
kezdődött, majd ezt remek önparódiával oldotta 
fe l . A művész, aki kevés számú nagyon szépen 
beszélő szinészünk közé tartozik, az anyanyelv-
hez szóló szerelmi vallomását Illyés Gyula: "Ma-
riska hazát választ" c . írását mondotta e l . Rész-
létet hallottunk Gogol: "Az őrült naplója" c . , a 
Pesti Színházban hosszú évek óta sikerrel j á t -
szott darabjából, utána pedig két sanzont, Szl-
monov: "Vár j reám" cimtt megzenésített versét 
és egy dalt a La Mancha lovagjából.,A műsort 
Csehov hires magánszáma, "A dohányzás ártal-

masságáról" c . jelenet zárta be. 
A szép estnek egy szépséghibája volt. A P a -

taky István Művelődési Központ színházterme 
ugyanis csak 500 (?) férőhelyes. A rendezőség 
jó előre közhírré tette, hogy csak az kérjen be-
lépőt, aki valóban el is tud jönni, mert az é r -
deklődés igen nagy, nem tudják kielégíteni az 
igényeket. Ennek ellenére kb. 50 hely üresen ma-
radt, ami azt jelenti, hogy ennyi jegyigénylő vé-
gül nem jött e l . Véleményem szerint ez lelkiis-
meretlenség, tiszteletlenség a művésszel és a 
rendezőséggel szemben. Aki nem tudott eljönni 
kis fáradtsággal találhatott volpa kollegát, aki 
boldogan meghallgatta volna az előadói estet . 

Az előadás után a 12-es könyvtár kollektí-
vája, "összes termeibe" baráti találkozóra invi-
tálta a konferencia vendégeit. Aki még eddig 
nem látta, most megnézhette a meseszobát,meg-
lovagolhatta a krokodilust, s bekukkanthatott a 
zeneszobába i s . Apránként aztán a közönség 
mind a büfének berendezett kis előadóterembe 
szivárgott, és Sándor Mari , a konferencia fá -
radhatatlan háziasszonya, elkezdte a közös nó-
tázást. A könyvtárosok, 18-tól 70 éves korig b e -
zárólag spontán lelkesedéssel csatlakoztak a J á -
nos bácsi a csatában, Zöld erdőben, zöld mező-
ben sétál egy madár stb. közös előadásához, sőt 
az egyik kolleganő, gondolom zenei könyvtáros 
lehetett, még szólamokat is szervezett. Azt hi -
szem, hogy nem a csak mérsékelten fogyó alko-
hol, hanem a közös éneklés tette valóban Jó han-
gulatúvá ezt a találkozót. 

1977. november 4 . péntek 
A konferencia második napján kerültek sorra 

a szekcióülések. Reméljük, hogy más kollégák 
- talán más fórumokon - beszámolnak majd a 
gyermekkönyvtárosok, a műszakiak, az ifjúsági 
könyvtárosok és a zenei szekció munkájáról, 
mi a társadalomtudományi szekció ülésén vet-
tünk részt . 

RÉSZT VETTEM A VÁNDORGYŰLÉSEN... 



Sajnálattal kell megállapítani, hogy erre a 
Bzekció ülésre viszonylag kevesen jöttek e l , s 
ezeknek jórésze is a FSZEK munkatársa volt. 
Pedig az előadó, Sallai István igazán megérde-
melte volna, hogy többen meghallgassák. Véle-
ményem szerint ennek oka elsősorban a hiányos 
tájékoztatás volt a vándorgyűlés meghívóján ugyan-
is nem szerepelt a szekció ülések előadóinak ne-
ve, csak az előadások témája. A társadalomtu-
dományi szekció témája Szabó Ervin időszerűsé-
ge volt. A vándorgyűlés résztvevői közül való-
színűleg sokan gondolták, hogy az előző napon 
meghallgatták már Szabó Ervin munkásságának 
kiváló ismerőjét , Remete Lászlót, s inkább egy 
másik szekció ülésén vettek részt . Pedig Sallai 
István más szempontból értékelte Szabó Ervint, 
feltéve azt a kérdést: hogyan sáfárkodunk a nagy 
könyvtártudós szellemi örökségével. Felolvasta 
azokat az idézeteket, amelyekben Szabó Ervin 
60-70 évvel ezelőtt kifejtette, hogy milyennek 
kell lennie a modern városi könyvtárnak .közelebb-
ről Budapest könyvtárának. Ezek után elővette a 
legfrissebb könyvtári statisztikákat. A számokkal 
nem lehet vitatkozni. A könyvtári helyiségek négy-
zetméterei, a város lakosságára számított egy 
főre jutó könyvbeszerzés /akár forintban, akár 
darabszámban nézzük/, mind a személyzeti e l -
látottság tekintetében Budapest az ország utolsó 
helyén áll . A megyék közül a sereghajtó Pest 

megye, ennek a könyvtárral legrosszabbul e l -
látott része a Budapest környéki agglomerációs 
övezet, de még ennél is rosszabb a kétmilliós 
főváros helyzete. Egyetlen pontban vezetünk, a 
ml könyvtárosainkra fejenként sokkal több köl-
csönzés és olvasó jut, mint bármelyik másutt 
élő kollegánkra. 

Nehogy ezek után bárki is azt higyje, hogy 
Sallai István lebecsülte könyvtárunk erőfeszíté-
seit . Nagyra értékelte mind az intézetvezetés 
sok éves harcát, a dologi ellátottság emelése 
és az uj könyvtárhelyiségek érdekében, mind a 
kerületi könyvtárakban és a központban a hely-
hiánnyal küszködő kollégák szorgalmas munkáját, 
az egész ország számára hasznos módszertani 
és propagandatevékenységet. Mindezt figyelembe-
véve is azt állapította azonban meg, hogy nagyon 
sok mindennel elmaradtunk még Szabó Ervin e l -
képzelései mögött, ez azonban nem a könyvtáron 
múlik. 

Néhány szót még az egész konferencia meg-
rendezésének munkájáról és a konferencia vissz-
hangjáról. 

Azzal kezdem talán, hogy a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesülete ragaszkodott hozzá, hogy az 
idén Budapesten legyen a vándrogylilés és annak 
éppen a FSZEK legyen a házigazdája. Furcsán 
hangzik, de Budapest ebből a szempontból sok-
kal rosszabb helyzetben van, mint bármelyik me-
gyeszékhely. A megyei könyvtárak konferenciaren-
dezés esetén ugyanis általában jelentős pénz-, 
gépkocsi-, helyiség- és személyzeti segitséget kap-
nak az illetékes megyei szervektől. A másik prob-
léma: eddig a vendéglátó megyei könyvtárak hosz-
szabb-rövidebb fakultativ autóbuszturát szerveztek 
a megye nevezetességeinek bemutatására, ezért 
a konferenciák általában háromnaposak voltak. 
Nálunk ez elmaradt, mondván, hogy Budapestet 
úgyis mindenki i smeri . Kétlem, hogy ez való-
ban igy van, hiszen még mi magunk is csak sa 
ját lakó- és munkahelyünk környékét ismerjük 
igazán, továbbá egy-két nevezetesebb kiránduló-
helyet, muzeumot. Talán lett volna jelentkező 
olyan városnéző körútra, amelynek során Csepel-
től Újpestig meg lehetett volna tekinteni a várost, 
esetleg üzemlátogatást szervezni, a Várban a 
munkásmozgalmi, a történeti vagy éppen a Sza-
bó Ervin kíM'titást megnézni, stb. stb. Persze , 
ehhez a november 7-e előtti hét éppen nem volt 
alkalmas. Szállodai férőhely-hiány miatt kellett 
ezt a hetet választani, bár talán az október hó-
nap megfelelőbb lett volna. Annak azonban örül-
tek a. vidéki kollegák, hogy fizetés után és nem 
előtte volt az összejövetel, annak már kevésbé, 
hogy a szabad szombat és a kétnapos ünnep mi-
att zsúfolt vonatokon kell hazautazniuk. 

Mindezt tudomásul véve azt kell mondani, 
hogy az adott lehetőségeken belül a rendezőség, 
elsősorban Sándor Ottóné óriási és háládatlan 
feladatot oldott meg, úgyszólván zökkenőmente-
sen. A 12-es könyvtár munkatársai pedig gyakor-
lott vendéglátókként és fáradhatatlan készséggel 
álltak a vendégek rendelkezésére. Ugy vettem 
észre, hogy a vándorgyűlés résztvevői jól érez-
ték magukat és reméljük sziveseri fognak emlé-
kezni erre a találkozóra. 

Vágh Mária 



60 KÉRDÉS A SZOVJETUNIÓRÓL 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60., 
évfordulója alkalmából "60 kérdés a Szovjetuni-
óról" cimmel, rejtvény játékot kaptunk a Hálóza-
ti és módszertani osztálytól. /Összeállította: 
Bánhegyi Gyuláné és Rieth Józsefné./ 

A 44-ES GYERMEKKÖNYVTÁRBAN ennek 
felhasználásával két alkalommal rendeztünk ve-
télkedőt. 

Először a Dugonics utcai általános iskola 
könyvtárosa 25 példányt osztott ki a kérdések-
ből a V n . - V i n . osztályos tanulóknak. Két hétig 
készültek a gyerekek a vetélkedőre. Mind az i s -
kolai, mind a mi könyvtárunkban komoly kutató-
munka folyt. 

Második alkalommal az Erdélyi utcai általá-
nos iskola orosz szakkörének tagjai jöttek vetél-
kedni a könyvtárba. Ők is jól felkészültek előre, 
olvastak, jegyzeteltek. Nekik szóbeli versenyt 
rendeztünk, tiketteket osztottunk a jó feleletek-
ért , s a legtöbb tikett birtokosa lett az első. 

Mindkét alkalommal örömmel tapasztaltuk, 
hogy a gyerekek komolyan vették a versenyt, s 
igen jól fölkészültek. Nagy segítség volt számuk-
ra - és a könyvtárosok számára is - hogy a fel-
használható könyvekről jegyzéket kaptunk. 

Az emiitett vetélkedő anyagát még számos 
más érdekes módon föl lehetett használni, erre 
bizonyára sok példa van gyermekkönyvtárainkban. 
A cél azonban közös, s ugy érzem, ezt mind-
annyiunknak sikerült elérni: a gyerekek jobban 
megismerték a Szovjetuniót, az Októberi Forra-
dalomról tanultakat elmélyítették, rendszerezték, 
és nem utolsó sorban, még a kézikönyvek hasz-
nálatát, a jegyzetelés technikáját is gyakorolták. 

Óhegyi Pálné 
ÓBUDÁN 

A NOSZF évfordulójának megünneplésére is -
kolák közötti vetélkedőt terveztünk, hotrv minél 
több olvasónk legyen aktiv résztvevője a megem-
lékezésnek. Nagyon megörültünk a "60 kérdés a 
Szovjetunióról" c . módszertani anyagnak. 
A gyerekeknek nem csupán a könyvekben kellett 
kutatni, hanem a mellékletként megadott képes 
táblázaton saját magukat ellenőrizve kellett ki-
keresni a helyes képet. A megfelelő kockák ki-
szinezése után a 60-as szám rajzolódott ki. 

Elhatároztuk, hogy könyvtárainkban /8-as 
gyermekkönyvtár és a 8/1-es gyermekfiók/ nem 
egyéni, hanem őrsök közötti versenyt hirdetünk. 
Két okból döntöttünk igy: 

- egy gyereknek nem biztos hogy kellő kitar-
tása lesz a hatvan kérdés megválaszolására. 

- sokkal több tanulót tudunk bevoftni a játék-
ba. 

Az uttörőcsapatvezetők szeptemberi értekez-
letén ismertettem a játékot, melyet szívesen 
fogadtak. Megbeszéltük, hogy októberben elindítjuk 
a versenyt. Valóban, az őrsök egymás után j e -
lentkeztek a feladatlapokért. Könyvtáraink alig 
győzték fogadni őket. Körülbelül 150 őrs vette 
át a kérdéseket. Nagyon sokat és sokan dolgoz-
tak. A verBeny végére a megfejtéseket keveseb-
ben adták le. 56 őrstől és 6 egyéni részvevőtől 
kaptuk meg a válaszokat. Az értékelést novem-
ber 24-én tartottuk a Várkonyi György Úttörő 
és Ifjúsági Házban. Az első három helyezést e l -
érteknek /10 őrs/ könyvjutalmat adtunk. 380 
résztvevő emléklapot kapott. 

Az eredményekről az uttörőcsapatvezetők no-
vemberi értekezletén is beszámoltam. Itt tud-
tam meg, hogy a csillaghegyi iskolák is megren-
dezték a rejtvényjátékot, ők a 21-es sz . könyv-
tárba vitték a megfejtéseket. Ugyanúgy, mint ná-
lunk, többen indultak, s végtll 15 őrs adta le a 
válaszokat. Jutalomként szintén könyveket és em-
léklapokat kaptak a pajtások. 

Kerületünk szinte valamennyi iskolájából indul-
tak őrsök. Ugy érzem a vetélkedő nemcsak azért 
volt sikeres, mert a gyerekek aktiv, játékos mó-
don szerezhettek jártasságot a témában, hanem 
azért is, mert ennek során sokan megismerked-
hettek könyvtárainkkal, s többen olvasóink is lettek 
azok közül, akik korábban nem voltak könyvtár-
tagok . 

AZ 1-ES GYERMEKKÖNYVTÁRBAN... 

A "60 kérdés a Szovjetunióról" c . rejtvény-
pályázatot a VI. kerületi iskolák csapatvezetőin 
és a napközis munkaközösségek vezetőin keresz-
tül hirdettük meg. A játékot a gyermekek és a 
pedagógusok érdekesnek, hasznosnak találták. 

A kerület minden iskolájából érkezett meg-
fe j tés . Sok őrs, napközis csoport, szakkör kö-
zösen dolgozott, de voltak egyéni megfejtések 
is . Néhány csoport a könyvtárban fejtette meg 
a rejtvényt, kézikönyvek segítségével. Összesen 
mintegy 400 gyermek vett részt a rejtvényfej-
tésben . 

A pályázatot ünnepi műsor zárta, az ajándék-
müsor szereplői a Bartók Gyermekszinház mű-
vészei voltak. A műsoron kivül minden csoport 
tárgyjutalomban részesült: könyveket, társasjá-
tékokat, hanglemezeket kaptak. 

Ugy látjuk, hogy a "60 kérdés a Szovjetunió-
ról" c . rejtvénypályázat nemcsak érdekes és 
hasznos játéknak, de jó könyvtári propaganda-
eszköznek is bizonyult. 

Varró Istvánné 



"KI LÁTOTT ENGEM?" 
1977. november 19-én kiállítás-megnyitóval 

egybekötött díjkiosztó ünnepséggel ért véget az Ady 
Endre születésének 100. évfordulója tiszteletére 
meghirdetett képzőművészeti és irodalmi pályá-
zat a Pataky István Művelődési Központban. 

Ezt megelőzően valamennyi pályázónak levél-
ben köszönték meg a rendezők a részvételt. A 
díjazottakkal közölték, hogy milyen helyezést é r -
tek el , továbbá azt, hogy milyen alkotásaik sze-
repelnek a kiállításon, s egyúttal meghívást is 
kaptak a záróünnepélyre. A színházteremben 
több mint háromszázan gyűltek össze az ország 
minden részéből, Nyíregyházától Sárospatakig 
és Pécstől Budapestig. 
Október 15-ig 247 irodalmi és 1351 képzőművé-
szeti pályázat érkezett be a Hazafias Népfront 
Budapesti Bizottságára. Az irodalmi pályázók 
közül legtöbben egy-egy verset elemeztek, csak 
kevesen vállalkoztak összehasonlító verselemzés-
re . Második helyen az esszé-jellegü tanulmányok 
álltak, majd a költő publicisztikai alkotásainak és 
novelláinak elemzése következett. Többen küldtek 
be saját verset és novellát is , ezeket a pályáza-
ti feltételeknek megfelelően nem fogadhatta el a 
zsűri, de a beérkezett munkák sokszínűségéhez 
ezek is hozzájárultak. A pályamű vekhez csatolva 
számos levél is érkezett. Ezekben nemcsak a 
pályázatról mondták el véleményüket iróik, hanem 
azt is indokolták, miért választották ezt' vagy azt 
g verset elemzésre, egyáltalán, hogyan barátkoz-
tak meg Ady verseivel. Az egyik pályázó például 
igy ir: "Mialatt Ady Endre életéről, életművéből 
szóló írásokat olvastam, rengeteget tanultam, s 
àzt lehet mondani közelebb kerültem hozzá, s ta-
lán jobban meg is értettem bonyolult egyéniségét, 
verseinek mondanivalóját." 

Szinvonalas verselemzéseket küldtek be szo-
cialista brigádok is, elsősorban Kőbányáról, s 
ez a 12-es könyvtár munkáját is d i c s é r i . A 
könyvtár és a művelődési központ Ady műveltsé-
gi vetélkedő sorozatot szervezett az évforduló 
tiszteletére, s az elődöntőbe bejutott valamennyi 
brigád részt vett a Ki látott engem? pályázaton 
is . 

Az irodalmi pályázat 1500 Ft -os első diját 
János István nyíregyházi pályázó nyerte A titok 
arat cimü vers elemzésével. Második dijat ka-
pott Samu Ágnes budapesti, a Ki látott engem ? 
és Tarpa András sárospataki versenyző a Ki lá -
tott engem? és az Egy háborús virágének cimü 
költemények elemzéséért . Harmadik díjban a zsű-
ri Haa3 György budapesti, Nagy Gábor gyulai és 
Somogyi Mária pécsi pályázót részesítette, Az 
éjimádó, a Góg és Magóg fia vagyok én és A 
megcsúfolt ember cimü versekről szóló munká-
jukért. További heten többszáz forint értékben 
könyvvásárlási utalványt kaptak. 

Az 1351 képzőművészeti alkotás közül legtöbb 
a grafika és a festmény volt, jóval kevesebb fo-
tomontázs, kisplasztika és plakett érkezett be. 
Az alkotások a legkülönbözőbb stílusirányzatokat 
képviselték. A Népművelési Intézet által kijelölt 
zsűri szerűit a pályamüvek összességükben meg-
feleltek az országos amatőr átlagnak. A legszin-
vonalasabbak a grafikák voltak, majd a festmé-
nyek következtek, végül a szobrászati munkák, a -
melyek közül a plakettek fejezték ki leginkább a 
költő gondolatvilágát. A beérkezett kevés foto i -
gen színvonalas volt, igy egy e/.ek közül is beke-
rült a díjazottak közé. Stilus és formai jegyek te-
kintetében a realisztikus müvek domináltak, ezu-
tán következtek az absztrakt, az avantgard, majd 
minimális számban a naiv művészeti irányzat 
képviselői. 

A képzőművészeti alkotások készitői zömmel 
a különböző alkotókörökből kerültek ki, ahogy a 
pályázókkal történt beszélgetések során megtud-
tuk. Köztük szép számmal voltak fiatalok, de az 
idősebb korosztály is képviseltette magát. A 
3000 Ft-os első dijat - grafikáival - Nagy László 
budapesti pályázó nyerte, mint a kiállításon e l -
mondta^ Kőbányai Gyógyszeráru Gyár dolgozója. 
Második dijat kapott ugyancsak grafikáiért Ponori 
Thewrewk Ajtony budapesti, festményéért Németh 
Ágnes budapesti pályázó. Harmadik dijat nyert 
még festményével Varga Péter, és fotosorozatával 
flémeth Zoltán budapesti pályázó. További heten 
500-500 Ft-os pénzjutalmat kaptak. Az Uj Tükör 
szerkesztősége által felajánlott nyolcezer forint-
ból hét képzőművészeti és tiz irodalmi pályázó 
kapott különdíjat. 

A képzőművészeti alkotások közül 60 festmény, 
80 grafika, több kisplasztika, szobor és plakett 
került kiállításra, amelyet tiz napig tekintettek 
meg az érdeklődők a művelődési központ kiállító 
termeiben. A vendégkönyv egyik bejegyzése igy 
adja vissza a látottakat: . . . " a kiállítás bizonylt-
ja, Ady ezer arca ezer szint varázsol. Köszön-
jük a művészeknek! Köszönjük a rendezőknek!" 

Sándor Ottóné 



"ÖTLETVÁSÁR 1977!" 
Az Intézetve zetős ég 1977-ben másodszor h i r -

detett pályázatot olyan könyvtári órák forgató-
könyveinek elkészítésére, amelyek a könyv-
könyvtárhasználatra tanitás módszereit Írják le , 
lehetőleg aktuális eseményhez, témához kapcso-
lódva . 

A felnőtteknek kölcsönző könyvtárak munka-
társai hét forgatókönyvet készítettek, közillUk hat 
került bemutatásra október második felében, A 
hatféle forgatókönyv, mind más-más téma és öt-
let alapján mutatja be a könyvtárat, illetőleg 
egy-egy állománytest és a tájékoztatási segéd-
eszközök használatát. E cikk keretében nincs 
mód arra , hogy az egyes órákat részletesen i s -
mertessük, csupán az anyag rövid bemutatására 
törekedhetünk , s csak egy-egy mondatot ragad-
hatunk kl a zsűri értékeléséből. /A forgatóköny-
vek összeállítói számára külön beszélgetés kere-
tében részletesen elemezte forgatókönyvüket és 
bemutatófoglalkozásukat a biráló bizottság a jutal-
mak átadásakor./ 

Bálint Lehelné; Önálló munkára nevelés egy 
történelem óra keretében - 46-os könyvtár -
cimü forgatókönyvében a XVII. század magyar 
és egyetemes történetének főbb eseményeit kíván-
ta feldolgozni. Az órán résztvevő szakmunkásta-
nulók, egy jól összeválogatott kis kézikönyvtár 
alapján dolgoztak a könyvtáros irányításával. 
UgyeBen búvárkodtak, ám az eredmények önálló 
ismertetésére, hangos válaszadásra már nem vol-
tak hajlandók, a könyvtáros a szükségesnél töb-
bet dolgozott helyettük, s ez sokat levont a bemu-
tató foglalkozás értékéből. Az anyag egyébként 
kis változtatással publikálható és hálózati szinten 
is jól hasznositliató. 

Biró Ferenc; A világ teteje: Tibet /12-es 
könyvtár/. A rendkívül precízen összeállított for-
gatókönyv gazdag illusztrációs anyagával alapos 
munkát tükröz, itt is a megvalósítás során akad-
tak problémák. Csak igen nehezen sikerült akti-
vizálni a jelenlévő fiatalokat, s néhány fogalom 
és kézikönyv fajta is magyarázat nélkül maradt. 

Biróné Tóth Irén: A Föld és az élővilág fe j lő-
déstörténete / l l - e s könyvtár/. Ugyancsak nagy 
gonddal összeállított forgatókönyv, amely gazdag 
illusztrációs anyagot vonultatott fel a téma szem-
léltetésére; könyvek, kőzetek, diaképek. A ne-
héz témában alapos jártasságról tett tanúbizony-
ságot a foglalkozást vezető könyvtáros. Kár, 
hogy esetenként több olyan ismeretet is közölt, 
amelyet kérdés formájában tehetett volna fel a 
gyerekeknek. A feldolgozott téma legalább két 
óra anyaga volt, igy a megadott egy óránál jó-
val tovább tartott. Különösen tetszett a termé-
szettudományos folyóiratok bemutatása, s a ve-
lük kapcsolatban kiosztott fela4atok. 

Fers Márta: Évfordulós játék a könyvtárban 

/44-es könyvtár/. A jó alapgondolatra felépített 
forgatókönyv elmében is benne rejlik aktualitása 
és aktualizálhatósága, nagy pozitívuma továbbá, 
hogy a könyvtár szinte valamennyi állománytes-
tének bemutatására alkalmas. A művelődési kör 
tagjai számára tervezett foglalkozássorozat be -
fejező részeként láttuk a bemutatót. Fers Már-
ta személyében rátermett, felkészült könyvtárost 
ismertünk meg, aki az óra keretében jól aktivi-
zálta a fiatalokat. Forgatókönyvét színvonalas 
könyvtári foglalkozás keretében valósította meg: 
egyetlen kézikönyv fajta, egyetlen fogalom sem 
maradt magyarázat nélkül. Jól érvényesült a 
szabadpolc, a kézikönyvtár és a tájékoztatási 
segédeszközök közötti kapcsolat bemutatása. 

Pobori Ágnes : Nézz körül! Ismerkedés a tár-
sadalomtudománnyal /39-es könyvtár/. Az igen 
nehéz feladatot, amelyet forgatókönyvében maga 
elé állított az anyag készítője, szinte percnyi 
pontossággal oldotta meg. A sok szálon futó gon-
dolatsort biztos tudással fogta össze, ügyesen 
irányította a gyerekeket a szabadpolc, a kataló-
gusok és a kézikönyvek között. Esetenként töb-
bet hagyatkozhatott volna a fiatalok korábban szer -
zett ismereteire és önállóságára. 

Téchy Tünde; "Messziről jön, s messzire 
megy az élet" Ady Endre születésének 100. év-
fordulója tiszteletére összállitott foglalkozás. 
Egy kevésbé jól megirt forgatókönyv nagyon jó 
megvalósítását láttuk. A több mint harminc kö-
zépiskolást szinte maradéktalanul sikerült akti-
vizálni az egyéni és csoportos feladatokkal, ame-
lyek megoldása során elénk tárultak a könyvek 
segítségével az Ady életmű főbb állomásai. 

Nem került bemutatásra Varga Márta; Könyv-
tárhasználati vetélkedő középiskolásoknak cimü 
forgatókönyve, amely több óra anyagát tartalmaz-
za, s a könyv- könyvtárhasználat sokoldalú meg-
ismertetésére törekszik. 

A forgatókönyveket és a bemutatókat együtte-
sen értékelte a zsűri; - Király Lászlóné a HMO 
osztályvezetője, Csép Attiláné a 7 -es könyvtár 
vezetője és Kuli Ágota a 3-as könyvtár helyettes 
vezetője - , és az összesített eredméuy alapján 
hozta meg döntését. Az értékelés szempontjai 
többek között az alábbiak voltak: A forgatókönyv 
felépítése, alkalmassága publikálásra, témavá-
lasztása, hogyan valósítja meg a maga elé tűzött 
célt a könyvtáros az óra során; a résztvevők ak-
tivizálása. Mennyire érvényesül a könyv "munkál-
tató" használata, mennyire válik az óra során a 
fiatalok sajátjává a könyv- könyvtárhasználat. Vé-
gül, de nem utolsósori- n az előadó rátermettsé-
ge, felkészültsége, ny< lvhelyessége, stílusa. 

A zsűri döntése alapján a következő eredmény 
született. Első helyezéBt ért el F e r s Márta, aki 
1000 Ft jutalmat kapott, második helyezett lett 



Pobori Ágnes és Téchy Tünde, jutalmuk egyen-
ként 700-700 Ft volt. A versenyzőket tnditó 
könyvtárak ugyancsak pénzjutalomban részesültek: 
a 44-es könyvtár 3000, a 22-es és á 3Ö-es pe-
dig 1500-1500 Ft - t kapott, a fenti összeget 
szemléltető eszközeik gyarapítására fordíthat-
ják. 

A biráló bizottság egybehangzóan állapította 
meg, hogy a verseny során több tehetséges f ia-
tal könyvtáros kolléga mutatkozott be, akik, - h a 
helyenként hiányzik is még a kellő könyvtári gya-
korlatuk - bizonyították felkészülésüket és ráter-
mettségüket. Kár, hogy az "ötletvásárt" nem k i -
sérte olyan érdeklődés a kerületi könyvtárak 
munkatársai részéről , mint amit megérdemelt 
volna. 

A gyermekkönyvtárakból 12 forgatókönyv érke-
zett be. "A beküldött pályázatok közül tíznek a be-
mutató foglalkozását október folyamán megtartot-
ták. A bemutatók sorrendjében a következők pá-
lyáztak: 

Verőcei Katalin /12-es könyvtár/: Magyaror-
szág hadtörténete a honfoglalástól napjainkig -
sorozat első témája: A honfoglalás és a kalando-
zások kora: 

Péter Iván Tamásné /12-es könyvtár/; Kata-
lógushasználati játék; 

Demeter Gyuláné /9-es gyermekkönyvtár/: Ba-
rangolás régi várainkban; 

Gróhmann Mária /12-es könyvtár/: Mestersé-
gek dicsérete c . sorozat első témája: Az elve-
tett magtól a kenyérig - "Arass , rózsám,arass . . . " ; 

Fenyves Mária /23-as könyvtár/: Zichy Mi-
hály születésének 150. évfordulóján; 

Jakubecz Ilona /12-es könyvtár/: a "Búvár 
klub" első foglalkozása - A tenger legendái; 

Szabó Ildik 5 /19-es könyvtár/: A gyógyító é r -
telem - könyvtárhasználati foglalkozás; 

Vörösmarty Ágnes /5-ös gyermekkönyvtár/; 
Kémiai vetélkedő; 

Bácskai Erzsébet /12-es könyvtár/: Séta a 
matematika birodalmában c . sorozat második fog-
lalkozása: "Ismerd meg tenmagad!" /görög ma-
tematika az i . e . V. században/; 

Csernus Lászlóné /8/1-es gyermekkönyvtár/: 
"Hegy-viz-centi -buza. . . " környezetismereti "k i -
rakodóvásár" . 

A beérkezett forgatókönyvek színvonala lénye-
gesen magasabb volt mint 1975-ben. Kettő kivé-
telével /"Mesterségek dicsérete" , "Hegy-viz, -
cent i -buza . . . "/ felső tagozatosok számára ké-
szített foglalkozásokat tükröztek, s egy kivéte-
lével /Zichy megemlékezés/ direkt vagy indirekt 
módon a könyv- és könyvtárhasználatot, egy egy 
téma irodalmának mélyebb megismerését tűzték 
ki célul. 
A zsűri, /melynek tagjai; Hargitai N$ndorné a 
HMO vezetőhelyetteBe, Friedrich Lajosné, R e -

pes Ágnes és Szemkeő Gáborné gyermekkönyv-
tár- i l l . részlegvezetők, Székely Ervinné könyv-
tárvezető/, a forgatókönyv és a bemutató egy-
séges teljesítményét értékelte bizonyos szem-
pontok alapján mennyire könyvcentrikus a téma és 
megközelítése megfelel-e a korosztálynak. Mi-
lyen a feldolgozás logikai menete, célszerűen 
használja-e a könyvtári segédeszközöket, egy-
szeri foglalkozás vagy sorozat része , a könyv-
táros milyen kontaktust képes teremteni gyere-
kekkel, aktivizálásuk, uj ötletek és játékos e le -
mek, helyes ismeretek közlése, nyelvhelyesség, 
általános benyomás/. 

Érdekes módon a bemutatók, és a bemutatást 
végző könyvtáros személyisége jelentősebb mér-
tékben estek latba az értékeléskor mint kezdet-
ben a zsűri gondolta. Bár a pályázat meghirde-
tésekor nem zártuk ki a foglalkozás "kipróbálá-
sát" ugyanazokkal a gyerekekkel vagy másokkal; 
az első esetben ezeknek a bemutatóknak a hőfo-
ka lényegesen alacsonyabb volt, a gyerekek vagy 
unták a témát, vagy nagyon "művinek" hatott ak-
tivitásuk. 

A zsűri végül, általános benyomásait mérle-
gelve és figyelembevéve azt, hogy minden cso-
portos foglalkozás célja a könyvtár propagálása, 
rendszeres, könyvtárat ismerő olvasóvá nevelés 
- a következőképpen értékelte a pályázatokat: 

I. dijat nyert B á c s k a i E r z s é b e t "Séta 
a matematika birodalmában" q . forgatókönyve. 
Az első helyet a bemutató döntötte e l , ahol a 
gyerekek oldottan, játékosan ismerkedtek meg 
a matematika szépségeivel. A könyvtáros érti 
és szereti a matematikát, teljes figyelmét a 
gyerekekre összpontosítja. A könyvtárhasználat 
itt indirektebb módon érvényesült. 

II. dijat nyert: J a k u b e c z I l o n a "A ten-
ger legendái" c . forgatókönyve, melynek célja a 
természettudományos világkép kialakítása. A 
forgatókönyv és a bemutató logikus, világos szer-
kezetű. Nagyon jó módszernek bizonyult, hogy 
a könyvtáros ismertette a legendákat, hiedelme-
ket és a gyerekek keresték meg ugyanazon jelen-
ség tudományos magyarázatát a könyvek segít-
ségével. Minden ismeretlen fogalmat és téves is-
meretet tisztázott. 

III. dijat nyert - megosztva: P é t e r T a -
m á s n é Katalógushasználati foglalkozása és 
C s e r n u s L á s z l ó n é környezetismereti "k i -
rakodóvására" a "Hegy-viz-centi-buza". Az e -
lőbbi célja a katalógushasználatban való jár tas -
ság megszerzése. Tudatos folyamatként felépí-
tett sorozatot zárt ezzel a vetélkedővel. Ötlet-
gazdag, kontaktust teremteni tudó könyvtáros. 
Hiányossága: a tartalmi és a klejtésbeli hibákat 
nem javította. Az, utóbbi célja az érdeklődés fel-
keltése az egyéni, gyűjtő- és kutatómunka iránt. 
Az összeállítástól, szervezésen és lebonyolltá-



son keresztül teljes mértékben a gyerekekre tá-
maszkodott, teljesen a háttérbe húzódott, s ez 
lett végül a foglalkozás hibája. A gyerekek nem 
távozhatnak a könyvtárból téves ismeretekkel, a 
könyveket használva kell korrigálni a tévedése-
ket, s tisztázni a félreértéseket. 
A két be nem mutatott forgatókönyvet /Kovács 
Mariann és Tátrai Zsuzsa munkáját/ a zsűri a 
fentiek miatt nem tudta értékelni. 

Ezúton köszönjük meg a zsűri és a résztve-
vők munkáját. 

Sándor (Htóné - Bánhegyi C'.vuláné 

MŰSZAKI KÖNYVNAPOK 1977. OKT. 7 -31 . 

Ez év októberében tizenhatodik alkalommal 
került sor a "Műszaki Könyvnapok" országos 
megrendezésére. Az akció cél ja: ébrentartani, 
illetve fokozni a szakirodalom iránti érdeklődést, 
felhívni a figyelmet a r ra , hogy a technika roha-
mos fejlődésével lépést tartani csak az uj ered-
ményeket ismertető szakkönyvek segitségével l e -
het. Ezt a célt a Magyar Szocialista Munkáspárt 
XI. kongresszusának határozata is fokozottan 
kiemeli, amikor hangsúlyozza, hogy "A tudomány 
szerepét fokozni kell társadalmunkban, arra kell 
törekedni, hogy mindinkább termelőerővé vál jék." 
A sikeres rendezés és szervezés érdekében a 
Műszaki Könyvnapok Szervező Bizottsága pályá-
zatot hirdetett az ország könyvtárosai körében. 

A pályázathoz kapcsolódott hálózatunk is . Há-
rom könyvtár helyi adottságai és lehetőségei f i -
gyelembevételével különösen kiemelkedő rendez-
vénysorozattal, kiállításokkal vett részt a pályá-
zaton . 

A Kertész utcai 22-es könyvtár a közelükben 
levő két szakmunkásképző intézet tanulói számá-
ra két előadást szervezett az akusztika és a di-
gitális technika témaköréből. Az előadó az Edi-
son-féle fonográftól a legmodernebb kvadrofonig 
bemutatta a hangrögzítést és gyakorlati tanácsok-
kal is ellátta a fiatalokat: pl. hogy a vásárlás-
kor milyen műszaki adatokat vegyenek figyelem-
be, vagy: hogyan készítsenek saját maguk hang-
szórót. A könyvtárosok az előadásokhoz kapcso-
lódó könyvekből kiállítást készítettek, s ezekből 
az érdeklődők, a témával foglalkozni kívánók köl-
csönözhettek is . 

A Karinthy Frigyes uti G-os könyvtár e lsősor-
ban a szocialista brigádoiíban dolgozó munkások 
és szakmunkástanulók körében fejtett ki propa-
gandát a Műszaki Könyvnapok» sikerének érdeké-
ben. A könyvtár előterében kiállítást rendeztek 

alap-, közép- és felsőfokú műszaki könyvekből. 
Kísérletképpen a kiállítás mellé "mini-műszaki 
olvasósarkot" alakítottak ki a könyvtárosok, amely 
- a könyvek forgalmából Ítélve - hasznosnak bi -
zonyult. Ebben az évben is sor került a könyv-
tár előtti könyvvásárra, ahol a Műszaki Könyv-
napokra megjelent újdonságokat vásárolhatták meg 
az érdeklődők. 
A szakmunkástanulók számára "A tanktól a raké-
táig" cimmel szemléletes, élményt jelentő előa-
dást szerveztek. 

A kőbányai 12-es könyvtárban működik hálóza-
tunk egyik műszaki részlege, ahol minden aktuá-
lis évfordulóra kiállítást készítenek, a műszaki 
és természettudományos irodalmat állandóan nép-
szerűsítik. 

Az "Utazás a Naprendszerben" cimmel meg-
tartott és diavetítéssel egybekötött előadás sok 
fiatalnak adott uj ismereteket a Naprendszer boly-
góiról. Ehhez az előadáshoz kapcsolódott a cs i l -
lagászattal és világürkutatással foglalkozó legfris-
sebb anyag kiemelése. A könyvtár a szocialista 
brigádtagok részére kirándulást szervezett a nem-
rég megnyílt Planetáriumba, ahol "Utazás térben 
és időben" cimmel hallgattak előadást. 
A 12-es könyvtár, kihasználva adottságait, k í s é r -
letképpen több. napon keresztül a kölcsönzőtérben 
diavetítést tartott az aktuális műszaki események-
ről, külön a felnőtt és külön a gyermekkönyvtár-
ban. 

Ugy érezzük, hogy a "Műszaki Könyvnapok" 
akciójának sikeres lebonyolításához, nemcsak a 
fenn emiitett három könyvtárban, hanem az egész 
hálózatban hozzájárult az, hogy a könyvtárak mun-
kájuk során nagy figyelmet fordítottak és fordíta-
nak a műszaki irodalom gondos szerzeményezésé-
re, feltárására és népszerűsítésére. 

Kiss Jánosné 



A PROPAGANDAMUNKA LEHETŐSÉGEI 
A VASAS KÖNYVTÁRHÁLÓZAT 

LETÉTI KÖNYVTÁRAIBAN 

A könyvtári propaganda nélkülözhetetlen sze-
repet játszik a könyvtári munkában. Sok eset -
ben nem elegendő a könyvek nagyobb száma, k í -
nálata, ha az olvasó és a "potenciális" olvasó 
nem szerez róla tudomást. Különösen érvényes 
ez a szakszervezeti könyvtárhálózatban, ahol 
az olvasók megtartása, s ujabbak megnyerése 
nagy erőfeszítést igényel. Ezek a gondok a 
nagy, a több függetlenített könyvtárossal műkö-
dő intézményekben is tapasztalhatók, de foko-
zottabban jelentkeznek a kicsi , többnyire mos-
toha körülmények között, s a társadalmi mun-
kás könyvtárossal működő letéti könyvtárakban. 
Hálózatunk legkisebb könyvtári egységolben a 
könyvtárosok - akik sokszor egyedüli kulturá-
lis munkásként végzik tevékenységüket: olvasó-
kat szerveznek, kölcsönöznek, kiállításokra vi-
szik olvasóikat - lehetőségeikhez képest nehéz 
és áldozatos munkát végeznek, de számos egyéb 
teendőjük mellett a propagandamunka időigényes 
feladatát csak nagyritkán tudják vállalni. 

Könyvtárhálózatunk 142 letéti könyvtára mint-
egy 80.000 dolgozó könyvtári ellátásáról gondos-
kodik. Ezeknek a könyvtáraknak még fokozottabb 
szükségük lenne a jó propagandalehetőségekre. 
Ehhez adnak segitséget a központi és körzeti 
könyvtárak munkatársai, a letéti instruktorok, 
akik üzemi tapasztalataik alapján szinte együtt 
dolgoznak a letéti könyvtárossal. Így a letéti 
könyvtárakban alkalmazható propagandaeszközök 
megtervezése és elkészítése többnyire a letétet 
adó könyvtárakban történik. 

Központi könyvtárunk a propagandaanyagok e l -
készítésének és üzemi alkalmazásának egész so-
rát próbálta végig az elmúlt években. 
- Készültek plakátok a könyvborítók felhaszná-

lásával a letéti könyvtárhoz eljuttatott uj köny-
vek propagálására; 

- Az olvasásra felszólító, ösztönző nyomdai pla-
kátok fontosságát sem becsülhetjük le és fe l -
használjuk őket, mert a könyvtáron kiviili fe l -
hivó jellegüket egyetlen könyvtár sem nélkü-
lözheti. 

- Készítettünk különféle kisbibliográfiákat, tema-
tikus könyvajánlásokat; 

- A szocialista brigádok könyvtári vonatkozású 
művelődési vállalásainak szervezéséhez olyan 
«egédietet bocsátottunk - és bocsátunk - a 
könyvtárosok rendelkezésére, amely szerződé-
ses formában az alapkövetelményt körvonalaz-
za, de lehetőséget ad az egyéni vállalások 
megfogalmazására és a teljésltések'egyéni e l -
lenőrzésére is . 

- A különféle olvasómozgalmak népszerűsítése is 
fontos feladata hálózatunknak. Az 1974-es 
"Kell a jó könyv" pályázathoz irodalmi segéd-
anyagot készítettünk kérdés-felelet formájá-
ban. Az Olvasó Munkásért pályázathoz törté-
nelmi és irodalmi kérdésgyüjteményt állítot-
tunk össze azzal a céllal , hogy megkönnyít-
sük kisebb, játékos formájú kulturális vetél-
kedők, fejtörők szervezését a szocialista b r i -
gádtagok körélien. 

- író-olvasó találkozók szervezésében nyújtott 
segitséget Balázs Annáról készített kisbíbltog-
ráfiánk, több üzemben a saját szervezésünkben 
lebonyolított találkozókhoz használták fel . 

- Készült szórólap a Műszaki Könyvnapok nép-
szerűsítésére, és a NOSZF 60. évfordulója 
tiszteletére is . 

Saját propaganda-eszközeink mellett felhasznál-
juk a más hálózatokból átvett kiadványok segít-
ségét is . Elsősorban a ESZEK kiadványait és 
propaganda-eszközeit és a Fejér-megyei SZMT 
Könyvtár kisbibliográfiáit és plakátjait ter jeszt -
jük hálózatunkban. 

Ezek a propaganda-lehetőségek elsősorban a 
könyvtári tagok számára nyujthnak tájékoztatást. 
Ezért az elmúlt két évben az emiitett módszere-
ken tul a szemléltető propaganda olyan eszköze-
ivel is próbáltuk segíteni a letéti könyvtárakat, 
amelyek az olvasás népszerűsítését szolgálják, 
s ujabb olvasók megnyerését teszik lehetővé. 
Ezek a kezdeményezések az Olvasó Munkásért 
pályázat keretében a letétadó és a letéti könyv-
tár közös feladatát képezik. 

József Attila Körzeti Könyvtárunk a szocia-
lista brigádokkal együtt "Brigádjaink névadói" 
cimmel kiállítás-sorozatot szervezett a SZIM 
Köszörügépgyárban.A brigádtagok személyét, 
a munkájukat, s az elért eredményeket bemuta-
tó plakátokat a szocialista brigádtagok állítot-
ták össze. A körzeti könyvtár a névadóról szó-
ló illusztrált tablók és a témához kapcsolódó 
irodalom /alkalmanként 50-60 kötet/ biztosítását 
vállalta magára. 
A sorozat keretében a következő névadókról ké-
szült kiállítás; Ady Endre, Gagarin, Komarov, 
Zslnkó Vilmos, Rózsa Ferenc, Zalka Máté, 
Theodorakisz, és ezeknek az eredményeként több, 
eddig nem olvasó brigádtagot sikerült megnyer-
ni az olvasás számára. A brigádok nagy öröm-
mel fogadták a könyvtár ilyen irányú segitbégét, 
mert ezáltal névadójuk is emberközelibbé vált 
számukra, s a róla szóló ismereteik is gyara-
podtak. 



Ezekből a tapasztalatokból kiindulva központi 
könyvtárunk 1977-ben több üzemi könyvtárban is 
alkalmazható nagyobb vándorkiflllitAsi anyagokat 
állított össze. Tlven céllal készült el Ady-emlék-
kiállitásunk, mely az esztétikailag is magas szín-
vonalú tablók és a költőről szóló irodalom bemu-
tatásával több Uzemllnklten /Állami Pénzverő, 
E L Z E T T F LIM Irószergyár, NIM Labor Mlivek, 
Danuvia 2. Gyáregysége, ERŐK AII, Kismotor 
és Gépgyár 2 . Gy./ jó szolgálatot tett az év-
fordulóval kapcsolatos megemlékezés megren-
dezéséhez. 

Novemberre a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 00. évfordulójának tiszteletére el -
készült másik nagy vándorkiállítás) anyagunk is , 
jó illusztrációjaként az üzemekben ugyanebien 
a témában folyó vetélkedőknek. 

Azok a könyvtárak, amelyek ezekre az évfor-
dulókra készültek, nagyon színvonalas, gazdag 
tartalmú kiállítási anyagokhoz jutottak. Sajnos, 
az ehhez hasonló minőségű fotó- és dokumentum-
anyag, amelyet egyébként a könyvtárak propa-
gandamunkájukhoz állandóan igényelnének, csak 
rilkán ál! rendelkezésre. Ezek a kis kiállítások, 
melyeknek megszervezése nagyon munkaigényes, 
csak akkor tölthetik be funkciójukat, ha esztéti-
kai! ag és tartalmilag egyaránt szinvonalas szem-
léltetést tudnak nyújtani. 

Nagv várakozással néznek intézményeink az 
1978-tól változó ESEMÉNYNAPTÁR elé, mely-
től azt várják könyvtárosaink, hogy az eddig 
kicsit egysiku ábrázolású kiállítási segédanyaga 
minőségében fog változni s , igy igazi segítője 
lesz ennek a munkának is . 

Böhm An tain é 

HIÁNYJEGYZÉK, MINT ADATFORRÁS 
Olvasáskutalók ezrei vizsgálják. világszer-

te az olvasói igényeket rétegenként, korcso|>or-
tonként, nemenként, a legkülönfélébb aspektusok-
ból. Mind elméleti /szociológia, olvasáslélektan 
atb./, mind gyakorlati /könyvkiadás, könyvtári 
szerzeményezés, piackutatás s tb ./ szempontból 
ennek hallatlan jelentősége van. Az adatgyűjtés 
kiindulópontját az esetek többségében a forgal-
mi statisztika képezi. Gyakorló könyvtárosok 
ezt, mint adatbázist meglehetős szkepticizmus-
sal fogadják. Köztudott, hogy az olvasók egy ré -
szének a könyvkiválasztása mennyire esetleges, 
gyakran az ösztönösségnek és a véletlennek van 
alárendelve. Beszédes bizonyítékot nyújtanak e r -
ről a nagv számban olvasatlanul visszahozott 
könyvek. 

Teljesen objektiv adatforrást persze nehéz ta-
lálni, de mindenesetre törekednünk kell a vélet-
len elemek mind alaposabb kiszűrésére. 

Valamennyi könyvtár rendelkezik olyan könyv-
jegyzékkel, amely a könyvtárakból eltulajdonított 
könyveket regisztrál ja. Természetesen ez sem 
tükrözi vegytiszta állapotban az olvasói igénye-
ket, hiszen az állományellenőrzést végző könyv-
tárosok jól tudják, hogy a jegyzék jelentős szám-
ban tartalmaz adminisztrációs hiba folytán kelet-
kezett tételeket. Mégis ugy tekinthetjük, hogy az 
állományellenőrzések során keletkező hiányjegyzé-
kek meglehetős pontossággal választ adnak az 
alábbi kérdésre: 

Melyek azok a könyvek, melyekre olvasóink-
nak e l s ő d l e g e s e n , m ú l h a t a t l a n u l é s 
t a r t ó s a n szükségük van. 
Az eltulajdonított könyvek esetéhen a .fenti kate-
góriák adottak. Anélkül, hogy a hiányjegyzék in-

formativ értékét eltúloznánk, mégis érdemes ösz-
szefüggéseit elemezni. Az l - es ( Vadász utcai 
könyvtárban ezt meg is tettük. A fontosabb, 
esetleg általánosítható tapasztalatokat ezúton tesz-
szük közzé; 

Számunkra fontos tanulság, hogy a könyvtár 
nagy értéket képviselő, pótolhatatlan idegen nyel-
vű könyveiből egyetlen kötetet sem tulajdonítottak 
el az olvasók. Ez nagyon megnyugtató és arra 
mutat: megdőlt az az aggályunk, hogy elsősor-
ban a nagyértékü könyvek fokozzák az olvasók e l -
tulajdonítás i kedvét. 

Melyek mégis azok a könyvek, melyek elsőd-
legesen az érdeklődés homlokterében állnak? Az 
állományellenőrzés legfontosabb tapasztalata, 
hogy mindenekelőtt a "használati értéket" képvi-
selő könyvek jelentik a legfőbb vonzerőt. Ezek 
a könyvek, mint a továbbiakból kitűnik, olcsók 
és valamilyen formában az olvasók egyfajta pri -
mer szükségletének kielégítéséhez kapcsolódnak. 
Általában nem kaphatók és használatuk nem kor-
látozódik a könyvtár által biztosított kölcsönzé-
si terminusra. 

Ha csoportokat akarunk képezni, akkor a 
legkurrensebb állománytest a vizsgált aspektus-
ból a 914-es . Az elmúlt 10 esztendő alatt 37 
db. utikönyvünket tulajdonították el , ami, ha f i -
gyelembe vesszük, hogy ezek zöme az utóbbi 
években jelent meg, tisztes mennyiségnek tekint-
hető. 

Ezt követik a 621 R és a 621 T szakcsoport-
ba tartozó könyvek, szám szerint 22 db. Itt i s -
mét azzal a problémával állunk szemben, hogy 
az érintett müvekre tovább van szükség, mint-
sem ezt a kölcsönzési idő lehetővé teszi . 



18 db. kézimunkával és háztartással foglal-
kozó könyv szerepel még a hiány jegyzéken. Az 
okok itt sem szorulnak bővebb magyarázatra. 

A nemi élet kérdéseit tárgyaló könyvek közül 
15 db. hiányzik. Itt csak annyit jegyeznék meg, 
hogy ez a számadat is bizonyltja, hogy 14 és 
70 év közt ez a probléma érdekli az embereket, 
s a felvilágosító munka hiányosságát jelzi , hogy 
az olvasók bizonyos kor alatt és fölött res te l -
lik kikölcsönözni a vonatkozó irodalmat, inkább 
eltulajdonítják. 

Tetemes mennyiségű nyelvkönyv és szótár 
hiányzik. Ez a jelenség a nyelvtanulási kedv ör-
vendetes fellendülését tükrözi, ugyanakkor sa já -
tos ellentmondást is je lez . Szótárak, nyelvköny-
vek kölcsönzésének szükségessége ma már al ig-
ha vitatható. De a hivatalosan megállapított köl-
csönzési idő ezúttal igencsak szűknek bizonyul. 
Ez egyébként a hiányban szereplő valamennyi 
állománytestre vonatkozik, melyeket a fentiek-
ben "használati érték" kategóriával jelöltünk. 

Egy sor részletkérdésben is érdekes össze-
függéseket tár fel a hiányjegyzék. I^y pl. a 
sportkönyvek kategóriájában messze számarányu-
kon fölül kigyomlálták az erőszakos sportágak-
kal foglalkozó müveket. Talán nem érdektelen 
megemlíteni, hogy Galla; Judo c . munkája 8 pél-
dányban volt meg a könyvtárnak, ebből 7 példány 
illetéktelen eltulajdonítás utján cserélt gazdát. 
Eüzessy; Balegyenes, jobbhorog c . müve mind-
két példányától megfosztotta könyvtárunkat a di-
namikus olvasói érdeklődés. Sajátos módon az 
öttusa, a vivás, az atlétika és a torna művelői 
egyetlen könyvet sem tulajdonítottak e l . Ezek 
az apróbb megfigyelések csupán abban a vitában 
lehetnek érdekesek, mely azt f irtat ja, hogy va-
jon az erőszakos sportágak művelői durvább le l -
kivilággal rendelkeznek-e ? 

Ugyancsak érdekes lehet a beat-világ berkei-
ben egy olyan adalék, miszerint az érdeklődők 
előnyben részesítették Tardos; Beat kislexikon-
ját, Ihgvári: Beatles bibliájával szemben. Ez csu-
pán azért figyelemre méltó, mert utóbbi műről 
többször elhangzott, hogy már 500 forintért sem 

kapható. Saját adataink ennek némiképp ellentmon-
danak . 

A kiadók számára is beszédes számokat ta r -
talmazhat egy ilyen hiányjegyzék. Erre vonatko-
zólag csupán egy-két adat; 

a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó érdeklő-
déssel fogadta azt a közlésünket, hogy a kiad-
ványaik közül a primer szükségleteket kielégítő, 
nagy tömegeket érintő könyveik példányszámban 
még mindig nem fedezik a szükségletet. 

Mi az, ami a legintenzivebben foglalkoztatja 
az embereket? Mindenekelőtt a családdal, a l a -
kással összefüggő kérdésekre várnak választ. 
Ennek megfelelően maradéktalanul ellopták A la-
káselosztás és a lakbérek, a Lakásügyi jogszabá-
lyok, A családjogi törvény, A polgári el járás stb. 
müveket. 

Talán a Gondolat Kiadó számára sem lenne 
közömbös egy olyan információ, hogy a gondozá-
sukban megjelent Benedek Marcell müvek besze-
rezhetetlenek, igy a diákok rákényszerülnek, 
hogy szükségleteiket a könyvtárakból tartós hasz-
nálatra biztosítsák. 

Van persze pozitív tanulsága is egy ilyen ál-
lományellenőrzésnek. Időnként megjelennek mü-
vek, melyek bizonyos személyes vonatkozások 
miatt, sajtóperrel, vagy egyéb bonyodalmakkal 
fűszerezve kerülnek a könyvpiacra. Ezek eseté-
ben számítani lehet az átlagosnál nagyobb érdek-
lődésre, valamint a r ra , hogy több kiadást alig-
ha érnek meg. Ilyenkor könyvvédelmi riadót fu-
junk, ami valamennyi kollégátol fokozott bizton-
sági rendszabályokat követel. Az állományellenőr-
zés igazolta e tevékenységünk eredményességét. 

Negativ tapasztalatainkat ugy hasznosítjuk, 
hogy a legfrekventáltabb állománytesteknél foko-
zottabb ellenőrzést biztosítunk a továbbiakban. 

Meggyőződésünk, hogy egy könyvtár hiányjegy-
zéke és annak tapasztalatai nem abszolutizálha-
tok. De mindenképpen figyelemre érdemes és 
kár volna lemondani a tartalmi elemzésről és a 
leszűrhető konzekvenciákról. Jó volna, ha ez a 
jövőben nem hiányozna az egyéb olvasáskutatási 
vizsgálatok közül. 

Meiszner Tamásné 

A Pataky Művelődési Ház-
ban a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár 12. számú könyvtá-
rának égisze alatt házi muzsi-
kát hallgatott a nagyrészt fia-
talokból — s köztük jó néhány 
„Lampart"-os dolgozóból álló 
közönség december 12-én. 

A zenei estet Hegedűs Kál-
mán zenetanár, a könyvtári 
fonotéka dolgozója rendezte. 

— Hogyan határozná meg 
az est műfaját ? 

— Nem is az est műfaját 
szeretném meghatározni — 
válaszolja Hegedűs Kálmán 
—, inkább a rendezvény for-
máját. A 60 fős hallgatóságot 
tekintve ez kiscsoportos nép-

^ r r a z L -muzáiha 

művelést forma, történetesen 
a zene nyelvén. A résztvevők 
a zenetörténeti előadáson kí-
vül hanglemezekről világhírű 
karmesterek és művészek elő-
adásában hallhattak korált, 
hegedűversenyt, dzsesszmu-
zsikát, s ami az egéiz estnek 
fénypontja és különös vará-
zsa volt, élő muzsikát ls, ze-
netanárok közreműködéséttel. 

E személyiségformáló kis-
csoportos népművelés végső 
célját Hegedűs Kálmán (gy fo-
galmazta meg: — Meggyőző-
désem, hogy akik Ilyen meg-
hitt, mondhatnám baráti-csa-
ládi hangulatú körben Isme-
rik meg a zenét, azok előbb-
utóbb eljutnak a nagy hang-
versenytermekig. , 

Az érdekes, újszerű és él-
ményt nyújtó zeneikesték foly-
tatódnak. Az időpontokat az 
érdeklődők megtalálhatják a 
Zománc újság legközelebbi 
számában, és a könyvtúr ol-
vasótermében. 

— vágó — 

a . . l a m p a r T " 
z o m á n c i p a r i m ü v e k 

dolgozóinak lapja 



GONDOLATOK A CÉLPRÉMIUMOS FELADATOKRÓL 

Az Intézetvezetőség 1976-1977-ben a könyv-
tári munka területeihez kapcsolódva célprémi-
ummal jutalmazható feladatok kidolgozását tette 
lehetővé a könyvtárosok számára. A beérkezett 
munkák elbírálására ez év őszén került sor: 
hat dolgozat közül három kapott jutalmat. 

Egy-egy téma részletes kidolgozásával a 
munkatársaknak alkalmuk nyilt a r r a , hogy ta-
pasztalataikat leír ják, hogy munkájukat tudato-
sabbá, színvonalasabbá tegyék. A hasznos ta-
pasztalatok összegzése, egy-egy uj módszer k i -
próbálása és annak rögzitése egyben a publiká-
lás lehetőségét is jelentette. Ezért a beérke-
zett munkák elbírálásánál az értékelés mércéjét 
magasra állítottuk: célprémiumban csak azok ré-
szesültek, akiknek munkája a hálózat könyvtá-
rosai számára általában is hasznosítható. Öncé-
lú statisztikák, megalapozatlan következtetések, 
felületes gondolatsorok nem alkalmasak tanulsá-
gok levonására, továbblépésre. 

Böröczfy Károly, a 6-os könyvtár munkatár-
sa 15-18 éves tanulók körében mélyinterjút ké-
szített két regényről. Az Interjúalanyokkal /2 
középiskolás és 2 szakmunkástanuló/ ugy irányí-
totta a beszélgetést,hogy közben ő szinte észre -
vétlen maradt, nem szegezte nekik a kérdéseit, 
partnerei mégis elmondták gondolatalkat, m e -
lyek a müvek kapcsán felmerültek bennük. A 
beszélgetések feldolgozásakor tanúbizonyságot 
tett a szakirodalomban való jártasságáról, m e -
lyet feltétlenül fontosnak tartunk. Ezzel az é r -
dekes és alapos munkával gyarapította a köny-
vekről való beszélgetések sorát, melyek könyv-
táraink olvasószolgálati munkájában egyre na-
gyobb szerepet kapnak, ugyanakkor nehéz és 
munkaigényes feladatot jelentenek. 

Böröczfy Károly dolgozatát publikálásra és 
hálózati ter jesztésre javasoltuk. 

A célprémiumos munkák közül a hálózat kiegé-
szítő katalógusainak sora két ujabb gyermek-
könyvtári katalógussal gazdagodott. Mindkettő 
rendkívül hasznos segédeszköze a tájékoztató 
munkának, s csoportos foglalkozások előkészí-
tésénél feltétlenül használható forrás lesz. 

Az a n a l i t i k u s m e s e k a t a l ó g u s két 
könyvtár /12-es gyerek és 20-as gyerek/ mun-
katársainak közös munkája nyomán született. 
A katalógus a nép- és mümesegyüjtemények e -
lemző feltárását végzi el háromféle szempont 
szerint csoportosítva a feltárt meseanyagot; 

- cimszókatalógus 
- szerzői betűrendes katalógus 
- népek szerinti katalógus. 

A háromféle szerkezet leghasználhatóbb része 
a cimszókatalógus, amely az összes mesét cim 
szerint tartalmazza. A népek szerinti feltárás, 
a különböző népek meséit rendszerezi. 
A katalógus egyesítése után kb. 10 példányban 
sokszorosításra kerül majd a cédulaanyag; s a 
hálózat nagyobb gyermekkönyvtáraiban tervezzük 
kiosztását. 

A másik igen hasznos feltárás az un. M e s e -
v a r i á c i ó k a t a l ó g u s , amelyet Varga Sarol-
ta a 17-es gyermekkönyvtár vezetője készített 
e l . Ebben a meseelemek ill . a népmesékben fel-
lelhető un. vezérmotivumok - mintegy tárgysza-
vak - mögött sorakozik a gyűjteményekből fe l -
tárt anyag. Ez a feltárás nem is annyira hagyo-
mányos értelemben vett katalógus, inkább mód-
szertani segédeszköz, amelyet remekül lehet 
felhasználni "mese" foglalkozások megtartása-
kor. Ezt a katalógust nem javasoltuk sokszoro-
sí tásra, viszont tudatosítani szeretnénk a háló-
zatban, hogy létező és hasznos tájékoztatási s e -
gédeszközről van szó, amelyet bárki igénybeve-
het. 

Karakó Józsefné és Kerekes Pálné' 

SZAKMAI VITA . 
A GYERMEKOLVASÓK SZÁMÁNAK ALAKULÁSÁRÓL 

A gyermekkönyvtárosok egyik fontos feladata 
az olvasószervezés, illetve a már beiratkozott 
olvasók megtartása. E tevékenység értékelését 
és a további feladatok megjelölését tűzte ki célul 
az a szakmai vita, amelyre Kerekes Pálné,a 
hálózati és módszertani osztály munkatársa ve-
zetésével október 6-án került sor . 

Több szempdntból is indokolt volt a téma na-
pirendre tűzése. A Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tárban a gyermekolvasók létszámhullámzásftval 
már több alkalommal is foglalkoztunk. 1958-ban 
évkönyvcikk, 1969-ben és 1971-ben szakmai vi-
ta keretében. A szünetelést 1968-ban vizsgálták, 
így mind a gyermekolvasók számának alakulásá-



nál, mind a szünetelésnél összehasonlították az 
előző évek adatait és vizsgálati eredményeit a 
jelenlegiekkel. 

Először a gyermekolvasók számarányaiban 
bekövetkezett változásokat elemezték a követke-
ző adatoknál: 

- a 6-14 éves korú olvasók kor szerint meg-
oszlása /1958, 1969, 1975/: 

- a gyermekolvasók számának és arányának 
alakulása /1958, 1969, 1975/, ezen belül 
a kerületi arányok /1969, 1975/: 

- a budapesti általános iskolások tagozati a -
rányai /1968/69, 1974/75/, . az olvasók a r á -
nya a tanulólétszám viszonylatában, az ol*-
vasók aránya a hálózati átlag alatt - kerü-
leti összehasonlítás: 

- a könyvtárak közelében lévő iskolák szerve-
zettsége - kerületenként és könyvtáranként 
- 1975-ben. 

Majd a szünetelés okait vizsgálták összehason-
lítva 1958-as és 1968-as adatokkal. 

Itt néhány szót ejtenék e vizsgálatok módsze-
réről és az összehasonlítás lehetőségeiről. 

1958-ban kérdőíves módszerrel kfczvélemény-
(cutatást végeztek a gyermekkönyvtárakban, s csak 
p szünetelés okát vizsgálták. 

1968-ban 15 könyvtárban négy hónapig tartó 
figyeléssel több mint 1700 olvasó szünetelését 

Vizsgálták. 
1975-ben 36 könyvtár olvasóinak (közel 9000) 

Szünetelését regisztrálták 8 hónapig, majd azo-
kat az olvasókat, akik egy év elteltével sem jöt-
tek ismét kölcsönözni, 1976-ban kontroll vizsgálat-
tal kiszűrték. így több könyvtárnál megnézték a 
Szünetelők és olvasók, a lemorzsolódottak és a 
szünetelők, i l l . a lemorzsolódottak és beiratko-
zottak arányát. 

Megvizsgálták a szünetelés okait - a lemorzso-
lódott olvasóknál és ezek arányait összehasonlí-
tották az. 1968-aB év felmérésének eredményeivel 
Végül megnézték, van-e összefüggés a tagsági idő 
és a lemorzsolódás között. Megállapították, hogy 
a lemorzsolódás aránya egyenes arányban nő a 
könyvtári tagság ujkeletü voltával (a vizsgálat 
évében iratkozott be a lemorzsolódottak több 
mint 33 %-a). Tehát a beiratkozás utáni időszak 
a kritikus, a könyvtárosnak ekkor kell olyan ol-
vasószolgálati munkát végeznie, hogy az uj tag 
rendszeres olvasóvá váljék. 

A beszámolót követő vitában a gyermekkönyv-
tárosok az olvasásszervezéssel és szüneteléssel 
kapcsolatos tapasztalataikról, eredményeikről és 
módszereikről beszéltek. 

A témáról a Könyvtáros következő számában 
elemző cikket olvashatunk. 

Bánhegyi Gyuláné 

TÁJÉKOZTATÁS AZ OLVASÓSZOLGÁLATBAN 

"A tudományos tájékoztatásnak nincs általában 
modellje, minden tájékoztatási tevékenység könyv-
tári gyűjteményeken és szolgáltatásokon a l a p u l . . . " 
i r ja Rózsa György a Tudományos és Műszaki T á -
jékoztatás 1976. 6 . számában. 

A könyvtári szolgáltatás hasznossága a fe l -
használótól éB igényeitől függ. Az utóbbi időben 
a könyvtárak funkciója bővült. A megőrzés és 
feltárás mellett egyre inkább a felhasználók igé-
nyeinek a kielégítésén van a hangsúly. Viták foly-
nak arról , hogy az információk nagymennyiségű 
növekedése információs forradalom-e, (amelynek 
alapja a technikai fejlődés), vagy inkább informá-
ciós infláció. (Az információnak a szükséges ha-
tárokon tuli növekedése). Mindenesetre tény az, 
hogy az információt befogadó a "bőség zavarában" 
szenved, mert egyre nehezebb az eligazodás, a 
szelektálás. Napjainkban a szakosodásnak csak-
úgy tanúi vagyunk, mint bizonyos általánosítási 
folyamatoknak. Ez a két - látszatra ellentétes 
de valójában összefüggő - folyamat eredményezi 
a tájékoztató eszközök, az intézmények, a kom-
munikáció működésével kapcsolatos növekvő i -
gényt. Ebben a közvetítő hálózatban komoly fel-

adatot látnak el a könyvtárak tájékoztató Bzolgá-
latai. 

Központi könyvtárunk tájékoztató könyvtárosa 
az információs igények igen széles skálájával 
találkozik és ennek kielégítésében társadalomtu-
dományi és magasszintü közművelődési gyüjte-
jnény-bázisra támaszkodhat. 

Tevékenységünk jelentős részét az egyedi kér-
déseken alapuló (kérdés-felelet) tájékoztatás tölti 
ki . Vannak un. rutin-feladatok, egy-egy adat 
közlése, amelyre az eset egyszerűsége, vagy 
gyakorisága miatt többnyire fejből válaszolunk. 
Mivel az embéri emlékezet véges - vagyis nem 
a legmegbízhatóbb "információhordozó" - a leg-
több esetben természetesen kézikönyveink segíte-
nek bennünket. Ebből következik, hogy nemcsak 
az a fontos, hogy kéznél legyenek a tájékoztatás 
szempontjából releváns dokumentumok, hanem az 
is , hogy a könyvtáros tartalmilag is igyekezzen 
megismerni "munkaeszközeit". Napjainkban az 
előző generációkból jól ismert polihisztor-felké-
szültségü tájékoztató szerepét átvette a segéd-
eszközeit célszerűen, okosan használó referensz-
kőnyvtáros. 



Célunk, hogy a kertlletl könyvtárakkal szoro-
sabb tájékoztatási egyllttmtlködést alakítsunk kl. 
Eddigi ilyen irányú törekvéseink sikprepek voltak, 
de sok közös tennivalónk van még, hogy Jól mű-
ködő tájékoztatási hálózattal állhassunk az olvasók 
rendelkezésére. Azt tapasztaltuk, hogy a külön-
böző Iskolai- és brigádvetélkedők(a VIT,a Nagy Ok-; 
tóberi Szocialista Forradalom, az Ady-centenárium; 
tiszteletére rendezett versenyek) résztvevői gyak-
ran azonos kérdésekkel keresték fel a Központot 
és a kerületi könyvtárakat. Munkánk összehango-
lásával sok időt, energiát, párhuzamos irodalom-
és adatkeresést takaríthatunk tehát meg. 

Figyelemmel kisérjük az évenként ismétlődő 
tanulmányi versenyeket és egy-egy témához átme-
neti kézikönyvtári anyagot állítunk össze, hogy 
az mindenki számára hozzáférhető legyen. (Pl. 
II. Rákóczi Ferenc-irodalom, biológiai cikkanyag, 
a Nagy Októberi Szocialista Forradalommal kapcso-
latos irodalom stb.) Intézmények; filmgyárak, TV, 
kiadók és más könyvtárak is gyakran keresnek 
fel bennünket irodalomkutatási kívánságaikkal. 
(Pl. ajánló lista az elmúlt 25 év kulturális ered-

'ményeiről - a Fővárosi Tanács részére, vagy a 
József Attila-díjjal 1970-75 között kitüntetettek 
névsora - egy megyei könyvtár számára.) 

A szóbeli tájékoztatásnál figyelembe kell ven-
nünk az olvasó személyét, korát, felkészültségét 
•is. Csak ennek Ismeretében tudjuk eldönteni, 
hogy az őt érdeklő témával kapcsolatban milyen 
¡Információt adjunk neki. Pl . a szakkatalógus meg 
mutatásán kivül szükséges-e számára további ut-
ímutatás,. bibliográfia kézbeadása, esetleg vele 
jegyütt keressük-e az anyagot. Egy téma-bibliog-
ráfia ugyanis nem sokat mond a könyvtári gyakor 
latban járatlan felhasználónak. 

Munkánk megkönnyítését, rendszerezését szol-
gálja a referensz-napló. Kísérletezünk egy tárgy-
szavas referensz-katalógus kiépítésével is . Ebben 
felsősorban a rejtett források anyagát rögzítjük, 
hogy szükség esetén azonnal használhatók legyei-
nek. 

Kis Ismertetőnkkel nemcsak munkánkről és 
problémáinkról akartunk hirt adni, hanem egy-
úttal szeretnénk szorgalmazni a jobb tájékoztatá-
si kooperációt is . 

j Bornemisza Lászlónő 

FOLYOIRATTERMI KATALÓGUSAINK, 
HASZNÁLATUK, HATÉKONYSÁGUK 

A folyóiratok jelentőségét könyvtárosok szá-
mára nem szükséges külön méltatni. Az olvasó-
szolgálatban betöltött szerepükről, felhasználha-
tóságukról mégis beszélnünk kell. 

A folyóiratok egyre nagyobb szerepet ját-
szanak életünkben. Az olvasó legtöbbször azért 
veszi kézbe őket, hogy gyorsan tájékozódjék az 
őt érdeklő eseményekről, a kultura és a tudo-
mány legfrissebb eredményeiről, segítséget kap-
jon rendszeres önképzéshez, vagy információkat 
szerezzen gyakorlati és elméleti munkájának foly-
tatásához. Sokaságukkal, változatosságukkal azon-
ban a "bőség zavarát" is előidézhetik az olva-
sóban, a miatt, mert gyakran nehéz eldöntenie, 
hogy az egyes folyóiratok, illetve az azokban 
lévő cikkek közül melyik az értékes, melyikkel 
érdemes foglalkoznia. 

A folyóirat és a közönség kapcsolatának meg-
felelő biztosítására a könyvtáros a leghivatot-
tabb. Feladata, hogy a beözönlő folyóirat-ára-
datban rendet teremtsen, hogy e sokrétű kapcso-
latban közvetítőként résztvegyen, sőt tevékenyen 
létre is hozza és irányítsa e kapcsolat tartalmát 
és formáit. Különböző szempontok szerint fel is 
kell tárnia a folyóiratokat mind a könyvtárosok, 
mind az olvasók számára. 

Az "információrobbanás" korában a folyóira-
tok áradata is egyre nő. A folyóiratok ugyanis 

igyekeznek nyomon követni a tudományos és a 
nemzétközi életben bekövetkezett legújabb válto-
zásokat. Az egyes tudományágakon belül nagyfo-
kú specializálódás jött létre, a részterületek kü-
lön sajtóorgánumokat teremtettek maguknak. 
A különböző témák apró részeredményeinek gyors 
megismerése a kutatónak gyakran fontosabb, mint 
a nagy, összefoglaló müvek tanulmányozása. 
Ezek a folyóiratoknál 3-4 évvel később tudják 
csak közölni a tudományos eredményeket. A fo-
lyóiratok ezáltal vállalják az uj felfedezések, 
eredmények terjesztésének, vitafórumának sze-
repét és különböző kísérletezések leközlésével 
kedvező hatást gyakorolnak a tudományok továb-
bi fejlődésére. 

A folyóirattermi könyvtáros tájékoztató képes-
sége legfőképpen az állomány információitól /mi-
hőség és mennyiség/ függ. Olvasószolgálati mun-
káját a jól szerkesztett katalógusok segítik, e 
legfontosabb tájékoztató apparátust, aktiv módon 
kell az olvasás irányítására felhasználnunk. Ah-
hoz, hogy jobbá tegyük katalógusainkat, állandó-
an tanulmányozni kell hatásfokukat és meg kell 
vizsgálni, milyen esetleges nehézségeik támad-
hak az olvasóknak a katalógus használata közben. 

A katalógusok a kiadványokat felhasználásuk, 
Keresésük-szem pont) ábóllónyegesjellemzőlk, 
adataik szerint tartják qyüván, s biztosítják a 



keresési lehetőségek sokoldalúságát, az Ösz-
szefllggések jelölését. Egyúttal feltétlenül szük-
séges, hogy a könyvtárosok a feldolgozási kér-
dések finomságain külön-külön gondolkodjanak 
és döntéseket hozzanak. Ezáltal szolgálják az 
olvasói igények sokrétű kielégítését, előmozdít-
ják az információk rendeltetésszerű használatát» 

A folyóiratokról a látogató elsősorban a betű-
rendes katalógusból tájékozódhat, amely az állo-
mányunkban meglévő folyóiratok rövidített (köte-
lező adatokat feltüntető) címleírását tartalmaz-
za. Az egyes folyóiratok címleírása mögötti c é -
dulán, az úgynevezett B lapon az illető folyóirat 
nálunk meglévő évfolyamait tüntetjük fel, jelöl-
ve egyúttal az esetleg hiányzó számokat is . Ez -
által az olvasó fontos eligazítást kap atekintet-
ben, hogy mely évfolyamok elérhetőek a számá-
ra és melyeket kell más könyvtárban keresnie. 
A katalógust megfelelő számú osztólap tagolja, 
amelyeken természetszerűen az abc betűi, és a 
sokat keresett, jelentősebb folyóiratok cimei ta-
lálhatók. 

Valamilyen téma, illetve tárgykör] irodalmának 
tanulmányozásához, a másik alapkatalógus, a fo-
lyóiratok szakkatalógusa nyújt eligazítást. A ka-
talógust a szabóervinl - nálunk egységesen a l -
kalmazott - szakrendszer alapján építették ki, a 
szakszámokat és a fogalmi meghatározásokat 
feltüntető osztólapok tagolják. 

A kiegészítő katalógusok közül a legkereset-
tebbek a különböző cikk-katalógusok. 

A központi olvasószolgálat munkatársai nyelv-
területek szerint bontva, felosztják maguk között 
a szemlézésre kerülő uj hirlap- és folyóiratanya-
got. Kijelölik a kulturális élet, a filozófia, a po-
litika, a társadalomtudomány, a közgazdaságtan, 
a munkásmozgalom, az irodalomelmélet és tör-
ténet, stb. tárgykörébe eső, átfogó jellegű cik-
keket, s egy-egy kiemelkedő személyiség, élet-
művét tárgyaló, illetve a róla megemlékező ta-
nulmányokat. Számításba veszik a közvélemény 
érdeklődésére számot tartó, időszerű gazdasági, 
politikai, technikai eseményeket, a világméretű 
problémákat, a figyelem homlokterébe került té-
nyeket, történéseket, a részletkérdések kivéte-
lével. Széles körű, általános műveltség birtoká-
ban lehet csak megfelelő válogatást végezni. Vi-
gyáznak arra is, hogy ugyanabból a témakörből 
ne gyűljék fel túlságosan sok anyag. Szemlézési 
munkát végez egyidejűleg még a Budapest-gyűj-
temény is a fővárosra vonatkozó közlemények te-
rén, a szociológiai osztály a szociológiai iroda-
lom feltárásával és a bibliográfiai osztály a ma-
gyar és világirodalmi tárgyú anyag feldolgozásá-
val az irodalmi analitikus katalógus és az irodal-
mi archívum számára. A párhuzamosságok elker 
rülése céljából egy-egy nagyszabású esemény 
vagy évforduló alkalmából az ^olvasószolgálat 
munkatársai csak a kiugróan érdekes éa. fOűtOfl 

cikkeket jelöltek ki. (pl. az Ady centenáriumra 
megjelent bőséges anyagból csak egy-két kiemel-
kedő tanulmány feldolgozását javasolták.) Éven-
ként kb. 800-1000 cikk felvétele lehetséges, de 
állandó jelleggel törekszünk az egyre sokrétűbb 
feltárásra. A kijelölések alapján feldolgozó osz-
tályunk késziti el a megfelelő katalógus-cédulákat, 
amelyek rózsaszínű kartonra kerülnek, megkü-
lönböztetésül a könyvek fehér katalógus-cédulái-
tól. 

A tájékoztató Bzolgálat könyvtárosai végigte-
kintették nemrégiben a szakrendi besorolású 
cikk-katalógus anyagát és kiemelték belőle az 
elavult és feleslegessé vált cédulákat. Az alap-
cédulák nyomán az olvasótermi csoport munka-
társai végzik a selejtezést, egy-egy címfelvétel 
összes előfordulási helyéről eltávolítják a cédu-
lákat. A tájékoztató szolgálat 2-3 évenként meg-
ismétli majd ezt a válogatási műveletet. Az ő 
gondos munkájuk a biztositéka annak, hogy a 
cikk-katalógus csak az időszerű, érdekes és j e -
lentős anyagot tartalmazza. 

A folyóiratteremben 3 féle cikk-katalógust 
helyeztünk el . 
1 ./ Az első, legjellemzőbb szakcsoport alapján 
osztják be a cédulákat a s z a k k a t a l ó g u s b a . 
Természetesen ezeket a cédulákat megtaláljuk 
az olvasószolgálati nagy szakkatalógusban a meg-
felelő egyéb témaköröknél, illetőleg az összes 
megadott szakjelzethez besorolva és a földrajzi 
katalógusban is . 
2 . / B e t ű r e n d e s katalógus: a cédulák a cik-
kek szerzőinek, illetőleg szerző hiányában a 
cim első szavának betűrendje alapján besorolva. 
3 . / A z é l e t r a j z i katalógus a neves szemé-
lyiségekről szóló cikkeket tartalmazza betűrend-
ben. Az egy-egy személyre vonatkozó cikkek a 
rendszavak betűrendjében követik egymást. A ka-
talógust a sok cédulával szereplő személyneve-
ket feltüntető osztólapok tagolják. Ez a perszo-
nália anyag teljes egészében szerepel az olvasót-
szolgálati nagy betűrendes katalógusban is , a 
személyekre vonatkozó monografikus müvek, az 
utalt irodalom közé besorolva. 

Mind az olvasók, mind a könyvtárosok számá-
ra hasznos, hogy egy-egy cikkfelvétel több lelő-
hellyel többféle katalógusunkban is szerepel és 
a központi könyvtár katalógusai egységes katalő-
gusrendszert alkotnak. Az olvasó, a kölcsönzői 
térbe belépve, először az általános szerzői be -
tűrendes katalógussal találkozik, majd a szak-
katalógussal és nem szükséges külön katalógusok-
ban kutatnia ahhoz, hogy a folyóiratcikkek kata-
lóguscéduláival találkozzék. 

A folyóiratteremben található még a bibliog-
ráfiai osztály által szerkesztett irodalomtörténeti 
tanulmánykötetek ,és folyóiratok analitikus bibli-
ográfiai kartotékjaiból kiépített sokszorosított ka-
talógus is , amely megtalálható a hálózat vala-



ínennyi könyvtárában, sot a Népművelési Propa-
ganda Iroda jóvoltából közel kétszáz egyéb könyv-
tárba is eljut. 1963-ban indult meg a kiépítése 
és jelenleg 24 budapesti és vidéki folyóirat s 4 
budapesti napilap irodalmi vonatkozású cikkeit 
és könyvismertetéseit dolgozza, fel . Kéthavonta 
jelenik meg és kerül be az anyaga a katalógusbk. 
Évente 25-30 irodalmi tanulmánykötetet lehet a 
megszabott terjedelem miatt analitikusan feldol-
gozni. Felvettük a szini- és filmkritikákat, a 
szigorúan irodalomtörténeti és esztétikai cikkek 
mellett bevettünk minden életrajzi adalékot, mert 
ez megkönnyíti a referensz munkát. Ide tartozik 
az irodalom, a művészet és a kultúrpolitika, a 
népművelés, sot a szociológia is , ha nyelvészeti, 
irodalmi vagy szinházi vonatkozása van. A könyv-
tárosok kritikai észrevételei nyomán ma már vá-
logatják a filmkritikák felvételét az anyagba. Iro-
dalmi mü alapján készült filmeket, jelentős ren-
dezők munkáit, illetőleg általában a hazai könyv-
termést dolgozzák fel . Az egyes felvételek for-
mailag tárgyszórendszerrel készülnek. A tárgy-
szó legtöbb esetben az iró neve, de alkothat tárgy-
szót irodalomtörténeti korszakok, általános esz -
tétikai fogalmak, műfajok elnevezése is . A tárgy-
szó kezdőszavát mindig a fogalom adja, azután 
jön a földrajzi és időmegjelölés pl . : romanti-
ka, magyar, ÎCIX. század. - Ha egy-egy cikk 
több irót vagy müvet ismertet, vagy több műfa-
ji kérdést dolgoz fel , minden iróról és minden 
műről, minden fogalomról külön tárgyszó, kü-
lön katalógus-cédula készül. A tárgyszó minden 
sokszorosított cédulán szerepel. 

Ma már minden könyvtáros az olvasószolgá-
lati és a tájékoztató munka nélkülözhetetlen s e -
gédeszközének tekinti az analitikus katalógust. 

Az olvasószolgálati gyakorlat során felszínre 
került referensz kérdések többsége arra a tanul-
ságra figyelmezteti a könyvtárost, hogy minden-
pél fontosabb a folyóiratanyag sokoldalú, elem-
ző feltárása. 
Számon kellene tartanunk a különféle sajtótermé-
kek speciális információs szolgáltatásait is (pl. 
külpolitikai előzetes a Hétfői Hirekben, kronoló-
gia a Nemzetközi Szemlében, közéleti bibliográ-
fia a Pártéletben, árutesztek a Nagyitóban /na-
gyon gyakran keresik!/, az uj akadémikusok be-
mutatása, illetve az elhunytak nekrológjai a Ma-
gyar Tudományban, a Látóhatár tárgyszavas cikk-
bibliográfiája stb.) - ezeket is be kellene építe-
nünk tájékoztató rendszerünkbe. 

Mindennél sürgetőbb igény a folyóiratcikkek 
visszakereshetőségének megoldása. Az éves mur 
tatók bekötése, megtalálhatósága, a még hiány-
zó repertóriumok mielőbbi elkészítése, ezeknek 
a munkálatoknak az egyeztetése a különböző in-
tézmények és könyvtárak között - a párhuzamos-
ságok elkerülése céljából - , piajd az elkészült 
repertóriumok fellelése és megszerzése, a folya-

matos kiégészités biztosítása - mind-mind meg-
oldásra váró feladatok. 

Nem feledkezhetünk meg egy fontos szerepet 
betöltő kiegészítő katalógusról, ft2 ügy hévé' 
k r o n o l ó g i k u s katalógusról sem. A le-
bl megjelenésű folyóiratoktól és hírlapi 
ve a folyó évig nálunk megtalálható 1; 
egyike szerepel a felsorolásban. A nag> 
kartonlapokon - a kronológikus sorrendet , 
osztólapok mögött - betűrendben soroljuk fel . 
abban a t időszakban előfizetett hírlapok, folyó-
iratok helyrajzi jelzetét, a lap cimét, évfolya-
mát és újonnan rendelt folyóiratnál a megjelenés 
gyakoriságát. Akkor használják ezt a katalógust, 
amikor bizonyos időszak, korszak sajtólrodalmát 
kutatják. P l . filmes szakemberek egy-egy film 
forgatása előtt, diákok egy-egy tanulmányi ver-
senyre vagy pályázatra való anyaggyűjtéshez, 
népművelők egy-egy tematikus műsor forgató-
könyvének elkészítéséhez, vetélkedőkre való fel-
készüléshez. 

Az olvasók azonnali és gyors, adatszerű tá-
jékoztatására szolgálnak kötetalaku kurrens fo-
lyóiratjegyzékeink, amelyeket a változásokhoz 
igazodva 3-4 évenként újraszerkesztünk. - Az 
egyik kötet napilapjaink és folyóirataink betűren-
des és nyelvek szerint csoportosított jegyzékét 
tartalmazza a helyrajzi jelzetek feltüntetésével. 
A másik füzet ugyanezt a címjegyzéket tárgy sze-
rinti bontásban közli, tartalmi annotációkkal e l -
látva. 

Jelentős folyóirat-feltáró tevékenység folyik 
szociológiai dokumentációs osztályunkon is . A 
magyar szociológiai irodalom retrospektiv bib-
liográfiájának eddig két kötete jelent meg, ame-
lyekben az 1900-1919 között megjelent folyóira-
tokat dolgozták fel. A Tájékoztató Külföldi Szoci-
ológiai Folyóiratokról cimü kiadvány évente 15 
alkalommal jelenik meg. A Szociológiai Informá-
bió, a magyar nyelvű szakirodalom válogatott 
bibliográfiája, 1972 óta jelenik meg, negyedévei 
kiadvány, anyagát kétharmad részben folyóirat-
cikkek alkotják. Feldolgozza a külföldön megje-
lent magyar nyelvű folyóiratok anyagát i s . 

A bibliográfiai osztály kiadványa a Társada-
lomtudományi Információ, amely negyedévenként 
jelenik meg, a gyorstájékoztatást szolgálja a köz-
művelődési könyvtárhálózat számára. Legnagyobb-
részt folyóiratokat dolgoz fel . Fő témája: az idő-
¿zerü bel- és külpolitika és a gazdasági élet kér -
dései. Tárgymutatót is közöl és mindenképpen ha-
szonnal forgathatják az olvasószolgálatos könyvtá-
rosok. 

H. Drechsler Ágnes 



GYARAPODÁSUNK NAPLÓJÁBÓL 
A Budapest-gyűjtemény a könyvesboltokban 

és antikváriumokban történő vásárlásokon és 
a kötelespéldányokból való válogatáson kivül e -
gyéb uton-módon ls Igyekszik gyarapítani állo-
mányát. 1977 jelentős, nem hagyományos je l le-
gű szerzeményezési vállalkozása volt az őszi 
ujsághirdetési akció, melynek keretében magá-
nosoktól kértük felesleges budapesti vonatkozá-
sú könyveik, újságjaik, s más dokumentumaik 
felajánlását. A közel egy hónapon át megjelenő 
hirdetésünk visszhangja felülmúlta várakozásun-
kat mind a felajánlók számát és körét, mind pe-
dig a felkínált dokumentumokat illetően. A napi 
teendők ellátása mellett szívesen vállalt nagy 
többletmunkát jelentett a felajánlókkal való Bze-
mélyes tárgyalás, anyagaik kiválogatása, árazá-
sa , s az írásban jelentkezőkkel gyakran több-
szöri levélváltás. Bár az anyagok egy részét, 
mint gyűjtőkörűnkbe nem tártozót vagy már meg-
lévőt vlS3za kellett utasítani.m unka yagy személyes 
tárgyalás ezekhez is kapcsolódott. Elvétve for-
dult elő, hogy a felajánló irreális árlgénye mi-
att nem került sor vételi megállapodásra, egy-
két esetben a legnagyobb sajnálatunkra. Az ef-
féle vásárlásoknak azonban van ránk nézve kö-
telező etikája, nem alakithatunk ki bármi áron 
irreál is , torz árakat. Természetesen az eladó-
kat sem rövidíthetjük meg, vagy riaszthatjuk 
ezzel el a további felajánlásoktól. Kritikus ese -
tekben külső szakértőkkel is konzultáltunk. 

És a "zsákmány"? Elöljáróban itt emlitem 
meg, hogy meglepetés volt számunkra: mennyi 
és milyen értékes budapesti dokumentumanyag 
van magánosok birtokában, gyakran kifogástalan 
állapotban. Meglepő volt a vidékiek érdeklődé-
se és az általuk felajánlott anyag változatossága 
és bősége. Nem ritkán száztételes jegyzékben 
foglalták össze felesleges anyagukat, közöttük 
pl. 1848-as kisnyomtatványokat, budapesti fény-
képeket, mult századi térképeket, aprónyomtat-
ványokat, közöttük kuriózum-ért ékü dokumentu-
mokat^ természetesen könyveket és újságokat 
i s . 

Bár jelentős volt a felajánlott k ö n y v e k 
é s f o l y ó i r a t o k mennyisége, közülük nem 
vásároltunk tul sokat. Állományunk gazdagságát 
és különösen a felszabadulás előtt megjelent 
anyag viszonylagos teljességét Igazolja, hogy 
csak néhány olyan monográfiát tudtunk megvásá-
rolni. amely nem volt meg gyűjteményünkben. 
P l . : Jókai emlékkönyv születésének száz éves év-
fordulójára 1925-ből! Budapest souvenir . . . az 
1894-ben megtartott VIII. nemzetközi közegész-
ségügyi kongresszus tagjainak, amely a mult 
századvég fővárosát gazdagon illusztrált album-
ban mutatja be, A magyar rendőrség története 
o. monográfia (ir942), de megvásároltuk a régt 

idők divatját tükröző "Tárca-naptár"-akat, a 
rendkívül információgazdag "Budapesti utmutatij 
és cimtár" 1929, 1938, 1939, 1940. évi kötete^ 
it, a századelő árukínálatáról, Ízléséről s mű-
szaki színvonaláról egyaránt árulkodó árjegyzék-
könyveket, a különféle iBkolai értesítőket, év-
könyveket s egyebeket. 

A folyóiratok közül megszereztük a régi i -
dők egyik népszerű lapjának, a "Családi Kör"-
nek 1869. és 1870. évfolyamát, a Pesti Futár 
összegyűjtött legérdekesebb számait, valamint 
más újságok néhány olyan számát, amely a vá-
ros életének, történetének valamilyen kiemelke 
dő mozzanatáról tudósít. 

Sikerült megszereznünk néhány alapvető ké-
zikönyvet, pl. Liber Endre- Budapest szobrai 
és emléktáblái; Edvi Ülés Aladár; Budapest mű-
szaki utmutatója, Sohmall Lajos; Budapest utcái 
és t e r e i . . . s tb . , másodpéldányként is megvásá-
roltuk ezeket, mert gyakran és sokan használ-
ják. Figyelemmel voltunk arra is, hogy rossz 
állapotban meglévő könyvhöz jó állapotban lévő 
másodpéldányt szerezzünk be. Néhány alapvető 
munkát azért szereztünk meg - bár megvannak 
állományunkban - , hogy nagyobb kerületi könyv-
tárak kézíkönyvtára, Budapest-anyaga részére 
adjuk át. /Ilyen irányú szerzeményező munkán-
kat a jövőben fokozni kívánjuk./ 

Meglepően nagy Bzámban ajánlottak fel t é r -
k é p e k e t . A várostörténetnek e nélkülözhetet-
len dokumentumai könnyebben kallódnak el , sem-
misülnek meg, mint pl. a könyvek. Gyakran 
kis példányszámuk miatt is nehéz a beszerzé-
sük. Állományunkból hiányzó kiadások, ritkasá-
gok és érdekességek bukkantak fel , pl. Budapest 
főváros beltelkeinek utcahálózati térképe 1884-
ből, a rendőrség számára szerkesztett Budapest 
székesfőváros és környéke nagyméretű térképe a 
harmincas évekből, a népszerű Kogutowicz-féle 
kiadások néhány hiányzó darabja, a Rácz Gyula 
papírkereskedés kiadásában megjelent Budapest 
térképe 1947-ből, amely a felszabadulás utáni 
legelső térképek egyike. Térképszerkesztési ér* 
dekesség Budapest székesfőváros térképe Pharus 
rendszerében .1912-ből, amely a szokásos észak-
idéli tájolás helyett kelet-nyugati tájolású,s bár 
pontos és informativ, ugyancsak nehéz megszok-
ni a használatát. Híjával voltunk a Budapesthez 
jcsatolt, volt peremvárosok térképeinek, ezekből 
jts sikerült szereznünk, pl. Rákospalotáét a hu-' 
fezas évekből. Legtöbbjükhöz a hátukra nyomott 
Vagy füzetben mellékelt utcajegyzék tartozik, 

, némelyiket pedig egy sor cég, szálloda, üzlet 
kereskedelmi hirdetése keretezi fontos kortörté-
neti adalékként. Térképjellegü idegenforgalmi 
ismertetőkkel ls gyarapodtunk,de ezeket a k is -
hyomtatványok között tartjuk számon. 



"Alólirt kerületi elöljáróság által ezennel 
közhírré tétetik, hogy a VI. kerliletben össze», 
gyűlő házi szemét, utczasöpredék és hó elfuva-
rozásí vál la lat . . . 1882. január hó 1-től terjedő 
három évre, vagyis 1884. évi déczembér hó 
végéig Deutsch és Sonnenfeld cégnek adatott át4" 
- olvashatták a terézvárosi polgárok a szerve-
zett szemétgyűjtés megindításáról szóló hirdet-
ményt, a főváros köztisztaságtörténetének fontos 
dokumentumát, s olvashattuk mi i s , a budapes-
ti p l a k á t o k a t felajánlók jóvoltából. Elég 
sok értékes plakátot ajánlottak fel, többek kö-
zött a felszabadulást követő évek politikai, vá-
lasztási plakátait, az újjáépítésre mozgósító 
plakátokat, régi, nagyméretű filmplakátokat, 
közigazgatási, hatósági hirdetményeket: pl. a 
statáriumról 1912-ből és a fehérterror első 
napjaiból. Jellegzetes darab a technika korabe-
l i vívmányát, a városi gázzal működő hűtőszek-
rényt népszerűsítő színes plakát a Fővárosi 
Gázmüvek kiadásában. Peremkerületi plakátja-
ink is gyarapodtak, egyikük hirt ad 1917-ből a 
budafoki zeneiskola tanítási programjáról, egy 
másik pedig a Kispesten rendezett újjáépítési 
kiállításra invitál 1946-ban. A helyszűke korlá-
tozza sok más uj plakátszerzeményünk, vagy 
a rendkívül változatos formájú és tematikájú 
kisnyomtatványok bemutatását. 

Az ezret jócskán meghaladó uj k i s n y o m -
t a t v á n y b ó l csak izelitőt adhatunk. (Város-
történeti jelentőségük, dokumentumértékű, mű-
faj i , formai és tematikai gazdagságuk egyébként 
is mindenképpen önálló cikkben történő ismerte-
tést érdemelne. 

Az egyik kisnyomtatvány a század elején 
Mangold Béla Kolos boltjába invitál, ahol min-
denki megfordult, aki viselet dolgában "adott ma-
gára" . Többek között öltözködési kódexet ad, 
összefoglalja a polgári házasság, a menyegző, 
a nászlakoma, a nászút Btb. legfontosabb tudni-
s tennivalóit, azt, hogy e témában mi illik, S 
nem illik, természetesen a Váci utca 15. sz . 
alatti elegáns bolt törzsközönsége számára. 

A céghirdetések, prospektusok, árjegyzékek, 
reklámok, szines számolócédulák, s egyebek az 
egyes korszakok hires üzletházait, boltjait, áru-
it s árait, ezen keresztül a kor Ízlését, vásár-
lási szokásait, gyakran technikai színvonalát 
dokumentálják, mint pl. a Telefongyár vagy a 
Meidinger-kályhák és házieszközök prospektusai 
a század elejéről, vagy a rádióüzletek, bútor-
boltok, csemegekereskedések árjegyzékei a har-
mincas évekből. Az újonnan beszerzett anyagban 
a kötvények, államkölcsön- és más értékpapírok, 
részvények sok információt nyújtanak a kor pénz-
ügyi viszonyairól, s a kibocsátó pénzintézetekről. 
Az első világháború és a Tanácsköztársaság 
idején kibocsátott élelmiszerjfegyek nehéz időket 
idéznek, s történelmi kordokumentum az az 

¡1944 dec. 24-én Pestlőrincen ledobott röplap, 
¡amely a magyar katonákat a Vörös Hadsereg 
¡oldalára való átállásra biztatta. Ismét más k ls -
jnyomtatványok-a harmincas évek néhány máig 
nevezetes koncertjének programját őrzik meg 
(pl. Fischer Annie művész pályafutásának kezde-
ti időszakából). Meghívók, igazolványok, belé-
pők, táncrendek, programok stb. a különböző 
korok társadalmi vagy művészeti életéről, szo-
kásairól informálnak. Sok idegenforgalmi képes 
prospektust sikerült beszereznünk; A magyar lé -
giközlekedés történetének egyik szép, szines t é r -
képpel illusztrált dokumentuma a Budapest-Wien 
lég lut térképét mutatja be 1929-ből néhány nagy ' 
bank, hitelintézet és fürdő népszerűsítésével. A 
különféle bizonyítványok, igazolványok, cégjelzé-
ses üzleti papirok, számlák, munkakönyvek, vál-
lalati- és egyesületi alapszabályok stb. bemutatá-
sára most nem vállalkozhatunk. 

Végül, de nem utolsósorban említjük f é n y -
k é p g y ü j t e m é n y ü n k gyarapodását. Elsősor-

ban a legkülönbözőbb korokból származó, képes-
levelezőlapok és a művelődéstörténeti szempont-
ból különösen jelentős cégfotók állománya gyara-
podott nagyobb arányban. A képeslevelezőlapok 
nemcsak a szokványos városképet vagy utcarész-
leteket ábrázolják, hanem, azóta már eltűnt é -
pületeket, üzleteket, kávéház- és étterembelső-
ket, fürdőket, budai hegyvidéki tájakat, idegen-
forgalmi nevezetességeket. Elárulják, milyen 
volt a divat, milyenek a jármüvek, üzletportá-
lok, járt-e villamos egy adott korban a Nagykör-
úton stb. Külön örömünkre szolgált, hogy pe-
remkerületeket ábrázoló képeslapokat is tudtunk 
vásárolni. A cégfotók nemcsak hires fővárosi mű-
termek helyét, tulajdonosait örökítik meg a ké-
pek hátoldalán a korszakra jellemző grafikai 
megoldással, hanem illusztrálják a fényképet ké -
szíttetők Ízlését, viseletét, a kor divatját. A 
fényképgyüjtemény nagyobb épület- és városrész 
felvételekkel, idegenforgalmi leporellókkal, a 
millenniumi kiállítás építményeit, nevezetessé-
geit megörökitő reprezentatív kollekcióval stb. 
gyarapodott. 

1 L 
A vásárlásokat, tárgyalásokat, árazást, l e -

velezést lebonyolító munkatársak, Jellinek Lász-
lóné, Indali György, Gál Tamás és e sorok Író-
ja örömmel vonhatták meg az akció pozitív mér-
legét. Reális árakon, a megszabott költségkere-
teken alig túllépve változatos, gazdag, javarészt 
ma már alig beszerezhető várostörténeti doku-
mentumokkal gazdagodott gyűjteményünk. 

Állománygyarapitó munkánk fontos területe a' 
város életével, történetével összefüggő történe-, 
ti tanulmányok kéziratainak, gépiratainak beszer-

ezése is . Számuk nem nagy, de a bennük leírtak 
fontosak, hézagpótlóak, anyaguk más forrásokból 
alig pótolható. Az idén szereztük meg többek 
között Gyalay Mihály: "A Szent Margitsziget 



Gyógyfürdő", Harmath Judit: "Adatok a régi bu¿ 
dapesti vendéglátóhelyek történetéből", Pápa 
Miklós: "Budapest Székesfőváros Élelmiszer 
Árusító Üzeme története 1911-1948" ' oimU-tmrab-
mányainak kéziratát. A közelmúltban ritkabecsU 
tanulmányok gépiratalnak egész sorát volt mó-
dunk beszerezni Péczely Béla művészettörté-
nésznek a hagyatékából. Néhány cim a gazdag 
anyagbél: A pesti városfalt A városkút törté-
netei Budapest társadalmi élete (a harmincas 
évekből)t Budapest parkjait Irodalmi dijakra, 
Irodalmi életre vonatkozó előadások, javasla-
tok 1923-1945-bőit Budapest a magyar művé-
szet központja. Idegenforgalmi tanfolyam előa-
dása 1945-ből ! i A budapesti műemlékek sorsá-
val és helyreállításával kapcsolatos feladatok 
1945-bent Budapest utcanevel. (Előterjesztések, 
utcajegyzékek 1947-1950)) Ml történt Budapesttel? 
(A főváros pusztulása, kárai, helyzete 1946-ban.) 

A gépiratok között szerepel pl. a budapesti 
szobrok avatási beszédeinek gyűjteménye, amely 
számos művelődés- és művészettörténeti kér -
désre ad választ, vagy a főváros cixpereínek 
fejlődését bemutató dokumentumanyag stb. A 
tanulmányok feldolgozása még folyamatban van, 
néhány különösen jelentős dokumentum bemuta-
tására visszatérünk. 

Állományunk csere utján történő gyarapítása 
érdekében vettünk részt október 31-én az I . Or-
szágos Honismereti Börzén, amelyet a Hazafi-
as Népfront rendezett. Itt elsősorban kapcsola-
tokat sikerült kiépíteni néhány kerület honisme-
reti munkabizottságával, gyüjteményéyel; bemu-
tattuk a könyvtár helytörténeti kiadványait, né-
hány érdekes kisnyomtatványt, plakátot, és bu-
dapesti képeslapot sikerült szereznünk. Kapcso-
lataink erősítése a börzén megjelent népfront-
bizottságokkal, helytörténeti gyűjteményekkel és 
gyűjtőkkel Ígéretes lehet atekintetben, hogy f e -
lesleges dokumentumalkat elsősorban könyvtá-
runknak ajánlják fel . 

Gyarapodásunk naplójának legutóbbi fontos 
dátuma november 19-20 . volt. Ekkor került 
sor . az ÁKV XI . Antikvár Aukciójára, amely-
re szerény igényekkel mentünk el , de a kiala-
kult Irreális árak miatt e mérsékelt vásárlási 
szándékunkat is csak részben sikerült megvaló-
sítani. Az aukción kalendáriumgyüjteményünk ré-
szére egy szép, 1766-ban Győrött nyomott "Há-
zi és uti uj kalendáriom"-ot, szereztünk be, 
irodalomtörténeti anyagunkat pedig az Igaz Sá-
muel kiadásában 1821-ben megjelent "Zseb-
könyvével, az Auróra almanach 1832-es és az 
Uránia nemzeti almanach 1832-es évfolyamával 
gazdagítottuk. 

Csomor Tibor 



KÖNYVTÁRUNK RITKASÁGAI 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tulajdonában 
található - »entailer Lajos gyűjteményéből szár -
mazó - csíkszeredai Hadilap /szerkesztette: 
Biró Sándor százados, nyomtatták a csiksom-
lyói zárda betűivel/ néhány száma. A lap /rak-
tári helyszáma 09/235/ 1849. junius 25- i szá-
mában jelent meg az alábbi cikk: 

PROTBTÁLOK 

Mióta ezredesné lettem, teljességgel nem tu-
dom lerázni magamról azt a sok "aláz szolgája, 
csókolom kezeit köszönéseket s Nagysád címe-
zéseket." Istennek hála, sok jó embereink van-* 
nak, mert sokan látogatnak meg. Én nem tudom, 
de azt mondják, hogy látogatóink közül az egyik 
hadnagy, a másik százada a harmadik őrnagy 
akar lenni, a negyedik érdemcsillagot akar nyer-
ni, az ötödik férjemtől rendeletet óhajtana, s 
májklirozni arra , hogy valahogy, ez vagy amaz 
volt jobbágyát telkéről utcára dobhassa. 

De ezzel nekem semmi bajom, hanem, nem 
vagyok képes továbbra is tűrni azt, hogy láto-
gatóink közül sokan, amúgy ázsiai szerecsen 
rabszolgák módjára, ügyesen nekigörbedve, B 
előttem magokat mély alázatos fajankókként ha j -
togatva. igy köszönnek nekem; "Alászolgája. 
Csókolom kezeit Nagysádnak." 

Én, becsületemre, eleget mondottam eddige-
lé: az Isten megfizeti, ne mondják nekem ugy: 
"alászolgájai hanem Isten áldja," és ne mond-
ják ugy: "Nagysád", hanem: "Ön, Kegyed, Asz-
szonyom, Asszonyság, Ezredesné Asszony;" 
hiszen unió van. 

De minden hiába. A hizelgés egyszer beta-
nult mesterségét nem olyan könnyen vetkezi le , 
épp azért, még mind e mai napig, az az átko-
zott Nagysád kísértetként suhog köntösöm után. 
Tel jes akaratom dacára is, egészen ellökni nem 
tudám magamtól. 

Kénytelen vagyok tehát hirlapilag tudatni Ö-
nökkel, Polgárok, hogy egy republikánus nemzet 
kebelében, milyen a magyar is, rangfokozatok 
nem létezhetnek. Az összes nemzet egy hosszú 
lánc, melynek csak első szeme a kormányzó, 
de nem a nép-láncozattól különvált brilliánt. 
így áll a dolog a hon leányival is. Mire való 
hát az a "Tekéns", "Méltsás" , és "Nagysád" 
brilliánt c im? Én érteni nem tudom, s , hogy 
miért tűznek ily cégéreket Önök nevünk elébe, 
ezt megfogni képes nem vagyok. Én részem-
ről, ily füzbabérokat, melyek csak tiszta nevem 
aranytányérjára vetnek homály árnyat, szabad 
honom egyetlen polgárától is soha el nem foga-
dok. 

Nagysád valék én és a királyság rabszolgai 
korában. Most elborzadok, ha emlékezem, a 

pöffök ama rémszavától, s csak azért mert e z -
redesné vagyok, semmi egyéb nem vagyok, 
mint szeretett hazám egyszerű polgárnője, és 
ha valaki e néven szólit, ha azt mondja nekem-
"Ön tisztelt polgárnő!", oly magosan büszke va-
gyok, mint csillag mellett repülő büszke sas . 

És most fölhívom Önöket, szabad hazám le l -
kes hölgyei!, vessék meg Önök az üres címzé-
seket, és egy görbe tekintettel nézzék le a hí-
zelgő, gyáva cimezőket. A különféle cimek e l -
szaggatják egymástól a szilárdul egybeforrni 
kellető honleányi kebleket. A cimek kora le járt . 
Ármány szőtte vala ezt bé közinkbe azért , hogy 
ahány honleány van, annyi különvált nemzet l e -
gyünk, most pedig egybeolvadásra van legnagyobb 
szükség. Csak sziklaként összeforrott honfiul éB 
honleányi karok teremthetnek életet a honnak, s 
életet nekünk. Óvakodjanak hát ünnepélyesen a 
cim-cégérektől. 

Én, részemről minden "alászolgája, csóko-
lom kezelt, Téns, Méltsás és Nagysás" clmez-
getések ellen határozottan protlstálok. 
I V 

Benkő Poll 
Ezredes Gál Sándor nője 

Közreadta: Aknay Tibor 



PÁRIZS LASSAN BUDAPEST NYOMÁBA É R . . . 

A nyilvános városi könyvtárak tér éri fenn-
ál lot t s az 1960-as évek éta francia szakembe-
rek által mind hevesebben birált évszázados le -
maradás gyors felszámolását vette programba 
Párizs városi tanácsa 1975-ös döntésével, amely 
az elkövetkező évtizedekre összesen 100 uj könyv-
tári egység, köztük felnőtt- és gyermek vegyes-
könyvtárak, külön gyermekkönyvtárak s nagysza-
bású lemezkölcsönző létesítését vette tervbe, s 
már a következő évben, 1976-ban programja egy 
részét, 4 uj könyvtár nyitását - megvalósította. 
(1966-tól 1976-ig 17 uj könyvtárat nyitottak.) 

A Le Monde 1977. augusztus 19-i számában 
olvashatjuk, hogy 1976-ban 3 ^ 7 5 . 0 6 5 kötetet, 
illetve lemezt kölcsönöztek 140.000 olvasónak 
a 6 milliós Párizsban. Igy Párizsban egy főre 
1/2 könyvtári egység kölcsönzése számitható, 
szemben a kétmilliós Budapest közel 6 ,000.000-
os kötetforgalmával - ami egy főre csaknem 3 
kötetet jelent. 

Az önelégültségre persze semmi okunk, nem-
csak azért, mert számos szocialista nagyváros, 
vagy akár London is túlszárnyalja Budapestet, 
hanem, ha ezt a tempót tartjuk, a párizsiak is 
lekörözik a magyar fővárost 10-15 éven belül. 
Sok lemezkölcsönzőt nyitottak és ezek szerintük 
olyan tömegeket vonzanak, amelyek máskülönben 
könyvtárba nem jönnek e l . Nagy jelentőséget tu-
lajdonítanak a lemezállomány tartalmi összeállí-

tásának: a "pop" zenének meghatározott %-ot en-
gedélyeznek. 

Élénk vita folyik arról , helyes-e önálló gyer-
mekkönyvtárat épitenl. Egyes nézetek szerint ez 
az elkülönítés a'feett¿sitás" egy válfaja. Ennek 
ellenére a nagyvárosi programban 13 önálló i f -
júsági könyvtár szerepel. 

A Bibliographie de la France 1977. szept. 
28-i száma Írja le részletesen az 1976-ban meg-
nyitott 4 uj városi könyvtárt, amelyekről fényké-
pet is közöl. Az egyik pld. a beaugrenelle-i t 

2380 m 2 alapterületű, egy bérház első emeletén 
felnőtt, gyermek és lemezkölcsönző részleggel. 
A XIL kerületben egy 17 emeletes épületben nyi-
tottak egy másikat: az alagsorban a raktár és 
a kézirattár, földszinten a fogadóterem kölcsön-
zővel, folyóiratolvasóval. Az I, emeleten a hi-
vatali szobák, a Il-on a könyvolvasó terem, a 
III-on lemeztár és lehallgató, a VI. emeleten 
az ifjúsági könyvtár. Igy a máskülönben iskolai 
és hivatali célokat szolgáló 17 szintből 6 szin-
tet a könyvtárnak biztosítottak, ebből az I. eme-
leten a hivatali helyiségeken kivül a jövendő 
könyvtárbővitésre is tartalékoltak alapterületet. 

Egyes megfelelő hangberendezéssel ellátott 
lemezkölcsönzőkben telefonkérésre a telefonba 
játszatják be a kivánt lemezt, s ez fokozatosan 
divattá válik Párizsban. 

R . L . 

VITATKOZZUNK... 
A könyvtárosi etikáról 

A M KE 1975 . évi évkönyvét lapozgatva eszembe jutott az egy évvel ezelőtt nálunk is lezajlott 
sikertelen vita a könyvtárosi etikáról. E vita bevezetőjében elméleti megközelítéssel fiktiv elvárá-
sokat próbáltam megfogalmazni. Azóta többször kaptam biztatást, hogy gyakorlatiasabb szemszög-
ből irjak a kérdésről, ha másutt nem, hát a Könyvtári Hiradó hasábjain. /A két legkomolyabb ki-
váltó ok a szeptemberi fizetésrendezés, illetve Pozsgay kulturális miniszter elvtárs augusztusi in-
terjúja volt, amely a Valóság 1977/8. számában jelent meg./ 

Szubjektiv tényezők azonban mindeddig visszatartottak attól, hogy tollat fogjak: "Miért éppen én", 
"Miért legyek megint én a " rossz" f iu?" " É s egyáltalán: miért akarok okoskodni?!" - tétováztam. 
Aztán mégis vállaltam ennek a cikknek a megírását - megkockáztatva, hogy nem kétségbevonhatat-
lan igazságokat irok, hanem vitatható problémákról is szót ejtek. 

Az általános erkölcsi szokásokon és normákon belül kétségtelenül mindig voltak, vannak és lesz-
nek csoport-, vagy rétegnormák - igy beszélhetünk speciálisan könyvtárosi etikáról, sőt ezen be-
lül akár "szabóervines" etikáról i s . 

Ahhoz, hogy gondolataimat ne értsék félre , igyekszem tisztázni alapállásomat: 
Amikor a könyvtáros-etikáról beszélünk, evidens, hogy az egész magyar társadalom normarend-

szerébe, méghozzá szocialista erkölcsi normarendjébe ágyazva fogalmazhatjuk meg hivatásunk spe-
ciális erkölcseit. Sarkítva fogalmazva: nem lehetséges etikus könyvtárosi alapállás, ha a szemé-
lyiségjegyekbe nem épült bele az elfogadott szocialista erkölcsi szokásrendszer - nem lehetséges 
hivatástudat és etikus gyakorlat szocialista normativa nélkül. i 

Szükséges hangsúlyozni, /a téma .szempontjából is/ annak az Igazságát, hogy a társadalom szá-
mára meghatározó az objektív valóság. Továbbá azt is , hogy a tudatnak a k t i v s z e r e p e van az 



o b j e k t í v v a l ó s á g f o r m á l á s á b a n . 
A marxizmus-leninizmus az objektiv valóság fogalmán sohasem egy-egy rövidebb fejlődési periódus 
felszíni jegyeit értette, hanem a mlndénkori társadalmi-gazdasági alakulat /a mi esetünkben a szo-
cialista magyar társadalom/ lényegi jégyeit tekintette és tekinti meghatározónak. Azért hangsúlyo-
zom ezt, mert napjainkban a legtöbb zavar és félrehallás ennek az értelmezésében mutatható ki. 
Amiatt ugyanis, hogy a társadalom fejlődésének egy adott periódusában a felfedett és megbúvó e l -
lentmondások közül néha több, néha kevesebb azoknak a száma, amelyeknél az ellentmondás olda-
lainak minőségében a negativ tendenciák az erősebbek, s ezek visszahatnak a tudatra. 
Témánk szempontjából ennek az a lényege, hogy könnyű általában és bármilyen hivatáson belül et i -
kus módon élni és dolgozni akkor, ha a társadalom minden szférája prosperitásban van. Lényege-
sen nehezebb, ha a fejlődés egyenlőtlen, lassúbb, vagy bonyolultabb áttételeken keresztül érvénye-
sül. Könnyebb volt a dolgunk a FSZEK-ben, a hatvanas évek közepéig, mikor az előző korszakhoz 
viszonyitva a hálózat dinamikus fejlődésen ment keresztül és nehezebb volt a hetvenes évek köze-
péig, mikor is a társadalom egyéb szféráihoz viszonyitva a közművelődési könyvtárügy lassúbb, 
vontatottabb szakaszban volt. S könnyebb lesz ismét néhány év múlva, mikor sok fontos területen 
/a művelődéspolitika, könyvtártelepités, bérrendezés stb./ megoldódik néhány lényeges, alapvető 
probléma és többet foglalkozhatunk a minőséggel. Mindezek a változó fejlődési ütemek nem befolyá-
solhatják azonban erkölcsi magatartásunk alakulását, illetve abból a szempontból igen, hogy a fe j -
lődés eredményeként a magasabbszintü erkölcsi normáknak kell érvényesülniök. 

Mondanivalóm lényegére térve mindenekelőtt idézem Szabó Ervin 1918-ban irt sorait, melyek ma 
is kötelező érvényűek; "Valóban,lehet-e nemesebb, szebb, hálásabb feladat. Megismerni az élet t it-
kait, a társadalom törvényeit. Tanítani az értelmileg kiválók uj nemzedékeit és utat, irányt mutat* 
ni nekik! Vezetni a tudatlanságuk sötétjében, szenvedélyeik szövevényében botorkálókat! Megnyitni 
értelmüket és értelmes életre felemelni őket. Ezt a társadalmi funkciót követelték maguknak az é r -
telmiségiek! Ha teljesitik: ki tagadhatja meg tőlük a legmagasabb társadalmi el ismerést? Ki von-
hatja kétségbe a társadalmi és állami funkciókra való hivatottságukat?" 
Ugy érzem, hogy ezek a szavak ma is érvényesek, e gondolatok etikánk alapját képezhetik. 
E norma betartása nemcsak a szervezetben dolgozó végrehajtók feladata, hanem azoknak az állami 
és társadalmi vezetőknek is kötelességük, akiknek biztosítaniuk kell, hogy az egyének kiegyensúlyo-
zott és alkotó légkörben végezhessék munkájukat. 

Vagyis; a marxisták számára természetes, hogy a fejlődés ellentmondásokon keresztül valósul 
meg. S mert természetes, hogy az ellentmondásoknak több oldaluk van, természetes az is , hogy 
nemcsak egy oldal hordozza a haladó elemeket. Hétköznapian szólva: a cselekvő, etikus alapállás 
nem szolgaiságot jelent, hanem aktiv és önálló cselekvést. /De mindig szervezett módon!/ A mun-
kavégzésben nézetek, vélemények, álláspontok különbözőségén keresztül találunk rá a helyes megol-
dásra. Az ellentmondások nem azt jelentik, 'hogy a különböző álláspontokat képviselő "ellentmondók", 
haladásellenesek. Nem jelenti azt sem, hogy csak az ellentmondásban élik ki magukat. Éppen ezért 
etikánk első pontja nem lehet más mint az, hogy a z e m b e r t a m i n d e n n a p i c s e l e k v é s e i , 
s z a k m a s z e r e t e t e , h i v a t á s t u d a t a é s h ű s é g e m i n ő s i t s e , és nem egyik vagy másik 
részkérdésben elfoglalt álláspontja. Ha a szocialista embert a cselekvő magatartás jellemzi, akkor 
váljon gyakorlattá az is , hogy az igy dolgozókat ennek alapján Ítéljük meg és ne egyik vagy másik 
rokonszenves vagy kevésbé szimpatikus szubjektív vonásuk alapján. 

A következő kérdéskörhöz ismét általánosabb szemléleti problémát kell érintenünk: Szolgáltatás-e 
a szakmánk, vagy hivatás? Vagy még jobban leegyszerűsítve a kérdést: kiszolgáljuk-e a lakosságot, 
vagy megfogalmazott célok alapján neveljük az embereket? 
Ha a napi munka jelenségeit leegyszerűsítjük: csak szolgáltatást nyujtunk. Ám ha kultúrpolitikai fe-
ladatainkat, megfogalmazott céljainkat vesszük alapul, akkor kétségtelenül hivatást gyakorolunk. 
A valóságban e kettő kompromisszuma az igazság, azzal a meghátározó elvvel, hogy kiszolgálunk 
minden hozzánk érkezőt, s ugyanakkor azért vagyunk, hogy a társadalmi munkamegosztáson belül 
ránkszabott és tudatosan megfogalmazott feladatokat hivatásszerűen teljesítsük. 
Ha ez igy elfogadható - akkor kezdjük az egyik legsúlyosabb kérdéssel: 
1 . Mint szolgáltató intézménynek, akkor és annyit kell a lakosság rendelkezésére állnunk, amikor 
és amennyit igényel, amikor ideje és energiája van, hogy kulturális szolgáltatásunkat igénybe ve-
gye! S bármennyire is előnytelen a munkaidő-beosztásunk, etikus alapállásunk csak az lehet, hogy 
minél nyujtottabban akkor tartsunk nyitva, amikor a lakosság ráér , amikor szabad ideje van. 
2 . Munkaszervezésünkben sok visszásság van. Mondandóm szempontjából például az, hôgy sok egy-
ségünkben a nyilvános szolgálat ideje alatt több munkatársat "lespórolnak" belső munkára és sajnos 
az esetek többségében éppen,a kvalifikált munkatársak nincsenek a szolgálat helyein. 
Lehet-e etikus - a szolgálat, a hivatás-gyakorlása szempontjából - ez a jelenség? Egyértelműen le-



szögezem} bármennyire is törekszünk a racionális munkaszervezésre, ez sosem vezethet odáig, 
hogy a szolgálat színvonalcsökkenését eredményezze, Nyomatékosabban: nyitvatartásunk fontos perió-
dusaiban inkább legyen egy-két, látszatra "csellengő", de mindenkor pihenten, kulturáltan az olvasó 
szolgálatára kész könyvtáros a kölcsönzésben, semmint két-három kimerült, kapkodó munkatárs a 
kölcsönzőpult mögött 

Az 1975-1 vándorgyűlés egyik vitapontja az volt, hogy az olvasói elvárások, vélemények lehet-
nek-e etikus tartásunk fokmérői? Számomra ez nem Is kérdés! 
Nem h o g y l e h e t n e k ! - a z o k n a k k e l l l e n n l ö k ! Ha pedig azok, akkor meg kell i smer-
nünk ezeket a véleményeket és elvárásokat, és eszerint kell viselkednünk. Kezdve az állomány ösz-
szeállltásától a tájékoztatáson át egészen a formai jegyekig. Csak áltudományos vagy sznob állás-
pont lehet az, ha az állomány fejlesztésében figyelmen kivül hagyjuk a meglévő és valóságos olva-
sási szokásokat és csak arra törekszünk, hogy a "tiszta művészet" szempontjából "s ter i l " állományt 
gyUJtsünk a könyvtárban. Ez problémája a világ minden könyvtárának, s a megoldás csak kompro-
misszumos lehet. Olvasói szokásokat és elvárásokat nem minősíthetünk "rangod! vagy "színvonalon" 
alulinak pusztán azért, hogy állományunk "szakmai" szempontból kifogástalan legyen. 
Ugyanez vonatkozik a tájékoztatás és a segítés korrektségére. A problémát kettős szempontból érin-
tem. Az egyik a gyakorlott könyvtárosok legnagyobb hibája, hogy rutinjuk, felhalmozott tudásuk, i s -
mereteik birtokában elfelejtik a legfontosabb elvet: semmit sem tudok, illetve semmit sem tudha-
tok tökéletesen! A rutinra hagyatkozva rengeteg pongyola- és félmegoldással elégítjük kl az olvasók 
egy részét. Alig-alig van könyvtáros, aki rendszeresen igényli központunk referensz szolgálatának, 
a többi tudományos könyvtáraknak és információs bázisoknak a segitségét. Sokszor még addig sem 
jutnak el , hogy saját tájékoztatási apparátusuk lehetőségeit kihasználják. 
Vajon azért cselekszünk igy, mert mindent tudunk, vagy - uram bocsájts meg! - lusták vagyunk a 
probléma helyes megoldására?! 

A másik - etikai szempontból is elítélendő mentalitás - a tudálékosság és informáltság képzeté-
nek a keltése. Elsősorban a szakmát most kezdőknél tapasztalom, hogy rövid gyakorlat után szinte 
sértőnek érzik a kvalifikáltabb, gyakorlottabb kollégák segitségét. Veszélyesnek kell ítélnünk ezt az 
álláspontot, mert dilettantizmust szül, s a szolgálat szempontjából e r k ö l c s t e l e n 
E kérdéscsoporton belül még egy szemléleti problémáról: 'többször tapasztaltam, hogy a könyvtá-
rosok kedvencei a fejlett intellektussal rendelkező, műveltebb olvasók. Erkölcstelenné ez akkor vá-
lik, amikor a tudatlanabb olvasó kiszolgálását rangon alulinak minősitik, kinevetik^vagy bagatelli-
zálják problémáikat, kérdésfeltevéseiket. Nem tehetünk különbséget olvasó és olvasó között. És 
csak a z e l v á r á s s z i n t j é b e n é s a k i e l é g i t é s m é l y s é g é b e n s z a b a d d l e z t i n g v á l -
n unk . 

Néhány formainak tünő dologról is említést teszek, vállalva akár a konzervativizmus vádját i s . 
Nem mindegy, hogy milyen a megjelenésünk,' sőt az sem, hogy milyen cipőben járunk. Nyugdijas 
könyvtáros olvasómtól hallottam a következő mondatokat: "Kérem, én még a régi Szabó Ervinben 
tanultam, hogy a könyvtárosnak tilos kopogós, fatalpu cipőben járni, mert zavarja az olvasóterem 
csendjét. Ma meg azt látom - mit látom, hallom - hogy a kölcsönzőben zsebrádiót hallgatnak a 
könyvtárosok!" Nem mindegy, hogyan viselkedünk, hogyan szólítjuk meg az olvasót. Egyetértek az-
zal, hogy a fiatalok egymás között tegeződnek, de azzal nem, ha könyvtárosaink gátlás nélkül l e -
tegeznek ismeretlen 18-20 éves olvasókat. 
Taszit minden szakmában - de leginkább a sajátomban - a fontoskodás és az állandó leterheltség 
demonstrálása. Nem is lenne nagy baj , ha csak engem taszitana, de állitom, hogy olvasóink 30 
százaléka kapcsolatok nélkül jár könyvtárainkba Aönyvtári kapcsolatokra gondolok/, mert félnek 
megszólítani a "mindig leterhelt és sajnálatra méltó" könyvtárost. Mindenfajta kommunikáció lega-
lább két embert feltételez. A könyvtáros a kommunikáció forrása, az olvasó pedig a befogadó. 
Azaz nekünk kell kezdeményeznünk a kapcsolatot, megszólítanunk az olvasót, segitséget kínálnunk 
neki. Mindig gyanús és nem etikus nekem annak a kollégának a magatartása, aki a kölcsönzési 
idő zömében magára marad, "munka hiján félrehúzódik", nem közelit senkihez, nem beszélget az 
olvasókkal. 
Csak érintve az egymás közötti hangnemet* a közvetlenség jelzi egy-egy kollektíva jó hangulatát, 
összeszokottságát, de taszítóvá válik, ha ugyanazt a hangnemet alkalmazzuk a kölcsönzésben i s . 
Főként az visszataszító, ha "kotyogós" időkben, a pult mögött állva személyi és egyéb "konyhai 
problémákról" tárgyalunk, akár a jelnnlévőkkel, akár telefonon. Nem az olvasók száma dönti el 
a viselkedés-formát, hanem a szolgálat nyilvános Jellege! 

És még egy: Az egymással szembeni kollegialitás sohasem jelenthe.t betyárbecsületet. Ezen azt 
értem, hogy ha pl. jelenlétedben valamelyik kollegám hibázik, rosszul informál vagy éppen dezin-
formál - kulturált módon, tapintatosan korrigálnom kell őt, még akkor is ha az adott szituációban 



ez rosszul esik neki. 
Végére hagytam az egyik legsúlyosabb kérdést: a hivatali munkarend, munkamorál és a hiva-

tástudat normáinak konfliktusát. E problémát vitatva többfajta túlzással találkozunk, amelyek kö-
zül kettő tűnik a legveszélyesebbnek: ' 

- az egyik oldalról a konfliktust mondvacsináltnak tartják, nemlétezőként kezelik, 
- a másik oldalról azt állítják, hogy a hivatal, a bürokratikus szervezet kiöli az egyénekből a 

hivatástudatot. 
E különböző álláspontokkal szemben az az igazság, hogy van hivatástudat és szakmaszeretet, s e r -
re normarendszer épül, amelynek alapját mindenkor a hivatás tartalma és szakmai követelmények 
alkotják, és van hivatali ügyrend és munkamorál, amelyeket viszont, az alapvető funkciók ellátá-
sának feladatai mellett, a szervezet zökkenőmentes működése és az átlag munkavégzés szabályoz. 
E kettő egyeztetése állandó összeütközéseken, konfliktuson keresztül valósitható meg. Szubjektív 
érveléssel próbálok példálódzni. Számomra mindig rokonszenvesebb volt az a könyvtáros, aki szak-
máját egyenletes, magas hőfokon, felelősséggel és áldozatvállalással gyakorolta, még ha egy-egy 
késésével, adminisztratív pontatlanságával időnként vétett is a hivatali fegyelem ellen. /Persze tu-
dom, hogy ennek az "időnkéntnek" a reális értflceléBe a legnehezebb./ S mindenkor ellenszenves 
volt a mindig pontos, a papirosmunkáját percre elvégző, de a szakmai tevékenységét lélektelenül, 
gépiesen ellátó kolléga. Tisztában vagyok vele, hogy egyik esetben sincs teljesen igazam - ezért 
is sarkítottam; továbbá azért , hogy utaljak a konfliktus valódiságára és a megoldás nehézségeiig. 
Megoldható-e, feloldható-e ez a konfliktus? 
Hogy válaszolhassak, ismét utalnom kell egy lényegi dologra. Ezt a konfliktust sem a szervezet, 
sem az egyén nem tudja feloldani külön-külön. S ha valami miatt, akkor éppen ezért is nagyon 
fontos a jó munkahelyi légkör, a tartalmas demokrácia. E kettő nélkül a megoldás elképzelhetet-
len, a szervezet működése egyre ihkább bürokratizálódik, diszfunkclonálissá válik, az egyének pe-
dig egyre elégedetlenebbek lesznek, megkeseredetté, szkeptikussá válnak. 
A kompromisszumot az egyéneknek kell megkötniök, vagy legalább is alávetni magukat a szerve-
zet adminisztratív követelményeinek, mert ellenkező eBetben a szervezet működése anarchiába 
torkollik. Hangsúlyozom azonban a bevezetőben Írtakat: a cselekvő, etikus egyén sosem szolgai vég-
rehajtó - ezért az adminisztratív túlzásokat mindig alakítania, formálnia kell, hogy el ne uralkod-
janak rajta. 
A kérdésfeltevésben félig már a megoldás is megtalálható. A kiutat abban látom, hogy az egyének 
megkötik kompromisszumaikat, kiszolgálják a szervezet fegyelmi és formális elvftrásait-termőszete-
sen birálva a felesleges túlzásokat, de javaslatot téve a megoldásokra i s . A szervezet vezetői vi-
szont biztosítják az optimális strukturát, követelmény-rendszert és munkahelyi légkört, amelyben 
az egyének kieléglilten és aktivan gyakorolhatják hivatásukat, sőt indíttatást kapnak arra a többlet-
re is, amely szakmaszeretetükből, áldozatvállalásukból és lelkesedésükből fakad. 
Hogy sok ez, vagy kevés : nézőpont dolga, azt azonban megfogalmazhatjuk, hogy a konfliktus felol-
dásában legalább olyan feladatuk van a szervezet vezetőinek, mint a benne tevékenykedő egyedek-
nek. S tekintve, hogy a megoldás közös cél - lehet vita mindazok körül, amiket felvetettem - ab-
ban azonban nem lehet vita, hogy a megoldás is is közös feladat. S abban sem, hogy itt nincs fölé-
és alárendeltség! 

Végig csak azokról beszéltem, akik komoly hivatástudattal, szakmaszeretettel rendelkeznek, 
aki nap mint nap leteszik voksukat a közművelődési könyvtárosság hivatására - mert akik ezt nem 
bizonyítják, arra sem érdemesek, hogy a könyvtáros-etika kérdéseiről beszélve szót ejtsünk róluk. 
Illetve annyiban igen, hogy kimondhassuk; az ilyeneknek nem itt van a helyük. 

Maruszki József 



TAPASZTALATOK LENGYEL KÖNYVTÁRAKBAN 

A Kulturális Minisztérium megbízásából Csög-
lei Józsefné, a zalaszentgróti járási könyvtár i -
gazgatója, dr. Ecsedy Andorné, a FSZEK bib-
liográfiai osztályának helyettes vezetője, és 
Tverdota Miklósné, a 12-es Szabó Ervin Könyv-
tár helyettes vezetője 8 napos lengyelországi ta-
hulmányuton vett részt. 

A lengyel közkönyvtárak megtekintése során 
a következő 3 szempontra figyeltünk; 

- A művelődési házak és a könyvtárak komp-
lexesitési törekvésének könyvtári megítélése; 

- Az 1975-ben bevezetett közigazgatási r e -
form hatása a közkönyvtárak szervezeti fel-
építésére ; 

- Az uj lakótelepek könyvtári ellátása. 
Tanulmány utunkat Varsóban kezdtük, ahol az 

első tájékoztatást a lengyel közkönyvtárakról a 
^ulturális Minisztériumban kaptuk. A közkönyv-
tárak közvetlenül a Kulturális Minisztérium irá-
nyítása alá tartoznak. Ebben a munkában a mi-
nisztérium segítőtársa az Állami Könyvtári Ta-
nács. 

Az 1975-ös közigazgatási reform után a köz-
könyvtárakat területileg centralizálták. Minden 
vajdaságban a legnagyobb városi könyvtár miköz-
ben városi könyvtári funkciót is ellát, egyben 
az egész vajdaság minden közkönyvtárának /vá-
rosi fiókkönyvtár, községi könyvtár, szakszerve-
zeti, kórházi és pedagógiai könyvtár/ módszer-
tani központja is. 

E területi hálózat felépitése a következő; 
központja a nagy vajdasági- városi főkönyvtár, 
ehhez a központhoz tartoznak az adott város 
lakótelepi könyvtárai /melyek közül néhány kis 
hálózatközponti funkciót is ellát/, a kisebb váro-
sok könyvtárai közül pedig azok, amelyek háló-
zatközpontok. 

A reform célja a vajdasági közkönyvtárak 
színvonalának közelítése volt a lényegesen maga-
sabb szinvonalu városi könyvtárakéhoz. Ezért lett 
minden vajdaságban a legnagyobb hagyománnyal 
rendelkező és legjobban működő városi könyvtár 
a vajdaság minden közkönyvtárának módszertani 
központja. 

Három ilyen vajdasági-városi főkönyvtárat lá-
togattunk meg, - a varsóit, a plockit és a lod-
zit, valamint egy központi fiókkönyvtárat, illet-
ve városi könyvtárat és ezek fiókkönyvtáraiból 
néhányat, hogy betekintést nyerhessünk ezek nagy-
ságrendjének és funkcióinak különbségébe. 

Egy-egy vajdasági közkönyvtári hálózat sok 
kisebb-nagyobb egységet foglal magába, ezek 
összefogása és módszertani irányítása nagy ener-
giákat köt le és nehéz feladatot ró a vajdasági-
városi főkönyvtárra. A könyvtári munka színvo-
nalának emelésével kapcsolatban problémát jelent 

különösen a vidéki közkönyvtárakban, hogy kevés 
a megfelelően képzett könyvtáros. Ezért a közel-
múltban 9 egyetemen és 6 főiskolán vdzették be 
a könyvtárosképzést, 1977-től pedig a főiskolá-
kon és egyetemeken levelezőtagozatokon is ké-
peznek könyvtárosokat. Levelező tagozatra fe l -
vételi vizsga nélkül munkahelyi javaslat alapján 
veszik fel a hallgatókat. A mi képzésünktől e l -
térően Lengyelországban egy szakon (csak könyv-
táros szakon) képezik a könyvtárosokat. Ez a 
képzési mód a lengyel felsőoktatás más terüle-
tére is jellemző. 

Először a varsói Bibliotéka Publiczná-t látogat 
tuk meg, amely városi-vajdasági főkönyvtár. A 
könyvtár 70 éves. Egy magántársaság alapította 
és működtette, majd 1928-ban lett városi könyv-
tár. A háború előtt - beleértve az 55 városi 
fiókkönyvtár állományát is - 500 000 kötet köny-
ve volt. A háború alatt az állomány majdnem 
teljesen megsemmisült, mindössze 80 000 köte-
te maradt. 1975-től - városi könyvtári funkció-
ja mellett - vajdasági központi könyvtári felada-
tokat is ellát. Állománya jelenleg 4 . 500.000 
egység, ebből 800 000 van helyben. Kötelespél-
dányokat is kap. A könyvtári hálózat irányítását 
1 igazgató és 2 igazgatóhelyettes végzi. Az e -
gyik igazgatóhelyettes feladata a központi könyv-
tár, a másiké a vajdasági könyvtárak munkájának 
a vezetése. 

A főkönyvtárban van; alapvető tápraktár, fe l -
dolgozó osztály, olvasószolgálati osztály, szak-
mai osztály, gyermekkönyvtári osztály, könyv-
tári szakirodalmi gyűjtemény, bibliográfiai és 
tájékoztató osztály. 
A könyvtár hálózati feladatait a következő egy-
ségek látják el; módszertani osztály, gyermek-
könyvtári osztály, kiegészítő osztály, olvasóter-
mi osztály, fiókkönyvtárak osztálya, központi 
szerzeményezési osztály, esztétikai nevelés osz-
tálya, szakszervezeti könyvtárak osztálya, üzemi 
könyvtárak osztálya, könyvtárosok oktatásának 
osztálya. 
A varsói városi hálózathoz 55 gyermekkönyvtár, 
105 felnőtt kölcsönző és 16 tudományos osztály 
/szakolvasóterem/ tartozik. 
A főkönyvtárnak 3 könyvolvasóterme és 1 folyó-
iratolvasója van. Az olvasótermek gazdagon fel-
szereltek. Egész nap nyitva vannak. Legnagyobb-
részt tanulók látogatják őket. Könyvet csakis a 
könyvtáros adja. 
A főkönyvtárhoz tartozik a hires varsói gyer-
mek könyvmuzeum is . Gazdag a könyvtár müvé-
ízetl és térképészeti gyűjteménye. 

A varsói főkönyvtár megtekintése után Varsó 
egyik uj lakótelepének könyvtárát és annak két 
fiókkönyvtárát látogattuk meg. Itt 100 000 lakos-



ra 80 000 kötet könyv jut. Ebből a lakótelepi 
könyvtár állománya 30 000 kötet. A könyvtár 2 
részből áll: a felnőttek részére kölcsönözhető 
anyagból A b . 24 000/ és a tudományos osztály 
anyagából /szakolvasóterem/ kb. 6 000/. T a -
pasztalataink szerint Lengyelországban a közkönyv-
tári hálózaton belül speciális szakanyaggal ellá-
tott szakolvasótermeket működtetnek. 

Ezután a könyvtár egyik fiókját mutatták meg. 
Ez a fiók tulajdonképpen egy tudományos osztály 
/szakolvasóterem/, kölcsönzésre szánt könyva-
nyaga nincsen. A szakolvasóterem viszont gaz-
dag állománnyal rendelkezik. Az olvasóteremben 
levő könyvek az ETO szerint, a raktárban levők 
numerus currens rendben vannak a polcokon. 
A lakótelep uj gyermekkönyvtárába kalauzoltak 
innen. A könyvtár tágas kölcsönzőből és egy elő-
adóteremből áll. Helyben olvasásra a kölcsönző-
ben biztosítottak helyet. A könyvtár állomány kb. 
6 000 kötet. Sok rendezvényt tartanak, különböző 
szakköröket vezetnek és együttműködnek az isko-
lákkal. 

Tanúimányutunk első vidéki állomása Plock 
volt. Itt alkalmunk nyilt betekintést nyerni a va j -
daság könyvtári életébe. A vajdasági-városi fő-
könyvtár igazgatója magister Jean Marcziniah és 
helyettese tájékoztatott és kalauzolt bennünket 2 
napon keresztül. 

A plocki központi könyvtár éppen átépítés alatt 
állt. Így azt, mint működő városi könyvtárt, 
nem láthattuk. Részletesen tájékoztattak viszont 
a könyvtárnak, mint a vajdasági közkönyvtárak 
módszertani központjának a tevékenységéről. 
A plocki vajdasági-városi főkönyvtár hálózata 
olyan felépitésü, mint a varsóié. Közvetlent^ a 
főkönyvtár irányítása alá tartoznak a plocki fiók-
könyvtárak, s a járásiakból városiakká lett könyv-
tárak. Ez utóbbiaknak szintén vannak fiókkönyv-
táraik a fiókkönyvtáraknak pedig pontkönyvtáraik. 
Plockban megnéztünk egy jól felszerelt üzemi 
könyvtárat is , amelyben a szakirodalom mellett 
kis mennyiségben ugyan, de szépirodalmat is 
vásárolnak és kölcsönöznek. A könyvtár egy kő-
olajfinomitó üzem könyvtára ezért fő gyűjtőterü-
lete a kémia. A könyvtár dokumentációs tevékeny-
séget is folytat. 
Plockban megtekintettük még a Zielinskich Bibli-
otékát. Ez a Tudományos Akadémia mellett mű-
ködő helybéli tudományos társaság könyvtára. F ő -
leg helytörténeti anyagot gyűjt, de szép számmal 
vannak könyvritkaságai is, a XV -tői a XVIH. szá-
zadig. Kutnoban találkoztunk először olyan meg-
oldással, hogy egy helyen, egy épületben volt a 
felnőtt kölcsönző, a gyermekkönyvtár és a tudo-
mányos osztály. 

A harmadik vajdasági-városi főkönyvtár, amit 
meglátogattunk Lodzban volt. Ez a város a leg-
kisebb lengyel vajdaság központja. Könyvtára 60 
éves múltra tekint vissza, 400 000 könyvtári 

egysége van /könyv, térkép, hangzó anyag/. 
Helyben szakkönyvtári feladatokat lát el , tudo-
mányos osztályai /szakolvasótermel/ elsősorban 
a tanulók igényeit hivatottak kielégíteni. A vá-
rosban 5 fiókkönyvtár tartozik hozzá, a hagyomá-
nyos közkönyvtári feladatokat ezek látják e l . 
ÍEz a könyvtár felelős a vajdaság minden közkönyv-
tárának irányításáért. 

E napunk végső állomása Glowno uj lakótelepi 
könyvtárának a megtekintése volt. A könyvtár 
¡mindössze fél éves, ezért munkájáról, eredmé-
nyeiről még nem lehet érdemben beszélni, 
jranulmányutunk utolsó napján Lodz városi könyv-
tári ellátásával ismerkedtünk. Elsőként egy uj 
Jakótelep vegyes könyvtárát néztük meg. A könyv-
tárnak kb. 14.000 kötete van most, 25. 000-re 
tervezték. A gyermekrészleg és a felnőttrészleg 
mellett külön ifjúsági részleget rendeztek be, 
serdülőknek szánt könyvanyaggal. Ez a könyvtár 
pgy épületben van a művelődési házzal. Egy é -
pületben, de nem egy szervezetben működnek. 
A másik könyvtár, amelybe elvittek bennünket 
szintén vegyes könyvtár volt, felnőtt és gyer-
mekrészleggel. Ez a könyvtár, azon kivül.hogy 
területre ls kölcsönöz és jól felszerelt olvasó-
terme is van, 25 fiókot mondhat magáénak. Ren-
dezvényeket szervez, jól működő "Könyvbarát 
Köre" van. 

Innen ennek a könyvtárnak egy speciális fiók-
könyvtárába mentünk, a vizi úttörők könyvtárá-
ba, amelyet a vízisporttal foglalkozó serdülő f ia* 
talok részére hoztak létre . A könyvtár általános 
gyűjtőkörű, pluszként gyűjti azonban a vizi sport-
tal foglalkozó könyveket. Szó van arról , hogy 
hasonló tipusu, speciális gyüjteményü könyvtárt 
felnőttek részére is szervezni fognak, mert 
igény van rá . Lodzi tanúim ányutunk utolsó állo-
mása az egyetemi könyvtár voit. A tájékoztatás 
szerint Európa egyik legmodernebb egyetemi 
könyvtára ez . Állománya 1 .000 .000 kötet könyv 
és 6 500 folyóirat, katalógusrendBzere sokolda-
lúan tárja fel anyagát. Lengyelországban is fel-
vetődött annak a gondolata, hogy olyan művelő-
dési centrumokat hozzanak létre , ahol egy he-
lyen vagy egy szervezeti egységben van a műve-
lődési ház és a közkönyvtár, de a könyvtárosok 
réBzéről nagypn erős ezzel szemben az ellenál-
lás , sőt általában mereven elzárkóznak ettől a 
lehetőségtől. Egyedül Lodz egyik uj lakótelepén 
láttunk olyan könyvtárat, mely egy épületben van 
a művelődési házzal. A lengyel könyvtárosok sze -
rint a művelődési házak éB a könyvtárak munká-
ja erősen különbözik egymástól. 

Különösen figyeltünk a lakótelepek könyvtári 
ellátottságára. 

A látottak szerint a lengyel városokban igye-
keznek az uj lakótelepeken, a lakótelep elkészü-
lésével egy Időben - vagy rövid időn belül -



könyvtárakat is nyitni. Amerre jártunk, minden 
lakótelepen találtunk egy-egy olyan könyvtárat, 
mely nagyságrendjét tekintve a magyarországi 
közepes nagyságú közművelődési könyvtárakhoz 
hasonlít. Ez a könyvtár közvetlenül a városi-vaj-
dasági főkönyvtár irányítása alá tartozik. A 
könyvtárnak vannak kisebb egységei, fiókkönyvtá-
rai i s , amelyek számára a könyvtár a szerzemé-
nyezést, könyvkötést, módszertani irányítást stb. 
végzi. Az épületeket általában nem könyvtárnak 
tervezték. Külön választják a kölcsönzést és az 
olvasótermi feladatokat. Az olvasótermek a leg-
több esetben a kölcsönző könyvtártól távol, külön 
épületben vannak. Állományukat tekintve valóban 

jól felszerelt szakolvasótermek, helyenként 20 000 
egység körüli állománnyal rendelkeznek. 

Általános tapasztalataink; a lengyel közkönyvr 

tárakban az 1975-ös közigazgatási reform óta a 
területi centralizáció eredményeként egységes a 
Szakmai irányítás. A vajdasági könyvtárügy szín-
vonalát nagy igyekezettel próbálják emelni. Jól 
felszereltek a tanulást és továbbképzést jól szol-
gálják tudományos osztályaik (önálló szakolvasó-
termeik) . A lengyel kollégák mindenütt szívélye-
sen, szeretettel fogadtak bennünket és jó hangu-
latban beszéltük meg a látottakat, cseréltük ki 
hasznos tapasztalatainkat. 

Ecsedy Andorné - Tverdota Miklósné 

ROMÁNIAI TAPASZTALATCSERÉN 
A Kulturális Minisztérium 10 napos romá-

niai tanulmányútra küldött Horváth Gabriella 
nyiregyházi Megyei Könyvtár igazgatójával együtt. 

Bukarestbe megérkezve a Consiliul Culturii 
si Educatiel Socialiste /Szocialista Művelődési 
és Nevelési Tanács/ kész programja Várt ben-
nünket. 
A program szerint a következő helyeken jártunk; 

- Bukarestben a Központi Állami Könyvtár-
ban, és a Sadoveanu Városi Könyvtárban, 

- Dimbovita megye és Tirgoviste megyeszék-
hely könyvtárában, 

- Temesvárott a Megyei- és Szakszervezeti 
Könyvtárban, valamint 

- Rékáson,a Nagyközségi Könyvtárban. 
Az uticélnak megfelelően a fenti helyeken 

vizsgáltuk egyrészt a könyvtárak kapcsolatát 
közművelődési intézményekkel, tömeg- és tár-
sadalmi szervezetekkel, üzemekkel, másrészt 
a magyar és román könyvtárosi kapcsolatok le -
hetőségeit. 

Mindenütt a Megyei Tanács elnöke, elnökhe-
lyettese, a pártbizottságok titkárai, illetve a 
könyvtárak igazgatói fogadtak, tájékoztattak ben-
nünket. 
T a pa s z ta la t a i n k ; 

A módszertani irányitó és ellenőrző munkát 
a Megyei Tanács Művelődés- és Müvészetügyi 
Állami Bizottsága végzi, a módszertani szak-
irányítást pedig országos szinten az Állami 
Központi Könyvtár látja e l . A hivatalos felügye-
leti rendszeren kivül - különösen a könyvtárhoz 
kapcsolódó rendezvények lebonyolításába - tár -
sadalmi munkásként igen sok kiváló könyvtárost 
is bevonnak. 

Rendkívül nagy gondot fordítanak a szakszer-
vezeti könyvtári hálózatra. Anyagiakkal jobban 
ellátják őket, mint a közmüvélődésieket. Utunk 
során egyetlen uj, modern könyvtárat láttunk 

/Temesvárott/, ez is szakszervezeti könyvtár 
volt. 

A szakszervezeti és közművelődési könyvtá-
rakban nagy fontosságot tulajdonítanak a műsza-
ki könyvállomány fejlesztésének. Pl . az Állami 
Központi Könyvtár folyóirat-részlegében feltűnő-
en sok műszaki folyóiratot találtunk - , köztük 
több (magyar) nyelvűt. Kiadvány- és információ-
cserét is folytatnak, konferenciákat tartanak,egy-
egy kiemelkedő, a terület ipari struktúrájának 
megfelelő műszaki ágban sok -bemutató kiállítást 
és előadást rendeznek a szakszervezeti könyvtá-
rakkal karöltve. 

A megyei könyvtárak erősen centralizált há-
lózati munkát folytatnak. A központi könyvellá-
táson kivül a megyei könyvtárak feladata a hely-
ismereti bibliográfiák kidolgozása, a gyarapodá-
si jegyzékek rendszeres kiadása, a könyvtárközi 
kölcsönzés stb. 

Az Állami Központi Könyvtár a közművelő-
dési könyvtárak, végzett könyvtárosait két-há-
romévenként továbbképzésben részesit i . 

Mind a városi, mind a megyei, illetve köz-
ségi könyvtárak rendelkeznek gyermekkönyvtár-
ral is . A gyermekkönyvtárak szoros kapcsola-
tot építettek ki a helyi uttörőszervezetekkel, de 
az Iskolai könyvtárakkal az együttműködés nem 
ilyen összehangolt. 

Érdekes, - és a mi gyakorlatunktól eltérő -
az iskolai könyvtárak helye az oktató-nevelő 
munkában. Az iskolai könyvtáros nem nedagóeus; 
könyvtárosi és nem pedagógusi fizetést kap. A 
községekben ő látja el társadalmi munkában a 
helybeli községi könyvtár vezetését i s . Illetmé-
nyét az iskolától kapja, de a pedagógusokat 
megillető nyári Szabadság nem jár részére . 
Másutt általában nem kapnak tiszteletdijat a 
községi könyvtárosok. 



A megyei és községi könyvtárak élénk kap-
csolatteremtésre törekednek. A legaktívabb és 
leghatékonyabb kapcsolatot a párt-, az állami 
és a gyermekszervezetekkel tartják. A Megyei 
Néptanács ezt jól koordinálja, ami a gyakorlat-
ban azt jelenti, hogy a megye minden kulturális 
megmozdulásában részt vesznek a könyvtárosok. 

A klllső kapcsolatok megteremtését és ápolá-
sát elősegíti, hogy a könyvtárak pártszervezetei 
igen erősek, - tapasztalataink szerint - e kap-
csolatok viszont elég egyoldalúak. A megyei ta-
nácsok nemcsak bevonják a könyvtárigazgatókat 
a különféle kulturális munkákba, de a megyei 
vb-Uléseken is évente egyszer napirendre tűzik 
a könyvtár tevékenységének megtárgyalását. 

A megyei és községi könyvtárak bevezették 
az úgynevezett "Nyitott kapuk" napját. Ezeken 
a napokon nemcsak olvasótoborzás folyik, hanem 
kiállítások, bemutatók, könyvújdonságok ismer-
tetése, vetélkedők is vannak. "Ki tud többet az 
irodalomról?", gyermekfoglalkozások és egyéb 
kulturális rendezvények teszik népszerűbbé a 
könyvtárak tevékenységét. 

A romániai könyvtárosok nagy lelkesedéssel 
és hozzáértéssel, de a miénknél lényegesen mos-

tohább körülmények között dolgoznak. 
Átté) !í'k a szabadpolcos rendszerre, de hely-

szűke miatt a könyvanyagnak csak kis részét 
tudják szabadpolcra elhelyezni. A katalógusok 
sok helyen kézzel Írottak. Örvendetes viszont, 
hogy mindenütt találkoztunk zenei részleggel. 

Bár rendkívül biztató könyvtárépi tési tervek-
kel találkoztunk, a földrengés okozta elemi ká-
rok azonban feltehetően kihatnak a könyvtárfej-
lesztési koncepció megvalósításának ütemére. 

A könyvtárosok rendkívül figyelmesek, isme-
rik a magyar könyvtárakat, és érdeklődnek a 
munkánk iránt. Nagyon szeretnék közelebbről is 
megismerni megyei könyvtáraink tevékenységét. 
A tirgovistei és temesvári Megyei Könyvtár igaz-
gatója személyesen is kérte a román és a ma-
gyar megyék közötti munkakapcsolat megterem-
tését. 

A bukaresti Sadoveanu Városi Könyvtár rend-
kívül lelkes gyermekkönyvtárosa is szeretné meg-
ismerni a budapesti gyermekkönyvtárak munká-
ját. 

Ugy véljük, hogy a cserekapcsolatok erősíté-
se mindenképpen hasznos és kivánatos lenne. 

KIADVÁNYAINK 
ÍJJRA MEGJELENTEK KÖNYVTÁRUNK TÁJÉKOZTATÓI! 

Idestova 35 esztendő távlatából most már ál-
líthatom: életem egyik izgalmas és emlékezetes 
pillanata volt, amikor 16 éves suttyóként 1943-
ban - egy mozgásképtelen atyai jóbarátom meg-
hatalmazásával a kezemben - először léptem át 
a Székesfővárosi Könyvtár küszöbét. A beiratko-
záskor kezembe nyomták a könyvtár jellegzetes 
kis sárga "Tájékoztató"-ját, melyet máig is őr -
zök s amelyet akkoriban nagyon sokat forgattam. 
Könyvtárunkban tehát hagyományai vannak az ol-
vasók számára készített tájékoztató kiadványok 
közreadásának. 

Hazai könyvtáraink a hatvanas évek óta tekin-
tik fontos feladatuknak olvasóik ilyesfajta segíté-
sét. Úgyszólván minden hazai könyvtártípus és 
hálózat, kis- és nagykönyvtár létrehozta a maga 
utm uta tóit, melyet a Könyvtáros o. folyóirat rend-
szeres figyelemmel kisért, ismertetett és propa-
gált. Ekkor fogalmazta meg Dezsényi Béla talá-
ló és ma is helytálló megjegyzéseit; 

"Tömör legyen és rövid, mint a jó útikönyv 
- mert, akár az útikönyvben leirt országot, áz 
utmutatóban leirt könyvtárt sem csak a szöveg-
ből, hanem a tapasztalatból akarja majd egészen 
megismerni az olvasó. Legyen szakszerű és pon-
tos, ugyanakkor vonzó és olvasmányos. A tel je-
sen tapasztalatlan uj könyvtárlátogató mindent tud-
jon meg belőle, amit a könyvtár használatához 
tudnia kell, de mondjon valamit (ha lehet, sokat) 

a szakembereknek i s . . . El kell kerülnie az ilyen 
munkák veszélyét; a henye vulgarizálást és a fon-
toskodást." 

(A Könyvtáros, 1961. 510.1.) 
Ekkortájt - a hatvanas évek derekán - a Sza-

bó Ervin Könyvtár tájékoztatói is "léptek egyet": 
elsőizben történt kísérlet a differenciálódásra, 
gyüjteményrészek, illetőleg olvasótipusok szerint. 
A napokban napvilágot látott kiadvány-család -
felhasználva az előzményeket - ujabb típussal 
gyarapította azt; „ 

Tájékoztató a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
központjáról. 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest 
Gyűjteménye. 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kerületi 
könyvtárai 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár gyermek-
könyvtárai 

A Budapest Gyűjtemény tájékoztatóját nem szá-
mítva a másik három lényegében hasonló felépí-
tésű, ugy is mondhatnánk: mutációi egymásnak. 
Ami mindegyikben ugyanaz: a kerületi könyvtár-
hálózat (beleértve a mozgókönyvtárak kölcsönző-
helyeit) címjegyzéke, ahol a szolgáltatások mi-
lyenségét, az állömány összetételét és a nyltva-
tartás általános jellemzőit jól megkülönböztet-
hető és áttekinthető grafikai ábrák jelzik az ol-

Zachár Zoltánné 



vasónak. 
Néhány általános észrevétel; 

1 . / A jövőben törekedni kellene a formai és t i -
pográfiai egyöntetűségre (beleértve az ezu-
tán megvalósuló ujabb tájékoztatókat is) . 

2 ./ Több gondot kell fordítani az Illusztrációkra; 
a sokszorosítás sajátosságaihoz alkalmazko-
dó olyan ábrákra van szt&ség, melyek a tá-
jékoztatást és eligazodást még inkább előse-
gítik. (Fölöslegesnek tartom az Ady-levelek 
szerepeltetését.) 

3 . / Ha már leküzdhetetlen akadályai vannak a 
nyomdai előállításnak meg kell fontolni a 
különböző betűnagyságokkal történő szöveg-
tagolás lehetőségét. 

4 . / Egy utmutató sem mondhat többet, műit ami 
a tárgyidőszakban reális lehetőség. Ilyen kö-
rülmények mellett ls ugy érzem, a könyv-
tárközi kölcsönzés és a központi katalógus 
kissé háttérben maradt. 

5 . / Egy ilyenfajta tájékoztatónak mindig előnyé-
re válik a nagyobb katalógus-centrikusság. 
(Más könyvtárak hasonló kiadványalt tanul-
mányozva is erre a megállapításra juthatunk.) 
Elvégre a katalógus a legfontosabb összekö-

to kapocs a könyv és az olvasó között.. 
6 . / A tizedes osztályozás /TO/ könyvtárunk gyűj-

tőköréhez alkalmazott rövid (kb. 2-3 oldal-
nyi) kivonatát is hiányolom a központ tá jé-
koztatójából . 

Lehet az Ízlések között különbség, de hadd 
mondjam el , hogy a bevezetőmben emiitett 30 év 
előtti tájékoztatónak számomra, akkor a legiz-
galmasabb részét éppen a TO kivonata jelentette. 
Azt nézegetve, olvasgatva szinte uj világok tárul-
tak az akkori eszmélkedő kisdiák-magam elé . 
Tudjuk, hogy ez ma is egyik szép feladata a 
könyvtárnak. 

Összefoglalva: Örülnünk kell, hogy végre újra 
megjelent ez a sokáig nélkülözött kiadvány. Re-
mélhetőleg a Zenei Könyvtár tájékoztatója sem 
várat soká magára. A példányszámból kitetszően 
3-4 évenként gondoskodnunk kell az újranyomás-
ról . Ez jó alkalom arra is , hogy az időközben 
bekövetkezett lényeges változásokkal kibővithes-
sük. Könyvtárunk olvasótábora állandóan bővül 
és változik. Törzsolvasóink mellett évről-évre, 
nagy számban ujak is Jelentkeznek. El kell é r -
nünk, hogy a tájékoztatót mindenkihez eljuttassuk. 

Reguli Ernő 

DOKUMENTUMOK A NAGY OKTÓBERI SZOCIALISTA FORRADALOM ÖO. ÉVFORDULÓJÁRA 

fővé. Annak érdekében pedig, hogy ez az érté-
kes anyag az évforduló ünnepségeinek befejezte 
után se vesszen el az érdeklődő olvasók elől, a l -
bumszerüen összegyűjtve boc'sáthatjuk rendelke-
zésükre. 

o «=a Szabó Rdikó 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. 
évfordulója méltó megünnepléséhez adott nagy se-
gítséget könyvtárainknak a propaganda osztály 
"Dokumentumok" sorozatának ujabb kiadványa. 
A 20 lapból álló gyűjteményben szerepelnek a 
legjelentősebb forradalmi dokumentumok: a pet-
rográdi szovjet felhívása az ideiglenes kormány 
megdöntéséről, a békéről és a földről szóló dek-
rétumok, az első szovjet alkotmány fogalmazvá-
nya Lenin javításával stb. 

Lenin személyét és tevékenységét kéziratos 
munkáinak fakszimiléi, a magyar sajtóban meg-
jelent első fotója, illegális igazolványa és a raz-
livi kunyhó képe /itt rejtőzött a forradalmat meg-
előzően/ hozza közelebb az olvasóhoz. 

A forradalmi eseményeket két művészi plakát 
örökíti meg, az egyik Apszit munkája, elme: 
"Előre vállvetve Petrográd védelméért", a másik 
az 1921-es nagy volgamenti éhínségre hivta fel 
az ország figyelmét, 
A sokoldalú, magas technikai színvonalú kiadványt 
í.likó Zoltán szerkesztette, a fotókat Braun T a -
más készítette, a grafikai munka és a műszaki 
szerkesztés pedig Gosztola Gábor érdeme. A kor-
hű dokumentumok,könyvekkel (kiegészitve, minden 
igényt ktelégitő kiállitás elkészítését'teszik lehe-

"if ju szivekben é l e k , . . " 
/Könyvtárhasználati vetélkedő Vin. osztályosok-
nak/ 

Nagyon örültünk ennek a forgatókönyvnek, 
melyet Ady születésének 100. évfordulójára a 
hálózati és módszertani osztálytól kaptunk. 
/Összeállította: Szabó Ildikó./ 

Kerületünkben az egyik iskola v m . osztálya 
novemberre befejezte Adyval kapcsolatos tananya-
gát, s összefoglaló óraként ezt a vetélkedőt ren-
deztük meg. Az osztály három őrse 6-6 fős csa -
patot állított ki, ők mérték össze tudásukat és a 
könyvtárban való tájékozódásukat. 

A vetélkedő kitűnően sikerült, a gyerekek ls , 
mi is élveztük a, játékot. 

Legnehezebb feladat volt számukra az "Ady-
utcák" bejelölése a "vaktérképbe", és legjobban 



a szellemi totó tetszett nekik. Móricz Zsigmond 
müveinek összegyűjtése volt pl. az egyik feladat, 
Itt kihasználtuk azt a lehetőséget, hogy vegyes-
(cörtyvtár vagyunk, s mivel nyolcadikosok vetél-
kedtek /akik májusban átiratkoznak majd a fel-
nőtt könyvtárba/ egyaránt kellett használniuk a 
felnőtt és a gyerekkönyvtár' katalógusát, illet-
ve mindkét könyvtár polcain kellett keresniük. 

Derkovits Dózsa-sorozatát nem ismerték a 
gyerekek, igy ennek bemutatásával ismereteik 
bővültek. /6. feladat/ 

Nagy tetszést arattak a kakukkfióka játékok, mert 
ilyen jellegűeket még nem ismertek. 

A vetélkedőből néhány feladatot kihagytunk, 
jnert hosszúnak találtuk, Így is több mint egy 
óráig tartott. Tartalék kérdésnek /döntetlen ese-
tére/ hagytunk egy feladatot /10. kérdés/; me-
lyik versében használja Ady a dudva és a muhar 
ázavakat. "A magyar ugaron" cimli versét tudni-
illik nem tanulják, de ha valaki többet akart tud-
ati, mint amennyit a tankönyv tartalmaz, akkor 
biztos, hogy ismerte ezt a verset. Jó volt, hogy 
hol zenével, hol képzőművészettel tette színessé 
a vetélkedőt az összeállító. • 
A győztes csapatot könyvvel jutalmaztuk. 

KAHÁNA MÓZES. Bibliográfia 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár célként tűz-
te ki a magyar szocialista irodalom népszerűsí-
tését, ezért fordult figyelme Kahána Mózes mun-
kássága felé Is. Az 1974-ben elhunyt kommunis-
ta Író életműve bibliográfiai feltárásának aktua-
litást ad, hogy születése 80. évfordulójára, 1977. 
november 26-ára jelent meg a kötet, tisztelet-
adásként a munkásmozgalom és az irodalom e 
jelentős alakja előtt. 

A bibliográfia a következőket tartalmazza; a 
"Bevezető"-t "Életrajzi kronológia" követi, a -
mely - a lehetőség szerint - bőven ismerteti 
Kahána nehéz életútját, müveinek keletkezését és 
továbbélését. Az üldöztetés súlyos ével elkerül-
hetetlenné tették, hogy álnevek alatt publikáljon, 
s a bibliográfia - igen helyesen - felsorolja eze-
ket az álneveket és a szignókat is. Ezután szépi-
rodalmi müveinek felsorolása következik időrend-
ben, először a könyvalakban, majd a folyóiratok-
ban és a napi sajtóban megjelenteké, kritikáik-
kal együtt. 

Erénye a bibliográfiának, hogy külön fejezet-
ben Kahána idegen nyelven megjelent, és az ed-
dig még kiadatlan munkáira is felhivja a figyel-
met. Kahána publicisztikáját foglalja ezután jegy-
zékbe a bibliográfia szerkesztője, majd a szer-
ző forditói és szótárszerkesztői munkásságát tár-

ja fel. A róla szóló irodalom zárja a bibliográfi-
át, amely külön fejezetekben sorolja fel az ösz-
szefoglaló müvekben, a tanulmánykötetekben és 
periodikákban fellelhető anyagot. A bibliográfia 
használhatóságát nagy mértékben elősegíti a név-
kutató. 

A kiadvány szerkesztője, Zimáné Lengyel 
Vera nehéz, alapos és rendkívül gondos munkát 
végzett a szerteágazó Kahána-életmü feltárásá-
val. A bibliográfia gazdag anyagot ölel fel, s 
lényegesen Begiti a kutatást, (Ugyanakkor népsze-
rűsíti a magyar szocialista irodalom ezen alko-

tójának életművét. Feltétlenül meg kell említeni 
à bibliográfia szép kivitelét, az Ízléses borttót. 
amely Gosztola Gábor munkáját dicséri. 

E - A -

Rieth Józsefné 



EZ TÖRTÉNT 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. 

évfordulójáról méltó keretek között emlékeztünk 
meg november 2-án a Toldi moziban. Horváth 
Györgyné SZB titkár bevezető szavai után Hargi-
tai Nándorné párttitkár tartotta az ünnepi beszé-
det, majd Révész Ferenc főigazgató ismertette a 
könyvtár újonnan kinevezett munkatársainak név-
sorát. Az ünnepséget a "Ragyogj, ragyogj cs i l -
l a g o m . . . " cimü film levetitése zárta. A jól s i -
került ünnepség előkészítő és szervezőmunkáját 
az SZB kulturális albizottsága végezte. 

Az évforduló tiszteletére november 1-én a 
központi könyvtárban az SZKTH-val közösen ren-
dezett kiállítást A . J . Bormotov igazgatóhelyet-
tes nyitotta meg. 

Október 12-én a Delej utcai Vérellátó 
Állomáson 42 munkatársunk jelent meg t é r í -
t é s m e n t e s v é r a d á s r a . Közülük huBzon-
öten bizonyultak alkalmasnak. Példamutató c s e -
lekedetükért mindannyiuknak elismeréssel adó-
zunk. 

Tihanyi Vilmosné, Lakatos Péterné, Kiss 
Ákos, Dányi Gabriella, Braun Tamás, Sass 
Magdolna, Vidák Jenőné, Koch Andrea, Benyovsz-
ky Katalin, Tóth Imre, Kelecsényi Istvánné, 
Tóth Imréné, Hernádi György, Nagy Marianna, 
Véghelyi Gusztávné, Varga László, Pádár Éva, 
Bonta Zoltán, Bagi Ilona, Kaiser László, Szem-
melweisz Ilona, Péter Iván Tamásné, Pintér Zsu-
zsa, Rieth Józsefné, Gelléri Józsefné, Kálmán 
Marianna, Csernus Lászlóné, Hargitai Nándorné, 
Szabó Józsefné, Rubinstein Pál, Poborl Ágnes, 
Dorozsmai Béláné, Podlipnik Anna, Balázs Kata-
lin, Böhönyei Jánosné, Pályi Éva, Garai Zsu-
zsanna, Láng Endre, Tamási Julia, Mitru Alice, 
Bóta Gyuláné, Kertész Pál. 

Október 15-én a Szombathelyi Tanárképző Fő-
iskola elsőéves népművelés-könyvtár szakos hall-
gatói ismerkedtek a központi könyvtár munkájá-
val. 

Október 24-én Boleslawa Podraza a Byagoszcz-i 
és Andrzej Baltyn a Jelenia Gora-i lengyel vaj-
dasági közkönyvtár munkatársai folytattak tapasz-
talatcserét könyvtárunkban. 

Október 29-én Jan Solarz a KGST nemzetkö-
zi munkaszervezési intézetének munkatársa a 
magyar szociológusoknak e tárgykörben publikált 
idegen nyelvű munkáiban búvárkodott a szocioló-
giai és dokumentációs osztályon. 

November 2-án Mócsy István az USA-beli 
Santa Clara-i egyetem munkatársa folytatott ku-
tatásokat a szociológiai és dokumentációs osztá-
lyon. 

November 17-én és 21-én Anna Matlaskova 
a Kassai Városi Könyvtár igazgatója és helyette-

se Vlatismala Luptovska tanulmányozták a háló-
zati és módszertani osztály munkáját. 

November 22-én nyilt meg Ady Endréről 
készült kiállitásunk a központi könyvtárban. 

November 28-án Kirilka Koleva Dimitrova a 
bulgáriai Kardzsali Megyei Könyvtár igazgatója 
és Elena Ivanova Georgieva a Ruszéi Megyei 
Könyvtár módszertani munkatársa folytatott ta-
pasztalatcserét a hálózati és módszertani osztá-
lyon, valamint a bibliográfiai osztályon. Novem-
ber 29-én meglátogatták a kispesti 25-ös könyv-
tárat is. 
i December 1-én Emilia Zamborska a Kassai 
Állami Tudományos Könyvtár folyóirattárának ve-
zetője tanulmányozta a központi könyvtár folyó-
iratállományát, szerzeményezését, nyilvántartási 
rendszerét. Tapasztalatcserét folytatott a Buda-
pest-gyűjteményben és a szopiológiai és dokumen 
tációs osztályon is . 

December 7-én a MKE társadalomtudományi 
szekciója könyvtárunkban tartotta ülését, amely-
nek keretében Papp István a KMK igazgatója be-
számolt az 1977. évi brüsszeli IF LA kongresz-
szusról. A szociológia iránt érdeklődő kollégák 
részére Vágh Mária ismertette a FSZEK szocio-
lógiai és dokumentációs osztályának tevékenysé-
gét. 

December 10-én az SZBT szervezésében szak-
szervezeti kulturális és agit-prop. felelősök ré -
szére Szőke Tiborné tartott előadást a FSZEK 
szervezetéről, szolgáltatásairól a Kertész utcai 
22-es könyvtárban. Az előadást könyvtárbemuta-
tás követte. 

December 15-én G.A. Szemjonova, a Szov-
jetunió Könyvtárügyi és Dokumentációs Taná-
csának titkára meglátogatta könyvtárunkat és 
tanulmányozta a módszertani munkát. 

December 15-én az utóbbi három évben kine-
vezett ill. megbízott kerületi könyvtárvezetőkkel 
vezetési problémáikról, örömeikről és különböző 
szakmai kérdésekről beszélgetett Révész Ferenc 
főigazgató, Gujgiczer Imréné személyzeti vezető 
és Hargitai Nándorné a hálózati és módszertani 
főosztály vezetőhelyettese. 

December 20-án bensőséges baráti találkozó 
köretében adta át Révész Ferenc főigazgató a 
Kis duna Galéria díszokleveleit azoknak a kép-
zőművészeknek, művészettörténészeknek és 
könyvtárosoknak, akik a 35-ös könyvtár képző-
művészeti kiállításainak sikeres megvalósításá-
ban közreműködtek. Mintegy negyvenen kapták 
meg a díszoklevelet, többek között Pogány Ö. 
Gábor művészettörténész a Magyar Nemzeti Ga-
léria főigazgatója, Somogyi József szobrászmü-



vész, Hosvai Varga István festőművész, Hlncz 
Gyula festőművész, Reich Károly grafikusmű-
vész, Juhász Ferenc költő, Vizy Ottó művészet-
történész, Tóth Menyhért festőművész,' Tóth 
István fotóművész, dr . Végvári Lajos művészet-
történész, dr . Németh Lajos művészettörté-
nész, dr. Losonci Miklós művészettörténész, 
Bakallár József festőművész. Dimitar Kirov 
bolgár festőművész díszoklevelét a Bolgár Kul-
tura megbizottai vették át. Dr. Solymár István 
művészettörténész és Kondor Béla grafikusmű-
vész díszokleveleit a 35-ös könyvtár őrzi meg. 
Díszoklevelet kapott a Szőnyi István emlékmú-
zeum (Zebegény) és a 35-ös könyvtár vezetője 
Bárány Lajos is . 

A hálózati és módszertani osztály szakmai vitái: 
Október 6-án "Az olvasólétszám alakulása a 

gyermekkönyvtárakban" cimmel Kerekes Pálné 
szakmai vitát vezetett. 

November 24-én az l - e s gyermekkönyvtárban 
"A gyermekkönyvtári katalógusok főbb szerkesz-
tési problémái" cimmel a hálózat gyermekkönyv-
tárosai azokat a szerkesztési elveket vitatták meg, 
amelyeket az elkövetkező időszakban a gyakorla-
ti munkában egységesíteni kell. Vitavezető Ka-
rakó Józsefné volt. 

December 8-án és 10-én a gyermek és a fel-
nőtt olvasóknak szóló könyvtári rendezvényekről, 
csoportos foglalkozásokról és olvasómozgalmi ak-
ciókról tartott előadást a 12-es könyvtárban Bán-
hegyi Gyuláné és Sándor Ottóné. Az előadást vita 
követte. 

December 14-én az alapfokú szolgáltatást 

nyújtó könyvtárak gyűjtőköri elveit beszélték meg 
a kerületi könyvtárak és fiókok munkatársai a 
12-es könyvtárban Benkő Zoltánné ÔB Szabó J á -
nosné vezetésével. 

Munkaértekezletet tartottak; szeptember 22-én 
az l - e s gyermekkönyvtárban, szeptember 30-án 
a műszaki osztályon, október 1-én a 26-os könyv-
tárban, október 15-én a 3-as és a 38-as könyv-
tárban, október 28-án a pénzügy és számviteli 
osztályon, november 12-én a 28-as könyvtárban, 
november 18-án a HMO-n, november 22-én a 
14-es könyvtárban, november 24-én a 48-as i 
könyvtárban, november 26-án a 11-es és a 20-as 
könyvtárban, november 29-én a 44-es könyvtár-
ban, november 30-án a 7-es és 19-es könyvtár-
ban, december 7-én a 12-es könyvtár felnőtt ol-
vasószolgálati csoportja és a duplumraktár, de-
cember 8-án a 46-os könyvtár, december 9-én 
à könyvkötészet, december 10-én a 4 -es , 17-es 
gyermekkönyvtárak, valamint a 30-as könyvtár 
gyermekrészlege és a 8-as könyvtár, december 
13-án az l - e s és a 23-as könyvtár, december 
14-én a munkaügyi csoport, a 2 -es , 3 -as , 10-es 
és 12-es gyermekkönyvtár, december 15-én a 
perlési csoport, december 16-án a 81-es könyv-
tár, december 20-án a 9-es és 44-es gyermek-
könyvtár, valamint az 5-ös és 14-es gyermek-
könyvtár, december 21-én a 43-as könyvtár és 
szakfelügyeleti csoport valamint a 12-es könyv-
tár feldolgozó csoportja, december 22-én a 
32-es, 45-ös könyvtár, valamint a 8-as gyer-
mekkönyvtár és december 23-án a propaganda 
osztály dolgozói. 

A FELNŐTTKÖNYVTÁRAKBAN... 
A NOSZF 60. évfordulója tiszteletére szerve-

zett rendezvények: A VE. kerületben a 22-es 
könyvtár és az Erzsébetvárosi Művelődési Ház 
Élj és emlékezz! cimmel tartott színvonalas iro-
dalmi estet. Közreműködött Elbert János iroda-
lomtörténész, Maros Gábor és Szacsvay László 
színművész. 

A XII. kerületben Bakcsi György irodalomtör-
ténész Mai szovjet irodalom cimü előadásán e l -
sősorban középiskolások vettek részt. 

A soroksári 35-ös könyvtárban a kerület óvó-
női számára rendeztek ünnepi estet, a kispesti 
25/3-as fiókban pedig szakmunkástanulók mutat-
ták be irodalmi műsorukat. 

Szovjet grafikusművészek könyvjelzőiből ren-
dezett kiállítást a Vn. kerületi Népfront Bizott-
ság és a 2-es könyvtár, amelyet Semsey Andor 
a Kisgrafika c . folyóirat szerkesztője nyitott 
meg. 

A 6-os , 18/1-es és a 26-qs könyvtárban ve-
télkedőt szerveztek szocialista brigádok, illetve 

szakmunkástanulók részvételével Ki tud többet a 
Szovjetunióról, és 60 kérdés a Szovjetunióról 
cimmel, amelyekhez jól hasznosították a közpon-
tilag kiadott módszertani anyagokat. 

Színvonalas ünnepségeket rendeztek a kerüle-
ti könyvtárak az Ady évforduló tiszteletére; a 6-os 
könyvtárban előadást tartottak szakmunkástanulók-
nak, a 12-es, 23-as, 25-ös és a 43-as könyvtá-
rak pedig Ady műveltségi vetélkedőt szerveztek 
középiskolásoknak, szakmunkástanulóknak és szo-
cialista brigádoknak. 

Tamási Áron emlékünnepélyt rendezett a sas-
halmi könyvtár, amelynek keretében Tompa Lász-
ló önálló estjét hallgatták meg az olvasók "Ör-
dögváltás Csíkban" cimmel. A X ü . kerületi 38-
as könyvtár szervezésében Pomogáts Béla méltatta 
áz irót. Közreműködött Janosó Adrienn és a ren-
dezvényen részt vett az iró özvegye is . -

Nagy érdeklődésre tartott számot a csillag-
hegyi könyvtár Helsinkitől - Belgrádig cimü elő-
adása, amelyet Kalmár György ujságiró tartott. 



A XXII. kerületben a Budai Nagy Antal Gim-
názium tanulói részére Krúdy világa cimü előa-
dást szervezett a 13-as könyvtár. Előadó Tóbiás 
Áron volt. 

Korunk tudománya a számítástechnika cimmet 
Szilágyi Béla tartott előadást szakmunkástanulók-
nak a 25/3-as könyvtárban. 

A kerületi könyvtárak és középiskolák közös 
rendezvényei, órák a könyvtárban - könyvtárbe-
mutatók: 

- A Karinthy Frigyes uti 6-os könyvtár a Dol-
gozók Gimnáziuma első osztályosainak és a Jó -
zBef Attila Gimnázium elsőseinek mutatta be a 
könyvtárat, 

- a Krisztina körúti 11-es könyvtár a MÜM 
1. sz. intézet tanulóinak, 

- a kőbányai könyvtár a Leövey Klára Szak-
középiskola, az Ihász Dániel Közlekedésgépésze-
ti Szakközépiskola, Békés Glasz Élelmiszerkeres-
kedelmi Szakmunkásképző, az I. László Gimná-

zium, és a ceglédi közgyUjtemén.ykezelő tanfolyam-
ra járó középiskolásoknak tartott könyvtári órát, 
továbbá komplex foglalkozást Spanyolországról a 
Bercsényi Miklós Szakmunkásképző hallgatóinak. 

- A 18-as könyvtár a 46-os Szakmunkáskép-
ző diákjainak, 

- a 23-as könyvtár az Irinyi János Vegyipari 
Szakközépiskola tanulóinak, az Illatos uti fiók-
könyvtár pedig a Dolgozók Esti Iskolájába járó 
első osztálynak, 

- a 25/3-as kispesti fiók szakmunkástanulók-
nak, 

- a 37-es könyvtár a Than Károly Vegyipari 
Szakközépiskola Dolgozók Iskolája tanulóinak, 

- a 38-as könyvtár a Kossuth Lajos Szakkö-
zépiskola tanulóinak, 

- a 44-es könyvtár az Egészségügyi Szakkö-
zépiskola hallgatóinak mutatta be a könyvtárat 
és érettségizőknek verselemzés cimmel szerve-
zett előadást. 

A GYERMEKKÖNYVTÁRAKBAN... 
Szeptember- november folyamán több mint 

háromezer általános iskolai tanuló ismerkedett 
meg gyermekkönyvtáraink szolgáltatásaival nap-
közi csoport tagjaként, szakköri látogatás, vagy 
iskolai óra keretében. A látogatások mintegy 
fele - ahogy a tantervben is szerepel - a har-
madik évben történik, de sok helyütt I. és II. 
osztályos, illetve V. osztályos tanulókat is rend-
szeresen fogadnak a könyvtárak. 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. 
évfordulóját a könyvtárak kiállításokkal, rendez-
vényekkel tették emlékezetessé. 

Sok könyvtár felhasználta a "60 kérdés a 
Szovjetunióról" cimü sokszorosított rejtvényjá-
tékot. Az érdeklődő gyerekek egyénileg vagy 
csoportosan, folyamatosan vagy egyszeri alka-
lommal kézikönyveket böngészve fejtették meg 
a rejtvényt. Néhány könyvtár - az l - e s gyerek, 
8-as gyerek, 37-es - szinte kerületi szintűvé 
fejlesztette a játékot, felvéve a kapcsolatot a 
kerület iskoláival, úttörőcsapataival. A verseny 
mindenütt a megfejtők legjobbjainak jutalmazásá-
val zárult. 

Három könyvtár - a 3-as gyerek, 4-es gye-
rek, 28-as részleg - a környező iskolákkal e -
gyüttmüködve maga állított össze vetélkedőanya-
got, kivéve részét mind a szervezésből, mind 
a lebonyolításból. 

A csepeli 17-es gyermekkönyvtár négy iskola 
2-2 csapatának részvételével orosz nyelvi ver-
senyt rendezett. 

Az "Együtt-egymásért" mozgalom keretében 
a Péceli uti iskola Zalka Máté úttörőcsapatának 
15 őrse látogatott el a 36/3-as könyvtárfiókba 

egy akadályverseny során, melynek témája a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom eseménye-
inek, hőseinek felidézése volt. 

Több gyermekkönyvtárban iBmerkedtek meg 
a gyerekek Leninről, a forradalomról szóló szép-
irodalmi és ismeretterjesztő müvekkel, a szov-* 
jet gyermekirodalommal, beszélgettek a szovjet 
emberek és főleg gyerekek életéről. 

A 23-as, 27-es, 27/2-es, 35-ös és 39-es 
gyermekkönyvtár, illetve részlegek óvodásokat 
láttak vendégül. A kicsinyek verseket, meséket, 
zenét hallgattak, s ha kedvük volt,könyvet is 
kölcsönözhettek. 

Egyre több napközis csoport tartja kulturfog-
lalkozását a könyvtárakban. Megemlítenénk né-
hányat e látogatások témái közül: alsósoknak 
"Barátaink a virágok" /6-os gyerek/, "Utazás 
Meseországba", "Népek barátsága-népek játékai" 
/25-ös részleg/, felső tagozatosoknak - Móra 
Ferenc elbeszélései /3/1-es részleg/, "Indiánok 
tomahawk nélkül" /25-ös részleg/. 

Az l - e s , 7-es és 20-as gyermekkönyvtár-
ban uttörőőrsök ill. rajok végeztek gyűjtőmun-
kát a VIT-tel, az októberi forradalommal, né-
vadójukkal kapcsolatban. 

A n . kerületi Ifjúsági és Uttörőház a kerü-
let VIII. osztályos tanulói számára pályaválasz-
tási vetélkedőt rendezett. A zsűri munkájában 
részt vett a 37-es könyvtár egyik munkatársa. 

Az iskolák kérésére Kertész István dr. tar-
tott előadást a görög-perzsa háborúkról a 17-es 
gyermekkönyvtárban. Az előadó elsősorban az 
ok-okozati összefüggésekre mutatott rá, s olyan 
érdekességekről beszélt, amelyekről a gyerekek 



még nem hallottak. 
A könyvtárakban tartott iskolai ó r á k r ó l . . . . 
Olvasási óra keretében sok gyermekkönyv-

tárban ismerkedtek meg szép mesékkel, ver-
sekkel, zenével az I - m . osztályosok. A 28-as 
könyvtár gyermekrészlegében rendszeressé vált 
a könyvtári tájékozódás megtanítása és gyakorol-
tatása játékos formában "Tájékozódás a könyv-
tárban", "Megtalálod?", "Bújócska" címmel. 

Az l - e s gyermekkönyvtárban tartott osztály-
főnöki órán a Hegedll utcai iskola 7. osztályo-
sai az élet keletkezéséről gylljtöttek irodalmat. 

Az ebben az időszakban megtartott irodalom-
órák a következő témákat dolgozták fel; kézi-
könyv- és katalógushasználat /3/1-es/, a ku-
ruckor költészete/20-as gyerek/, Petőfi 
/27/4-es/, Arany /8/1-es gyerek, 10-es gye-
rek/, illetve Ady élete és munkássága /l-es 
gyerek, 10-es gyerek, 28-as részleg/ Ady és Mó-
ricz barátsága /6-os gyerek/, századunk magyar 
irodalma /34-es részleg/. Kiemelnénk a 37-es 
könyvtár gyermekrészlegének három foglalkozá-
sát, amelyet az "órák a könyvtárban" c . ta-
nulmánykötet egy könyvtárismertető'forgatóköny-
vére épített, figyelembe véve a helyi adottsá-
gokat. 

A hálózat könyvtáraiban tartott környezetis-
I mereti órákon a mtlfajokkal /21-es részleg/, 

az ősszel /7-es gyerek, 23-as részleg/, az ég-
tájakkal és a tájékozódással /25/3-as részleg/, 
a Bölcs Bagoly könyvekkel /28-as részleg/, em-
ber és állat kapcsolatával /3/1-es/, Budapest 
múltjával, jelenével, nevezetességeivel /25-ös 
és 37-es részleg/, valamint a gyerekek életé-
vel - József Attila, Móra Ferenc, Móricz Zsig-
mond miivei alapján /2-es részleg/ - ismerked-
tek meg a tanulók. A 37-es könyvtár környezet-
ismereti foglalkozását Csernus Lászlóné "Hegy-
vlz-centi-buza" cimll díjnyertes ötletvásári for-
gatókönyve alapján állította össze, 

i Iskolai szakkörök, látogatása. . . 
A x n i . kerületi 10-es gyermekkönyvtárat a 

Thalmann utcai általános iskola anyanyelvi szak-
köre látogatta meg. Beszélgettek a nyelvről, s 
megismerkedtek a téma könyvtárban található 
irodalmával, a könyvek használatával. 

A 25-ös könyvtár zenei vetélkedőt rendezett) 
a Kossuth téri iskola könyvtáros szakkörének 
részvételével a zenei alapfogalmakról, s száza-
dunk kiemelkedő magyar zeneszerzőiről. 

A 13-as és 21-es könyvtár gyermekrészle-
gét egy-egy irodalmi szakkör, a 28-aà-ôt a Mun-
kásotthon uti iskola természettudományi i l l . i ro-
dalmi szakköre látogatta meg. Ez utóbbiak az 
élőlények fejlődéséről 111. a népköltészetről 
gyűjtöttek anyagot. 

A gyermekkönyvtári klubokban, könyvbarát 
körökben történt . . . 
A 7-es gyermekkönyvtár Mondák vándorlása 
címmel ujabb sorozatot indított. Folytatta tevé-
kenységét a bábszakkör, s megkezdte működé-
sét a "Fanti-klub". Első összejövetelükön a fan-
tasztikus irodalomhoz kapcsolódó elméleti és f i -
zikai fogalmak tisztázása után egy novellát e le-
meztek, Bradbury "Marsbéli krónikák"-ját, majd 
játszottak. 

A 20-as könyvtár könyvbarát köre a könyv tör-
ténetével ismerkedik összejövetelein. 

Szeptember 1-én tartotta zárófoglalkozását 
a 27/4-es könyvtár gyermekrészlegének Vakáció 
klubja. 

A 32-es könyvtár gyermekrészlegének könyv-
táros szakköre az olvasási szokásokról beszél-
getett szeptemberi találkozóján. 

A 37-es könyvtár politikai vitaköre megtar-
totta első összejövetelét, melyen a nyári olvas-
mányélményeket elevenítették fel, s elkészítet-
ték 1977/78. évi tervüket. 

A rádió pályázatot indított Százszorszép Szín-
ház cimmel, melynek lényege, hogy minden hó-
napban egy ifjúsági rádiójáték meghallgatása és 
megvitatása után a gyerekek Írják meg vélemé-
nyüket a hangjátékról. Ezek a vélemények döntik 
majd el, hogy melyik rádiójáték kapja meg az 
Uttörő-nivódijat. A könyvtár versklubja átala-
kult Kritikusok klubjává, s benevezett a rádió 
pályázatára. Megkapták a programot, s a szük-

séges "feladatlapok"-at.Eddig már két alkalommal 
gyűltek össze, először Saint-Exupéry" A kis 
herceg", majd Gajdar "Timur és csapata" c . 
müvét vitatták meg. 



MŰVELŐDÉSI KÖRÖKBEN TÖRTÉNT 

A 12-es könyvtár Zenebarátok Klubjának fog-
lalkozásai: Szovjet Közép-Ázsia, Komolyzene-
szórakoztató zene, A századforduló magyar és 
Nemzetközi zenei élete, Németnyelvű foglalkozás 
zenei életről, hangszerekről, Magyar-francia ze-
ne és irodalom, Német zenekultura és építészet, 
Egy kiállítás képei, A foglalkozásokat Hegedűs 
Kálmán vezette. 

A 37-es könyvtár politikai vitakörében Ancsel 
Éva tartott színvonalas előadást A forradalom e l -
mélete cimmel. 1 

Ugyanitt a Művelődési Körben a következő témák 
voltak napirenden; A magyar irodalom áttekinté-
se 1945-ig, Németh László munkássága, Nagy 
László költészete. A foglalkozásokat Kaiser Lász-
ló vezette. 

A 44-es könyvtár Művelődési Körének foglal-
kozásai: Játékos bemutatkozás az uj tagoknak, 
Solohov munkássága (a Szovjet Kultura és Tudo-
mány Házában Czine Mihály előadását hallgatták 
meg), A vasút, A világ vasúti hidjai. Előadó: 
Dr Jasinszky István, valamint Balcsai Anna és 
Gácser Erzsébet a művelődési kör tagjai. József 
Attila irodalmi műsor összeállitásá, A Planetá-
rium megtekintése. 

A TOVÁBBKÉPZÉS HÍREI 
Az olvasószolgálati osztály kézikönyvtári állo-

mányából az alábbi két téma kézikönyvei kerültek 
bemutatásra: szeptember 14-én; Idézetek, vers-
részletek, szállóigék; október 13-án színházi tár-
gyú kézikönyvek, enciklopédiák, lexikonok. 

Szeptember 28-án a Budapest-gyűjtemény dol-
gozóinak dr. Tóth Imre; "Budapest iparának fe j -
lődése" cimmel tartott előadást. 

Október 5-én a Budapest-gyűjtemény munka-
társai a Zenei gyűjteményt látogatták meg. 

Október 12-én a Budapest-gyűjtemény munka-
társai Czagány István vezetésével megtekintették 
a legjelentősebb műemlék épületek helyreállítását 
a Várban. 

Október 26-án a szociológiai előadássorozat 
keretében dr. Tomka Miklós; "A szociológia tár-
gyának, témakörének bővülése, súlypontjának e l -
tolódása a mikroszociológia felé" , november 9 -
én pedig "A megértő szociológia és a velük ro -
kon iskolák" cimmel tartott előadást a szerzemé-
nyezési és feldolgozó osztály munkatársai és má 
osztályok érdeklődői számára. 

November 16-án a "Közös művelődési előadá-
sok" keretében Zádor Tibor, a Magyar Külügyi 
Intézet munkatársa "A Nagy Október és a mai 
világ" cimmel a prágai jubileumi konferenciáról 
tartott előadást. 

November 18-án Szederkényi Olga angliai ta-
nulmányútjáról számolt be a HMO munkatársai-
nak. 

November 23-án a szociológiai és dokumen-
tációs osztály az újonnan megjelent szociológiai 
kéz ikönyveket ismertette. 

November 23-án az olvasószolgálati osztály 
néhány társadalomtudományi folyóiratról tartott 
ismertetést. 

November 23-án a Budapest-gyűjtemény dol-
gozói és a könyvtár más érdeklődői számára 
dr. Rajna György; "Fővárosunk diszkutjai" cím-
mel tartott előadást. 

December 7-én Váradi László "A szociológiai 
módszertan legfontosabb változásai" cimmel a 
szerzeményezési és feldolgozó osztály munkatár-
sainak tartott előadást. 

A könyvtárkezelők (38 munkatárs) a követke-
ző vizsgaeredményeket érték el; kiváló eredmény-
nyel végzett 7 , jó eredményt 14-en értek el , 
megfelelt 16, nem felelt meg 1 munkatárs. 

A propaganda osztály 5 dolgozója résztvett á 
KMK reprográfiai tanfolyamán és megismerke-
dett a sokszorositó üzemben folyó munkával. A 
bemutatót M. Kiss József vezette. 

A KMK-val közösen 10 hónapos olvasószolgá-
lati tanfolyamot szervezett a HMO. A hallgatók 
havonta három napon át előadásokon és konzultá-
ciókon ismerkednek az olvasáspszichológia, pe-
dagógia és szociológia legfontosabb kérdéseivel. 
A résztvevők a kerületi könyvtárak olvasószol-
gálatos munkatársai, összesen 20 fő. 

A zenei részlegek munkatársai számára a 
Zeneművészeti Főiskola Stúdiójának vezetője, 
Pap István "Zenei műszaki ismeretek" cimmel 
négy alkalommal tartott előadást. A tanfolyamot 
Szalai Ágnes; "Zenei szakkönyvek és folyóiratok 
a FSZEK zenei gyűjteményében" cimü ismerte-
tője egészitette ki. 

A HMO az "Ötletvásár" felnőtt könyvtári for-
gatókönyvekből 9, a gyermekkönyvtári forgató-
könyvekből 10 alkalommal tartott bemutató fog-
lalkozást. 

Az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola ki-
helyezett tagozatán (Tárogató ut) sikeres állam-
vizsgát tett hét kollegánk. 

A 2/1976.(IX. 14.) OM. sz. rendelet alapján 
államvizsgára jelentkezők részére előkészítő 
tanfolyamot szerveztünk októbertől folyamatosan. 
Előadók: Hiripi Lajosné, Kuli Ágota (2 tétel), 
Bornemisza Lászlóné, V. Agics Katalin, Szabó 
Jánosné, Bereczky Lászlóné, Vigh Lajosné, Hor-
váth Tibor, Gál Györgyné. 

A jövő évre beiskolázásra javasolt munkatár-
sak előkészítését magyar nyelv és irodalomból, 
valamint történelemből egyetemet végzett KISZ 
fiataljaink megkezdték. 



IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSEK 
Az igazgatóság október 11-i ülésén Révész 

Ferenc főigazgató 4 ' 
- felvetette az újpalotai Hártyán utcai álta-
lános iskola helyiségei könyvtár céljára va-
ló átalakításának ellenőrzését 

- bejelentette, hogy az 1974-76-os Évkönyv 
kéziratát határidőre leadtuk sokszorosítás 
végett a FOINFORM-nak. 

. . . meghallgatta Gujgiczer Imréné személyzeti 
vezető tájékoztatását: 

- az 1977. október - 1978 február között tar-
tandó államvizsgára előkészítő tanfolyamról 

- a tanítóképzőt végzettek 1977-es államvizs-
gájának pontos idejéről 

- a bérkorrekció-kiegészítés összegéről 
- az újpalotai és az őrmezői könyvtárfiók 

létszámproblémájáról. 
. . . megtárgyalta az 1978-79. évi beiskolázási 
javaslatot. 
. . . tudomásul vette Horváth Györgyné SZB tit-
kár Információit: 

-a munkahelyi demokráciával kapcsolatos felmé-
rési anyag megbeszéléséről 

- a Közalkalmazottak Szakszervezete Budapes-
ti Bizottságától kapott 40 ezer forint felhaszná-
lásáról 

- üdültetés céljára egy IBUSZ-szoba esetle-
ges bérletéről. 
. . . Szőke Tiborné főigazgatóhelyettes tájékozta-
tást adott a Győrben október 3-4-én megtartott 
propagandista-értekezletről 

- a gyermekkönyvtárosok szakmai vitájáról 
- az üzemi híradók tárgyában a VHI. kerü-

leti Pártbizottságon tartott értekezletről 
- a NOSZF évfordulója megünneplésével és 

az Ady-pályázattal kapcsolatos munkákról 
- a hálózat uj könyvtárkezelőinek alapfokú 

tanfolyamáról 
- felvetette a 3 . sz . bibliobusz igénylésének 

sürgető gondját 
- a meghirdetett ötletvásárok és bemutató fog-

lalkozások nyertesei jutalmazásának kérdését. 
Október 25-én az igazgatóság döntött arról , 

hogy a FSZEK dolgozóinak továbbképzése a sze-
mélyzeti vezető hatáskörébe kerüljön. 
. . . megvitatta és módosította a törzsgárda-tag-
ságra vonatkozó rendelkezést. 
. . . döntött a NOSZF évfordulója tiszteletére ren-
dezendő ünnepség helyéről, idejéről és program-
járól . 
. . . döntött a NOSZF-kiállitás megnyitójának prog-
ramjáról . 

November 15-én Révész Ferenc főigazgató 
ismertette az 1978. évi munkaterv fő szempont-
jait , ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet a 
tárgyév jelentősebb évfordulóira. 

- ismertette a tervezett fejlesztési, felújítá-
si és karbantartási feladatokat. 
. . . az igazgatóság döntött személyi kérdésekről. 
. . . tudomásul vette a bejelentéseket; 

- a nyugdíjas találkozóról 
- a november 17-i szakszervezeti tanácsülés-

ről 
- a december 11-1 Télapó ünnepségről 
- az 1978. január 7 - i Névadó ünnepségről 
- a KISZ vetélkedőről, amelyet a központ 

KISZ csoportja nyert meg. 

PÁRTHÉEIEK 
A szeptemberi taggyűlésen a vezetőség java-

solta Lukács Jánosné Plenk Anna, a novemberi 
taggyűlésen pedig Jakubecz Ilona tagfelvételét. 
A tagság mindkét javaslatot egyhangúlag elfogad-
ta. 

Az október 21-1 vezetőségi ülésen a hálózati 
és módszertani osztály munkáját Ismertette Ki-
rály Lászlóné az osztály vezetője. A vezetőség 
a tájékoztatást a főigazgató és az illetékes fő-
igazgató-helyettes, valamint a pártcsoport bizal-
mi jelenlétében megvitatta. Jegyzőkönyvi dicsé-
retben részesítette az osztály vezetőjét és mun-
katársait szakmai és politikai munkájukért. E -
gyetértett a javaslattal, hogy a pártbizalmiak l e -
gyenek aktívabbak az uj szakmai feladatok, kon-
cepciók képviseletében. Javasolta az Igazgatóság-
nak, vitassák meg a HMO és a többi osztály, fő-
osztály közötti koordinálást, munkaelosztást} to-
vábbá a szakszervezeti bizottságnak, hogy be-
széljék meg a munkamozgalmi szakbizottság 
feladatait, kapcsolatát a HMO-val. 

Október 28-án vezetőségi ülésen megvitatták 
az SZB szervezésében végzett felmérés tapasz-
talatait összefoglaló jelentést a munkahelyi de-
mokráciáról: "Köszönettel Illette a vezetőség a 
beszélgetések lebonyolítóit és az összesítés meg-
fogalmazóit". '"tfbb kiegészítést, a javaslatok 
módosítását indítványozták. 

A novemberi ünnepi taggyűlés szervezését 
a budai könyvtárak kommunistái, Dávid Gyuláné 
pártcsoportbizalmi vezetésével vállaltak maguk-
ra Máthé Imréné közreműködésével és felada-
tukat elismerésre méltó módon teljesitettfic. 
A taggyűlésen úttörők műsorral emlékeztek meg 
a NOSZF 60. évfordulójáról. A pártvezetőség 
felköszöntötte dr. Zalai Zoltán elvtársat 70. és 



dr Szeles ley Gyidáné elv l.íír stx'il 75. születésnap-
ja alkalmából. 
Dr. Szalai György, a pártszervezet volt pártlit-
kára haláláról egype roe a néma felállással em-
lékezett meg a tagság. 

"A nemzetközi munkásmozgalom kérdései" c . 
tanfolyam első és második foglalkozását megtar-
tották Maruszki József vezetésével. Elkészítették 
naptári tervüket, s a kiselőadásokra vállalkozók 
névsorát. A tanfolyam bizalmija Samu Gizella. 

A politikai vitakörökben Rostás Jenőné a gyer-
mekgondozási segély 10 évéről, Király Lászlóné 
a Szovjetunió uj alkotmányának uj vonásairól, 
Papp Györgyné az emberi jogokról, Bóta Gyiüá-

nó a szovjet-amerikai kapcsolatok aktuális kérdé-
seiről leszélgetett. 

A pártcsoport bizalmiak értekezletén megvitat-
ták a legutóbbi Szakszervezeti Tanácsülés tapasz-
talatait és elhatározták, hogy a legközelebbi po-
litikai vitakörben minden bizalmi javasolja a ve-
zetőnek a munkahelyi demokrácia kérdésének 
megvitatását. 

A Népszabadság pártszervezetének titkára, 
Vadász Ferenc elvtárs E . Fehér Pállal, Böcz 
Sándorral, Koncz Istvánnal és Rókás Sándorral 
a szerkesztőbizottság tagjaival meglátogatta 
pártszervezetünket. 16 munkatársunkkal beszél-
gettünk a lap, s általában a tájékoztatás jelen-
tőségéről. felelősségéről. 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 

Köszönetünket fejezzük ki a Közalkalmazot-
tak Szakszervezete Budapesti Bizottságának azért 
a céltámogatásért, amelyet alapszervünknek jutta-
tott. A kapott összegből 37 dolgozónk részesült 
tanszersegélyben, ebből tudtunk a rászoruló nyug-
díjasainknak örömet szerezni, a kicsik Télapó ün-
nepségét gavallérosabbá tenni, valamint a sok éve 
lelkiismeretesen dolgozó aktivahálózatunk néhány 
tagjának pihenéséhez hozzájárulást fizetni. 

Az október 13-i SZB-Ulésen megvitattuk és 
értékeltük a bizalmiak szerepét a lezajlott bér-
rendezésben és megjelöltük az SZB további fela-
datát a bizalmiak felkészítésével kapcsolatban. 

Október 29-én 50 munkatársunk megtekintette 
Bulgakov: Szinházi regény cimü színmüvét a Thá-

lia Színházban. 
November 15-én a hagyományokhoz hiven zaj-

lott le a nyugdíjas találkozó: a 30-as csepeli és 
a 35-ös soroksári könyvtárba tett "autóbuszki-
rándulás" után a központ ebédlőjében láttuk ven-
dégül nyugdíjas kollégáinkat. 

November 17-én összevont szakszervezeti ta-
nácsülést és bizalmi tanácskozást tartottunk a 
Közalkalmazottak Szakszervezete Puskin utcai 
székházában. Bővebben erről a Könyvtári lfira-
dó következő cikkében olvashatunk. 

December 10-én a 48-as könyvtárban Télapó 
ünnepséget rendeztünk a "könyvtári gyerekeknek. 
Programról a könyvtár 5. sz . KLSZ csoportja 
gondoskodott. 

A MUNKAHELYI DEMOKRÁCIÁRÓL 

"A szocializmus építésének jelenlegi szaka-
szában a társadalmi, a gazdasági és politikai 
feladatokat a szocialista demokrácia fejlesztése 
nélkül lehetetlen megoldaii. A szocialista demok-
rácia - és ezen belül a munkahelyi demokrácia 
- a szocialista életmód egyik alapvető meghatá-
rozója is" - olvassuk Buza Márton munkahelyi 
demokráciáról szóló tanulmányában. 

A munkahelyi demokráciával való foglalkozás 
fontossága késztette a Közalkalmazottak Szak-
szervezete Budapesti Bizottságát, hogy e téma-
körben vizsgálódást folytassop. E vizsgálódás-
hoz kapcsolódott a FSZEK Szakszervezeti Bizott-

sága is, amikor tervbe vette, hogy az Intézel 
dolgozóival beszélgetést kezdeményez, melyet 
a szakszervezeti bizottság és a szakszervezeti 
tanács tagjai folytattak a hálózat könyvtáraiban 
és a központ osztályain. 

A munka előkészítéséhez tartozott, hogy az 
SZB felkérésére Makó István az MSZMP KB 
munkatársa előadást tartott a munkahelyi demok 
ráciáról, a szakszervezeti tanács tagjai, a szak 
szervezeti és pártbizalmiak és a hivatali veze-
tők részére. A szakszervezeti bizottság a be-
szélgetés fő szempontjaira vázlatot adott. A váz-
|lat alapján, és azon túllépve is folytak beszél-



getések a munkahelyi demokráciáról, illetve e 
téma kapcsán sok más egyébről. 

Megpróbáltuk összegezni a beszélgetésekről 
késztilt feljegyzéseket. Az összegezés munkája 
igen nehéznek bizonyult, mert a vélemények sok-
szor ellentmondtak egymásnak, s ez természet-
szerű is ilyen nagy hálózat esetén. Az Írásos 
anyagot eljuttattuk a hálózat egységeiben és a 
központ osztályain dolgozó szakszervezeti funk-
cionáriusoknak. Az összesítésben kerestük a vá-
laszt olyan kérdésekre, hogy pl. mely fórumok 
biztosítják az intézetben a munkahelyi demokrá-
ciát , milyen mértékben vonjuk be dolgozóinkat 
az intézet munkájába, milyen a reagálás mecha-
nizmusa a dolgozók javaslataira, vagy milyenek 
dolgozóink é le t - és munkakörülményei. 

A munkahelyi demokráciának nélkülözhetetlen 
része a tájékoztatás és az információ rendsze-
re, ezért megvizsgáltuk ezek kapcsolatát a mun-
kahelyi demokráciával. Azt tapasztaltuk, hogy 
az információáramlás mind a hálózatban, mind 
a központ osztályain, egységenként különböző. 
Az információ formája és sebessége, befolyásol-
ja a munkahelyi demokrácia megvalósulásának 
teljességét. A dolgozóknak az az igényük, hogy 
tájékozottak legyenek, jogos. Tapasztalatból tud-
juk azonban, hogy a tájékozatlanság sokszor az 
oda nem figyelésből is adódik. 
A nem iskolarendszerű szakmai és politikai ok-
tatás is szerves része a munkahelyi demokrá-
ciának, mivel ezek a foglalkozások is a dolgo-
zók felkészültségét, informáltságát segitik elő. 
Megállapítottuk, hogy a hálózat helyi szétszórt-
ságából adódóan a különböző munkahelyeken nem 
egységes a helyzet és a megitélés a munkahe-
lyi demokráciát illetően. Az intézeten belül a -
dott a lehetőség a munkahelyi demokrácia kitel-
jesedésére, de meg kell tanulni mindenkinek, 
hogy élni is tudjon e lehetőséggel. 

A beszélgetések alapján javaslatokat is ki-
dolgoztunk. A munkahelyi demokráciáról szóló 
írásos anyag megvitatása volt az egyik témája 
az 1977. november 17-én megtartott kibővített 
szakszervezeti tanácsülésnek is . Ezen Forgács 
Tlborné szóbeli kiegészítéseket tett. A tanács-
ülésen a szakszervezeti tanácstagokon kivül meg-
jelent dr Francia Erzsébet, a Közalkalmazottak 
Szakszervezetének munkatársa, az Intézet veze-

tősége, valamint a társadalmi szervek képvise-
lői, a szakszervezeti-, a párt- és a KISZ-cso-
port bizalmiak. 

A beszélgetések során felmerült problémá-
kat a szakszervezeti bizottság összegyűjtötte 
és eljuttatta az illetékes vezetőknek. A tanács-
ülésen Gujgiczer Imréné személyzeti vezető, 
Király Lászlóné, a HMO osztályvezetője, Sza-
bóné Richlich Ilona, a HMO csoportvezetője vá-
laszoltak a felmerült problémákra. A minden-
kit érintő kérdésekhez, sajnos igen kevés hoz-
zászólás volt, Maruszki József felszólalásában 
számos javaslatot tett: ezek közül néhány már 
beépült a "Határozat"-ba, más észrevételek to-
vábbi vizsgálódást igényelnek. A hozzászólások 
alapján módosítottuk a javaslattervet, amelyet 
a munkahelyi demokrácia továbbfejlesztésére 
dolgoztunk ki. Ez utóbbit a tanácsülés egy el-
lenszavazattal és egy tartózkodással elfogadta. 

A továbbiakban Zubonyai Istvánná a szám-
vizsgáló bizottság nevében beszámolt a szak-
szervezet gazdasági helyzetéről. A Közalkalma-
zottak Szakszervezetének ezúton is köszönetet 
mondunk, hogy célfelhasználásra olyan összeget 
kaptunk, amellyel meg tudtuk oldani a tanBzer-
segélyt, az üdülési hozzájárulást, a nyugdijasok 
megsegítését és a Télapó-Ünnepély megszervezé-
sét. 

Forgács Zsuzsa a TT 1977. évi szociálpoli-
tikai munkájáról beszélt. Részletesen szólt az 
SZTK kifizetőhely ellenőrzéséről, a segélyügyi 
albizottság munkájáról, az üdülésről, az egész-
ségügyi munkáról, a nyugdijasokkal való foglal-
kozásról és a beteglátogatásról. Köszönetet mon-
dott a TT aktivistáinak és a bizalmiaknak jó 
munkájukért. Dr Francia Erzsébet, a Közalkal-
mazottak Szakszervezete munkatársa hozzászó-
lásában fontosnak Ítélte a könyvtárban történt 
beszélgetéseket a munkahelyi demokráciáról, u-
gyanis a Közalkalmazottak Szakszervezetében a 
mi Intézetünk volt az első, ahol ebben a témá-
ban vizsgálódást folytattak. Éppen ezért sajnál-
ta, hogy kevés volt a hozzászóló. 

A bejelentések után a szakszervezeti bizott-
ság nevében Horváth Györgyné szerény jutalom-í 
mai köszönte meg a szakszervezeti aktivisták 
egy részének jól végzett munkájukat. 

Forgács Tiborné 

HATAROZAT 

a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban a munkahe-
lyi demokráciáról folytatott beszélgetések alap-
ján a további feladatokról. 

a . / A FSZEK szakszervezeti bizottsága a legkö-
zelebbi választások előtt hivja fel a figyelmet 

azokra a személyekre, akik alkalmasak lehetnek 
a kiterjesztett jogkörű szakszervezeti bizalmi fe -
ladatának ellátására. Az SZB folyamatosan ké-
fczitse fel őket e munkára. 

\>./ A szakszervezeti bizottság hozzon létre éven-



ként egy-egy fórumot, ahol a dolgozók problémái-
kat elmondhatják és néhány - a dolgozók többsé-
gét érintő - konkrét témát megvitathatnak. Ez 
á fórum az összevont szakszervezeti tanácsülés 
és bizalmi tanácskozás. 

c . / Az igazgatósági tanács tagjai gyakrabban 
tartsanak információs értekezleteket, kapjanak 
konkrét feladatot területükön. 

d./ Az intézetvezetés szervezzen előadást a dol-
gozóknak a munkahelyi demokráciáról, s az elő-
adást kövessék csoportos beszélgetések. 
e . / Az intézet vezetősége vizsgálja meg, hogyah 
lehetne Jobb munkaszervezést biztosítani az inté-

zetben. Érvényt kell szerezni a nőhatározat vo-
natkozó javaslatának. 

f . / Javasoljuk, hegy az Intézet vezetősége talál-
ja meg a módját, hogy a központ osztályain dol-
gozók egymás munkáját jobban megismerhessék. 
/Az uj munkatársak egy-egy hetes forgórendszer-
ben minden osztályon dolgozzanak./ 

g./ Az SZB mellett működő munkabizottságok ösz-
szetétele jobban alkalmazkodjék! a könyvtár kü-
lönböző munkaterületeihez, legyenek benne azok 
képviselői. 

Budapest, 1977 november 17. 

A KÖZALKALMAZOTTAK SZAKSZERVEZETE BUDAPESTI BIZOTTSÁGÁTÓL 
1978. ÉVRE A KÖVETKEZŐ BEUTALÓKAT KAPTUK: 

Január 19. házaspáros Hajdúszoboszló gyógy 784 , - Ft 
január 27. 2 db szóló Balatonfüred á 3 0 8 , - Ft 
február 16. 1 " "• Lillafüred 5 6 0 , - Ft 
március 10. házaspáros Siófok 6 1 6 , - Ft 
április 13. 1 db szóló Héviz gyógy 560 , - Ft 
április 13. 2 il H Hajdúszoboszló gyógy 3 9 2 , - Ft 
május 10. j H H Héviz gyógy 3 9 2 , - Ft 
május 11. házaspáros Siófok 784 , - Ft 
május 19. 2 db szóló Balatonföldvár á 3 0 8 , - Ft 
junius 1 . "házaspáros /+ 2 gyerek/ Balatonkenese Camping 7 8 4 , - Ft 
junius 22. 1 db szóló Siófok 392, - Ft 
Julius 13. 2 " " Balatonfüred á 3 0 8 , - Ft 
augusztus 11. házaspáros Párád 616 , - Ft 
augusztus 10. 1 szóló Siófok 3 0 8 , - Ft 
szeptember 14. 1 szóló Siófok 3 0 8 , - Ft 
szeptember 14. házaspáros Balatonlelle 6 1 6 , - Ft 
szeptember 22. H Siófok 1120, - Ft 
szeptember 27. H Mátrafüred 6 1 6 , - Ft 
október 13. "házaspáros /+1 gyerek/ Balatonlelle 784 , - Ft 
október 4 . 2 db szóló Balatonföldvár á 5 6 0 , - Ft 
október 26. házaspáros Héviz 1120 , - Ft 
október 25. szóló 1 db Sopron 3 9 2 , - Ft 
november 1. 2 db szóló Balatonföldvár á 5 6 0 , - Ft 
november 23. házaspáros Hajdúszoboszló gyógy 6 1 6 , - Ft 
december 7 . házaspáros Héviz gyógy 1120, - Ft 

to 

X -gal jelölt beutalókhoz gyermekbeutaló igényelhető. 

C s a l á d o s b e u t a l ó k : 
Balatonlelle 

junius 9. 1 felnőtt 1 gyerek /GyES-en lévők is jelentkezhetnek/ 392+196,- Ft 
augusztus 18. 2 felnőtt 1 gyerek Szántód 784+196,- Ft 
junius 27. 2 felnőtt 4 gyerek Verőcemaros 

/2 felnőtt 6 1 6 , - Ft 
2 gyerek 3 9 2 , - F t 
2 gyerek térítésmentes/ 



Gye r m e k b e u t a l ó k : 

23 napos iskolaszanatórium I-IV. oszt. lány részére 
február 2 -

23 napos V-Vin. oszt. fiu részére 
április 17-

N y á r i g y e r e k - b e u t a l ó k : 

10 napos 

14 napos 

14 napos 

Junius 12. fiu részére 
június 12. leány " 
Junius 12. " » 

augusztus 3 . leány részére 
augusztus 17. " " 
junius 22. fiu részére 
jullus 20. " » 

2 lány " 
2 fiu » 

Ormándpusztára 

ParádfUrdőre 

Csehimindszent 
Balatonmária 
Kőszeg 

ParádfUrdő 
Balatonboglár 
Sátoraljaújhely 
Röjtökmuzsaly 

Balatonakaii 

2 3 0 , - Ft 

2 3 0 , - Ft 

1 0 0 , - Ft 
1 0 0 , - Ft 
1 0 0 , - Ft 

1 4 0 , - Ft 
1 4 0 , - Ft 
140 , - Ft 
1 4 0 , - Ft 

á 2 6 6 , - Ft 
á 2 6 6 , - Ft 

junius 30. 
junius 30. 

A FővároBi Tanács üdülőibe a jelentkezéseket külön nyomtatványon kitöltve 1978. március 10-ig 
a Fővárosi Tanácshoz kell beküldeni. Az időpont egyeztetése ós a kérdőivek kitöltése Máthé Imré-
né üdülési felelősnél történik. 

Fenti SZOT beutalókra a Jelentkezéseket a szakszervezeti bizalmiakon keresztül kérjük bekülde-
ni Máthéné nevére. 

A külföldi beutalókról még értesítés nem érkezett, azonban aki külföldi üdülésben kiván részt 
venni szintén a bizalmin keresztül küldje be Írásos jelentkezését. 

Főszezonnak számit j u n i u s 5 - s z e p t e m b e r 5 - i g . Aki tavaly ebben az idcfiben üdült, ezév-
ben főszezonban nem kaphat beutalót. Ez a Fővárosi Tanács üdülőire is vonatkozik. 

Külföldi üdülésben 3 évenként vehetnek részt a dolgozók akár főszezonban, akár nem. 

Szakszervezeti Bizottság 

SZEMÉLYI HÍREK 

JUTALMAZÁS 
November 7 -e alkalmából jutalomban részesült 664 dolgozó /693 150 . -Ft/. 
Céljutalmat kapott 23 kollega /17.900.-Ft/. 

BÉRKORREKCIÓ 
Az 1977. szeptember 1- i bérkorrekció kiegészítéseként 242 munkatársunk részesült béremelés-
ben. /33.850. -Ft/ 

VÉGLEGESÍTÉS 
1977. október 1-től Kiss Ferencné előadót /szakfelügyeleti csoport/, 1977. november 1-től 

Arató Ágnes könyvtárkezelőt /Budapest-gyűjtemény/, Cserháti Tamás könyvtárkezelőt /9-es könyv-
tár/, Cseriné Szilágyi Erzsébet könyvtárkezelőt /12-es könyvtár/, Fratüa Karolina könyvtárkeze-
lőt /22-es könyvtár/, Elekfi Erzsébet könyvtárkezelőt /zenei gyűjtemény/, Grosits Jenő szakmun-
kást/üzemfenntartási osztály/, Hegedűs Kálmán könyvtárost /12-es könyvtár/, Hetei Rózsa könyv-
tárkezelőt /28-as könyvtár/, Ignácz Jánosné raktárkezelőt /32-es könyvtár/, Kerékgyártó Ferenc 
könyvtárkezelőt /9-es könyvtár/, Kertész Istvánné könyvtárost /zenei gyűjtemény/. Kollár Ágnes 
könyvtárkezelőt /32-es könyvtár/, Mázás Ferencné raktárkezelőt /6-os könyvtár/, Mészáros J u -
lianna könyvtárkezelőt / l -es könyvtár/, Rédei Katalin könyvtárkezelőt /44-es könyvtár/, Siska Éva 
"lőadót /számviteli osztály/, Szálaváry Miklós szakmunkást Aötészét/ véglegesítette az igazgató. 



ÁTHELYEZÉSEK 
Arató Ágnes könyvtárkezelőt a Budapest-gyűjteményből a HMO-ra repülősnek, Enese Laura 

könyvtárost a 11-es gyermekkönyvtárból a 10-ea könyvtárba, Dr. Gábor Németh Andorné könyv-
tárost a 10-esből a 23-as könyvtárba,'Gálos Valéria könyvtárost az l - e s könyvtárból a 10-ee 
könyvtárba, Garai ZsuzBanna könyvtárkezelőt a 37-es könyvtárból a 3-as könyvtárba, Gulyás Ág-
nes könyvtárkezelőt az 5-ös könyvtárból a 28-as könyvtárba, Kovács Dénesné könyvtárost a 23-as 
könyvtárból a 11-es gyermekkönyvtárba, Ludányi Józsefné könyvtárost a 6-os gyermekkönyvtárból 
a 37-es könyvtárba, Meixner Ágnes könyvtárkezelőt a 11-es könyvtárból a HMO-ra repülősnek, 
Neidenbach Anikó könyvtárkezelőt a HMO-ról a 10-es könyvtárba, Seres Gyuláné könyvtárost a 
46-os könyvtárból a 25-ös könyvtárba, Sóki Edit könyvtárkezelőt a HMO-ról a 7-es könyvtárba, 
Szabó Gabriella könyvtárkezelőt a 4-es gyermekkönyvtárból a 8-as könyvtárba, Takács Györgyné 
könyvtárost a 38-as könyvtárból a 3-as könyvtárba, Trenoséni Mária könyvtárkezelőt az l - e s 
gyermekkönyvtárból a 38-as gyermekkönyvtárba, Ürögi Erzsébet könyvtárost a 46-os könyvtárból 
a 3-as könyvtárba helyezték át. 

ÚJ MUNKATÁRSAK 
Bihari György raktárkezelő /Budapest-gyűjtemény/, Böszörményi Zoltán könyvtáros /feldolgo-

zó osztály/, Cserép Katalin könyvtárkezelő /25-ös könyvtár/, Faludl Károly könyvtárkezelő /3-as 
könyvtár/. Hernádi György műszaki előadó /műszaki osztály/, Horváth tetvánné könyvtáros /34-es 
könyvtár/, Jakab István betanított munkás /gondnokság/, Karbach Erika könyvtáros /szociológiai 
osztály/, Lantódi András raktáros /Budapest-gyűjtemény/, Lyublyanovícs Katalin könyvtárkezelő 
/25-ös könyvtár/, Major Ildikó könyvtárkezelő /3-a8 könyvtár/, Gy. Molnár István könyvtáros 
/27-es könyvtár/, Nagy Katalin raktárkezelő /37-es könyvtár/, Oltai Judit könyvtárkezelő /Mozgó-
könyvtár/, Oroszl Julianna könyvtárkezelő /l -es könyvtár/, Papp Györgyné könyvtáros /3-as könyv-
tár/, Pataki Pál gépkocsivezető /Mozgókönyvtár/, Polonszky Erika könyvtárkezelő /3-as könyvtár/, 
Strahl Anna könyvtáros /31-es könyvtár/, Svoboda Róbertné könyvtárkezelő /6-os könyvtár/, Sza-
bó Ildikó könyvtáros /11-es könyvtár/, Szabó Vilma könyvtárkezelő /l -es gyermekkönyvtár/, Szűcs 
Mariann könyvtárkezelő /37-es könyvtár/, Takács Péter raktárkezelő /olvasószolgálat/, Varga Lász-
ióné raktárkezelő /Mozgókönyvtár/, Vigvárl Ágnes raktárkezelő /zenei gyűjtemény/. 

Csáki Józsefné raktárkezelő /2-es gyermekkönyvtár/, Mihó Józsefné raktárkezelő /blbllobusz/ 
és Molnár Imréné raktárkezelő /18-as könyvtár/ nyugdíjba vonultak. Egészséget és jó pihenést 
kívánunk. 

KILÉPTEK 
Achmed Agim Árpádné /Budapest-gyűjtemény/, Antoni Judit /28-as könyvtár/, Baila Sarolta 

/3-as könyvtár/, Csorbáné Tamás Julianna /8-as könyvtár/, Csokonai Attila /XO'-ea könyvtár/, 
Dr. Dolmányos Istvánné /perlés/, Horváth László /nüszakl osztály/, Kárpáti János /mozgókönyv-
tár/, Orosz Csaba /üzemfenntartási osztály/, Simon Károlyné /11-es könyvtár/, Sóti Zsoltné 
/38-as gyerekkönyvtár/, Szabadosné Horváth Ágnes /9-es könyvtár/, Székely Magdolna /feldolgozó 
osztály/, Tóth Gyuláné /HMO/, Trapp Győző /TMK/, Vaskó Magdolna /28-as könyvtár/. 

SZÜLETÉS 
Baila Györgynének /7-es könyvtár/ András nevű kisfia, Klein Péternének /Budapest-gyűjtemény/ 

Kinga nevű kislánya, Korbulyné Mészáros Ágnesnek /37-es könyvtár/ Ádám nevű kisfia, Melcher 
Gyulánénak /2-es könyvtár/ Gyula nevü kisfia, Molnár Bállntné /27-es könyvtár/ Péter nevű kis-
fia és Tóth Istvánnénak /gondnokság/ Angelika nevü kislánya született. A szülőknek és kisbabák-
nak jó egészséget kívánunk. 



LAKNER GYULÂNÉ 
Bauer Klára 
1920 - 1977 

Fájdalommal bucsuzunk szeretett Klári néninktől. 1952 óta dolgozott könyvtárunkban. Ml, volt 
munkatársai emlékezünk arra a kommunista emberre, aki a mindennapokban ls forradalmár tudott 
lenni. Jellemes, kemény ember volt. Hitó sok próbát megállt már. Könyvtárosként a nevelést te-
kintette munkája céljának. Emberismerete, olvasmány ismerete, áldozatos munkájának hiánya szinté 
pótolhatatlan. Igazi könyvtáros hivatásu kommunista emberként ismertUk meg és él bennünk tovább. 

PÓR NÁNDORNÉ 
Váradi Irma 
1887 - 1977 

Elhunyt Szabó Ervin utolsó munkatársa. Ez év nyarán még felkereste a TV riportere, hogy 
Szabó Ervin születése centeháriuma alkalmából a Fővárosi Könyvtárról valassa. Tudtuk, hogy gyó-
gyíthatatlan beteg, de nyilatkozata, amelynek szövegét nemrég közölte a Budapest cimü lap, teljes 
szellemi frissességről tanúskodott., 

1910-től dolgozott könyvtárunkban. Ő indította el egyik legrégibb közművelődési könyvtárunkat a 
Szörény utcai 3-as számút, amelyet 1914-től 1919-ig vezetett. Nem volt kifejezetten politikus alkat, 
de kritikus helyzetekben, igy 1914-ben, amikor a szocialista Szabó Ervin ellen kampányt szervez-
tek, hogy a könyvtár éléről elmozditsák, az elsők között kelt szenvedélyesen védelmére. Lelkesen 
segitette az 1919-es Tanácsköztársaság könyvtárpolitikáját is , amiért az ellenforradalom alatt neki 
is bűnhődnie kellett. Pikier Blanka, Czeke Marianne mellett az első magyar könyvtárosnők közé 
tartozott. Hivatástudata és szakértelme, széles körű nyelvismerete, kevés, de maradandó értékű 
szakirodalmi tevékenysége alapján méltán sorolhatjuk őt a példamutató elődök közé. 

Temetésén könyvtárunk nevében Révész Ferenc főigazgató búcsúzott tőle. 

DR. SZALAI GYÖRGY 
1914 - 1977 

Kedves barátunk az olvasószolgálat egykori 
vezetője, a munkásmozgalom régi harcosa örök-
re eltávozott. Már régóta nem a könyvtárban 
dolgozott, mégis szinte naponta betért a szere-
tett régi munkahelyre. Utolsó utja is a könyv-
tárba, a régi barátokhoz vezetett. Amikor elkö-
szönt, nem gondoltuk, hogy ez már végső bucsu, 
percekkel később a szive megszűnt dobogni. 

A Magyar Nemzet 1977. november 22-i szá-
mában igy búcsúzott volt kollégánktól; 

Szívinfarktus következtében,' , S3 
éves korában meghal t Budapestén 
dr. Szalal György , hosszú éveken 
á t a Szabd Ervin K ö n y v t á r , leg-' 
utóbb a Budapest Történet i Mű-, 
t e a m ~ f ő m u n k a t á r s a . Szalal 
Györgynek csak k e v é s k ö n y v e j e -
lent meg — a többi között K ő b á -
n y a é s OJpest , . történetérö] —, de 
a Világosságban, az Elét és Tudo-
m á n y b a n és másut t napvilágot lá-

tott várostörténeti és közép-európai 
témákkal kapcsolatos általánost 
történeti c ikkel , tanulmányai la 
csak halványan' Jelzik e fáradha-
tatlan kutató és gondolatgazdag! 
egyéniség Igazi Jelentőségét . Amely 
való jában abban áUott, hogy Sza-
lal G y ö r g y évtizedeken át a tudo-
mányos (főleg művelődéstörténeti)) 
t émák, öt letek, összefüggések s o -
kaságával a jándékozta meg kortár^ 
salt és a f iatalabb kutatókat , g y a k -
ran a nála idősebb tudósokat ls.< 
Példátlan i smeretanyaga , m e m ó r i á -
ja : és kíváncsisága nem párosult 
azzal, amit manapság „ ö n k l f e j e -
z é s " - n e k szoktak nevezni ; n e m tö-
rekedett akadémiai t i tulusokra, 
sem ar ra , hogy vastag- könyvek 
c ímlapja in lássa nevét . Az I f jú k o -
ra ó t a marx i s ta kutató bizonyos 
ér te lemben rég i fa j ta „magántudós»V 
volt, a k i nap ja i t közkönyvtáraké 
b . a n J , í i " t l é l " o '^asás . Jegyzetelés^ 
e lmélkedés szüneteiben s z ó r j a e l 
gondolatait , adatait , ih le tése i t a 
k ö r é j e gyülekezőknek. E g y nagy 
tudós lehetősége, és egy összetett 
érdekes pesti „ f i g u r a " távozott t f 
most dr . Szalal György személyéé 



VALENTYK JÖZSEFNÉ 
Stöckl Anna 
1915 - 1977 

1959 óta a Fővárosi Szabó Ervin Köhyvtár házi könyvkötészetén dolgozott, mint könyvkötő szak-
munkás. Ügyes, szorgalmas, jókedélyti ember volt. Tudását szívesen adta át a fiatal kollégáknak. 
1967-ben súlyos beteg lett, ezért 1968-ban nyugalomba vonult. Állapota javulásával, 1972-ben nyug-
díjasként újra munkába állt, s a hálózatban végzett helyszíni könyvjavitást. Mindentltt szerették, 
megbecsülték. 

1977 októberében barátnőivel Lengyelországba utazott. Nagy örömmel késztilt az útra. Megérke-
zése után néhány órával szlvbénulás következtében meghalt. 

Halála mélyen megrendítette munkatársalt, mindenkit, aki ismerte és szerette. 
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A FŐVÁROSI SZABŐ ERVIN KÖNYVTÁR 

KISZ SZERVEZETÉNEK HIRAD<4jA 

Szerkesztő; GERBNER MIHÁLY 

Szerkesztőbizottság: Kopré Judit, Kovács György Gergely 

PUBLIKÂLNAK-E A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN 
KÖNYVTÁR (FIATAL) MUNKATÁRSAI? 
GONDOLATOK "FELKÉRÉSRE" 

A címben feltett kérdésre - a zárójeles jelző 
elhagyásával - a válasz: ténykérdés. Ezt bizonyít-
ja a Könyvtári Iliradó és a FSZEK évkönyvek 
folyamatos megjelenése, a különböző szakmai 
lapokban munkatársaink nevei, stb. Konkrétab-
ban: publikálnak-e a FSZEK fiatal munkatársai? 
A válasz ismét: ténykérdés. Nagyon kevesen. 
Ezt a tényt ismét a Könyvtári Hiradó, az évköny-
vek, a szaksajtó igazolja, és egy kicsit e cikk 
alcime is . Az 1977/3-as Könyvtári Híradóban 
elolvastam Dobos Piroska Írását (Publikálhatnak-e 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársai? 
= Könyvtári Hiradó. 1977/3. sz. 13-14. 1.) , és 
"lám, milyen igaza van" formában el is gondol-
koztam rajta. Véleményemet több helyen hango-
san is elmondtam a témáról, de hogy megír jam. . . 
Nem szégyen az őszinteség: e cikk megírására 
felkértek, s nem jómagam éreztem "olthatatlan 
vágyat" megírására. Miután saját véleményem 
volt, s ráadásul "felkértek", semmi sem állt út-
jában annak, hogy ez a néhány sor megjelenjen. 
Ez igy roppant egyszerűnek tűnik, d e . . . ! 

Az 1976-ban megtartott intézményi Ifjúsági 
Parlamenten szintén felvetődött a "publikálás" 
kérdése: a felszólaló - fiataljainkat képviselve -
tágabb publikációs teret kért az irni vágyók r é -
szére. Azóta közel egy év telt el , s ez az év 
nem oldotta fel az utóbb emiitett igény, és a be -
vezető között feszülő ellentmondást. Hol lehet a 
hiba? Megszűnt volna az igény? 1977 vége felé 
járunk, s ilyen rövid idő alatt maximum problé-

mák oldódhatnak meg, de igények - hosszú táv-
ra - nem szűnhetnek meg. Dobos elvtársnő - a 
már emiitett Írásában - felsorolja azokat a kiad-
ványokat, ahol szívesen olvasnánk fiatal könyvtá-
rosok gondolatalt. Lehetőség tehát van. Akkor 
újra: hol lehet a hiba? 

"Minden helyi vezető munkájához hozzátarto-
zik, hogy ösztönözze munkatársait az Írásra és 
ugyanakkor megkeresse azokat, akik ebben segít-
hetnek." - idézek Dobos elvtársnő gondolataiból, 
s hogy éppen ezt a mondatot, az nem véletlen. 
Hálózati szinten minden fiatal kolléga végez ko-
moly, sok felkészültséget igénylő szakmai mun-
kát /felmérések, anyagkutatás egy megadott té-
mában, magnós-beszélgetések, stb./. Egy-egy 
nagyobblélegzetü munka befejezésével mindig 
születik eredmény. Ez az eredmény közölhető, s 

illetve közölni kéne. A közlési vágy a fiatalok 
legtöbbjében csupán szakmai beszélgetéseken -
itt is többnyire esetlegesen - kerül felszinre, 
s csak nagyon kevesekben érik meg az Írásbeli 
közlésig. A könyvtáros-népművelő munka hiva-
tás: tehát nem lehet öncélú. Saját könyvtári egy-
ségében ugy hiszem a legtöbb fiatal ebben a szel-
lemben végzi munkáját. Tapasztalatait azonban 
tovább kell adnia, éppen azért, mert nem lehe-
tünk öncélúak. Nagyon sokan - kezdetben jóma-
gam is - problémáikkal, eredményeikkel meg-
maradnak saját könyvtáruk körében. A jó veze-
tőnek ilyenkor kell felfigyelnie, s ösztönöznie 
munkatársát arra , hogy gondolatalt "közkinccsé" 



tegye. 
Az eredményeket, a " jót" könnyebb leirnl, 

mert a siker koronázta események "diktáltatják" 
magukat. Más a helyzet a problémákkal. Min-
den könyvtárnak, minden munkakörnek - helyze-
tébőt, emberre szabottságából adódóan - más és 
más a gondja. Ezek válogatás nélküli közlése, 
leírása nem hiszem, hogy mindig célravezető 
lenne. Eredményesen lehetne /talán/ vitába von-
ni, Írásra késztetni a fiatalokat olyan problémák 
(felvetésével, amelyek egész hálózatunkban élőek. 
A Könyvtári Híradóban, mondjuk egy "Fórum" 
keretében egy évre előre is tervezni lehetne á 
problémaköröket, s év elején ezeket egy körle-
vélben ismertetni a munkatársakkal. Elolvasva, 
most már egyénenként, mindenki jelezhetné, 
hogy mely témához kiván hozzászólni. így - gon-
dolom - a Hiradó szerkesztőségének is könnyebb 
lenne a munkája. Az Írásbeli közlési igény fel-

ébresztésétől még hosszú az ut a "leírásig". 
Magam tapasztaltam, hogy milyen nehezen, mi-
lyen "keservesen" öltött először cikkformát gon-
dolatom. Mert nem elég a problémát, a monda-
nivalót érezni, azt mások számára egyértelműen 
jcell megfogalmazni. Bármit is "teritünk" a 
"nyilvánosság asztalára", biztosak lehetünk ab-
ban, hogy kemény kritikát kapunk. Jó lenne eze-
ket az itt-ott elhangzó véleményeket is a Hiradó 
hasábjain látni: ebből tanulunk, s ezek ujabb gon-
dolatokra késztetnek, amelyekből ujabb cikkek 
születhetnek... 

A gondolatcsere lehetősége és a kritika se -
gítenek abban, hogy kezdetben a Könyvtári Híra-
dót és az Évkönyvet, később pedig más fórumo-
kat is "birtokba vegyünk", s ehhez első lépés, 
hogy a Könyvtári Hiradót - az "Ifjúsági Mellék-
lettel" együtt - valóban a magunkénak érezzük. 

Pobori Ágnes 

JÁSZBERÉNYI LEVÉL'A PUBLIKÁLÁSI LEHETŐSÉGEKRŐL 

E sorok Írója kilenc éven át dolgozott a 
FSZEK kerületi könyvtáraiban - leghosszabb 
ideig Pesterzsébeten - majd /szűkös albér-
letéből az összkomfortos szolgálati lakás csá-
bításának engedve/ 1970-ben a jászberényi vá-
rosi- járási könyvtár vezetője lett. A cimére 
rendszeresen érkező Könyvtári Hiradót tanul-
mányozva nemcsak ujabb ötleteket merit mun-
kájának tervezésére, hanem mindig örömmel 
fedezi fel az egykori munkatársak, barátok 
nevét egy hirben vagy egy-egy közlemény-
alatt. Mielőtt azonban a fiatal munkatársak 
publikációs gondjaihoz kapcsolódó soraival 
ismét jelentkezik e lap hasábjain, néhány 
mondattal mindenképpen utalnia kell arra , 
hogy mit jelenthet közel egy évtizednyi "Sza-
bó Ervines" mult a könyvtárosi tevékenysé-
gében. 

1. 

Amikor a jászberényi könyvtárba először be -
léptem, még nem láttam életemben egyetlen vá-
rosi könyvtárat sem. Nem is érdekelt, ezért 
nem szemrehányásként mondom, hogy a "köz-
pont" hamarabb küldött a Szovjetunióba, mint be-
pillantást nyerni egy jól működő vidéki könyv-
tár munkájába. Azt kellett tapasztalnom, hogy 
a gyakorlattal rendelkező olvasószolgálatos könyv-
táros meglehetős szakmai elzárkózottságban élt . 
Ritka alkalom volt, hogy beosztott könyvtáros-
ként a kötelező továbbképzéseken tul valamilyen 
problémamegoldó tanácskozásra korábban meg-

hívtak. A KMK tevékenységét alig ismertem, a 
könyvtárügy egészéről, változatosságaira, ellent-
mondásairól csak az irodalom révén voltak hoz-
závetőleges benyomásaim. Az elmúlt években 
már vidéken is gyakran találkozom a régi kollé-
gákkal, bár még mindig elsősorban a központ 
munkatársaiból válogatott aktiv "szabó ervini" 
stábbal. Azért mondtam el ezt a talán nem ide 
kivánkozó személyes élményemet, mert a szé-
lesebb szakmai képzés, tájékozódás fontosságát 
szeretném hangsúlyozni. Elsősorban azért, mert 
ez a rendszeres kitekintés /amelyre ujabb ka-
pukat nyitottak a könyvtárosegyesület rendezvé-
nyei/, alkalmat nyújthat a kerületi könyvtárosok-
nak saját tevékenységük fontosságának, egyedi-
ségének felismerésére, az egész hálózat munká-
jának értékelésére. A könyvtári "belső munká-
nak" a fegyelme, tervszerűsége és módszeres-
sége az, amely nekem egy életre szóló tapasz-
talatot, és a talán sikeres munka végzésére lé -
péselőnyt jelentett a vidéken pályakezdő kolle-
gákkal szemben. Ezt az iskolát egyetlen példá-
val szeretném illusztrálni. 

A kerületi könyvtárak osztályának akkori ve-
zetője meglátogatott a Török Flóris utcai könyv-, 
tárfiókban,vagy ahogy hivtuk, kölcsönző állomá-
son, ahol én virgonc "állomásfőnök" voltam, 
hiszen beosztott raktárkezelő is rendelkezésem-
re állt a kedves Vanka bácsi személyében. Nem 
csináltam én semmi különöset, csak pontos sta-
tisztikát vezetteip - időm is volt rá - hogy a 
látogatók közül egyáltalában hánnyal tudok be-
szélgetni, az elvitt könyvek közül mennyit vá-



lasztottak az én tanácsomra, magyarán, mér -
tem a könyvtáros ajánló tevékenységének haté-
konyságát, változásait. Büszkén mutogattam táb-
lázataimat a felmérési ötlet adójának, aki végül 
megkérdezte, hogy egy bizonyos mü benn van-e 
a könyvtárban. A könyv nem volt benn, a sike-
resnek vélt látogatás után akadt a kezembe; tár-
saival együtt nem a raktári helyén volt. Mindez 
persze nem rontotta ambícióimat, feljegyzéseim 
alapján megírtam első cikkemet, s egy életre 
megjegyeztem, hogy pontos - szabó ervlni fo-
galmazásban - "hivatali" munka mellett kell e -
gyéb törekvéseimet megvalósítani. 

Ezeknek a törekvéseknek a megvalósításával 
függ össze a publikáoiós tevékenység. Az, hogy 
Jászberényben három terjedelmes évkönyvet, 
számos bibliográfiát, bibliofil grafikai kiadványo-
kat tudtam szerkeszteni, az valahogy ennek az 
első "idegen" ötletnek a megvalósításától indult 
e l . Készséget, gyakorlatot, merészséget az Írás-
ra azoktól kaptam, akik a Híradóba, a Tapasz-
talataink sorozatba, az Évkönyvbe szánt Írása-
imat gondozták, akikkel a témát megbeszélhet-
tem. Ez a segítés azóta sem szűnt meg - a 
közelmúltban az észt szépirodalom ajánló bib-
liográfiájának összeállításakor magam is igény-
be vettem - a publikálási lehetőségek jók, a 
FSZEK gazdag kínálatot teremt munkatársainak. 

A Hol? kérdése tehát nem lehet nagy gond, 
annál inkább a Mit? és Hogyan? kérdése. Mi-
ről Írnak, Írjanak a gyakorló könyvtárosok? 
Sajnos mások vagy maguk munkájáról tudnak 
többnyire irni. Az előbbiről /könyvismerteté-
sek stb./ nem kívánok szólni. Az utóbbi nehe-
zebb: nem egyszerűen publikálunk, hanem saját 
magunk vagy a könyvtári közösségünk általában 
hosszú ideig tartó kisérletét, vizsgálatának kö-
vetkeztetéseit, valamilyen uj módszer tartós 
idő alatt bebizonyosodó eredményességet, vagy 
hiányosságait irjuk meg. Mindehhez tájékozódunk 
a szakirodalomban, kritikai tevékenységet vég-
zünk. Ezek a publikálás legfontosabb feltételei, 
elsősorban ehhez kell jó körülményeket biztosí-
tani. Azaz egy adott közösségben a munkatársak 
javának legyen szakmai igénye és lehetősége, 
hogy intézményének, munkakörének problémáira, 
feladataira, kérdéseire olyan igényű belső elem-
zéssel, tájékozódással, kutatással válaszoljon, 
hogy az közérdekű legyen. Ez a tevékenység Ô-
püljön be a könyvtár egészébe, a munkatervtől 
kezdve a munkaszervezés olyan mozzanatáig, 
hogy kinek-kinek legyen meghatározott ideje is 
erre a tevékenységre. Hogy a FSZEK-ben viszony-
lag sok időt fordíthattam a publikálás ilyen mód-
jára , azt annak köszönhettem, hogy Pesterzsébe-
ten, ha nem volt sok olvasó, akkor "hátraküldtek',' 
hogy csináljam a dolgomat, ha nem kölcsönöztem, 
akkor a kollégák jegyeztél fel , vagy kérdezték 
meg a figyelt olvasóktól a részemre, .részünkre 
fontos tényeket. Olyan könyvtári modell szükséges 

tehát, amely nemcsak a munkaköröket, hanem az 
ehhez kapcsolódó kutatási témákat is meghatároz-
za egy-egy intézményen belül. Ennek megvalósítá-
sa munkaszervezés és irányitás kérdése, s termé-
szetesen nem könnyű. 

A publikálás esélyeit mérlegelve azokat a té-
mákat tartom előnyösnek, amelyek a gyakorlati 
tevékenység megváltoztatására irányulnak. Olyan 
felméréseket, de inkább kísérleteket, amelyek 
eredményeit döntésekben, pl. az olvasószolgálat 
hatékonyabb pedagógiai munkájában tudjuk folya-
matosan kamatoztatni. Ilyen témaválasztás ese-
tén az olvasószolgálatos /fiatal munkatárs/ mél-
tó partnere lehet a publikálásban őt segítő, gya-
korlott szakembernek. Ezt is egy példával sze-
retném illusztrálni. 

Jászberényben - ahogy Pesterzsébeten tanul-
tam - az olvasószolgálat kollektívája késziti a 
könyvrendelést. Mivel az állványokon mindig ren-
geteg útleírást láttam, a jegyzékeken diktatóriku-
sén három példányra csökkentettem az útleírások 
számát. Kollegáim nem tudtak meggyőzni arról , 
hogy kicsi a választék, és rendszeresen el kell 
utasítani az olvasók kéréseit . Néhány ember oko>' 
stresszhatást - mondtam én - két-három napon-
ként látogató nyugdijasok, várjanak türelemmel 
az uj könyvre, előbb-utóbb úgyis megkapják. Mi-
vel öt év óta bevezettük a beiratkozók állandó tag-
sági Bzámát, s ezt kölosönzéskor Jelöljük a könyv-
kártyán, - a módszer szintén Szabó Ervin könyv-
tári eredetű - , a kollegák az útleírások könyv-
kártyáin található Bzámok alapján kiderítették, 
hogy a beiratkozók közül 102 fő volt az olyan, 
aki 4 , 5 év alatt 10-nél több útleírást olvasott. 
Hozzávetőlegesen tehát 100 fő az olyan kölcsön-
ző, aki "notórius" uüeirásolvasónak tekinthető, 
tehát nem is kis számú csoport. Különféle szá-
mításokkal viszonyítva ezt a- csoportot a megje-
lent és egyéb típusu uj könyvek számához, min-
denképp indokolttá vált az útleírások - esetleg 
más könyvek' rovására történő - négy-öt példá-
nyos beszerzése. A vizsgálat alapján általánosít-
ható módszereket próbáltunk kl a gyarapítás pon-
tosabb, célzottabb gyakorlatára. A módszer pub-
likálása sem lesz gond, annál nagyobb volt az 
időigényes vizsgálat lebonyolítása kölcsönzés köz-
ben, ám érthetően BziveBen vállalták az olvasó-
szolgálat munkatársai ezt a többletmunkát. 

Nos, azt hiszem mindezek hozzátartoznak a 
publikálás lehetőségéhez, gyakorlatához. A könyv-
táros jó értelemben vett önmegvalósításának ez 
a módja teremt lehetőséget a gyakorlati munka 
mellett a publikálásra, elsősorban olvasószolgá-
lati, pedagógiai kérdések megfogalmazásában és 
megválaszolásában. Ehhez kívánok sok sikert a 
fiatal munkatársaknak, amikor megköszönöm a 
kicsit idősebb kollegáknak azt a segítséget, jó 
Iskolát amit nekem nyújtottak. 

Arató Antal 



PUBLIKÁLHATNAK 

A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR MUNKATÁRSAI! 

(Néhány gondolat Dobos Piroska: Publikálhatnak-e 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársai? 
cimU, az 1977/3. számú Könyvtári Híradóban 
megjelent cikkéhez.) 

Állásfoglalásommal nem szeretném elvetni, 
és elintézettnek tekinteni a legutóbbi Ifjúsági 
Parlamenten felvetett problémát. A felszólaló a 
fiatal munkatársak nevében beszélt, ugy érzem 
az enyémben is. Személyes, pozitív tapasztala-
taim azonban arra engednek következtetni, hogy 
nem is olyan kilátástalan ebben a kérdésben a 
helyzet. 

Konkrétan a célprémiumos feladatokra, az 
Ötletvásárra, a Könyvtári Híradóra, állomány -
és olvasmányelemzésekre gondolok. (Az Évkönyv-
ről Dobos Piroska részletesen szólt.) Ezek a 
lehetőségek mind "házon belüliek", és hozzáfér-
hetőek minden könyvtári munkatárs számára. Az 
Intézeten kívüli kiadványok sem elérhetetlenek, 
bár természetesen magasabb szinvonalat feltéte-
leznek. 

Tudomásom szerint az emiitett Parlament óta 
is csak nagyon kevesen jelentkeztek cikkekkel, 
tanulmányokkal az illetékeseknél. A másik oldal-
ról biztos vagyok benne, hogy a hálózatban nem 
egy, közzétételre érdemes gondolatokkal, publiká-
lási igénnyel rendelkező fiatal van. A tapasztal-
tabb kollegák segítőkészsége sem hiányzik. A 
probléma tehát valahogy látszólagosnak tűnik. 
Véleményem szerint az egyik főok a kezdeti l é -
pések okozta bizonytalanság, némi gátlásosság. 
Ezért jelentene nagy segítséget számunkra a még 
több ösztönzés, biztatás, az első szárnycsapások-
nál egy-egy konkrét felkérés valamely téma ki-
dolgozására. 

A fiataloknak pedig hadd tanácsoljam, hogy 
ha már papirra vetették véleményüket, rögzítet-
ték uj módszereiket, ne szégyelljék megmutatni 
közvetlen főnökeiknek, és keressék fel a HMO 
munkatársait is! Két oldalról érkező jószándék 
szerencsésebb találkozására van szükség, nem a 
lehetőség hiányáról van szó! 

Szabó Ildikó 

HOZZÁSZÓLÁS A "NAPJAINK FORRADALMISÁGA" CÍMEN 
FOLYÓ VITÁHOZ 

" . . . Én mindet elküldeném kőbányába melózni, 
ott megtanulnák. Dolgozni? Azt persze nem. 
Csak a randi, a házibuli, meg a kégli. Kí-
váncsi volnék, mit tanulnak ezek a KISZ-ben?" 

/Hernádi: Közhelyszótár/ 

Az l - e s kerületi könyvtárban több fiatal kol-
léga dolgozik. Általában érettségi után kerültek 
hozzánk. Frissen kilépve az életbe, tele biza-
lçmmal, őszintén rácsodálkozva a mi felnőtt vi-
lágunkra. Elhelyezkedésükben a véletlen elemek 
domináltak, hivatástudatuk nem volt, dolgozni 
nem tudtak. Igy kerültek be a könyvtár sajátos 
áramkörébe, eleven transzmisszióként olvasó és 
könyv közé. És megindult a folyamat. Egészen 
rövid idő alatt hasznossá tették magukat, igé-
nyük támadt a művelődésre, szivták magukba az 
ismereteket. Naponta megujuló sikerélményben 
részesültek. Eredeti tulajdonságaik legjavát meg-
őrizték, őszinték maradtak, jóindulatúak, egy-
mást segítők. Mentesek minden sznobizmustól, 
felszinességtől. Megtakarított filléreikből szines 
trikókat vesznek és farmer nadrágot. -Szépek, 
egészségesek, fiatalok. A mi gyerekeink. Az 

utánpótlás. 
Természetes közegük a könyvtár. Imádják a 

munkájukat. F áradhatatlanok. 
Mi adta ennek a kis írásnak az apropóját? -

kérdezhetnék. 
Ma reggel munkába jövet a következő kép fo-

gadott. Tegnapról mára virradóra 26 láda könyv 
egyenként, denaturált szesszel lemosva, tartal-
milag és állapotuk szerint szortírozva került a 
könyvtár polcaira. Bolgár Ágnes és Tamási Ju-
lia egész éjjel megállás nélkül dolgoztak, előze-
tes bejelentés nélkül, meglepetésnek szánva az 
eredményt. Mindezt vidáman, jókedvűen, lelke-
sen. Akárcsak mi, annakidején, az ötvenes évek-
ben. Céljuk volt, hogy ezzel is előbbre hozzák 
a könyvtár nyitását, olvasóra éhesen, a közel 
egy éves zárvatartás után. 

Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen kollegáim 
vannak, akikkel öröm a munka és akikre nyu-
godtan bizhatjuk majdan a stafétabotot. 

Ezúttal is üzenem mindazoknak, akik aggód-
nak társadalmi jövőnkért, hogy ne tegyék, fölös-
leges . , „ 

Meiszner Tamásné 
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A Portugál Kommunista Párt KB tagja rámutat a gazdasági élet megujhod&aát akadályozó intéz-
kedésekre,elemzi a PKP országos konferenciájának zárónyilatkozatát. 
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Magyar Tudomány. 1977. 9. sz . 691-694. 1. 
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A folyóirat tiz cikke foglalkozik az érdeklődés középpontjában álló közel-keleti kérdéssel. 

A d e m o k r á c i a j e g y é b e n - Interjú M. A. Krutagolov szovjet alkotmányjogásszal. = Nem-
zetközi Szemle. 1977. 11. sz . 11-13. 1. 
A Der Spiegel cimü nyugatnémet lap munkatársa kérdéseire adott Interjúból az alkotmány elő-
készítéséről, az alkotmány biztosította jogokról, és arról is sok mindent megtudhatunk, hogyan 
látja a szovjet alkotmányt két ellentétes világnézetű ember. 

NÉPMÜVELÉS 

T ó t h D e z s ő : S z ó r a k o z t a t á s - k ö z m ű v e l ő d é s . = Népművelés. 1977. 10. sz . 3 - 5 . 1. 
Kulturális miniszterhelyettesünk az 1974-es közművelődési párthatározat alapján elemzi a szó-
rakozás és közművelődés kapcsolatát, helyzetét. Felhívja a figyelmet az itt jelentkező nem 
kívánatos megnyilvánulásokra, ismerteti az OKT állásfoglalását a szórakoztató tevékenység 
fejlesztésének feladatairól. 

V i t á n y i I v á n : M a g y a r - s z o v j e t e g y ü t t m ű k ö d é s a k u l t u r a k u t a t á s á b a n . = 
Népmüvelés. 1977. 11. sz . 10-11. 1. 

A kultura fogalma, gyakorlata, neves kutatói a két országban. 

SZOCIO LOGIA 
A szociológia helyzetéről és feladatairól. = Szociológia. 1977. 1 . sz . 1 -10 . 1. 

A MSZMP KB határozata. 

TÁRSADALMI SZEMLE 

G o n d o l a t o k a Nagy O k t ó b e r r ő l . = Társadalmi Szemle. 1977. 10. sz . 59-83. 1 . , 11. sz . 
28-48. I . 
A Társadalmi Szemle mindkét száma közli irók, költők, közéleti személyiségek, filozófusok gon-
dolatait, emlékezéseit, reflexióit,a múltról, a jelen békés épitőmunkájáról, a megvalósítható jö -
vőről . 



K i s s C s a b a : A S z o v j e t u n i ó uj a l k o t m á n y a . = Társadalmi Szemle. 1977. 11. ez, 
19-27. 1. 

S z a b ó P . I m r e : M u n k a é s - é l e t m ó d . = Társadalmi Szemle. 1977. 11. sz . 49-59. 1. 
Hogyan befolyásolja a munka az emberi szükségletszférát, szabadidőt, az egyén életmódját, 

az egyén és közösség, egyén és társadalom valóságos viszonyát. 

VALÓSÁG 

B á n l a k y P á l : B u k t a t ó k a s t a r t n á l . /Pályakezdő értelmiséglek beilleszkedésének nehéz-
ségei kisvárosokban./ = Valóság. 1977. 10. sz . 61-72. 1. 

B e r e n d T . Iván - B e r e n d Z s u z s a - S á r o s i M á r i a : J e g y z e t e k a l á b j e g y z e t -
r ő l . /Vizsgálódás három folyóirat ötévi "lábjegyzet termésében"/ = Valóság. 1977. 11. sz . 
42-52. 1. 

VILÁGOSSÁG 

Ágh A t t i l a : Az i d e o l ó g i a i d ő s z e r ű s é g e . = Világosság. 1977. 10. sz . 585-591. 1. 
A polgári filozófia legújabb koncepciója a "kettős ideológia - fogalom". Ennek mibenlétét, i l let-
ve Lukácsra, Leninre, Marxra hivatkozva - rövid cáfolatát adja a szerző. 
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T i s z t e l t Révész e l v t á r s ! 

Engedj a m»(¡, hogy a Markor Könyvtárosé!: Egye-
s ü l e t e e lnöhiáce nevében fcöszönetot mondjunk nzdrt 
a l e l k e o , odaadd munkáért, amelyet ün ée nuiLcntár-
sni az EcyeaUlet n , Vúr.dorarUléso ezervezéeébon, 
l ebonyol í táséban k i f e j t e t t e k . 

Ucy vdlJUk, hocy a e l k é r é s Vándornrülás - ez 
Önök közreműködésével - j e l e n t ő s e n h o z z á j á r u l t 
Egyesületünk t a g j a i n a k eza Jna l f e j l ő d é s é h e z , hasz-
n o s - t a p a s z t a l a t o k a t n y ú j t o t t ds k u l t u r á l i s élményt 
j e l e n t e t t minden résztvevőnek. 

Kér jük, hony köozönetünket a Fővárosi Szabd 
Ervin Könyvtár dolgozóinak sz lvssked jék to lmácsolni 
ás rcmáljUk, hogy enrflttnUködésUnk a jüvőben i s . 
eredményes l e e z , amihez Unnék és minden munkatársé-
nak j d munkát, e ré t ée egészséget kivonunk. 

E l v t á r s i ü d v ö z l e t t e l ! 

A fővárosi Bssbő Ervin Könyvtár Tesetóoágénokl 

A Tárt Iözmüvelődási Határozata alapján iskolánk is-
aivsl tanulóink látssámának 75-8o H-a fizikai dolgo-
zók gyerzteke- asivtigyának tekintette a tanulók szabad-
idejének hasznoe felhasználására raid nevelését, 
így slaőaorban a hiányos, korszerűtlen könyvtárunkat 
szerveztük újjá a követelaánysknek «egfelslden. Tud-
juk áa tapasztaljuk, hogy az áltzlánoz Iskola egyik 
f i feladata, hogy tanulóinkat aa önálló ismeretszer-
zés útjára, az önaUvalődás megszerzésére, már ezen 
a fokon képaeoé koll tenni. 

Büken a nagy munkában, abb«n az átszervezésben kát 
áv éta as Önök U S Z szervezetének, az í.ss. osoport 
tagjai igen tevékenyen rásst vállaltak. A szakrend-
star kialakításában, a szlejtssásben, katalógusok 
káosltáoábea, kin könyvtárosok nsvolásábsn, minden 
területen segítettek. 

ás lskolavssstás savában eauton szeretnénk meg-
kössönnl valamennyi U S Z tagnak áldozatos munkáját 
ás kérjük, hogy m továbbiakban lo, ha idejük engedi, 
segítsenek könyvtárunk még korosertthbé tételében, 
hogy tanulóink művelődését egyre jobban blstosáthassuk. 

Budapest, 1977. október 2o. 
Tiszteletteli 






