




A FŐVÁROSI 
SZABÓ ERVIN. KÖNYVTÁR KÖZLÖNYE 
XXIV. ÉVF. 1980. OKTÓBER - DECEMBER 

KÖNYVTAROSOK ÉS MÚZEUMI NÉPMŰVELŐK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár könyvtárve-

zetői október 11-én a Budapesti Történeti 
Muzeum vendégei voltak. A muzeum közművelődé-
si főosztályának munkatársai számoltak be sok-
irányú tevékenységükről. 
A hir szokatlan, első hallásra csodálkozást 

válthat ki. S a magyarázat? Ha arra gondolunk, 
hogy a közművelődésnek sokirányúnak, össze-
tettnek kell lennie, mint amilyen az emberi 
tevékenység, az emberi kultura, akkor már ért-
hetőbb a könyvtárosok és a muzeumi népművelők 
ilyen jellegű találkozója. 
Ehhez még hozzá kell tenni, hogy a jövőben 

a meglévő, vagy minimálisan javuló feltételek 
mellett csak a közművelődési terület belső 
tartalékainak jobb kihasználása jelenthet 
előrelépést munkánkban. 
Valamennyiünknek uj módszereket, uj együtt-

működési lehetőségeket kell keresnünk és ta-
lálnunk. Ez a nyitottságra törekvés, ujat ke-
resés hozta létre a munkaértekezletet. 
Milyen területekre irányul a muzeumi közmű-
velődés? 
Az iskolai oktató-nevelő munka, a történelem-

tanítás segitésére kinál lehetőséget a szem-
léltető eszközökkel jól felszerelt tantermünk. 
Szines diasorok, filmek teszik élményszerübbé 
az ismeretek elsajátítását, no meg az, hogy 
az ásatások során előkerült régi korok tárgyi 
emlékeit kezükbe vehetik a tanulók. 
A tanárok muzeumi óráit módszertani segéda-
nyagokkal könnyitjük, melyekben azt vázoljuk, 
hogy az állandó kiállításaink anyagát hogyan 
épithetik be a tanórába. Muzeumunk tudományos 
munkatársai "A régészet műhelytitkai" cimmel 
nyilt szakköri foglalkozásokat tartanak felső-
tagozatosoknak . 
Az Ifjú Muzeumbarátok Klubjában szakmunkás-

tanulók, középiskolások a restaurálás műhely-

titkaival ismerkedhetnek. A tanulócsoportok 
szállítására dijtalan autóbuszt biztositunk. 
Körlevéllel fordulunk az üzemek, munkahelyek 

felé, konkrét javaslatokat adunk a kulturális 
vállalások kialakításához. Három kiállitás, 
vagy egyéb muzeumi rendezvény meglátogatása 
már a vállalás teljesítését jelenti, ezt e-
gyüttmüködési megállapodásban rögzitjük. 
Immár hagyománya van: vasárnaponként re-

neszánsz kórusmuzsika hallható 11,30-kor mu-
zeumunkban. 
Plakátok, leporellók, katalógusok és egyéb 

szóróanyagok készitése is feladataink közé 
tartozik. Az állandó és időszakos kiállitások 
széles körben való eljuttatásához rendszere-
sen tárlatvezetéseket, esetenként alkotó-kö-
zönség találkozókat, egyéb rendezvényeket 
szervezünk. 
Az elmondottak alapján milyen kapcsolódási 
lehetőségek adódnak? 
A művészi alkotás értőit, befogadóit ne-

velni kell. Az izlésnevelés fontos része a 
művészettel, a művel való találkozás előké-
szítése, mely az iskola és a közművelődés 
közös feladata. Módszereket kell találnunk, 
hogy mit tehetünk a maradandó élményszerzés-
ért, s azok elmélyítéséért. Az sem közömbös, 
hogy "min" nevelkednek a mai fiatalok. Mit 
olvasnak, milyen filmeket, színdarabokat, 
kiállításokat tekintenek meg. Itt ismét kö-
zös a teendőnk: észrevétlen irányítással meg-
tanítani szelektálni, irányitani, alakitani a 
meglévő érdeklődést. 
Emlithető még a közoktatás és közművelődés 

egymásraépülésének szükségességéből adódó 
tennivalónk. Az iskolai oktató-nevelő mun-
kát élményszerübbé tehetjük, s a szabadidős 
tevékenységek ajánlásával az iskolán kivüli 
önmüvelődési lehetőségekre is kaput nyitunk. 



Kiállítási propaganda anyagainkban, szak-
köri tematikáinkban, a tanórákon könyvekre 
irányithatjuk a figyelmet, ezzel az élmé-
nyek elmélyítéséhez is hozzájárulhatunk. 
Irodalomkutatással, művészeti albumok tanul-
mányozásával jól előkészíthetik a könyvtá-
rosok a kiállitáslátogatást. Közösen szer-
vezett vetélkedőn pedig visszacsatolási le-

hetőséget kaphatunk kezdeményezésünk eredmé-
nyességéről . 
Reméljük, hogy az együttgondolkodás során 

több uj ötletre bükkanunk. Köszönjük és vár-
juk a könyvtáros kollégák érdeklődését, ten-
niakaró szándékát! 

Strackné Mohos Márta 
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Tisztelt Elvtársak! 

A Budapesti Történeti Múzeum Közművelődési Főosztálya körlevéllel fordul a főváros vállalatainak és üzeme-
inek dolgozói körében közművelődési munkát végző munkatársakhoz, hogy a közművelődési terv összeállí-
tásához a múzeum profiljának megfelelően kulturális ajánlással segítséget nyújtson. 
Ajánlataink a következők: 

- Csoportos látogatás esetén a szocialista brigádok részére díjtalan belépést biztosítunk. Tárlatvezetőink, 
tudományos munkatársaink szakvezetésen mutatják be kiállításainkat. 

- A Budapest két évezrede című kiállításon színes képmagnó működik, amely hétfő kivételével minden nap 
az alábbi időpontokban és címmel mutat be egy-egy filmet a főváros múltjából: 
10.30 Pegazus Pannóniában, Pro Memoria, Török fürdők Budán 
14.30 Beszélgetések a városról, Lánchíd históriája 
16 óra Dicsőséges Tanácsköztársaság, Pro Urbe 

- Nemzeti ünnepekről és történelmi évfordulókról kiscsoportos formában tartott megemlékezésekhez, 
klubfoglalkozásokhoz, továbbképző tanfolyamokhoz szakmai segítséget és előadótermet is biztosítunk. 

- Munkatársaink az üzemek és vállalatok kérésére a helyszínen is tartanak diavetítéssel egybekötött elő-
adásokat. 

- Budapest történelmi eseményeihez, évfordulóihoz kapcsolódó vetélkedők szervezését, lebonyolítását vál-
laljuk a kívánt helyszínen vagy a múzeumban. 

- A dolgozók iskolája hallgatóinak tanteremmel, szaktanácsadással, tanári segédeszközökkel (tanári segéd-
könyv, régészeti tárgyak, diasorok, kisfilmek) állunk rendelkezésre. 

- A TIT József Attila Szabadegyetem október 18-án kultúrtörténeti sorozatot indít múzeumunkban neves 
muzeológusok közreműködésével „A régi Budapest a kortársak szemével" címmel. Ennek tematikáját 
mellékeljük. 

- A szabadidő tartalmas, színvonalas eltöltéséhez nyújt alkalmat egy vári séta, amelyen az ódon házak 
titkaival ismerteti meg tárlavezetőnk Önöket. 

- Rendszeresen küldünk tájékoztatót, propaganda anyagot kiállításainkról, rendezvényeinkről. 
- Keressük az együttműködés további lehetőségeit, szeretnénk az eddig kialakult jó kapcsolatainkat tovább 

erősíteni, illetve ahol ez még hiányzik ezúton is a hasznos együttműködést elindítani. Ezért mellékelten 
megküldjük megállapodástervezetünket, s amennyiben további példányokra lenne szükségük, kérjük je-
lentkezzenek. 

Az együttműködést érintő bármely kérdésben készséggel nyújtunk tájékoztatást: Budapesti Történeti Mú-
zeum Közművelődési Főosztálya, telefon: 160- 821. Antalffy Krisztina 

Budapest, 1980 szeptember Elvtársi üdvözlettel 

dr. Horváth Miklós 
főigazgató 

c. egyetemi tanár 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉSEK! 
E g y e z m é n y 

a Prágai Városi Könyvtár és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
együttműködéséről. 

A korábbi években kialakult munkakapcsolatok folyamatossá tételé-
nek igónyej a fővárosi, illetve nagyvárosi könyvtárak azonos prob-
lematikája indokolttá teszi a Prága és Budapest városi könyvtár-
hálózatai közötti intézményes együttműködést. 



Mindkét főváros könyvtárhálózata hasonló szervezeti keretben mű-
ködik huzamosabb ideje, igy e téren jelentős munkatapasztalatok 
halmozódtak fel. Az intézményhálózatok továbbfejlesztése nem 
nélkülözheti ezek kölcsönös, intenzív tanulmányozását* 
Indokolja ezt az az igény is, hogy a szocialista országok kulturá-
lis intézményeinek dolgozói tovább erősítsék baráti- szakmai kap-
csolataikat* 
Az együttműködés ez alábbi területekre, illetve programpontokra 
vonatkozik i 
1./ Mindkét könyvtár kölcsönösen elküldi egymásnak olyan legfon-

tosabb kiadványait, mint munkatervek, jelentések, módszertani 
anyagok, tervezetek, fontosabb ajánló bibliográfiák, stb, 

2./ Nemzetközi könyvcsere formájában évente összesen 10 db müvet 
küld egymásnak a 2 intézmény a Cs.Sz.R-ben ós Magyarországon 
megjelent urbanisztikai, képzőművészeti kiadványokból /melyek 
lehetőleg idegennyelvü rezümével vagy szöveggel rendelkeznek/j 
illetve az évi nemzeti szépirodalmi termés legjobbnak vélt 
alkotásaiból. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak e kontingen-
sen belül a CB.Sz.R-ben megjelent fontosabb szociológiai mü-
veket* 
A kiadványcseréknól esetenként felmerülő speciális igényt 
előzetes érdeklődés alapján mindkét intézmény igyekszik kielé-
gíteni. 

3./ Évente két munkatárs 5 napos tapasztalatcsere tanulmány-
útját biztosítja mindkét könyvtár a Prágai Városi Könyv-
tárban, illetve a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban, a 
kialakult normatíváknak megfelelően. Ezek időpontját, 
témáját előzetesen minden év első negyedében levélváltás-
sal rögzítik. 

4./ Az 1980-1985-ig terjedő időben mindkét könyvtár-szervez 
l-l kiállítást Prágában, illetve Budapesten a társintézmény 
anyagából előzetesen megbeszélt témakörökből. Ehhez- az 
érintett kulturális centrumok segitségét is igénybe veszik* 

5./ Az egyezmény teljesítését két évenként kölcsönösen ellenőr-
zik. 

6./ Az egyezmény a felügyeleti szervek jóváhagyásával lép érvénybe. 

/i Kiss Jenő 1/ 
főigazgató 

Budapest, 1980. juliue 15. 

/j Anna Birakov^ 
igazgató 



Megállapodás 

Az MTA Zenetudományi Intézete és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
megállapodott a kurrens zenei szakbibliográfia szerkesztése és folya-
matos megjelentetése, valamint terjesztése tárgyában, az alábbiak 
szerint : 

1./ 1981-től folyamatosan, közös szerkesztésben és kiadásban 
jelentetik meg, évente egyszer, a zenei szakbibliográfiát kb. 20 iv 
terjedelemben 500 példányban. (Az ivterjedelem a feldolgozott anyag 
mennyiségétől, a példányszám a megrendelések számának alakulásától 
függ. ) 

2./ Az anyaggyűjtést és a kiadvány szerkesztését közösen végzik. 
(A tanulmánykötetek figyelése és feldolgozása az FSZEK feladata, a 
kották és hanglemezek kisérő tanulmányainak feldolgozása az MTA 
Zenetudományi Intézetének a feladata, az évkönyveket közösen figyelik. 
Felosztották a periodikumok feldolgozását is.) Részletesen megbeszél-
ték a bibliográfiában követendő cimleirási gyakorlatot. 

3./ A kiadvány szerkesztője: Albert Gábor és Pesti Ernő. Az 
anyaggyűjtés és szerkesztés az intézményekben folyamatos munkatervi 
feladatként szerepel. 

Ü./ A kiadvány nyomdai, kötészeti és ferjesztési munkálatait az 
FSZEK-ban végzik. Az előállitott példányszám induláskor 500. 
Ebből 130 példány köteles és tiszteletpéldány, 50 példányt az MTA 
Zenetudományi Intézete kap saját felhasználásra, 60 példány az FSZEK 
könyvtárhálózatába kerül, 260 példányt pedig a megrendelők kapnak. 

5./ A műszaki szerkesztés, a nyomóforma készités, a nyomás, a 
teljes kötészeti munka és a terjesztés költségei (kb. 38.000 Ft) a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárt terhelik. Az anyag leirása, a papir, 
a karton, a film és nyomólemezek költségeinek fedezésére az MTA 
Zenetudományi Intézete I 9 8 I . I. negyedévében kb. 26.000 Ft-ot utal át 
az FSZEK-nak. - A továbbiakban, évenként elkészített költségvetés 
alapján, hasonló felosztás szerint vállalják a kiadvány előállításá-
val kapcsolatos anyagi fedezetet. 

6./ A kiadvány évenként egyszer jelenik meg. A kiadvány első 
számának anyaggyűjtése I98O. januárjában elkezdődött. A befejezés 
és a szerkesztési munka elvégzése I98I. I. negyedév. - A kiadvány meg-
jelenését a kézirat leadásától számított 6 hónapon belül az FSZEK biz-
tosítja. A továbbiakban évenként azonos a kézirat elkészítésének és 

a kiadvány megjelenésének ideje. 

Budapest, I98O. május 26. 
/Kiss Jenő/ 

a FSZEK mb. főigazgatója 
/Uj falussy József/ 

az MTA Zenetudományi Intézetének 
igazgatója 



A zenei szakbibliográfiához javasolt folyóiratok jegyzéke: 
/Aláhúzással jelöltük a FSZEK által feldolgozandó folyóiratokat./ 

ZENEI SZAKFOLYÓIRATOK: 
A hét zenemüve, Ifjú Zenebarát, Kóta, Magyar Zene, Muzsika, Parlando, Ének- zene-
tanítás, Táncművészet, Tánctudományi Tanulmányok 

EGYÉB FOLYÓIRATOK: 
Acta Ethnográfia, Alföld, Borsodi Szemle, Budapest, Confessio, Dunatáj /Szek-
szárd/, Életünk, Filmvilág, Filozófiai Szemle, Folklor Archivum, Forrás, 
Helikon, HIFI Magazin, Hungarológiai Közlemények, História, Ifjúsági Magazin, 
Irodalomtörténet, Irodalomtörténeti Közlemények, Jelenkor, Kortárs, Könyvtáros, 
Köznevelés, Kritika, Kultura és Közösség, Látóhatár, MTA Osztályközlemények, 
Magyar Nyelv, Magyar Nyelvőr, Magyar Pedagógia, Magyar Tudomány, Mozgó Világ, 
Múzsák, Művészet, Nagyvilág, Napjaink, Néprajzi Közlemények, Népmüvelés, Nógrádi 
Szemle, Nyelvtudományi Közlemények, Soproni Szemle, Szabolcs Szatmári Szemle, 
Századok, Szinház, Szinháztudományi Szemle, Szociológia, Társadalmi Szemle, 
Theológiai Szemle, Tiszatáj, Történelmi Szemle, Uj Forrás, Uj írás, Vasi Szemle, 
Vigilia, Magyar Rádió és Televizió Szemle 

BIBLIOGRÁFIÁK: 
MNB, Rep. 

HETILAPOK: 
Élet és Irodalom, Evangélikus Élet, Élet és Tudomány, A Filharmónia Műsorfüzete, 
Film Szinház Muzsika, Magyar Ifjúság, Magyarország, Rádió és Televizió Újság, 
Uj Tükör, Ország, Világ, Uj Enber 

NAPILAPOK: 
Esti Hirlap, Magyar Hirlap, Magyar Nemzet, Népszabadság, Népszava 

KÜLFÖLDI MAGYAR FOLYÓIRATOK: 
Hét /Pozsony/, Hid /Újvidék/, Igaz Szó /Marosvásárhely/, Irodalmi Szemle /Pozsony/ 
Korunk /Kolozsvár/, Művelődés, Uj Symposion /Újvidék/, Utunk /Kolozsvár/ 

TANULMÁNYKÖTETEK, ÉVKÖNYVEK, KOTTÁK, LEMEZEK KISÉRÖFÜZEIEI 

M E G Á L L A P O D Á S 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár /Budapest VIII., Szabó 
Ervin tér 1., továbbiakban FSZEK/ mint kiadó, és a Könyv-
értékesitő Vállalat /Budapest V., Petőfi Sándor u. 3., to-
vábbiakban KÖNYVÉRT/ mint terjesztő az FSZEK kiadásában meg-
jelenő bibliográfiák és egyéb könyv jellegű kiadványok érté-
kesitésére könyvtárak részére megállapodást kötnek az alábbi 
feltételek melletti 

1./ A FSZEK minden év szeptember 15-ig Írásban tájékoz-
tatja a KÖNYVÉRT Könyvtárellátó Főosztályát a követ-
kező évben kiadásra tervezett kiadványairól. A Könyv-
tárellátó minden év november l-ig nyilatkozik, hogy a 
kiadásra tervezett bibliográfiákat és egyéb könyveket 
milyen példányszámban javasolja megjelentetni könyv-
tári terjesztésre. 



2./ A FSZEK a MM Kiadói Főigazgatósága terjesztési enge-
délyével megjelenő kiadványait a megjelenéstől számí-
tott 8 napon belül bizományi terjesztésre szállítóle-
véllel leszállítja a KÖNYVÉRT raktárába a Megállapo-
dás 1. pontja szerint javasolt, vagy a FSZEK által mó-
dosított példányszámban. 

3./ A KÖNYVÉRT Könyvtárellátó Főosztálya az átadott kiad-
ványokat felajánlja a könyvtáraknak vásárlásra az 
OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központja szer-
kesztésében és a KÖNYVÉRT kiadásában megjelenő "Uj 
Könyvek" c. könyvtári állománygyarapítási tanácsadóban. 

4./ A KÖNYVÉRT a bizományi terjesztésre átadott köny-
vekkel negyedévenként elszámol, az értékesített köny-
vek fogyasztói áron számított értéket -24+5 % enged-
ménnyel csökkentve a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Költségvetési Elszámolási Számla elnevezésű számlájá-
ra átutalja. 

1./ Jelen megállapodás kizárólag a FSZEK kiadásában megjelenő 
könyv jellegű kiadványok értékesítésére vonatkozik. Egyéb könyv-
tárhasználati cikkek /katalóguskollekció/ készitésére és érté-
kesítésére a FSZEK és a KÖNYVÉRT külön megállapodást köt. 
2./ A megállapodás határozatlan időre szól, de azt a felek 
90 /kilencven/ napi felmondással egyoldalúan, kölcsönös meg-
állapodással pedig bármely időpontban megszüntethetik. Ugyan-
ezen szabályok érvényesek a feleknek a megállapodás módosítá-
sával kapcsolatos szándékra vonatkozóan is. 
3./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgá-
ri Törvénykönyv és az érvényben levő egyéb jogszabályok rendel 
kezései az irányadók. 

A szerződést a felek jóváhagyólag aláirták. 

Budapest, 1980. november 

F Ü G G E L É K 

Könyvértékesitő Vállalat 
Drucker Tibor 

igazgató 

Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár 

Kiss Jenő 
főigazgató 



CÉLPRÊMIUMOS FELADATOK 1980-EAN 
Nagyon sokszinü volt az 1980-as célprémiu-

mos feladatok témája és jó szinvonalon készí-
tették el a fiatal kollégák. 
A tájékoztató munkában jól hasznosítható 

segédeszközt állitott össze Mucsi Katalin és 
Tamási Julia. Az l-es könyvtár nagyon gazdag 
idegen nyelvű állományának feltárását végez-
ték el, az önálló köteteken kivül a gyűjte-
ményes müvek analitikus feldolgozását is 
vállalva. A cimleirások pontosak, következe-
tesek, kötetkatalógus formában való kiadásuk 
régi hiányt pótolna. 
Vida Emilia és Bori Erzsébet a 48-as könyv-

tár szépirodalmi állományának kódolását fejez-
te be ebben az évben. A közel tizezer mü sok-
szenpontu feltárása az egész hálózat számára 
jelent megbizható "adatbankot" alapja lehet 
különféle elemzéseknek, bibliográfiai feltáró 

munkának, és olvasói izlésvizsgálatoknak. 
Két forgatókönyvet készitett Böszörményi 

Zoltán a szerzeményezési és feldolgozó osztály 
munkatársa. Mindkettő a zenei részlegekben 
hasznosítható. A forgatókönyvek imponáló 
tárgyismeretet tükröznek, kitűnő ötleteket 
tartalmaznak, a "Zenei tapasztalatok" soro-
zatban való megjelentetésük után valamennyi 
könyvtárban felhasználhatók a csoportos fog-
lalkozások során. 
Ugyancsak a zenei csoportos foglalkozások-

hoz készitett kitűnő segédeszközöket 3 for-
gatókönyv formájában Takáts Györgyné a 3-as 
könyvtár munkatársa. A témák sokszínűsége, 
igényes feldolgozása miatt a forgatókönyve-
ket hálózati szintű felhasználásra, publiká-
lásra javasoljuk. 

Szabó Jánosne 

"KÖNYVTÁRI TANÁCS" A XI. KERÜLETBEN 
Kerületünkben hagyomány volt, hogy a külön-

böző fenntartású intézmények főfoglalkozású, 
tiszteletdíjas és társadalmi munkás könyvtá-
rosainak találkozóját évente megrendezte a 
kerületi Tanács a Fővárosi Művelődési Ház 
könyvtárával közösen. Ez a kapcsolattartás 
a könyvtárosok között azonban kevésnek bi-
zonyult-. így született íreg az elhatározás 
egy olyan fórum megteremtésére, ahol lehető-
ség nyilik a különböző tipusu könyvtárak mun-
kájának koordinálására, segitésére és a kap-
csolatok kiszélesítésére. 
1979. november 12-én a XI. kerületi Tanács 

Közművelődési csoportjának kezdeményezésére 
megalakult a "Könyvtári Tanács", melynek el-
nöki teendőit a csoport munkatársa látja el, 
titkára pedig a FSZEK 3-as könyvtárának ve-
zetője lett. A "Könyvtári Tanácsban" tagként 
helyet kaptak a szákmai szakszervezetek könyv-
tárainak képviselői /igy a vasas, vasutas, 
textilipari dolgozók stb./, az iskolai könyv-
tárosok és a területi közművelődési könyvtá-
rak munkatársai. Állandó vezető testületként 
10 fővel működik a tanács. 
Megalakulásáról körlevélben tájékoztattuk 

a kerület mintegy 80 szakszervezeti könyvtá-
rát és az 5 területi könyvtárat, információt 
kérve gondjaikról, problémáikról, javaslataik-
ról. Egyben hirt adtunk arról is, hogy a 
"Könyvtári Tanács" patronálásával működik a 
FSZEK 3. sz. kerületi könyvtárában kialakított 
"Koordinációs Módszertani Központ", ahol szak-
mai tájékoztatással, módszertani segítséggel 
stb. járulnak hozzá a kerületi könyvtárosok 
hatékonyabb munkájához. 
A körlevél eredményeképpen több könyvtár 

küldött beszámolót és kért segitséget munká-
jához. 
A "Könyvtári Tanács" munkaterv szerint mű-

ködik. Évente két alkalortmal találkoznak a 
kerületi könyvtárosok, akkor szakmai vitákra 
is sor kerül, az egyéni, napi gondok felszín-
re hozásával, szakreferensek bevonásával. 
Legutóbb a "Könyvtáros" c. folyóirat főszer-
kesztője, Gerő Gyula tartott tájékoztatót a 
könyvtárügy aktuális kérdéseiről, a szakfolyó-
irat helyzetéről, eredményeiről. Ezeken a 
fórumokon értékelő és önértékelő beszámolók is 
helyet kaptak. 
Munkatervi feladatként jelentkeznek még 

egy-egy aktuális könyvvel és a kulturális 
élet egyéb eseményeivel kapcsolatos rendezvé-
nyek, évfordulók megünneplésének előkészítése 
is. Példaként említhetjük, hogy az "Ünnepi 
Könyvhét" rendezvényeinek szervezésére, össze-
hangolására létrehozott koordinációs bizott-
ságban a "Könyvtári Tanács" tagjai is jelen-
tős munkát végeztek. De ez vonatkozik a "Köl-
tészet Napjára", a "Gyermekkönyvhétre", iro-
dalmi rendezvényekre stb. is. Rendszeressé 
vált a könyvtárosok között a kölcsönös tájé-
koztatás . 
A tanács tevékenységének eredményességét 

bizonyltja, hogy egyéni kezdeményezésre a 
különböző fenntartású intézmények között is 
szorosabbá váit a kapcsolat. Szakmán belül 
és más szakmai szakszervezeteknél tapaszta-
latcserékre, látogatásokra került sor. Nem 
ritka, hogy egyes könyvtárak duplumanyagukat 
cserére ajánlják, sőt ajándékként átadják az 
arra rászoruló itnézmények könyvtárainak. 
Természetesen az eredmények mellett a gon-

dokról is beszámolhatunk. Nehéz összefogni 
a különböző jellegű könyvtárak tevékenységét, 
érdeklődésük, szolgáltatásaik különbözősége 
miatt. Hiszen egy vállalati szakszervezeti 
könyvtárnak olvasószolgálati s egyéb szakmai 
szertpontból egész más problémái vannak, mint 



a területre kölcsönző közművelődési könyvtá-
raknak. A cél azonban közös: segiteni abban, 
hogy kulturált, olvasott, tájékozott emberek 
legyenek az adott intézmény dolgozói, vállalat 
munkásai, a kerület lakossága. Szakmai össze-
fogással ez a cél közelebb kerül a megoldás-

A VII. kerületi Tanács VB 1979. szeptember 
19-i ülésének egyik napirendi pontjaként tár-
gyalta a kerület könyvtárügyét. Élve a taná-
csok kibővitett jogkörével, amely szerint 
1973-tól általános felügyeleti joga kiterjed 
a tanácsi könyvtárakon tul a szakszervezeti 
könyvtárakra is, határozatot hozott, hogy a 
22-es könyvtár szorgalmazza a kerületi üzemi 
és tanácsi könyvtárak munkatársainak rendsze-
res kapcsolatát, kölcsönös tájékoztatását. 
így került sor 1980. október 9-én a két 

könyvtárhálózat kerületi könyvtárosainak ta-
lálkozójára. A VII. kerület nem "munkáskerü-
let", nem rendelkezik gyárakkal, csak néhány 
hivatali, üzemi, szolgáltató központtal, mint 
pl. a BKV, a Kertészeti Vállalat, a Patyolat, 
a Péterffy kórház stb. Elég sok bizonytalan-
ság tapasztalható még ma is, hogy melyek azok 
a területek, ahol közeledhetünk egymáshoz, 
ezért.még a tavasszal végigjártuk a kerület 
érdekelt szakszervezeti könyvtárait, megismer-
kedtünk munkakörülményeikkel. 
A kialakult személyes kapcsolat tette le-

hetővé, hogy a nagyobb könyvtárak vezetőit 
felkérjük, hogy az októberi összejövetelen a 
jelenlévő könyvtárosokat is tájékoztassák mun-
kájukról, hálózatuk sajátosságairól. 
A találkozót a VII. kerületi Tanács VB nép-

művelési csoportvezetője, Juhász Éva nyitot-
ta meg, majd Horváth Mihályné az Orvos-Egész-
ségügyi Szakszervezet központi könyvtárának 
vezető helyettese adott tájékoztatást röviden 
a könyvtári hálózat helyzetéről, s kiemelten 
arról a kisérletről, amelyben a Péterffy kór-
ház könyvtára úttörő szerepet vállalt: a dol-
gozók szakszervezeti és a betegek könyvtárá-
nak együttes működtetéséről. Evvel alapvetően 
azt szeretnénk kiküszöbölni, hogy egy munka-
helyen három könyvtár működjön szinte egymás-
tól függetlenül. 
Bánkuti Józsefné a BKV könyvtárvezetője, a 

BKV keretében működő művelődési intézményeket 
körvonalazta, s a vállalati művelődési bizott-
ság létrejöttét, a koordináció eddigi eredmé-
nyeit, s ebben a könyvtár helyét, szerepét. 
Ismertetője alapján egyértelművé vált, hogy 
ma még e bizottság a közös együttmunkálkodást 
nem tudja megválóéitani, s ennek elősegítésé-
ben a kerületi tanács népművelés csoportjának 
nem kevés feladata, tennivalója lesz a jövő-
ben. 
Melis Sándorné a Villanyszerelőipari Válla-

hoz, s ez a könyvtárosok érdekazonosságát is 
jelenti. 

Kormos Katalin Horváth Györgyné 
XI. ker. Tanács köz- FSZEK 3. sz. könyv-
müvelődési főelőadója tárának vezetője 

lat könyvtárvezetője a fizikai dolgozók köré-
ben végzett könyvtárosi munkáról szólt, s egy 
olyan munkahelyi vállalati művelődési bizott-
ságról, ahol alapvetően számitanak a könyvtá-
ros munkájára, annak ellenére, hogy a könyv-
tár alapterülete mindössze néhány négyzetmé-
ter. 
1979-től az Épitők központi könyvtára is 

VII. kerületi illetékességű, mivel a Dózsa 
György útról a Gorkij fasorba költözött. Orbán 
Tiborné könyvtárvezető is vállalkozott arra, 
hogy beszámoljon az uj központi könyvtárról 
s az Épitők szakszervezeti könyvtárhálózatában 
bekövetkezett szervezeti változásokról /gon-
dolunk itt a munkásszállások uj könyvtári el-
látási rendszerére/. Emiitette azokat az uj 
és ésszerű törekvéseket, amelyek szerint a 
magasabb szintű könyvtári szolgáltatás érde-
kében összevonhatók a szakszervezeti és a mű-
szaki könyvtárak, ha a helyi körülmények meg-
felelőek . 
A szakszervezeti könyvtárosok után a taná-

csi könyvtárhálózat képviselői mutatták be 
hálózatuk és könyvtáruk sajátosságait. Szi-
getiné, Magyar Mária a 2-es könyvtár tájékoz-
tatási segédleteiről, a felnőtt és a gyermek-
részleg propagandamunkájáról beszélt. Nitsch 
Lászlóné, a 22-es könyvtár évek óta jól mű-
ködő kapcsolatrendszerét és referenszrnunkáját 
ismertette és kitért egy ujabb együttműködé-
si formára: az öregek napközi otthonában tar-
tott kéthetenkénti felolvasásokra. 
Végül Tóth Sándomé vázolta a 22-es könyv-

tár uj részlegének helyét, szerepét a . 'SzEK 
uj könyvtári szolgáltatásai között, s néhány 
szóval emiitette az állománygyüjtésre vonatko-
zó elképzeléseket. 
Első alkalortmal tudatosan a bemutatkozást, 

az egyes könyvtárak munkájának a megismerteté-
sét helyeztük előtérbe. Sándor Ottóné, a FSzEK 
HMD csoportvezetője a továbblépéshez adott jó 
segitséget, ötleteket - hálózati tapasztala-
tok alapján - egymás kiadványainak a folyama-
tos, rendszeres bemutatását, népszerűsítését, 
szakmai kiadványok megbeszélését, szakmai és 
egyéb közös rendezvények, egymás tájékoz-
tatását érdekesebb továbbképzési programokról. 
Jelen volt az Erzsébetvárosi Művelődési Ház 

munkásmüvelődési előadója is, aki kapcsolat-
alakitási munkájához kapott segitséget a je-
lenlévőktől . 
A kerület népművelési csoportvezetője si-

EGY VB HATÁROZAT A MEGVALÓSÍTÁS ÚTJÁN 



keresnek Ítélte az összejövetelt, különösen 
a szakszervezeti könyvtárak és üzemek belső 
kulturális életére vonatkozó tájékoztatók 
voltak hasznosak számára - mint pl. a válla-
lati művelődési bizottságok és a könyvtárak 
kapcsolata - hiszen az általános felügyeleti 
jogkör ma még csak lehetőség arra, hogy a 
szakszervezeti könyvtárak is bekapcsolódja-
nak a területi munkába. A népművelési csoport 
létszáma nem teszi lehetővé, hogy vezetője 
mindenhová személyesen is eljusson. Köszöne-
tet mondott a 22-es könyvtár dolgozóinak az 
összejövetel megszervezéséért, előkészítésé-
ért, s a HMD munkatársainak javaslataikért, 
hasznosítható ötleteikért. Felhivta a figyel-

met arra, hogy a kerület lakói között egyre 
több a magatehetetlen, járóképtelen idős em-
ber, s előbb-utóbb napirendre kerül könyvtári 
ellátásuk, amely csak közös erővel oldható 
meg. 
S hogy ez a jónak induló kapcsolat folyama-

tos legyen, megállapodtunk a következő össze-
jövetelben: találkozunk jövő év márciusában, 
az Épitők központi könyvtárában, ahol a hiva-
talos programon kivül megtekintjük a felújí-
tott könyvtár újdonságait, többek között a 
villanymeghajtásu tömörraktárt is. 

Nitsch Lászlóné 
Tóth Sándorné 

22-es könyvtár 

SZAKSZERVEZETI KÖNYVTÁRAK 
A VEGYIPARBAN 

A Vegyipari Dolgozók Szakszervezete központi 
könyvtárának feladata a budapesti vegyipari 
üzemek dolgozóinak munkahelyi könyvtári ellá-
tása. A szakszervezeti nevelőmunka egyik fon-
tos terüléte a közművelődési könyvtári tevé-
kenység. A hatékonyabb, kulturáltabb könyv-
tári szolgáltatások iránt mind a társadalmi, 
mind az egyéni igények emelkedtek. Az elmúlt 
időszakban stabilizálódott könyvtáraink háló-
zati rendszere. A szakszervezeti keretek megszi-
lárdulása hozzájárul és a jövőben is alapját 
képezi a tartalmi munka színvonalának, az egy-
másra épülő, egyre magasabb szintű szolgálta-
tást biztositó könyvtári rendszernek. 
Hálózatunkban az ellátott dolgozók száma 

46.416 fő volt az elmúlt év végén, tehát a 
budapesti üzemek kivétel nélkül rendelkeznek 
könyvtárral. 
A könyvtári állomány a központi és az önálló 

könyvtárakban összesen 252 ezer kötet volt 
1979. decemberében. /Egy dolgozóra átlagosan 
5,4 könyv jut/. 
Az állomány nagysága szerint: 70.000 kötet 

feletti állománnyal 1 könyvtár, 25.000-10.000 
kötet között 9 könyvtár, 10.000-5.000 kötet kö-
zött 3 könyvtár, 5.000-2.000 kötet között 5 
könyvtár, 2.000-1.000 kötet között 14 könyv-
tár. 1.000-500 kötet között 13 könyvtár, 500 
kötet alatt 57 könyvtár rendelkezik. 
Könyvtártípusonként felbontva 1 központi, 

10 önálló, 9 letéti I. 32 letéti II. valamint 
az önálló könyvtárak ellátási körében 50 fi-
ókkönyvtár működik. Az 500 kötet alatti könyv-
tárak nagy száma figyelmet érdemel. A letéti 
11 tipusu könyvtárak közül 7 letétnek van 
500 kötetnél kevesebb állománya /350-450/ a kü-

lönbözetet tehát az önálló könyvtárakhoz tar-
tozó fiókkönyvtárak adják. 
Ezek a fiókok ugy jöttek létre, hogy az 

irányelvek és gyakorlati tapasztalat alapján 
ott, ahol a dolgozók létszáma nem éri el a 
100 főt nem célszerű letéti könyvtárat létre-
hozni, ezért a központi könyvtár ezeket a ki-
csi letéteket megszüntette. Viszont a válla-
latvezetés és a munkahelyekről jelentkező i-
gények alapján az önálló könyvtárak pár száz 
kötetes fiókkönyvtárat alakítottak itt ki /ez-
zel csökkentve a könyvtár zsúfoltságát és le-
hetőséget teremtettek az olvasólétszám emelé-
séhez ./ Az ellátás tehát helyi igényeket szol-
gál. 
Központi könyvtárunk közvetlen ellátási köré-

ben a letéteknél gondot jelent a tervszerű 
állománycsere. Előfordul, hogy egy kis állo-
mánnyal rendelkező letéti könyvtár többszöri 
felszólításra sem cserél, s hosszabb ideig 
maradnak az olvasói uj könyvek nélkül. Alap-
vető követelmény minden letétünk számára, hogy 
legalább negyedévenként cserélje állományát, 
ezen túlmenően a selejtes, vagy a régóta a 
polcon álló könyveket visszahozza a központi 
könyvtárba. 
Itt kell hangsúlyozni, hogy letéti könyv-

tárainknál is fontosnak tartjuk azt a köve-
telményt, hogy az állomány 65 %-a szépirodalom, 
35 %-a ismeretterjesztő irodaion legyen. Elő 
fordul, hogy a letéti könyvtárosok egy része 
"szabadulni" akar az ismeretterjesztő könyvek-
től és csak az olvasmányos szépirodalmat ki-
nálja, avagy nyújtja olvasóinak. Ez a szem-
lélet mindenképpen a könyvtári állcmány szín-
vonalának csökkenéséhez vezet és a könyvtár 



elveszítheti az igényesebb olvasók érdeklő-
dését. 
Gondot jelentett az is, hogy a könyvtáro-

sok visszahozzák a törzsanyagot /nem régi ki-
adást/, klasszikus irodalmat, kézikönyveket, 
kötelező olvasmányt stb. A módszertani mun-
kánk során figyelemmel kisérjük a letéti 
állomány összetételének megfelelő alakítását, 
az olvasói igények, az izlés, műveltség gya-
rapítás célját szolgáló könyvtári állomány lét-
rehozását. Hálózatunk olvasóinak száma az 
elmúlt években 15.000 fő körül stabilizáló-
dott. Sem lényeges csökkenés, sem számottevő 
olvasólétszám emelkedés nem volt. Elmondhat-
juk viszont, hogy a rendszeres kölcsönzések 
száma emelkedett. Az 1977. éwégi adatokhoz 
viszonyítva 1979 végén a 100 ezer látogató kb. 
80 ezer kötettel kölcsönzött többet. Összesen 
451 ezer kötetet kölcsönöztek könyvtárosaink. 
A munkásmüvelődéshez sok lehetőséget kínál-

nak könyvtáraink. Az elmúlt évben a beiratko-
zott olvasók 57 %-a munkás volt. A szocialis-
ta brigádtagok körében is nőtt az érdeklődés 
a rendszeres olvasás iránt. Tapasztalataink 
szerint egyre kevesebb a formális beiratko-
zás, az olvasatlanul visszavett könyvek szá-
ma. Különösen a mai magyar szocialista rea-
lista müvek forgalma emelkedett, megnőtt az 
érdeklődés az ismeretterjesztő irodalom, az 
utikönyvek, a népszerű történelem, a tech-
nika, és a barkácsolás iránt. 

A szocialista brigádok közül sokan ez év-
ben is bizonyították, hogy az értékes iro-
dalmi alkotások a munkások körében befogadás-
ra, megértésre találnak. Jó példa erre a ha-
zánk felszabadításának 35. évfordulójára meg-
hirdetett NIM-VDSZ országos vegyipari vetél-
kedő, ahol a politikai, szakmai, munkavédel-
mi ajánlott irodalom mellett a felszabadulás 
utáni kiemelkedő irodalmi alkotásokból a leg-
jelentősebbeket olvasták és dolgozták fel a 
szocialista brigádok. 
Az országos döntőre 1980 decemberében ke-

rül sor. A Magyar Rádió és a SZOT szervezésé-
ben meghirdetett "Könyvpárbaj" vetélkedőso-
rozatban a vegyipart a Kőbányai Gyógyszer-
árugyár Szojuz szocialista brigádja képvisel-
te. A döntőben a III. helyezést érték el, bár 
itt véleményünk szerint a vetélkedő brigádok 
között a "szerencse" döntött a helyezések 
sorrendjéről. Tudásukkal bizonyították, hogy 
a közvetlen termelésben, három műszakos mun-
kaidőben is képesek voltak ismereteiket kor-
szerű szinten gyarapítani, eligazodtak a ké-
zikönyvek - lexikonok, évkönyvek, szakköny-
vek - sokaságában. Kuba, Mongólia, Bulgária 
s természetesen a nagyobb szocialista orszá-
gok kiemelkedő alkotásai közül a legjelentőseb-
beket, legujabbakat olvasták el. 
A szakmai műveltség emelését szolgáló alap-

és középfokú szakkönyveket a munkások a szak-
szervezeti könyvtárból kölcsönzik. Könyvtá-
raink a vállalatok nagy részénél viszont nem 
kapnak megfelelő támogatást a jobb lehetőség-

gel rendelkező műszáki könyvtáraktól; az e-
gyüttmüködés formái még nem alakultak ki meg-
felelően. Könyvtáraink működési feltételei, 
néhány kivétellel, elmaradnak a követelmények-
től. A korszerű könyvtári ellátás megkövete-
li a jövőben az igényeknek és feladatoknak 
megfelelő feltételek kialakitását. 
Könyvtáraink szervező- és propagandamunkája 

szervesen kapcsolódik a vállalat egészének 
közművelődési tevékenységéhez. Elsősorban na-
gyobb üzemeinkben az üzemi újság helyszini 
riportok, tájékoztatók, könyvismertetések köz-
lésével hozzájárul a könyvtár népszerűsíté-
séhez, a jobb közönségkapcsolatok megteremté-
séhez, a jobb közönségkapcsolatok megteremté-
séhez. A Híradók és rendezvények a tájékozta-
tást, figyelemfelkeltést, izlésformálást szol-
gálják könyvtárainkban. 
E rövid áttekintésben elsősorban a "szak-

mát" érdeklő kérdésekről szóltunk. Reméljük, 
a cikkben szereplő számadatok ilyen módon in-
dokolhatók. 

Dr. Varga Györgyné 



TANULMÁNYÚTON A KATOWICÉI VAJDASÁGBAN 
1980. szeptember 9-13-ig a Művelődési Mi-

nisztérium szervezésében ötnapos tanulmány-
úton vettünk részt Lengyelországban a katowi-
cei vajdaságban. Hét város tizenkét könyvtá-
rának munkájába nyertünk betekintést a kato-
wicei megyei és városi könyvtár vendégeként. 
Ezek a következők voltak: Tychy, Bytom, Bedzin, 
Gliwice, Krakkó, Jastrzebiu városi könyvtárai 
és négy fiókkönyvtáruk, továbbá Katowicében 
a Sziléziai Könyvtár. 
Utunk célja az volt, hogy tanulmányozzuk a 

vajdaság közművelődési könyvtárainak szolgál-
tatásait, a központi ellátást, kapcsolatrend-
szerüket és a könyvtárhasználat megismerteté-
sének módszereit elsősorban a fiatal olvasók 
körében. Első nap a katowicei vajdasági és 
városi könyvtárban kaptunk rövid tájékozta-
tást a legfontosabb adatokról. A város és 
környéke az ország legsűrűbben lakott terü-
lete, a 25-100 000 lakosú települések olyan 
sűrűn sorakoznak körülötte, hogy szinte e-
gyetlen nagy iparvárost alkotnak. Katowice a 
sziléziai szénvidék központja, kulturális és 
forgalmi csomópont. Lakóinak száma 300 ezer. 
A katowicei vajdasági és városi könyvtár 

csak a távlati elképzelések szerint nyer kor-
szerű elhelyezést a Sziléziai Könyvtár épü-
letében. Jelenleg, az egyes osztályok hárem 
helyen működnek, a város különböző pontjain. 
A vajdasági könyvtár városi könyvtári funk-

ciót is ellát. Harminc fiókja van Katowice 
•területén, ebből kettő un. ifjúsági könyvtár 
18 éves korig kölcsönöz, a többiben felnőtt 
és gyermek szolgálat egyaránt van. Állomány-
gyarapításra fordított összeg a vajdaságban 
22 millió zlotyi, ebből a városi hálózatra 
két millió jut. A könyveket központilag vásá-
rolják és dolgozzák fel, munkájukat egy mi-
nigráf segiti. Évi könyvbeszerzésük Katowicé-
ben 43 ezer kötet volt 1979-ben. A vajdaság 
könyvállománya 7 millió kötet, ebből 1/2 
millió van a vajdasági székhelyen. 1979-ben 
olvasóik száma 51 ezer volt és 1.200.000 kö-
tet könyvet kölcsönöztek. 
Lengyelországban átlagosan minden száz la-

kosból 20 olvas, a katowicei vajdaságban pe-
dig százból 16. 
A vajdaság könyvtárainak fejlesztése külö-

nösen a hetvenes években kapott uj lendületet. 
Sok kifejezetten könyvtári célra tervezett 
épületet adtak át, alapterületük 1500-3000 m 
között van. Művelődési házzal együtt nem lát-
tunk könyvtárat, elmondták, hogy ilyen nem 
is épült. A korábban készült létesítmények-
ben szakszervezeti könyvtárak üzemelnek. Az 
iskolákban létrehozott közös fenntartású 
könyvtárakat nem tartják jónak. 
Rövid látogatást tettünk a hatvan éves 

Sziléziai Könyvtárban, amely elsősorban a 
Sziléziára vonatkozó irodalmat gyűjti. Állo-
mánya 750 ezer kötet, igen jelentősek a kü-
löngyüjteményei és régi nyomtatványai. 12 
ezer olvasójuk 1/4 millió kötetet kölcsönzött 
1979-ben, 100 ezer volt a helybenolvasók 
száma és 30 ezren fordultak hozzájuk különbö-

ző információkért. Tiz szakosított olvasóter-
mük van, 270 ülőhellyel. Az általános olvasó-
teremben 7 ezer kötet kézikönyv, 125 férőhely, 
a történelmi olvasóteremben 3500 könyv és 
24 ülőhely van. Folyóirat olvasótermükben 90 
féle folyóirat /50 lengyel és 20 országból 
40 külföldi/ várja az olvasókat, az ülőhelyek 
száma 48. Külön kutatószoba áll a tudományos 
kutatók rendelkezésére. Mikrofilm leolvasó 
termükben 12 készülék működik szeptembertől. 
Telexgéppel tartják a kapcsolatot más nagy 
könyvtárakkal. 
Állományukat az ETO-tól eltérő, saját maguk 

által kialakított 24 "osztályban" - számok 
és betűk kombinációjával - tárják fel. A szá-
munkra bonyolultnak tünő rendszer szerintük 
az állomány sokoldalú és alapos feltárását 
biztositja. 
Kölcsönzési idejük heti 45 óra, szombaton és 
vasárnap nem tartanak nyitva. 
A Katowicétől 22 km-re lévő Tychy 1467 óta 

létező település. Mellette a hatvanas évektől 
kezdődően egy uj városrész is felnőtt, ame-
lyet Katowice hálószobájának is neveznek. La-
kóinak száma 160 ezer. 
A városi könyvtár egy szolgáltatóház első 

emeletén van. Alapterülete 1200 m , külön fel-
nőtt és gyermek kölcsönzőből, olvasóteremből, 
zenei részlegből, tágas feldolgozó helyiségből, 
munkaszobából, igazgatói irodából áll. A dol-
gozók kulturált étkezését hangulatos konyha 
szolgálja. A város területén 19 fiókja műkö-
dik, állományuk 5-20 ezerig terjed. Négyben 
külön olvasóterem is van. Állománygyarapítás-
ra 1 millió 10 ezer zlotyit forditanak. Össz-
állományuk 290 ezer, a városi könyvtárban eb-
ből 50 ezer kötet könyv és 3 ezer lemez van. 
Olvasóik szám az elmúlt évben meghaladta a 
20 ezret, a kölcsönzési esetek szám 1/2 mil-
lió volt és 40 ezren látogatták az olvasóter-
meket. Zenei részlegükben 12 programot sugá-
roznak egyszerre. 1979-ben 2 ezren vették 
igénybe ezt a szolgáltatást és 5 ezer könyv-
tári egységet használtak. Hangiamezeket nam, 
de reprodukciókat kölcsönöznek. Nyelvtanulást 
segitő anyaguk nincs, technikai felszerelt-
séggel nem birják. Ezt a szolgáltatást a 
gyermekek nem vehetik igénybe az általunk 
megnézett könyvtárak egyikében sem. Kölcsön-
zési idő: heti harminc óra, szombat, vasárnap 
kivételével naponta 1-7-ig. A zenei részleg 
csak minden második' nap üzemel. 
A könyvtári szolgáltatások népszerűsítése 

röplapok és plakátok segítségével történik, 
és a moziban diafilmekkel. 
Bytomban 235 ezer lakosú város Katowicétől 

12 km-re van. Hat év^el ezelőtt adták át a 
könyvtárnak a 3200 m alapterületű három e-
meletes épületet /hasznos terület 1800 m /-É 
pitési költsége 34 millió zlotyi volt. Az é-
pitkezés jelentős része társadalmi erőből 
történt. 24 fiókkönyvtára van, ebből egy ki-
zárólag gyermekeknek kölcsönöz, a többi fel-
nőtteknek és gyermkeknek egyaránt, összkölt-
ségvetésük 8 millió zlotyi, ebből állományra 



közel két milliót fordítanak. Állományuk 380 
ezer kötet, a városi könyvtárnak 230 folyó-
irata és külön grafikai és zenei gyűjteménye 
van.01vasóik száma 35 ezer. A városi hálózat-
ban közel 100-an dolgoznak, közülük hatvan 
szakképzett könyvtáros. Az anyakönyvtárban 
harmincnyolcan vannak, heten felsőfokú vég-
zettséggel rendelkeznek. Az épület második 
emeletén található az igazgatói iroda; a há-
rom feldolgozó helyiség /a hálózat számára 
ők szerzeményezik és dolgozzák fel a könyve-
ket/ és a 120 férőhelyes előadóterem, amely-
ben a MLEE előadásai is folynak. Az első eme-
leten felnőtt és ifjúsági kölcsönző is van. 
Az utóbbiban 22 ezer kötetet helyeztek el a 
szabadpolcon, a helytörténeti anyaggal együtt. 
Itt 3200 fiatal olvas. Ottlétünkkor a könyv-
táros éppen kézzel irott irodalmi analitikus 
katalógust készitett. A 120 férőhelyes olva-
sóterem naplójából kitűnt, hogy a látogatók 
legtöbbet a társadalom - és irodalomtudomá-
nyi anyagot forgatják. Ezen a szihten külön 
nyelvi laboratórium is van, ahol a könyvtár 
szervezésében csoportos nyelvtanulás folyik, 
- angol, francia és orosz nyelven - szaktaná-
rok bevonásával. Harminc nyelvi osztályuk van, 
egy csoport 24 főből áll, a hallgatókat há-
rom éves kortól veszik fel. Egy-egy tanfolyam 
két éves, ez idő alatt 600 leckét vesznek át. 
A nyelvi laboratórium mellett lévő zeneműtár 
hangzó és képanyagával 11 nyelven segiti az 
egyéni nyelvtanulást is. /Orosz, angol, fran-
cia, német, magyar, román, arab, latin, olasz, 
spanyol, portugál/. 1600 hanglemezüket és 
2200 kazettájukat, betűrendes és témakataló-
gus tárja fel. 
A földszinten gyermekkölcsönző, meseszoba 

/kb. 100 kötetes referensz anyaggal/ és ki-
állitó terem van. Innen az olvasó átmehet a 
kávézóba, amelynek az utcáról is van bejára-
ta. E helyiségben tartja összejöveteleit a 
könyvtár ex libris köre is. Mindenütt azt 
tapasztaltuk, hogy az ex librisek gyűjtése 
és a velük való foglalkozás kedvelt és elter-
jedt a lengyel könyvtárakban. 
Utunk következő állomása Bedzin volt. A 

Katowicétől 13 km-re lévő bányász település 
1359-ben kapott városi jogot. Lakóinak száma 
jelenleg 75 ezer. A régi és az uj városrész 
találkozásánál épült fel három évvel ezelőtt 
a 2300 m alapterületű /hasznos tér 1800 m2/ 
egy emeletes uj városi könyvtár. Öt fiókja 
van. Költségvetésük 3 millió, ebből 590 ezer 
zlotyit forditanak könyvbeszerzésre. Teljes 
állományuk 175 ezer kötet, 85 ezer van az 
anyakönyvtárban. Olvasóik száma 5800. Tizen-
hét dolgozójuk van, közülük tizenhárom könyv-
táros. Itt is az emeleten vannak a munkaszo-
bák, igazgatói iroda, feldolgozó helyiség, 
nyolcvan férőhelyes előadóterm, és a nőst 
kialakitás alatt álló nyelvi laboratórium és 
zeneműtár. Olvasótermükben 48 ülőhely, 6 ezer 
kötet könyv és 156 folyóirat várja a látoga-
tókat. A földszinten a tágas előtérből nyi-
lik a felnőtt és a gyermekkölcsönző, s egy 
olvasóklub ahol a napi és a hetilapok elolva-
sásán kivül füzeteket, képeslapokat, ajándék-

tárgyakat, üdítőitalokat vásárolhatnak is az 
olvasók. Itt tartja összejöveteleit a könyv-
tári klub is. Az előtérben helyezték el a kü-
lönböző katalógusokat felettük esztétikus és 
jól használható utmutatóval, továbbá a könyv-
tár alaprajzát, amelyről könnyen leolvashatja 
a látogató, hogy mit hol talál. Az épület egé-
sze alatt hatalmas ruhatár húzódik, amelvben 
az uj fiókok anyagát gyűjtik. Erre itt láttunk 
először példát. Továbbá itt találkoztunk a 
nemzeti könyvtár által kéthetente megjelente-
tett szines, annotált gyermekkönyvjegyzékkel 
is, amely szétszedhető lapjaival propaganda-
anyagként is jól hasznosítható. 
A második napon Gliwice volt az utolsó állo-

más. A hétszáz éves város lakóinak száma je-
lenleg 200 ezer. /35 km-re van Katowicétől/ 
A városi könyvtárnak itt is önálló épülete 
van, amely éppen felujitás alatt állt, igy 
csak az igazgató irodáját láthattuk, ahol tá-
jékoztatást kaptunk a városi hálózat tevé-
kenységéről. 24 fiókkönyvtáruk közül egyben 
csak gyermekeknek kölcsönöznek, ezen kivül 
még ötben van gyermek osztály, és egy helyen 
működik zenei részleg. A vajdaság területén 
egyedül itt kölcsönöznek hanglemezt. Költség-
vetésük 9 millió zlotyi, ebből 2 milliót for-
ditanak beszerzésre. A könyvtár állománya 260 
ezer kötet, olvasóinak száma 28.500. Három fi-
ókkönyvtárat néztünk meg, ebből kettő uj la-
kótelepen van, s kifejezetten könyvtári cél-
ra épült. A harmadik egy kétszintes lakóház-
ban nyert elhelyezést, ahol az emeleten a 
könyvtáros szolgálati lakása van. /Ez itt is 
egyedi eset!/ 
A lakótelepi könyvtárfiókok közül az első két 

szintes volt, egy szolgáltatóház részeként 
épült. Az emeleten található a felnőtt köl-
csönző, a szabadpolcain 12 ezer kötettel. A 
terem végében elhelyezett hangulatos, alacsony 
dobogó utalt arra, hogy itt bensőséges könyv-
tári összejövetelekre is sor kerül időnként. 
A szomszéd helyiség meseszoba, amely rendez-
vények esetén a gyermekmegőrző szerepét is 
betölti. Itt elsősorban óvodás koruakkal fog-
lalkoznak. 
A gyermekkölcsönzőt /állománya 5 ezer kö-

tet/ és a zenei részleget a földszinten helyez-
ték el. Sajnos ezt is csak 16 éven felüli ol-
vasók látogathatják. Egy év óta kölcsönöznek 
lemezt, teljesen problémamentesen. 1200 hang-
lemezük, 500 kazettájuk van és 10 lehallgató 
hely áll a látogatók rendelkezésére. 
Tetszett, hogy a könyvtárosok elegáns far-

mer egyenruhát hordanak, amelyre kis műanyag 
táblával van a nevük feltűzve. A második u-
gyancsak lakótelepi fiók egyszintes panelépü-
let, /egy év alatt építették fel/ ez év áp-
rilisában adták át. Felnőtteknek és gyerme-
keknek egyaránt kölcsönöz, külön helyiségben. 
Teljes állományuk 10 ezer kötet, ebből 8 ezer 
a felnőtt és 2 ezer a gyerekkönyv. Április 
óta 500 gyermek és 600 felnőtt iratkozott be 
a könyvtárba. Három napra bármely folyóiratu-
kat kölcsönzik. Itt is csinos egyenruhát visel-
tek a könyvtárosok. 
A harmadik napon látogattunk el Krakkóba, 



ahol nem is annyira a rendkívül nehéz körül-
mények között dolgozó városi könyvtár megte-
kintését tűzték ki célul vendéglátóink, ha-
nem inkább a város nevezetességeit kívánták 
megmutatni. 
A vajdaságnak 225 könyvtára van, ebből 

Krakkóban hetven működik. A különböző könyv-
tárhálózatok közül itt a hagyományok miatt 
elsősorban a főiskolai és az egyetemi könyv-
tárakat fejlesztették. A városi könyvtárháló-
zat hetven fiókjából nyolc önálló gyermek-
könyvtár, negyven helyen vegyes szolgáltatás 
van, két könyvtár rendelkezik zenei gyűjtemény-
nyel, és három helyen van jelentősebb idegen 
nyelvű állomány. A város területén hárem könyv-
tár végzi a szerzeményezést és a feldolgozást, 
5 millió zlotyit fordítanak könyvre. Állomá-
nyuk 1 millió 200 ezer kötet, olvasóik száma 
109.855, a kölcsönzött köteteké pedig 2,854.322 
/1979-es adatok./ 
Utunk utolsó állomása Jastrzebia volt, a 

negyedik napon. Uj város, a hatvanas évek ele-
jén kezdték építeni, az ország minden részéből 
költöztek ide a lakosok. Az átlagéletkor ma is 
csak 23 év. 1974 óta működik jelenlegi helyén 
az uj 1300 m alapterületű városi könyvtár, 
amely 15 fiókjával együtt a 98.295 ember el-
látására hivatott. 
Állcmányuk 203.501, olvasóik száma 25,903, 

ebből 9720 gyerek. A kétszintes épület belső 
emeletén találhatók a munkaszobák, az igazgatói 
iroda, olvasóterem, előadóterem. A földszin-
ten kiállítási előtér, - ahol éppen szőnyeg-
és képkiállítás volt - gyermek és felnőtt 
kölcsönző, továbbá bábkészitő műhely található, 
előkészület alatt áll a zenei részleg. 
Megnéztük a legnagyobb - 900 m -es - fiók-

könyvtárukat is, amely szintén egy szolgáltató 
blokkban nyert elhelyezést, ugyancsak két 
szinten. Az emeleten olvasóterenmel és felnőtt 
kölcsönzővel, a földszinten pedig gyermek köl-
csönzővel és a csoportos foglalkozásokhoz be-
rendezett klubszobával. Állományuk 34.500 kö-
tet /126 folyóirat/ ebből 6500 gyermekeknek 
szóló. 220 felnőtt és 1700 gyermek olvasójuk 
van. 
Az általunk meglátogatott könyvtárak egyér-

telműen tükrözik a hetvenes évek elején meg-
indult könyvtárépités tendenciáit: nagy alap-
területű, differenciált szolgáltatások kia-
lakítására alkalmas épületek létrehozása ön-
álló - vagy más szolgáltató létesítmények ré-
szeként, lehetőleg városközpontban vagy köz-
lekedési csomópontban. A belső terek tágasak, 
esztétikusak, több helyen láttunk elegáns ta-
pétákat, diszitő elemként eredeti festménye-
ket, grafikákat és más művészeti alkotásokat. 
A bútorok nagy része egyénileg tervezett. 

Ezek elegánsak, esztétikusak. A tipus polcok 
és bútorok azonban nem érik el a hazaiak szín-
vonalát. 
Az állomány mindenütt teljes egészében fó-

liázott, a könyvek kötése azonban megoldat-
lan. Egyetlen általunk meglátogatott intéz-
ménynek sem volt saját könyvkötő műhelye, 
néhány folyóiratot láttunk bekötve, ezeket 
külső könyvkötőkkel köttették. így az állomány 

állaga jóval elmarad a mi könyvtárainké mögött. 
A felnőtt szépirodalmi állományt nemzeten-

ként helyezik ki a szabadpolcra, igy együtt 
található például az angol, francia, vagy a 
magyar irodaion. Kétségtelen, hogy ez a fel-
állitás nem olyan mechanikus, mint az abc sze-
rinti, bár mindez katalógusokkal is megoldható. 
A gyermekkönyvtárakban viszont a fentihez 

viszonyitva sokkal inkább leegyszerüsitik az 
állomány kihelyezését, mindössze három cso-
portot alkalmaznak: kicsiknek, nagyobbaknak 
és legnagyobbaknak szól a piros, kék és sár-
ga esik a könyvek gerincén. Ettől, - a nálunk 
sokkal gazdagabban feltárt szépirodalmi állo-
mány - jóval több információt nyújt már a 
szabadpolcon is a gyerekeknek. Az állományt 
mindenütt gondosan épitett, jól választólapo-
zott katalógusok tárták fel, de a központi 
cédulaellátás gyengeségéből és az igen sze-
rény gépesitésből adódóan sok a kézzel irott 
cédula. A szabadpolcos terekben és általában 
a könyvtárakban az eligazodást számos tábla, 
felirat, alaprajz segiti. Ugyanakkor a be-
szélgetések során elmondták, hogy igen sze-
rény és kevésszámú segédeszköz - plakát, szó-
rólap, prospektus - áll rendelkezésükre, a-
melyet a könyvtár külső propagálásában hasz-
nosíthatnának. Házi nyomdát, sokszorosító üze-
net egyetlen könyvtárban sem láttunk. Számunk-
ra szinte teljesen uj volt a könyvtárak több-
ségében megtalálható nyelvi laboratórium. E-
zeken a helyeken együtt van mindaz, ami a 
legcélravezetőbben segiti az egyéni és cso-
portos nyelvtanulást. Itt talán kevésbé "vész 
el" a tanuló, mint ott ahol a művelődési ház-
ban van a nyelvi laboratórium és a könyvtár-
ban a zeneműtár. Nem duplikálódik az eszközök 
és a hangzó anyagok egy része. Elképzelhető, 
hogy néhány esetben gazdaságosabb és racioná-
lisabb lenne ez a megoldás nálunk is?! 
A programról összességében elmondhatjuk, 

hogy gazdag és jól szervezett volt. Kitűnő 
tolmácsot kaptunk, egy ötödéves magyar sza-
kos egyetemi hallgató személyében. A Hotel 
Katowicében szálltunk meg, fürdőszobás és egy-
ágyas szobákban. A lengyel kollégák szakma 
és vendégszeretete emlékezetes marad számunkra. 

Sándor Ottóné - Szemkeő Gáborné 



ÚJ KÖNYVTÁR NYÍLT KISPESTEN 
Ismét uj színfolttal gazdagodott a Fővárosi 

Szabó Ervin Könyvtár gyermekkönyvtári hálóza-
ta. 1980. október 10-én ünnepélyes keretek 
között megnyilt a FSZEK 25/4-es számú gyermek-
könyvtára a Berzsenyi utcai Általános Iskolá-
ban. Más hasonló kezdeményezések nyomán szü-
letett megállapodás az iskola igazgatója, és 
a 25. számú kerületi könyvtár vehetője között. 
Ennek értelmében az iskola 108 m -es könyv-
tári helyiségében nyert elhelyezést a FSZEK 
állománya. 
A könyvtár közművelődési feladatokat lát el. 

Az iskola tanulóinak és a könyvtár vonzáskör-
zetébe tartozó 14 éven aluli gyermekek iroda-
lommal való ellátásáról gondoskodik. Ugyanak-
kor biztositja a körzetébe tartozó óvodák és 
iskolák tanulói számára a kölcsönzést és cso-
portos foglalkozások szervezését. A fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtárral párhuzamosan működő 
iskolai könyvtár feladata a szaktantermek és 
a napközis csoportok részére letéti állomány 
biztosítása. A tanulók kötelező irodalommal 
való ellátása közös feladat. A FSZEK állomány-
alakitásában természetesen messzemenően figye-
lembe veszi az uj tantervek által támasztott 
irodalmi igényeket. Az iskola-részéről függet-
lenített könyvtáros - Garamszegi Marianna, 
könyvtár-és matematika szakos tanár intézi az 
iskolai könyvtár ügyeit, és tevékenyen bekap-
csolódik a FSZEK munkájába is. A fiókvezetői 
teendőket Farkas Lászlóné látja el. 
A könyvtár jelenlegi állománya /november 10-

én/ 6.635 kötet. Az állomány 57 százaléka 
/3.792 kötet/ szépirodalom, a többi ismeret-
terjesztő irodalom. A gyerekek könyvtárban 
való felkészülését jelentős kézikönyvtár se-

giti. Az olvasóteremben egyszerre 24 fő együt-
tes olvasása-tanulása biztosított, szükség 
esetén egy egész osztályt is el tudunk helyez-
ni. Ez lehetőséget teremt rendhagyó tanitási 
órák, könyvtárbemutató és csoportos foglalko-
zások szervezésére. 
A kisebb gyermekek részére válogató ládák-

ban helyeztük el a képeskönyveket, közvetle-
nül a "Mesék" állománycsoport mellett. így 
hangulatos mesesarkot sikerült kialakítani. 
Az olvasási lehetőség mellett értelemfejlesztő 
társasjátékok - Játék a betűkkel, Felelj, ha 
tudsz!, sakk stb. - és hanglemezek is állnak 
a gyerekek rendelkezésére. Január 1-től pedig 
több mint negyven féle gyermek folyóiratból 
és hetilapból válogathatnak érdeklődésüknek 
megfelelően. 
Az alapkatalógusokon kivül /betűrendes ka-

talógus, szakkatalógus/ cimkatalógus, tema-
tikus szépirodalmi katalógus, sorozati kata-
lógus, kézikönyvtári katalógus segíti az állo-
mány mélyebb feltárását. A szakkatalógus rész-
letesebb, mint általában a gyermekkönyvtári 
katalógusok. Használatához nélkülözhetetlen 
segédeszköz a betűrendes mutató. A katalógusok-
ban való tájékozódás elsajátítására katalógus-
használati csoportos foglalkozásokat, játékos 
vetélkedőket tervezünk. A könyvtár megnyitása 
óta eltelt egy hónap alatt több mint 200 ol-
vasó iratkozott be, s a gyerekek érdeklődése 
egyre fokozódik a könyvtár iránt. Ez jól lát-
szik a napi statisztika adataiból, s abból is, 
hogy az esti órákban egyre több a kölcsönző 
és olvasó könyvtárlátogató. 

Farkas Lászlóné - Garamszegi 
Marianna 

GYERMEK FIÓKKÖNYVTÁR NYÍLT BÉKÁSMEGYEREN! 
1980. november 3-án a III. kerületi Tanács 

elnökhelyettese, Kurilla József ünnepség ke-
retében adta át rendeltetésének a Dömös utcai 
iskola uj tornatermét és a tornaterem felett 
épült gyermek fiókkönyvtárat. 
Békásmegyeren, e gyorsan épülő - szinte 

városnak számitó területen, az oktatást, kul-
turálódást elősegitő valamennyi intézmény 
működtetésének rendkivüli jelentősége van. 
Ezt a tényt bizonyltja, hogy a megnyitón ott 
volt Farkasinszky Lajos elvtárs a Fővárosi 
Tanács VB. elnökhelyettese, a főváros és a 
kerület társadalmi szervezeteinek számos ve-
zetője, könyvtárunk főigazgatója is. 
1980. legelején, amikor közölték velünk, 

hogy ezen a területen október-novemberben 
fiókkönyvtárat kell nyitnunk, elég hitetle-
nül fogadtuk a hirt, hiszen a megjelölt idő-
pont rendkivül közelinek tünt és senmi jelét 
nem láttuk a mi leendő könyvtárunknak. Az é-
pitkezés azonban annyira felgyorsult a nyár 

folyamán, hogy megfeszített munkával - mind 
az építkezésen, mind pedig a könyvtárban -
lehetővé vált a íregnyitás november harma-
dikára. 
A gyermekfiók létrehozásával könyvtárunk 

szolgáltatása jelentősen bővült. Az eddig 
felnőtteknek és gyermekeknek 70 m2-en működő 
fiókunk megmaradt a felnőttek részére. 
Az uj gyermekfiók 120 m2-en működik. Állo-

mánya jelenleg kb. 6.000 kötet, de célunk, 
hogy hamarosan elérjük a 10.000 kötetet. Fo-
lyóiratok, kézikönyvek segitik a tanulást, 
művelődést. Mesesarkokat alakítottunk ki a 
kicsinyeknek könyvekkel, bábokkal, vetitővel; 
olvasótermi részt, hangzótárat sok hangle-
mezzel, magnóval, olyan felszereléssel, amely 
lehetővé teszi, hogy egyszerre öten zenét, 
vagy prózát hallgassanak kiváló művészek elő-
adásában. Eszközeink módot adnak szines, szín-
vonalas gyermekkönyvtári tevékenység kibon-
takoztatására. Az iskola és a könyvtár szo-



ros együttműködésével rendkivül sokat tehe-
tünk a közművelődés érdekében, hiszen a Dö-
mös utcai iskolával egy épületben vagyunk, 
tőlünk nem messze a nemrég átadott Bárczy 
Géza általános iskolában 1400 gyermek tanul, 
és a hozzánk még közelebb eső, 1981-ben áta-
dásra kerülő Ezüsthegy utcai általános isko-
lában is kb. 1400 gyermek fogadására készül-
nek. Most már rajtunk a sor, ezért is várjuk 
türelmetlenül az uj iskola átadását, az utak 
elkészítését, mert egyelőre nem könnyű bennün-
ket megközelíteni. 
Az uj fiókkönyvtár létrehozásáért köszönet 

illeti elsősorban a III. kerületi Tanács ve-
zetőit, az Országos Közművelődési Tanácsot, 
hogy a jelenlegi nehezebb gazdasági viszonyok 
között is biztosították az anyagi feltétele-
ket, de könyvtárunk mindazon dolgozóinak -
módszertani osztály, gazdasági főosztály ille-
tékes csoportjai, műhely stb. - is szeret-
nénk köszönetet mondani, akiknek eddigi és jö-
vőbeni segitsége nélkül nem tudtuk volna ilyen 
gyorsan és esztétikusan megvalósitani a kivi-
telezést. 

Csernák Béláné 

KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNY 
JANIKOVS ZKY ÉVÁVAL KELENVÖLGYBEN 

Az idei ősz elég szűken mérte a derűs na-
pokat, de október 21-ike nekünk kétszeresen 
is verőfényes volt: kedvezett az időjárás, 
és azzá tette a kedves meghivás is. 
A 6/l-es könyvtár vezetője Gehér Józsefné 

hivott meg bennünket, rajtam kivül egy fel-
nőtt és egy gyermekkönyvtáros kolléganőt iró-
olvasó találkozóra Janikovszky Évával. Az 
összejövetelt Kelenvölgyben, a Kecskeméti uti 
általános iskolában tartották. 
A könyvtár kis alapterülete miatt nagyobb 

rendezvényekre csak az iskolában, és a könyv-
tár szomszédságában levő öregek otthonában 
van lehetőség. A felnőtt és gyermek olvasók 
száma 600 fölött van, akik szivesen keresik 
fel a. könyvtárat, mert ott nemcsak jó könyve-
ket, de szeretetteljes figyelmet is kapnak. 
Maga Kelenvölgy is szép kertjeivel, családi 
házaival az otthonosság légkörét sugározza. 
Itt a szomszédok még személyes ismerősei egy-
másnak, Gehérné Erzsike személyisége csak 
erősiti ezt a családias jóérzést. Szívügye, 
hogy a jól végzett könyvtári munkán tul is 
örömet szerezzen gyerekeknek, felnőtteknek 
egyaránt. 
A könyvtár rendezvényei alkalmazkodnak az 

olvasók igényeihez, az adott körülményekhez. 
Most a gyermekek régi vágya teljesült, mert 
Janikovszky Éva látogatott el hozzájuk. Az 
iskola vezetői mindenben segítették a könyv-
tárost, termet adtak és a tanítási órákat ugy 
csoportosították, hogy minél több gyermek jö-
hessen el erre a találkozóra. 
Közel 150 gyermek várta izgatottan, hogy 

feltehesse kérdéseit az ismert Írónőnek, s 
nagyon sokan elhoztak egy-egy kedves Janikovsz-
ky könyvet is dedikálásra. Mi is éltünk az 
alkalommal és vittünk néhány Janikovszky-köte-
tet nylonhálóban. Akaratunkon kivül az indu-
lásnál, a buszmegállóban éppen ez hivta fel 
az irónő figyelmét. Kedves mosollyal lépett 
hozzánk: "Azt hiszem rám vártok" - mondta és 
pillanatok alatt ugy éreztük, hogy már régen 
személyesen is ismerjük egymást. 
így voltak ezzel a gyermekek is. A bemutat-

kozás után szinte záporoztak a kérdések több 
mint másfél órán át. Mindjárt kezdetben meg-

állapodtak abban, hogy egyszerre csak öt kér-
dést szabad feltenni, és a válasz után lehet 
ismét folytatni. Sok mindenre kiváncsiak vol-
tak, a szokványos kérdések mellett az is ér-
dekelte őket, hogy örül-e az irónő fia, hogy 
ilyen hires mamája van? Irt-e könyvet csak 
a fiának? Saját könyvei közül melyik a leg-
kedvesebb? /"Kire ütött ez a gyerek"/ stb. 
A nemrégiben bemutatott TV filmet "Az égig-

érő fü" cimüt úgyszólván kivétel nélkül lát-
ták és véleményt is mondtak róla. Janikovszky 
Éva elmondta, hogy milyen élmény hatására szü-
letett meg a "Málnaszörp és szalmaszál" cimü 
könyv melyből a film is készült. Hogy hogyan 
kell filmforgatókönyvet imi? stb. 
Szinte észre se vettük az idő múlását, mart 

annyi megbeszélnivaló volt. A gyermekek közül 
is jelentkezett az, aki verset vagy naplót ir. 
Az irónő is elmesélte, hogy 8 éves korában ő 
is verssel kezdte irói pályafutását Szegeden, 
ahol ez a vers a helyi lapban Kispál Éva né-
ven meg is jelent. /Ez az irónő családneve./ 
Láttuk a sok jókedvű és elégedett gyermsket, 

akiknek valóban élményt jelentett, hogy meg-
ismerkedtek nagyon kedves Írójukkal. 
Az iró-olvasó találkozó ilyen megrendezése 

követésre méltó minden olyan helyen, ahol a 
könyvtár lehetőségei korlátozottak. 

Ludányi Józsefné 



TÁJÉKOZTATÁSI JÁTÉK 
A 12. SZ. KÖNYVTÁR GYERMEKRÉSZLEGÉBEN 

A HMO a könyvtár KISZ szervezetével 
közösen tájékoztatási játékot szervezett ok-
tóber 25-én délelőtt a 12-es könyvtár gyermek-
részlegében a gyermekkönyvtárban dolgozó fi-
atal munkatársak részére. Majd mindegyik 
gyerekkönyvtár és részleg képviseltette magát, 
igy huszonheten gyültürik össze játékosok. A 
foglalkozás összeállítója és vezetője Bánhe-
gyi Gyuláné volt. 
1980 tavaszán a gyermekkönyvtárakban egy 

hónapig rögzitették a feltett referensz kérdé-
seket és megoldási módjukat. Ezek alapján a 
HM3 értékelte a hálózati tájékoztató munkát s 
megállapította, hogy a referensz tevékenység 
nem elég tudatos, sokszor nem a legmegfele-
lőbb tájékoztatási eszközöket használják a 
könyvtárosok. Ezért született meg e játék öt-
lete. A foglalkozás célja a fentebb elmon-
dottakon kivül, egy-egy konkrét könyvre hivja 
fel a figyelmet, valamint segitsen a kérdés 
feltevésekor előidézett problémahelyzet he-
lyes megoldásában. 
A kitűzött céloknak megfelelően a játék első 

feladata egy-egy ilyen konkrét.helyzet Írás-
beli megoldása volt. Több lehetőség közül 
kellett az egy vagy két jó megoldást kiválasz-
tanunk. Alapul Ferenczi Zsuzsa: Tájékoztatási 
gyakorlatok c. könyve szolgált. Fontos volt 
itt is a kedvesség és szolgálatkészség alap-
követelménye mellett a tudatosság, hogy fi-
gyelembe vegyük a gyerek életkorát, felkészült-
ségét, a kérdésfeltevés indítékát, célját s 
pontatlan kérdésfeltevésnél tisztázzuk magát 
a kérdést. Az értékelést nem versenyszerűen 
oldotta meg a "zsűri", hanem felolvasták a 
helyes válaszokat melyeknek alapján mindenki 
maga ellenőrizhette, pontosan válaszolt-e. 
A második fordulóban a nyolc csapatnak más-

fél óra alatt öt—öt kérdést kellett megoldani. 
Miután egy kérdésre megadtuk a választ és le-
irtuk a felhasznált segédeszközöket, valamint 
a megoldás lépéseit, beadtuk a "zsűrinek" s 
ekkor kaptuk meg az ujabb feladatot. Minden 
csapat azonos tipusu, de más-más kérdést ka-
pott. Voltak: bibliográfiára épülő, művészeti 
/szimbolikus/, természettudományi és techni-
kai kérdések, valamint ténytájékoztatáson és 

apró érdekességeken alapuló feladatok. Az 
elbírálásnál Bánhegyiné összehasonlította az 
egyes kérdés tipusok megoldásait s megbeszél-
tük miért a kiemelt könyv a legmegfelelőbb a 
válaszadásra. így a művészeti feladatoknál 
pl. a Művészettörténeti ABC kiváló apparátusá-
ra, Kerényi Károly: Görög mitológia c. müvének 
mutatóira és forrásjegyzékére, Trencsényi-
Waldapfel: Mitológia és görög regék cimü köny-
vének név és tárgymutatójára, képjegyzékére; 
Zamarovsky: Istenek és hősök a görög-római 
mitológiában cimü könyvének tárgymutatójára, 
magyarázataira hivta föl a figyelmet. A tech-
nika témakörében pl. Andai: A technika fejlő-
dése az őskortól az atomkor küszöbéig, Horváth: 
Korok, gépek, feltalálók cimü könyvére épültek 
a kérdések. De voltak politikai, statisztikai 
könyvismeretet igénylő feladatok is. A bibliog-
ráfiák közül többek között a "Szivünk egyszer-
re dobban", "Dobban a föld", "Őrizzük a lán-
got" cimüekben találhattuk meg a választ. Az 
apró érdekességeket: pl. miért hívják az aján-
lott levelet ajánlott levélnek, hány lába van 
a százlábúnak stb. Teknős Péter: Kérdezz! Fe-
lelek mindenre, Mit üzen a Tévékuckó, Napra-
forgó jellegű könyvekből tudhattuk meg. 
Végül a játék vezetője idézte Horváth Tibor: 

Tájékoztató munka c. müvéből a referensz kér-
dések megoldásának hárem feltételét, amelyek 
alapján a játék tapasztalataiból összefoglal-
hattuk további feladatainkat e téren. Növel-
nünk kell az információ mennyiséget, már a 
kérdésnél /kérdéspontositás stb./; a tájékoz-
tató apparátus hatékonyságát, pl. referensz 
katalógus készítésével; a kézikönyvek elemző-
feltárásával; s nem utolsó sorban saját szak-
mai felkészültségünket, gyakorlatunkat. Ez 
utóbbi elősegítésére a könyvtárak maguk is 
szervezhetnek maguknak hasonló játékokat. 
Nagyon hasznos és szórakoztató délelőttöt 

töltöttünk együtt. Örültem, hogy nom vetél-
kedőn, hanem igazi játékon vehettem részt. 
Nem utolsó sorban mindnyájunknak kellemes meg-
lepetést okozott, hogy könyvutalványt is 
kaptunk. 

Ecsedy Éva 

A GYERMEK MESEÍRÓ-VERSENY TAPASZTALATAIRÓL 
Olvasó-gyerekeink iránti kíváncsiságból, -

másrészt az alkotásra való ösztönzés céljá-
ból inditottunk meseiró-versenyt a könyvtár-
ban. 
Mindenféle alkotás, igy a meseirás is hozzá 

segit az ember szive mélyén rejtőző titkok 
megfejtéséhez. Vágyai, szorongásai, érzelmei, 
az emberekhez való viszonya valamilyen módon 
kifejeződnek a szövegben. Ugy, ahogy egy rajz 
elemzésénél a színekből, vonalakból próbálunk 
egy karaktert jellemezni, ugy következtettünk 
a témákból, a szereplők megválasztásából, a 

helyszin kiválasztásából, és még sok más szem-
pontból a gyerekek egyéniségére, és igyekez-
tünk felfedezni kedvenc olvasmányaikat, Írói-
kat, akik hatották képzeletükre, stilusukra. 
Meséikben a sok-sok évszázad óta élő mese-

elemek térnek vissza: a csodatevő kő, a be-
szélni tudó állatok, az aranyalma, a csoda-
tarisznya, a gonosz varázsló, a sárkány. 
Szereplőik szintén ismert alakjai a meseiro-
dalomnak: törpék, kutya, farkas, medvebocsok 
/többféle változatban/, egy varrótű, Beckó és 
a lova Pejkó /felvidéki vármondák hatása/, az 



öregember, Ali, a teve, a kigyó, a koldusgye-
rek, a király, stb. A cselekmények helyszíne 
legtöbbször a természet, erdő, erdei kisház, 
homoksivatag, a régi idők lovagvárai, de egy 
városi lakás erkélyén is aranyalmafát képzelt 
el a gyerek. 
A szokványos íresebeli fordulatokból lassan 

összeálltak a korunk gyermekét jellemző kép 
legfontosabb vonásai. 
A mai gyermeket jellanző kettősség: elvágyó-

dik a környezetéből /általában a természetbe-
a természeti szépség, szabadság utáni vágya 
érződik/, ugyanakkor visszakívánkozik a kör-
nyezetébe. /A szülők iránti erős kötődést mu-
tatja, hogy a gyerekek gyakran fejezik be a 
mesét ugy, hogy az anya visszavárja őket, a 
szülő megmenti őket a bajból/. 
A barát, társ utáni vágy sok mesében kife-

jeződik /pl. "egy varródoboz mélyén élt jött-
ment alakokkal, és nem volt barátja."/ 
Erős az igazságos döntések iránti vágy a 

gyermekekben /pl. két medvebocs testvér közül 
az egyiknek lustasága miatt kell helyrehoznia 
a hibáját, az apa igazságos döntése alapján./ 
Az állatok nagy szeretete /a mesék 50 szá-

zalékában szerepelt állat/. 
A mesék mentesek az agresszivitástól. Harc 

kizárólag az állatok között folyik, az emberek 
közötti versenyben nem testi erővel, hanem 
erkölcsi és szellemi fölényben győz a hősük. 
/A gyermekben lévő nyugalom és béke iránti 
ösztönös vágy erőteljesen kidomborodik, más-

részt az hogy az embert az állat fölé helyezik 
a jellembeli és szellemi értékek alapján./ 
A kincs és gazdagság utáni vágy egy hetedi-

kes fiu meséjében szerepelt csak. Itt jelenik 
meg a szerelem motívuma is, a mese végén rá-
talál a szépséges lányra, akit keresett. 
A rajzok, a színek kedvelése. Gyakran mellé-

keltek rajzot a szöveghez, olyan is előfor-
dult, hogy a szöveg egyes részeit különböző 
színekkel irták, a fejezeteket szines csilla-
gokkal választották el a gyerekek. 
Szókincsük a korosztályuktól és tehetségük-

től függő. Néhol szines, találó fordulatok, 
jelzők találhatók /"hirmondó varjú", "csőtisz-
titó kutya", "gondozatlan bundáju, lusta bocs"/. 
Olvasmányaik hatása: magyar népmesék, a vi-

lágirodalom legszebb meséi, Bodó: Brumi soro-
zata, Janikovszky Éva, Török Sándor könyvei, 
és érdekes módon a keleti mesék hatása, fő-
képpen török és arab meseelemek megjelenése 
több Írásban. 
A versenyen 30 gyerek vett részt. Ez azt 

jelenti, hogy egy kis villanásnyi betekintést 
nyerhettünk világukba, hiszen ahhoz, hogy ko-
molyabb következtetéseket vonjunk le munkáik-
ból több gyereket kellett volna bevonni a 
kisérletbe. Természetesen nem tudományos igé-
nyű elemzés volt a célunk, csak egyfajta ki-
próbálása azoknak a lehetőségeknek, amivel a 
gyermekkönyvtáros az olvasóihoz közelebb ke-
rülhet. 

Takács Cecilia 

KÖNYVTÁPBEMUTATÓ FOGLALKOZÁSOK 
A 6-os könyvtár tatarozási munkák miatt, 

másfél évig zárva volt. A nyitás utáni hóna-
pokat - alkalmazkodva a szeptemberi tanévkez-
déshez - könyvtárbemutató foglalkozásokkal 
kezdtük. Nagy izgalommal várta Hargittay Bmil-
né, gyermekrészlegünk vezetője, a nagycsopor-
tos óvodásokat is. Az elmúlt két hónap alatt 
közel husz rendezvényt, könyvtárbemutató fog-
lalkozást tartottunk, csak a gyermekrészleg-
ben. A kicsinyek fogadása megkülönböztetett 
gondot, törődést igényelt. Ök tudják csak 
igazán értékelni a gyermek válogatóteremben 
damil szálon libegő tarka bábukat, a gyermek 
nagyságú, kitörött kutyát, és azt a kedves, 
kicsinyekhez igazodó hangot, amivel itt szól-
nak hozzájuk. Hallhatnak egy-egy verset is, 
megismerkednek a képeskönyv tárlóval az oko-
san kérdezőket meg is ajándékozzák csokival, 
könyvjelzővel, szép szines rajzokkal. A kicsik 
sokszor ugy érzik, és ez a cél, hogy a könyv-
tár hangulatos hely, oda érdemes majd vissza-
térni anyuval és apuval is. 
Nagyobbakhoz szólt Szabó Natália, forgató-

könyv alapján vezetett bemutató foglalkozása, 
amelynek második részében vetélkedtek a ta-
nulók, gyakorlatban is kipróbálva az előadás 
alatt elsajátitott tudnivalókat. Erről a 
könyvtárbernutató foglalkozásról kivánok most 
bővebben szólni. 

Könyvtárunk évek óta szocialista szerződés-
ben áll két iparitanuló intézettel, a 32-es 
és a 42-es számúval. Ennek keretében az 1980/ 
31-es tanév egyik programpontja volt az uj 
szolgáltató részlegekkel /folyóirat-olvasó 
és fonotéka/ bővült könyvtár bemutatása. A 
foglalkozás célja az volt, hogy hozzásegítsük 
a fiatalokat a könyvtár működésének és rend-
szerének a megértéséhez. Játékos formában ki-
vántuk elsajátíttatni velük a könyvtári segéd-
eszközök, kézikönyvek használatát. Forgató-
könyv szerinti foglalkozáshoz menetét csupán 
címszavakban érzékeltetném: 
1. könyvtárbemutató, 
2. szabadpolcos rendszer a kölcsönzőteremben, 
3. a katalógus, a könyvtári tájékozódás segéd-

eszköze, /mivel az előadás éppen a "műsza-
ki könyvnapok" egyikén hangzott el, külö-
nösen hangsúlyozott volt, a műszaki tárgy-
szó-katalógus bemutatása, és ehhez igazodó-
an, a kiállitás műszaki anyagának ismerte-
tése. A műszaki érdeklődésű hallgatóságot 
/fiuk/ különösen a bemutatónak ez a része 
érdekelte, a kiállitott műszaki könyvek kö-
zül nem egy gazdára talált, örömmel fogad-
ták a hirt, hogy a könyvtár vetitettképes 
előadást tart majd részükre az autóverseny-
zésről, a meghívott előadó Almássy Tibor 
lesz, akinek műszaki könyveit keresik és 



szeretik az olvasók./ Ezután következett a 

4. bibliográfiák áttekintése, 
5. látogatás a folyóirat-olvasóban, 
6. kézikönyvtár az olvasóteremben. /Itt került 

sor a könyvtárhasználati vetélkedőre, ahol 
is a helyezettek könyvjutalomban részesül-
tek./ A foglalkozás tapasztalata alapján 
elmondhatjuk, hogy a könyvtárral kapcso-
latos ismerkedésnek, ezt a vetélkedővel 

egybekötött formáját, szerencsésnek talál-
tuk. A tanulók aktivan vehettek részt egy 
probléma könyvek segítségével való meg-
oldásában és nem utolsó sorban, könnyedén 
sajátíthatták el a könyvtári segédeszközök 
használatát is. 
A foglalkozások gyakorlati eredménye, hogy 

a fiatalok a könyvtárban otthonosan mozgó ol-
vasókká válnak. 

V. Bárány Éva 

A FIATALOKKAL VALÓ FOGLALKOZÁS 
EGY KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRBAN * 

Mindig könnyebb az eredményekről irni, mint 
a hiányosságokról. Nincs ez másképp a könyv-
tári munka esetében sem. Vannak gyönyörű, jól 
ellátott, széles olvasótáborral rendelkező, 
igazán eredményesen funkcionáló könyvtárak. 
Ezek esetében tulajdonképpen elegendő a ren-
delkezésre álló dokumentumokat igénybe venni, 
és máris kész a kép: igen, ezt igy kell, ez 
így jó. 
De mit tegyünk azokkal a dokumentumokkal, 

rendelkezésre álló anyagokkal és adatokkal, 
amelyek szerint egy könyvtár nem működik ide-
álisan - természetesen csak az írásos anyagok 
tanúsága alapján. Próbáljunk a dolgok mögé 
látni, keresni a választ a miértre. Ezt tet-
tem én is, amikor meglátogattam a Szabó Ervin 
Könyvtár 48. sz. könyvtárának fiókkönyvtárát 
a Gubacsi ut és az Illatos ut /IX. kerület/ 
sarkán levő szolgáltatóházban. 
A könyvtár dologi felszereltsége messze 

van az ideálistól. Mindössze két helyiségből 
áll: az egyik az iroda, a másik a tulajdon-
képpeni kölcsönző. A rövid felsorolásból ki-
tűnik, nincs raktára, ami bizony elég nagy 
probléma. Teljes állománya - 12.000 kötet - a 
polcokon található. A helyiség elég nagy, de 
az előbbiek miatt túlzsúfolt. A szűkös fel-
tételek nem teszik lehetővé helyi olvasóterem 
létrehozását, a könyvtár igy csak kölcsönzés-
sel foglalkozik. A könyvállomány jól van ka-
talogizálva, betűrendes és cim szerinti ka-
talógus egyaránt rendelkezésre áll, sőt, szak-
katalógus is van. 
A technikai felszereltség nem kielégitő, de 

a gondon tudnak segiteni, a könyvtár ugyanis 
egy épületben van a IX. kerületi tanács Guba-
csi uti művelődési házával. Igen jó a kapcso-
lat a két intézmény között. A hiányzó eszkö-
zöket tehát a művelődési ház a könyvtár rendel-
kezésére bocsátja. Nagyobb gond, hogy a he-
lyiség világitása rosszadé ezen remélhetőleg 
segitenek majd az éppen most folyó tatarozás 
során. A könyvtárban két fiatal könyvtárosnő 
dolgozik. Egyikük felsőfokú könyvtárosi vég-
zettséggel rendelkezik, a másik szakképzet-
len. Számomra megejtően sziltpatikus volt, 
ahogy a munkájukról beszéltek, hogy a mostoha 
körülmények egy pillanatra sem veszik el a 
kedvüket. Az a lelkesedés, a tenniakarás, a 
biztositék arra, hogy a könyvtár a nehézsé-

gek ellenére is jól fog működni. 
A fiatalok olvasóvá nevelése érdekében vég-

zett munka elemzésénél a környék sajátos hely-
zetéből indulnak ki. A városnak ez a környék 
mondhatni egy kis szigete. Zárt helyen van, 
túlnyomó többségben fizikai munkások által 
lakott. Van mit tenni, de a helyzetet nehe-
ziti az, hogy az itt levő lakások többsége 
szükséglakás. A lakók beköltöznek, mert régi 
lakásukat szanálták, és csak az uj megépülé-
séig laknak itt. Ez az esetek többségében 
két-három évet jelent csupán. Igy aztán illú-
zió lenne folyamatos munkáról beszélni olyan 
tekintetben, hogy az itt élő gyermekeket az 
évek során folyamatosan aktiv olvasóvá nevel-
jék. Hiszen jóformán még meg sem szokhatták 
az uj körülményeket, máris elköltöznek. 
A könyvtár kapcsolatai sem alakultak a leg-

szerencsésebben. Viszonylag széles gyermek-
olvasói tagságuk nagy része lemorzsolódott 
akkor, amikor a közelben levő általános isko-
lát megszüntették, az oda járó gyerekek az uj 
körzetesítés folytán a Mester utcai általános 
iskolában folytatták tanulmányaikat. A távol-
ság miatt a gyerekek többsége elszakadt a 
könyvtártól. A könyvtárosok rugalmasan alkal-
mazkodtak az uj helyzethez, jó kapcsolatokat 
épitettek ki a nemrég odaköltözött Makszim 
Gorkij festő szakmunkásképző iskolával, annak 
könyvtárával. A tanulók persze itt is első-
sorban az iskolai könyvtárat látogatják, de 
a két könyvtár közötti információcsere, egy-
más programjainak népszerűsítése lehetőséget 
ad arra, hogy a szakmunkástanulók egyre gyako-
ribb látogatói legyenek a Gubacsi uti könyv-
tárnak. Jó a kapcsolat a Kén utcai óvodával is. 
A kicsiket könyvtárlátogatáson ismertették meg 
a könyvtárral, majd a jól sikerült bevezető 
után mesedélutánt tartottak. A könyvtár prog-
ramjait többnyire a művelődési házzal együtt 
szervezi. A művelődési ház gyermek- és ifjú-
sági klubjára támaszkodnak leginkább, melynek 
tagjai egyben állandó olvasói is a könyvtár-
nak. Az idén jól sikerült rendezvény kereté-
ben emlékeztek meg az ünnepi könyvhétről, a 
népszerű Muszty Bea-Dobai András folk-duó köz-
reműködésével. A könyvtár részt vett az idei 
gyermeknapi rendezvényen is - melyet a műve-
lődési ház szervezett - játékos vetélkedőt 
tartottak, rajzversenyt rendeztek. A vetél-

^ Az egri Ho Si Minh Tanárképző főiskola Budapestre kihelyezett tagozata első éves népmüvelés-
pedagógia szakos hallgatójának dolgozata a Gubacsi uti könyvtárról. 



kedő játékos formában feltett kérdéseire a-
dott válaszok tájékoztattak a részvevők ol-
vasottsági szintjéről, ennek alapján meg le-
hetett határozni a további tennivalókat. 
A könyvtár propagandamunkájának formáit a 

település sajátos jellege, a zártság is meg-
szabja. Főleg kézzel irott plakátokon hivják 
fel a figyelmet egy-egy rendezvényre, vagy 
közölnek információt, de más "propaganda-
eszközzel" is próbálkoztak. Másutt talán 
furcsának tűnne, de itt, ahol a bezártság 
miatt szinte családias a légkör, az egyik 
leghatásosabb toborzó eszköznek bizonyult az, 
hogy a művelődési ház egyik munkatársa kolonp-
szóval és vásári kikiáltó módjára hirdetett 
egy programot. Mondan, másutt ez valószinüleg 
nem lett volna jó megoldás, de itt - taláh 
nem is olyan meglepő ez - sokan jelentek meg 
az igy népszerűsített rendezvényen. Az Írásos 
propagandaformák a kézzel irott plakátokon ki-
vül kimerülnek a Szabó Ervin Könyvtár nagy 
példányszámú általános nyomtatványaival. A 
tervek között szerepel önálló szórólapok ki-
adása, eddig azonban ezt nyomdai kapacitás 

hiányában nem tudták megoldani. A művelődési 
ház anyagainak egy részét a könyvtár rendel-
kezésére bocsátja. 
Szükség is lesz a propagandára, mivel az 

olvasottság kissé egyoldalú az itt lakók kö-
rében. Az u.n. sikerkönyveken kivül nemigen 
van érdeklődés másra. Ezen a gondon remélnek 
segiteni a könyvtár dolgozói, akik ennek ér-
dekében valóban mindent meg is tesznek. 
Lehetséges, hogy a kép, ami bennem kiala-

kult és amit leirtam tul sötét, valószinü, 
hogy nem is általános. Azért választottam 
mégis ezt a megoldást, mert ugy érzem, az 
ilyen "nehéz" helyeken válik el igazán, ki az, 
aki igazán szivén viseli a gyermekek művelő-
désének ügyét, itt látszik meg, "ki a legény 
a gáton" - bár jelen esetben éppen lányokról 
van szó. A hivatástudat, a könyvtárosi munka 
szeretete, az érte való tenniakarás a nehéz-
ségekkel dacolva, azokkal szembenézve és azo-
kat leküzdve mélyülhet csak el olyan fokig, 
hogy valaki, aki ezzel foglalkozik ugy érez-
ze, hivatása egész életét betölti. 

Bornemissza Tamás 

A MAGYAR NYELV HETE 
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 1981 

tavaszán immár tizenötödizben rendezi meg A 
MAGYAR NYELV HETÉT. Ezt az országos hirüvé 
vált rendezvényt annak idején a TIT Budapesti 
Szervezete hivta életre, s most ismét Buda-
pest lesz a rendezvény gazdája. 
Célunk, hogy méltóak legyünk a hagyományok-

hoz, és értékes előadásokkal, izgalmas vi-
tákkal öregbitsük a könyvtárakban is a rendez-
vénysorozat jó hirét. 
A hét időpontja: 1981. március 16-22. 
Központi gondolata: Társadalmi fejlődés és 
nyelvi magatartás. 
1980. december 3-án valamennyi kerületi könyv-
tárnak megküldtük a TIT Budapesti Szervezete 
által kiadott: 
- felhivást, 
- témaajánlást az előadásokhoz, 
- a "Ki tud többet az anyanyelvünkről" cirrmel 
meghirdetett vetélkedő irodalomjegyzékét, 

hogy ezek ismeretében készitsék el saját 
ünnepi megemlékezésük programját. 

A felkészüléshez ajánlott irodaion: 

Nyelvművelő kézikönyv I. /A-K//Szerkesztette: 
Grétsy László - Kovalovszky Miklós/. Akadé-
miai Kiadó, 1980. 
A magyar helyesírás szabályai /tizedik kiadás; 
Akadémiai Kiadó./ 

Helyesírási tanácsadó szótár /Akadémiai Kiadó, 
1973./ 

Mai magyar nyelvünk. /Szerkesztette: Grétsy 
László: Akadémiai Kiadó, 1976./ 

Grétsy László: Anyanyelvünk játékai. /Gondo-
lat, 1974./ 

Hivatalos nyelvünk kézikönyve. /Pénzügyminisz-
térium, 19787 Beszerezhető a Közgazdasági 
Kiadó könyvesboltjában. 

Nyelvünk világa. /Szerkesztette: Kovalovszky 
Miklós. Gondolat, 1978./ 

Édes anyanyelvünk./Szerkesztette: Lőrincze 
Lajos; Gondolat, 1972./ 

Uj anyanyelvi kaleidoszkóp. /Szerkesztette: 
Felde Györgyi - Grétsy László; Gondolat, 
1979./ 

0. Nagy Gábor': Mi fán terem? /Gondolat, 1979./ 
Lőrincze Lajos: Nyelvőrségen ./Akadémiai Kiadó, 
1968./ 

HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZAT 
Felhívás 

A Budapest Főváros Tanácsa Művelődésügyi Főosztálya, a Budapesti Történeti Muzeum, 
a Budapest Főváros Levéltára, a Fővárosi Szabó Ervin Könwtár, a Fővárosi Pedagógiai 
Intézet és a Budapest c. folyóirat hazánk felhzabadulásának 35. évfordulója alkalmá-
ból 



HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZATOT 
hirdet 

A pályázaton részt vehetnek általános és középiskolás tanulók, helytörténeti 
szakkörök, klubok, honismereti és történelem szákkörök. 
A pályázat témái: 
Általános iskolák számára: 
1. Tárgyi emlékek gyűjtése /a 35. év történetének emlékei, plakátok, újságok, 

röpcédulák, tanácsi és egyéb iratok, képeslevelezelőlapok, eddig nem közölt 
fényképek a felszabadulás utáni gazdasági, politikai, kulturális és sport 
eseményeiről, 1945. -1946. 1947-es első kiadású könyvek a kor divatjáról, 
életmódjáról stb./ A gyűjtött anyagot rövid ismertető szöveggel kérjük. 
Ügyeljünk arra, hogy a gyűjtött tárgyak a muzeumi kiállításra alkalmasak 
maradjanak! 

2. Iskolám története a felszabadulás óta. 
3. Kulturális változások kerületemben, lakóhelyemen a 35 év alatt. 
4. A Budapesti Történeti Muzeum Budapest két évezrede cimü kiállítás anyagának 

szakkörökben való feldolgozása. 

Szakmunkás és szakközépiskolák: 
1. Szakmánk története a felszabadulás után. /Kiállitás készítése a szakma 

felszabadulás utáni történetéből az iskolában. A helyszínen zsűrizi a biráló 
bizottság. 

2. 35 év alatt épült... /Épitészeti változások kerületünkben/ 

Gimnáziumok számára: 
1. Iskolánk története a felszabadulás óta. 
2. Kulturális változások kerületemben, lakóhelyemen a 35 év alatt. 
3. A Budapesti Történeti Muzeum Budapest két évezrede cimü kiállitás anyagának 

szakköri feldolgozása. 
A pályázat határideje: 1981. március 1. 
A pályázat eredményhirdetése 1981. április 1. a Budapesti Történeti Muzeumban. 
A pályázat, valamint a zsűrizésre alkalmas kiállítások elkészültét a fővárosi 
Pedagógiai Intézetbe /1082. Bp. Horvát Mihály tér 8./ kérjük küldeni, illetve 
jelenteni. 
A pályázat dija: /valamennyi iskolatípusban/ 
I. dij 6.000.- Ft. az iskolai történelem szaktanterem felszerelésére 
II. dij 4.000.- Ft. az iskolai történelem szaktanterem felszerelésére 
III. dij 2.000.-Ft. könyvutalvány a történelem szaktanterem részére. 

Az egyéni pályázók dija: 
I. dij /valamennyi iskolatípusban/ 1.500.-Ft-os könyvutalvány 
II. dij 1.000.-Ft-os könyvutalvány 
III. dij 500.-Ft-os könyvutalvány 
A legjobb pályázatokat a Budapest c. folyóirat is közli. 
A pályázat költségei: dijak: 45.000.-Ft. 

Tanároknak jutalom: 20.000.-Ft. Zsűrizés dija: 4.000.-F egyéni díjak: 9.000.-Ft. 



A KÖNYVTÁR RITKASÁGAIBÓL 
A központi könyvtár raktárában a 34 517 hely-

számon található az a XVIII. században, Amster-
damban, a neves Frederic-Bernard nyomdájában 
megjelent sorozat, amely korunk "utazó világá-
ban" is méltán tarthat számot az érdeklődésre. 
A 23 év alatt megjelent 10 kötet gyakorla-

tilag az északi féltekét ismerteti. Már cime 
is jelzi, hogy nem szorítkozik csupán egysze-
rű útleírásra. "Recueil de voiages au nord" 
/Északi utazások gyűjteménye./ gyűjteményes 
és sokoldalú képét nyújtja a leirt területek-
nek. Azonban, hogy többet kiván, akar ennél 
ezt alcimében jelzi: contenant divers Mémoires 
tres utiles au Carneree et á la Navigation 
/A kereskedelem és a hajózás nagyon hasznos 
emlékei./ Ez végeredményben teljesen fedi a 
sorozat tárgyát. Emlékiratok, naplók támaszt-
ják alá a leirtak hitelességét. Ilyen pl. Wood 
kapitánynak és Flawes kapitánynak a hajónap-
lói amelyeket 1676-tól kezdve vezettek. 
Bár kissé rapszodikusan, de kimeritő leírá-

sát olvashatjuk a korabeli Grönlandnak, Spitz-
bergáknak, a Tatár és a Koreai Birodalomnak, 
Japánnak, ismerteti szinte teljesen a mai 
Egyesült Államok és Mexikó területét. Megte-
szi a Moszkva-Kina utat, majd Kinát is bemu-
tatja. 
Mindezt élvezetes stilusban, olvasmányosan 

közli. Hasznos utazási, hajózási ismereteken 
tul leirja a területek növény- és állatvilá-
gát, az ott élő népek történelmét, néprajzát, 
vallását. Jól érzékelteti a kor szellemét, a 
fellendülő nemzetközi kapcsolatokat, az uj 
idegen területek jobb megismerése utáni vá-
gyat, a fiatal kapitalista államok gyakorlati, 
hóditó törekvéseit. Ezeket a szándékokat rög-
ziti is bevezető ajánlásában, amelyet az orosz 
cárhoz intéz. 1715-ben jelent meg az első kö-
tet, ekkor még I. Péter uralkodott. Az írások-
ban foglaltak jó alkalmazhatóságáról biztosít-
ja a cárt, kiemeli a távoli területek gyarma-
tosításának hasznát és támogatását kéri ezek-
hez az utakhoz. 
1380-tól felsorolja a jelentősebb világuta-

zókat és felfedezőket. Segitséget kiván nyúj-
tani a nyomukat követőknek, a kortársi keres-
kedőknek, felfedezőknek. 
Részletes térképek - amelyek manapság is 

igen jó állapotban vannak - egészitik ki a 
szöveges ismertetéseket. Európa, Ázsia, Észak-
Amerika, a Tatár Birodalan, Lousiana, a Missis-
sippi, a Hudson deltája, Mexiko, Közép-Ázsia, 
Dél-Karolina stb. korabeli térképeit, össze-
sen 12 darabot közöl. Számos metszeten mutat-
ja be egy-egy táj szépségét, az ott élők ru-
házatát, munkaeszközeit. 
Érdekes ipartörténeti vonatkozása, hogy a 

kinai porcelán gyártásáról is ir, de ehhez 
hasonlóan emliti meg más területek hasznos új-
donságait is. A gazdag néprajzi leírásokon 
tul valamennyi ismertetésben ugy fogalmaz - az 
előbb emiitetteknek megfelelően - hogy az i-
rást a majdan odautazó gyakorlatilag is hasz-
nosítani tudja. 
A könyvekben közölt útleírásokat, néprajzi, 

történelmi stb. ismertetéseket számos idegen 
nyelvből fordították és ezeket a kiadók maguk 
gyűjtötték össze és adták ki. A forrásmunkák-
ra a 8. kötet elején levő "Préface du traduc-
teur" /fordítói előszó/ c. részben találunk 
utalásokat. Ezt követően egy 152 tételből álló 
katalógust közöl, amelyben a nyomdász a raktá-
rában található könyvekre - többek között 
Erasmus, Rousseau, Boileau, La Rochefoucault, 
Racine stb. - hivja fel a figyelmet. Ezek kö-
zött is számos útirajz, ismeretlen népeket, 
szokásokat ismertető kötet van. Az igy beik-
tatott kis "reklám fogás" igyekszik a hasonló 
téma iránt érdeklődők figyelmét felkelteni a 
kiadó tevékenysége iránt. Az utolsó kötetben, 
amely 1730-ban jelent meg mintegy zárszóként 
elemzi a leirtak közös és hasznos tapaszta-
latait és az érdeklődő olvasónak hasznos tár-
sul ajánlja a köteteket. 
A metszetekkel gazdagon illusztrált soro-

zat a Zichy hagyatékkal együtt került a könyv-
tár állományába. 

Forgács Zsuzsa 





A KÖNYVTÁRAK 
FEJLESZTÉSI KERETÉNEK "BRUTÁLIS" VISSZASZORÍTÁSA 

/Egy fejlett tőkés ország - nem vigasztaló - példáján./ 

"Az 1981-es költségvetési törvény a nyil-
vános könyvtárak hitelkereteinek példátlan 
csökkentését tárja fel, nemcsak a városi 
könyvtárakét, hanem kiváltképp a központi 
kölcsönkönyvtárakét. Igaz, hogy ez a csökkenő 
előirányzat már 1974 óta rendszeresen érvé-
nyesül, de eddig legalább a fejlesztés mini-
mumát lehetővé tették. Ezúttal már teljesség-
gel nevetségessé vált az alapterület növe-
léséhez nyújtott állami támogatás mértéke: 
1974 óta ténylegesen 48 %-kal csökkentették 
a városi könyvtárak épitésére nyújtott támo-
gatást. 2 
1974-ben még 47.700 m alapterület épitésé-

hez nyújtott hitelt az állam, 1981-re kereken 
7000 m -hez. 

2 
Jelenleg- 600.000 m -nyi alapterülettel ren-

delkeznek a városi könyvtárak, noha a hiva-
talos becslések szerint is 1,800.000 m2-re 
lenne szükség ahhoz, hogy Franciaországban 
egy létező közművelődési könyvtárhálózatról 
beszélhessünk..." 
Fejlesztés helyett "20 %-os csökkentést je-

lentenek be, ami az épitkezési költségek 15 %-
os emelkedése miatt 35 %-ot jelent..." 

/Részlet Gerard Grunbergnek, az 
Association des Bibliothèques Fran-
cais /Francia Könyvtárosok Szövet-
sége/ elnökének a Livres Hebdo 1980. 
okt. 7-i számában megjelent cikké-
ből./ 

DOKUMENTUMDK 

BARTÓK BÉLA. 1881-1945 
Bp. 1980. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. 16 t. 

À könyvtár által kiadott "Dokumentumok"-soro-
zat legújabb darabja Bartók Béla életét és 
munkásságát mutatja be. Mint a sorozat eddigi 
darabjai, ez az összesen 2000 példányban elké-
szült kiadvány is kiállítás készítésére alkal-
mas A/3-as méretű külön álló lapokból áll. A 
kiadvány szerkesztője Aknay Tibor és Gosztola 
Gábor, a reprodukciók készítője Braun Tamás 
volt. 
Bartók Béla századunk legnagyobb zeneszerző-

je volt, életével, munkásságával sokan foglal-
koztak, életmüve eléggé "feltárt". Sok jó élet-
rajzot irtak róla, levelezését többször megje-
lentették , a fénykép-anyag is gazdag. 
A kiadvány szerkesztői a szokásos kronolo-

gikus elrendezés mellett főleg arra törekedtek, 
hogy minél több dokumentum és minél kevesebb 
"kimásolt idézet" szerepeljen a lapokon. Igye-
keztek megszerezni az utalások alapján a do-
kumentum eredetijét, vagy hiteles másolatát. 
A reprodukciók jó minőségűek, ez többek közt 

a működésbe lépett nyomdai fényképezőgépnek 
is köszönhető. Ahol mégis homályos a felvétel, 
ott már az eredeti fénykép minősége sem volt 
tul jó. Az egész kiadvány uralkodó szinei a 
mélykék, a fekete és a vörses-barna, a fény-
képek is archaizált barnák. 
Számomra ugy tűnik, hogy ezt a kiadványt ké-

szítői kedvvel, sziwel csinálták. Az első 
tábla litográfiája különösen tetszik, volt 
módon az eredetivel összevetni, nagyon jól 
sikerült a reprodukció. Jól sikerült a tize-

dik tábla is Kálmán Kata fotóival és alatta 
a Kosztolányi-idézettel és az utolsóelőtti 
tábla az érmékkel, rajzokkal, karikatúrával 
és Varga Imre szobrának fotójával. 
Az egész kiadványra a szó jó értelmében 

vett visszafogottság, a jó szelektálás jellem-
ző. Ugy érzem, a magunk eszközeivel méltó em-
léket állítottunk korunk legnagyobb zenészének. 

Gerbner Mihály 

KIADVÁNYAINK 



ÉSZREVÉTELEK 
BÓTA GYULÁNÉ: EGY KÖNYV ÉS OLVASÓI C. TANULMÁNYÁRÓL 

"A könyvtárost... az a cél vezeti, hogy szín-
vonalas, jó könyvet adjon a gyerkekek kezébe" 
irja Bóta Gyuláné: Egy könyv és olvasói cimü 
tanulmányában. A "könyv": Thiery Árpád: Hosszú 
szökés cimü ifjúsági regénye. "Olvastatásával 
az volt a éélunk, hogy felhívjuk a figyelmet 
egy olyan könyvre, amely a gyerekeket elvezet-
heti az értékes irodaion olvasása felé" foly-
tatja; s ezzel egyben összefoglalja a gyermek-
könyvtáros mindennapi gyakorlati gondját. A 
gyerekek egy része ugyanis többé-kevésbé kétes 
irodalmi értékű olvasmányon nő fel. Ennek egy-
részt igénytelenség az oka, másrészt az, hogy 
kevés az igazán értékes, jó, olvasmányos ifjú-
sági regény. /Az egy külön problémakör, hogy 
még a keveset is miért nem ismerjük, ismerhet-
jük eléggé !/ 
Mindezekért is nagy örömei üdvözöltem a ta-

nulmány megjelenését, tul abbéli lelkesedése-
men, hogy végre gyermekek körében végzett ha-
tásvizsgálatot tartok a kezemben. A tanul-
mány, úttörő vállalkozás a maga nemében, ki-
sérleti jellegére szerzője is hivatkozik. Az 
utóbbi években történtek ugyan befogadásvizs-
gálatok a gyermekkönyvtárakban, de ezek mód-
szerei még nem kristályosodtak ki. 
Tulajdonképpen ez az egyik pont, ahol vi-

tatkoznék a dolgozat Írójával. 
"A gyerekek másképpen olvasnak", más az ér-

zelmi reagálásuk, élettapasztalatuk, valóság,-
ismeretük, ezért nem hiszem, hogy az lenne a 

célravezető, ha a felnőtt vizsgálati módsze-. 
reket sematikusan alkalmaznánk a gyermekkönyv-
tárakban is. 
Gondolok itt a kérdésfeltevés, a rákérde-

zés módjának közvetettebb módjára /egy alka-
lommal a tanulmányíró is megjegyzi, hogy a 
gyerekektől, a "Hogyan tetszett?" kérdésre 
általában a lakonikus tömörségű "igen" vagy 
"nem" válaszokat kaphatjuk csak/. Gondolok 
továbbá az összehasonlító módszerre, ami ebben 
az esetben szinte felkinálta magát. Ugyanis 
a dolgozat második tekintélyes részét, a könyv-
ről alkotott felnőtt "szakvélemények" /10/ 
/köztük az iróé is/ foglalják el. Ugyanakkor 
a gyerekekkel folytatott beszélgetésekről csak 
két "mintát" kapunk. Nagy kár, hogy e fenti 
"szakvélemények" és a gyerekvélemények ütköz-
tetése nem történt meg. 
Az ötlet egyébkén jó, és a jövőben is köve-

tendő példa lehet, hogy a gyerekkönyvekről ne 
csak a gyerekekkel folytassunk beszélgetéseket. 
A választott könyvről egy pár szót. Sajnos 

azt hiszem, a kritika és a szakvélemények ki-
csit eltúlozzák a regény értékeit. "A könyv 
értékes, érdekes, reális problémákat irodalmi 
szinten feldolgozó, tartalmas olvasmány." 
"Irodalmi értékű, szinvonalas mü, 
hasznos, mély tartalmú jó regény, az iga-
zi irodaiam igényével lép fel... éppen ezért 
átvezető olvasmány lehet a komolyabb, érté-
kesebb irodalom felé". 



Igaz ugyan, hogy a könyv valós problémát, 
sőt divatos témát dolgoz fel, de: az iró 
legtöbbször ál vagy hamis szituációkban, hal-
ványan jellemzett szereplőket, sokszor moti-
váció nélkül cselekedtet. /Egyébként kíván-
csivá tett az iró, hogy ő maga miért nem sze-
reti e müvét./ 
Végezetül: ha a könyvválasztással nem is 

értek egyet, kifogásaim ellenére is, azt tu-
dom mondani, hogy örömmel üdvözölhetünk min-
den olyan jellegű vállalkozást, kisérletet, 
amely egy jobbitó szándék: gyermekkönyvtári 
munkánk színvonalasabbá tétele érdekében 
születik. 

Szerdahelyi Edit 

VÉLEMÉNYEK EGY BIBLIOGRÁFIÁRÓL 

SZÁSZ ILONA: A "TÜSKEVÁR" ÁLLATVILÁGA. 

Szász Ilona valószínűleg nagyon sok időt, 
energiát és fáradtságot forditott a "Tüske-
vár" állatvilága cimü bibliográfia elkészíté-
sére, összeállítására. Mégis ugy érzem, hogy 
erre a bibliográfiára tulajdonképpen nincs 
szükség. Az a gyerek és felnőtt, aki elol-
vassa Fekete István nagyon szép regényét és 
netán többet szeretne tudni a könyvben meg-
jelentetett állatokról, nem valószinü, hogy 
a bibliográfiához fordul segítségért. Téte-
lezzük fel, hogy még a kezdő könyvtárosok is 
tudják, melyek azok a kézikönyvek, ismeret-
terjesztő könyvek, fotoalbumok, amelyek vá-
laszt adhatnak az érdeklődő gyerek és fel-
nőtt kérdéseire. 
Abban sem vagyok biztos, hogy a regény el-

olvasása után ilyen nagyarányú kutatómunká-
ba kezd a gyerek, ha mondjuk az aranymálinkó-
ra kiváncsi. Ha mégis akad közülük egy-egy, 
az vegye magának a fáradságot és a könyvtáros 
segítségével böngéssze át a könyvtárban fel-

lelhető legfontosabb szakirodalmat. A kuta-
tás megkönnyítésére viszont hasznos lett vol-
na, de egyben elegendő is egy röplapbibliográ-
fiát összeállítani. 
Pedagógusokkal folytatott beszélgetés so-

rán az is kiderült, hogy a "Tüskevár" ilyen 
jellegű feldolgozására nincs mód és igény sem. 
Elsősorban Fekete István világának és ezen 
keresztül a természet világának a megszeret-
tetése a cél, hiszen Fekete István lirai szép-
ségű regényei, novellái nem egyszerűen álla-
tokra lebontható történetek. A gondosan, pre-
cizen összeállított "Mutatók" közül fölösle-
gesnek érzem a Felhasznált irodalcm szákrendi 
mutatóját, hiszen a Forrásjegyzék megadja a 
gyermekkönyvtári szakjelzet számát, de ugyan-
igy fölöslegesnek tartom a felhasznált iroda-
lom címmutatóját is. 
Hasznos és érdekes viszont az állatok család-

mutatója. 

Fodor Gizella 
5. sz. gyermekkönyvtár 

EGY ÚJ BIBLIOGRÁFIÁRÓL NÉHÁNY SORBAN 

Az általános iskolában fokozatosan beveze-
tésre kerülő uj tanterv a pedagógusoktól el-
sősorban, de a gyermekkönyvtárakban dolgozó 
kollégáktól is tartalmában és módszereiben 
egyaránt uj lehetőségek keresését igényli. 
Ezért is örülünk minden olyan kezdeményezés-

nek, amely uj szinfoltot jelent gyermekkönyv-
táraink életében. A legutóbbi ilyen munka a 
Szász Ilona által készitett bibliográfia: A 
"Tüskevár" állatvilága. 
Az olvasmányfeltáró bibliográfia bevezeté-

se szerint elsősorban a 4. osztályos tanulók 
és pedagógusaik számára készült, de ajánljuk 
jó sziwel a gyermekkönyvtárosok figyelmébe 
is, mert a közel félszáz /48/ forrásmunkát 
feldolgozó bibliográfia hasznos segitség 
Fekete István méltán nagysikerű ifjúsági re-
gényéhez kapcsolódó csoportos foglalkozások, 
tanórák megtartásához. Külön erénye, hogy egy 

nagyon népszerű könyvön, illetve témán keresz-
tül tudjuk a gyerekeket a bibliográfia hasz-
nálatába bevezetni. A bőséges irodalom fel-
használásának lehetősége ösztönzi a pedagógu-
sokat a tanórák könyvtárban való tartására 
és segiti a tanulókat, hogy a felületes olva-
sástól eljussanak a' tudatos ismeretszerzésig. 
A bőséges mutatókkal ellátott bibliográfia 

/szakrendi, cim, állatnevek betűrendes muta-
tója, valamint az állatok családmutatója/ nö-
veli a használhatóságot és az eligazodást, 
feleslegessé teszi a részletekig menő tarta-
lomjegyzéket. Nem tartjuk szükségesnek a szer-
ző, a cim, a megjelenési adatok 42-szeri is-
métlését sem. A boritóterv színvonalas, ötle-
tes munkája után az illusztrációk szegénye-
sek. 
A gyerekek, pedagógusok és gyermekkönyvtá-

rosok hasznos segítséget kaptak kezükbe Szász 
Ilona ujabb munkájával. 

Gerencsér Valéria - Szemkeő Gáborné 



TÁJÉKOZTATÁS A KERÜLETI TANÁCSOK MUNKÁJÁRÓL 
K o r s z e r ű s í t é s 

1./ Röviditett ügyintézés 

A rövidített ügyintézés 1980. január 1-vel lett bevezetve. 
Október l-ig 62.008 rövidített ügyintézési határidő alá tartozó 
ügy érkezett a VIII.ker.Tanács \B„ apparátusához, a következő 
megoszlásban : 

- azonnal elintézendő 58.856 db 
- 3 napon belül elintézendő 1,275 db 
- 8 napon belül elintézendő 443 db 
- 15 napon belül elintézendő 1.434 db 

Az apparátus ügyirat forgalmának igy mintegy egyharmadát tették 
ki a rövidített ügyittézési határidők alá tartozó ügyek, Özeknek 
is csaknem 95 ;j-a azonnal elintézendő ügy volt, s ebben a kate-
góriában fordult elő legritkábban határidő-túllépés, igy a 
szakigazgatási szerveinkhez forduló ügyfelek kb 1/3-ának ügyét 
azonnal elintézték. A rövidített határidők alá tartozó ügyek 
0,89 ^j-ában lépték tul szakigazgatási szerveink a Fővárosi 
Tanács VB. által megállapított határidőt. 

Az eltelt háromnegyed év alatt egy olyan panasz érkezett, amely 
ben az ügyfél kifogásolta, hogy ügyét nem intézték el a megálla-
pított rövidebb határidő alatt. 

2./ Telefonüzenet-rögzitő 

A telefonüzenet-rögzitő a Szervezési Osztályon a 340-501-es 
telefonszámon működik; este 17 órától reggel 1/2 9 óráig. 

A telef onüzenet-rögzitőre 1980.január 1-től október 3l-ig 
217 hivás érkezett a következő megoszlásban: 

- IKV 73 33,0 ',0 
- Lakásügyi Osztály 39 10 ,0 1 • <0 
- Műszaki Osztály 35 16,1 AI 
- Népességnyilvántartó Cs. 12 5,6 . J 
- egyéb szakig.szervek 34 15,7 i ' A> 
- intézkedét nem igényelt 

/próbahívás, üzenetek/ 20 9,2 l/0 
A bejelentések közül 74 /34,1 %/ közérdekű volt. Az üzenotrögzi-
tőt/az első kéthavi felfutás után/ kevesen veszik igénybe. 

VIII.ker.Tanács Vj "ügyfélszolgálati Iroda szolgáltatásai: 

Ált. tájékoztatás pü.o. kapcsolatban 
Nyomtatványok kiadasa " " 
Gépjárműadó 
Ingatlanszerzési nyilatkozat kiadása 
Nemleges adóigazolás /egyetemi és főiskolai hallgatók részére/ 
Letiltás feloldása 
Tej utalvány kiadása 



Kereskedelmi ügyekben tájékoztatás és beadványok átvétele 
Iparügyekben tájékoztatás és beadványok átvétele 

Lakás kérelem nyilvántartásba vétele, módositás átvétele 
Lakásügyi beadványok átvétele - hivatalos feljegyzéssel 
Lakásügyi tájékoztató - nyomtatványok kiadása 
Lakásosztály vezetőjének félfogaáasi napjara előjegyzés felvétele 
Lakasügyi Társadalmi Bizottság " " " " 
Többgyerekes lakásigénylők nyilvántartásának vezetése 
Gzoc.pol. ügyekben beadványok átvétele 
Szoc.pol. és művelődési o.-al kapcsolatos ügyekben tájékoztatás 

Anyakönyvi kivonatok megrendelése 
Hatósági bizonyitvány kiadása 
Meghivó, letelepedés külföldi személy részére 
Személyigazolványba munkahely ki- és bejegyzése 
Házassági elbocsájtó kiadása 
Igazgatási o. ügyekben tájékoztatás 
Igazgatási o. " nyomtatványok kiadása 
Igazgatási o. " beadvanyok átvétele 
Gyámügyekben tájékoztatás 
Gyámügyekben nyomtatványok kiadása - beadványok átvétele 
Titkársággal - Elnökséggel kapcs. tájékoztatás 

" " 11 beadvanyok átvétele 
Talalt tárgyakkal kapcsçlatos intézkedés IKV ügyekben tájekoztatas 
IKV " intézkedés 
IKV " beadvanyok átvétele 
Épitési ügyekben tájékoztatás 
Épitbési " nyomtatványok kiadása 
Épitési " beadványok átvétele 
Egészségügyi o*al kapcsolatàs tájékoztatás 
Bölcsődei jelentkezések átvétele 
Lakcímváltozás bejegyzése 

Tisztelt Ügyfelünk! 

A kerületi tanács dolgozói vállalják, hogy az alább felsorolt ügyeket a törvény által előírt 30 napnál rövidebb idő 
alatt elintézik: 

Az egyes ügyek elmtézésére megállapított határidőket attól a naptól kell számítani, amikor a szükséges mellékle-
tekkel felszerelt beadványát hozzánk benyújtot ta vagy az postán beérkezett. 

Azonnal elintézzük: 

- adóigazolás kiadása 
- ingatlanszerzéshez szükséges nyilatkozat záradékolása 
- vagyoni viszonyokra vonatkozó igazolások kiadása 
- adókivetésre vonatkozó igazolás kiadása 
- főiskolai tanulmányokhoz szükséges adóigazolás kiadása 
- üzleti könyvek hitelesítése 
- végrehajtás felfüggesztése a tartozás befizetésének igazolása esetén 



— haláleset bejelentésének tanúsítása, temetés céljára 
— személyi igazolványba történő bejegyzés 
— anyakönyvi okiratok kiállítása 
— helyszíni szemlét nem igénylő hatósági bizonyítványok kiadása 
— lakcím ki— és bejelentés intézése 
— birtokvédelmi kérelemnél — lakásból kizárás, közüzemi szolgáltatások elzárása esetén — kérelemre a végrehaj-

tás elrendelése 

— családi pótlék megállapításához igazolás kiadása 
— kiskorú ideiglenes hatályú intézeti beutalása 
— gyermek láthatásának szabályozása a felek egyezsége esetén 

— a közgyógyellátási igazolvány kiadása 
— szociáüs gondozottak helyi utazásához kedvezmény kiadása 
— hatósági orvosi igazolás kiadása 
— halottszállítás engedélyezése 
— halotthamvasztás engedélyezése 
— hathetes fertőzőmentességi igazolás kiadása 
— anyasági jutalom kiutalása 
— hadigondozottaknak igazolás kiadása a kedvezményes vasúti utazáshoz 
— hadigondozottaknak.igazolás kiadása gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez 
— tejjegy kiadás 

— az ipargyakorlás területén olyan hatósági bizonyítványnak minősülő igazolások kiadása, amelyek az osztályon 
lévő nyilvántartásokból ellenőrizhetők, ezek pl.: 

— ipaijogosítvány iránti kérelemhez szükséges erkölcsi bizonyítvány beszerzéséhez igazolás kiadása 
— korábbi ipargyakorlás időtartamának igazolása 
— ipar megszűnése időpontjának igazolása 
— kisiparosnál segítő családtagként történt foglalkoztatás időtartamának igazolása 
— az ipargyakorlás ideje alatt az ipaijogosítványon fel tüntetet t adatok (pl.: tevékenységi kör, telephely, stb.) vál-

tozásának igazolása 
— kisiparosok, kiskereskedők részére vásárlók könyvének hitelesítése. 

Három napon belül elintézzük: 

— rendkívüli nevelési segély megállapítása 

— a halálozási anyakönyvi kivonat bemutatása esetén a temetési segély megállapítás 
— rendkívüli szociális segély megállapítása 

— magánkereskedők nyitvatartási kötelezettségének változásaira vonatkozó engedélyezés 
— a kisipari igazgatás területén egyes hatósági bizonyítványnak minősülő igazolások kiadása (amelyek adatai nyil-

vántartásból nem, csak iratokból állapítható meg) ezek: 

minden olyan igazolás, amely nem szerepel az azonnal elintézendő ügyek között . 

Nyolc napon belül elintézzük: 

— helyszíni szemlét igénylő hatósági bizonyítványok kiadása 

— vakok személyi járadékának megállapítása 

— lakóház tatarozással kapcsolatos adókedvezmény iránti kérelem műszaki indokoltságának megállapítása 

— helyhatósági bizonyítványok kiadása (ingatlan adatainak igazolása) 

— magánkereskedőknél alkalmazott tartásának engedélyezése, ill. tudomásulvétele 

— ipari tevékenység gyakorlás megkezdésének tudomásulvétele 
— ipaijogosítványról való lemondás tudomásulvétele 
— segitő családtag rendszeres foglalkoztatásának tudomásulvétele 
— 6 hónapot meg nem haladó iparszüneteltetés tudomásulvétele 
— a lakáscsere szerződés előzetes jóváhagyása 

— a lakás ideiglenes elhagyása esetén mentesítési kérelem tudomásulvétele. 

Tizenöt napon belül elintézzük: 

— adó— és értékbizonyítvány kiadása 
— lakbérhozzájárulás további folyósítása az özvegy házastárs részére 
— valamennyi adóügyben a végrehajtás felfüggesztése (kivéve, ha tartozásának befizetését igazolta) 
— valamennyi adóügyben részletfizetés engedélyezése 
— tartozatlanul befizetett honvédelmi hozzájárulás visszafizetése 
— tévesen befizetett adók visszautalása 
— téves adóelőírások helyesbítése 
— tar tás i - , é le t járadéki- , öröklési szerződések körében felmerülő vita esetén a békéltetési eljárás lefolytatása 
— ideiglenes használat meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása szanálási területen 

— katonai családi segély megállapítása 
— szociális étkezés biztosítása 



— típustervek alapján folyó építési engedélyezési eljárásban az engedély megadása 
— közterület foglalási engedély kiadása 

— másodállású kisiparos munkáltatói hozzájárulásának visszavonása esetén döntés a főállású iparjogosítvány meg-
adása kérdésében 

— adatváltozás bejegyzése az ipaijogosítványba 
— özvegyi jogon való ipargyakorlás tudomásulvétele 

— szőlő— és gyümöics telepítésének, kivágásának engedélyezése (nem nagyüzem részére). 

Kérjük, hogy amennyiben olyan ügye van a tanácsnál, amely a felsorolásban szerepel és azt nem a megadott határ-
időben intézték el, jelezze az alábbi telefonszámon: 

I. kerület: 154--391 XII. kerület: 361--138 11. kerület: 355--100 XIII. kerület: 290--024 
III. kerület: 889--960 XIV. kerület: 631-- 3 8 3 , 
IV. kerület: 693--420 XV. kerület: 692--620 
V. kerület: 172--887 XVI. kerület: 6 3 1 - 4 2 8 
VI. kerület: 421--952 XVII. kerület: 2 8 1 - -813 
VII. kerület: 424--732 XVIII. kerület: 280- -085 
VIII. kerület: 340--501 XIX. kerület! 473--384 
IX. kerület: 171--561 XX. kerület: 479--305 
X. kerület: 571--538 XXI. kerület: 479--333 
XI. kerület: 669 -325 XXII. kerület: 264--058 

A rövidített ügyintézési határidők alá vont ügyek körét évente felülvizsgáljuk, ezért a fentiek 1980. december 31-ig 

KÖNYVTÁRUNK LEVELESLÁDÁJÁBÓL 

A vezetésem alatt álló intézmény könyvtárának költözésével 
As újraszervezésével kapceolatcsaj» igen haaznea szakmai segít-
séget ayujtett intézetünkbe». a Főv.Szabó Ervia Könyvtár Eóa 
Sirály KISZ alapazervezetónek néhány tagjav 
Varea Judit KISZ alapszerv! titkár azervezéaébem több alkalom-
mal bas s zu időa ét, munkaidejükön kivül közreműködtek a közal 
13.ee« kötetes könyvtárunk rendezésében, nagy energiát igénylő 
•umkáJukkái segítséget nyújtottak könyvtárunk readeltetéeaak 
megfeleli előkészítésében. 
Szeretném kiemelai varga Judit külömöaea éldszataa 6é hatékamy 
közreműködését, azonkívül Kovács cea, Sarlós veraaika, Újvári 
•ária, Hetal Rózae, Duffek Ágnes éa Fória oeetrik segítségét, 
utóbbi a dekarécióa munkákban myujtatt értékea segítséget. 

Amidőn ezt azivee tudenására hazzuk, kérem, aziveakedjék 
az említett munkatársaknak köazömetüaket telmácaelml ömzetlém 
vállalásukért óa annak lelkiismeretes végrehajtásáért. 

Elvtársi üdvözlattal 



1980. szeptember 20-26 között zajlott le az 
INTAMEL /International Association of Metro-
politan Libraries/ kongresszusa Skóciában; 
Glasgow-ban és Edinburgh-ban. A szervezet fő 
tevékenységi területei: a nagyvárosi könyv-
tárak munkáját bemutató beszámolók, könyv-
csere, kiállitások, tanulmányutak kezdeménye-
zése stb. A glasgowi kongresszuson könyvtá-
runkat Kiss Jenő főigazgató képviselte. Már 
az 1979-es bécsi INTAMEL konfrencián, melyen 
Szőke Tiborné főigazgató helyettes vett részt, 
felvetődött az az óhaj, hogy az 1981-es ta-
lálkozó esetleges színhelye Budapest legyen. 
A hivatalos megkeresések után ehhez elnyer-
tük az illetékes felügyeleti szerveink jóvá-
hagyását. Ennek alapján született meg az a 
döntés Glasgow-ban, hogy 1981-ben Budapesten 
tartják a nagyvárosi könyvtárak képviselőinek 
találkozóját, igy ennek a mi intézményünk 
lesz a házigazdája. Az 1982-es találkozót 
Mexikóban rendezik. A leköszönő elnök az NSZK-
beli Dr. Jürgen Eyssen jellemezte a nagyvá-
rosi könyvtárhálózatokat jelenleg'világszer-
te sújtó nehézségeket. A szervezet most 
öt világrész száz könyvtárát tömöriti magá-
ba. Husz tagu végrehajtó bizottságának uj el-
nöke Pieter van Swigchem /Hága/, titkára a 
rotterdami Piet Schoots. 
Október 1-én központi könyvtárunkban az 

Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudomá-
nyi és Módszertani Központja, a Fővárosi 
Szabó' Ervin Könyvtár és a Könyvértékesitő 
Vállalat Könyvtárellátó Főosztálya regioná-
lis szakmai tanácskozást tartott az "A" és 
"B" tipusu könyvtárak vezetői, módszertani és 
szerzeményező munkatársai részére a könyvtá-
rak könyvellátásának meggyorsítása, ezen be-
lül az UJ KÖNYVEK állománygyarapítási tanács-
adó reformjával, valamint a könyvrendelések 
előzetessé tételével kapcsolatos javaslatok 
megbeszélésére. 
Október 2-án az l-es gyermekkönyvtár ven-

dége volt Irene Wichmann finn könyvtár-sza-
kos egyetemi hallgató és ismerkedett a könyv-
tár munkájával. 
Október 5-én "Fejlődő országok - harmadik 

világ" cinnel kiállitás nyilt a központi 
könyvtárban. 
Október 10-én Zdenka Jurdova és Dana Kupco-

va az ostrawai megyei könyvtár igazgatónője 
és munkatársa folytatott tapasztalatcserét 
könyvtárunkban 
Október 13-án Denise Escarpit, Bordeaux-i 

gyermekkönyvtáros ismerkedett az l-es gyer-
mekkönyvtár munkájával. 
Október 14-én Szőke Tiborné főosztályveze-

tői értekezleten ismertette az 1980. évi je-
lentés és az 1981 évi munkaterv elkészíté-
sének szempontjait, ütemezését, határidejét. 
Október 20-án a Magyar Könyvtárosok Egye-

sülete gyermekkönyvtári szekciója a Pataky 
István Művelődési Központban tanácskozást tar-
tott a 14 éven aluliak könyvtári ellátásáról. 
Október 23-án Cila Delia Pentón és Maria 

Nadia Gilost, a kubai művelődési minisztéri-
um könyvtári osztályának két munkatársa láto-
gatta meg központi könyvtárunkat 
Adriana Alexander angol kutató, Donald 

Kenrick angol ciganológus ajánlására a köz-
ponti könyvtár szociológiai dokumentációs 
osztályától kért tájékoztatást levélben, majd 
október 31-november 5. között személyesen is 
folytatott kutatást könyvtárunk anyagának 
felhasználásával a magyarországi cigányság 
helyzetéről, 
November 1-én a jászberényi tanitóképző 

könyvtáros speciális kollégiuma hallgatóinak 
husz tagu csoportja ismerkedett a központi 
könyvtár munkájával 
A november 7-e tiszteletére rendezett ün-

nepségen, amelyet a Toldi moziban tartottunk, 
BálinthLehelné mondott ünnepi beszédet. Ez-
után a Tükör cimü szovjet filmet tekintettük 
meg 
November 12-én Kiss Jenő főigazgató veze-

tésével a főosztályvezetők megvitatták a köz-
ponti könyvtár állományvédelmével foglalkozó 
elaborátumot 
A szociológiai dokumentációs osztály mun-

káját az ELTE Bölcsészettudományi kara hall-
gatóinak több csoportja tanulmányozta: novem-
ber 10-én, majd 12-én két IV. éves könyvtár-
szakos csoport óráját rendezték meg az osz-
tályon, az elsőnek Bóna Márta, a másodiknak 
Hiripi Lajosné tartott előadást. 
November 25-én Somlai Péter, az ELTE szoci-

ológiai tanszékének adjunktusa és szociológia 
szakos hallgatói látogatták meg a szociológiai 
dokumentációs osztályt. Hiripi lajosné ismer-
tette számukra az osztály kiadványait és in-
formációs tevékenységét 
November 26-án a hálózati és módszertani 

osztály látogatást szervezett a Pataky István 
Művelődési Központ felnőttoktatási stúdiójába. 
November 28-án Maria Fraczek, a gdanski vá-

rosi könyvtár igazgatóhelyettese és Ryszard 
Biewecki megyei könyvtárigazgató tanulmányoz-
ta intézményünk irányitó munkáját, szerveze-
ti felépitését, szolgáltatásait és látogatta 
meg a kőbányai 12-es könyvtárat. 
December lO-én Kiss Jenő főigazgató vezeté-

sével az igazgatósági tanács megvitatta a 
könyvtár uj szervezeti és működési szabályzat-
tervezetét. Jelen volt Kis Lajos a Főv. Tanács 
Művelődésügyi Főosztályának főelőadója 
A XIX. kerületi Berzsenyi utcai általános 

iskolában és 
a békásmegyeri Dcmös utcai általános isko-

lában gyermek fiókkönyvtár nyilt. 
Munkaértekezletet tartott november 19-én 

a szakfelügyeleti csoport, december 17-én a 
12-es könyvtár kollektívája. 

EZ TÖRTÉNT A FELNŐTT KÖNYVTÁRAKBAN ... 

Az őszi hónapokban megnövekedett a k ö n y v-
t á r b e m u t a t ó k , k ö n y v t á r -
h a s z n á l a t i f o g l a l k o z á s o k 



száma a kerületi könyvtárakban: 
- a Karinthy Frigyes uti könyvtárban két al-
kalommal szakmunkástanulóknak rendeztek 
könyvtárhasználati vetélkedőt, 

- a 10. sz. könyvtárba a Pesti Barnabás Élel-
miszeripari Szakközépiskola második osztá-
lyosai látogattak el osztályfőnöki óra ke-
retében, 

- az I. kerületi 11. sz. könyvtárban két al-
kalommal a MÜM Intézet tanulóinak, majd a 
Szilágyi Erzsébet Gimnázium II. osztályosai-
nak mutatták be a könyvtárat, 

- a kőbányai könyvtárba háromszor a Pataky 
István Híradástechnikai Szakközépiskola, 
egyszer pedig az I. László Gimnázium első-
sei látogattak elf 

- a lőrinci 24. sz. könyvtárban a Steinmetz 
Gimnázium elsősei vettek részt könyvtár-
használati foglalkozáson, 

- a Kulich Gyula téri könyvtárban a Móra Fe-
renc és a Bolyai János Egészségügyi Szak-
középiskolák tanulóinak volt könyvtári óra. 
Ismét számos külföldi és hazai könyvtáros 

látogatta meg a kőbányai és a kelenföldi könyv-
tárat tapasztalatcsere céljából. 
Sikeresek voltak azok a találkozások, ame-

lyek keretében - a II., VII. és a X. kerület-
ben - szakszervezeti könyvtárosokkal beszél-
ték meg az együttműködés lehetőségeit és 
formáit a kerületi könyvtárak munkatársai. 

ELŐADÁSOK 

A Népköztársaság uti könyvtár a Szikra Film-
színházzal és a Lengyel Kulturával közösen 
szervezte meg az Éjszakai csendben c. film 
vitáját. 
A kőbányai könyvtárban három alkalommal 

tartottak zenével és diaképekkel' illusztrált 
művészeti korszakot bemutató foglalkozást a 
Dolgozók Esti Gimnáziumába járóknak. 
Nagy érdeklődés kisérte Kispesten a Poli-

tikai Könyvnapok keretében szervezett külpo-
litikai tájékoztatót, amelyet Sugár András 
tartott. 
Színházművészeti kérdésekkel foglalkozott 

Földeák Róbert előadása a Mester utcai 26. sz. 
könyvtárban. 
A Józsefvárosi Egészségügyi Hét keretében 

a szívinfarktus megelőzéséről tartott előa-
dást Dr. Révész István orvos a Kulich Gyula 
téri könyvtárban. 

MŰVELŐDÉSI KÖRÖKBEN TÖRTÉNT 

A II. kerületi 37. sz. könyvtárban Kosz-
tolányi: Kinai kancsó c. novelláját vitatták 
meg a kör tagok, más alkalommal pedig Balassi 
Bálint költészetével és a magyar reneszánsszal 
foglalkoztak. 
A Kulich Gyula téri 44. sz. könyvtárban uj 

tagokkal ismertették meg a művelődési kör mun-
káját, majd az elkövetkezendő időszak tervei-
nek megbeszélésére került sor. 

EZ TÖRTÉNT A GYERMEKKÖNYVTÁRAKBAN... 

A tanév első három hónapjában könyvtáraink 
kb. 450 csoportos foglalkozást tartottak, 
amelyekén közel 16.000 gyermek vett részt. 
Ezeknek a foglalkozásoknak több mint a fe-

le könyvtárhasználati jellegű volt. Az óvodás 
,és napközis csoportok, őrsök és szakkörök lá-
togatásain, az iskolai órákon /főként olvasás 
környezetismereti és magyar/ a gyerekek meg-
ismerkedtek a könyv, a könyvtár történeté-
vel, a könyvtári tájékozódás eszközeivel, a 
katalógusokkal, illetve egy-egy állományrész-
szel /kézikönyvek, történelmi tárgyú olvas-
mányok, folyóiratok, sorozatok, stb./. Ilyen 
foglalkozások szinhelye volt az l-es, 2-es, 
5-ös, 8-as és 8/l-es gyermekkönyvtár, vala-
mint a 3-as, 3/l-es, 3/2-es, 5-ös, 12-es, 
12/2-es, 13/1-es, 21-es, 21/1-es, 24-es, 
24/l-es, 25-ös, 25/2-es, 25/4-es, 27-es, 27/2-
es, 27/4-es, 29-es, 30-as, 32-es, 32/1-es, 
35-ös, 37-es, 37/1-es, 37/2-es és 39-es könyv-
tár gyermekrészlege illetve fiókja. 
Az összejövetelek közül kiemelnénk az l-es 

gyermekkönyvtár sorozatát, amelynek keretében 
megvalósult az a sokat hangoztatott elv, hogy 
azonos gyermekcsoporttal, lehetőleg több al-
kalonmal, játékos formában, az ismeretek fo-
kozatos egymásraépitésével sajátíttassuk el 
a könyvtárhasználatot. 
Hasonlóképpen jó módszert /álasztottak azok 

a könyvtárák, amelyek ezeket az ismereteket 
egy-egy téma feltárásával hozzák közelebb a 
részvevőkhöz /pl. 3-as könyvtárban a mítoszok-
kal, a 12-esben Petőfi Sándor életével, a 24-
esben a Rákóczi szaba- -ágharccal, a 34/2-esben 
november 7-ével összefüggésben./ 
A könyvtárakban megemlékeztek a Nagy Októ-

beri Szocialista Forradalom évfordulójáról, a 
Fegyveres Erők Napjáról és az aradi tizen-
hármakról. 
A muzeumi hónap alkalmából egy-egy könyv-

tár olvasói közösen tekintették meg néhány 
budapesti muzeum gyűjteményét. /8-as és 8/l-es 
Aquincum, 24-es Néprajzi Muzeum, 27-es Nemze-
ti Muzeum/. 
Ünnepélyesen vettek bucsut a gyermekkönyvtár-

tól, s iratkoztak át a felnőttrészlegbe a 29-
es könyvtár nyolcadikos olvasói. 

Emeljünk ki néhányat a r e n d e z v é -
n y e k közül-: 
- A kelenföldi 3-as könyvtár gyermekrészle-
gében Klim Istvánné tartott előadássorozatot 
"Állatok fogságban és szabadon" cinnel. 
Néhány téma: Magyarországi nagyvadak, Nagy-
vadak a világban, Nagyvadak az állatkertben. 

- Változatos módszerekkel /vetités, előadás, 
beszélgetés/ kötötte le mindvégig a gyere-



kek figyelmét Liener György, az Autó-Motor 
c. lap főszerkesztője, aki "Autó és embe-
rek" cimmel tartott előadást a 39-es könyv-
tár gyermekrészlegében. 

- Janikovszky Évával találkoztak a XI. kerü-
leti 6/2-es és a csepeli 30-as könyvtár 
gyermekolvasói. 

- Több mint 80 részvevő számára nyújtott nagy 
élményt Jancsó Adrienne előadói estje a 32-
es könyvtárban. 

K ö n y v t á r i ó r á k , n a p k ö z i s 
f o g l a l k o z á s o k 
A népköltészetről tanultakat összefoglaló 

vagy tananyagkiegészitő órára nagyon sok könyv 
tárban került sor, igy a 3-as, 3/l-es, 12-es, 
12/2-es, 24/l-es, 32-es, 32/1-es, 34/2-es, 
37-es és 37/2-es gyermekrészlegben, illetve 
fiókban. Gyakoriak voltak a népköltészet egy-
egy ágát: népdalt, népmesét, népballadát, 
mondát, mondókákat feldolgozó foglalkozások, 
amelyeken ezek keletkezéséről, fajtáiról, 
visszatérő motívumairól népmese és mümsse kü-
lönbségéről, mesegyüjtőkről beszélgettek, 
gyűjtöttek anyagot a gyerekek /3-as, 12-es, 
12/2-es, 24/l-es, 27/2-es, 27/4-es, 30-as, 
35-ös./ 
A 7-es gyermekkönyvtárban az egyes mese-

tipusokkal ismerkedtek meg a részvevők. "Va-
rázsfurulya" c. foglalkozásukon - 4. osztá-
lyosok számára - Lázár Ervin "Rácegresi-Pác-
egresi" c. meséjéből kiindulva, a nép- és mu-
ñese összehasonlítása mellett a mesékben sze-
replő furulyákról beszélgettek. Mi a szerepe 
a mesének és mi a szerepe a művészetnek az 
ember életében. A gyerekek megismerkedtek a 
hangszer készítésével, ábrázolásával a nép-
művészetben. Hanglemezről fuvolát /Debussy: 
Egy faun délutánja/, majd a könyvtár egyik 
régi klubtagjának közreműködésével furulya-
szót hallgattak. 
A kuruc költészetről /3-as, 27/4-es, 30-as/, 

Ady Endre /12-es, 27/4-es/, Csokonai /12-es/, 
Fekete István /12/2-es/, Mikszáth Kálmán /35-
ös/, Molnár Ferenc /25/2-es/, Petőfi /12-es/, 
Weöres Sándor /2. gy. és 32-es/ életével, 
alkotásaival ismerkedtek meg, anyagot gyűjt-
ve a gyerekek egy-egy irodalmi téma feldolgo-
zása során. 
A könyvtárak programjában gyakran szerepel-

tek történelmi tárgyú foglalkozások, pl. az 
őskor /3-as/, a honfoglalás /harmadikosoknak 
hét alkalorrmal is 12-es/, a kuruckor /3-as, 
12-es/, s végül a Rákóczi szabadságharc /II. 
gy. 24-es, 25/2-es/. 
A Keresztúri uti általános iskolában működő 

12/2-es könyvtár "Érdekességek az 5. osztá-
lyos történelemben" cimmel rendszeresen tar-
tott tananyagkiegészitő foglalkozásokat a kö-
vetkező témákból: az őskor, az ókor hét cso-
dája, magyar államalapítók, Eger történelmünk-
ben. 
A természet változása, az évszakok, az ősz, 

az őszi népszokások feldolgozására került 

sor a 2-es gyermekkönyvtárban, valamint a 
3/l-es, 3/2-es, 12-es, 12/2-es, 30-as, és 35-
ös könyvtár gyermekrészlegében illetve fiók-
ban. Ezek közül kettőt emelnénk ki. A 2-es 
gyermekkönyvtár "Ősz a művészetben" c. fog-
lalkozásának rövid vázlata. Az évszakok vál-
tozásának okai, - az ősz jellemzői, - hatása 
a növény- és állatvilágra, az emberre és a 
művészre, - az ősz a festészetben, költészet-
ben zenében. 
A Menyecske uti általános iskolában működő 

3/l-es fiókkönyvtárban 4. osztályos napkö-
zisek és a Bölcs Bagoly klub tagjai képzőmű-
vészeti alkotásokat és fotókat gyűjtöttek az 
őszről, a szüretről és a szüreti népszokások-
ról. 
Kedvelt témája a gyermekeknek az állatok 

világa. A 7-es gyermekkönyvtárban "Láttam, 
láttam lappantyút", a 30-asban "Magyar madár-
világ", a 25/4-esben "Barátaink a madarak" 
cimmel tartottak foglalkozást. /Ez a könyvtár 
- Kispesten a Berzsenyi uti általános isko-
lában működik - a téma feldolgozásához fel-
használta a Biológia tanitása az általános 
iskola 6. osztálya számára összeállított 
magnószalagról a madárhangokat/. A 12/2-es 
könyvtárban sorozat indult "Barátaink az 
állatok" cinrnel 2. osztályosok számára. Ennek 
egyik témája volt a "Kutya - mesében, versben, 
irodalomban". /Pályakezdő munkatársainknak 
talán segitséget nyújt, ha felsoroljuk a fel-
használt dokumentumokat: 1./ Film: Mese az 
állatok nyelvén tudó juhászról; 2./Könyvek: 
Ablak-zsiráf, A világ és az ember, Az élet 
utja a Földön, Nemzetközi kutyaenciklopédia, 
Pajtások a házban és a ház körül, Kutyák -
Búvár zsebkönyv, íapek: Egy kis foxi élete, 
Fekete István: Bogáncs és a versösszeállitá-
sok közül a Nefelejcs illetve a Cini-cini 
muzsika./ 
A fentieken kivül még a következő témákkal 

ismerkedtek meg a gyerekek egy-egy alkalom-
mal: "Az idő, az óra, a naptár", "Az irás és 
a könyv története", "Népművészet" illetve 
"Magyar népviseletek", "Takácsok" /12-es/, 
"Az időjárás"/5.gy./, "A Föld és a világegye-
tem" /12/2-es, 25/2-es/, "A tenger élővilága" 
/12/2-es/, "Hazánk, Magyarország"/3-as/, 
"Vulkánok, barlang- és sarkkutatók" - gyűj-
tőmunka /3/l-es/, A "Művészeti nevelés" c. 
sorozatban. "A hangok világa" illetve "A szi-
nek világa", és a "Régi magyar hangszerek" /30-
as, "Viselkedés, szokások" /48-as/. S végül 
"Vers és dallam" egysége cimmel a kispesti 
25 -ös könyvtár gyermekrészlegében - felsőta-
gozatos napköziseknek-rendezett foglalkozáson 
nyomon követték a költészet kialakulását a 
daltól a mai versig, felderítették a költé-
szet és zene határterületeit. /Felhasznált 
dokumentumok: 1. Könyvek: Tüskés Tibor "Test-
vérmuzsák" , Carroll "Alice Tükörországban", 
Weöres "111 vers"; 2. Hanglemezek: Bartók 
"Medvetánc", Kodály "Psalmus Hungaricus"/. 
Első osztályosok, és napközisek számára 

több könyvtárunk tart rendszeresen - némelyik 



pl. 3/l-es vagy 25-ös elmúlt időszakban ÍO-
12 alkalommal is - kötetlenebb, játékos ve-
télkedővel, mese- és lemezhallgatással, bá-
bozással, rajzolással, olvasmányélményeik meg-
beszélésével egybekötött foglalkozásokat /pl. 
1. gy., 2.gy., 5. gy., 3/1-es, 12-es, 25-ös, 
30-as, 32-es, 32/l-es könyvtár illetve rész-
leg/. 
Rendszeressé váltak az ó v o d á s o k 

látogatásai a 3-as, 24/l-es, 25/3-as és 30-as 
könyvtárban. Ezeken a foglalkozásokon a hasz-
nos és káros, illetve a ház körül és vadon élő 
állatokról, az évszakokról, a cirkuszról és a 
közlekedésről beszélgettek. 

I s k o l a i s z a k k ö r ö k 

Egy-egy közeli iskola könyvtáros, illetve 
könyvbarát szakkörét látta vendégül a 2-es 
gyermekkönyvtár, a 3/2-es, 25/2-es és a 27-
es könyvtár gyermekrészlege illetve fiókja. 
A 3/1-es könyvtár az iskola földrajz szak-
körének a földrajzzal, csillagászattal kap-
csolatos könyveket és folyóiratokat, a 35-ös 
könyvtár pedig egy honismereti szakkörnek az 
"Ezerszinü Magyarország" és a "Szülőföldünk" 
sorozat köteteit mutatta be. A 7-es gyer-
mekkönyvtárba látogató 5. osztályos irodalmi 
szakkör a teremtésmitoszokkal ismerkedett 
meg. 

ő r s i f o g l a l k o z á s , raj- klub-
délután, kutatómunka és vetélkedő szinhelye 
volt a 3/1-es, 8/1-es, 12/2-es, 25-ös, 27/4-
es és 32-es könyvtár. 

K ö n y v b a r á t k ö r ö k b e n , 
k l u b o k b a n t ö r t é n t 
- " Olvasó Klub" alakult a 2-es számú gyer-
mekkönyvtárban, olyan hatodik osztályos 
gyermekek részvételével, akikben igény van 
arra, hogy olvasmányélményeikről beszélges-
senek. Első alkalommal a barátság témakörét 
járták körül egyéni tapasztalataik és olvas-
mányaik alapján. Élményeik és Nagibin "A 
visszhang titka" cimü elbeszélése kapcsán 
vitatkoztak a barátságról, az igaz barátság 
főbb jellemzőiről. 

- Könyvtári klub alakult az 5-ös gyermekkönyv-
tárban, s folytatta tevékenységét - megbe-
szélve a nyári élményeket és kidolgozva az 
uj programot - a 3/1-es és 27/3-as könyvba-
rát klubja. 

- Az elmúlt három hónapban gyakran találkoz-
tak a 25/2-es, s a 27-es könyvtár gyermek-
részlegének könyvbarátai. A kispestiek 
Molnár Ferenc "A Pál utcai fiuk", s Gárdonyi 
Géza "Egri csillagok" c. regényéről, Petőfi 
életútjáról, valamint az őskorról és az 
ősemberekről beszélgettek. Az erzsébetiek 
egységes tematika alapján először Benedek 

Elek verseit dramatizálták, majd a Grimm 
mesékkel ismerkedtek meg - illusztrációkat 
készitve hozzájuk -, Collodiról, a mesere-
gényről és a "Pinocchió"-ról beszélgettek. 

- A 12-es könyvtárban "Kalendárium - klub" 
alakult. Az első összejövetel tematikája: 
Mi-a kalendárium? Az első magyar kalendá-
rium /=Néprajzi lexikon/. Az ősz jeles nap-
jaiból. Szeptember 29.: Mihály nap -
Vásár. Vásári játékok /kikiáltók; alku/, 
mesterek-mesterségek, hires vásárok. A 
vásár eljátszása. - Október 10.: Szüret. 
Amig a szőlőből bor lesz. Szüreti játék -
szüreti dalok. Szüreti mulatság. Szatmári 
csárdás alapelemeinek megismerése /tánc-
tanitás,'. Gyülekező és búcsúzó zene. 

EZ TÖRTÉNT A ZENEI RÉSZLEGEKBEN 

A kelenföldi 3-as számú könyvtárban Maros-
falvi Imre tanár a Keveház utcai általános 
iskola napköziseinek és a zenei szakkör tag-
jainak "Zenéről mindenkinek" népzenei soro-
zatban a hangszeres népzenéről tartott elő-
adást. 
Október 3-án élő koncert keretében a Zene-

iskola növendékeinek hangversenye volt, a 
Villányi uti zenei általános iskola zeneta-
nárainak pedig Földes Imre, Bartók: Mikro-
kozmoszának tanitási módszertani problémái 
cirrmel tartott előadást. 
Október 22-én a XI. kerületi Karinthy Fri-

gyes uti 6-os Szabó Ervin Könyvtár ünnepé-
lyes keretek között megnyitotta zenei rész-
legét. Szőke Tiborné főigazgató helyettes meg-
nyitó beszédében méltatta az uj szolgáltatás 
jelentőségét. Ezt követően Amrus András nép-
művész műsora következett. A könyvtár kollektí-
vája külsőségeiben is választékos Ízléssel 
tette emlékezetessé a megnyitó ünnepséget. 
A Váli uti és Bartók Béla uti zeneiskolával 

együttműködési szerződést kötöttek. A zeneisko-
lái növendékei élőkoncertjeiket a könyvtár "ze-
neszobájában" tartják. Havonta egy alkalommal 
"Zenés szerdák" címmel bemutató előadások lesz-
nek. Ezeken a környező iskolák napközisei vesz-
nek részt. 
A kispesti 25-ös könyvtár gyermekrészlegének 

zenei klubjában - amelyet a kerületi zeneisko-
la növendékei látogatnak - "Bnlékeztünk régi-
ekről" címmel az őskor és ókor zenekultúrájá-
ról beszélgettek. 
A gyermekkönyvtáros "Ismerkedjünk a zenekar-
ral" cimmel játékos zenei vetélkedőt szer-
vezettt. 
November hónapban pedig az iskolában "A nép-
zenétől a müzenéig" cimen tartottak előadást. 
A csepeli 30-as könyvtár zenei részlegében 

/szeptemberben kezdte meg működését/ 3. osztá-
lyosoknak tartottak foglalkozást a Diótörőről. 
A zenei részlegben "Hangverseny előzetes" 



einmal a barokk zenéről Kelemen Tamás zenei 
könyvtáros tartott előadást. 
A soroksári 35-ös könyvtár 1. osztályos nap-

SZAKFELÜGYELETI HÍREK 

A szakfelügyeleti csoport munkatársai a 
kerületi tanácsok művelődési ágazatának és az 
érdekelt hálózatok vezetőivel záróértekezle-
ten tárgyalta meg a szakfelügyeleti visszaté-
rő látogatások tapasztalatairól készitett je+ 
lentéseket az V., XVIII. és XIX. kerületben. 
Megállapították, hogy a könyvtárak egy sor 
szakmai kérdésben végrehajtották az előző 

felülvizsgálat alkalmával tett javaslatokat. 
A működési körülményekben is sok helyen mu-
tatkozik javulás. Felújításokra, festésre, 
átalakításokra került sor. 
Az értekezleteken a hálózatfejlesztés vár-

ható szerény lehetőségeiről, a könyvtárák e-
gyüttmüködéséről és a tanácsi támogatások biz-
tosításáról hangzottak el kiegészitő javas-
latok. 

P Á R T H Í R E K 

Szeptember 30-án Gujgiczer Imréné személy-
zeti vezető taggyűlésen számolt be a 30 éven 
aluli szakemberek 1973-1978 közötti fluktuá-
ciójáról. 
Hargitai Nándorné tájékoztatást adott a len-
gyelországi politikai helyzetről, 
a taggyűlés felvette tagjai sorába Virághalmy 
Ferencnét. 
Október 28-án Dr. Kohánka András a Politikai 

Főiskola tanára pártnap keretében a nemzetkö-
zi helyzet időszerű kérdéseit elemezte. 
November 13-án a pártvezetőség megvitatta 

az uj jutalmazási rendszer tapasztalatait, 
a személyzeti vezető tájékoztatást adott a 
nyugdijasok 1981. évi foglalkoztatásáról. 
November 20-án a pártvezetőség megtárgyalta 

az éves beszámolótaggyülés anyagát és a hatá-
rozati javaslatokat, valamint Horváth Péterné 
tagfelvételi kérelmét. 
November hónapban valamennyi pártcsoport 

értékelte mind a saját, mind az egész pártszer-
vezet munkáját. 
December 4-én a pártvezetőség Kiss Jenő fő-

igazgatóval, Kovács Bea KISZ titkárral és Pesti 
Ernő szb titkárral megvitatta a most készülő 
uj szervezeti és működési szabályzatot. 
December 11-én a taggyűlés megvitatta és 

elfogadta a pártvezetőség előterjesztését a 
pártszervezet 1980. évi munkájáról. 
December 18-án a pártvezetőség megbeszélte 

az 1981. évi munkaterv előkészítését, 
majd megtárgyalta a KISZ választások előkészü-
leteit és a sportkör munkáját. 

S Z A K S Z E R V E Z E T I HÍREK 

Október 18-án a központi könyvtár olvasó-
termében bensőséges névadó ünnepséget ren-
deztünk. A megjelent szülőket és gyerekeket 
Kiss Jenő főigazgató köszöntötte. 

1980. november 12-én a Delej-utcai Vérel-
látó Állomáson a Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tárból térítésmentesen következő munkatársa-
ink adtak vért: Deáki Károly, Lakatos Péter-
né, Réz Mária, Salomváry Györgyné, Braun Ta-
más, Budai Benjáminné, Sóki Edit, Pénzes Gyu-
la, Jankovich-Bésán Katalin, Reichert Barna-
básné, Szabó Józsefné, Havas Judit, Reguli 
Ernő, Kondor Gábor, Tóth Imréné, Hernádi 
György, Szász Tibor, Szőke Angéla. 
Példamutató magatartásukért ezúton is köszö-
netet mondunk. 
1980. november 19-én, a 12-es könyvtárban 

nyugdíjasaink részére találkozót rendeztünk. 
A megjelenteket Kiss -Jenő főigazgató köszön-
tötte. A bemutatkozás után volt kollegáinkat 
tájékoztatta a könyvtár jelenlegi helyzetéről, 
terveiről. Fehér asztal mellett, kellemes 
környezetben, jó hangulatban zajlott le a ta-

lálkozó. Csak a rendezők szomorkodtak, mivel 
a meghívottaknak majdnem a fele nem jött el. 
Reméljük azonban, hogy nem betegség, családi 
baj, hanem csak az időpont, vagy lakóhelyük-
től való nagyobb távolság tartotta vissza 
őket. Végezetül a vendégek és a rendezők ne-
vében ezúton is szeretnénk köszönetet mondani 
a 12-es könyvtár munkatársainak segitőkészé-
gükért, lelkes közreműködésükért. 
November 26-án a FSZEK bizalmi testülete 

ülést tartott. Az ülésen a bizalmi testület 
megvitatta, majd elfogadta az Intézet uj, 
1980-85. évi munkaügyi szabályzatát. 
Az SZB decemberi értekezletén megtárgyalta 

az intézet szervezeti és működési szabályzatát. 
A hagyományos Télapó ünnepség december 13-án 

volt a 48-as kerületi könyvtárban. Ezúton mon-
dunk köszönetet a rendezést vállaló KISZ alap-
szervezetnek . 
A Közalkalmazottak Szakszervezete IX. kong-

resszusa /1930. novemberében/ a Központi Ve-
zetőség tagjai sorába választotta Kukla Jo-
hannát, a 22-es sz. könyvtár munkatársát. 

közis csoportnak matatta be a zenei részlegét. 
Ez alkalommal hangszeres népzenét és gyermek-
dalokat szólaltattak meg. 



S Z E M É L Y I HÍREK 
K I T Ü N T E T É S 
Nyugdijba vonulásá alkalmából Dr. Tichler Jánosnét, a bibliográfiai osztály főelőadóját 

KIVÁLÓ MUNKÁÉRT kitüntetésben részesítette a kulturális miniszter. 
A Belügyminisztérium Határőrség Parancsnoksága közölte, hogy Takács Péter munkatársunk 

kiérdemelte a Határőrség kiváló katonája elmet és az ezzel járó jelvényt. 

J U T A L M A Z Á S 
November 7-én jutalmat kapott 643 dolgozó /l.713.600.-Ft/. 

Egyéb jutalmak 
Céljutalomban részesült 6 munkatárs /13.800.-/, a zenei gyűjtemény 3 dolgozója /6.000.-/, 

a szerzeményezési bizottság 9 tagja /7.600.-/, a Könyvtári Hiradó szerkesztőbizottsága és 
kiemelkedő cikkek szerzői 35 fő /51.100.-Ft./ 
K I N E V E Z É S 
A Budapest Főváros Tanácsa V.B. Művelődési főosztályvezetője, október 1-től Mátrai Mátyás 

elvtársat főigazgató helyettesnek nevezte ki. 
A főigazgató november l-től Weisz Sándornét a hálózati és módszertani osztály csoportveze-

tőjét a 37-es könyvtár vezetőjévé és november 15-től Dr. Bardócz Antalnét a 37-es könyvtár 
vezetőjét saját kérésére a 7-es könyvtár vezető helyettesévé nevezte ki. 

V É G L E G E S Í T É S 
November l-től Czeglédiné Gallyas Gabriella könyvtárost /30-as könyvtár/, Lakatos Lajos és 

Nóvák Éva könyvtárkezelőket /hálózati és módszertani osztály/ véglegesítette a főigazgató. 
Á T H E L Y E Z É S 
Biróné Tóth Irén könyvtárost a 25-ös könyvtárból a 2-es könyvtárba, Dcmötörné Petri Ágnest 

a 8-as gyermekkönyvtárból a 21-es könyvtárba fiókvezetőnek, Fábián Györgyi könyvtárkezelöt a 
hálózati és módszertani osztályról a 7-es könyvtárba, Gerbner Mihály könyvtárost a központi 
olvasószolgálatból a bibliográfiai osztályra, Goldoványi Béla könyvtárkezelöt a 2-es könyv-
tárból a 10-es könyvtárba, Hernádi Györgyöt a műszaki osztályról a propaganda osztályra tech-
nikus, gépkezelőnek, Hetei Rózsa könyvtárkezelőt a 34-es könyvtárból a 4-es könyvtárba, Khog-
ler Beáta könyvtárkezelőt a 44-es könyvtárból a 8-as gyermekkönyvtárba, Kovács Dénesné könyv-
tárkezelőt a 11-es gyermekkönyvtárból a 7-es könyvtárba fiókvezetőnek, Maruszki Józsefet a 
titkárságról a 48-as könyvtárba könyvtárvezetőnek, Nóvák Éva könyvtárkezelőt a hálózati és 
módszertani osztályról a 37-es könyvtárba, Oroszki Györgyné könyvtárost a 10-es könyvtárból 
a 48-as könyvtárba, Pálfalvi Ferencné előadót a perlésről a pénzügyi és számviteli osztályra, 
Pénzes Gyulát a 3-as könyvtárból a műszaki osztályra előadónak, Reichert Barnabásné könyv-
tárkezelőt a 36-os könyvtárból a 34-es könyvtárba, Szabóné Gáli Éva fiókvezetőt a 30-as könyv-
tárból a 34-es könyvtárba, Szögyi Lenke könyvtárost a 8-as könyvtárból a 39-es könyvtárba, 
Takács Cecilia könyvtárost a 37-es könyvtárból a zenei gyűjteménybe, Táncos Lászlóné könyv-
tárkezelőt a 9-es gyermekkönyvtárból a 11-es gyermekkönyvtárba, Tóth Péter könyvtárkezelőt 
a 37-es könyvtárból a központi olvasószolgálatba raktárosnak, Török Zsuzsanna könyvtárkezelőt 
a hálózati és módszertani osztályról a 20-as könyvtárba és Vasvári Béláné könyvtárost a 14-es 
könyvtárból a 20-as könyvtárba helyezte át a főigazgató. 

ÚJ M U N K A T Á R S A K 
Brunner László gazdasági tanácsadó /gazdasági főosztály/, Császárné Tóth Judit 

könyvtárkezelő /6-os könyvtár/, Dávid Tamás könyvtárkezelő /központi olvasószolgálat/, Foga-
rasi István segédmunkás /gondnokság/, Győri László könyvtáros /3-as könyvtár/, Kirner Zsu-
zsanna könyvtáros /3-as könyvtár/, Lakatos László fiókvezető /7-es könyvtár/, Magyari Illés 
fütő /gondnokság/, Major Andrásné könyvkötő szakmunkás /kötészet/, Mayer Vivian könyvtárke-
zelő /11-es könyvtár/, Mlinkó Györgyné könyvtáros /30-as könyvtár/, Oláh Ferenc lakatos szak-
munkás /üzemfenntartási osztály/, Papp Miklós könyvtárkezelő /6-os könyvtár/, Pető Gábor 
könyvtárkezelő/hálózati és módszertani osztály/, Póka Józsefné előadó gépiró /propaganda 
osztály/, Praczkó Erzsébet könyvtárkezelő /37-es könyvtár/, Remete József könyvtárkezelő 
/10-es könyvtár/, Salarnváry Györgyné előadó gépiró /bibliográfiai osztály/, Sánta Éva könyv-
tárkezelő /hálózati és módszertani osztály/, Sarka Eszter kisegitő /gondnokság/, Szultos Il-
dikó könyvtárkezelő /12-es könyvtár/ és Várnagy Tibor könyvtáros /hálózati és módszertani 
osztály/ Ágoston István gépkocsivezető /gazdasági főosztály, üzemfenntartási osztály/ 



K I L É P T E K 
Báder Andrásné takaritó /gondnokság/, Csonka Katalin könyvtárkezelő /3-as könyvtár/, Édes 

Gyuláné könyvtáros /8-as könyvtár/, Fehér Józsefné könyvkötő szakmunkás /kötészet/, Hudák Ka-
talin könyvtárkezelő /34-es könyvtár/, Kásás László csoportvezető /propaganda osztály/, Kiss 
Katalin könyvtárkezelő /12-es könyvtár/, Lakatos Imre gépkocsivezető /mozgó könyvtár/, Lintner 
Ferenc vizvezetékszerelő szakmunkás /üzemfenntartási osztály/, Melcher Gyuláné könyvtárkezelő 
/2-es könyvtár/, Pintér Jenő raktárkezelő /központi olvasószolgálat/, Sárvári József segéd-
munkás /gondnokság/ és Tóth Éva kisegitő /gondnokság/. 

N Y U G D Í J A Z Á S 
Kusnyár Lászlóné fiókvezető /7-es könyvtár/ és Dr. Tóth Endréné főmunkatárs /bibliográfiai 

osztály/ nyugdijba vonultak. 
Egészséget és jó pihenést kivánunk mindkettőjüknek. 

S Z Ü L E T É S 
Bécsi Lászlónénak /4-es könyvtár/ Zsuzsanna nevü kislánya, Ernőd Gábornénak /30-as könyvtár/ 

Péter nevü kisfia, Kcmivesné Rácz Vilmának /35-ös könyvtár/ Judit nevü kislánya, Molnár Gyulá-
nénak /3-as könyvtár/ Zsombor nevü kisfia és Vargáné Nánási Máriának /20-as könyvtár/ Luca ne-
vü kislánya született. 
A szülőknek és a kisbabáknak jó egészséget kivánunk. 

A 44-es könyvtár nemcsak a munkahelye volt. Egész életét befolyásoló és meghatározó talál-
kozás jött létre közte és a könyvtár között. 
A szomszédos gimnázium diákjaként lépett be először hozzánk. Rövid idő múlva mindenki meg-

szerette kedves, szolgálatkész, mindig minden segitséget mindenkinek megadó lényét. Sokat járt 
hozzánk, majd aktiv tagja lett a könyvtár művelődési körének. Bárhová is került az évek folyamán, 
ebbe a közösségbe mindig visszajárt. Barátokra, odaadó férjre is itt talált. 
Tanulmányai befejeztével nemcsak olvasónk, de munkatársunk is lett. Nem felejtjük el szerény-

ségét, s azt, hogy számára a munka és a munkahely egyenrangú volt a családja iránt érzett sze-
retettel. Gyenge fizikuma sem akadályozta meg abban, hogy teljes és példamutató életet éljen. 
A mindennapi munka mellett külön előadásokat tartott a számára oly kedves gyerekeknek. Tapasz-
talatait tanulmányban összegezte, hogy másoknak is hasznára legyen. Példát mutatott társadalmi 
munkában is mint KISZ vezetőségi tag. Mégis állandó kétely gyötörte: eleget csinál-e, eléggé 
jól teszi-e a dolgát? 
Barátságunk, emberi kapcsolatunk soha nem szakadt meg vele. Ha valamelyikünknek az otthonát 

kellett épiteni, ő ott volt; ha másik kollega gyermekét kellett segiteni a tanulásban, ő is 
vállalta; ha a család gyerekeire kellett vigyázni, neki mindig volt ideje. Hogyan volt erre 
lehetősége, amikor a testi erő egyre fogyott? Az emelkedett lélek, a másokért élő személyiség 
emberi tartás segitette át a nehezebb napokon, órákon. 
fiikor mi már tudtuk a szomorú valóságot, ő másról sem beszélt, mint arról, mit tesz majd 

ha ismét dolgozhat. A kórházi ágyon sem felejtett el fontos határidőket és betegágyán olyan 
munkát kért, amelyet otthon is meg lehet csinálni. 
Még nem érezzük az ürt, amelyet hagyott, mert nem hihető távozása. S talán ugy lesz könnyebb, 

ha arra gondolunk, hogy hosszú, nagyon hosszú szabadságra ment. 

LANTOSNÉ RÉDEI KATALIN 
1953 - 1980 



DR. SZÁSZ KÁROLY 
1905 - 1980 

Mint a katalogizálási szakbizottság tagja, tevékeny részt vállalt az első magyar cimleirási 
szabvány megalkotásában. Munkássága korszakot iveit át a könyvtár történetében, hiszen az intéz-
mény fennállásának és saját életének 75 évéből közel ötven munkás esztendőt töltött a könyv-
tárban. 1927-ben lépett a könyvtár kötelékébe, ahol kiváló képességeit, széles körű műveltségét 
eredményesen gyümölcsöztette. Mint ifjú könyvtáros, a könyvtári munkának szinte minden terüle-
tével megismerkedett - talán ebből is eredt, hogy közvetlen munkaterületén messze tul látott, a 
könyvtár és az egész magyar könyvtárügy gondjait, feladatait szivén viselte. 
Nagy szaktudásával a legjobb Szabó Ervin-i hagyományok folytatója volt. A katalogizáló cso-

port, majd a Szerzeményezési és Feldolgozó osztály vezetőjeként korszerűsítette a máig is élő 
futószalag-rendszert, továbbfejlesztette, finomította katalógusrendszerünket, kiépitette p deci-
mális rendszerű földrajzi katalógust. Minden egyes cédulát személyesen ellenőrzött, aprolékos 
gonddal ügyelt a pontosságra. Jól gazdálkodott a munkaidővel és az emberi tehetséggel, energiá-
val. A munka közbeni lazitást, feloldódást az ő kedves, főleg a munkához kapcsolódó tréfái, jó-
izüen előadott adomái jelentették. Kiválóan értett a jó munkahelyi légkör megteremtésénez. 
Munkatársaihoz mindig volt egy-egy vidám, együttérző szava, mindenkihez a legjobb indulattal 
közeledett. Tudását szerényen, tréfába, vidámságba burkolva adta át, ugy, hogy az ne keltsen 
gátlást a kezdőben, hanem a tanulásra adjon ösztönzést. Ugyanez a segitőkészég nyilvánult meg az 
olvasókhoz való kapcsolatában is. 
Különösen a humán tudományokban volt otthonos. Szerette, csodálta és tisztelte az antik kul-

turát, ápolta a latinos műveltséget. Jól ismerte és szerette a magyar irodalmat is. 
Sugárzó külső-belső tisztasága, nyiltsága, a személyéből áradó varázs rabul ejtett mindenkit, 

aki csak kapcsolatba került vele. Tanácsaira, segítségére kérés nélkül is mindig lehetett szá-
mi tani. 
A szélesebb könyvtáros társadalom is szerette és tisztelte. Helyesnek tartott elveiért kitar-

tóan, elszántan tudott küzdeni. 
Nagy tudása ellenére sem volt a világtól elzárkózó szobatudós, hanem mélyen emberi, szivünk-

höz közel álló kortársunk, barátja öregnek és fiatalnak egyaránt. Családi gondjait s örcroeit 
is megosztotta velünk, a gondos családapát is tisztelhettük benne. 
Bárhol, bármilyen munkakörben dolgozott, mindig a szolgálat volt élete értelme. Amikor 60 éve-

sen nyugdijba ment, nem szakadt el a könyvtártól, változatlan odaadással dolgozott tovább, amig 
•egészsége engedte - mindig ott, ahol a legnagyobb szükség volt rá. 

Igaz és tiszta ember volt, akinek élete nem múlhat el nyomtalanul. Fájó hiányát mindannyian 
érezni fogjuk, de példája tettekké érik az utána jövőkben. Emléke szivünkljen él tovább leg-
hívebben akkor, ha ugyanolyan emberséggel élünk és ugyanolyan odaadással dolgozunk, mint ahogy 
Ő tette. 

Nehéz szavakba szedni és méltóképpen búcsúztatni őt, hiszen ismerve lénye lényegét, ha te-
hetné, tiltakozna a nekrológ minden patetikus, méltató mondata ellen. 
Kevés embert ismertünk, aki annyira az életé volt és az élettel volt egy és rokon, mint ő. 

Kevés ember él, akinek lényétől az elmúlás annyira idegen, mint az övétől. 
Kedves-heves lelkesültségével, a dolgokat mindig a praktikus, vidám, közvetlen és célsze-

rű oldaláról megközelítő természetével oldott, derűs légkört teremtett maga körül. Kislányos 
és olykor tündér-naiv rákérdezései mögött - mindig tudtuk - mennyi életbölcsesség, mennyi 
életfilozófia és hurror rejlett! Adta és szétosztotta magát család és munkahely között, olyan 
magától értetődő természetességgel, ahogyan ez keveseknek sikerül. 
1947 áprilisában lépett a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kötelékébe: a gazdasági osztályon, 

majd a titkárságon, 1971 óta pedig a bibliográfiai osztályon végezte nagyszerű helytállással 
a munkáját. Szándék és cél nála egy útba torkollott: a kötelességteljesítés, a mindig mindenütt 
megfelelés természetes és számára öntörvényű állapotába, hiszen csak igy érezte jól magát. 
Ezt a magasigényü munkálkodást jutalmazták 1974-ben a FSZEK Kiváló Dolgozója kitüntetéssel. 

DR. TICHLER JÁNOSNÉ 
SZEMMIKLÓSSY RÓZSI 

1917 - 1980 



Gyászunkban is arra gondolunk, hogy hiába lépte át a halál hideg tartományait, a csillagok 
között is teli bevásárló szatyorral ballag, ujjai bögyében sokezer legépelt katalóguscédula 
nyomával, agyában és gondolataiban ritka hőfokon, kicsorduló sziwel szeretett családja gond-
jaival-örcmével. 
Szép és tartalmas életet hagyott maga mögött. Nem a szomorú alkalom megszépitő ihlete mon-

datja velünk, hanem emlékkockák összeilleszkedő, hosszú sora, hogy jó és kedves kolléganő volt. 
Mi, az osztály munkatársai hálával gondolunk arra, hogy a köztünk eltöltött hosszú évekre em-
lékezve, csak szeretni való, vidám és őrizni érdemes dolgokat bizott az emlékezetünkre. Mind-
ezt pár nap múlva szerettük volna elmondani neki, amikor nyugdijba vonulása alkalmából akar-
tuk ünnepelni Őt, örcmmel gratulálni a Miniszteri Kiváló Dolgozó kitüntetéséhez - és ehelyett 
a gyász torokszorító fájdalmával kell most bucsut mondanunk. 
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