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A FŐVÁROSI 

'SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR KÖZLÖNYE 
XXV. ÉVF. 1981. OKTÓBER-DECEMBER 

A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR KÖZÉPTÁVÚ 

KUTATÁSI BESZÁMOLÓJA ÉS TERVE 

A FSZEK központi könyvtára kettős funk-
ciót lát el: az 5/1978. /XII. 12./KM sz. 
rendelet alapján a szociológia országos fel-
adatkörű szakkönyvtára és - mint a fővárosi 
tanácsi könyvtárhálózat központja - az or-
szág legnagyobb közművelődési könyvtára. 
Gazdag állománya /800.000 könyvtári egység, 
zömében társadalomtudományi anyag/, annak 
feltártsága /katalógusrendszer, bibliográ-
fiák stb./ és szolgáltatásai alapján a kul-
turális miniszter I. osztályú tudatányos 
könyvtárrá minősitette. 

A könyvtár kutatási részleggel nem ren-
delkezik, főhivatású kutatói nincsenek, ki-
fejezetten kutatási tevékenységet nem folytat. 
Ugyanakkor - mindkét funkciójából adódó -
feladatait /a saját állomány feltárása, tá-
jékoztatás a külföldi szakirodalomról stb./ 
olyan igénnyel igyekszik ellátni, hogy se-
gitse a kutatási tevékenységet. Ezen álta-
lános feladatain túlmenően csak esetenként, 
ritkán kapcsolódik konkrét kutatási tervek-
hez. 

Munkája eredménye nem szükségképpen je-
lenik meg kiadványokban, de a legjelentősebb 
munkák kiadvány formájában is testet öltenek. 
Ezért ebben a jelentésben is elsősorban a meg-
jelent - a kutatómunkát segitő - kiadványokat 
soroljuk fel és nem emiitjük pl. a könyvtár 
katalógusrendszerét, amely pedig a feltáró 
munka legfontosabb eszköze és eredménye. A 
kutatást segitő kiadványaink az alábbiak 
szerint csoportosíthatók: 
1./ A könyvtár állományát, vagy annak része-

it feltáró kiadványok. Ilyenek pl. az 
általunk gondozott szociológiai gyűjtő-

körbe tartozó bibliográfiák, retrospek-
tiv vagy kurrens sorozatok, amelyek a 
saját állományon tul más magyar könyv-
tárak állományát is tartalmazzák. De ide 
tartoznak a könyvtár Budapest - gyűjte-
ményének anyagát feltáró segédeszközök 
is, amelyek - részben a gyűjtemény gaz-
dagsága, részben Budapestnek az ország 
történetében játszott szerepe miatt - a 
magyar történelem kutatásának is fontos 
ritka és értékes kiadványok feltárását 
megkönnyitő segédeszközök. 

2./ A könyvtár közművelődési feladatainak 
teljesítéséhez készitett olyan feldol-
gozások, bibliográfiai összeállítások, 
amelyek /főleg a teljességre törekvők/ 
a tudományos kutatás /pl. irodalomtudo-
mány, zenetudomány/ területén is hasz-
nosíthatók . 

3./ Saját tevékenységünk tudományos igényű 
elemzése és annak alapján fejlesztési 
koncepciók kidolgozása. Saját intézmé-
nyünk, nagyjaink történetének - mint a 
magyar művelődéstörténet részének - ku-
tatása. 

I. BESZÄMDLÖ /1976-80/ 
1. Mezősy László: "1848-iki levelek..." 

Sajtó alá rend. Szőcs Sebestyén. Szerk. 
Berza László. FSZEK kiad. 1976. 76 1. 
A kézirat betühiv, jegyzetekkel ellá-
tott közlése. 
A magyar szociológiai irodalom biblio-
gráfiája. 5. kötet. Könyvek és folyó-
iratok 1945-1948. junius. Szerk. Remete 



László-Bóna Márta. FSZEK kiad. 1977. IV. 
258 1. 
Az MTA Szociológiai Intézetével 1971-ben 
kötött megállapodás alapján inditott nagy 
retrospektiv sorozatnak az időrendből 
kiemelt kötete. 
Válogatás az ipar- és üzemszociológia 
ujabb magyar és külföldi irodalmából. 
Szerk. ill. témavezető: Remete László. 
FSZEK kiad. 1977. 80 1. 
A "Tematikus szociológiai bibliográfiák" 
c. sorozat 5. számaként jelent meg. 
International bibliography of sociology. 
Párizs-London, Tavistock. 1977, 1978, 
1979-es évfolyamok. 
Az International Conmittee for Social 
Science Information and Documentation 
égisze alatt az UNESCO támogatásával 
1952 óta évenként kiadott világbiblio-
gráfia kötetei 1977 óta Hiripiné Vágh 
Mária szerkesztésében reprezentálják a 
magyar szociológiai irodalmat. 
Polányi Károly 1886-1964. Szerk. Bóna 
Márta. FSZEK kiad. 1979. 28 1. 
Megjelent a Magyar Szociológiai Társa-
ság történeti és elméleti szakosztálya 
tematikájához kapcsolódó "Szociológusok. 
Személyi bibliográfiák" c. sorozat 1. 
számaként. 
Kurrens külföldi általános társadalom-
tudományi és szociológiai folyóiratok 
Magyarországon 1976-1978. Szerk. Hor-
nyánszky Károlyné. FSZEK kiad. 1980. 
114 1. 
Készült hetvenöt hazai tudományos gyűj-
temény kooperációjával. 
A deviáns jelenségek külföldi könyviro-
dalmából. Szerk. Remete László. FSZEK 
kiad. 1980. 168 1. 
A "Társadalmi beilleszkedési zavarok 
kutatási főirány" keretében szerződéssel 
készült. 
A Budapest-gyűjtemény 30 esztendős ku-
tatómunkájának eredményeként Buda, Pest, 
Őbuda, majd az egyesitett főváros ikono-
gráfiájának jelentős része elkészült. A 
kiadványsorozat első kötetének 1493-tól 
napjainkig feltárt anyaga nyomdakész 
állapotba került. 
Infrastruktúra. Szerk. Csomor Tibor. 
FSZEK kiad. 1980. 240 1. 
A Budapest-gyűjtemény "Budapesti füze-
tek" c. kiadványsorozatának bibliográ-
fiája a főváros infrastruktúrájáról. 
Irodalomtudományi analitikus katalógus 
Szerk. Győri Lajosné. 
A kéthavonta megjelenő katalógusformáju 
kiadvány a napilapok, hetilapok, folyó-
iratok és tanulmánykötetek analitikus 
feltárását adja. /A feldolgozás 1963 
óta folyamatos./ 

Világirodalmi archivum. Szerk. Gerbner 
Mihály. 
A központi könyvtárba járó külföldi 
napilapok, folyóiratok és tanulmányköte-
tek feltárása egyes irók, müveik és i-
rodalmi irányzatok alapján. /A feldol-
gozás 1957 óta folyamatos./ 
Társadalomtudományi információ és anali-
tikus katalógus. Szerk. V. Agics Katalin 
Az elmúlt öt évben kötetformában - éven-
te 4 füzet - is megjelent. /A feldolgo-
zás 1974 óta folyamatos./ 
Devecseri Gábor bibliográfia. Szerk. 
Pesti Ernő. FSZEK kiad. 1976. 160 1. 
Teljességre törekvő bibliográfia. 
Jókai Mór Budapestja. Szerk. Berza László 
FSZEK kiad. 1976. 102 1. 
Az iró születésének 150. évfordulójára 
készült kiadvány Jókai budapesti vonatko-
zású Írásaiból összeállított szöveg-
gyűjtemény. 
Ady Endre Budapestje. Szerk, Faragó Éva. 
FSZEK kiad. 1977. 270 1. 
A költő születésének 100. évfordulójára 
megjelent kiadvány budapesti vonatkozá-
sú publicisztikai Írásaiból, novellái-
ból, verseiből és leveleiből. 
Kahána Mózes bibliográfia. Szerk. Zimáné 
Lengyel Vera. FSZEK kiad. 1977. 106 1. 
Teljességre törekvő bibliográfia. 
Krúdy Gyula Budapestje. Szerk. Devecseri 
Lászlóné. FSZEK kiad. 1978. 290 1. 
Az iró születésének 100. évfordulójára 
49 korabeli fotóval megjelent szöveggyűj-
temény budapesti vonatkozású müveiből. 
Weöres Sándor bibliográfia. Szerk. Zi-
máné Lengyel Vera. FSZEK kiad. 1979. 
168 1. Bibliográfia. 
Móricz Zsigmond bibliográfia. Szerk. 
Pesti Emő. FSZEK kiad. 1979.. 529 1. 
A teljességre törekvő biobibliográfia 
az iró születésének 100. évfordulójára 
készült. 
Fábry Zoltán bibliográfia. Szerk. Reguli 
Ernő. FSZEK kiad. 1980. 243 1. 
Teljességre törekvő bibliográfia. 

3. Szabó Ervin bibliográfia. Szerk. Remete 
László-Pataki Ferenc. FSZEK kiad. 1977. 
123 1. 
Az első átfogó igényű kiadvány Szabó 
Ervin müveiről és a róla szóló irodalom-
ról születésének 100. évfordulójára ké-
szült. 
Szabó Ervin: Hol az igazság? Szerk. Re-
mete László. Magvető kiad. 1977. 557 1. 
Készült az MSZMP KB Agitációs és Propa-
ganda Osztályának a Szabó Ervin cente-
nárium alkalmából hozott határozata a-
lapján. 



Szociológia. Az 1972-1976-os évek szer-
zeményeiből. Szerk. Bátki Anna-Győri Pé-
ter-Klinda Mária. FSZEK kiad. 1978. 
636 1. 
Több mint 4.000 cirret felsoroló kumula-
tiv katalógus név és szakmutatóval. 
Remete László-Révész Ferenc: Könyvtáros 
portrék. FSZEK kiad. 1979. 140 1. 
Szabó Ervin, Dienes László, Madzsar Jó-
zsef, Braun Róbert és további négy könyv-
táros levéltári-irattári források fel-
használásával készült életrajzainak 
gyűjteménye. 
Remate László: A szociológiai dokumen-
tumbázis és információellátás helyzete 
és fejlesztési problémája Magyarorszá-
gon. Könyvtártudományi és Módszertani 
Központ soksz. 1979. 37 1. 
Készült a Társadalomtudományi Informá-
ciós Munkabizottság rendelésére. 

Terv /1981-85/ 
1. Folytatjuk az MTA Szociológiai Intéze-

tével korábban közösen inditott biblio-
gráfiai vállalkozásunkat, a magyar szo-
ciológiai irodalom retrospektiv feltárá-
sát. A tervidőszakban a következő köte-
tek készülnek el: 
3. kötet. Könyvek 1900-1919 julius. Kb. 
320 1. Mutatókkal. 4/a kötet. Könyvek 
és folyóiratok 1919. aug. -1929. dec. 
Kb. 400 1. Mutatókkal. 
6. kötet. Könyvek és folyóiratok 1948. 
jul. - 1957..Kb. 400 1. Mutatókkal. 
Az MSZMP KB Párttörténeti Intézetével 
közösen elkészitjük és kiadjuk a "Szo-
cializmus" repertóriuma 1906-1918; 1923-
1938; 1945-1948 köteteit. /A Magyaror-
szági Szociáldemokrata Párt elméleti, 
politikai, közgazdasági folyóiratának 
elemző feltárása. A hiányzó évszámok 
idején a folyóirat nem jelent meg./ 
"Társadalmi Szemle" repertóriuma 1972-
1981. Folytatjuk az 1972-ben megjelent 
repertóriumot. 
Az érdekelt szervek támogatásával kiad-
juk a "Budapest története képekben 1493-
1980" c. ikonográfiái sorozatot /négy 
kötet/. 
Évente közreadjuk a Budapest történeté-
nek bibliográfiája c. kiadványt, amely 
együttesen tartalmazza a bibliográfiai, 
ikonográfiái és kronológiai adatokat. 
Kiadjuk a Szüry-gyüjtemény katalógusát. 
/A magyar szépirodalmi müvek első kia-
dását tartalmazza a XVIII. század dere-
kától századunk első évtizedéig./ 
Felállitjuk kézirat- és ritkasággyüjte-
rményünket és - elsősorban az RMNY anyag 

feltárásával, amit befejezünk - megkezd-
jük feldolgozását. 
A Magyar Szociológiai Társaság történe-
ti és elnéleti szakosztályának munkájá-
hoz kapcsolódva folytatjuk a "Szocioló-
gusok. Személyi bibliográfiák" c. soroza-
tot. Megjelentetjük "Mannheim Károly 1893-
1947" c. kiadványunkat. 
Dokumentációs munkánk részeként válto-
zatlanul kiadjuk a Szociológiai Informá-
ció-t, a Tájékoztató-t a külföldi szoci-
ológiai folyóiratokról, folytatjuk az 
irodalomtörténet és a társadalomtudomá-
nyok területén végzett analitikus fel-
tárásokat. Ezeket - tevékenységünk kor-
szerűsítésére vonatkozó vizsgálatainktól 
függően - továbbra is megjelentetjük. 
A Bolgár Kulturális Központ kérésére és 
támogatásával elkészitjük "A bolgár iro-
dalom fogadtatása Magyarországon 1945-
1980." c. bibliográfiát. 
Az MTA Zenetudományi Intézettel közösen 
évente közreadjuk a kurrens magyar ze-
netudományi szakbibliográfiát. 
Részt veszünk a Budapest története so-
rozat VI. kötetének - bibliográfiai a-
lapozást jelentő - előkészítésében. 

III. Feltételek 
1. A FSZEK a fentiekben emiitett kiadványok 

elkészítéséhez illetve megjelentetéséhez 
külső anyagi támogatást az 1970-es évek 
eleje óta kapott: az MTA Szociológiai 
Intézetétől, mint kiadótárstól nagy ret-
rospektiv magyar szakbibliográfiai soro-
zatához; a Művelődésügyi Minisztériumtól 
uj tudományos dokumentációs sorozatok 
inditásához /összesen 30.000 Ft-ot/; 
végül 1980-ban a "Társadalmi beilleszke-
dési zavarok kutatási főirány" céljaira 
biztositott összegből 200.000 Ft-ot hi-
ányzó külföldi könyvek és folyóiratok 
felkutatására, beszerzésére és külföldi 
szakirodalom dokumentálására. 

A felsoroltakon kivül a legjelen-
tősebb anyagi támogatást a Fővárosi Ta-
nács nyújtotta: biztositotta a "Budapest 
története képekben 1493-1980" c. soro-
zat I. kötetének pénzügyi költségeit. 
A további három kötet kiadásához is a-
nyagi segitségre lesz szükségünk, mert 
saját keretünkből ezeket megjelentetni 
nem tudjuk. 

A leirt tervek megvalósításához a 
jövőben is számitunk akadémiai, minisz-
tériumi, és a különféle érdekelt szer-
vek által nyújtott támogatásra. Terve-
zett munkáink publikálási lehetősége, 
kerete az elkövetkező években előrelát-
hatólag nem növekszik - az eddigi gya-



korlatnak megfelelően kétévente közre-
adjuk a könyvtár évkönyvét. 

2. A központi könyvtár 116 szakalkalmazott-
ja közül 57 munkatárs végez - munkakö-
rében részben vagy egészében - kutató-
munkát, azaz feltárással és rendszere-
zéssel, szakirodalmi kutatással, mód-
szertani munkával, olvasmányvizsgála-
tokkal stb. foglalkozik: 
ezt a fajta tevékenységet általában hi-
vatástudattal és öröimel végzik. E te-
rületen kisebb a fluktuáció mint máshol, 
és a káderutánpótlás nem okoz nagyobb 
gondot. Egyrészt a központi osztályo-
kon felnő az utánpótlás, másrészt a há-
lózatban sok olyan szakképzett fiatal 
dolgozik, akik alkalmasnak tűnnek kuta-
tómunkára is. 

Az 57 munkatárs közül 42-en egyete-
men, 15-en főiskolán szereztek képesí-

tést. Egynek van kandidátusi fokozata. 
Kutatónapot négy munkatársnak biztosí-
tunk. Felsőfokú nyelvvizsga után 15, 
középfokú után 12 személynek fizetünk 
nyelvpótlékot. Egy személy a Kijevi Ál-
lami Sevcsenkó Egyetemen ösztöndíjas 
aspiráns. 

A továbbképzés területén kettős 
gonddal küszködünk: egyrészt a dolgozók 
egyéni problémái /kor, család, stb./; 
másrészt az osztályok feszitett munka-
tervei nehezitik, hogy még többen és 
rendszeresebben vegyenek részt tovább-
képzésben. Az ideológiai, szakmai és 
idegennyelvi továbbképzésre rendszere-
sen terv készül és - a lehetőségek sze-
rint - igyekszünk azt végrehajtani. 

KISS JENŐ 

INTÉZKEDÉSI TERV 
A FSZEK IV. IFJÚSÁGI PARLAMENTJÉT KÖVETŐ IFJÚSÁGPOLITIKAI FELADATOK 

VÉGREHAJTÁSÁRA 

MUNKAPROGRAM AZ 1982-84-ES EVEKRE 
Az Intézkedési Terv az 1971. évi ifjúságról 
szóló törvény helyi területre való alkalmazá-
sának részarányos feladatait tartalmazza, ame-
lyet az 1981. novemberében tartott FSZEK 
IV. Ifjúsági Parlament jóváhagyott. 

I. A pályakezdő fiatalok beilleszkedésének se -
gítése 

1 . / A szakmai vezetők a 30 éven aluli fiata-
lokat a munkába állástól számított 5 évig 
megkülönböztetett figyelemben részesítsék. 
Ahol a létszám szükségessé teszi, egy-
két évig betanító és patronáló megbízás 
adható a régebben itt dolgozó és megfele-
lő szakmai-politikai ismeretekkel rendel-
kező munkatársaknak. A patronáló munká-
ját a helyi vezető negyedévenként értékel-
je és az adandó alkalommal részesítse 
anyagi és erkölcsi megbecsülésben. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: szakmai vezetők 

2 . / A szakmai vezetők évente egy alkalom-
mal munkaértekezleten értékeljék a f ia-
talok munkáját a következő szempontok 
szerint: 
- betöltött munkakörük képzettségükhöz 

igazodik-e, 
- végzett munkájuk arányos-e felkészült-

ségükkel. 
- szakmai-politikai fejlődésük, a tovább-

képzésen való részvételük, 
- munkahelyi közérzetük alakulása, 
- a munkahelyi kollektívába történő be -

illeszkedésük, 
- a munkavégzésükhöz szükséges felté-

telek biztosítása. 

Határidő: minden év IV. negyedéve 
Felelős: személyzeti vezető 

munkahelyi vezetők 

3 . / Az 1979-81, valamint 1982-83 időszakra 
vonatkozóan meg kell vizsgálni és ele-
mezni kell a fiatal szakemberek helyze-
tét, anyagi és erkölcsi megbecsülését, a 
fluktuáció okait. A tapasztalatok alapján 
meg kell határozni, konkrétan az adott 
munkahelyekre szóló feladatokat. 

Határidő: 1982. jun. 30. 
1984. jun. 30. 

Felelős: személyzeti vezető 
4 . / Az illetékes szakmai vezetők ismertessék 

meg a munkába álló fiatalokkal az in-
tézmény tevékenységét, a Munkaügyi In-
tézkedést, a dolgozókat érintő egyéb mun-
kaügyi és szociális intézkedéseket, jogai-
kat és kötelességeiket, a szakmai és po-
litikai továbbképzési lehetőségeket, vala-
mint a társadalmi szervezetek munkáját. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: szakmai vezetők 



5 . / Minden munkába álló fiatalnak - legkésőbb 
egy hónapon bellii - személyre szóló írás-
beli munkaköri leírást kell kapnia, ame-
lyet aláírással kell tudomásul venni. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: szakmai vezetők 

6 . / Az igazgatóság 1982-ben adja ki újra a 
FSZEK módosított tájékoztatóját, s azt 
minden fiatal számára hozzáférhetővé kell 
tenni. 

Határidő: 1982. I. félév 
Felelős; igazgatási csoport 

szakmai vezetők 
7 . / A pályakezdő szakemberekre vonatkozó 

utasítás alapján a közvetlen vezető egy év 
elteltével - a helyi KISZ titkár bevonásá-
val - köteles Írásban rögzíteni a pálya-
kezdő fiatal munkájáról, beilleszkedésé-
ről, politikai, erkölcsi magatartásáról 
szóló véleményét, s ezt a személyzeti 
osztályon az adott fiatallal - a szakmai 
vezető és a KISZ Bizottság titkárának 
részvételével meg kell beszélni. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: személyzeti vezető 

szakmai vezetők 

8 . / Az újonnan belépett dolgozók részére 
minden évben egy alkalommal - részle-
tes tájékoztatással egybekötve - meg kell 
szervezni a Központi Könyvtár bemutatá-
sát. 

Határidő: IV. negyedév 
Felelős: személyzeti vezető 

9 . / Az I. fejezet pontjaiban foglalt feladatok 
nemcsak a pályakezdő szakemberekre, ha-
nem - értelemszerűen - valamennyi 30 
éven aluli fiatalra, a képesitésnélküliek-
re, a szerződéses alkalmazásban lévőkre 
is vonatkoznak. 

II. A fiatalok szakmai fejlődésének segítése 

1 . / Az igazgatóságnak javítania kell az in-
formációs, a tájékoztató munkát. Rend-
szeresebbé kell tenni az osztályvezetői 
és az osztályértekezleteket, valamint a 
könyvtári megbeszéléseket. Biztosítani 
kell, hogy a leglényegesebb átfogó dön-
tésekről valamennyi dolgozó két héten 
belül tájékoztatást kapjon. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: főigazgató 

munkahelyi vezetők 

2 . / Az intézetvezetés - a tömegszervezetek-
kel közösen - évente meghirdeti az "Al -
kotó Ifjúság" pályázatot: 

a . / Közzéteszi az intézet kutatási témá-
it, amelyekhez a fiatalok is kapcso-
lódhatnak . 

b . / Az egyetemi és főiskolai szakdolgo-
zatok témáit egyezteti a könyvtár 
előtt álló legfontosabb feladatokkal. 

c . / Az "Alkotó Ifjúság" pályázat kereté-
ben elfogadja a színvonalas szakdol-
gozatokat is. 

d . / Gondoskodik arról, hogy a pályázat-
ra beküldött müveket; valamint alko-
tóik munkáját és szakmai fejlődését-
a legjobb szakemberek bevonásával -
részletesen elemezzék, értékeljék. 

e . / Figyelemmel kiséri a pályaművek és 
a szakdolgozatok hasznosítását, ha 
szükséges másolatok készítésével is 
biztosítja, hogy minden érdeklődő 
számára hozzáférhetőek legyenek. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: személyzeti vezető 

3 . / Az intézetvezetésnek biztosítania kell a 
továbbtanulásra érdemes fiatalok számá-
ra - a könyvtár lehetőségeit és szükség-
leteit figyelembe véve - a továbbképzésük-
höz, politikai fejlődésükhöz, szakmai ki-
bontakozásukhoz szükséges feltételeket: 

a . / az iskolarendszerű képzésben rész-
vevőkkel tanulmányi szerződést köt, 

b . / támogatja a KISZ által szervezett 
egyetemi előkészítő tanfolyamot, 

c . / szabadnapot biztosit az ELTE, illet-
ve a Tárogató uti főiskola előkészí-
tő konzultációira. 

Határidő: folyamatos 
Felelős; személyzeti és oktatási 

osztályvezető 
4 . / Az intézetvezetésnek - a lehetőségekhez 

mérten, de az eddigieknél hatásosabban 
- kell szerveznie és támogatnia a fiata-
lok kül- és belföldi tapasztalatcsere út-
jait: 
a . / ösztönzi a fiatalokat a külföldi tanul-

mányutak megpályázására, 
b . / biztosítja, hogy a belföldi tapaszta-

latcsere-uton részvevők között na-
gyobb arányban legyenek fiatalok, s 
ezzel összefüggésben személyesen 
kell foglalkozni a szakképzett fiata-
lokkal, hogy vállaljanak társadalmi 
munkát a szakmai szervezetekben, 



c . / éves tervet készíttet a szakmai ve-
zetőkkel a belföldi és saját hálóza-
ton belüli tapasztalatcsere-utakra, 
találkozókra, s ellenőrzi annak szín-
vonalas végrehajtását. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: személyzeti vezető 

szakmai vezetők 

III. A fiatalok anyagi, erkölcsi megbecsülése 

A kiemelkedő szakmai politikai munkát végző 
fiatalokat fokozott erkölcsi és anyagi megbe-
csülésben kell részesíteni. 

1 . / A főigazgató a KISZ bizottság javaslata 
alapján: 

a . / Miniszteri kitüntetésre terjeszt fel 
minden évben egy fiatal munkatársat, 

b . / FSZEK Kiváló líju Dolgozója kitün-
tetést ad évente két fiatal dolgozó-
nak, 

c . / társadalmi és tömegszervezeti kitün-
tetésekhez pénzjutalmat biztosit, 

d . / az intézményben ledolgozott 5 év 
után elismeri a törzsgárda tagságot. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős; főigazgató 

személyzeti vezető 

2 . / Jutalmazásoknál, bérkorrekcióknál figye-
lemmel kell lenni a fiatalokra, s az ed-
digieknél részletesebben kell értékelni 
személy szerint munkájukat, szakmai és 
politikai fejlődésüket. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: szakmai vezetők 

3 . / A fiatalok társadalmi munkáját - a KISZ 
és szakszervezet reális felmérése és ja-
vaslata alapján - az intézet vezetősége 
tegye tervszerűbbé és gondoskodjon annak 
fokozottabb megbecsüléséről. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: szakmai vezetők 

4 . / A káderfejlesztési terv elkészítésénél kü-
lönös gondot kell fordítani a rátermett 
fiatalok szakmai és politikai továbbképzé-
sére, az eddigieknél bátrabb előléptetésé-
re, vezetői funkcióba történő kinevezésé-
re. 

Határidő: folyamatos 
Felelős; főigazgató 

személyzeti vezető 

IV. Élet- és munkakörülmények javitása 

1 . / Az intézetvezetésnek törekednie kell arra, 
hogy a legrászorultabb dolgozóink a Fő-
városi Tanács lakás hozzájárulási alap 
keretéből kapjanak anyagi támogatást. 

Határidő: folyamatos 
Felelős; főigazgató 

főkönyvtárak vezetői 

2 . / A Szakszervezeti Bizottság - a főigazga-
tó egyetértésével - biztosítsa a jövőben 
is, hogy az üdülési beutalók mintegy 25 
%-át a 30 éven aluliak kapják. 

Határidő: folyamatos 

3 . / A GYES-en és a sorkatonai szolgálaton 
lévő, majd visszatérő fiatalok gondjai-
val, beilleszkedésével, különös figyelem-
mel kell foglalkozni, távollétük miatt 
nem kerülhetnek hátrányos helyzetbe. 

Határidő: folyamatos 
Felelős : főigazgató 

szakmai vezetők 

4 . / Az intézetvezetés - a mozgalmi szervek-
kel együtt - vizsgálja meg a fiatalok kul-
turális, szórakozási, sportolási igényeit 
és - a lehetőségekhez mérten - töreked-
jen ezek anyagi támogatására. 

Határidő: 1982. I. félév, ill. folyamatos 
Felelős: főigazgató 

V. Pénzeszközök biztositása az ifjúságpoliti-
kai célokra 

a . / Az ifjúságpolitikai célok megvalósítását 
az intézetvezetés a jövőben is támogat-
ja anyagilag, ennek mértékét a mellék-
let összesített adatai tartalmazzák. 

b . / A pénzügyi támogatás különböző területek-
re vonatkozó lebontása a KISZ bizottság 
egyetértésével történik meg. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: főigazgató 

VI. A KISZ és szakszervezet jogainak bizto-
sifása 

1 . / A KISZ bizottság titkára - az eddigi gya-
korlatnak megfelelően - tagja az "üzemi 
négyszög"-nek. Képviseli a KISZ-t, a 
fiatalok érdekeit a fiatalokat érintő leg-
fontosabb döntések meghozatalában: 
- munkabér megállapításánál, béremelé-

seknél , 



- előléptetéseknél, jutalmazásoknál, 
- kitüntetésre való felterjesztéseknél, 
- a fiatalokra vonatkozó továbbtanulási 

javaslatoknál, 
- a káderfejlesztési tervek előkészítésé-

nél 
- a fiatalok fegyelmi felelősségre vonásá-

nál. 

2 . / A KISZ alapszervezetek titkárait - saját 
területükre vonatkozóan, helyi szinten -
ugyanezek a jogok megilletik, s ezt a 
jövőben a szakmai vezetőknek figyelembe 
kell venni. 

3 . / Az intézetvezetés évente egy alkalommal 
összevont KISZ-taggyUlésen ismerteti a 
fiatalokkal az Intézkedési Terv időarányos 
végrehajtását és a további feladatokat. 

4 . / A szakszervezet az ifjúságot érintő kér-
désekben is él egyetértési, véleményezé-
si jogával. 

5 . / A fiatalokat érintő kérdésekben, az é r -
dekvédelemben kívánatos, hogy a KISZ 
és szakszervezet együttműködése a jövő-
ben még tovább javuljon. 

Vil. Az Intézkedési Terv végrehajtásának 
ellenőrzése 

Az Intézkedési Terv az intézmény munkaprog-

ramja, ezért végrehajtása minden vezető és 
dolgozó munkajogi kötelessége. Az újonnan 
készülő ügyrendben és a vezetőbeosztásuak 
munkaköri leírásában szerepelni kell az In-
tézkedési Tervből adódó feladatoknak is. 

1 . / Az Intézkedési Terv végrehajtását az in-
tézetve zetésnek folyamatosan, rendsze-
resen és a különböző módszerek segítsé-
gével ellenőrizni kell: 
- röpvizsgálatokkal, 
- vezetői beszámoltatásokkal, 
- fiatalokkal való beszélgetésekkel, 
- munkaértekezleteken történő megtárgya-

lásával, 
- a szakfelügyeleti vizsgálatok során stb. 

2 . / A szakmai vezetők minősítésekor, mun-
kájuk értékelésekor (jutalmazáskor, ki-
tüntetésre történő javaslatkor) mindig ki 
kell térni a fiatalokkal való foglalkozás-
ra, az adott területen az Intézkedési 
Terv végrehajtására. 

3 . / Az igazgatóság évente értékelje az Intéz-
kedés i Terv részarányos végrehajtását, s 
ezt véleményezés céljából bocsássa a 
mozgalmi és tömegszervezeti testületek 
elé. 

Kiss Jenő 

2. sz. melléklet 

Az intézményi pénzeszközök ifjúsági célokra történő 

felhasználásának terve 1981-1984.évekre 

1981. évre tervezett kifizetés 

M e g n e v e z é s ; Ft 

Vidéki főiskolán tanulók utazási költségtérítése 5.000 
Alkotó Ifjúság pályamunkák dijai 4.500 
KISZ Bizottság részére költségvetési hozzájárulás 4.500 
FSZEK ifj . kiváló dolgozó és egyéb kitüntetések 

utáni jutalom 6.000 
Alap-, középfokú könyvtáros tanfolyam, felvételi 

előkész. tanf. előadói dijai 15.000 
Szakdolgozatok, diplomamunkák kötészeti munkái 

kb. 15 fő/év 4.500 
39.500 

Az időszak következő éveiben várhatóan évi 40.000.-Ft pénzeszköz áll ren-
delkezésre. 



GONDOLATOK AZ IFJÚSÁGI PARLAMENT UTÁN 

Az emberi élet teljességéhez elenged-
hetetlen, hegy mindenki megtalálja az élet-
korának, alkatának, adottságainak, felké-
szültségének és ambicióinak megfelelő hasz-
nos tevékenységet. 

A szerencsésen megválasztott pályán 
végzett munka lehetővé teszi az egyéni vá-
gyak teljesülését, ha az elvégzendő felada-
tok arányban állnak a teljesítőképességgel; 
ha a munkahelyi kollektiva kiegyensúlyozott 
légköre segiti a termékeny, összehangolt 
együttműködést; ha megfelelő felszereltsé-
güek a munkahelyek; ha a lelkiismeretes 
munkáért járó bér nem szorul mellékfoglal-
kozásból származó jövedeleitmel való kiegé-
szítésre; s ha az - olykor szűkös - anyagi 
elismerés mellől nam hiányoznak a tárgyila-
gosan értékelő vagy éppen dicsérő szavak; 
ha azonban a fenti feltételek egyike-másika 
hiányzik, vagy az ellenkezője igaz, ez 
ujabb vágyak keletkezésének forrása. 

Az Ifjúsági Parlament alkalmat adott 
a kielégítetlen kivánságok kimondására, a 
megoldáshoz vezető javaslatok megtételére, 
a jó tapasztalatok bemutatására. 

Az intézet vezetősége által kidolgo-
zott, 1982-84-es évekre vonatkozó munka-
program a fiatalok pályakezdésének minden 
lényeges kérdésével részletesen foglalkozik, 
annak érdekében, hogy az intézet - összes 
dolgozóinak mintegy harmadát kitevő - har-
minc éven aluli munkatársai valóban hivatá-
suknak tekintsék a könyvtári munkát, be 
tudjanak illeszkedni a kisebb-nagyobb kö-
zösségek életébe, s ott jól érezzék magukat. 

A négy évvel ezelőtti Ifjúsági Parla-
ment részvevőihez képest a mostani parla-
menten sok volt az uj, eddig ismeretlen arc: 
az "akkori" fiatalok "mostani" fiatalokra 
cserélődtek. A felszólalások többsége azon-
ban évek óta visszatérő, egyáltalán nem uj 
problémák köré csoportosultak. 

Elgondolkoztató, önvizsgálatra kész-
tető volt Pobori Ágnes felszólalása, mely-
ben a KISZ-en kivüli fiatalok közötti fel-
mérés eredményét ismertette. A KlSZ-szer-
vezettől való távolmaradás okait a követ-
kezőkben jelölték meg: iskolai és korábbi 
munkahelyeken szerzett rossz tapasztalatok; 
a GYES-ről visszajöttek és a repülősök kies-
nek a KISZ látószögéből; a kulturális és 
szakmai programokat nem tartják vonzónak; 
szakmai beilleszkedésre, továbbképzésre 
nem megfelelő fórum a KISZ; nem minden mun-
kahely inspirál a tágabb emberi kapcsolatok 
kialakítására. A válaszok őszinteségében 
nem lehet kételkedni, annál furcsább, hogy 
mig a legkülönbözőbb tipusu, érdeklődésű, 

műveltségű olvasókkal folyamatosan jó kap-
csolatot tudunk kiépiteni, egymással vi-
szont már sokkal nehezebben. 

Továbbgondolásra érdemes példákat hal-
lottunk arról, hogyan lehet segítségére a 
könyvtáros - a kötelező nyolc órai munkán 
tul - a környezetében élő rászorulóknak. A 
37-es könyvtár dolgozói rendszeresen hor-
danak ki könyveket a Baba utcai mozgássé-
rültek otthonába, s tervezik a Marczibányi 
téri mozgássérültek ellátását is. 

Belső késztetésből egy kis ötletesség-
gel, a környezet tényleges szükségleteinek 
figyelembevételével meg lehet találni azo-
kat a munkaformákat is, amelyek az egyéni 
képességeket, tudást jobban felszinre hoz-
zák. Példaként emiitették a volt bőrdísz-
műves és keramikus kollégákat, akik gyer-
mekkönyvtári munkájukban is hasznosítják 
szakmai tudásukat. 

Szakszervezeti, KISZ fórumokon, s most 
az Ifjúsági Parlamenten is felmerült - Vö-
rösmarty Ágnes felszólalásában-, hogy a to-
vábbtanulásra javasoltaknak csak csekély 
hányada tesz sikeres felvételit. Vajon a 
személyzeti vezető utána néz-e, miért ez 
a sok kudarc? Szükséges-e a sikertelen fel-
vételik után újból javasolni ugyanazokat 
az embereket? Személyzeti vezetőnk, Guj-
giczerné felelősségtudata, alapossága köz-
ismert. A válaszadások során elmondta, hogy 
természetesen minden esetben érdeklődik az 
adott felsőoktatási intézménynél, ahol kész-
ségesen adnak felvilágosítást, miszerint a 
felvételizők pontszáma sok esetben meg sem 
közeliti a szükségest. 

A kérdésben kimondatlanul is benne 
van, hogy a kudarccal végződő kisérletek 
okát a felvételizők felkészületlenségében, 
lustaságában, vagy a nem megfelelő szelle-
mi képességű személyek kiválasztásában lát-
ja a felszólaló. Szerintem, ha a valóságos 
okokat fel akarjuk tárni, azon kivül, hogy 
elég szorgalmasan tanult-e a felkészülés 
időszakában, a következő kérdéseket is fel 
lehet tenni az érintetteknek: Milyen isko-
latípusban végeztek? Hányan gimnáziumban, 
/mely a továbbtanulás szempontjából a leg-
ideálisabb iskolatipus/, s hányan szakkö-
zépiskolákban, /ahol a száktárgyak oktatá-
sát tartják elsőrendűnek, a humán tárgyak 
oktatása, melyre a felvételin szükség lesz, 
háttérbe szorulnak/? 

Szándékukban állt-e már középiskolás 
korukban is a továbbtanulás? Különbözik a 
tanulás intenzitása azoknál a tanulóknál, 
akik a négy év során tudatosan készülnek 
valamely felsőoktatási intézménybe, s szük-



ségük van a 10 pontot érő érettségi bizo-
nyítványra, s azoknál a tanulóknál, akik 
családjuk gyengébb anyagi helyzete, vagy 
más okok miatt nem tervezik az érettségi 
megszerzése utáni tanulást. Az intézethez 
kerülésüket megelőzően megpróbáltak-e már 
nappali tagozatra jelentkezni? Hányan van-
nak, akik a szakképzettségüknek megfelelő, 
de általuk nem szivesen végzett munkát vál-
tották fel a könyvtárossággal? Könyvtár-
kezelőségük első hónapjaiban gondoltak-e 
először a diplcma megszerzésére, mivel ez 
intézetünkben egzisztenciális kérdés? Há-
nyan származnak értelmiségi, s hányan mun-
kás vagy parasztcsaládból? Könyvtár szakos 
egyetemisták körében végzett vizsgálatok 
kimutatták, hogy az e szakmát választók 
75 %-a lesz diplomája megszerzése után csa-
ládjában az első generációs értelmiségi. A 
kérdésfeltevést lehetne még folytatni. 

A válaszokból kiderülhetne, hányan in- -
dúltak valóban rossz rajttal. Nekik külö-
nösen igyekezniük kell hátrányukat a rend-
szeres tanulásból való, 2-3 éves kiesés 
után, 8 órás munkájuk mellett pótolni. S 
kik azok, akiknek szorgalmát méltán érheti 
kifogás? 

Arra nincs módcm, hogy az elhangzott 
vélemények, válaszok mindegyikét felidéz-
zem. Az Intézkedési Terv következő hárem 
évre szóló feladatai mind a fiatalokat, 
mind az idősebbeket, a beosztottakat és ve-
zetőket azonos ritmusu, egymásra figyelő 
munkára ösztönzi, hiszen a célok azonosak. 
Ehhez, mint a Parlamenten látható volt, a 
jószándék megvan, a megvalósításhoz pedig 
több pénzen kivül, akarat és korikrét cse-
lekvés szükséges. 

KUKLA JOHANNA 

GYENGÉNLÁTÓ GYERMEKOLVASÓK 
AZ 5. SZ. KÖNYVTÁRBAN 

Könyvtárunk gyermekrészlegében évek ó-
ta rendszeresen fogadjuk a Gyengénlátók Ál-
talános Iskolájának felsőtagozatos tanulóit. 
Bentlakásos iskolájuk a közelünkben lévő 
Vakok Intézetében működik. 

Nevelőtanáraik a speciális nevelést és 
foglalkozást igénylő munkát igazi hivatás-
tudattal végzik. Ennek köszönhető, hogy a 
gyerekeket a helyzetükből adódó hátrányok 
csökkentésével igyekeznek tartalmas életre 
nevelni, amibe az olvasás is beletartozik. 
Könyvtárunk munkája itt kapcsolódik a ne-
velők tevékenységéhez. 

A gyerekek rendszeresen, csoportosan 
jönnek könyvtárunkba, legtöbbször kölcsön-
zésre, alkalmanként csoportos foglalkozás-
ra. Az egyszerű kölcsönzés is speciális 
odafigyelést kiván a könyvtárosoktól. 

A gyerekek szembetegségei különbözőek, 
legtöbbjük szemhibája olyan mértékű, hogy 
szemüveggel sem korrigálható. Ezért szá-
mukra a könyvek kiválasztása sem egyszerű 
dolog, s igy a könyvtáros segitségére na-
gyobb mértékben támaszkodnak mint az egész-
séges szemű gyerekek. Külön-külön kell min-
den gyerekkel foglalkozni ahhoz, hogy mind-
egyik megtalálja a kedvére való olvasniva-
lót. 

Elsődlegesek a tartalmi szempontok, 
hiszen szemük gyengesége miatt korlátozot-
tabbak az olvasási lehetőségeik. Ezért a 
könyvtáros feladata, hogy ebben a behatá-
rolt olvasói tevékenységben az értékes i-
rodalmi alkotások kapjanak elsősorban sze-
repet. 

Ezen túlmenően nem hanyagolhatók el a 
könyvek nyomdatechnikai szempontjai sem, pl. 

a betű szedése és nagysága, a szöveg sűrűsé-
ge stb. 

Száimukra az illusztrált könyvek is 
nagyobb jelentőséggel bimak, imint egyéb-
ként, hiszen a leirt események megjelení-
tését, átélését fokozzák. Korlátozott lá-
tásuk megakadályozza őket abban, hogy a 
valóságban bizonyos dolgokat érzékeljenek 
- az illusztráció ezt némileg pótolja. 

A könyvtárosoknak minden segitséget és 
ajánlást kellő tapintattal kell megoldaniuk. 

A számukra rendezett csoportos foglal-
kozások alkalmával könyvismertetéseket, fel-
olvasásokat rendezünk lemezhallgatással egy-
bekötve . 

Gyermekrészlegünkben rendezett, isko-
lák között meghirdetett pályázatokon, vetél-
kedőkön részt vesznek és jó eredménnyel sze-
repelnek. 

Pedagógusaikkal a könyvtárosok kapcso-
lata bensőséges. A velük való beszélgetések 
alkalmával az aktuális kérdéseket személy-
re szólóan megbeszéljük. 

Könyvtárunkban minden könyvtáros szív-
ügyének tekinti a gyengénlátó gyerekekkel 
való foglalkozást, s ezt a gyerekek érzik 
is. Szivesen járnak a könyvtárba, szivesen 
kapcsolódnak be egy-egy vetélkedőbe és a 
rendezvényekbe, s a velük való törődést 
lehetőségeikhez mérten viszonozzák. 

Abban a reményben végezzük munkánkat, 
hogy mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy ezek 
a gyerekek is megtalálják helyüket az élet-
ben, s a későbbiekben könyvszerető felnőt-
tekké váljanak. 

RÉPÁSI JÁNOSNÉ 



UTAK A BUDAPESTI INTEGRÁCIÓHOZ 
MERRE? MENJÜNK? EGYÜTT? 

A szaksajtóban és a szakmai fórumokon 
egyre több szó esik a könyvtárak együttmű-
ködéséről és az integrációról. Sajnos több-
nyire csak az igényt hangoztatják, a meg-
valósításához vezető utat, lehetőségeket 
nemigen részletezik. Pedig hogy az elv 
elég kedvező színben tűnjön fel a fenntar-
tó testületek és a szakemberek előtt, a 
lehetséges modelleket is érdemes lenne ki-
dolgozni, megismerve és általánosítva az 
eddig spontán módon létrejött gyakorlatot. 

Számomra az alcim minden egyes szavát 
már nem kell külön-külön megkérdőjelezni, 
a kérdés igy hangzik: Merre menjünk együtt? 
Hogy idáig eljutottam, annak története van, 
szeretném elmondani és örülnék, ha olvasó-
im nem éreznék azt, hogy nem tartozik a 
tárgyhoz. 

Sajnos a kérdésre a választ még nem 
tudom, csak latolgathatom /szórványos ta-
pasztalataim alapján/ s arra kérem olvasó-
imat, gondolcm, ezzel a szerkesztőség is 
egyetért, hogy gondolkodjanak velünk együtt 
s egészitsék ki a lehetőségek igen hiányos 
felsorolását. Mielőtt azonban ezek ismerte-
tésére rátérnék, következzék a vallomás. 

Együtt? 
Amikor a hatvanas évek elején tanul-

mányaim befejezéséhez közeledtem, hárem 
állás-lehetőség közül választhattam: 
- az Egyetemi Könyvtárban, ahol ötödévben 
gyakoroltam, mindenkit tartóztattak, jobb 
hiján maradhattam volna én is; 

- az akkori ÉDOK /Épitéstudományi Dokumen-
tációs Központ, ma ÉTK/ könyvtárába is 
kerestek embereket, el is mentem tájé-
kozódni, s noha a ttf-ről már hallottam, 
ehhez saját munkánmai hozzájárulni nem 
mutatkozott számomra különösen vonzónak; 

- végül az döntött, hogy tanulmányaim köz-
ben két és fél évig a Nyomdászszakszerve-
zet könyvtárában, majd a Vasasszakszer-
vezet körzeti könyvtárában dolgoztam. 
Ismertem és szerettem a szákszervezeti 
könyvtári munkát, ezért a jelenlegi mun-
kahelyemet választottam. 

Már a döntésnél tudtam, hogy nem lesz 
módcm arra, hogy valamelyik könyvtári mun-
kanemben specializálódjak, de ezt szivesen 
feláldoztam azért, hogy a munka teljes ská-
láját - amely abban az időben nem volt tul 
széles - végezhessem. S noha időközben tet-
tem egy kitérőt /a Ganz-MÁVAG szakszerve-
zeti, majd a SZOT szakkönyvtárában dolgoz-
tam, a két helyen együtt nyolc évig/, csak 
a munkakörülmények, s nem a munka tántorí-
tott el eredeti munkahelyemtől. 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárat eb-
ben az időben még nem ismertem. /Egyszer 
ugyan az unokahugom kérésére beiratkoztam, 
két könyvet kikölcsönöztem számára, amelyeket 
ő nem volt rest elvesziteni, igy aztán fi-
zethettem - de ez, ugy vélem, nem a legal-
kalmasabb mód a könyvtárhálózat megismeré-
sére./ Középiskolás koránban a Sashegyen 
az akkor létrejött Arany János 12 osztályos 
iskola könyvtárát látogattam, segédkeztem 
a könyvtárosnak és egyben előolvasó is vol-
tam. Ma is szeretettel őrzőn a jutalom-
könyvet, amelyet ott kaptan "Könyvtárunk 
legszorgalmasabb olvasójának - Kútvölgyi 
Ferencné könyvtáros" beírással. 

Nem maradtam jó könyvtár nélkül később, 
egyetemista koromban sem: az Eötvös Kollé-
gium könyvtárában olvastam, olvasmányaim 
megválasztásában avatott vezetem-segitem 
Sánta Ferenc volt, akkor még kezdő próza-
iró. Közben természetesen olvastam azokból 
a könyvtárakból is, ahol dolgoztam, a szak-
dolgozatomhoz az anyagot a Széchényi Könyv-
tárban gyűjtöttem, vizsgaidőszakban is több-
nyire ott készültem a "fapados" nagyolvasó-
ban; kényelmesebb időszakokban szivesen jár-
tam az Országgyűlési Könyvtárba is. 

Ezért aztán a Szabó Ervin Könyvtárat 
nem ismertem, hallomásból szerzett infor-
mációim, s mások fenntartásai alapján Ítél-
tem meg. 

Félek, hogy nem egyedül voltam, sze-
mélyes tapasztalatok hiján elfogult a "kon-
kurencia" iránt, s arról sem vagyok meg-
győződve, hogy a multidő indokolt-e? 

Ebben az időben, a magam számára a 
tanácsi és szakszervezeti könyvtárakat a 
következő kép szimbolizálta: régi Kincses 
kalendáriumokban láttam azt, hogy egy kis-
fiú kézenfogva vezet egy még kisebb lányt. 
Ugy véltem, hogy ez a szakszervezeti és 
tanácsi közművelődési könyvtárak szimbólu-
ma is lehetne, azzal a különbséggel, hogy 
nem fogják egymás kezét... 

A továbbiakban szerencsésen alakult 
a sorsom és a szakmai pályafutásom. Közvet-
len felettesem, Karácsonyi Jánosné felada-
tokat adott és megbízásokat továbbitott 
szánomra. Igy előbb a könyvtári propagan-
damunkában mérhettem meg magam, majd a 
Könyvtárosnak Írhattam nagy, összegző ta-
nulmányt, 1965-ben, A szocialista brigádok 
és az olvasás cinmel. Ezek kapcsán a KMK 
Pelejtei Tibor vezette propagandabizott-
ság munkájába is bekapcsolódhattam, más 
szakmai fórumokon is megfordultam, ahol 



a Szabó Ervin Könyvtárban dolgozókkal -
Csamor Tiborral, Hajduné Drechsler Ágival, 
Hargitai Nándornéval, Mikó Zoltánnal, Mitru 
Ibolyával, Pataki Ferenccel, Sándor Ottó-
néval és másokkal - is megismerkedhettem, 
a közösen végzett munka révén. Ezzel kap-
csolatos a következő emlékem: 

A hatvanas évek közepe táján a Propa-
gandabizottság Zalaegerszegen szervezett 
tájértekezletet. /Az is szerencse volt, 
hogy a munkabizottság nem mindig egy he-
lyen ülésezett, hanem szerte az országban, 
s a propagandamunka legjobb gyakorlatát is-
merhettük meg egy-egy kiszállás alkalmával./ 
Zalaegerszegre kora reggel indultunk. Be-
hivtak, leültettek egy fülkébe. Csak amikor 
világosodni kezdett, néztem körül, s lát-
tam, hogy körben csupa szabóervines kollé-
ga ül - közöttük Gönczi Imre, aki akkor • 
még újpesti könyvtárvezető volt -. "Szent 
Isten, be vagyok keritve" - panaszkodtam... 

Még egy fontos dolog, amit figyelembe 
kell venni a kérdés történeténél. 1961-ben 
került a Szakszervezetek Budapesti Tanácsa 
Kulturális Osztályára könyvtárügyi előadó-
nak Balogh György. Ö csendben és kitartóan, 
céltudatosan munkálkodott 13 éven át azon, 
hogy a közös célok felé egyirányba, s le-
hetőleg együtt menjünk. Azóta irég nem pó-
tolt vesztesége szakszervezeti könyvtár-
mozgalmunknak, hogy a budapesti "kis csú-
cson" nincs olyan ember, aki kitartóan, 
hosszabb távon ösztönözné a szakszervezeti 
hálózatokat a "nagyobb testvér" kinálta le-
hetőségek igénybevételére. Gyurka pálya-
futása számomra azt is példázza, hogy a 
felismert célok felé kitartóan kell töre-
kedni, s az alapigazságokat is állandóan 
hangoztatni kell. Mert ő sem a sikerekkel 
kezdte uj beosztásában. Ma is előttem van, 
ahogy vastag sinadrágban, bakancsban meg-
jelent egy-egy értekezleten. S kezdetben 
az ösztönzésére én is a kifogásokat keres-
tem, hogy egy-egy ötlet miért nem valósit-
ható meg mig végül egymástól távol dol-
gozó munkatársakként segitettük egymást, 
többek között a Szabó Ervin Könyvtárral 
folytatott együttműködésben is. 

"A rossz, mit ember tesz, túléli őt, 
A jó gyakorta sirbaszáll vele" - ez sajnos, 
rá is vonatkozik. Elvesztettük őt, s vele 
együtt az együttműködés szervezeti formáit 
és lehetőségeit is. Reméljük, hogy csak át-
menetileg. /Nem tudom, azóta volt-e olyan 
gyakorisággal közös értekezlet, továbbkép-
zés, találkozási lehetőség az SZET szerve-
zésében? Mert nem elég elvben hirdetni az 
együttműködést, s annak fontosságát, s vé-
gül az integrációt; az együttműködési meg-
állapodások is csak ugy valósulnak mag, ha 
van, aki szorgalmazza végrehajtásukat.../ 

A méltányosság és a teljesség igénye 
mondatja velem, hogy a SZOT könyvtárügyi 
előadója az első időszákban Kiss Jenő volt, 
ő is "teljes súlyával és tekintélyével" 

szorgalmazta az együttműködést. Ma uj he-
lyén, a másik oldalról tehet nagyon sokat 
a régi ügy érdekében. Utódja a SZOT-ban 
Gönczi Imre lett, aki előélete alapján is 
az ügy elkötelezettje volt. /A területi 
elv, illetve munkamegosztás alapján azon-
ban a budapesti együttműködés szorgalmazá-
sa elsősorban az SZBT könyvtárügyi előadó-
jának a munkakörébe tartozik./ 

Menjünk? 
Felmerülhet az a kérdés a kollégákban, 

hogy a jelenlegi helyzetben próbáljunk-e 
valamerre haladni, próbáljuk-e tevékenysé-
günket változtatni, alakitani, vagy örül-
jünk annak, ami van, s maradjunk nyugod-

tan, ne veszélyeztessük azt, amit nagyne-
hezen sikerült megvalósítani, létrehozni? 
Szerintem a válasz csak igen lehet, saját 
tevékenységünk kritikus szemlélete, éssze-
rűsítése ma még fontosabb, mint a nagyobb 
lehetőségekkel kecsegtető időszakokban volt 
/bár ilyenek, emlékezetem szerint, nemigen 
voltak, csak visszanézve; a kulturális le-
hetőségek hosszabb távon mindig közepesek 
voltak: rosszabbak, mint az előző, s job-
bak, mint a következő időszaké.../ Ez alól 
talán a hetvenes évek első fele a kivétel, 
s főleg vidéken, amikor több megyei könyv-
tár stb. született. 

Ma a tudatosabb tervezés, a meglévő 
eszközök legfontosabb célokra forditása és 
leghatékonyabb kamatoztatása fontosabb, 
mint bármikor volt. Haladjunk tehát meg-
fontoltabban, az igények valósághübb isme-
retében, s mégha lassabban is. Ne hagyjuk 
magunkat, energiáinkat elernyeszteni, mond-
ván: "Úgysincs erre /semmire/ lehetőségünk!" 
Mert csak egy életünk van, s az nem mind-
egy, hogy hogyan telik el, s mi marad /ma-
rad-e valami/ utánunk? Mindannyiunk hit-
vallása lehet Tóth Árpád, jelenlegi körül-
ményeinkre illő, ars poétikája /csak a köl-
tő helyett könyvtárost, a költsön helyett 
tervezgessen-t kell gondolni / : 

" szegény 
Magyar költő, bár félholtan is, költsön: 
Hátha a magyar Jövő szebben épül, 
ha szivünk vérét vakolatul venné: 
Elénk bus szimbólummá ekként szépül 
A balladás Kcmives Kelemenné!" 

A továbbiakban rátérek tulajdonképpeni 
mondanivalómra, a fejlődés és fejlesztés 
irányaira, az együttműködés általam ismert 
és folytatható formáira, lehetőségeire. 

Merre? 
A szubjektiv feltételek az együttmű-

ködéshez /s annak kiterjesztéséhez, állan-
dósításához/ jórészt adottak. Nézzük hát 
a szintenkénti együttműködési módokat. 

a./ Helyi /kerületi/ együttműködés 
Tulajdonképpen már az is együttműkö-

dés, ha két, egymás közelében működő, más-
más hálózatba tartozó intézmény vállalt fel-
adatait korszerű ¡módszerekkel, korrektül 



végzi. Intézményes együttműködés hiányában 
sem kell például a kőbányai szakszerveze-
ti könyvtáraknak zenei részleget, fonoté-
kát létesiteniök, ha tudnak róla, hogy a 
Pataky Művelődési Központban működő Szabó 
Ervin kerületi könyvtárban jól felszerelt 
hangtári szolgáltatásokat vehetnek igénybe 
a könyvtárosok és olvasóik. /A szolgálta-
tások korrekt végzéséhez a tájékoztatás is 
hozzátartozik, tehát a vonzáskörzetben, ke-
rületben dolgozók, lakók, s főleg az intéz-
mények szolgáltatásokról való tájékozottsá-
gát természetesnek és kézenfekvőnek tartom./ 

Az együttműködés következő fokozata, 
ha az egymás közelében működő könyvtárak 
a feladatokon osztoznak meg. /Csepelen kö-
rülbelül egy évtizede jött létre funkció-
megosztás: a gyermekkönyvtári szolgálatot 
a Rákóczi Ferenc uti Szabó Ervin Könyvtár, 
a felnőtt lakosság és az üzemi dolgozók el-
látását pedig a Vasmű szakszervezeti könyv-
tára vállalta. Más kérdés, hogy a "szerep-
osztásban" vállalt feladatot hosszú távon 
kell folytatni, s a csepeli Szabó Ervin 
gyermekkönyvtár pedig megszűnt, s ezzel a 
Munkásotthonban gyermekkönyvtárat is létre 
kellett hozni / 

Az együttműködés szervezeti és egyéb 
előfeltételeiről is hadd essék itt szó. 
Többen vagyunk ebben a kis országban is, 
azonos, vagy hasonló szakmában dolgozók, 
akik nem ismerjük egymást, egymás munkáját, 
s nem is vesszük magunknak a fáradságot, 
hogy a szakirodalomból tájékozódjunk róla. 
Ebből aztán sok fenntartás ered. Ezért alap-
vetőnek tartom, hogy alkalom legyen a sze-
mélyes találkozásokra, egymás megismeré-
sére. A közös munka pedig egy-egy intéz-
mény szolgáltatási képességét és készsé-
gét is megmutatja, s igy a személyes ta-
pasztalás hitelével tudjuk mozgósitani ol-
vasóinkat, munkatársainkat a társintéz-
mények lehetőségeinek, szolgáltatásainak 
igénybevételére. Ezért is jó kezdeményezés-
nek tartottam a X. kerületi könyvtári bi-
zottság létrehozását a kerületi tanács 
által. /Ennek egy-két ülésén, kőbányai le-
téti könyvtárak instruktoraként, magam is 
részt vehettem./ 

Az egymás lehetőségeinek igénybevéte-
lére is egy-két jó példa: a Ganz-MÂVAG 
Művelődési Központ Könyvtára rendezvényei-
re, rendezvénysorozataira a 44. könyvtár, 
Forgács Tibomé és munkatársai mozgósitot-
ták önképző kiscsoportjuk tagjait, a fia-
talokat; a szakszervezeti könyvtár pedig 
az egyik együttműködő szocialista brigádot 
vitte el a kerületi könyvtár olvasótermé-
be, s ott Fenákel Judittal találkoztak, 
beszélgettek... Terveztük az akkor létre-
jövő szakszervezeti könyvtári fonotéka és 
hordozható berendezéseinek közös haszná-
latát is. 

Tanulságos és hasznos volt számunkra 
az is, amikor kézikönyvtáraink katalógusa-

it hasonlitottuk össze: deziderátum jegy-
zékünk ekkor fontos müvekkel gyarapodott. 

Az együttműködés gyakorlati kipróbá-
lására jó alkalom, ha egy-egy akció érde-
kében, meghatározott időtartamra terveznek 
közös munkát. Erre napjainkban az Olvasó 
Ifjúságért pályázat érdekében lenne szük-
ség: az egymás közelében működő szakszer-
vezeti és tanácsi könyvtárak az ifjúság 
szervezésében, mozgósításában együtt ter-
vezhetik és végezhetik tevékenységüket. 
Ez különösen akkor elengedhetetlen, ha ke-
rületi szintű vetélkedő, akcióprogram stb. 
is lehetővé és szükségessé teszi az együt-
tes cselekvést. Természetes, hogy a fela-
datelhatárolás keretében könyvtárlátoga-
tásra a legtöbbet tudó és kináló könyv-
tárba érdemes mozgósitani a fiatalok lá-
togató csoportjait; önmüvelődő kiscsoport 
minden könyvtárban működhetne; az irodalom-
és könyvpropaganda rendezvényeket ahol er-
re hely és mód van, ott érdemes szervezni, 
de együtt /a nagyobb látogatottság bizto-
sítására és költségmegtakarító célzattal/. 

Elképzelhetőnek tartom azt is, hogy 
Budapest egy-egy kerületében, más rendez-
vénysorozat, vagy akció segitésére, vagy 
a helytörténeti munka közös végzésére az 
egymás mellett működő tanácsi és szakszer-
vezeti könyvtárak, valamint az üzemi mű-
szaki könyvtárak munkatársaiból alkotó-
csoportokat hoznak létre. Örvendetesen 
fellendült a helytörténeti kutatás a fő-
város centenáriuma /és az un. kerületi ve-
télkedők - a Fekete-fehér, igen-nem -/ 
időszakában. Ennek néhány kerületben kéz-
zel fogható eredményei is születtek /Kő-
bánya története, Terézváros munkásmozgal-
ma , Józsefvárosi Lexikon stb./. Ez a mun-
ka azóta, legalábbis Budapesten, megle-
hetősen alábbhagyott, pedig a jelentősé-
gét - többek között a fiatalság hazafiság-
ra való nevelésében - könnyű belátni. A 
legtöbb helyen még pénz is lenne a kuta-
tómunka, a nyomdai kiadás stb. finanszi-
rozására, s az integrált kutatás egymaga 
is feleslegessé tenne sok külön-külön /egy 
kaptafára készülő, s mégis igen vegyes e-
redményeket hozó és drága/ üzemtörténet 
megirását. A helytörténeti munka "gazdája" 
a Hazafias Népfront, ilyen célú kutatócso-
portokat kerületi bizottságainak kellene 
létrehoznia. 

A területi szintű együttműködés for-
mái, fokozatai tehát a következők: 
a./ egymás munkájának kölcsönös és ala-

pos megismerése, a szolgáltatások 
közös használata és propagálásáa 
/készülhetne például kerületi könyv-
tárakat ismertető közös kiadvány is/ 

b./ furikcióelhatárolások /esetleges 
gyűjtőköri együttműködés és egymás 
könyvvel, információs szolgáltatás-
sal stb. segitése/ 

c./ közös munkákban való részvétel, kö-



zös értekezletek és továbbképzés -
például a könyvismeretben -, a köny-
ves ünnepek közös szervezése stb. 

Budapesten jelenleg nem tartom keresz-
tülvihetőnek és célszerűnek azt, amely vi-
déken néhány helyen már bevált gyakorlat: 
nevezetesen azt, hogy a FSZEK valamely 
könyvtára letéti ellátó tevékenységet gya-
koroljon. A továbbiakban azonban az egysé-
gekben, ahol erre hely, célszerűen meg-
alapozott és fejlesztett letéti könyvállo-
mány, jártas, a letéti ellátó munkában ta-
pasztalt könyvtáros és a fejlesztéshez meg-
felelő pénz is rendelkezésre áll majd, meg 
lehetne kisérelni a központi könyvtárral 
nem rendelkező szakmák kisebb munkahelyei-
nek ellátását; a kisérletet az SZBT, il-
letve az érdekelt szakmák megkeresésével 
kellene kezdeni. 

S ezzel eljutottunk a helyi együtt-
működésektől a hálózatközi együttműködésig. 
Hogyan képzelhető el, mondjuk egy nagy 
szakszervezet központi könyvtára és egy 
kerületi főkönyvtár, vagy a budapesti szak-
szervezeti központi könyvtárak és a FSZEK 
központjának együttműködése? 

b./ Hálózatok közötti együttműködés 
A tagkönyvtárak közötti együttműködés 

feltételezi a könyvtárak azonos, vagy egy-
mást megközelitő fejlettségi'szintjét. Kü-
lönben az egyik könyvtár csak kap, s nem 
tud senmit sem cserébe adni; a fejlettebb 
intézmény pedig csak ad, s nem lesz érde-
kelt az együttműködés fenntartásában. Ez 
is az arányos fejlesztést sürgeti. 

Ugy érzem, hogy a nagyobb szakszerve-
zeti könyvtárak /s még inkább a központi 
könyvtárak/ most értek el olyan szákmai 
fejlettségi szintet, hogy egyenrangú fél-
ként együttműködhetnek a FSZEK központjá-
val. Ez a mi hálózatunkban is igy van, s 
nyugodtan állithatom, nem veheti senki sem 
dicsekvésnek, hiszen ez a fejlődés jórészt 
a távollétem időszakában következett be. 
S még további lehetőségeket biztosit majd 
számunkra, az együttműködésben is, ha vég-
re-valahára létrejön majd uj központi 
könyvtárunk.Ezt ugyan sajnos nem tudjuk, 
mint terveztük, közösen megépiteni és mű-
ködtetni, az együttműködés számára azon-
ban mégis uj távlatokat nyit meg. 

Továbbfolytathatónak és -folytatandó-
nak érzem azt, hogy a hálózati központok 
rendszeresen értesülhessenek, rendelhesse-
nek a propaganda osztály kiadványaiból, a 
bibliográfiai osztály összeállításaiból. 
A párhuzamos kiadványok elkerülésére ve-
zethetne a kiadványtervek egyeztetése, 
összehangolása különösen rövid távon, mond-
juk évente kicserélve az elképzeléseket. 
A későbbiekben bizonyos szakosodás is el-
képzelhető: a szakszervezeti hálózatok a 
plakátok, könyvjelzők, röplapok és röp-
lap-bibliográfiák, a FSZEK a nagyobb ter-

jedelmű tematikus bibliográfiák, képes vá-
lasztólapok stb. kiadását vállalhatná. 
/Például A mi könyveink cimü régi kiadványt 
kellene - az anyaggyűjtést a törzsállo-
mányra korlátozva - kiadni. Ezt és éven-
kénti pótlását minden szakszervezeti 
könyvtár is használhatná./ 

A Budapest-gyűjteményt a hely- és ü-
zemtörténeti munka fellenditése, annak ha-
tékonyabb könyvtári segitése érdekében 
lenne érdemes megismertetni a központi 
könyvtárak, irajd egy-egy hálózat függet-
lenített könyvtárosaival 
Biztos, hogy a Kerületi Figyelő c. soro-
zathoz egy nagyobb szakszervezeti könyv-
tár is hozzáadhatná üzemének jelentősebb 
publikációit, s a róla szóló irodalmat. 

A hálózati és felügyeleti osztály-
lyal is elképzelhető az intézményes együtt-
működés. Közösen meg lehetne irni például 
a munkásolvasókkal, a bejárókkal, a szo-
cialista brigádtagokkal való egyéni fog-
lalkozás módszereit, az üzemi kis- és na-
gyobb közösségekkel való kapcsolatterem-
tés módszereit stb. Elképzelhető számom-
ra az is, hogy a következő két éves idő-
szakban együtt pályázzunk az Olvasó Ifjú-
ságért akcióival/közös módszertani munka, 
helyi megbeszélések és tapasztalatcserék 
stb. adhatnának lehetőséget az egymást 
segitő, együttes cselekvésre/ Célszerűnek, 
s szakmailag megtermékenyítőnek tartanám, 
ha egy-egy uj kerületi könyvtárba - bejá-
rödása után - meghivnák a kerületben mű-
ködő minden könyvtár: szakszervezeti le-
téti és önálló, valamint az üzemi műszaki 
könyvtárak munkatársait, s számukra bemu-
tatnák a kinált, s olvasóik számára is 
igénybevehető szolgáltatásokat. Tájékozó-
dás végett magam is elnennék néhány ilyen 
könyvtárlátogatásra, hogy például az épi-
tésre, a funkcionális tervezésre vonatko-
zó tapasztalatokat, ötleteket és jártas-
ságot szerezhessek... 

Szívesen eljárnánk olyan rendezvények-
re is, ahol egy-egy időszak /ünnepi könyv-
hét, téli könyvvásár, költészet napja stb./ 
kinálatát mutatják be, s előadóművészek 
segítségével hangolják rá a könyvtárost is 
az olvasásra. Örömmel mentem el tavaly a 
Patakyba a József Attila emlékmüsorra, s 
nagyon élveztem az összeállítást - az 
előadást kevésbé, a mi műsorunk Fodor 
András és Havas Judit közreműködésével 
jobb volt -, Kár, hogy ezen szakszerveze-
ti könyvtáros kollégával nem találkoztam. 
Hely pedig lett volna nég számukra is 

Szivesen elküldenénk néhány függet-
lenített - jobbára szerződéses, végzett-
séggel nég nem rendelkező - könyvtárosun-
kat a könyvtárkezelői tanfolyamra... és 
sorolhatnám vég nélkül tovább, hogy mi 
lenne jó, hasznos és kellenes számunkra. 
De nem teszem, mert Oscar Wilde szerint 
"Aki ki akar meriteni egy tárgyat, az ki-



meríti hallgatóit" - és az olvasóit is. íténnyel búcsúzom a tiszteletre méltó 
Én pedig ezt nem szeretném, sőt! Remélem, "konkurrenciától"... 
hogy ha néhányan tollat ragadnak, abból 
okosabb dolog sül ki, mintha vég nélkül ARNÓTH KÁROLY 
gyötörném én az agyamat. S ezzel a re- /Vasas Központi Könyvtár/ 

FŐKÖNYVTÁR! RENDSZER A XII. KERÜLETBEN 

Közel harminc éve, 1952-ben nyüt meg 
a Xn. kerületben a 38-as kerületi könyvtár. 
Gyermek és felnőtt részleg együtt, a Böször-o 
ményi ut 34-ben, kicsiny, alig 100 m -es he-
lyiségben. 

A kerület központjától messzebb eső te-
rületekre fiókok létrehozásával biztosították a 
könyvtári ellátást. Az l - e s fiókot a Szabad-
sághegyen, a 2-es fiókot a Törökbálinti uton 
nyitották meg. 

Az évek folyamán a könyvtár, olvasói 
számának és állományának növekedésével ki-
nőtte a helyiséget. S igy nagy előrelépést j e -
lentett, mind technikailag, mind a tartalmi 
munkában az 1968-ban történt szétválás. A 
felnőtt részleg a Böszörményi ut 13-15 alá, 
a volt OTP helyiségeibe költözött. A külön-
válás szervezetileg is megtörtént, a gyermek 
részleg önálló könyvtárként kezdte meg mű-
ködését. 

1978. junius 1-én egyesült újra a két 
részleg, kibővítve egy újonnan létesített gyer-
mekfiókkal. A főkönyvtári funkciót kapott ke-
rületi könyvtár középfokon látja el szolgálta-
tási feladatait. A kerületi könyvtári hálózat 
öt egységből áll, a gyermek és a felnőtt rész-
legen kivül három fiók, egy gyermek, egy fel -
nőtt és egy vegyes áll olvasóink rendelkezésé-
re. 

A 77 000 kötetes állományból 22 000 
gyermek, 55 000 felnőtt könyv, a fiókokban 
kb. 12 000 kötet van. A törzslapos nyüván-
tartásban a fiókokban lévő könyveket külön-
böző szinü jellel látjuk el. 
Kézikönyvtári állomány két fiókban - l - e s , 
2-esben - nincs, illetve az ott lévő néhány 
lexikon nem tekinthető annak. A gyermek és 
a felnőtt részleg kézikönyvtári állománya igen 
gazdag. Az uj gyermekfiók állományát a szük-
ségletnek megfelelően egészítjük ki, gyarapít-
juk. 
A rossz körülmények, helyszűke miatt az ál -
lomány törzslapjai nincsenek egy helyen, a 
gyermekkönyveké a gyermekrészlegben, a 

felnőtt könyveké a felnőttrészlegben. A köny-
vek bedolgozása a felnőttrészlegben történik. 

A könyvtár népszerűsítésére minden le -
hetőséget megragadunk /könyvtárbemutatók, 
előadások, iró-olvasó találkozók, kiállítások 
stb./ Az utolsó két év adatai olvasóink szá-
mának növekedését mutatják. 
1980 október hónapban 6494 beiratkozott kö-
zül 2279 gyermek; középiskolás, ipari tanu-
ló és főiskolás pedig 827, 1981 októberi ada-
tai szerint 6735 olvasó közül 2343 gyermek, 
924 fő pedig az ipari tanuló, közép- illetve 
főiskolás. 

Munkamegbeszéléseket rendszertelenül 
tartunk, idejüket, számukat a felmerült prob-
lémák, a tájékoztatásra kapott anyagok stb. 
határozzák meg. 

A gyermekrészleg vezetője egyben a 
könyvtárvezető helyettese is, egymás tájékoz-
tatása személyesen vagy telefonon mindenna-
pos. 

A könyvtár vezetője tagja a Tanács Köz-
művelődési Munkacsoportjának, a Hazafias 
Népfront Művelődéspolitikai Munkabizottságá-
nak. Ezeken a fórumokon is igyekszünk a ke-
rület közművelődési munkájába bekapcsolód-
ni és lehetőségeink, eszközeink felhasználá-
sával segíteni ezt a munkát, ugyanakkor könyv-
tári szolgáltatásainkat népszerűsíteni. 

Az oktatási intézményekkel kialakított 
kapcsolat nagyban alakítja, befolyásolja mun-
kánkat, amely az óvodáktól a középiskoláig 
sokrétű, szines programokból áll. 

Bizonyos, hogy könyvtárunk közel sem 
felel meg a közművelődés korszerű követel-
ményeinek /helyszűke, zsúfoltság/, mégis 
vagy talán éppen ezért is ugy érezzük hogy 
az összevonás jelentős volt, az anyagiak ösz -
szevontabb felhasználásával, az ügyvitel rész-
beni egyszerűsítésével, a kerületi könyvtáro-
sok kollektívájának egységesítésével előbbre 
léptünk. 

Samu Gizella 



AZ AKTÍV KÖNYVTÁRHASZNÁLATRA NEVELÉS 
PROBLÉMÁI A BUDAPESTI KÖZMŰVELŐDÉSI 

KÖNYVTÁRAKBAN 
"Már az óvodás korban meg kell kezdem a 
könyv- és könyvtárhasználatra való nevelést, 
az általános és középfokú iskolák pedig a tan-
anyag elsajátításának és általában az ismeret-
szerzésnek nélkülözhetetlen módszereként fe j -
lesszék ki minden tanulóban a könyvtárhasz-
nálat készségét és szokásait;" propagálni 
kell a különféle /könyvtári/ szolgáltatásokat, 
meg kell ismertetni igénybevételük módját." 
/Idézet a IV. Országos Könyvtárügyi Konfe-
rencia Ajánlásai-ból/. 

A konferencia hangsúlyosan foglalkozott 
a gyermekek és fiatalok könyvtárhasználatra 
nevelésének kérdéseivel. Ennek szellemében 
készítettük elő az ifjúsági és gyermekkönyv-
tárosok szekciójának együttes ülését a kapos-
vári vándorgyűlésre. Bennünket, gyermek-
könyvtárosokat a gyermekek és az ifjúság 
könyv- és könyvtárhasználatra nevelésének, 
az aktiv könyvtárhasználat folyamatának prob-
lémái régóta foglalkoztatnak. E kérdésekről 
már többször vitatkoztunk külön-külön szek-
cióüléseken is. Tény, hogy a korosztályok 
könyvtári érdeklődése fokozatosan csökken: 
Veszprémben egy 1973-as felmérés szerint 
az általános iskolások csaknem 50 %-a, a 
15-18 évesek 37,5 %-a, a 20-24 évesek 20 % 
alatt tagjai a közművelődési könyvtáraknak, 
mig később ez az arány 15 % körül stagnál. 
/Balogh Ferencné: Közművelődési könyvtára-
ink ifjúsági szolgálata. = Fiatalok a könyv-
tárban. Bp. 1973, NPI. / . A budapesti arány 
ennél rosszabb /itt csak az általános iskolás 
korúak és az összes beiratkozott olvasó ará-
nyát tudtuk megállapítani/: 1980-ban az álta-
lános iskolai korosztály 27,8 %-a, az összes 
lakos 8,1 %-a volt a főváros közművelődési 
könyvtárainak olvasója. Felmerült a kérdés, 
hogy ez a folyamatos csökkenés vajon nem 
az általános iskola 8. osztályos korosztályá-
nál indul-e e l ? Ezért megvizsgáltuk, hogy a 
8. osztályosok milyen arányban tagjai a köz-
művelődési könyvtáraknak. /Sajnos ugyanezt 
nem tudtuk megvizsgálni a középiskola I. osz -
tályosainál, mivel a statisztikai adatszolgál-
tatás ezt nem teszi lehetővé, a korosztály 
könyvtárhasználatának felméréséhez pedig nem 
állt rendelkezésre elég idő/ . A felmérés nem 
igazolta előzetes feltételezésünket, nevezete-
sen azt, hogy a 8. osztályosok kisebb arány-
ban tagjai a könyvtáraknak, mint a fiatalabb 

korosztály. A szamok tükrében megállapítot-
tuk, hogy mig az összes általános iskolai ta-
nuló 21,1 %-a beiratkozott olvasó, addig a 
8. osztályosok 22,8 %-a. /1981. május 31-i 
adat/. Az 1980/81-es tanévben az általános 
iskolások 10,6 %-a volt 8. osztályos, a be-
iratkozott gyermekolvasók 11,4 %-a 8. osz-
tályos . 
Tehát az olvasótáborban a 8. osztályosok ará-
nya nem csökken, korcsoportjuknak megfele-
lő arányt képviselnek az olvasólétszámon be-
lül is. 
Ezek az arányok Budapest különböző kerüle-
teiben eltérőek; a könyvtárakkal sűrűbben te-
lepitett kerületekben, vagy ahol korszerű szol-
gáltatást nyújtó könyvtár működik az olvasói 
arány magasabb. Ez is azt bizonyítja, hogy 
a könyvtári szolgáltatások minősége és a 
könyvtárak telepítése nagy mértékben befolyá-
solja a beiratkozok számát. 

Az olvasás megszerettetésében, az ér -
telmes könyvtárhasználatra való tanításban a 
könyvtár szerepe és felelőssége a felnőtt ko-
rig kihatóan is nagy. Ezért a gyerekek könyv-
tári tagságának arányával nem lehetünk elé-
gedettek. Bár a gyermekolvasók száma Buda-
pesten 1975 és 1980 között 45.117-ről 54.267-
re emelkedett, ugyanakkor az olvasók számá-
nak emelkedésénél lényegesen gyorsabban nőtt 
az általános iskolai tanulólétszám. Az 1975-
ös évet alapul véve a tanulók száma budapes-
ti átlagban 25,9 %-kal, mig az olvasóké csak 
18 %-kal nőtt. "Már 1980-ban csaknem 20 
ezerrel növekedett az általános iskola első 
évfolyamába lépők száma az előző évihez ké-
pest. A következő három évben ennél is na-
gyobb évjáratok várhatók. E hullám hatására 
a nyolcvanas évek közepére /kb. 1985-re/ 
mintegy 130 ezerrel több lesz az általános 
iskolában tanulók összlétszáma. Nagyrészük 
alsó tagozatos gyerek." 

/Deák Zsuzsa, Forray R. Katalin, Kozma 
Tamás: Általános iskoláink a nyolcvanas évek-
ben. =Társadalmi Szemle. 1981. julius./ 
Ezért a beiratkozott olvasók arányának továb-
bi romlásával számolnunk kell. Az alsó ta-
gozatosok, főként az 1. és 2. osztályosok 
még nem tekinthetők tényleges olvasóknak. 
Ezért igen fontos már óvodás korban a könyv-
tár megismertetése és megszerettetése. 
" . . .Egyetlen csoport sem marad élete végé-



ig olvasó olyan nagy valószínűséggel, mint a 
népességnek az a csoportja, amely már ak-
kor járt könyvtárba, amikor még nem is tu-
dott olvasni . . . a lemondás azokról, akik 
még nem tudnak olvasni /p l . hogy több férő-
hely legyen a felnőtt regényeknek/ igen j e -
lentékenyen gátolja az olvasói szokások kia-
lakulását." /H. Steinberg: A könyvpiac kuta-
tása és az olvasás támogatása Amerikában. 
Kiad. a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesz-
tők Egyesülése Piackutató Csoport. 1981./ 
A könyvtári környezet minél korábbi megis-
mertetését és megszerettetését példázza a 
dániai gyermekkönyvtári gyakorlat is, ahol 
valamennyi gyermekkönyvtár szervezett, szo-
ros kapcsolatban dolgozik együtt az óvodákkal. 

A már beiratkozottak megtartása is fon-
tos feladatunk: a különféle módszerek közül 
most az iskolákkal való kapcsolatot emelnénk 
ki. Az általános iskolai nevelés és oktatás 
terve pontosan megfogalmazza, hogy a tanu-
lóknak az egyes évfolyamokban mit kell tud-
ni a könyv-, könyvtárhasználatról. Az osz -
tálytanító, az osztályfőnök nevelési tervében 
előírja, hogy:" látogasson el az osztály kö-
zösen gyermekkönyvtárba, a közkönyvtárba !' 
Az általános iskola 3. és 4. osztályaiban ez 
már évek óta folyamatos gyakorlat - sajnos 
a felső tagozatos évfolyamoknál ez még nem 
alakult igy, a folyamat megszakad. A könyv-
tárlátogatások esetlegesek, a könyvtárosok és 
pedagógusok kapcsolatának függvényei. A fe l -
mérés során megkérdeztük könyvtárainkat, 
hogy az 1980/81-es tanévben az iskolák hány 
8. osztályos és középiskolai I. osztályos ta-
nulócsoportot vittek szervezett könyvtárláto-
gatásra a felnőtt könyvtárakba. Budapesten 

az ebben a tanévben lévő 707 VIII. osztályos 
tanulócsoportból 34 vett részt könyvtárlátoga-
táson, a 404 I. osztályos csoportból is mind-
össze 41 volt közösen a közművelődési könyv-
tárban. Azt hiszem, hogy ehhez nem kell 
kommentár. 
Ahhoz, hogy a felnőtt olvasói korosztályok 
könyvtári érdeklődése ne csökkenjen, a fe l -
nőtt és gyermekkönyvtárosoknak, valamint 
az iskoláknak és az iskolai könyvtárosoknak 
is közösen kell fáradozniuk, megtalálni az 
együttműködésnek azt az optimális formáját, 
amivel a már beiratkozott olvasók a későb-
biekben is megtarthatók aktiv könyvtárhaszná-
lókként. 
Egyet kell értenünk Papp Istvánnal /Van-e 
még hus a lerágott csonton? = Könyvtáros. 
1979. 9 . S Z . / abban, hogy "Sok mindentől 
függ, hogy a gyermekkorban felkeltett igény 
tovább él-e. Mégis a gyermekek felkészítése 
a legjobb befektetés ahhoz, hogy a könyvtár 
majdan betölthesse szerepét." 

Kerekes Pálné 
/Szerk. megjegyzés; Az itt közölt irás a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete XIII. vándor-
gyűlésén Kaposváron az Ifjúsági- és Gyer-
mekkönyvtárosok Szekciójának ülésén hang-
zott el. Az adatok egy részét valamennyi bu-
dapesti gyermekkönyvtár 1981. májusában kü-
lön e szekcióüléshez gyűjtötte össze. A ván-
dorgyűlésen csak kevés budapesti gyermek-
könyvtáros vett részt. Mivel a téma fontos 
és közérdeklődésre tarthat számot, ezért az 
előadást a K.H.-ban közöljük./ 

Gyermekfoglalkozás a 6-os kerületi könyvtárban 



KÖZÖS FENNTARTÁSÚ KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KETTŐS 
FUNKCIÓJÚ KÖNYVTÁRAK A FŐVÁROSBAN 

Budapesten az elmúlt négy évben uj la-
kótelepeken és peremkerületekben, ahol nem 
volt más mód közművelődési könyvtár létesí-
tésére és ahol a kerületi tanácsok, iskolák 
ezt kezdeményezték: általános iskolákban 
nyolc közös fenntartású - a FSZEK hálózatá-
hoz tartozó - fiókkönyvtár létesült. 

Működési és üzemeltetési költségeiket 
- eltérő mértékben ugyan, de - az iskola és 

a könyvtár közösen biztositja. 
Ezek az egységek - az oktatás közvet-

lenebb támogatása mellett - csak közművelő-
dési könyvtári ellátást nyújtanak: öt közülük 
csak gyermekek, hárem pedig felnőttek szá-
mára is. 

Ha néhány alapvető mutatójukat megnéz-
zük, a következőket állapithatjuk meg /1980. 
december 31-i adatok/: 

alap-
ter. 

állomány 
/könyv/ 

olv. 
14 

szára 
év 

forgalmi adatok 
14 év alatt 14 év felett 

alatt felett köles. . hely- köles, 
ben köt. 

. köles.hely-
ben 

köles 
köt. 

Il.ker. 37/2 
Pesthidegkut 235 15.570 361 299 3261 6686 8304 2316 1101 9848 
IXI.ker. 21/2 
Békásmegyer* 

120 5.689 395 - 2827 1414 6486 — — — 

X.ker. 12/2. 
Keresztúri ut 

30+24XX 11.154 750 89 6665 6268 13209 446 203 1501 

Xl.ker. 3/1. 
őrmező 

75 12.666 1141 - 11080 5462 23585 - -

Xl.ker. 3/2 
Albertfalva 50 5.290 1123 _ 8417 5976 18995 _ — _ 
XV.ker. 34/2. 
Újpalota 74 10.348 1197 — 10099 7231 30194 - _ -

XIX.ker. 25/4. 
Kispest x 108 6.922 340 - 1032 1196 2856 - -

XXI.ker. 30/2 
Csepel 

100 9.213 646 305 5185 12775 1571 5500 

* 1980. III. negyedévében nyitottak 
X X „ külön kölcsönző és olvasóterem 

A táblázatból kiderül, hogy legnagyobb 
alapterülettel a pesthidegkuti könyvtár ren-
delkezik, további hárem 100-120 m2 közötti, 
s a fiókok fele 50-80 m^-es. 

Az állománynagyságok /a vegyes fiókok 
esetében csak a gyermek- illetve a közös 
állonánytesteket figyelembe véve/ mindenütt 
elérik a közművelődési könyvtárak B tipusá-
ra vonatkozó minimumát: a 6000 kötetet. A 
kézikönyvek száma a legtöbb helyen 500-600 
kötet, a folyóiratféleségeké 30-60. 

Az egy olvasóra jutó kötetszám igen 
eltérő. E mutató nagyságát erősen befolyá-
solja egyfelől a kis alapterület, pl.Al-
bertfalva /5 köt/olv./, Csepel és Újpalota 
/8-9 köt/olv./ esetében; másfelől az ala-
csony olvasólétszám pl. a pesthidegkuti ill. 
a legutolsóként megnyilt kispesti könyvtár-
nál /23 ill. 20./ 

A nyitvatartási idő mindenütt 23-26 ó-
ra között van, 4 illetve 5 napra elosztva. 
E fiókkönyvtárak munkatársai közép- vagy 



felsőfokú szakképzettséggel és általában pe-
dagógusi végzettséggel is rendelkeznek. 

Újra hangsúlyoznám, hogy ezek a könyv-
tárak közös fenntartásuk és az oktató-neve-
lő munkát fokozottabban segitő tevékenysé-
gük ellenére is csak közművelődési funkci-
ót látnak el, hiszen a nyolc iskola közül 
hatban külön iskolai könyvtár is van. 

Milyenek ezek? Működési és személyi 
feltételeik igen eltérőek. Közülük négy 
önálló helyiséggel rendelkezik; a könyv-
táros általában órakedvezményes pedagógus, 
aki a gyermekek számára legfeljebb heti 
4 órában kölcsönöz. Az iskolai könyvtár 
állománya a nevelői kézikönyvtárat és szak-
irodalmat, a szaktantermek és osztálykönyv-
tárak anyagát, de van, ahol a kiegészitő, 
ajánlott és háziolvasmányokat is tartalmaz-
za . 

A két - azonos bázisintézményben -
működő könyvtár együttműködésének formáit 
általában szerződésben rögzitették. Ez a 
szerzeményezés összehangolására /Újpalota, 
Kispest/, de inkább csak az oktatást segi-
tő illetve közművelődési jellegű csoportos 
foglalkozások tervezésére, a pedagógusok 
munkáját segitő ajánlójegyzékek és segéd-
anyagok összeállítására, az uttörőakciókra 
terjed ki. 

Külön kell beszélnünk a kispesti könyv-
tárról, amely lényegében átmenetet képez 
e könyvtárak és a kettős funkcióju könyv-
tárak között. Itt az iskolai könyvtáros a 
közművelődési könyvtár munkatársa, s bár a 
szerzeményezés külön - mégis összehangoltan 
- folyik, minden más tevékenységet közösen 
végeznek. 

Az előbb, a kispesti könyvtárral kap-
csolatban utaltam a másik uj szervezeti 
formára, a kettős funkcióju könyvtárra, a-
mely egy intézményként biztositja gyermek-
és felnőttlakosságának iskolai, illetve köz-
művelődési könyvtári ellátását. 

Az 1977-ben kiadott "Irányelvek a kis-
települések kulturális ellátásának javításá-
ra és komplex művelődési intézmények léte-
sítésére" megszabta, a IV. országos könyv-
tárügyi konferencia pedig megerősítette, 
mely településeken célszerű az integráció 
/kis települések, peremkerületek és uj la-
kótelepek/. Budapesten 1981 decemberében 
nyilt meg Rákoskeresztúron az első kettős 
funkcióju könyvtár, s a közeljövőben Csepe-

len egy másik is belép. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy a FSZEK hálózatához tarto-
zó könyvtár állományában és szolgáltatásai-
ban egyesiti az iskolai és közművelődési 
gyermekkönyvtár feladatait, lehetőségeit. 
A működésre vonatkozó döntéseket a FSZEK 
főigazgatója a kerületi tanács művelődési 
osztályának vezetőjével egyetértésben hoz-
za. A könyvtár munkájáért a főkönyvtár ve-
zetője felelős, az oktatási szempontok ér-
vényesülését az iskola igazgatója ellenőr-
zi. Szervezetileg a különböző letétek /osz-
tály, szaktanterimi stb./ a kettős funkció-
ju könyvtárral egy egységet képeznek, az 
állománygyarapítás és feltárás egy kézben 
van. Minden szaktanteremben található műből 
egy példány található a központi egységben, 
katalógusa a teljes állományt tárja fel. 

Mindezeket a kérdéseket, valamint az 
állomány tulajdonviszonyát, a fejlesztési 
keret biztosítását, a könyvtárosok számát, 
munkamegosztását és részvételét az iskolai 
életben, a nyitvatartást, a könyvtárhasz-
nálat módját, az irányitást és felügyeleti 
kérdéseket funkciótervben illetve együtt-
működési szerződésben rögzitették. 

Az iskolában működő közművelődési könyv-
tárak tevékenységének sikerét nagymértékben 
meghatározza az iskolával, iskolai könyv-
tárral való együttműködés. A kettős funk-
cióju könyvtár esetében pedig alapvető szem-
pont az oktató-nevelő munkába, az iskola 
életébe való beilleszkedés. Ezért idősze-
rűvé vált az eddigi tapasztalatok összege-
zése, a problémák megfogalmazása. 

így került sor arra a tapasztalatcse-
rére, melynek témái a következők voltak: 
- a könyvtár és a helyet adó iskola együtt-
működése , 

- az uj tantervek által előirt könyv- és 
könyvtárhasználati ismeretek elsajátítá-
sának formái, 

- a működéssel összefüggő gondok. 
A megbeszélésen e könyvtárak munkatár-

sai és az érintett főkönyvtár - illetve 
könyvtárvezetők vettek részt: ketten beszá-
moltak eddigi tevékenységükről, s felszinre 
kerültek a közös és az egyedi problémák, 
tennivalók. A továbbiakban közöljük az e-
gyik beszámolót és egy véleményt e szerve-
zeti forma előnyeiről és hátrányairól. 

BÁNHEGYI GYULÁNÉ 



A 3 / 1 . SZ. GYERMEK-FIÓKKÖNYVTÁR 
TEVÉKENYSÉGE 

1. A 3/1. sz. fiókkönyvtár 1977. áprilisa 
óta működik az őrmezei lakótelepen, a 
Menyecske u. 2. sz. alatti általános is-
kolában. Alapterülete 78 m2, kölcsönző-
ből és raktárból áll, bejárata az isko-
la aulájából nyilik. Nyitvatartása heti 
23 óra, hetenként háromszor este 7 órá-
ig tartó kölcsönzéssel /2 főfoglalkozá-
sú könyvtáros/. A könyvtár - helyzeté-
nél fogva - területi gyermekkönyvtári 
feladatain kivül iskolai könyvtári funk-
ciókat is ellát. Az intézményben isko-
lai könyvtár is működik, amely egyben 
a tanári szoba. Az iskolai könyvtárral 
jó együttműködés épült ki, elsősorban 
a könyvállomány kialakításában. Az is-
kolai könyvtár biztosítja a nevelők 
szánára szükséges pedagógiai, pszicho-
lógiai stb. szakirodalmat, kézikönyve-
ket, valamint ellátja a szaktantermeket 
a munkaeszközként használható könyvek-
kel. A gyermekkönyvtár állománya: több 
mint 13.000 kötet. /Ismeretterjesztő mü-
vek- aránya: 47,5 %/. A könyvtár állo-
mányának igazodnia kell az iskolai ne-
velés és oktatás céljaihoz, többek kö-
zött a tananyagot kiegészítő, kötelező 
és ajánlott olvasmányok nagyobb példány-
számban való beszerzésével /12-16 pél-
dány./ Kézikönyviéiri állomány: körül-
belül 800 kötet. 

2. Az iskola és a könyvtár kapcsolata jó, 
a könyvtár fokozatosan bekapcsolódott 
az iskola életébe. Ennek egyik alapja 
az évenként megtartott koordinációs ér-
tekezlet, amelyen megbeszéljük, rögzit-
jük az együttműködés részleteit. /Rész-
vevők: igazgató, igazgatóhelyettes, csa-
patvezető, könyvtárvezető, fiókkönyvtár 
vezetője./ A megbeszélésre javaslatok-
kal, tervekkel készülünk. Gyakorlattá 
vált, hogy a tanév végén összeállítjuk 
a könyvtárral kapcsolatos legfontosabb 
adatokat, osztályok szerint kigyüjtjük 
a beiratkozott olvasók számát, a tanév 
alatt tartott könyvtári órákat, foglal-
kozásokat stb. Ezeket az információkat 
az igazgató beépiti tanévzáró beszámo-
lójába. Több alkalommal kaptunk meghí-
vást az igazgatótól félévzáró és tanév-
záró tantestületi értekezletre, évköz-
ben nevelői értekezletre, tanévnyitó-, 
illetve záró ünnepélyre; csapatvezető-
től - ünnepélyes csapatgyülésre. A kul-
turális seregszemle csapatdöntőjén a 
zsűri munkájában vettünk részt. 

Az együttműködés szerencsés formájának 
látszik: kapcsolat teremtése, tartása a 
munkaközösségvezetőkkel /magyar, osztály-
főnöki stb./, évfolyamfelelősökkel /al-
sótagozat/ , napközi vezetővel - és raj-
tuk keresztül a többi kollégával. Peda-
gógus csoportokkal szerveztünk találko-
zót : a 2., és a 4. évfolyamot tanítókat 
meghívtuk a könyvtárba, tájékoztattuk az 
évi tananyaghoz kapcsolódó irodaiamról, 
ajánló jegyzéket készítettünk számukra. 
Ismertettük, hogy milyen témához javaso-
lunk könyvtári órát, foglalkozást. Ter-
veink: a 3. osztályokat tanitók tájékoz-
tatója, az 5. osztályokban magyart és a 
történelmet tanitó tanárokkal találkozó 
a humán munkaközösségen belül. 
"Étlapokat" készítünk, melyeken javas-
latot teszünk évfolyamonként, a könyv-
tári foglalkozások témáira. Kérjük, je-
lezzék körülbelül az időpontot, amikor 
sor kerül az anyag feldolgozására. 

3. Csoportos foglalkozásaink: 
a./ tanóra keretében 
b./ napközis foglalkozások 
c./ úttörőcsapattal közös foglalkozások 
d./ ünnepi, kiemelkedő eseményekhez kap-

csolódó rendezvények 
e./ klub 
a./ Tanóra keretében: 

1. könyvtárat bemutató, könyvtárhasz-
nálatot gyakorló óra./könyvtáros 
tartja./ 

2. Tananyagot bevezető, illetve ösz-
szefoglaló és kiegészitő foglal-
kozás. /könyvtáros tartja./ 

3. Anyagközlő óra. /Tanár tartja, a 
könyvtáros anyagot gyűjt, listát 
készit, kiállítást készit/ 

a./ Az 1. pontban foglalt könyvtárismereti 
foglalkozás a tanterv utasitása szerint 
történik. A 2. pontban jelölt foglalko-
zások közül a tananyagot összefoglaló 
kiegészitő foglalkozás vált be a leg-
jobban. A kötelező olvasmányok könyv-
tári feldolgozásánál mindig elsősorban 
a kézikönyvek használatát gyakoroljuk, 
ennek kerete az olvasmány megbeszélése. 
Anyagközlő óra ritkán van. 

b./ Napközis foglalkozások. Terv szerint 
tartjuk, az év elején megbeszélt idő-
pontban, 2 hetenként. /Ez a periódus a 
legjobb nálunk./ Az időpont rögzitése 
után a napközis nevelő itegjelöli kíván-
ságait az általunk már előre elkészített 



évfolyamonkénti "étlapon". Az előzők 
figyelembevételével, egy naptár segít-
ségével értelemszerűen összeállítjuk az 
éves tervet l-l napközis csoport számá-
ra. A gyakorlatban már kialakult, hogy 
bizonyos foglalkozás mely évfolyam szá-
mára vált be, tehát annak a korosztály-
nak ajánljuk. 

c./ Az úttörőcsapattal közösen pályázatokat, 
vetélkedőket szerveztünk. A mult évben 
pl.: Bartók centenárium, az úttörőmoz-
galom 35. születésnapjának megünneplé-
se vetélkedőkkel. Rajgyülést tartottunk 
még a könyvtárban Komócsin Zoltánról, 
úttörőcsapatunk névadójáról, a Kodály-
raj számára Fasang Árpád zenetudós tar-
tott előadást. 

d./ Ünnepi rendezvények a szokásos iró-ol-
vasó találkozók az Ünnepi Könyvhéten 

és a Gyermekkönyvhét alkalmából. Egy 
izben Őrmezei Napokat rendezett a ke-
rület, itt fellépett a Muszty-Dobai 
kettős, és megzenésített gyermekverse-
ket adott elő. 
Kiemelkedő évfordulókra pályázatokat 
hirdetünk, amelyeket gyerekek már na-
gyon megszoktak. Ilyenkor az ajánlott 
irodalmat külön kiemeljük. Értékelés 
után a legjobb pályázók könyvjutalmat 
kapnak. Segíthetné a könyvtár propagan-
dáját az iskolarádió is, erre nálunk 
még nem volt példa, 

e./ Könyvbarát klubot a nem napközisek szá-
mára tartottunk. Ebben a tenévben a két 
műszakos tanítás miatt valószinüleg meg-
valósíthatatlan lesz. 

GODANYI ÂKOSNÉ 

TAPASZTALATCSERE 

Tapasztalatcserére került sor november 
12-én a 25/4-es könyvtárban az általános 
iskolákban elhelyezett könyvtárak munkatár-
sai számára. Hálózatunkban nyolc ilyen könyv-
tár működik a legváltozatosabb feltételek 
mellett. Igen ritka eset az, amikor az is-
kola épitésekor önálló könyvtár létesíté-
sét is tervezték és ezt meg is valósították 
/pl. Pesthidegkut/. Az az általánosabb, hogy 
az iskolában helyet szorítanak a könyvtár 
céljára. 

A hálózatban működő könyvtárak három 
kivételével csak gyermekkönyvtári szolgál-
tatást nyújtanak, ami arra az iskolára kon-
centrálódik, melyben helyet kaptak. 

A gyakorlati tapasztalatok alapján né-
hány pozitív és negativ jelenségre szeret-
nék kitérni. 
Eredmények: 
- A könyvtár az iskola összes tanulóját 
lehetséges olvasójának tekintheti. 

- Az iskolában való elhelyezés miatt bár-
milyen rendezvényre, akcióra könnyebb 
a mozgósítás. 

- Az oktató-nevelő munkát közelről segít-
heti a könyvtár 

- Az uj lakótelepek szűkös művelődési le-
hetőségeinek egyike, tehát legalább az 
általános iskolai korosztály ellátásának 
gondjait enyhíti. 

- A szinte "együttélés" miatt a gyermekek-
kel való kapcsolattartás folyamatosabb, 
mint a gyermekkönyvtárak többségében. 

Problémák: 
- Nehéz az iskola életébe való beilleszke-
dés, a könyvtárost non mindenütt tekintik 
partnemek. 

- Az iskolák és könyvtárak között megkötött 
együttműködési szerződések ellenére a két 
intézmény kapcsolata gyakran nem a kölcsö-
nösségen alapszik. 

- A legtöbb könyvtárban gondot okoz a nyári 
nyitvatartás. 

- A gyermekek viselkedése eltér a gyermek-
könyvtárban megszokottól /éppen az "együtt-
élés" miatt/: 
a/ Sok a csellengő, olvasni és böngészni 

nem akaró gyerek, 
b/ A forgalom hullámzó, a nyitvatartás 

bizonyos óráiban óriási, máskor szin-
te semmi, emiatt színvonalas tájékoz-
tató murikára ritkán nyilik alkalcm 
/ebédidőben és a szünetekben 30-40 gye-
rek jön be egyszerre/. 

cl A könyvtár látogatottsága messze meg-
haladja a statisztikában rögzített a-
datokat. /pl. a 25/4-es könyvtár ok-
tóberben egyszerű módszerrel - koron-
gok dobozba való dobásával - forgalom-
számlálást végzett. Kiderült, hogy a 
könyvtárban megfordult 1482 gyerek kö-
zül csak 613 kölcsönzött, s a látoga-
tók között a csoportos foglalkozások 
részvevői még nincsenek benne./ 

d/ A területre kölcsönzés propagandája 
nem megfelelő vagy egyszerűen hiány-
zik. /Nálunk Kőbányán hárem éve nincs 
tábla, amely tájékoztatná az érdeklő-
dőket arról, hogy itt felnőtteknek is 
kölcsönző könyvtár működik./ 

e/ Több könyvtárban nincs elegendő hely 
egy osztály vagy csoport leültetésé-
hez. 
Az egyes könyvtárakban felmerült prob-



lémák a sajátos, helyi adottságok figyelem-
bevételével oldhatók meg. Ez azonban azt is 
igényli, hogy ha ennek a könyvtártípusnak 
jövőt szánunk, akkor a központi vezetésnek 
nagyobb figyelemmel kell kisérnie a már 
működő könyvtárak munkáját és az ujak meg-
nyitását tervszerűbben kell előkészítenie. 

Melyek azok a tényezők, melyekben 
minden ilyen könyvtár egységes kell hogy 
legyen? 
- Az iskola és könyvtár együttműködési 
szerződésének tartalmaznia kell a konk-
rét és számonkérhető feladatokat, az is-
kolai és közművelődési könyvtár munkameg-
osztását /állománygyarapitás/ és a leg-
fontosabb működési feltételek kétoldalú 
biztosítását /nyitvatartás, könyvtáros 

helye a tantestületben stb./ 
- Célszerű az őrmezei könyvtár gyakorla-
tához hasonlóan évente legalább egy al-
kalommal koordinációs értekezletet tar-
tani - lehetőleg az iskolaév kezdetén -, 
amelyen egyrészt értékelik a könyvtár 
munkáját, az együttműködés hatékonyságát 
és megbeszélik az ujabb feladatokat. 
Mint minden közös munkában, ebben is nagy 
jelentősége van a személyes kapcsolatnak. 
A tanároknak érezniük kell, hogy a könyv-
tárossal kialakitott jó kapcsolat felté-
tele az eredményesebb pedagógiai munkának 
is. 

PÉTER IVÁN TAMÂSNÉ 

"ÁSOTTBÁNYA" 

Másodszor került megrendezésre - idén 
Ásotthalmon - a könyvtáros olvasótábor 1981. 
julius 5 - 1 5 . között, ahol 36 fiatal könyvtá-
ros - Kamarás István, Nagy Attila és Varga 
Csaba - a három csoportvezető irányításával, 
elmélkedett élete és munkája legaktuálisabb 
kérdéseiről. 

A kiscsoportok szabadon szervezhették 
programjaikat a kölcsönös demokratizmus, a 
teljes nyitottság szellemében összeállított prob-
lématár alapján, melyben helyet kaptak olyan 
lényeges témák, mint; érték, könyvtárosi 
presztízs, hivatástudat, értelmiségi lét, sze-
retet, szerelem, barátság, közösség, jövőkép, 
helyünk és szerepünk a világban és a társa-
dalomban stb. A meditációk és kiscsoportos 
beszélgetések lehetőséget adtak egymás köl-
csönös megismerésére és a közös gondolko-
dás örömét nyújtották a részvevőknek. 

E szervezeti kereten tul mód nyilt a tá-
bordemokrácia gyakorlására is. Az esténkén-
ti "Akármik" keretében bárki szóhoz juthatott, 
javaslatait előterjeszthette. A meghivott elő-
adók vitaindító előadásai után is forró hangu-
latu vitákra adódott lehetőségünk. Az olvasó-
tábor vendége volt többek között Zombori 
Ottó csillagász. Szemléletes magyarázattal 
érzékeltette az emberiség helyét a világegye-
temben. 
Előadását mintegy kiegészítette Tóth Béla 
genetikus, aki a személyiség kromoszomális 
meghatározottságáról és az emberi agy poten-
ciális lehetőségeiről szólt. Jelen volt Derne 
Tamás is, aki az oktatás - nevelés időszerű 
kérdéseiről beszélt. Veres András pedig az 
uj gimnáziumi magyar nyelv- és irodalom 

tantervet és a kiadás előtt álló III. osztályos 
magyar irodalom tankönyvet, ezen belül is 
részletesen az Ady-kép kialakításával kapcso-
latos oktatási elképzeléseket körvonalazta. 
Érintette az oktatás - nevelés kérdéskörét 
Varga Csaba is, ő az Alföld cimü folyóirat 
1981/6. számában megjelent nevelésügyi v i -
taindító irását ismertette. 

Az erősen környezettől, családtól és 
iskolától determinált ízlésünkről szólt Gere-
ben Ferenc. Láthattuk az 1979-es szakmun-
kástanulóknak tartott bakonyoszlopi olvasótá-
borról készült amatőrfilmet is. 
A fenti problémák összegezéseként Manchin 
Róbert a magyarországi társadalmi normák, 
értékek, értékrendek elemzésére vállalkozott. 
A vidéki értelmiség helyzetéről Bánlaki Pál 
szociológus beszélgetett a tábortagokkal. 
A nemzet - magyarság - haza témakörben 
Kósa László és Szegedy-Maszák Mihály tar-
tott irodalmi példákkal illusztrált előadást. 

Nem maradtak el a közös viták sem, 
melyek közül legemlékezetesebb: a Nagy 
Attila pszichológus által szituációjátékkal kom-
mentált könyvtáros - olvasó párbeszéd. 
Szó esett még a IV. Országos Könyvtárügyi 
Konferencián elhangzottakról. Táborunk ven-
dégei: Szente Ferenc, Fútala Tibor és Szent-
mihályi János részvételével került sor a ma-
gyar könyvtárügy helyzetének, a könyvtáros-
képzés jelenlegi gondjainak megvitatására. 

A szellemi erőfeszítést igénylő progra-
mok mellett volt lehetőség erdőkerülésre, 
strandolás ra, esti együtténe kelés re, birka-
gulyás-vacsorára és egy szegedi kirándulásra 
is. 



Harminehatan indultunk el az önmegis-
merés, a közösségi szerveződés utján, de a 
tábor végeztével valójában ötvenhatan érkez-
tünk célba, mert velünk töltöttek néhány na-
pot az első, telkibányai könyvtáros olvasótá-
bor tagjai. 
Kialakult, jó közösségünk bizonyítékaként szü-
letett meg a "Biblió Szájensz Monitor uff 
Ásotthalom" cimü orgánum táborunk jelképe-
ként, az együtt töltött napok hangulatának, 
komolyságának és humorának tanuságául. 

Összességében elmondhatom, hogy a tábor 
valamennyi részvevője a "kölcsönös megaján-
dékozás" élményével gazdagon tért haza. 
A szellemi megujulás, a vélemény kimondha-
tóságának szabadsága, a született barátságok 
és szakmai tapasztalatcserék mind-mind út-
ravalóul szolgálnak mindennapjainkra. 

Káli Anikó 

"HOGY NÁLAM KÜLÖNB LEGYEN" 
DR. RANSCHBURG JENŐ A 11. SZ. KÖNYVTÁRBAN 

Kint zuhog az eső. Bent a könyvtárban 
izgatott, a székek és polcok rakodásában 
már elfáradt könyvtárosok lesik feszülten 
az ajtót. Ki lesz az első, aki belép? Jön-
nek-e ilyen időben? És gyerekekkel? Aztán 
megjelenik egy esernyő az ajtóban és a 
folytatása egy nagymama, aki megilletődve 
kérdezi: itt lesz-e az előadás? És megin-
dulnak, jönnek esőtől csorgó felnőttek és 
gyerekek. Könyvtárosok cikáznak ide-oda 
székekkel, kabátokkal. Viszik át a csöpp-
ségeket a gyerékkönyvtárba, ahol Halász 
Jutka vidám dala szól lemezről és Irén kar-
ján-nyakában kicsikkel rajzol egy táblára, 
játékokat osztogat és várja a "felmentő 
sereget" a védőnőket, akik megigérték se-
gitségüket, és késve bár, de megérkeznek. 

A felnőttek között gyors "népszámlá-
lást" tartunk. Kilencvenen jöttek el. Az 
előadó, dr. Ranschburg Jenő is megérkezik. 
Már az első percekben hihetetlen érzékkel 
találja meg a kontaktust a közönséggel. 

Ez az a pillanat, amikor a könyvtá-
rosokban felenged a feszültség, most már 
nagy baj nem lehet, átengedik a "terepet" 
az előadónak. 

Mielőtt az előkészületekről esne szó, 
egy bizonyára mindenkiben felmerülő kér-
désre próbálnék magyarázatot adni. Mit ke-
res a könyvtárban egy ilyen jellegű ren-
dezvény? 

Már nem egy kulturális intézmény meg-
próbált több-kevesebb sikerrel gyesen lé-
vőknek illetve gyerekes szülőknek valami-
lyen programot késziteni. Tehát az ötlet 
nem eredeti. 

Mi ugy gondoltuk, hogy a gyermekneve-
léssel kapcsolatos problémák érintik leg-
közvetlenebbül a szülőket, ezért hivtuk 
meg a téma egyik leghivatottabb előadóját, 
Ranschburg Jenőt. Amellett, hogy szerin-
tünk hasznos segitséget nyujtunk e prog-
rammal, a részvevők tudomására hozzuk, hogy 

a könyvtárban a témával kapcsolatos iroda-
lomnak elég gazdag választéka áll rendel-
kezésükre és ez titokban olvasótoborzás is. 
Hiszen nemcsak könyvtárunk olvasóit hivtuk 
meg, hanem a kerületi gyermekorvosi rende-
lőkkel, óvodákkal, bölcsődékkel, iskolák-
kal is felvettük a kapcsolatot. A kerületi 
Tanács segitségének köszönhetjük a nagyon 
szép meghivók gyors elkészitését. Plakát-
jainkat az előbb emiitett intézményeken ki-
vül a moziban is elhelyeztük. 300 névre szó-
ló meghivót küldtünk ki s közel 30 plaká-
tot helyeztünk el különböző helyeken. És, 
hogy minél több érdeklődőnek lehetővé te-
gyük a részvételt, a gyermekmegőrzést is 
megszerveztük, hisz óriási lehetőség, itt 
van mellettünk a gyermekkönyvtár. 

Hogy milyen volt a rendezvény? A szá-
mok önmagukban semmit sem jelentenek, de 
Ranschburg Jenő az előadását 1/2 6-kor 
kezdte el és 9 óra körül sajnálkozva meg-
jegyezte, hogy későre jár, és megkéri a 
kedves szülőket, fogják rövidebbre kérdé-
seiket. 

Természetesen minden könyvtáros és min-
den kollektiva az általa szervezett rendez-
vényt tartja sikeresnek, jónak, hisz ő ér-
zi és tudja, hogy mennyi energiát, időt e-
mészt fel az előzetes szervezés, imilyen 
időközben felmerült problémákat oldott meg 
lépésről-lépésre, rmig minden összeállt. 
Talán objektiv kritériuma nincs is egy ren-
dezvény sikerének, de megpróbálva tárgyila-
gosnak maradni vagy látszani, a bennünk meg-
fogalmazott kérdéssel fejeznénk be élménye-
ink leirását. 

Vajon a nagyfokú propagandának és szer-
vezésünknek köszönhető-e, hogy rossz időben 
ennyien eljöttek, vagy a tcrregkarmunikáció 
által kiemelten népszerűsített előadói sze-
mélyiség vonzerejének? 

TÉRI TIBORNÉ 



ŰRKUTATÁS A KÖNYVTÁR SZOLGÁLATÁBAN 

Közismert tény, hogy az űrkutatás ered-
ményeiből számos tudományág huz gyakorlati 
hasznot, de a könyvtári élet eleddig még 
nemigen tartozott ezek közé. Most akadt ke-
zembe a "The Christian Science Monitor" 
1979. május 14-i száma, melyből értesül-
hettünk, hogyha nem is az űrszondák, vagy 
egyéb kozmikus objektumok, de közvetve még-
is az űrkutatás eszközei siettek egy bajba 
jutott könyvtár megsegítésére. 

1978 novemberében, a kaliforniai 
Stanford Egyetemen a sportpálya éppen szur-
kolókkal és játékosokkal telt meg, amikor 
eltört egy vizvezeték főnyomócsöve és for-
ró viz öntötte el a közeli egyetemi hallga-
tói könyvtár alagsorát, közvetlen veszély-
be hozva a több mint egymillió dollár ér-
tékű, negyvenezer kötetnyi könyvállományt, 
melyben értékes, XVII. századi kiadású pél-
dányok is voltak. 

Az óriási kár rögtön nyilvánvalóvá 
vált és gyors cselekvésre késztette a sze-
mélyzetet és önkéntes segitőik seregét. Né-
hány óra leforgása alatt a negyvenezer át-
ázott könyvet tejszállitó hütőkocsikba rak-
ták és átszállították egy San José-i mély-
hütőraktárba. Ott gyorsfagyasztották, mély-
hütötték, mielőtt a penészesedés beállha-
tott volna. 

Ottmaradtak, fagyottan, mindazonáltal 
biztonságban, még kidolgozták a mentőakció 
következő lépését. Az előkészületek, melyek-
ben részt vettek a Lockheed Müvek specialis-
tái és a Kongresszusi Könyvtár szakértői is, 
mintegy két hónapig tartottak, kísérletileg 
is modellálták az akciót, majd megkezdődött 
a könyv-Csipkerózsikák felébresztése téli 
álmukból. 

A mentés technikailag is uj, döntő 
fázisa a Lockheed Sunnyvale-i /Kalifornia/ 
rakéta- és ürlaboratóriumában zajlott le, 
ugyanott, ahol korábban a Hold-jármü kipró-

bálása folyt, a világűr-vákuumot szimuláló 
kamrában. 

Először' ötezer kötetet helyeztek el 
rozsdamentes acélpolcokon a berendezésben, 
kivülről felfütötték, belül vákuumot hoz-
tak létre, mely mintegy kiszivta a nedves-
séget az olvadó könyvekből, némiképp ha-
sonlóan ahhoz az eljáráshoz, ahogy a mély-
hütve száritott /liofilizált/ élelmiszere-
ket állitják elő. Az első ötezres könyvtö-
megből 1800 font /kb. 850 1./ viz távozott, 
s a könyvek mintegy 90 %-a menekült meg 
ilymódon. 

Persze, kölcsönözhető állapotban még 
mindig nem voltak, az eljárás során szinte 
teljesen kiszáradtak, a szokásos 7 % he-
lyett alig 1 % nedvességet tartalmaztak 
csupán, törékennyé váltak. Ezért egy közeli, 
épp üres iskola polcaira áthelyezték őket, 
ahol, a szabad levegővel érintkezve, hárem-
négy hét multán visszanyerték természetes 
nedvességtartalmukat. Ezután minden egyes 
-példányt gondosan átvizsgáltak, eldöntve, 
melyik szorul tisztitásra, restaurálásra, 
ujraköttetésre, s melyiket kell kiselejtez-
ni és újra szerzeményezni. 

Amikor a lap tudósitója, Barbara 
Karoff 1979 májusában a cikket irta, nég 
csak az első ötezres állománycsoport meg-r 
mentésén voltak tul, de a könyvtár igazga-
tója, Daniel Webster azt a reményét fejez-
te ki, hogy a következő szeptemberi iskola-
kezdéskor a könyvek nagy része már ismét a 
polcokon várja az olvasókat. 

Ha a kezdeti impozáns lendület nem 
veszitett erejéből, a könyvek mára már bi-
zonyára a régi helyükön vannak. A könyv-
tári társadalom pedig gazdagabb lett féltve 
őrzött kincsei megmentésének ujabb, korsze-
rű eszközével. 

-gé-

KULTURÁLIS PAVILON A BNV-N 

Nem akármilyen kezdeményezésnek lehet-
tünk tanúi az őszi BNV-n. A Budapesti Mű-
velődési Központ több más intézménnyel, -
köztük könyvtárunkkal - és más társadalmi 
szervezetekkel együtt minta művelődési há-
zat "üzemeltetett" a vásár ideje alatt a 
3-as pavilonban. 

A látogatók tiz napon keresztül bár-
mikor beléptek ide, szembetalálták magukat 
mindazzal, amit számukra a főváros és az 
ország számos művelődési háza nyújt. Az 
egyik bejáratnál nagy tábla hirdette a mű-
velődési házak cinét, és térkép mutatta a 
Szabó Ervin Könyvtár hálózatát. A Főváros 



Felnőttnevelési Stúdió korszerű oktatási 
eszközeinek sok nézője akadt. Szivesen vá-
sárolták a Népművelési és Propaganda Iroda 
kiadványait. A pavilon két szinpadán - a 
földszinten és az emeleten egymást váltot-
ták a különböző együttesek és szólisták: 
énekesek, táncosok, zenészek. A szinpadok 
mellett kaptak helyet a művelődési ház kü-
lönböző szakkörei és klubjai, továbbá a 
könyvtár "kihelyezett" zenei részlege, száz 
hanglemezzel és közel ötven magnetofon sza-
laggal . 

Az ikebana klubban reggeltől-estig 
kötötték a szebbnél-szebb szárazvirágdisze-
ket, falraakasztható csokrokat. Megtanul-
ták azt is, hogyan lehet virággal feldi-
sziteni egy doboz csokoládét, vagy egy a-
jándékkönyvet. óriási sikere volt a pavi-
lon közepén felállitott filceket, fonalakat, 
szines papirokat, ragasztókat tartalmazó 
asztalnak. Gyerekek, szülők, sőt nagyszülők 
ülték körbe napról-napra, és készitették 
sajátkezüleg a vásárfiát a népművelők irá-
nyításával. Szines bábok, egerek, kakasok, 
tyúkok kerültek ki a látogatók kezei alól. 

Petrás Anna népi iparművész irányí-
tásával mutatkozott be a BMK textilhimző, 

szövő- és bőrösmühelye. Sokan érdeklődtek 
a kézimunkák iránt és szivesen vásárolták 
a mintákat. A szövőszék, amelyen Petrás 
Anna dolgozott szinte egy percre sem ma-
radt néző nélkül. Bemutatkoztak az amatőr 
rádiósok és modellezők is. A kiállitási 
vitrinekben számos iparművészeti alkotást 
csodálhattak meg a látogatók, ugyancsak a 
különböző szakkörök tagjainak munkáit. 

A pihenni vágyók szivesen ültek le a 
zenei részlegben és hallgattak egy kis mu-
zsikát, - amelyet a kelenföldi és a kőbá-
nyai könyvtár munkatársai szolgáltattak -
lemezről vagy magnószalagról, kivánság 
szerint. Kár, hogy a rendelkezésünkre álló 
rövid idő alatt nem tudtuk megoldani kiad-
ványaink árusitását, s nagyobb mennyiségű 
propagandaanyag biztositását. Reméljük a-
zonban, hogy a látogatók közül sokan fel-
figyeltek a szolgáltatásainkat népszerü-
sitő hangosbemondóra, és az invitáló fel-
iratra, amely arra hivta fel a figyelmüket, 
hogy a vásár után is szivesen látunk minden-
kit könyvtárainkban. 

- So -

ORSZÁGOS BIBLIOGRÁFIAI KONFERENCIA 
KECSKEMÉTEN 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Bibliográfiai Bizottsága szervezésében 
1981. szeptember 25-26-án Kecskeméten ke-
rült sor - 20 év után ismét - az Országos 
Bibliográfiai Konferencia megrendezésére. 

A tanácskozás 2 napos programja a 
bibliográfiákon tul a katalógusok "sorsát" 
is témájának tekintette. 
Elsőként Szentmihályi János előadása hang-
zott el, aki mindössze 60 percet kapott 
arra, hogy a bibliográfiai műfaj 20 éves 
fejlődését bemutassa. Előadásában hivat-
kozott az 196l-es gödöllői Bibliográfiai 
Konferencia azóta még "hivatalosan nem 
publikált" /Bereczky László által össze-
állított/ anyagára. Az azóta eltelt időszak 
- Szentmihályi János szerint - a központi 
szolgáltatások terén nem hozott olyan ered-
ményeket, amelyeket joggal kérhetnénk szá-
mon. 
- A magyar bibliográfiák bibliográfiájának 
1974-76. az utolsó tárgyéve, azóta késik 
ujabb kiadása 

- Jóllehet, elkészült a Társadalomtudomá-
nyi kézikönyvek a magyar könyvtárakban c. 
KMK kiadvány, valamint a szombathelyi Me-

gyei Könyvtár összeállításában az Iroda-
lomkutatások az általános és szakkönyv-
tárakban c. kiadvány, viszont megszűnt a 
központi gyarapodási jegyzék. 

- A folyóiratok repertorizálása is megcson-
kult, az alkalmazott tudományokat "levág-
ták" a Magyar Folyóiratok Repertóriumáról. 

- Akadozik a külföldi magyar vonatkozású 
irodalom rendszerező számbavétele is. 

A szakterületi feltárások közül Szent-
mihályi János kiemelte a könyvtári szakiro-
dalom szakszerű és rendszeres számbavételét. 
/MAKSZAB, BIBDOSZ/ 

A társadalomtudományok területén meg-
jelenő feltárásokat, amelyek folyamatosan 
készülnek, jó és megbizható forrásként ér-
tékelte. Kiemelte a FSZEK-nak, mint a szo-
ciológia szakkönyvtárának, valamint a Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Könyv-
tárának bibliográfiai tevékenységét. 
Nagyra értékelte az Országgyűlési Könyvtár 
és az Irodalomtudományi Intézet megjelent 
kiadványait. 

Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy 
a szakbibliográfia készitője lehetőség 
szerint az illető tudományág szakembere 
legyen. Végül pedig a kurtára szabott idő 



miatt rövidre fogott előadását a korábban 
is sokat idézett Kőhalmi Béla szavaival 
zárta: a kutatási igények ismerete és a fel-
használhatóság kell, hogy megszabja a bib-
liográfiai műhelyek munkáját. 

A következő előadás /Szűcs Jenőné, OSZK/ 
továbbvitte és elmélyitette az előző anya-
gát. Az előadó az MNB számi tógépes szer-
kesztésének tapasztalatairól beszélt: az 
adatelőkészítés munkálatairól, jelenlegi 
problémáikról. Kilátásba helyezte azt, hogy 
a Könyvértékesitő Vállalat átveszi az MNB 
számitógépes recordjait és távlatokra kié-
piti mágnesszalagos szolgáltatását. 

Az előadások sorában Varga Ildikó kö-
vetkezett, aki az uj bibliográfiai leirási 
szabvány következményeként jelentkező ka-
talógusszerkesztési kérdéseket vette sorra 
és javaslatot tett a katalógusok újjáépí-
tésére . 

Elmondta, hogy az átállást mindenütt 
gondos felmérésnek kell megelőznie. Mérle-
gelni kell a katalógusok száma, fajtái, mi-
nősége diktálta tennivalókat, a személyi 
feltételeket, a területi /hely/ eszköz- és 
anyagi lehetőségeket. Ezek ismeretében kell 
választani - szerinte - a befagyasztás, az 
átépités, és az ujjáépités között. Az utób-
bira tett, részletesebben átgondolt javas-
lata ellenére hangsúlyozta, hogy a nagy-
könyvtárak döntéseinek különösen felelős-
ségteljeseknek kell lenniük, s mindenkép-
pen meg kell várnunk a bibliográfiai lei-
rás és katalogizálás kisegitő szabályait 
tartalmazó, a szabványcsalád még hiányzó 
darabjainak megjelenését. /Pl. MSZ 3401-J 
Bibliográfiai tételek betűrendbe sorolási 
szabályai/. 

A konferencia további részében korre-
ferátumok következtek; elsőként Huber Kál-

mánné /Baranya-Megyei Könyvtár/ mondta el, 
hogy a könyvtárak nem tudják vállalni az 
Uj Könyvek jelenlegi cimleirási gyakorla-
tát, ésszerűsítést javasolt pl. a raktári 
jelzetek, a szakozás területén. 

Dénes Pálné /Szombathely, megyei könyv-
tár/ hozzászólásában kifejtette hogyan ki-
vánják megvalósítani katalógusaik átszer-
kesztését. A munkát a sorozati és cimkata-
lógus betűrendes katalógusba való beosztá-
sával kezdték meg. 

Máder Béláné /Szeged, JATE Központi 
Könyvtár/ a nagy tudományos könyvtárak szem-
szögéből közelitette meg a katalógusok prob-
lémáját. 5 a meglévő katalógusok továbbépí-
tésére, pl. "ld. még" utalók alkalmazása 
mellett állt ki, hivatkozva a Halle-i egye-
temi könyvtárban tapasztaltakra. Az Uj Köny-
vek jelenlegi, átmeneti szakozási problé-
máival foglalkozott Pál Tiborné, a KMK mun-
katársa. Korreferátuma felkorbácsolta - jó 
érteleimben - a szakmai indulatokat és sok 
apróbb-nagyobb ötlet, javaslat elhangzásá-
ra adott alkalmat. /Tóth György, Ungvári 
Rudolf, Orosz Bertalanné, Bereczki László, 
Gyuris György, Sárdy Péter, Kurucz Irmréné, 
Papp István/. 

Végül összefoglalót hallottunk Fügedi 
Péternétől, aki szinte minden felmerült 
"éles" kérdésre válaszolt, ujabb szempon-
tokra irányitotta a figyelmet. Együttes 
gondolkodásra szólitotta fel a tudományos 
könyvtárak munkatársait, hogy akár néhány 
folyamatban lévő munka hibernálása árán 
belevághassunk a nagy könyvtárak katalógu-
sainak újjáépítésébe. 

SZABÓ JŐZSEFNÉ 
KARAKÓ JÓZSEFNÉ 

TANULMÁNYÚTON NORVÉGIÁBAN 

A norvég-magyar kulturális együttmű-
ködési szerződés II/8. pontja értelmében 
1981. május 26-tól junius 8-ig ösztöndijas 
tanulmányutat tettem Norvégia közművelődé-
si könyvtárügyének tanulmányozására. 

A norvég fél a legnagyobb vendégsze-
retettel és együttműködési készséggel fo-
gadott, és e magatartás ott-tartózkodásom 
utolsó pillanatáig végigkisért. 

A norvég könyvtárügy általános képét 
nem vázolom fel, mert a Statens Biblioteks-
tilsyn - angol nyelven - megkapott össze-
foglalója kiválóan ismerteti a témát. 
/Mind a Kulturális Minisztérium, mind a 
Szabó Ervin Könyvtár, mind pedig megőrzés-
re az OSZK Könyvtártudományi és Módszer-

tani Központja számára mellékeltem a beszá-
molót./ Cikkemben néhány általános be-
nyomáson kivül a ténylegesen meglátogatott 
könyvtárak és intézmények ismertetésére 
szorítkozom. 

Saját könyvtárügyüket a norvégek - az 
igen fejlett skandináv könyvtárügyön belül 
- közepesen fejlettnek Ítélik. A progra-
mon kivül futólag meglátogatott göteborgi, 
malmöi illetve koppenhágai könyvtárak meg-
erősítettek e nézet igazságában. Magyar 
szempontból azonban éppen az, hogy csupán 
néhány évtizeddel járnak előttünk és nem 
legalább fél évszázaddal: ez teszi Norvé-
giát számunkra érdekessé és tényleges ta-
pasztalatcserére alkalmassá. Ehhez járul 



az, hogy az általuk szűkösnek itélt anyagi 
helyzetben fokozott jelentőséget tulaj-
donítanak a könyvtáros személyiségének, a 
könyvtárak munkájának. Ismét egy olyan 
szempont, amely megváltoztatva a szüksége-
seket, érvényes a jelenlegi magyar hely-
zetre is. 

Utam első állomása Oslo volt. Az itt 
meglátogatott első intézmény a Statens 
Bibliotekstilsyn volt. Ezen intézmény e-
gyesiti a Kulturális Minisztérium közgyűj-
teményi főosztályának könyvtári osztálya 
által, valamint az OSZK KMK által végzett 
funkciókat. Egyszerre látja el a jórészt 
községi könyvtárügy állami felügyeletét, 
ellenőrzését és a szakma könyvtártudományi, 
módszertani munkájának szervezését és ko-
ordinációját. A vezetőgárdán kivül munka-
társait a szakma különböző területein dol-
gozó neves könyvtárosokból verbuválja. 
Néhány éves ciklusra meghivást kapnak az 
intézményben végzendő munkára. Megbízatá-
suk végeztével visszatérnek eredeti mun-
kájukhoz. A két norvég könyvtáros szák-
lap az általános jellegű "Bok og bibliotek" 
és az iskolai könyvtárosok számára készülő 
"Bokbladet" szerkesztése és gondozása is 
ezen intézmény feladata. 

A másik intézmény, ahol látogatást 
tettem a Bibliotekssentralen. Ezen intéz-
mény a norvég könyvtárakat látja el könyv-
vel, egységes katalóguscédulával. Nagy ka-
pacitású könyvkötészetet üzemeltet. A 
könyvkiadóktól krudában kapott könyvet 
könyvtári kötésben juttatják el a könyvtá-
raknak. A könyvtárak vegyes véleménnyel 
voltak a könyvtárellátó tevékenységével 
kapcsolatban. Lassúnak találták azt a kb. 
2-3 hetet /!/, amely idő alatt a könyvek 
a könyvtárakba eljutnak és kifogásolták, 
hogy a forgalmazott könyvek választéka nem 
fedi a skandináv könyvtermés egészét. A 
könyvtárellátó jelentős bibliográfiai, köz-
művelődési tevékenységet fejt ki a norvég 
könyvtárak számára közérdekű bibliográfiák 
központi kiadásával és szétosztásával. E 
bibliográfiák szinvonalasak, időszerűek, 
népszerűek. Érdekes kezdeményezésük - svéd 
példa alapján - épitészeti és belsőépítésze-
ti tervezőiroda működtetése. 

Az osloi közművelődési könyvtárháló-
zatot a Deichmanske Bibliotek és fiókjai 
alkotják. Az 1780-ban alapitott központi 
könyvtár egy 1896-ban épitett könyvtárépü-
letben üzemel. A régi épület - amely erede-
tileg is könyvtári célokra készült - jól 
példázza, hogy megfelelő átalakításokkal, 
könyvtárosi leleménnyel hogyan korszerűsít-
hető egy régi épület. A hálózat 14 nagyobb 
és 15 kisebb fiókkönyvtárral rendelkezik. 
A nagyobb fiókok közül hármat látogattunk 
meg Oslo különböző kerületeiben. /Stovner 
1000 m , Tveita 500 m , Lamberstseter 750 
m2/. A könyvtárak tágasak, de nem nagyok -
a norvégek nem mennek túlzásba ezen a téren. 

Törekvések a szakrészlegesitésre csak a köz-
ponti könyvtárban találhatók - de a viszony-
lag népes vendégmunkás rétegek számára min-
denütt található anyanyelvi irodaiam. 

Itt jegyezzük meg, hogy a norvég tár-
sadalom azon vonása, hogy a hátrányos hely-
zetűeket segiti, a könyvtárügyben is ér-
vényesül. Betegeknek és öregeknek "Bőken 
kommer" szolgálatuk házhoz szállitja a köny-
veket. 300 embert és 140 letéti helyet /szo-
ciális otthonokban/ lát el 3 és fél könyv-
tári munkaerő. Az Oslora elmondottak más 
helységekre is érvényesek. Mind a Deichmann 
könyvtár, mind a többi nagyobb közművelődé-
si könyvtár végez bibliográfiai tevékenysé-
get is. 

Drairmen, Norvégia második legnagyobb 
városa, a fővárossal szinte teljesen egy-
beépült. Könyvtára egy 7500 m2-es uj épü-
letben van, mely a helyi zeneegyesületnek 
is helyt ad. A könyvtár alapterülete 4000 
m , és ez az alapterület a 250000 lakosú 
nagyváros számára két évtizedre teljesen 
elegendő. Itt is, mint mindenütt élénk 
helytörténeti tevékenység folyik. 

A Baerum Bibliotek voltaképpen Oslo 
peremén helyezkedik el. Modern 1980-ban el-
készült könyvtárát kiváló épitész tervezte 
a városrész centrális helyén. Igen büszkék 
erre a könyvtárra, mely szinházi közvetí-
tésre alkalmas teremmel is rendelkezik. 

Kristiansand régi kikötővárosának va-
donatúj könyvtára a város nevezetessége lett. 
Az épületben a festett vasszerkezet dominál, 
harmonikus modern könyvtárteret alkotva. É-
pitésénél mintegy 10 éves tervezési periódus 
után miaga az épitkezés egy évig / ! / tartott. 
Az épitkezés fázisai: 
1./ Funkcionális terv 
2./ Külföldi tanulmányutak 
3./ Versenytárgyalás kiirása 

/50-60 tervet kapnak/ 
4./ Kiviteli tervek 
5./ Kivitelezés. 
Ez a könyvtár a városi galériával épült 
egybe. 

Stavanger fejlődő norvég olajkikötő. 
Központi könyvtára bár 10 évvel ezelőtt 
épült és centrális helyen helyezkedik el, 
a könyvtárosok véleménye szerint már szük 
a városnak. Az uj könyvtár ügye a verseny-
tárgyalások utáni fázisban van. A város jel-
legzetessége, hogy Trondheim és Bergen után 
harmadiknak vezették be az országban a 
Teledata rendszert. A Teledata adatban min-
den városi polgárt érdeklő adat tárolására 
törekszik, úgymint 
- közlekedési adatok, menetrend 
- áru és árlisták, árfolyamok 
- ingatlannyilvántartások 
- városi Ki? Kicsoda? 
- szállodai férőhelyek 
- szinházi és koncertesemények, moziműsor, 
stb. 
A rendszer termináljait elsősorban 



könyvtárakban, iskolákban, szállodákban, 
üzletekben helyezik el, de számitanak arra, 
hogy néhány éven belül kiterjedt lakossági 
szolgáltatássá válik. A könyvtári termi-
nált 1981. juliusára várták. A rendszert 
működésében a bergeni könyvtárban láttam. 

A stavangeri tartózkodás során a kör-
nyéken is meglátogattunk néhány fiókkönyv-
tárat illetve falusi könyvtárat, amelyek 
közül Klepp és Sandnes könyvtárát emelem ki. 

Bergen, a norvég kulturális "főváros" 
városi könyvtára a századfordulón épült. Ez 
volt az egyetlen nagy könyvtár, ahol a hely 
magyar szemszögből nézve is szűkösnek ttint. 
Példamutatóan feltárt Grieg archivummal ren-
delkeznek. Itt már működött az emiitett 
Teledata rendszer terminálja. 

Meglátogattuk az Âsane fiókkönyvtárat, 
mely néhány hete készült el. Ez a könyvtár 
egy mozival működik közös épületben. 

Bergeni ott-tartózkodásom az egyetemi 
könyvtár meglátogatásával zárult. A másfél 

évszázados egyetem uj könyvtára mintegy 12 
esztendeje épült 10000 m2-en. Csak két hi-
bája van, nem szabadpolcos /!/, és a tér 
nem flexibilis. Egyetemi alapítványból é-
pült és sem a régi könyvtárvezető, sem a 
tervező nem látott modern könyvtárat. így 
1980-ban is zárt raktárból kerül ki a könyv 
az olvasóterembe. Ettől függetlenül a könyv-
tár munkájában modern, gépesitett könyvfel-
dolgozással, on line dokumentációs adat-
bankkal rendelkezik. A könyvtárgépesitésben 
a trondheimi és tromsői egyetemi könyvtárák-
kal állnak kooperációs kapcsolatban. A ber-
geni egyetem társadalomtudományi információs 
intézettel rendelkezik, amely alkalmas ar-
ra, hogy a FSZEK Központi Könyvtára kapcso-
latot épitsen ki Norvégiával. 

Sumtézva, a norvég tapasztalatcsere-
látogatás rendkívül hasznos és gyümölcsö-
ző volt. 

MÁRFFY ISTVÁN 

DÁNIAI TAPASZTALATOK 

A Kulturális Minisztérium 11/10. mun-
katervi pontja alapján 1981. szeptember 20-
tól október 4-ig tizennégynapos tanulmány-
úton vettem részt Dániában. A tanulmányut 
során elsősorban a gyermekkönyvtári munkát 
tanulmányoztam. 

A tizennégy nap alatt nyolc közművelő-
dési könyvtárat látogattam meg, melyek kö-
zül kettő fiókkönyvtár volt. Ezen kivül a 
Könyvtári Központban /Bibliotekscentralen/ 
jártam. Természetesen a két hét alatt ép-
pen csak benyomásokat kaptam, a tapaszta-
latokat Írásos dokumentumok és a könyvtá-
rakban látottak alapján fogalmazom meg. 
A könyvtárák, kivéve a Solrpd Bibliotek-et 
Nagy-Koppenhága körzetének önálló kerüle-
ti könyvtárai voltak. Ebben a körzetben a 
központi könyvtári feladatokat a Gentofte-
i könyvtár látja el. A körzettől függet-
lenül, teljesen önállóan működik a koppen-
hágai és a frederiksbergi városi könyvtár 
és fiókhálózata. A Solrpd Bibliotek egy 
másik.körzet központi könyvtárához tartozik. 
A dán közművelődési könyvtári szervezet a 
közigazgatás struktúrájának megfelelően 
decentralizáltan, ugyanakkor körzetenként 
centralizáltan, az 1964-ben hozott könyvtá-
ri törvény szellemében működik. A törvény 
meghozatala óta eltelt időszak tapasztala-
tai alapján szükségessé vált a könyvtári 
törvény reviziója, melyet 1978-ra terveztek, 
de különféle okok miatt még nem történt meg. 
Dánia 14 körzetre oszlik, melyek további 

275 közigazgatási egységből /Kommune/ áll-
nak. A könyvtári törvény valamennyi közigaz-
gatási egységnek kötelezően előirja egy 
közművelődési könyvtár működtetését, mely-
nek fenntartásához az állam részben hozzá-
járul. A könyvtár valamennyi részlege in-
gyenesen áll valamennyi dán állampolgár 
/felnőtt, gyermek és fiatal/ rendelkezésé-
re. Felnőtt és gyermekrészleg működteté-
sét egyaránt előirja a törvény. Zenehall-
gatási lehetőség az általam látott könyv-
tárakban felnőttek és gyermekek részére 
egyformán adott - lemezkölcsönzés nem min-
denhol van, csak ott, ahol erre az anyagi 
fedezet biztosított. 

Az állománygyarapítást a kerületi 
könyvtárak végzik összes fiókjuk részére 
is ugy, hogy minden héten egyszer össze-
jönnek a könyvtárosok és megbeszélik, hogy 
melyik könyvből, melyik fióknak hány pél-
dányt rendeljenek. Az ezzel kapcsolatos ad-
rninisztrációt a kerületi könyvtár végzi, a 
könyveket 95 %-ban a Bibliotekcentralen-
ből szerzik be. A könyvek könyvtári kötés-
ben, "szerelve" és szakozva érkeznek igy 
a könyvtárakba. 

A gyermekkönyvtári állományt két nagy 
csoportban tárják fel a polcon: szépiroda-
lom és szakirodalom. A szakirodalom a Dewey 
féle tizedes osztályozás szerint, a szép-
irodalom szerzők szerinti betűrendben. Ter-
mészetesen a legkisebbek részére a képes, 
meséskönyvek és a szakirodalom is külön 



polcokon van elhelyezve. Az olvasók jobb 
tájékoztatása érdekében nagyon sokféle 
könyvkieirelést és kiállitást készitenek. 
Pl.: indiános könyvek, történelmi témájú 
könyvek, krimik, állatokról szóló könyvek, 
könyvek fiataloknak-fiatalokról stb. 
Külön polcon helyezik el az un. képregény 
könyveket, vagy füzeteket, melyek állitó-
lag igen kedveltek. A Hvidovre-i könyvtár-
ban és fiókjában is /Averdpro/ a gyengén 
olvasók részére un. hangositott könyveket 
szerzeményeznek: ezek elbeszélések, rövi-
debb regények magnószalag melléklettel. A 
két vagy hárem magnószalagon különféle se-
bességgel a könyv szövegét hallgathatja az 
olvasással párhuzamosan az olvasó. A folyó-
iratokat is kölcsönzik, a kölcsönzési idő 
négy hét /könyveknél is/. Az olvasói nyil-
vántartást a lehető legkevesebb adminisztrá-
cióval végzik: az olvasóról egy nyilvántar-
tó karton készül és a kölcsönzéshez egy ta-
sak, amibe a könyvkártyák kerülnek. A for-
galmat csak a kikölcsönzött müvek számával 
mérik. A kölcsönzés legtöbb helyen fotoel-
járással történik. 

A gyermekkönyvtárakban cédula kataló-
gus nincsen /csak a könyvtárosok részére 
szolgálati katalógus/, a gyermekek részére 
csak kötetkatalógus /szerző szerinti betű-
rendes, cim és szakkatalógus/, valamint a 
legkülönfélébb témákban igen sok füzetka-
talógus tájékoztatja az olvasókat. A fel-
nőtt részlegekben pedig egyre inkább a kor-
szerű mikrofilm, vagy mikrofilm katalóguso-
kat alkalmazzák. A katalógusokat az ország 
valamennyi közművelődési könyvtára részére 
a Bibliotekscentralen késziti. Amennyiben 
van rá kapacitás ugy az egyes kerületi 
könyvtárakban is, az ott található könyvek-
ből kis bibliográfiákat, könyvjegyzékeket 
készitenek olvasóik részére. 

A gyermekkönyvtárak az óvodákkal igen 
szoros kapcsolatot tartanak - az óvodák ré-
szére rendszeresen, az óvónők által válasz-
tott témában gyerekenként két könyvet köl-
csönöznek. Itt a kölcsönzési idő 3 hónap. 
Igen nagy súlyt fektetnek a még olvasni 
nem tudó gyerekek könyvtárba szoktatására, 
ezért igen nagy számban és sokféle szöveg 
nélküli képeskönyv található a dán gyermek-
könyvtárakban. Sok helyen külön polcon a 
szülők részére emelnek ki könyveket, álta-
lában pedagógiai, pszichológiai és különfé-
le a családdal kapcsolatos témákból. A kap-
csolat az iskolákkal más jellegű. Dániában 
az iskolai könyvtáraknak igen nagy hagyo-
mányai vannak. Történetük a 16. és 18. 
századig nyúlik vissza, a közművelődési 
könyvtári ellátás is tulajdonképpen az is-
kolai könyvtárakban gyökerezik. Ma már a 
kétféle könyvtári ellátás teljesen külön-
vált, ugyanakkor igen szorosan együttmű-
ködnek: az állami támogatás elosztása és 
a szerzeményezés tekintetében. Az állami 
hozzájárulás feltétele az, hogy ezekben 

a kérdésekben az iskolák és a közművelő-
dési könyvtárak között jó együttműködés 
legyen. 

Az iskolai könyvtár elsősorban az 
oktatást szolgálja. Ezért az iskolák a 
4. és 8. osztályos tanulókat minden évben 
rendszeresen elviszik a közművelődési 
könyvtárba - a 8. osztályosoknak a fel-
nőtt részleget mutatják be. A gyermek-
könyvtárakat általában 14 éves korig hasz-
nálják a gyerekek, de a szabály az, hogy 
egyetlen korosztály sincs korlátozva ab-
ban, hogy a könyvtár mely részlegét kíván-
ja látogatni. 

A könyvtárak nyitvatartási ideje na-
ponta 10-20 óráig, szombaton 10-14 óráig. 
A dolgozók munkaideje heti 40 óra./Sokan 
dolgoznak részmunkaidőben./ 

Igen sokféle propagandaanyag, plakát, 
játék áll az olvasók rendelkezésére. Eze-
ket is a Bibliotekscentralen-ből szerzik 
be. A gyerekekkel való foglalkozás igen 
népszerű formája az un. Film és Színház. 
A színházat előre megbeszélt témákban né-
hány fiatal színészekből álló együttes 
csinálja - a könyvtárosok csak a közönsé-
get szervezik. Filmek vetítéséhez többféle 
rövid-és kisfilm áll a rendelkezésükre. 
Természetesen a könyvtári épületek ezek-
hez az előadásokhoz megfelelő helyiségek-
kel rendelkeznek, igy a foglalkozások a 
kölcsönzést nem zavarják /színházterem, 
vetitő terem/. Kisebb csoportoknak külön-
féle klubokat, könyvmegbeszéléseket, közös 
zenehallgatást, barkács szakkört stb. szer-
veznek a gyermekkönyvtárosok. 

A Könyvtári Központ /Bibliotekscentra-
len/ a dán könyvtári rendszer központi in-
tézménye. Tevékenységét a Kulturális Mi-
nisztérium jóváhagyásával folytatja. Fel-
adata a dán könyvtárak bibliográfiai, könyv-
tártechnikai igényeinek kielégitése, pub-
likációk és egyéb kiadványok kiadása. A 
könyvtári bútorokkal és különféle berende-
zési tárgyakkal foglalkozó és tervező rész-
lege 1979 óta önálló kereskedelmi társa-
sággá szerveződött a Könyvtári Központtal 
szorosan együttműködve. A Könyvkötő Központ 
szintén fontos partnere a Könyvtári Köz-
pontnak - ők szállítják a közművelődési és 
iskolai könyvtáraknak egyaránt a vásárolt 
és könyvtári kötésbe kötött, megfelelő cé-
dulákkal szerelt és a Könyvtári Központ ál-
tal szakozott könyveket. A Könyvtári Köz-
pontban készül szárnitógéppel a Nemzeti Bib-
liográfia, melynek alapján és egyidőben a 
könyvtárak részére a katalógus kartonok, 
kötetkatalógusok és a könyvek megrendelé-
séhez szükséges megrendelő lapok is elké-
szülnek. 

A bibliográfiai részleg évente 18 ezer 
Cimet /uj kiadású dán könyvek, idegennyelvü 
könyvek, hanglemezek, kották, AV médiák/ 
táplál be a bibliográfiai adatbázisba. 
A Könyvtári Központ a könyvtári szakiroda-



lom és bibliográfiák speciális kiadója. 
Legfontosabb publikációi: A Dán Nemzeti 
Bibliográfia, Folyóirat index; Katalogizá-
lási szabály, Tizedes Osztályozás, Film 
index, Csináld magad index, Hobby index, 
Novella index, Speciálisan a gyermekkönyv-
tárak részére készült néhány bibliográfia, 
illetve kötetkatalógus: 

A gyermekkönyvtári katalógus 1-3 kö-
tet: évenként egy kiadás + 3 kötet kumulált 
kiegészítés. A dán gyermekkönyvtárák könyv-
állományát regisztrálja. Hárem részből áll: 
szerzői, cim és szisztematikus témakataló-
gus. Évenként egyszer diákról, filmekről, 
hanglemezekről és kazettákról is készül kö-
tetkatalógus. Ugyanez az iskolai könyvtá-
rak részére is rendelkezésre áll. 

Nagyon sok füzetkatalógus készül kü-
lönféle témákban, pl.: "Hobby katalógus" 
gyermekeknek. "Kis kérdések": témák szerint 
olyan kérdésekről, melyekkel az óvodákban 
foglalkoznak. "Olvassunk " pl. az alko-
holról, a halálról, az indiánokról, lovak-
ról. Ez a katalógus sorozat 9-13 éves 
gyerekeknek készül 70 különböző témában. 
"Könyvek a Te számodra": 9-13 évesek részé-
re téma szerinti bontásban, egy füzet kb. 
30 cinét tartalmaz. 
"Egyszerű és jó könyvek gyerekeknek és fia-
taloknak": kb. 200 cimet tartalmaz, köny-

nyen olvasható könyvekből a nehezen olva-
só gyerekek és fiatalok részére. 
"Vidám és izgalmas kis történetek": 1-3. 
osztályos gyerekek részére. "Beszéljünk 
róla": könyvjegyzék lengő lapos formában 
olyan könyvekről amelyeket a felnőtteknek 
javasolnak gyerekekkel való megbeszélésre 
pl.: forgalom, mit jelent hátrányos hely-
zetűnek /nyomorék, halláskárosult, vak/ 
lenni, a halál, a válás. "Válogatás jó gyer-
mekkönyvekből". "Válogatás jó gyermek le-
mezekből és kazettákból"."Könyvek szellemi-
leg károsult gyermekeknek": szülők részére 
készül. Valamennyi bibliográfia nagyon rö-
viden annotált. A Könyvtári Központ ezzel 
a szolgáltatásával igen nagy segitséget 
nyújt a könyvtárosok olvasószolgálati mun-
kájához, továbbá gyerekeknek és szülőknek 
egyaránt a könyvkiválasztásban. 

A szakmai programot a Közművelődési 
Könyvtárak Felügyelőségének /Biblioteks-
tilsynet/ munkatársa Bertol Theilgaard 
állította össze. Az emiitett munkatársak-
kal csak nagyon röviden, egy alkalommal 
beszéltem meg a legfontosabb tudnivalókat. 
A különféle intézményeket a megadott prog-
ram alapján önállóan látogattam meg. 

KEREKES PÂLNÉ 

KÉT KIÁLLÍTÁS AZ 1. SZ. KÖNYVTÁRBAN 

BENJÁMIN JUDIT TEXTILKIÁ LLÍTÁSA 

A Vadász utcában, az 1. sz. könyvtár-
ban Benjámin Judit munkahelyén és műhelyé-
ben vagyunk, egy könyvtárban, amely müvei 
egyre gyarapodó sorának otthona és állandó 
kiállítási helye. És egyben születési he-
lye, mert formáló készsége, alakító kedve 
a könyvtár diszitésének játékos és hasznos 
igényétől emelkedett az egyre komolyabb 
mondanivalót hordozó alkotások mind maga-
sabb szintjére. 

A képek eredeti és különös voltának 
egyik első mozzanata az alkalmazott anyag 
és technika. Anyaguk szines nemez, fa, üveg-
gyöngy. Technikai megoldásuk tekintetében 
két módszerrel találkozunk. Az egyik meg-
oldás szerint az egyszinü nemezlapokra el-
ütő szinü gyöngyökből készült figurális áb-
rázolás kerül; a másik típusnál az alapsik-
ra eltérő szinü nemezdarabokból kivágott 
formaelemeket, alakzatokat tűzdelt rá réte-
gesen, gyöngykonpoziciókkal kiegészitve al-
kotójuk. Előfordul a relief-szerü megoldás 
is, amikor a kép hangulyos formaegysége ki-
domborodik az alapsikból. 

A nemez és a gyöngy - mint anyagok -
önmagukban is folklorisztikus hatást tesz-
nek a nézőre, s ezt a benyomást tovább erő-
siti a képek egy részének tematikája. 

Szineiben ezek az ábrázolások - a lá-
gyabb tónusok mellett - inkább kedveznek 
az erőteljes szinkontrasztnak. Ezzel utal-
tunk Benjámin Judit sajátos szerkezeti meg-
oldására is: a dualisztikus komponálásra. 
Az elv természetesen tartalmi kérdés is, 
hiszen szorosan összefügg az ábrázolás mon-
danivalójával, kétségtelen szuggesztivitá-
sával. A folklór is hajlik a dualisztikus 
ábrázolásra /pl. a jó és a rossz ellentéte, 
küzdelme/. S a képek egész sorában kifejező-
dik ez a szemléletmód: hol a népmesékre em-
lékeztetnek, hol pedig a népi kultura fol-
klórmotivumainak korszerű alkalmazására. 

Miről is szólnak ezek a képek? A ki-
szolgáltatott lélek szorongásairól, vágyai-
ról, félelmeiről, torzulásairól, boldogsá-
gának elérhetetlenségéről, törekvéseinek 
neghiusulásáról, erőfeszítéseinek csekély 
eredményességéről. De szólnak a termékenyítő 



álmokról, a boldogság reményteljes várásá-
ról, az élet szeretetéről. Újból az ellen-
tét, a feszültség, a kölcsönös azonosság 
és szembeszegülés problémái vetődnek föl. 

Ne maradjon emlités nélkül az sem, 
hogy a képek sorában rendszerszerű össze-
függés figyelhető meg, ami Benjámin Judit 
alkotói fejlődésének szervességére, az e-
gyes motivumokat tovább görgető, elmélyitő 

munkamódszerére utal. A rendszeresség rész-
ben a tematikai elemek analógiájából, rész-
ben a formaelemek ismétlődéséből ered. 

Talán e futólagos észrevételek is jel-
zik, hogy Benjámin Judit képei egy lendü-
letesen induló, Ígéretes pályaiv kezdetét 
és első állomását jelentik. 

REDL KÁROLY 

ZÁVODSZKY FERENC GRAFIKÁI 

Nem mindennapi képességről tesznek 
tanúságot Závodszky Ferenc grafikái. Vál-
tozatos témaválasztása, formai megoldásai 
széleslátását bizonyítják a tizenkét lapon. 
Több képe viseli a semleges "Kompozíció" 
Cimet, de ez nem jelent kevesebbet, mint 
emberi alakok, humánus érzelmek, viszonyla-
tok megkomponált ábrázolását. 

Závodszky témaválasztása nem merész, a 
témák kibontása, megoldása annál merészebb-
nek tetszik. A fauna egyik legnagyobbja, az 
elefánt olyan selymes-sejtelmes dzsungelből 
bukkan elő, hogy az alig látható - mindösz-
sze agyunk rejtett ösvényein áll össze kép-
pé az őserdő csapása. Joggal tarthatnánk őt 
"pókhálós grafikusnak". Többször magfigyel-
ve képeit, módosítanunk kell a jelzőt; mo-
zaikos művész ő. Mert mit tesz a pókháló? 
Vonalrendszere, bármilyen sejtelmesen vé-
kony is, izekre szabdalja a világ mögöttes 
képét. S Závodszky grafikáin, a tollal épi-
tett képeken a fehér felületek mozaikjából 
áll össze a látvány világa. 

A látványon azonban nem szabad a néző-
nek elrévednie, mert nem varázslatról van 
itt szó, hanem a müvégz igazán közérthető, 

humanista mondanivalójáról. A vasszorgalcm-
mal gyűjtött részletek állnak össze alko-
tássá, egésszé, ennek bizonysága ez a ti-
zenkét lap. S ez igazolja azt is, hogy Zá-
vodszky Ferenc tapasztalata, mesterségbeli 
tudása alapján - felsőbb osztályba léphet. 
S onnan majd tovább, mert tudatos ujulásra 
van esélye, célratörő képességeinek további 
kiszélesedésére. 

Nem lehet feladaton méltatni a könyv-
tár ujabb kezdeményezését, mégis meg kell 
tennem, hiszen egy ennyire kiállitásra al-
kalmatlan helyiségnek nem lenne feladata 
az efféle szállásadás - mégis vállalták. E-
rejükön felül, adottságaikon felül, de meg-
szállottsággal. Természetes egységnek fog-
ják fel itt az irott szó terjesztését és a 
képi ábrázolás felmutatását. A betű és a 
könyv szerelmeseinek nevében is köszönet 
érte. 

HORVÁTH TIBOR 

Benjámin Judit munkáiból 



"PICASSO ÉS ÉN" 

A képzőművészeti világhéthez kapcsolód-
va - októberben - pályázatot hirdetett a 
7/3 —as gyermekkönyvtár a XIII. kerületi ál-
talános iskolák felsőtagozatos diákjainak. 
A száz éve született Pablo Picasso munkás-
ságáról megemlékezve, nevét is felhasznál-
va "Picasso és én" cimet adtuk a pályázat-
nak, majd a kiállításnak. 

Az iskolák megkapták a felhivást; kü-
lön beszéltünk a rajztanárokkal, kértük, 
hogy ösztönözzék a képzőnüvészet iránt ér-
deklődő, jó kézügyességü gyerekeket. Az e-
lőkészités Idején meghivtuk őket a könyv-
tárba, ahol Picassoról szóló cikkeket, 
könyveket és 39 reprodukciót mutattunk be. 
Egy osztállyal, több csoporttal és egyes 
tanulókkal külön is foglalkoztunk, hogy a 
gyerekeket közel vigyük a nagy művész 
szelleméhez, stilusaihoz, témáihoz, tech-
nikai megoldásaihoz, érzékeltetve munkás-
ságának sokrétűségét. 

A beérkezett anyag olyan eredményt ho-
zott, amelyre nem is számítottunk; 98 al-
kotást készitettek a gyerekek: 15 vizfest-
mény, 11 ceruzarajz, 5 szines ceruzarajz, 
46 zsirkréta, 2 szénrajz, 2 kollázs, 1 ve-
gyestechnika, 2 tűzzománc, 3 linóleummet-
szet, 2 kisplasztika, 2 agyagmaszk, 1 hab-
szivacs, 1 "Paul" Harlequin babafigura pa-
pirból és rongyból. Az anyagot téma és tech-
nika szerint csoportosítottuk. 

A kiállitást Gergely Amália az Uttörő-
ház igazgatója nyitotta meg, utána dr. Szij 
Rezső művészettörténész beszélt Picassoról, 
majd a gyerekek értékes, szép, magasszinvo-
nalu munkájáról, s örömét fejezte ki, hogy 
ilyen jól meglátták, megértették és meg-
érezték, hogy tulajdonképpen mit is akar-
tunk elérni. Külön kiemelt néhány "alkotást", 
mint mondotta: "ezeket valóban alkotásnak 
kell nevezni". Beszédét azzal zárta, hogy 
folytassuk e tevékenységünket, mert ezzel 
a jövő generációját a szépre és annak meg-
látására neveljük. 

Róna Emy külön megköszönte a meghivást, 

"nagyon kellemes és szép meglepetésben volt 
része - mint mondotta -, mert ennyi jó, 
fantáziadús, érett munkára nem számitott. 
A rendezés is tetszett, amit örömnél köny-
veltünk el. 

Dolgos Jánosné a XIII. kerületi Tanács 
művelődési osztályvezetője köszönetet mon-
dott a könyvtárnak, hogy ilyen nagyvonalú 
kiállítással emlékeztünk rteg a világhirü 
művészről. 

15 dijat adtunk: 3 I., 4 II., 4 III. 
és 2 IV. dijat, 3 dicséretben részesült és 
1 részvételéért kapott oklevelet. 

A Magyar Rádió MR 10-14 gyermekrova-
tának munkatársa, Pásztor Gyula négy di-
jazott gyereket választott ki interjújához. 
Az adás november 3-án 10.05 órakor hang-
zott el a Kossuth rádió műsorában, amit 
november 4-én du. 15.28 órakor megismétel-
tek. Az interjúból, Hadzisz Lázár: "Egy 
hatalmas sziklafal áll a kép középpontjá-
ban, e falat kellene lebontani, hogy mind-
két oldalon a béke, a "jó" uralkodjon. Az 
előtérben a háború borzalmai láthatók de 
felülről imár közeledik a békegalamb. Csö-
mör Krisztina: "Tanulmányoztam a különbö-
ző korszakokat, s igy alakitottam ki sa-
ját véleményemet. Saját portrémat rajzol-
tam ceruzával - Picasso Harlequin figurá-
ja elé, ami vizfestmény-: ő és én, vagyis 
Picasso és én." Csinkov Barbara : "Nem 
Picasso képeit akartam utánozni, hanem 
csak a gondolatot". Mészáros János: "Én 
Picasso békegalambját formáltam meg, ami 
jelképpé vált az egész világon". Sinka Mar-
git pedig igy válaszolt, amikor megkérdez-
tük: "Én egy bikafejet rajzoltam, ez az 
erőszakot jelképezi. De a békegalamb min-
denütt jelen van, ezért a bika fején, a 
szőrzetébe, homlokán beleloptam a galambot." 

A kiállitást október 23-31-ig, illet-
ve november 3-ig meghosszahbitva 607-en 
tekintették meg. 

FENYVES MÁRIA 



AJÁNLÓJEGYZÉK AZ ÚTTÖRŐK VETÉLKEDŐIHEZ 

SZERK. 
A Budapesti Úttörőelnökség kérésére Rieth 
Józsefné - a 37-es könyvtár gyermekrészle-
gének vezetője - ajánlójegyzéket állitott 
össze a társadalom - ill. természetkutató 
úttörők vetélkedőjéhez. 

A kollégák munkájának megkönnyítésé-
re közöljük a két összeállítást. 
TÁRSADALOMKUTATÓ ÚTTÖRŐK VETÉLKEDŐJE: 
"SZÉPAPÁNKTÓL-NAGYAPÁNKIG /1849-1920-ig/" 
/Ajánlójegyzék/ 
Balogh Béni: Éleskővár kincse. Bp. 1971, 
Móra. 58-74. 1. 

Bogdán István: Régi magyar históriák. Bp. 
1980, Magvető. 150-199. 1. 

Bogdán István: Régi magyar mulatságok. Bp. 
1973, Magvető. 407 1. 

Brestyánszky Ilona: Ismerjük meg a kerámi-
át! Bp. 1976, Gondolat. 288-292. 1. 

Budapest enciklopédia. Bp. 1972, Corvina. 
463 1. 

Fekete Sándor: Kossuth Lajos. Bp. 1978, 
Móra. 279 1. 

Fekete Sándor: Széchenyi István. Bp. 1979, 
Móra. 258 1. 

Fiuk évkönyve 1968. Bp. 1968, Móra. 157. 1. 
Fiuk évkönyve 1981. Bp. Móra. 131-143. 1. 
Földes Péter: Mennyei páncélvonat. Bp. 
1978, Móra. 520 1. 

Gerencsér Miklós: Aradi napló. Bp. 1981, 
Szépirod. K. 536 1. 

Gergely András-Szász Zoltán: Kiegyezés 
után.Bp. 1978, Gondolat. 266 1. 

Gergely Márta: A mi lányunk. Bp. 1979, 
Móra. 503 1. 

Gombos Zoltán: Régi kertek Pesten és Budán. 
Bp. 1974, Natura. 270 1. 

/Hámori Ottó/: Hősök voltak... Bp. 1960, 
Móra. 32-157. 1. 

Kelen Jolán: Tiétek a világ. Bp. 1960, 
Móra. 137 1. 

Kósa László: Megjártam a hadak útját. Bp. 
1980, Móra. 198-207.1. 

Kovai Lőrinc: A hét géppuskás. Bp. 1967, 
Móra. 269 1. 

Kovai Lőrinc: A párbaj. Bp. 1960, Móra. 
399 1. 

Kőszegi Imre: A diákszázad becsülete. Bp. 
1978, Móra. 488 1. 

Lengyel József: Hárem hidépitő. Bp. 1960, 
Szépirod. K. 256 1. 

/Makoldi Mihályné/: Szülőföldünk Budapest. 
Bp. 1979, Tankönyvkiadó. 118. 1., 126. 1., 
127-132. 1., 136-180. 1. 

/Merényi József/: Szülőföldünk Észak-Magyar-
ország. Bp. 1978, Tankönyvkiadó. 188-189. 
1., 202-203. 1., 205-211. 1., 214-242. 1. 

Nemeskürty István: "Kik érted haltak szent 
Világszabadság!" Bp. 1977, Magvető. 485 1. 

Ráth-Végh István: Magyar kuriózumok. Bp. 
1955, Ifjúsági K. 29-37. 1., 196-203. 1. 

Ruffy Péter: Hazánk szive, Budapest. Bp. 
1980. Móra. 44-53. 1. 

Száva István: Egyedül a halál ellen. Bp. 
1966, Móra. 202 1. 

Történelmi olvasókönyv IV/1. Bp. 1970, 
Tankönyvkiadó. 179-307. 1. 

Történelmi olvasókönyv V. Bp. 1971, Tankönyv-
kiadó. 8-125. 1. 

Történelmi olvasókönyv VII/2. Bp. 1973, Tan-
könyvkiadó. 13-153. 1. 

Történelmi olvasókönyv. Történetek az újkor-
ból. Bp. 1977, Tankönyvkiadó. 185-222. 1. 

/Tüskés Tibor/: Szülőföldünk, a Dunántul. 
Bp. 1980, Tankönyvkiadó. 235-270. 1. 

Unger Mátyás - Szabolcs Ottó: Magyarország 
története. Bp. 1976, Gondolat. 206-308. 1. 

Vörös Károly: Egy világváros születése. Bp. 
1973, Kossuth. 231 1. 

Zsolnay Teréz - /Mattyasovszky/ Zsolnay 
Margit: Zsolnay. A gyár és a család tör-
ténete 1863-1948-ig. Bp. 1974, Corvina. 
236 1. 

TERMÉSZETKUTATÓ ÚTTÖRŐK VETÉLKEDŐJE: 
"TERMÉSZETTUDOMÁNYOS FELFEDEZÉSEK A XVII. 
SZÁZAD VÉGÉIG" 
/Ajánlójegyzék/ 
Asimov, Isaac: A biológia rövid története. 
Bp. 1972, Gondolat. 5-44. 1. 

Barcza Szabolcs: A csillagok élete. Bp. 
1979, Gondolat. 9-16. 1. 

Benedek István: A tudás utja. Bp. 1972, 
Gondolat. 21-22. 1., 37-40. 1.,' 67-100. 
1., 111-132. 1. 

Borec, Tomás : Jó napot, Ampére ur! Bp. 1980, 
Móra. 139-148. 1., 157-166. 1., 220-233. 
1., 252-260. 1., 309-317. 1. 

Czére Béla-Nagy Ernő: A legyőzött távolság. 
Bp. 1967, Minerva. 236 1. 

Dala László: A tüz és az ember. Bp. 1962, 
Móra. 135 1. 

Dorschner, Johann: A bolygók - a Föld test-
' vérei? Bp. 1980, Gondolat. 7-12. 1. 
Fialkov, Jurij: Beszédes kérdőjelek a ké-
miában. Bp. 1975, Móra. 19-20. 1. 

Forbáth Róbert: Méretre szabott molekulák. 
Bp. 1968, Minerva. 28-41. 1. 

Friedenthal, Robert: Leonardo. Bp. 1980, 
Gondolat. 141 1. 

Gazda István - Sain Márton: Fizikatörténeti 
ABC. Bp. 1978, Tankönyvkiadó. 248 1. 

Hermann, Joachim: Hamis világképek. Bp. 
1966, Gondolat. 13-43. 1. 



Holdas Sándor: Az indiánok varázsitala. Bp. 
1965, Móra. 30. 1., 61-62. 1., 65-66. 1., 
95. 1., 109-152. 1. 

Horváth Árpád: Nagy vállalkozások. Bp. 1976, 
Gondolat. 185-188. 1. 

Iljin, Mihail: Hány óra? Bp. 1960, Móra. 
173 1. 

Karácsonyi Rezső: Egy a valóság, ezer a 
ruhája. Bp. 1981, Tankönyvkiadó. 22-28. 1. 

Korjakin, Jurij: Az atcm története. Bp. 
1962, Gondolat. 223 1. 
Kulin György - Róka Gedeon: A világegyetem. 
Bp. 1965, Gondolat. 18-46. 1. 

Lánczos Kornél: Számok mindenütt. Bp. 1972, 
Gondolat. 202 1. 

Lapp, Ralph: Az anyag. Bp. 1979, Műszaki K. 
206 1. 

Lukács Ernőné - Tarján Rezsőné - Péter Ág-
nes: Tarkabarka fizika. Bp. 1972, Móra. 
300 1. 

Murányi-Kovács Endre: A firenzei varázsló. 
Bp. 1957, Móra. 220 1. 

Öveges József: Kis atomfizika. Bp. 1965, 
Gondolat. 218 1. 

Papp János: Kis történetek tudósokról, fel-
találókról. Bp. 1973, Móra. 37. 1., 51.1. 

Plavec, Miroslav: A csillagok világa. Bp. 
1965, Gondolat. 418 1. 

Radczun, Günter: Máglyák és csillagok. Bp. 
1963, Móra. 200 1. 

Rusinek, Michal: Kopernikusz. Bp. 1973, 
Móra. 101 1. 

Sain Márton: Matematikatörténeti ABC. Bp. 
1977, Tankönyvkiadó. 253 1. 

Séta a matematika birodalmában. /Irta: 
Göke, ligner stb./ Bp. 1971, Műszaki K. 
4-10. 1. 

Simonffy Géza: Az atcmvilág szereplői. Bp. 
1962, Móra. 153 1. 

Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete. 
Bp. 1978, Gondolat. 487 1. 

Sur, Jakov: Elbeszélések a naptárról. Bp. 
1964, Kossuth. 221 1. 

Spauszus, Sigmar: Barangolás a kémia biro-
dalmában. Bp. 1967, Táncsics. 19-35. 1. 

Stojanovic, Jugana: Leonardo da Vinci. 
Szabadka-Bp., 1972, Fórum-Móra. 164 1. 

Száva István: Az ég törvénye. Bp. 1965, 
Móra. 242 1. 

Száva István: A hiúz a napba néz. Bp. 1962, 
Móra. 359 1. 

Száva István: A szirakuzai óriás. Bp. 1959, 
Móra 334 1. 

Tasnádi Kubacska András: Repülősárkányok 
és gyikmadarak. Bp. 1965, Móra. 150 1. 

Tudományos kaleidoszkóp. Bp. 1974, MRT-Mi-
nerva. 36. 1. 

Vekerdi László: így élt Newton. Bp. 1977, 
Móra. 267 1. 

Világ csodák nélkül. Bp. 1963, Táncsics. 
42-49. 1. 

A világ körülöttünk. Bp. 1978, Kossuth. 
15-25. 1., 77-78. 1. 

Xantus János: A természet kalendáriuma. 
Bukarest, 1972, Kriterion. 526 1. 

RIETH JŐZSEFNÉ 

A MAGYAR SZOCIOLOGIAI IRODALOM 
BIBLIOGRÁFIÁJA. 1900-1919. - I-HI. KÖTETÉRŐL 

Az utóbbi évtizedek kutató tevékeny-
sége során mindinkább bebizonyosodik, hogy 
ha nem is értünk el a szociológia XX. szá-
zadi müvelésében iskolateremtő ; eredménye-
ket, nincs okunk lesütött szemmel járni. 
Ugy tűnik Erdélyi János XIX. századi ér-
tékítélete, miszerint a filozofikus szel-
lem idegen a magyar jellemtől, a szocioló-
giára nem terjeszthető ki. E tudomány mü-
velésében számottevő eredményeket éppen 
századunk első évtizedeiben értük el. 

Noha eddig is tudtuk, hogy a század-
elő bő termést eredményezett, az anyagot 
összegyűjtve mégis meglepetésként hat az 
a gazdagság, amely a Szabó Ervin Könyvtár 
és az MTA szociológiai kutatócsoportja 

közös tevékenységével készült három kö-
tetes "A magyar szociológiai irodalom bib-
liográfiája" - 1900-1919 - cimü kiadvány-
ban megjelent. 

Az első kötetben közreadott 3 alap-
vető szakfolyóirat 45 kötetének, a második 
kötet 142 periodika 1500 évfolyamának és a 
harmadik kötet 1500 önálló kiadványának 
bibliográfiai rendezése várakozáson felü-
li eredményt mutat. A közel 10 éves munka 
a korszak szociológiai szakirodalmának 
11000 forrásadatot tcmöritő válogatása o-
lyan bizonyiték e korszak tudományos tevé-
kenységéről, amelyet a pesszimizmus leg-
magasabb fokát képviselők sem negligálhat-
nak. 

KIADVÁNYAINK 



11000 forrásadat felderítése, össze-
gyűjtése - ismerve a korszak könyvészeté-
nek fogyatékosságát - már önmagában is di-
cséretet érdemlő tevékenység. Fokozza a 
teljesitnény értékét, hogy ez a hatalmas 
adatmennyiség jól rendezett. A többszem-
pontú rendező elvek gondos kimunkálása -
pl. hogy nem csak a tudomány belső logi-
káját vették figyelembe, hanem a kutató 
áttekintését segitő fontosabb szervezeti 
kereteket is beépitették a rendezői elvbe -
bizonyitja a szerkesztő gárda magasfoku 
szakmai hozzáértését és jó gyakorlati ér-
zékét. 

Nemcsak a rendező elvek megválasztása 
és kivitelezése dicséretes. A gondosan 
szerkesztett név- és tárgymutatók egyaránt 
jól szolgálják az anyagban való könnyebb 
eligazodást, megkönnyítve ezzel nemcsak a 
kutatók, de az érdeklődők széles körének 
is a munkáját. 

A hatalmas mennyiségű anyag tartal-
mának ismertetése a hely szűke miatt nem 
valósitható meg. Egyetlen gondolat kieme-
lését mégis szükségesnek tartan. 

Ugy gondolán, nem csak a tudomány el-
méleti, de a kutatói gyakorlat szempontjá-
ból is üdvözlendő, hogy mind a folyóira-
tok, mind a monografikus anyag rendezésé-
nél, amint a szerző Remete László irja,a 
"szociológiai vonatkozású irodalmat széle-
sen értelmezzük, annál is inkább, mert, 
amint ezt a kézbe vett müvek túlnyomó több-
sége igazolta előttünk, az uj diszciplina 
rohamos térhóditása idején a kortárs szer-

zők is a legtágabban fogták fel a szocio-
lógia tematikáját." 

Az idézett koncepció a munkálatok 
során viszonylag csaknem teljes egészében 
érvényesült. Az adott korszakra éppenugy 
mint minden korszákra igaz, hogy "se sze-
ri se száma ezekben az években, évtizedek-
ben a progresszió elleni szélsőséges han-
gú pamfletteknek, amelyek már mindenféle 
tudományoskodó érvelést feleslegesnek tar-
tottak", azonban - a szélső jobboldali tu-
dományos igényűek mellett - ezekből is be 
lehetett volna néhányat venni, éppen silány-
ságuk jelzéséül.Nem szeretnék a parttalan-
ság felé törni, de ugy gondolom a kor tár-
sadalmi valóságának ezek is szociológiai 
tükörképei, éppen ugy,mint minden más ten-
denciózus irás. 

Végül is a könyvtári szakemberek nagy 
jelentőségű, dicséretes munkát végeztek. 
Olyan kincset tártak fel, amelyet meg kell 
munkálni, ahhoz, hogy igazi fényében ra-
gyogjon. Most a szociológusok, tudomány-
történészek következnek. Olyan kincs ez a 
11000 forrásadat, amely akkor kapja meg 
igazi fényét, ha az emberiség kultúrtör-
ténetének keretébe kerülve nemcsak a múlt-
ról szerzett ismereteinket gazdagitja, de 
segit napjaink és a jövő problémáiban való 
eligazodásban is. Nagyok a mulasztásaink, 
ám most olyan eszközt kaptunk, amely haté-
konyan tud segiteni a lemaradás felszámo-
lásában. Ne késlekedjünk a hasznosításában. 

DR. TIBA IMRE 



A "SZOCIALIZMUS" C Í M Ű FOLYÓIRAT 
REPERTÓRIUMÁRÓL 

Több mint időszerű volt a Szocializ-
mus repertóriumának megjelentetése. Hiszen 
mégiscsak furcsa kontrasztot kelthet, hogy 
az a folyóirat, amely a magyar munkásmoz-
galom történetében a leghosszabb életű, a 
legnagyobb elterjedtségü volt, amely való-
ban nemcsak az értelmiségiekhez szólt /de 
természetesen azokhoz is/ s amelyen lega-
lább két, de tulajdonképpen három nemzedék 
nőtt fel, ennek a folyóiratnak eddig nem 
született meg a repertóriuma. A kontraszt 
annál is nagyobb, mert a fiatal tizen- és 
huszonéveseknek ez a folyóirat már ugyan-
ugy a régmúlt, mint egy 1848-as lap - és 
éppenugy nem tudnak róla. Ez vonatkozik az 
"egyetemi ifjúságra" is. A repertórium ösz-
szeállitóját, Pálmai Magdát és a lektort 
Gáliczky Évát feltétlen elismerés illeti 
hogy e régi mulasztásból most törlesztet-
tek /hiszen a repertóriumot csak az 1906-
1918-as időszakról állitották össze/ és a 
munkát nemcsak elvégezték, hanem jól át-
gondolt, nagyon jól kezelhető, világos cso-
portosításban tették hozzáférhetővé az ér-
deklődőknek a Szocializmus gazdag anyagát. 

Mindjárt itt, az ismertetés legelején 
jelezni kivánam, a repertórium anyaga "rá-
cáfol" egy mai, értelmiségi körökben szí-
vósan továbbélő állitásra: nevezetesen 
arra, hogy bár igaz, hogy a szociáldemok-
rata mozgalom volt a századforduló után a 
baloldal egyetlen komoly szervezett ereje 
- de intellektuálisan "nem jelentett" so-
kat. Anélkül, hogy valamiféle szépités hi-
báját elkövetném, avagy főként a hágiógrá-
fia "bűnébe" esnék - a folyóirat minden 
esetlegességével valóban meggyőzően szín-
vonalas, számos témát ugy tűnik jóval szín-
vonalasabban követett nyomon /pl. a szo-
ciálpolitikát/ mint mai folyóirataink zöme. 
Az eredeti magyar témák mellett a Szocia-
lizmus javát szolgálta, hogy ablakot nyi-
tott a világra, külföldi szerzőktől közölt 
tanulmányokat, s persze könyveikről recen-
ziókat. Mindkét vonatkozásban külön figye-
lemreméltó a folyóirat frissessége. Hiszen 
nem utolsó mozzanat, hogy egy Párizsban, 
Londonban, Bécsben megjelent könyvet még 
abban /!/ vagy a következő évben ismertet-
nek. A Szocializmus e kulturmisszióját va-
lóban csak ugy teljesíthette, hogy e recen-
zensi rovatot olyanok tartották kézben, 
mint a főszerkesztő Kunfi Zsigmond mellett 
Bresztovszky Ernő, Varga Jenő és a könyv-
ismertetéseket olyanok irták, mint rajtuk 
kivül Szabó Ervin, Rónai Zoltán, Tarczai 
Lajos, Révész Béla. 

Ugyancsak a Szocializmus "profiljánál" 
tartva megemlítendő hogy kezdettől megszó-
laltak a folyóiratban olyan elismert prog-
resszív értelmiségiek is, akik különben 
nem voltak szociáldemokraták. Igy Jászi 
Oszkár, Szende Pál, Harkányi Ede - miként 
Szabó Ervin is irt a folyóiratba akkor is 
Alpári Gyula nevével fémjelezhetnénk, bár 
mindjárt megjegyzendő, sem Szabó Ervin, sem 
cikkeket, amikor a pártmozgalomtól már rég 
elváltak utjai. A folyóiratban megszólal-
tak rangos értelmiségiek, igaz jellemző és 
nem meglepő, hogy főiskolai tanárok alig 
/Ágoston Péter /, a felsőbb körökből irég a 
renitens Lánczy Jenő, mellettük jelentkez-
tek a tanárok /Kunfi, Somogyi Béla/ és nagy-
számban az autodidakta munkások /Garami, 
Weltner Jakab, Böhm Vilmos, Buchinger Manó, 
Jászai Samu, Garbai Sándor/ ami merőben uj 
szinfolt volt a magyar kultúrtörténetben. 

Ami a Szocializmus ideológiai arcula-
tát illeti, az eddigiekből is következik, 
hogy a nagyfokú "nyitottság" jellemezte, 
hiszen ha a jobboldalt Jászival határolnánk 
be, akkor a baloldalt talán Szabó Ervin és 
Alpári Gyula itt közölt sorai nem ütnek el 
különösebben másokétól. Végeredményben a 
lap szerzőinek zöme "klasszikus" marxista 
volt, vagyis a kiéleződő vitákban Marxhoz 
és a német ortodox marxistákhoz, Kautsky-
hoz tartották magukat, s ezt a felfogást 
képviselték azután a fiatalabb értelmiségi-
ek; Varga és Pogány József, Rudas Zoltán, 
Czóbel Ernő - de akik e vonatkozásban nem 
tértek el a munkás-vezetőktől, s a Kunfi-
Rónai csoporttól, vagy az idősebb Diener-
Dénestől. Legfeljebb a fiatalabbak közül 
Bolgár Elek, Mérő Gyula és Somogyi Mihály 
a szindikalizmusra is "nyitottabb", mig az 
idősebb Ágoston Péter, sőt Rónai Zoltán is 
ezt elutasítja. 

Ilyen szempontból is tanulságos átte-
kinteni, hogy a Szocializmus külföldi "ven-
dégszerzőinek" milyen a névsora. Itt azt 
tapasztalhatjuk, hogy Marx viszonylag ké-
sőn jelenik meg, Engels hamarabb és sű-
rűbben. A legnagyobb tekintélyként persze 
Kautsky, de Bernstein szinte alig. Sőt, a 
nemzetközi szociáldemokrata mozgalomból a 
jobbszárnyat mintha Vandervelde és V. Ad-
ler képviselnék, vagyis az egyszerűség ked-
véért a centrum jobbszárnya, norreg néhány 
nem olyan súlyos, részint szakszervezeti, 
részint értelmiségi reformista, mint Winnig. 
De mellettük a folyóiratban cikket közöltek 
Martovtól, Bauertől, Brouckére-től, és 
Guesde-től /és nem Jauréstől!/ akiket az 



egykori besorolás szerint a baloldal kép-
vieselőinek tudtak, s megszólaltatták 
Parvust, Marchlewskit, Trockijt, s Olasz-
országból mégcsak nem is Turatit, hanem a 
reformistákat biráló 0. Olberget. 

A repertórium - mint már jeleztem -
nagy segitséget nyújt az érdeklődő olva-
sónak, hogy könnyebben tájékozódjon a nagy 
anyagban. Még jobban, mint ahogy annak ide-
jén a folyóirat szerkesztői is igyekeztek 
ezt megkönnyíteni, amikor bevezették a kri-
tikai, illetőleg rövid feljegyzések rovatot, 
ami később tovább tagozódott közgazdasági, 
szakszervezeti, szociálpolitikai részekre. 
Ezúttal a repertórium összeállítói, miután 
rövid történeti képet adnák a folyóirat 
szerkesztőiről és adatokat az egyes évfo-
lyamok megjelenéséről, a terjedelemről /kár, 
hogy nem tudunk meg többet arról, mekkora 
példányszámban jelent meg, hányan voltak 
az előfizetők és kik milyen körből. Vagyis 
még hátra van a Szocializmus történetének 
ilyen megrajzolása, ami nem könnyű feladat, 
s minden bizonnyal mégcsak megközelítőleg 
sem lehet kielégítően e feladatot elvégez-
ni. / , utána világos tematikai csoportosí-
tásban kinálják a tartalomjegyzéket. 

A folyóirat megismerését jól szolgál-
ja az a bevezető fejezet, amely a "Szocia-
lizmusról" magáról szól. Itt Garami nyi-
tó cikke mellett szinte zárásként az ekkor 
ugyancsak szerkesztő Varga Jenő 1918-as 
cikkét találjuk, nomeg a szociáldemokrata 
mozgalom hajdani hivatalos historikusának, 
a napjainkban nagyonis elfeledett kinos 
precizitásu Révész Mihálynak sorait talál-
juk. Érdekes, hogy az a Kunfi, aki szinte 
ebben az egész korszakban szerkesztette a 
folyóiratot, s aki annyit s oly különféle 
kérdésekről irt - azért nem fogott tollat, 
hogy saját folyóiratát elemezze. 

Mai szemmel a repertórium ilyen ref-
lektorfény-megvilágitása igen instruktiv 
éppen az arculatot illetően. A Marx-Engels 
életéről kialakitott külön fejezetre gon-
dolok ahol a szerzők között ott találjuk 
Kunfit és Ágostont, Szabó Ervint és Varga 
Jenőt, Rónai Zoltánt és Rudas Lászlót, 
Lánczy Jenőt és Pogány Józsefet, Czóbel 
Ernőt és Diner Dénest - a skála igy széles 
bár nyilván idevonhatnánk Garami néhány 
cikkét is /ami itt hiányzik/ E fejezetnél 
nemcsak a cikkírók listája nagyon széles 
skálájú, a tematika legalább annyira vál-
tozatos. Jelentős részben a gazdasági vo-
natkozásokkal foglalkoznak, de jelentős a 
kifejezetten magyar hányad, s persze az 
sem közömbös, hogy mikor milyen kérdések-
hez nyúlnak a szerzők. S ha igaz az a meg-
jegyzésem, hogy a Szocializmus általában 
nagyon frissen reagált az uj megjelenésű 
könyvekre, akkor ugyanez megmutatkozik e 
kérdésben is. Ebben a relációban is jelleg-
zetes, hogy mit ismertettek, és ki ismerte-

tett. A Rjazanov szerkesztette akkor meg-
jelent Marx-Engels válogatottat azonnal 
Kunfi, az ujabb Marx-irodalmat Szabó Ervin, 
a nevezetes Engels - Sorge levelezésköte-
tet ugyancsak azonnal Czóbel Ernő ismer-
tette, a kérdéskörhöz kapcsolt Bauer nem-
zetiségi munkát pedig szintén még ugyan-
azon évben Rudas László. Külföldről e kér-
désben Rennert és Martovot szólaltatták 
meg. A megoldás időrendben véletlen, hiszen 
Renner először még 1906-1907-ben szólalt 
neg - és ekkor még Kunfi sem sejthette, 
hogy 1918-ban éppen a proletárdiktatúra 
kérdésében majd Martov ir cikket. Az "ered-
nény" azonban érdekes, s mégcsak nem is 
érinthetem, hogy az egyes írásokon "belül" 
mi van. 

Azonban már ennél a nyitó fejezetnél 
tulajdonképpen felvetődött bennem az a kér-
dés, hogy egy fejezet tulajdonképpen hiány-
zik: és ez a szocializmus elmélete. Hiszen 
már az emiitett Bauer könyv sincs a helyén 
ebben a fejezetben, amely irégis "Marx és 
Engels munkásságáról" kell, hogy szóljon. 
Ugyanez áll a Szabó Ervin cikkre, illetve 
a Hyndman emlékiratra. De nem sorolhatóak 
az ilyen tipusu cikkek és recenziók a nem-
zetközi munkásmozgalom, avagy a szociál-
demokrata pártok és munkáspártok címszó 
alá sem. Hiszen Werner Sombartnak a prole-
tariátusról szóló könyve /amit Bolgár Elek 
recenzált/ avagy Kautsky: Szociáldemokrá-
cia és hazafiság, Herzberg: Szociáldemok-
rácia és anarchizmus; Nitzsche: Szociálde-
mokrácia és községi politika; G.D.H.Cole: 
A munka világa mind ilyen tipusu irás. Mint 
ahogy Szabó Ervin nevezetes irása "A tőke 
és munka harca" is ide tartozna - és nem 
egyszerűen a nemzetközi szakszervezeti moz-
galom rovatba. 

Az, hogy a következő a szociáldemokra-
ta és munkáspártokról szóló fejezet gazdag, 
ez valóban kevéssé meglepő, talán inkább 
néhány cim és szerzője a meghökkentő. Ter-
mészetes, hogy legnagyobb arányban a német 
és osztrák témák szerepelnek, de azért i-
gen magas a svájci, és a távolabbi régiók, 
a francia és méginkább angol problémák meg-
jelentetése is, sőt az olasz, belga és az 
"egzotikusabb" valóságra is ablakot nyitott 
a Szocializmus. Vagyis a német-osztrák ori-
entáció nem volt bénitó, az általánosan 
feltételezettnél gyengébb, legfeljebb az 
orosz és a kelet-európai hányad volt "vér-
szegényebb" . 

Természetesen gazdag anyagot talál-
hatunk a szociáldemokrata párt szervezeti 
életéről, s néginkább igaz ez a válasz-
tójogi harcot, illetőleg taktikát vizs-
gáló cikkekkel foglalkozó fejezettel kap-
csolatban. Sokkal inkább meglepő az anyag-
gazdagság az agrárprogramot illetően. Hi-
szen eléggé közkeletű volt hosszú ideig az 
a sztálini örökség, hogy a szociáldemokra-



ta pártok nem foglalkoztak az agrárkérdés-
sel. Az első ilyen tipusu tanulmány már a 
második évfolyamban - az utolsó 1912-1913-
ban jelent meg, a későbbi hiány persze 
ugyancsak feltűnő. Megjegyzem viszont, 
hogy ez a fejezet felmérése hiányos - az 
olvasót félrevezetheti. Hiszen Kautsky em-
lékezetes üdvözlete a Szocializmus nyitó 
számához ugyanugy ide is tartozik. Vagyis 
a tematikus "felosztásnak" itt mutatkoztak 
hátrányai is - kérdés, éppen az olvasó 
tájékoztatása érdekében nem lenne-e szük-
séges ilyen esetekben legalább átutalások 
bevezetésére? A repertórium egyik leggaz-
dagabb része azonban az egész mozgalom 
profiljából is következően - a szakszerve-
zeti mozgalmat bemutató rész. Ennek sok-
oldalúságát itt képtelenség is visszaadni, 
hozzátehetem, hogy e kérdéskört még kiegé-
szíti a szövetkezeti rész, majd az a ket-
tős tematikájú alfejezet is, amely a ma 
annyira "divatossá" vált munkáskultura és 
munkássajtó kérdéseivel foglalkozik. Ez 
utóbbi résznél a cikkek tematikája ugyan-
ugy változatos mint a névsor - s a szerzők 
szociális háttere. 

Hiszen e rovatban a munkás Böhm Vil-
mos és az értelmiségi Tarczai Lajos irt a 
pártoktatásról, Kunfi a szocialista iro-
dalomról, Rónai a sajtó és a munkásmozga-
lom kapcsolatairól, Pogány József a könyv-
kiadás helyzetéről. 

A Szocializmus egyik erőssége volt az 
a "téma", amely a német Neue Zeit, s más 
pártok más szociáldemokrata folyóirataihoz 
hasonlóan a joggyakorlat és jogalkotás kér-
déseit vizsgálták - természetesen kifeje-
zetten szociális szemszögből. E magas szin-
vonalu cikkek szerzői persze többnyire jo-
gászok voltak. A legtöbb ilyen természetű 
cikk Ágoston Péter és Rónai Zoltán tollá-
ból származott, de e cikkek szerzői között 
ott találjuk Bresztovszkyt, Kunfit, Szende 
Pált is. S itt ugy vélem néhány témát is 
külön meg kell nevezni, "rtodemségük" mi-
att, illetőleg pontosan azért, mert mintha 
az egyenes folytonosság nem mindig lenne 
kitapintható. Ilyen Ágoston irása, amely 
az ipartörvény munkaviszony relációit elem-
zi, majd később a munka kódexét tárgyalja, 
Rónai ugyanezen témában a mezőgazdasági 
cselédjog, avagy a munkásnő védelem kérdé-
seit tűzi tollhegyre az ipartörvény terve-

zetében, illetőleg ugyanő a szakszerveze-
tek jogát az uj ipartörvény kapcsán. Ágos-
ton, Rónai és Szende egyaránt többször fog-
lalkozott az adórendszerrel, ennek jogi és 
szociális összefüggéseivel, s valamennyien 
/és mások is/ a községpolitikával. Ehhez a 
rovathoz szorosan tapadnak a kifejezetten 
szociálpolitikai rovatban található Írások, 
miként az a különálló nagy rész is, amely 
munkásügy fejléc alatt több alfejezetben 
csoportosítja a cikkeket /bérkérdés, munka-
nélküliség, egészségügy, munkásbiztositás, 
női- és gyermekmunka /. 

Végül még egy rovatról néhány futó meg-
jegyzést. Ez a tudomány széles területe. 
Az egyik megjegyzés magát a válogatást é-
rinti. Magától értetődik, hogy egy ilyen 
irdatlan nagy területen nem kevés gondot 
jelenthet, hogy "mit hova soroljunk", igy 
a közgazdaság, mint tudomány "skatulyában" 
találunk olyan cikkeket, amelyek ugyanígy 
máshol is szerepelhetnének. A történelem 
alfejezetben lévő cikkek igen tekintélyes 
hányada tulajdonképpen a háború veszélyé-
vel, az 1914 előtti "kisebb" háborúkkal, 
majd "a nagy háborúval" foglalkoznak. Vagy-
is ugyanugy, ahogy indokolt lett volna a 
"szocialista elméletnek" rovatot nyitni, 
ugyanugy külön alfejezet illette volna a 
háborúellenes küzdelem, vagy szélesebben 
"a munkásmozgalom és a háborúk veszélye" 
témát - hiszen ezt a feladatot az I. és a 
II. Internacionálé korában mindenki /vagy 
legalábbis nagyon sokan/ kellő helyre állí-
tották. 

Végül az utolsó megjegyzés a tudomány 
e széles mezejéről, most már a filozófia 
területéről csakúgy mint a történeleméről, 
a szociológiájáról csakúgy mint a közgaz-
daságtudományéról persze különösen releván-
sak azok az Írások, amelyek az uj korszak 
uj jegyeit elemezték, legyenek ezek a mono-
póliumok, a drágaság az állam és a közgaz-
daság, az etika vagy az engedelmesség je-
lenségei. A Szocializmus szerkesztőit ne-
hezen lehet azzal vádolni, hogy "elmentek" 
az uj korszak uj problémái és a feladatok 
mellett. És éppen ezért a repertórium ösz-
szeállitóját, lektorát nagy elismerés il-
leti, hogy ezt az oly értékes forrásbázist 
könnyebben kezelhetővé tették. 

JEMNITZ JÁNOS 



KÉT ÚJABB KISBIBLIOGRÁFIA 

Két ujabb röpbibliográfiával gyara-
podott az az inmár 20 füzetből álló soro-
zat, amely több mint egy évtizede látja el 
alapos bibliográfiai gyorssegéllyel azo-
kat, akik a szociológia egyes, éppen aktu-
ális részterületének irodalmában el kiván-
nak mélyedni. 

Az 1981-ben megjelent "Szociofotó", 
melyet Karbach Erika szerkesztett, a ma-
gyar és külföldi irodaion és képanyag a-
lapján kutat a fotonüvészet ezen ágának do-
kumentumai és a témával kapcsolatos esz-
tétikai irodaiam után. Amint az a biblio-
gráfiából is kitűnik, a szociofotó virág-
kora a húszas-harmincas évekre esik, és a 
baloldali mozgalmak művészeti törekvései-
ben gyökerezik. 

Nem mintha azelőtt nem készitettek 
volna dokumentációs igénnyel fényképeket 
/mint Orbán Balázs vagy Plohn József/, de 
tudatosan vallott esztétikai alapelvként 
a MIMDSZ /Munkások Irodalmi és Képzőnüvé-
szeti Országos Szövetsége/ fotókörének 
kezdeményezése után a Sarló mozgalon Szo-
ciofotó Társulata, Kassák Munka-csoport-
jának fotós szekciója révén fogalmazódott 
meg és vált mozgalomé. Jónéhány neves fo-
tóművész /mint Escher Károly és André Ker-
tész/ szociofotós korszaka is ezekre az 
évekre tehető, akárcsak Hevesi Iván máig 
is érvényes fotóélméleti irásai. Az ezt 
követő évtizedekben elapad a folyam, s a 
hatvanas évektől kezdve mind gyakrabban 
találunk is adatokat, ezek jó része a 
"nagy korszakra" vonatkozó visszaemléke-
zés. Ugy tűnik, a szociofotó ma nem okoz 
dokumentálható Írásokban megjelenő elmé-
leti problémát, ami persze korántsem je-
lenti, hogy megszűnt volna markáns vonu-
lata lenni fotómüvészetünknek. /Elegendő 
csak a Magyarország felfedezése sorozat 
gazdag képanyagára utalni./ 

Karbach Erika gondos munkája persze 
nemcsak az elméleti és történeti érdeklő-
désű fotós szakemberek, esztétikával fog-
lalkozók számára hasznos. Kitűnő segédesz-
köze lehet helytörténészeknek, az életmód 
-történet kutatóinak is. A szerzők betű-
rendjében s ezen belül időrendben csopor-
tosított cimanyag jól áttekinthető, a rö-
vid utalások megadják a tartalomra vonat-
kozó legfontosabb információkat. 

A cigányság társadalmi helyzetével 
kapcsolatos növekvő érdeklődést elégiti ki 
"A cigányság helyzete" cirnü kisbibliográfia, 
amelyet Vágh Mária szerkesztett. Az 1975-
ben megjelent történeti és nemzetközi anya-
got is tartalmazó nagyobb bibliográfia 
/Tematikus szociológiai bibliográfiák IV./ 
után, az 1978-ban közreadott füzetet /Röp-
bibliográfiák 20. sz./ követően ez az u-
jabb munka hárem év újság- és folyóiratter-
mését foglalja össze. Igaz ugyan, hogy a 
Kemény István vezetésével 1971-ben végzett 
kutatás óta jelentősebb tudományos ered-
mény nem született, se szeri, se száma azon-
ban a részterületekkel /foglalkoztatottság, 
oktatás stb./ foglalkozó tanulmányoknak, 
riportoknak, kisebb újságcikkeknek. Ezek 
nagy számuk és szétszórtságuk folytán e 
bibliográfia nélkül áttekinthetetlenek len-
nének, jóllehet e bibliográfia mellőzi a 
szépirodalom számbavételét és kevésbé kon-
centrál más társadalomtudományok /nyelvé— 
szet, néprajz stb./ eredményeinek dokunen-
tálására. A 67 sajtótermékből válogatott 
160 tétel igy is pótolhatatlan segitséget 
nyújt mindazoknak, akik a kérdés iránt ér-
deklődnek. 

BÁTHORY JÁNOS 

MANNHEIM BIBLIOGRÁFIA 

1979-ben egy Polányi Károlyról készitett 
összeállítással inditotta meg a FSZEK szo-
ciológiai dokumentációs osztálya "Szocio-
lógusok. Személyi bibliográfiák" cirnü uj 
sorozatát. Ennek 2. szánéként jelent most 
meg Gábor Éva, a Budapesti Műszaki Egyetem 
Filozófiai Tanszéke professzorának össze-
állításában a "Mannheim Károly-Karl Mann-

heim 1893-1947" c. 66 lapos uj biobiblio-
gráfia. 

Az 1919-es Tanácsköztársaság megdönté-
se után külföldre távozott; a weimari Német-
országban, majd a fasizmus ottani felül-
kerekedése után Angliában kifejtett szocio-
lógiai tevékenysége révén világhírűvé lett 
tudós életmüvének teljes igényű bibliográfi-



ai feltárását nyújtó, emellett a vele fog-
lalkozó tengernyi irodalomból bőséges muta-
tót tartalmazó összeállítás kiadásának szük-
ségességét aligha kell indokolni. Az első 
világháború végén Lukács György szellemi 
irányításával alakult Vasárnapi Kör egykori 
aktiv tagjának különösen a tudásszociológia 
megteremtése, kiművelése körüli úttörő ér-
demeit marxista és polgári oldalon mindenki 
elismerte, kritikusai sem vitatják. 

Jelen bibliográfia, már későbbi megje-
lenése folytán is jóval gazdagabb anyagot 
nyújthatott, mint a londoni Routledge and 
Kegan Paul kiadásában 1975-ben publikált The 
sociology of Karl Mannheim cimü kötet Gunter 
W. Remmling által szerkesztett könyvészeti 
függeléke, amelynek az isrreretszociológia 
tágabb irodalmát is felölelő 1491 tételéből 
"csak" az első 162 sorolja fel Mannheim sa-
ját müveit és a vele foglalkozó főbb tanul-
mányok cimeit. Gábor Éva két kontinensre ki-

terjedő kutatásainak köszönhető, hogy a 
Reirmlingéhez képest az eredeti Mannheim mü-
vek listáját is tetemesen növelhette, termé-
szetszerű, hogy a 6 évvel fiatalabb mostani 
bibliográfia legalábbis 1981 augusztusi le-
zárásáig a Mannhermről keletkezett ujabb 
forrásanyagok adataiban is jóval gazdagabb 
angliai elődénél. /Ha nég néhány hónapot 
vártunk volna az időközben beérkezett kül-
földi lapokból ismét további 5-6 ujabb Mann-
heim- tanulmány forrásadataival bővül a cim-
jegyzék/. 

Ugy hisszük, jogos a feltételezés, hogy 
amint azt a Polányi Károly bibliográfiánál 
már tapasztaltuk, igy a Mannheim biobiblio-
gráfia iránt is Japántól az USA-ig mutatko-
zik majd érdeklődés és a hazai kutatók igé-
nyeinek kielégitésén tul, külföldi cserepél-
dányként is jól fog szolgálni ez a füzet. 

P. F. 

E Z T Ö R T É N T 

Az intézet vezetősége megtárgyalta és 
jóváhagyta az egyetemen /11-en/ és főisko-
lán /15-en/ továbbtanulni szándékozó dolgo-
zónk kérelmét. 

A szeptember 25-26-án Kecskeméten tar-
tott "Az uj cimleirási szabványok hatása a 
közművelődési könyvtárak katalógusépitési 
munkájára" cimü szakmai tanácskozáson Szabó 
Józsefné és Karakó Józsefné képviselte in-
tézményünket . 

A KMK által inditott: "A dokumentumle-
irás oktatása" cimü tanfolyamon Szabó József-
né Karakó Józsefné és Reguli Ernő; "Az in-
formációs rendszerek és szolgáltatások a 
társadalomtudományokban" cimü tanfolyamon 
Tóth Sándorné /22-es könyvtár/ és Bardócz 
Antalné /7-es könyvtár/ vett részt. 

Januárban induló, heti 2x1,5 órás kezdő 
angol nyelvtanfolyamot szerveztünk 10 fő ré-
szére. Oktatója: Bolgár Ágnes, az l-es könyv-
tár felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező könyv-
tárosa. 

A Budapest-gyűjtemény munkatársai lá-
togatást tettek a Filmarchivumban, a Ráday-
Gyüjteményben, az Esztergomi Főszékesegyház 
Könyvtárában. 
A Könyvtáros cimü folyóirat megindulásának 
30. évfordulója alkalmából meghirdetett 
jubileumi pályázaton 1500 Ft-os harmadik 

dijat nyert a 6-os könyvtár szerzői hármasa: 
V. Bárány Éva - M. Mráz Borbála - Szabó 
Natasa: A 14-19 éves fiatalok irodalmi, ze-
nei és képzőművészeti Ízlése cimü munkája. 
Sikerükhöz ezúton is gratulálunk! 

November 18-19-én könyvtárunkban tar-
totta évi utolsó ülését az MKE Ifjúsági 
Szekciója. Az összejövetel témája "Az if-
júság számára rendezett könyvtári rendez-
vények és csoportos foglalkozások" volt. 
A FSZEK tapasztalatairól Sándor Ottóné 
számolt be. Az Olvasó Ifjúságért pályázat 
első évének eredményeit Moór Istvánné, a 
KMK munkatársa értékelte. Második nap a 
kőbányai könyvtárban bemutató foglalkozáson 
vettek részt a vendégek. A foglalkozást 
Vazinay Mária vezette. 

Ugyancsak nálunk tartotta összejövete-
lét az MKE Gyermekkönyvtárosok Szekciója 
november 19-én a kelenföldi könyvtárban. 
Az éves munka áttekintése után Kerekes Pál-
né a szekció elnöke beszámolt dániai ta-
nulmányútjáról. Ezt követően a vidéki kollé-
gák megnézték a 3-as könyvtárat. 

November hónapban kezdődött meg a 9. sz. 
gyermekkönyvtár bővitéssel egybekötött fel-
ujitása. - November 10-én zajlott le a Fehér-



hajó utcai Zenei gyűjtemény műszaki átadása. 
- Az év végéig megtörténik a Kertész u. 15. 
sz. alatti prezensz könyvtár, valamint a 
csillaghegyi 21. sz. könyvtár műszaki átad-
sa. 

Ez történt a felnőtt könyvtárakban 
Révay Józsefre emlékeztek születésé-

nek 100. évfordulója alkalmából a sashal-
mi könyvtárban november 21-én. Az iró és 
filológus munkásságát Véber Károly a Cor-
vina Kiadó munkatársa méltatta, müveiből 
pedig Avar István Kossuth-dijas szinmüvész 
olvasott fel. 

Az év utolsó negyedében is számos kö-
zépiskolai osztály látogatott el a kerüle-
ti könyvtárákba. A könyvtár bemutatását 
több helyen katalógus vagy kézikönyvtár-
használati játék egészitette ki. Ezek ke-
retében bizonyították a tanulók, mennyire 
sajátították el a hallottakat. 

A 6-os könyvtárba a József Attila gim-
názium, a 10-esbe a Kölcsey és a Szilágyi 
gimnázium, a 11-esbe a 12. sz. MÜM és a 
Petőfi gimnázium, a 12-esbe a Bercsényi 
Élelmiszeripari és az Egressy Gábor szak-
középiskola, továbbá az I. László gimnázi-
um, a 24-esbe a Steinmetz gimnázium, a 25-
ösbe a Landler gimnázium és a MÜM 4. sz. 
intézet, a 38-asba a Finommechanikai és 
Műszeripari Szakközépiskola, a 44-esbe a 
Bókay János és a Móra Ferenc Egészségügyi 
Szakközépiskola,továbbá a szlovák és a 
Veres Pálné gimnázium tanulói látogattak 
el. 

A 37-es könyvtár vezetője Vfeisz Sán-
dorné a magyarszakos tanárok munkaközössé-
ge tagjainak tartott előadást az együttmű-
ködés lehetőségeiről. 

Rendszeresen szervezett könyvtári fog-
lalkozást, többnyire felolvasást - a köl-
csönzésen kivül - az Öregek Napközi Ottho-
na számára a 25/2-es és a 25/3-as könyvtár. 

Több könyvtárban - 10-es, 12-es, 38-
as, - tartottak olyan előadásokat, amelyek 
a középiskolai tananyag jobb megértését se-
gitették. A 10-es könyvtárban Firon András 
ujságiró nemzetközi kérdésekkel foglalkozott. 
A görög-római mitológiáról és a biblia vilá-
gáról volt előadás a kőbányai, a lőrinci és 
a Kertész utcai könyvtárban. Ez utóbbiban 
szinvonalas sorozat indult - a TIT-tel kö-
zös szervezésben -, amelynek keretében iro-
dalmi müvek elemzésével foglalkoznak a fia-
talok. 

A 38-as könyvtár két rendhagyó törté-
nelemóráján a honfoglalás történetével és 
a két világháború közötti magyarországi 
zsidóság helyzetével foglalkoztak. 

A művelődési körökben történt 
Aktuális nemzetközi politikai kérdése-

ket vitattak meg a kelenföldi könyvtár Po-
litikai Vitakörében: Terrorizmus - erőszak-
kal az erőszak ellen, Lengyelország 1981, 
Elidegenedés. Előadók: Kurtán Sándor és Gé-
mes Pál voltak. 

A 25/2-es könyvtárban Moldova György 
és Galgóczi Erzsébet néhány müvét beszél-
ték meg a Könyvbarát kör tagjai. 

A Kulich Gyula téri könyvtárban a Mű-
velődési kör fiataljai Zsoldos Péter Író-
val találkoztak; ellátogattak a Nemzeti 
Muzeumba; más alkalommal pedig érdekes fo-
lyóiratcikkek ismertetésére került sor. 

Szinvonalas foglalkozás-sorozattal in-
dult a 48-as könyvtárban és fiókjaiban a 
szakmunkástanulók klubja. A következő té-
rnék voltak napirenden: Hires találmányok, 
az épitészet és a technikai fejlődés nagy 
korszakai; Az alkoholizmus és a kábítószer 
káros hatása az egyénre és a társadalomra; 
Milyen legyen a házikönyvtárunk?; Szerelem, 
párkapcsolatok; A szerelem mint a művésze-
tek tárgya; Fejtörő, szellemi totó: az iro-
dalom, a világjárók és a film, színház, mu-
zsika témaköréből; Témakvizek, intellektuá-
lis játékok, Népszokások, néphagyományok. A 
foglalkozásokat Bertalan Béla vezette. 

A 48/l-es fiókban egyik alkalommal a 
szerelemről tartott előadást Gy. Molnár Ist-
ván, máskor pedig zenét hallgattak a fiata-
lok. 

A 48/2-esben ugyancsak Bertalan Béla 
vezette a foglalkozásokat. Itt az alábbi 
kérdéseket beszélték meg: A zene világa; 
Szórakoztató zene-, zeneművészet; Bevezetés 
a művészetek világába; Napjaink aktuális 
politikai kérdései. 

Ez történt a zenemű- és hangtárakban 
A szeptemberi Hungaroton Hanglemez 

Hetek alkalmából hat kerületi könyvtárban 
szerveztek hanglemezbemutatókat, neves ze-
netörténészek és rádió müsorszerkesztők be-
vonásával . 

Szeptember 14-én három helyen: a kis-
pesti 25-ös, a kőbányai 12-es és a kelen-
földi 3-as könyvtár vendégei voltak Boros 
Attila, Oldal Gábor, illetve Zsoldos Péter. 

Szeptember 16-án a József Attila lakó-
telepi 48-as könyvtárban Zsoldos Péter mu-
tatta be a hanglemez újdonságokat. 

Külön érdekessége volt a 6-os könyv-
tár hanglemezbemutatójának, hogy a lemeze-
ket a helyszinen megvásárolhatták. Itt a 
meghívott vendégek zenetanárok és növendé-
keik voltak. A bemutatót a rádió munkatár-
sa Varga Ferenc tartotta. 

E Z T Ö R T É N T 



A HHH program utolsó eseményére szep-
tember 24-én Csepel-Királyerdőn a 30-as 
könyvtárban került sor: találkozás a tele-
vízióból is jól ismert Juhász Előddel. 

A könyvtárosok a hanglemezbemutatókra 
Ízléses kiállításokat készitettek. 

A kelenföldi 3-as könyvtár a BMK-val 
közösen folytatta a "Mai magyar zeneszerzők 
hanglemezen" cimü sorozatát. Fittler Kata-
lin zenetörténész Ribáry Antalt és Decsényi 
Jánost mutatta be a közönségnek. 

A XI. kerületi Állami Zeneiskola nö-
vendékeinek hangversenyére november 23-án 
került sor a 3-as könyvtár és a BMK-val 
közös szervezésben. Az élő koncertről ri-
port hangzott el a rádióban is. 

A XI. kerületi 6-os könyvtár szeptember 
végén inditotta a 10 előadásból álló soro-
zatát: "Zenéről mindenkinek" cimen /zenés 
szerdák/, amelyet Marosfalvy Imre zenetanár 
tartott. Az első előadás témája: A zene és 
képzőművészetek az őskortól napjainkig. Az 
előadáson a könyvtár vonzáskörébe tartozó 
szakközépiskola,illetve középiskolai kol-
légium lakói vettek részt. 

A kőbányai 12-es számú könyvtár ze-
nei részlege külön stúdióval bővült és 
technikai felszereltsége korszerűbb lett. 
A kerületi zeneiskolával közösen tervezett 
"Mindenki zeneiskolája" cimü sorozatában 
A népdalok nyomában, Kodály kórusmüvei, 
és a Háry János került bemutatásra. A fog-
lalkozásokat a zenei részleg munkatársai 
tartották: Kováts Sándorné és Verőcei Ka-
talin. 

A kispesti 25-ös számú könyvtár zenei 
könyvtárosa gyermekek számára zenei vetél-
kedőt szervezett Saint-Saëns: Az állatok 
farsangja cimü müve alapján a 6. és a 8. 
osztályos napköziseknek. A gyermekkönyvtá-
rossal közösen "Itt van az ősz, itt van 
újra" cimen volt képzeletbeli utazás a Zrí-
nyi uti nagycsoportos óvodásoknak. Az úti-
társak festők, költők, zeneszerzők voltak. 
Bemutatásra került Vivaldi néhány müve, va-
lamint a Kaláka együttes műsora. 

Az Ady Endre uti iskola 4. osztályos 
tanulói számára zenei betétekkel szinesi-
tett játékos vetélkedőt tartottak. "Ismer-
kedj a zenekarral" cimen, a zenei részleg 
hangzó anyagának felhasználásával: Bach, 
Beethoven, Berlioz, Mozart, Schubert és 
más szerzők zenemüveit mutatták be. 

A 30-as számú Csepel-királyerdei könyv-
tár zenei részlegében a könyvtáros, Kele-
men Tamás hetente, illetve ugyanazon cso-
portnak kéthetente tartott foglalkozásai kö-
zül kiemslkedőek voltak a Bartók- és Kodály-
előadások. A hangsúlyt az ember és a zene 
kapcsolatának zenei megfogalmazására, il-
letve kifejezésére helyezték. E foglalkozá-
sokon elemzésre került müvek:Bartók: Medve-

tánc, Este a székelyeknél és Kodály: Esti 
dal. Hegyi éjszakák, valamint a Galántai 
táncok voltak. 

Az "Ifjú zenebarát klub" - amit a ze-
neiskolával közösen a könyvtárban tartanak 
- ugyancsak rendszeresen tartotta foglal-
kozásait zenetanár vezetésével. 

A soroksári 35-ös könyvtárban havonta 
egyszer öregeknek, szórakoztató "nosztalgia" 
műsor volt. Figyelembe veszik a könyvtár 
helytörténeti - /fúvós zene/ - sajátosságait. 
A Művelődési Otthon igazgatója a zenei könyv-
tárossal együtt tartott zenés irodalmi elő-
adást: "Hunor az irodalomban" cimen. A könyv-
tárban folytatódtak az óvodásokkal való fog-
lalkozások, együttes zenehallgatások is. 

A 46-os számú könyvtárban továbbra is 
rendszeresek a klubfoglalkozások. Egy "Ifi 
vezető" Pucciniről tartott előadást. 

A 48/2-es fiókkönyvtárban három rész-
ből álló foglalkozás volt. Első alkalommal 
a művészetek szerepéről, pszichológiai funk-
ciójáról beszélgettek. A második összejöve-
telen a könnyű és komoly zene fogalmát pró-
bálták meghatározni, majd vitakoztak a mű-
alkotások születéséről, társadalmi meghatá-
rozottságáról; bemutatásra kerültek a meg-
zenésített versek, a klasszikus müvek mai 
feldolgozásai és hangszerelési változatok. 
A harmadik összejövetel tárgya az előző két 
alkalommal megvitatott témák zenei összefog-
lalása, "tisztázása" volt. 

A zenei könyvtárosok szakmai tovább-
képzésére került sor a 3-as számú könyvtár-
ban. A XI. kerületi Állami Zeneiskola szer-
vezésében Bartók: Mikrokozmosz cimü müvéről 
Földes Imre zenetanár tartott előadást. 

Ez történt a gyermekkönyvtárakban 
Az év utolsó hárem és fél hónapjában 

könyvtáraink körülbelül 800 csoportos fog-
lalkozást tartottak. 

Ezek közül közel 400 könyvtárbemutató 
és könyvtárhasználati jellegű volt, több 
mint 10.000 részvevővel, óvodások, általá-
nos iskolások, könyvtári óra, napközis-, 
őrsi- és szakköri foglalkozás keretében is-
merkedtek meg az irás-, a könyv- és a könyv-
tár történetével, a könyvtár használatával, 
a tájékozódás eszközeivel valamint egy-egy 
állományrésszel, sorozattal /pl. a Bölcs 
bagoly könyvekkel, az ismeretterjesztő mü-
vekkel, az egészségügyi vagy történelmi 
tárgyú olvasmányokkal stb./ 

A könyvtárak megemlékeztek a Fegyveres 
Erők Napjáról, a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom évfordulójáról, az aradi tizen-
háromról, megünnepelték télapó jöttét és a 
karácsony közeledtét. 



A Takarékossági Hónap alkalmából a 
VII. kerület iskoláinak részvételével "Iro-
dalom, történelem, takarékosság" cinnel 
vetélkedőre került sor a 2-es könyvtárban. 

A gyerrekkönyvhéten több helyütt ren-
deztek iró-olvasó találkozót. Csak néhány 
meghívottat emlitenénk meg a gazdag név-
sorból: Bálint Ágnes /24-es/, Bárány Tamás 
/37-es/, Horgas Béla /12-es/, Fehér Tibor 
/25-ös/, Kárpáti Kamii /35-ös/, Marék Ve-
ronika /34/2-es könyvtár/. 

Az I. kerületi 11/2-es könyvtár olva-
sói a Gyernekszinházban közösen megnézték 
Juhász István "Egy szívdobbanás" c. darab-
ját, amely a Nemzetközi Gyermekév alkal-
mából meghirdetett gyermekszindarab pályá-
zaton első dijat nyert. Az előadás után, a 
stúdióban beszélgettek az iróval a látot-
takról, s általában a dráma fogalmáról, a 
szinrnüirás nehézségeiről. 
Könyvtárban tartott iskolai órák, napközis 
foglalkozások. 

Sok könyvtárban került sor összefogla-
ló vagy tananyagkiegészitő órára. 

Gyakoriak voltak a népköltészetről, 
vagy annak egy-egy ágáról: népballadáról, 
népdalról, népmeséről és mondáról, a szólá-
sokról tartott foglalkozások. Ilyenkor ezek 
eredetével, visszatérő motívumaival, faj-
táival, népdal és műdal, népmese és műmese 
kapcsolatával és különbségével, a nagy nép-
dal- és népmesegyűjtőkkel ismerkedtek meg 
a gyerekek a 3-as, 3/l-es, 3/2-es, 6-os, 
12-es, 12/2-es, 13-as, 21/2-es, 24-es, 24/1-
es, 25-ös, 25/4-es, 30/1-es, 35-ös, 37/3-as, 
48/4-es gyermekrészlegben, - fiókban és az 
5-ös gyermekkönyvtárban. 

A görög drámairókról /12/2-es/, a 
Kalevaláról /12-es/, az olasz humanista 
költészetről /12/2-es/, a kuruckor irodal-
máról /44-es gy. 3/2-es, 12/2-es/, Ady 
Endre /12-es, 28-as/, Arany János /3-as, 
12-es, 37/3-as/, Fazekas Mihály /12-es/, 
Fekete István /5. gy., 3-as, 3/l-es/, Gár-
donyi Géza /3/l-es, 7/3-as, 12/2-es, 25-ös, 
35-ös/, Hollós Korvin Lajos /3/1-es/, Köl-
csey Ferenc /30/1-es/, Mikszáth Kálmán 
/27/4-es, 30-as, 35-ös/, Moliere /12/2-es/, 
Móra Ferenc /5.gy., 6-os, 32/l-es/, Móricz 
Zsigmond /12-es, 48/4-es/, Petőfi Sándor 
/3/2-es, 12/2-es/, Shakespeare /12/2-es/, 
Tatay Sándor /35-ös/ életéről, munkássá-
gáról vagy egy-egy müvéről beszélgettek, 
gyűjtöttek anyagot az irodalmi jellegű fog-
lalkozásokon . 

Idén is gyakori témája volt a csopor-
tos összejöveteleknek a természet változá-
sa, az évszakok, az ősz és a tél, a hozzá-
juk kapcsolódó népszokások és ünnepek /5. 
gy., 8/1-es gy., 3-as, 3/1-es, 6-os, 12-
es, 12/2-es, 24-es, 24/l-es, 25-ös, 27/4-

es, 30-as, 30/1-es, 32/l-es, 37/3-as/. 
Néhány helyen komplex foglalkozást tartot-
tak, azaz az évszakok változását végigki-
sérték a természetben, majd megjelenítését 
és ábrázolását az irodalomban, képzőművé-
szetben és zenében. 

Kedvvel ismerkedtek meg a gyerekek az 
állatok és növények világával is. Az erdő 
életéről /3/1-es, 8/1-es, 25-ös/, "Mindenik-
nek más más haszna van" cirrmel a gyógy-
növényekről /3-as/, a gyümölcsökről /5. gy./ 
az állatok életéről /3-as, 12/2-es, 19-es, 
24-es, 28-as, 30/1-es/, az állatok ivadék-
gondozásáról /19-es/, a ház körül és vadon 
élő állatokról /3-as, 24/l-es/, a sarkvidé-
kek állatvilágáról /12-es/, hazánk hasznos 
madarairól /3-as, 3/1-es, 30/1-es, 32/l-es/, 
a rovarokról /3/1-es/ beszélgettek egy-egy 
alkalommal. 

A fentieken kivül még a következő té-
mák feldolgozására került sor: a naprend-
szer és a Föld kialakulása /3-as, 21/2-es, 
30/1-es/, a Föld kialakulásának mondái /24-
es/, az "ősember tábortüzénél" /24-es, 32/1-
es/, földrengések és vulkánok /25/4-es/, 
az ókori Kelet népei /32/l-es/, az indiánok, 
eszkimók és más népek élete, szokásai/25-
ös/, szülőföldünk Magyarország /5. gy., 
3-as, 12/2-es/, a haza és a hazaszeretet 
/6-os, 12/2-es/, Budapest kapujában - a XI. 
kerület /3-as/, várható időjárás /3-as, 32/1-
es/, pályaválasztás: pályaismeret és önis-
meret /19-es/, az otthon /30/1-es/, a barát-
ság /7/3-as, 12/2-es, 32/l-es/. 

Történelmi jellegű foglalkozások: 
A honfoglalás, őseink élete /32/l-es/, 

a feudalizmus kialakulása Európában az V-
XI. században /25-ös/, a lovagkor /12-es/, 
Mátyás és kora /3/2-es/, a török Magyaror-
szágon /3/1-es, 12-es/, Európa és Magyaror-
szág a 18. században /30/1-es/, a kuruckor 
és a Rákóczi szabadságharc /3-as, 3/1-es, 
12/2-es, 25/4-es, 48/4-es/, a felvilágo-
sodás /12/2-es/, a tizenhárom aradi vértanú 
Pl 3-as, 12/2-es /. 

Művészeti témákat feldolgozó rendezvé-
nyek: 

A művészetek születése és az ókor mű-
vészete /3-as/, népművészet /12-es/ a könyv 
művészete /25-ös/, képzőművészeti séta Buda-
pesten /12-es/, Gregorián énekek /30/1-es/, 
vetélkedő Bartók emlékére /39-es/. "Picasso 
és én" címmel hirdetett képzőművészeti pá-
lyázatot a XIII. kerületi Tanács VB Műve-
lődési Osztálya és a 7/3-as fiókkönyvtár ál-
talános iskolák felső tagozatosai számára. A 
részvevők közel száz alkotást, rajzot, fest-
ményt, pasztellt, krétát, linoleunmetsze-
tet, kisplasztikát küldtek be. A pályamü-
veket a XIII. kerületi Uttörőházban álli-
tottak ki, s a Magyar Rádió egyik gyermek-
műsorában - november 3-án délelőtt - hang-



zott el az a riport, melyet négy pályázó-
val készitettek. A pályázat a részvevő paj-
tások és a kiállitást megtekintők számára 
egyaránt nagy élményt jelentett. 

Első osztályosok és napközisek számá-
ra több könyvtárunk tart rendszeresen kö-
tetlenebb, játékos vetélkedővel, mese- és 
lemezhallgatással, báb- és rajzkészitéssel 
egybekötött foglalkozásokat /pl. 5. gy., 
8/1-es gy., 44. gy., 3-as, 3/1-es, 12-es, 
12/2-es, 19-es, 21/2-es, 25-ös, 25/3-as, 
27/4-es, 30/l-es, 35-ös, 48-as, 48/4-es. 

Rendszeresen fogad óvodás csoportokat 
a 3-as, 24-es, 24/1-es, 35-ös könyvtár. 
Ezeken a látogatásokon a gyerekek az isko-
láról, a barátságról, az őszről és a tél-
ről, a karácsonyról, a mesterségekről és a 
közlekedésről beszélgetnek. 

I s k o l a i s z a k k ö r ö k 
Leggyakoribbak a szákköri látogatások 

az iskolákban működő gyermekkönyvtárakban, 
illetve a soroksári 35-ös könyvtárban. 

A 3/1-es fiókkönyvtárban az iskola, 
történelem és irodalom, a 3/2-esben az élő-
világ, a 12/2-esben a társadalomkutató, a 
35/4-esben a könyvbarát szakkör tartotta 
foglalkozását, végzett gyűjtőmunkát. 

A 35-ös könyvtár a közeli Marx Károly 
ut 92/94. sz. alatti általános iskola hely-

történeti szákkörével megtekintette a Pest-
erzsébeti Muzeum "Robbanómotorok" c. kiállí-
tását. Egy másik alkalommal a magyar koro-
názási ékszerekről tartottak felolvasást. 
A könyvtár kézikönyvtári állományának fel-
használásával magyar szólásokat és közmon-
dásokat gyűjtöttek az iskola irodalom szák-
körének tagjai. 
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 

Szines progranmal folytatta tevékeny-
ségét a 25/2-es könyvbarát köre és 48/4-es 
könyvtár könyvtári szákköre. 
A 48-as könyvtár két klubkönyvtárában l-l 
gyermekklub kezdte meg működését. Október-
novemberi programjuk a következő volt: 
- "A pösze lányok" c. mese eljátszása, tánc, 
játék, ismerkedés /48/l-es/ 

- Mesehallgatás, rajzolás, gyurmázás, játék 
/48/1-es/, 

- A fonó, a tánc, táncház. Bevezetés a nép-
táncba. Gyermekjátékok, népdalok, népi mon-
dókák tanulása /48/1-es/ 
- Havas témák és megmintázásuk. Olvasási 
verseny. Néptánc /48/1-es/. 
- "Könyves klub" óvodásokkal és kisiskolások-
kal rajz és beszélgetés, a nagyobbak kötetle-
nül játszanak, olvasnak /48/2-es/. 

OKTATÁSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI HÍREK 

Az ELTE öt harmadéves könyvtár-magyar 
szakos, nappali tagozatos hallgatója - Vajda 
Zsuzsanna, Fazekas Eszter, Újlaki Gabriella, 
Láng Judit, Lanzeritsch Mária - intézményünk-
nél /3-as, 12-es, 48-as, 22-es könyvtárban/ 
végezte szakmai gyakorlatát, mely során meg-
ismerkedtek a központi könyvtár osztályainak 
tevékenységével is. 

Beszélgetést folytattunk az 1981-ben 
felsőfokú képesitést szerzett munkatársakkal 
az egyetemi, főiskolai évek tapasztalatairól; 
képzettségük és a végzett munka közti viszony-
ról; a továbbképzési igér.yekrő L és lehetősé-

gekről; az anyagi és erkölcsi megbecsülésről. 
Az uj tanév kezdetével a felsőoktatási 

intézmények első évfolyamaira beiratkozott 
dolgozóinkkal megbeszéltük a továbbtanulás-
sal járó jogokat és kötelezettségeket, meg-
kötő ix ük a tanulmányi szerződéseket. 

Az uj dokumentumleirási szabvány beve-
zetésének megkönnyítésére 4x4 órás ház a cim-
leirásx tanfolyamot szerveztünk, melyen 23 
kerületi könyvtár dolgozója vett részt. 

Októberben megkezdődött 10 hónapos 
könyvtárkezelői tanfolyamunk, melynek 20 
FSZEK-es és 14 külső hallgatója van. 

PÁRTHÍREK 

Október 1-én a pártvezetőség megtárgyalta 
az Ifjúsági Parlamentre elkészített beszá-
molót, amelyet Mátrai Mátyás főigazgató 
helyettes állitott össze. Véleményezte a 
november 7-i jutalmakat, foglalkozott az 
ünnepség előkészítésével. 

Október 22-én a KISZ alapszervezetek 
titkáraival és az SZB tisztségviselőivel 
az együttműködés lehetőségeiről beszélge-
tett. 

November 3-án megvitatta az intézet 
káderutánpótlási tervét. Jelen volt Kiss 
Jenő főigazgató és Gujgiczer Imréné sze-
mélyzeti vezető. 

November 19-én megvitatta az 1981. é-
vi munkáról szóló beszámolót és Bánhegyi 
Gyuláné tagfelvételi kérelmét. Foglalko-
zott a KISZ alapszervezetek munkájával. 

November 30-án meghallgatta Kovács 
Lajosnak - az alapszervezet instruktorá-



nak - tájékoztatóját az MSZMP KB üléséről, 
továbbá a kerületi pártbizottság véleményét 
az alapszervezet munkájáról. 

December 15-én volt az alapszervezet 
beszámoló taggyűlése. Ez alkalommal köszön-
tötte a pártvezetőség a párttagságának 40. 

évfordulóját ünneplő Dobos Piroskát és 
Oláh Mihálynét, Szederkényi Olgát, Vükán 
Viktóriát, akik 25 éve párttagok. 

A tagság egyhangúlag elfogadta Bánhe-
gyi Gyuláné tagfelvételi kérelmét. 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 

Október 30-án névadó ünnepséget ren-
deztünk a VIII. ker. Tanács dísztermében, 
melyen 15 kisgyermek, szülei és a névadó 
szülők vettek részt. 

A november 7-e tiszteletére rendezett 
ünnepséget ismét a Toldi moziban tartottuk. 
Havas Judit állitott össze irodalmi műsort. 
Ezután az "Ideiglenes paradicsom" cimü ma-
gyar filmet vetítették le. 

December 12-én a központi könyvtár ol-
vasótermében Télapó ünnepséget rendeztünk, 
melyen 120 kisgyermek vett részt. Ajándék-
csomagot azok a gyerekek is kaptak, akik 

nem jöttek el a rendezvényre. 
December 16-án nyugdijas találkozót 

tartottunk a 12-es sz. kerületi könyvtárban 
Nyugdíjasaink közül 60-an jöttek el. Ezúton 
mondunk köszönetet a rendezésben segítséget 
nyújtó 12-es könyvtár dolgozóinak. 

Az SZB elkészítette a FSZEK Szakszer-
vezeti Működési Szabályzatát, melyet elfo-
gadásra a Bizalmi Testület elé javasolt. 

Az év utolsó hónapjában segélyben ré-
szesítettük a rossz anyagi körülmények kö-
zött élő nyugdijasokat, valamint gyermekét 
egyedül nevelő anyákat. 

A könyvtári dolgozók gyerekeinek Télapó-ünnepsége 



SZEMÉLYI HÍREK 

K i t ü n t e t é s 
Nyugdíjba vonulása alkalmából Tóth Dezsőné a 28. sz. könyvtár vezetője MUNKA ÉRDEM-

REND EZÜST FOKOZATA, 
Kertész Pál a Műszaki Osztály főmunkatársa SZOCIALISTA KULTURÁÉRT, 
Bácskai Gyuláné előadó a számviteli osztály munkatársa KIVÁLÓ MUNKÁÉRT, 
Halenár Ferencné ruhatáros a gondnokság dolgozója, dr. Horváth Istvánné a 18. sz. 

fiókkönyvtár vezetője és Papp Lászlóné raktárkezelő a 28. sz. könyvtár munkatársa 
FSZEK KIVÁLÓ DOLGOZÓ kitüntetésben részesült. 

A Belügyminisztérium Határőrség Parancsnoksága közölte, hogy Biró István ráktárke-
zelő elnyerte a Határőrség Élenjáró Katonája cimet és az ezzel járó jelvényt. 
J u t a l m a z á s 

November 7-én jutalmat kapott 652 dolgozó /2.478.000.-Ft/. Céljutalomban részesült 
Fasang Márta a 3. sz. könyvtár munkatársa /800.-Ft/. 
R e n d k í v ü l i j u t a l o m 

Szülési szabadságon, Gyes-en lévő és katonai szolgálatot teljesitő munkatársaink, 
összesen 56 dolgozó 56.000.-Ft, 

többgyermekes és gyermeküket egyedül nevelő anyák, 15 munkatársunk 8.000.-Ft, 
a könyvkötészet kollektívája, célfeladat teljesítéséért, 24 dolgozó 31.390.-Ft, 
célfeladat végzéséért Szekér Márta csoportvezető és Szőkendi Istvánné munkaügyi elő-

adó, összesen 7.000.-Ft jutalomban részesült. 
Véglegesítés november 7-e alkalnából 

Dávid Tamás könyvtárkezelőt /olvasószolgálati osztály/, Dömötör Lászlóné könyvtár-
kezelőt /32-es könyvtár/, Gajda Anita könyvtárost /5-ös könyvtár/, Gárdonyiné Lass Ilona 
könyvtárost /10-es könyvtár/, Hodács József könyvtárkezelőt /28-as könyvtár/, Holdházi 
Ferencné kézbesitőt /gondnokság/, Koromik Vilmosné könyvtárost /7-es könyvtár/, Körmöczi 
Mariann könyvtárkezelőt /43-as gyermekkönyvtár/, Molnár Andrásné könyvtárost /30-as könyv-
tár/, Patakiné Szultos Ildikó könyvtárkezelőt /12-es könyvtár/, Petrovics Ágnes könyvtár-
kezelőt /34-es könyvtár/, Petz Gabriella könyvtárkezelőt /11-es könyvtár/, Póka Józsefné 
előadót /propaganda és kapcsolatszervezési osztály/, Raisz Sándorné könyvtárkezelőt /Buda-
pest-gyűjtemény/, Sánta Éva könyvtárkezelőt /hálózati és felügyeleti osztály/, Szilágyi 
Judit könyvtárost/14-es könyvtár/, Tánczos Zsuzsanna könyvtárost /21-es könyvtár/ és 
Tóth Gáti Istvánné könyvtárkezelőt /46-os könyvtár/ 1981. november 1-től véglegesítették. 
Felmentés : 

Márffy István az olvasószolgálat vezetője osztályvezetői munkaköréről lemondott. 
K i n e v e z é s 

A főigazgató 1981. szeptember 15-től Vida Emiliât a 48-as könyvtár munkatársát könyv-
tárvezető helyettessé, 1981. október 1-től dr. Kiss Bélánét a 20-as könyvtár vezetőjét 
a 28-as főkönyvtár vezetőjévé, 1981. december 1-től Gál Györgynét a szakfelügyeleti cso-
port vezetőjét az igazgatási csoport vezetőjévé, KIinda Máriát a szerzeményezési és fel-
dolgozó osztály főmunkatársát a ritkaságok és kéziratok gyűjteményének vezetőjévé, Muhr 
Lászlónét a 27-es könyvtár munkatársát a 27/3-as fiókkönyvtár vezetőjévé, Reguli Ernő 
főmunkatársat az olvasószolgálat folyóirat csoport vezetőjévé, Sándor Ottónét a hálózati 
és felügyeleti osztály csoportvezetőjét a propaganda és kapcsolatszervezési osztály vezető 
helyettesévé és Szabó Jánosnét a hálózati és felügyeleti osztály megbízott vezetőjét fő-
osztályvezetővé nevezte ki. 



M e g b i z á s 
1981. szeptember 1-től Horváth Istvánná a 34-es könyvtár munkatársa a könyvtárvezető 

helyettesi teendők ellátására, 1981. december 1-től Pesti Ernő a bibliográfiai osztály 
munkatársa az olvasószolgálati osztály vezetésére és Sáfár Katalin az olvasószolgálati 
osztály munkatársa a raktári osztály vezetésére kapott megbizást. 

Á t h e l y e z é s 

Barczi Ilona oktatásfelelőst a személyzeti és oktatási osztályról a hálózati és fel-
ügyeleti osztályra könyvtárosnak, Bebesi Irén könyvtárost a 27-es könyvtárból a Budapest-
gyűjteménybe, Bende Magdolna főmunkatársat a szakfelügyeleti csoportból a HFO-ra, Dr. Bö-
hönyei Jánosné könyvtárost a 12-es könyvtárból a 22-es könyvtárba, Goóz Mariann könyvtár-
kezelőt a hálózati és felügyeleti osztályról a Budapest-gyűjteménybe, Kerek Veronika főmun-
katársat a szakfelügyeleti csoportból a bibliográfiai osztályra, Kiss Ferencné előadót a 
szakfelügyeleti csoportból az igazgatási csoportba, Kovács Attila könyvtárost a 37-es 
könyvtárból a hálózati és felügyeleti osztályra repülősnek, Malomsoki Attila könyvtárke-
zelőt a hálózati és felügyeleti osztályról a 12-es könyvtárba, Mezey László könyvtárost a 
Budapest-gyűjteményből a bibliográfiai osztályra, Nemesné Fábián Magdolna könyvtárkezelőt 
a 8-as könyvtárból a pénzügyi osztályra. Pásztor Etelka főmunkatársat a szakfelügyeleti 
csoportból az igazgatási csoportba, Szabó Krisztina könyvtárost a szerzeményezési és fel-
dolgozó osztályról az olvasószolgálati osztályra és Varga Judit könyvtárost a hálózati és 
felügyeleti osztályról a 37-es könyvtárba helyezte át a főigazgató. 
U j m u n k a t á r s a k 

Balog Mária könyvtáros /22-es könyvtár/, Bácskai Erzsébet könyvtáros /12-es könyvtár/, 
Csákány Béla gépkocsivezető /üzemfenntartási osztály/,Csató János könyvtáros /30-as könyv-
tár/, Dányi Gabriella könyvtárkezelő /6-os könyvtár/, Fábián György könyvtárkezelő /14-es 
könyvtár/, Gábos Katalin könyvtárkezelő /8-as könyvtár/, Gál Tamás fiókvezető /11/2-eskönyv-
tár/, Goldoványi Zoltán könyvtárkezelő /48-as könyvtár/, Gyenge Katalin könyvtárkezelő 
/37-es könyvtár/, Győri Pál könyvkötő /kötészet/, Horváth Julianna könyvtáros /30-as könyv-
tár/, Kalla Éva könyvtárkezelő /olvasószolgálati osztály/ Kály Kullai Károly könyvtáros 
/2-es könyvtár/, Kelerren Mihályné előadó /munkaügyi csoport/, Kovács Katalin könyvtárkezelő 
/olvasószolgálati osztály/, Lakatos Zoltánné könyvtárkezelő /48-as könyvtár/. Mészáros Ist-
ván villanyszerelő szakmunkás /üzemfenntartási osztály/, Monostori Miklósné előadó /szám-
viteli osztály/, Nyiri Erzsébet könyvtáros /30-as könyvtár/, Parádiné Hajdú Irén könyvtá-
ros /3-as könyvtár/, Románszéki Miklósné raktárkezelő /13-as könyvtár/, Rozgonyi Anna könyv-
táros /7-es könyvtár/, Sánta Józsefné előadó /számviteli osztály/, Selmeczy Pálma könyvtár-
kezelő /olvasószolgálati osztály/, Szabó László könyvtáros /34-es könyvtár/, Széles Mátyás 
gépkocsivezető /mozgókönyvtár/, Szilasi László gépkocsivezető /üzemfenntartási osztály/, 
Thurzó Ildikó könyvtárkezelő /32-es könyvtár/, Vad László könyvtárkezelő /4-ês könyvtár/, 
Varga Sándorné könyvtárkezelő /21-es könyvtár/ és Velkey Zsuzsanna könyvtáros /olvasószol-
gálati osztály/. 
K i l é p t e k 

Baranvi Eleonóra könyvtárkezelő /olvasószolgálati osztály/, Bécsi Lászlóné könyvtár-
kezelő /4-es könyvtár/, Boross József gépkocsivezető /mozgókönyvtár/, Farkas Katalin könyv-
tárkezelő /28-as könyvtár/. Fiaskó János könyvtárkezelő /14-es könyvtár/, Gilyán Pálné rak-
tárkezelő /5-ös könyvtár/. Grim Jolán könyvtárkezelő /37-es könyvtár/, Dr. Győri Péterné 
könyvtáros /szociológiai dokumentációs osztály/, Gyürki Rudolf könyvtáros /28-as könyvtár/ 
Helyi Andorné előadó /pénzügyi osztály/, Horváth Tibomé könyvtárkezelő /32-es könyvtár, 
Imre Katalin könyvtárkezelő /hálózati és felügyeleti osztály/, Jánosi Andrea könyvtárkezelő 
/olvasószolgálati osztály/, Káinoki Gyöngyössy Istvánné könyvtáros /szerzeményezési és 
feldolgozó osztály/, Khogler Beáta könyvtárkezelő /8-as gyermekkönyvtár/, Kovács András-
né könyvtáros /37-es könyvtár/, Kondor Gábor előadó /műszaki osztály/, lévai Jánosné ad-
minisztrátor /munkaügyi csoport/, Márton Rózsa könyvtáros /olvasószolgálati osztály/, 
Mikle Györgyné könyvtáros /10-es könyvtár/, Mlinkó Györgyné könyvtáros /30-as könyvtár/, 
Molnár Judit könyvtárkezelő /12-es könyvtár/, Peczák Mihályné konyhai felszolgáló /gondnok-
ság/, Polinszki Erika könyvtáros /3-as könyvtár, Pribék Csilla könyvtárkezelő /10-es könyv-
tár/, Sass Magdolna könyvtárkezelő /6-os könyvtár/, Szőgyi Szilvia könyvtáros /22-es könyv-
tár/, Tóth Péter könyvtárkezelő /olvasószolgálati osztály/, Vavrek Józsefné könyvtáros /27-
es könyvtár/ és Virághalmi Ferencné főmunkatárs /bibliográfiai osztály/. 



N y u g d í j a z á s 
Bácskai Gyuláné előadó /számviteli osztály/, Halenár Ferencné ruhatáros /gondnokság/, 

dr. Horváth Istvánná fiókvezető /18-as könyvtár/ Kertész Pál főmunkatárs /Műszaki Osztály/, 
Papp Lászlóné raktárkezelő /28-as könyvtár/ és Tóth Dezsőné főkönyvtárvezető /28-as könyv-
tár/ nyugdijba vonultak. Egészséget és jó pihenést kívánunk mindannyiuknak. 

S z ü l e t é s 
Gerencsér Valériának /30-as könyvtár/Célia nevü kislánya, Körösné Fekete Zsuzsannának 

/46-os könyvtár/ Klára nevü kislánya, Regőcziné Lendvai Klárának /11-es könyvtár/ Márta 
nevü kislánya, Szemmelweisz Ilonának /34-es könyvtár/Emese nevü kislánya, Tóth Gábornénak 
/hálózati és felügyeleti osztály/, Balázs nevü kisfia, Tóth Istvánnénak /gondnokság/ Gábor 
nevü kisfia, Udvariné Trencséni Máriának /38-as könyvtár/ Balázs nevü kisfia, Ujváriné 
Gercsák Anikónak /22-es könyvtár/ Gergely nevü kisfia és Vidák Jenőéknek /üzemfenntartási 
osztály/ Jenő nevü kisfiúk született. 

A szülőknek és a kisbabáknak jó egészséget kívánunk. 

Bácskai Gyuláné és Kertész Pál köszöntése 
nyugdijba vonulásuk alkalmából 



SZENTMIHÁLYI JÁNOS 
1908 - 1981 

Lapzártakor érkezett a szomorú hir, hogy dr. Szentmihályi János, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Könyvtártudományi Tanszékének nyugalmazott docense, kandidátus, a Hungarika 
Irodalmi Szemle felelős szerkesztője, 1981. december 18-án"elhunyt. 

A legismertebb, legnépszerűbb magyar könyvtárosok közé tartozott. A "szakma nagy 
öregjének" bölcsessége, embersége, humora, személyisége mindenkor szeretetet, megbecsülést 
és tiszteletet érdemelt. Természetes volt jelenléte a könyvtárügyben, annak minden fonto-
sabb eseményében. Időszerű elméleti és gyakorlati kérdésekben mindig hallatta szavát; né-
zetek tisztázásához - fáradtságot, energiát nem kímélve - élete utolsó napjáig Írásaival 
is hozzájárult. 

Budapesten született 1908. julius 23-án. Jogász-dinasztia sarjaként ő is az egyetem 
jogi karára iratkozott, de szivesebben hallgatta a bölcsészeti előadásokat. Egyetemi évei 
alatt rendőri és törvényszéki riporterként dolgozott a 8 órai Újságnál, majd egy évig Lon-
donban tökéletesitette angol tudását. 1935-1939 között Debrecenben élt, a Debreceni Füg-
getlen Újságba irt művészeti kritikákat. 

A fővárosba visszatérve került közelebbi kapcsolatba a könyvekkel: az illegális kom-
munista párt megbízásából a sok baloldali könyvet kiadó Codex Könyvkiadónál vállalt ál-
lást, közben órákat adott és fordított. 1943-ban munkaszolgálatra vonult be, de sikerült 
életben maradnia. 1944 decemberében Debrecenben volt és a Vallás- és Közoktatásügyi Mi-
nisztériumban kapott beosztást. A minisztériummal együtt költözött Budapestre; a külföldi 
kulturális kapcsolatok osztályán dolgozott először mint előadó, majd mint az osztály ve-
zetője . 

1949-ben került az Egyetemi Könyvtárba, itt tanulta meg a könyvtárosi munka minden 
csinját-binját. Tájékoztató könyvtárosként, bibliográfusként és nevelőként szerzett elé-
vülhetetlen érdemeket. Többek között az ő nevéhez fűződik az 1954-1962 között megjelent 
Bibliográfiák az egyetemi oktatás számára cimü sorozat kiadása. Az ezekhez a füzetekhez 
szükséges kutató- és gyűjtőmunka, valamint a további szükségletek felmérése vezetett az 
1963-ban, a Gondolat Kiadónál megjelent "Útmutató a tudományos munka magyar és nemzetközi 
irodalmához" cimü, sokáig hézagpótló segédkönyv kiadásához, amelyet Vértesy Miklóssal e-
gyütt állitott össze. 

Az Egyetemi Könyvtártól 1960-ban került át a Könyvtártudományi és Módszertani Központ-
ba. Itt a tudományos és szakkönyvtári osztály vezetőjeként ő szervezte rmeg 1961-ben a gö-
döllői országos bibliográfiai konferenciát, amely hosszú évekre megszabta a Magyarorszá-
gon folyó bibliográfiai munka irányát és elveit. Közben az Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottsággal együtt 9 szakminisztérium vállalatainál és intézményeinél felmérte a szak-
emberek igényeit és a dokumentáció szervezésével sietett segitségükre. A KMK-ból Szent-
mihályi János az Országos Széchényi Könyvtárba került, ahol a Várba költöztetendő kézi-
könyvtárak megszervezése volt a feladata. 

Az oktatást mindig szívügyének tekintette. 1953 óta tartott előadásokat az egyete-
men, ahol szigorú mércét állitott hallgatói elé. Ezirányu munkásságát több mint száz tudo-
mányos publikáció tanusitja. Vallotta: "Szakom a tájékoztatás, a bibliográfia és a doku-
mentáció. Igyekeztem és igyekszem lépést tartani azzal a gyors és nagymérvű fejlődéssel, 
amely az informatika, a tájékoztatásügy területén észlelhető " 

Hatalmas tudását kamatoztatta a Magyar Könyvtárosok Egyesületében, amelynek munkájá-
ban aktiv részt vállalt. Tevékenységével kivivta a könyvtáros szakma elismerését és szere-
tetét. Munkásságáért 1981-ben megkapta a Szabó Ervin-dijat, a szakma legmagasabb elisme-
rését. 

Élénk szelleme, széles látóköre könyvtáros-generációk barátjává és nevelőjévé tette. 
Könyvtárunk tevékenységét - főleg a bibliográfiai munkát - mindig figyelemmel kisérte, s 
nem fukarkodott a tanácsaival. Halálával érzékeny veszteség érte az egész könyvtáros tár-
sadalmat. 

Fájdalommal bucsuzunk felejthetetlen mesterünktől és barátunktól. 






