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KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! 

Őszinte tenniakarással, az Olvasóba (lehetséges 
szerzőtársunkba) vetett bizalommal inditjuk út-
jára a megujult Könyvtári Hiradót. Az 1982.esz-
tendő intézményünk és mindannyiunk életében 
változást hozott, s ennek - reményünk szerint 
jó értelemben - része a K.H. megujulása is. 
Nehéz vállalkozás egy valóban szinvonalas la-
pot módositani, de mostanság sok mindenfélé-
re kényszerit valamennyiünket az idők szelleme. 
Leginkább arra, hogy még jobban, még eredmé-
nyesebben dolgozzunk. E törekvés jegyében fo -
gant az uj K.H. tervezete, amelyben három alap-
vető célt tüztünk magunk elé. Először hangsú-
lyoznunk kell megnövekedett informáló szerepét. 
Jelzi ezt a havonkénti megjelenés ténye is,amely 
önmagában gyorsabb tájékoztatást tesz lehetővé. 
Persze tartalmában, a közölt Írásokkal igye-
szünk az éppen aktuális feladatokról, kérdések-
ről szólni,s amagunkmódján - akár csak kérdés-
föltevéscikkel - a megoldásukhoz hozzájárulni. 
Ehhez kapcsolódik második célunk: ném csupán 
tájékoztatni kívánunk, de mozgósítani is igyek-
szünk az előttünk álló teendők elvégzésére. 

Harmadszor pedig, iparkodunk közvetlenebbül, 
gyakorlatiasabban segíteni a könyvtárosok mun-
káját: a "szakma" híreivel, a hálózat könyvtá-
rainak és a központ osztályainak szakszerű be-
mutatásával, eligazitó-orientáló Írásokkal, a 
munkánk eredményességét növelni szándékozó 
(pl. módszertani jelentőségű, tapasztalatcsere 
jellegű) közleményekkel. A célok érdekében 
tervszerűségnek, következetességnek és érzé-
kenyen gyors reagálásnak kell jellemeznie la-
punkat. És ez feladatnak nem kevés. 
A szerkesztőség minden lehetőt el fog követni, 
hogy a K.H. korábbi színvonalát megtartsuk, 
de inkább emeljük. Odaadó munkára van tehát 
szükség, hogy elképzeléseink beválhassanak. 
Mindenképpen növelnünk kell a lap Írásának kol-
lektiv jellegét. Ezen belül külön szempont fia-
talabb munkatársaink bevonása a szerzői gár-
dába. A megvalósítás érdekében kérjük vala-
mennyiük támogatását. Szeretnénk, ha minden-
ki magáénak érezné a K.H. ügyét, hiszenkönyv-
tárunk tájékoztatójáról, azaz magunkról van szó. 

Szerkesztő bizottság 

A TARTA LOMBÓL 

Interjú Kiss Jenővel 
A 3-as könyvtár kivülró'l és 
belülről 
Kazinczy kézirat a Szüry 
gyűjteményben 



EREDMÉNYEK, GONDOK, TERVEK 
- Interjú Kiss Jenő főigazgatóval -

Hogyan -tátja az elmúlt 1981. eizten-
dő t?Bev áltak-e éi mennyiben az 1 9 8 0 -ai 
tervek,. elgondolái0k? Melyek vol-
tak ennek az évnek a kiemelkedőbb 
eredményei? Ei mely fa¿¿adatokkal nem 
iikerült kollektívánknak megbirkóz-
nia? 

Sikeresnek tartom az elmúlt évet. Helyes és 
reális célokat: az alapellátás színvonalának 
megőrzését, szervezetünk és munkamódszere-
ink korszerűsítésével a lehetőségek jobb kihasz-
nálását, az együttműködés erősítését tüztük ma-
gunk elé. Terveinket lényegében - tehát nem 
teljes egészében - teljesítettük. 
Legfőbb eredményünk, hogy olvasóink köre, a 
használatba adott dokumentumok száma nagyjá-
ból változatlan. / Az évi pár ezres ingadozást 
az olvasók számában és néhány tízezernyit a 
kölcsönzött kötetekében a nyiló uj könyvtárak 
magyarázzák./ Különösen akkor eredmény ez, 
ha más kulturális intézmények tartósan csök-
kenő tendenciájú igénybevételével vetjük össze. 
Örvendetesen nő évek óta a helybenhasználat és 
a tájékoztatás igénybevétele. 
Immár 16 kerületben főkönyvtári rendszerben 
miiködnek könyvtáraink. Megjelent néhány fon-
tos kiadványunk: a Bartók dokumentumok, a szo-
ciológiai bibliográfia 3. kötete, a Szocializmus 
repertórium, a novellakatalógus, megkezdhet-
tük az ikonográfia kiadását. Műszakilag végre 
elkészült és 1982 elején nyilik a bővített közpon-
ti Zenei-gyUjtemény, a prézensz és a Dagály ut-
cai könyvtár. Sikeresen rendeztük meg az IN-
TAMEL közgyűlését. Könyvbeszerzési keretün-
ket 11,2 millióról 13,7 millióra sikerült emel-
nünk, hogy az áremelkedésekkel valahogy lépést 
tarthassunk. 

Nem készült el - de ezeket nem az egész "kol-
lektíva" számlájára irnám - többek között bib-
liográfiai tevékenységünk továbbfejlesztésének 
terve, a központi könyvtár katalógusrendszeré-
nek továbbfejlesztésére vonatkozó javaslat, pro-
pagandamunkánk elemzése és távlati terve. Nem 
sikerült enyhíteni raktározási gondjainkon és to-
vább csúszott néhány, évek óta tervezett bibli-
ográfia befejezése, köztük sajnos - kooperációs 
nehézségek miatt - a kurrens zenei bibliográfia 
megindítása. 

I'Mangó litván, a Művelődéi agyi Mi-y 
nii ztérium ' közgyűjteményi faó'oi ztálya-
nak vezetője egy vele kéizúlt inter-
júban (.Magyar Nemzet 1 9 82 . jan. 13.) 
ezt mondotta-. "Mig a könyvtári terüle-
ten például a beiratkozott olvaiok, 
a kölciönzött kötetek izáma i tagnál, 

addig a bibliotékákban tartott ren-
dezvények az utóbbi öt évben megtiz-
i zerezó'dtek. Mi iem bizonyltja ennél 
meggyőzőbben, hogy a könyvtárak a 
közműveló'déi alapintézményei." Ez a 
jeleni ég érvényei-e a ESlEK-re ii? 

Igen is - nem is. Hiszen országos átlagon belül 
eltérnek az egyes városok, könyvtárak körülmé-
nyei, mutatói. Nálunk az elmúlt ötéves tervben 
nőtt az olvasók száma, 1981-ben 3000-rel csök-
kent, 1982-ben valószínűleg újra nő/három 
nagyforgalmu könyvtárunk nyit ez év elején!/ . 
Az országos átlaggal együtt csökkent a kölcsön-
zött könyvek száma, de növekedett a helyben-
használat. A rendezvényekről még nincs statisz-
tikai összesítés, valószínűleg nem csökkent a 
számuk. Közművelődési alapintézmény voltun-
kat alapfeladataink /kölcsönzés, helybenolva-
sás, tájékoztatás/ teljesítése meggyőzően bizo-
nyítja. A különféle rendezvények az alapfelada-
tok segítésében nyerik el értelmüket. Különösen 
fontosnak érzem az iskolásoknak rendezett bemu-
tató foglalkozásokat, könyvtárhasználati órákat. 

limeretei, hogy az 1982. év iok faon-
toi váltózáit hoz lőtt] könyvtárunk 
életében. Véleménye izerint kielégí-
tő volt-e a faölkéizüléi az átállái'-
ra [az ötnapoi munkahét bevezeteie, 
a könyvtár új izervezeti rend jenek 
kialakitáia terén)? 
Az ötnapos munkahét bevezetéséhez időben fog-
tunk, alaposan előkészítettük, körültekintően 
egyeztettük az olvasók és a könyvtárosok érde-
keit. Ezzel egyidőben kismértékben sikerült 
növelni, a kivánatoshoz közelíteni, a könyvtárak 
nyitvatartási idejét. A tapasztalatokról néhány 
hónap múlva szólhatunk. (A Könyvtári Hiradó 
is "rajta tarthatná a szemét" e fontos kérdésen.) 
Az alapos előkészítésért mindenesetre köszönet 
illeti mindazokat,akik ezzel foglalkoztak. 
A könyvtár uj szervezeti rendjének kialakítása 
elhúzódott, mert tul sokat rágódtunk rajta, túl-
zottan aggályoskodtunk, kompromisszumokat 
kötöttünk, de végül - azt hiszem - helyesen dön-
töttünk. Az uj szervezeti rendben jobban, ered-
ményesebben lehet majd dolgozni. Ha a gyakor-
lat másfajta kritikát adna erről, nem kell fél-
nünk a módosításoktól, de most inkább az uj 
szervezeti és működési rend stabilizálása a fel-
adat. 

Hadd utaljak iimét Villango litván 
izavaira, aki izerint "a belió'izak-
mai munka izinvonalát lehet némiképp 
javitani, mivel ez nem épület ei be-



auházái , hanem igényűiig ii ÍZÍHVÍ-
zíi kíadéa." Nyilvánvalóan ez az 
altalánoiitott gondolai mireánk ii 
íavínya. Ezzil kapcsolatban, mily 
tzaülitzk in válnak aánk fontai tan-
dók? 

Valóban érvényes ránk is és nem is csak "né-
miképp" . Ebben van a legtöbb tartalékunk. A 
könyvtári munka szinte minden területén vanbő-
ven tennivalónk a színvonal és a hatékonyság ja-
vítása érdekében. Ezekkel nem kell "várnunk az 
uj épületre", a jelenlegi feltételek között is ered-
ményesebben szervezhetnénk munkánkat, sőt a 
körülmények kényszerítenek bennünket a javítás-
ra. Csak néhány példát mondanék: pl.: szerze-
ményezésünk javítása, a feltáró-bibliográfiai 
munkában a /külső és belső!/ párhuzamosságok 
megszüntetése, az olvasók színvonalasabb ki-
szolgálása, a hálózat és központ kapcsolatának 
javítása stb. 
Az első kérdésre adott válaszból az is kiderül, 
hogy éppen ezekben a kérdésekben nehezen lé-
pünk előre. Mert nagy erő a megszokotthoz va-
ló ragaszkodás, kevés a kezdeményezőkészség, 
hiányzik a bátorság. A következő években ezen 
kell elsősorban változtatnunk. 

Iligáitól igy "háztáji" kiadói: M it 
váa az áj Könyvtáai Hia ad ótói? 
Lapunk hogyan agithitnó míg jobban, 
míg hatáioiabban a ESZEK-ben ¿olyó 
munkát? 

A Könyvtári Hiradó 1981-el a 25. évfolyamát 
fejezte be. A 26. évfolyammal uj szakasz kez-
dődik a lap életében. Köszönet illeti mindazokat, 
akik a negyedszázad eredményeinek részesei, 
szervezői voltak. 
A megujuló laptól elsősorban azt várom, hogy 
frisebb és sokoldalúbb információkkal lássa el 
a könyvtár dolgozóit. Mozgósítsa őket az előt-
tünk álló feladatokra. 
Legyen friss, nyilt és bátor. Ne féljen felvetni 
"kényes" kérdéseket. Ne engedjen az igényes-
ségből, a színvonalból, de ne vállaljon át olyan 
feladatokat, amelyet mások sokkal jobban csi -
nálhatnak. Akkor segit a legtöbbet, ha minden 
dolgozónkkal megismerteti a könyvtár egészét, 
ha hozzájárul ahhoz, hogy ki-ki a saját felada-
tait az egész könyvtár összefüggésében lássa. 
Ehhez kívánok sok sikert az uj szerkesztőbi-
zottságnak és ehhez kérem minden "szabóervi-
nes" segítségét. 

[Kérdező: Mezey László Miklós) 

EZ TÖRTÉNT A GYERMEKKÖNYVTÁRAKBAN 
Színvonalas rendezvényekkel emlékeztek meg a 
Karinthy Frigyes uti és a kelenföldi gyermek-
könyvtárak a K o d á l y - c e n t e n á r i u m r ó l . 
A M i l n e é v f o r d u l ó tiszteletére kerületi 
szintű vers- és prózamondó versenyt rendeztek 
Erzsébeten. 
Ugyancsak szavalóversenyek színhelye volt ja-
nuárban az őrmezei és a kőbányai könyvtár.Ez 
utóbbiban volt a X. kerületi színjátszó körök 
seregszemléje is. 
Szakkörök, őrsök és osztályok kutatták a B a -
rátunk a m u z e u m cimü pályázat kérdései-
nek helyes válaszait Kelenföldön, Erzsébeten, 
Soroksáron és Kispesten. Az őrmezei gyermek-
könyvtárból a Budapesti Történeti Muzeumba 
is elkísérték olvasóikat a könyvtárosok. 
Gazdag tematikát mutatnak a gyermekkönyvtá-
rak január havi egyéb foglalkozásai is: a könyv -
t á r b e m u t a t ó k , k ö n y v t á r i ó r á k , m e -
s e d é l u t á n o k . 
Több könyvtár segítette a gyermekek farsangi 
készülődését, és mutatta be a téli népszokások-
kal foglalkozó irodalmat /3-as , 12-es, 35-ös, 
6-os, 25-ös, 32/1-es, 34/2-es / . A tananyag 
jobb elsajátítását szolgálják a népköltészetről, 
a magyar mondákról/3-as, 28-as, 37/3-as/ , 
a mai magyar költészetről / 3 - a s / , a honfogla-

lásról / 21 /1 -es / , Fekete István: Tüskeváráról 
/3 -as , 3/1-es, 3/2-es, 12-es/ , Petőfi Sándor: 
János vitézéről, Arany Jánosról, Mátyás ki-
rályról, a Rákóczi szabadságharcról /32 /1-es / 
tartott foglalkozások. 
Az alsótagozatosok mesedélutánjait több helyen 
zenehallgatással és bábkészitéssel tették hangu-
latosabbá. 
A könyvtárbemutatók, könyvtárhasználati játé-
kok sora a Liszt Ferenc téri, óbudai, csillag-
hegyi, Török utcai, kőbányai, kispesti, erzsé-
beti és soroksári gyermekkönyvtárakban együt-
tesen meghaladja az ötvenet. 

EZ TÖRTÉNT 
Január 20-án osztályvezetői értekezlet kereté-
ben az intézet főigazgatója tájékoztatást adott 
a bérkorrekció szempontjairól és összegéről. 
Az egységek a munkabér arányában kapták meg 
a szétosztható összeget, amely összesen 36 ezer 
Ft, a kötelező béremelések kiadása után. 



EZ TÖRTÉNT 
AZ MKE IFJÚSÁGI SZEKCIÓJÁNAK ÉRTEKEZLETÉN 

Nagyon lelkes hive vagyok ennek a szekciónak, 
ezt szükségesnek tartom előrebocsátani. Balogh 
Ferencné vezetésével, agy érzem, ez a szek-
ció jól végzi munkáját. 
Izgalmas kötetlen hozzászólásokat provokált az 
elnöknő - a jövő évi terv programjainak megfo-
galmazása ürügyén. Ezt a beszélgetést követte 
Sándor Ottónénak remekbe szabott "rövid" 30 
perces előadása: a könyvtári foglalkozásokról. 
Erről később még részletesen szólnék. 
Ugrin Gáborné (Szakmunkástanuló intézeti könyv-
táros) kezdte a hozzászólásokat. Beszélt a tag-
dij morálról - a tagdij egységesítéséről, arról, 
hogy kiváncsi lenne arra, ha az MKE Ifjúsági 
Szekciója szétválna ifjúsági könyvtárosokra/ta-
nácsi, szakszervezeti/ és iskolákban működő 
könyvtárosokra, akkor elegendő tagság lenne-e 
egy szekció működéséhez. 
Érdekes valóban a feltételezés, de kivánom, 
hogy soha erre sor ne kerüljön. Örüljünk annak, 
hogy egy nyelvet beszélünk iskolai könyvtárosok 
és más területeken működők; ne válasszuk el 
ezt, a ma már biztos, hogy nem csak formális 
egységet! 
A következő felszólaló fiatalember magával ra-
gadó lelkesedéssel biztatta a szekció vezetőit, 
hogy tegyünk szervezett külföldi látogatásokat 
- ezt is végtelenül jónak tartottuk, mint javas-
latot. 
A felszólaló az ifjúság hanyatló olvasási kedvét 
tapasztalta. Véleménye az, hogy már a bölcső-
dében kezdődik a zsúfoltság /30 fős csoportok, 
az iskolában ennél több! / , a megengedett 19 fő 
lenne. A kisebbeknél az olvasási kedvet fékezi 
az is, hogy nem tudnak elég jól olvasni. Bár az 
uj tantervtől oktatáspolitikánk sokat vár. Az uj 
olvasástanítási módszerek jók, az eredmény 
sem lehet rossz. De az való igaz, hogy ilyen 
nagy létszám mellett nem könnyű az oktatás. 

Most térnék vissza Ugrin Gáborné felszólalásá-
ra. Kicsit rosszalóan marasztalta el a tagságot 
a nem kellő aktivitásáért és, mint mondotta, 
szívesen látna a vezetőségben uj arcokat - hi -
szen a vezetőségi munka determinálná, hogy az 
illető nagyobb aktivitást fejtsen ki. 
Nagy derültséget keltett a szekció kiváló képvi-
selőjének, Károly i Ágnesnek a hozzászólása. 
Elmondotta, hogy nemcsak az ifjúság nem olvas, 
de ő is lassan leszokik az olvasásról. Példát is 
mondott, fáradtan, betegen vettek részt a SZOT 
üdülésen. Könyvet sem viszünk! ! felkiáltással 
érkeztek meg. A helyi könyvtárból Károlyi Ág-
nes /nem tudva megtagadni önmagát!/ több év-
folyam Nagyvilágot vitt fel a szobájába... és 
elkezdett olvasni és olvasni. Amint elmondot-
ta, másnap már nem kivánt felkelni a depresszi-
ós hatás miatt. Lehet-e ez szakmai ártalom? 
Ezt a pszichológusok jobban tudják. De a kollé-
gák önmagukon is tapasztalhatták ezt, vagy ha-
sonló jelenségként a könyvek időszakos elutasí-
tását. De lehet, hogy ez sem egyéb, mint mér -
hetetlen fáradtság. 
Sándor Ottóné beszélt a meghirdetett ötletvásár-
ról, az Olvasó Ifjúságért pályázat sikeréről és 
arról, hogy sok értékes munka van a hálózatban, 
amiről nem tudunk számot adni, mert a kollé-
gáknak nincs "idejük" leirni a tapasztalatokat. 
Szomorú volt az a számvetés is, amit egyik 
fiatal kartásnőnk fogalmazott meg. Nemcsak 
olvasni nem olvasnak a gyerekek, de lassan be -
szélgetni sem beszélget velük senki. Mi könyv-
tárosok is sok esetben csak "pályázati alanyo-
kat" látunk ifjú olvasóinkban! ! 
Az elhangzott vélemények, kritikák, önmagunk 
bírálata arra késztet mindannyiunkat, hogy sa-
ját területünkön, jobban odafigyelve a buktatók-
ra, dolgozzunk tovább. 

Vitézné Bárány Éva 

A FELNŐTT KÖNYVTÁRAKBAN 

A Mester utcai könyvtár rendezésében mutatta 
be Tompa László előadóművész "Magam helyett" 
cimü színvonalas irodalmi műsorát. 
A kőbányai könyvtár az I. László gimnázium ta-
nulói részére három alkalommal tartott könyv-
tári órát. Kétszer a középkorral és a reneszánsz-
szal foglalkoztak, egy alkalommal pedig Ady End-
re költészetével. 
A Bókay János Egészségügyi Szakközépiskola 
három első osztályának tartottak könyvtárbemu-
tatót a Kulich Gyula téri könyvtárban. 

Kelenföldön a középiskolásoknak szervezett mű-
elemzés sorozatban Szegedy-Maszák Mihály iro-
dalomtörténész Esterházy Péter: Termelési 
regényét elemezte. 
A budapesti kollégiumok könyvtárvezetőinek mu-
tatta be a kőbányai könyvtár szolgáltatásait 
Tverdota Miklósné. 
A kispesti könyvtárak /25/3-as és a 25/4-es / 
továbbra is rendszeresen kölcsönöztek és foly-
tatták a felolvasásokat a kerület két Öreg Napkö-
zi Otthonában. 



MŰHELY 
ELÖKÉSZÜLET A SZOCIOLÓGIAI OSZTÁLY ÚJ SZOLGÁLTATÁSÁRA 

- A korszerűt gépi adatszolgáltatás megindítása-

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szociológiai 
szakkönyvtárrá nyilvánitása óta számos rend-
szeres és egyedi tájékoztatást nyújt kutatóinak 
és a szociológia iránt érdeklődőknek. A gépi 
adatfeldolgozás elterjedésével párhuzamosan 
uj szolgáltatás lehetősége alakult ki. 
A Szociológiai Információ Szolgáltatás (SZISZ) 
célja a figyelt (a FSZEK-hez járó idegen nyelvű) 
folyóiratbázis cikkeiről átfogó tájékoztatás nyúj-
tása, de nem feladata a folyóiratanyag teljes kö-
rli dokumentálása. Célja továbbá a szelektív szo-
ciológiai információk széles körű terjesztése. 

A S Z I S Z s z e r k e z e t e , m ű k ö d é s e 
A SZISZ gerincét a referátumszolgáltatás (anno-
táció) adja, amely rendszeresen felfrissített do-
kumentumbázisból (1.), aktuális fontosabb szo-
ciológiai témákból (2.), figyelemfelhívó lapok 
készítéséből (3.) és terjesztéséből (4.) áll. 

1. A SZISZ dokumentumbázisa. 

A dokumentumbázis azoknak az elsődleges in-
formációhordozóknak a köre, amelyekből ki-
választjuk a feldolgozandó dokumentumokat. 
Bele tartoznak a FSZEK-be járó összes szakfo-
lyóirat (kb. 80), de nem tartozik hozzá a napi-, 
illetve a hetilapok. 
Induláskor a folyóiratbázisbői kiválasztottuk a 
legfontosabb periodikákat (kb. 30-at), de a f i -
gyelést legkésőbb 1982 végéig ki kell terjeszte-
ni a teljes folyóiratbázisra. Hosszabb távon a 
dokumentumbázis kibővitendő a teljes szerze-
ményezésre. 
2. A SZISZ tárgyköre, profilja, a dokumentu-

mok kiválasztása. 

Törekedni kell a SZISZ önálló profiljának kia-
lakítására. Lehetőleg minél teljesebb képet kell 
visszaadni a külföldi szociológiai kutatások leg-
frissebb eredményeiről, anélkül, hogy mege-
mészthetetlen információtömeget zúdítanánk a 
megrendelőkre. 
Mindenekelőtt az újszerű, illetve a nevesebb 
szociológusok cikkeit érdemes kiválasztani, 
majd kellő mennyiségű feldolgozás, referátum 
birtokában szakértőkkel véleményeztetni a ki-
választás eredményességét. Célszerű lenne to-
vábbá, előreláthatólag 1983 második felében, 
amikor már kellő mennyiségű információs bá-
zis áll rendelkezésünkre, egy külföldi nevesebb 

szociológus-kataszter felállítása. 
Induláskor (ez alatt az 1982-es évet értem) az 
érdekesség, újszerűség és gondolati tartalom 
a kiválasztás fő kritériuma. Előre meghatáro-
zott téma szerinti kiválasztás csak azután ala-
kitható ki, miután már ismerjük az egyes té-
mákban kiválasztott cikkek átlagos gyakoriságát. 

3. Referátumok, azaz figyelemfelhívó lapok ké-
szítése. 

A figyelemfelhívó lapok két fő részből állnak: 
cimleirásból és referátumból (annotációból). 
A referátum egyszerű, rendszerint állítmány 
nélküli formában leirja a dokumentum főbb in-
formációit, felsorolja azokat a témákat, ame-
lyekkel a dokumentum foglalkozik. A referá-
tum nem értékel, nem helyettesíti az eredeti 
szöveget, nem is rövidített változata, hanem 
figyelemfelkeltés céljából ismerteti az érintett 
témákat és megközelítési módokat. (Maximális 
terjedelme 15 sor, 50 leütéssel.) 
A figyelemfelhívó lapok, valamint a címeknél 
bővebb információt tartalmazó un. deszkriptor-
lánc floppy-diszk tipusu szövegrögzítéssel ke-
rül tárolásra nagyteljesítményű számítógépen. 
A tárolt anyag beleilleszkedik a többi társada-
lomtudományi feldolgozások rendszerébe. 
1982-ben külső szakértők bevonásával hónapon-
ként 50 referátum készül, amelyeknek a ter-
jesztés körétől függően a sokszorosítását havon-
ta kell biztositani. 

4. A SZISZ terjesztése. 
A figyelemfelhívó lapok sokszorosítás után (kö-
tés nélkül) kerülnek postázásra. 
A megrendelői kör kialakításához kezdetben in-
gyenes terjesztésre van szükség, amelynek 
alapját az Országgyűlési Könyvtár megrendelői 
köre adná. Majd ki kell alakítani egy megren-
delő-intézményi katasztert. 
Mielőtt azonban az első ingyenes terjesztést 
megkezdjük, költségelemzést kell készíteni, 
meg kell határozni az előfizetés kezdő időpont-
ját, a havi térítés összegét. 

Hegedűs András 
Közleményünk szövege: tetrvezet, ame-
lyet a szeruő dolgozott ki. Annak 
ellenére, hogy még nem született dön-
tés a sorsáról - fontosságára és új-
szerűségére való tekintettel - fö l -

tétlenül érdemesnek tartottuk publi-
kálását. , 

A SZERK. MEGJEGYZÉSE 



A 3-AS KÖNYVTÁR - AHOGY KÍVÜLRŐ L ÉS AHOGY BELÜLRŐL LÁTJÁK 

- EGY HÉT A 3-ASBAN -

A Könyvtáros /kezdő/ munkatársaként egy hé-
tig a FSZEK 3-as számú könyvtárában gyakorol-
tam a könyvtáros mesterséget. Alkalmam volt 
sok mindent megfigyelni, s mint "kivülálló" a 
következőkben foglalhatom össze tapasztalatai-
mat. 
A kelenföldi lakótelep hosszú ideig kulturális 
sivatag volt. 1979-ben oázisra leltek a tudás 
szomjazói, megnyilt a Budapesti Művelődési 
Központ, a városközpontnak nevezett bevásár-
ló, étkeztető, szórakoztató, csinositó és nem 
egyszer bosszantó kombinát egyik szolgáltatá-
saként. A BMK modern épületének 1300 négy-
zetméterén könyvtár működik,a FSZEK 3-as 
számú egysége. A könyvtárban található gyer-
mek- és makacsul fonotékának becézett zenei 
részleg, s hozzá tartozik két fiókkönyvtár, a 
3/1-es őrmezői és a 3/2-es albertfalvai. 
A könyvtár nemcsak az épületen osztozik a mű-
velődési központtal, együttműködésük rendki-
vül hasznos mindkét fél számára. Kölcsönösen 
gazdagitják egymás táborát, hisz aki betéved 
a központba, az már bekukkant a könyvtárba is, 
s viszont. Ezt segiti a könyvtár elhelyezése is. 
A fonotéka a földszinten található, s igy viszony-
lag külön áll a könyvtártól, de a zenetárat nem 
kell félteni, nagy népszerűségnek örvend. Elég, 
ha a napi 40 helyben hallgatóra gondolunk, és 
akkor még nem is beszéltünk azokról, akik köl-
csönözni járnak ide. A több mint 5000-es állo-
mány azon hanglemezeit, melyek több példány-
ban is beszerezhetők, kölcsönzik, méghozzá 
két hétre. A lemezek sérülése nem veszélyes, 
évente 2 %-os a veszteség. De talán még von-
zóbb az a többletmunka, amelyet a zenetár sze-
mélyzete - 2 könyvtáros és 1,5 technikus - vál-
lalt, s ez nem más, mint mindennemű és műfa-
jú hanganyag átmásolása lemezről szalagra, 
szalagról kazettára, s még az összes elképzel-
hető variációban. 
így valóságos kis magnós klub alakult itt ki. A 
hallgatás és felvétel minőségét a rendkivül ma-
gas színvonalú berendezés garantálja. Az indí-
táskor kapott 800.000 Ft-ot ügyesen kihasznál-
ták, Magyarországon ritkán látható, hallható 
HI-FI csodák kényeztetik a beiratkozott vájtfü-
lüeket: Re vox erősítő és magnó, Technics, Hi-
tachy és Akai lemezjátszók, Marantz és Pio-
neer hangsugárzók, a JVC erősítőről nem is be-
szélve. Kötelespéldányként kapják a kottákat és 
partitúrákat, a legfontosabb, hazánkban egyéb-
ként beszerezhetetlen szaklapok is tanulmányoz-
hatók itt, s a szabadpolcon ott sorakoznak aleg-
rangosabb zenei lexikonok és szakkönyvek. 

A lemezanyag összeállításakor szem előtt tar-
tották a kultúrpolitikai célokat. 
A katalógus három részből áll, előadók, szer -
zők illetve műfajok szerint rakják le a hangle-
mezellátótól kapott cédulákat. 
A könyvtár különböző nemű, korú, végzettségű 
és beosztású dolgozói meglepően jó közösséget 
alkotnak. A vezetők nem fölényeskednek, a be -
osztottak nem alkalmazzák a passzív ellenállás 
bevett trükkjeit, s egyaránt jól érzik magukat 
egymással. Ez elsősorban a vezetők érdeme, 
hisz minden munkahely légkörét az irányítók 
magatartása határozza meg elsődlegesen. 
Az első emeleten található gyermek- és felnőtt 
részleg személyi feltételei tehát jók, s a könyv-
tár több mint 10.000 olvasója elégedett lehet a 
könyv- és folyóirat-állománnyal is. A 130.000 
kötet könyv, a 360 /ebből 80 külföldi/ folyóirat 
kielégíti az igényeket. Beszerzésük nem ment 
könnyen, s a régebbi folyóiratpéldányok,illet-
ve a korábban megjelent könyvek közül még ma 
is hiányzik egy-két keresett mü. 
A könyvtár belső elrendezése praktikus, az o l -
vasótermi részt jól elkülöníti a kézikönyvtár 
polcsora, bár talán ezek kissé távol esnek a 
katalógus-szekrényektől, s igy sokat sétálsz 
olvasó, könyvtáros egyaránt. Kellemetlen még 
a kötelező papucshasználat, de ez elkerülhetet-
len a sokat szidott szőnyegpadló miatt. Több, 
mint kellemetlen a szellőzés szinte teljes hiá-
nya-, délutánra az egész terem kínosan fülledt, 
annak ellenére, hogy csak a világító lámpák 
melege füti a helyiséget. Mi lehet itt nyáron? 
Az összbenyomás igy is kedvező, nem véletlen, 
hogy ezt a könyvtárat mutogatják a külföldiek-
nek-, ott-tartózkodásom alatt két csodálkozó 
delegáció rohant végig a termeken. Pedig ők 
nem is láthatták azt a sok rendezvényt, ame-
lyet a könyvtár a művelődési központtal közösen 
szervez. A zeneműtárban mai magyar zeneszer-
zőket bemutató sorozat, hang lemezklub, Korok 
Művészete zenetörténeti sorozat, zenei rejt-
vénymüsorok, zenei iskolások koncertjei töltik 
be a hétfői szünnapot, vagy a módszertani rész-
legtől videobe rendez és sel és saját apparátusuk-
kal magas szintű iskolai órák megtartására is 
helyet adnak, jelen voltam egy lenyűgöző, a 
Bibliát ismertető irodalomórán. A gyermek-
részleg állandó foglalkozásai példamutatóak, 
az érettségizőknek neves irodalomtörténészek 
- tavaly Czine Mihály, idén Szegedy-Maszák 
Mihály - tart irodalomórákat, de a felnőtteket 
sem hanyagolják el, vetélkedők, ismeretter-
jesztő előadások, iró-olvasó találkozók gazda-



gitják a programot. 
Sok mindenről nem irtam, de azt hiszem, igy 
is megállapítható, hogy jól éreztem itt magam, 
kellemes tapasztalatokat szereztem. Talán tul 

szép kép él bennem, s ezért ajánlatos lenne 
egy rossz könyvtárba is elmennem. 

Zsámboki Péter 

BEMUTATKOZUNK 
Több mint két évvel ezelőtt - a nyitáskor -
nem sejtettük, hogy azzal lesz a legtöbb gon-
dunk, hogy a szakmai közvélemény megismer-
jen és elismerjen bennünket, számítsanak ránk, 
figyeljék eredményeinket és segítsék munkán-
kat. 
Egy intézmény életében nem nagy idő két és fél 
év, de: 

- Budapest egész területéről keresnek fel ben-
nünket, veszik igénybe szolgáltatásainkat; 

- kezdeményezésünkre - Budapesten először 
nálunk - került sor hanglemezkölcsönzésre 
/1600 db. a kölcsönözhető hanglemez/; 

- s nem utolsó sorban lemérhető eredménye-
ink. 

A nyitáskor 3500 db hanglemezünk volt, jelen-
leg több mint 5000 hanglemez,200 hangszalag, 
kották, zenei szakkönyvek teszik ki állományunk 
egyik részét. 
A helyben hallgatók száma naponta átlag 35-40 
fő. Ellátásukat partitúrák, szövegkönyvek, 
hangversenykalauzok kézbe adásával segítjük. 
A nyelvtanulást egy, a hallgatók rendelkezésé-
re bocsátott kazettás magnóval is biztosítjuk, 
melyet saját maguk kezelhetnek. A nyelvleckék 
átjátszásával, a nyelvkönyvek fénymásolt pél-
dányainak kölcsönzésével próbáljuk még kie-
légíteni a nagy érdeklődést. Sokan élnek ezzel 
a lehetőséggel. 
A hanglemezkölcsönzők részére egy lemezját-
szót biztosítottunk belehallgatás, válogatás cél -
jából. Tájékoztatásukra szerettük volna meg-
jelentetni a kölcsönözhető hanglemezeink kata-
lógusát. Kapacitás hiányában azonban négyla-
pos kis röplapokon, folyamatosan adjuk közre 
ajánló bibliográfiánkat. A lemezek kölcsönző 
kártyáján jelöljük, hogy dinamikus, vagy kris-
tályfejes lemezjátszón játszható-e le, ez nem 
közömbös alemezek élettartama szempontjából. 
A rádió műsorai közül rendszeresen felvesszük 
az Új Zenei Újságot és a hallgatók kívánsága 
szerint bármelyik műsort. 
Műszaki felszereltségünk igen jó. A kapcsoló-
pultunk 15 csatornás, ebből 11 csatorna a hall-
gatóké, 1 az összeköttetést biztosítja a lehall-
gató helyiség és a stúdió között, 3 tartalék. A 
kapcsolópultba be van kötve 5 db. lemezjátszó, 
3 orsós magnó és 2 kazettás magnó. Az átját-
szásokat külön apparátuson végezzük. Ennek 
köszönhető, hogy a naponta adódólO-15 kérést 
közmegelégedésre teljesíteni tudjuk. Műsorok 
összeállításával, vetélkedők zenei anyagának 

válogatásával elsősorban intézményeknek, de 
magánembereknek is segítségére vagyunk. 
Kölcsönadjuk, vagy lemásoljuk pl. "A tenger 
a művészetekben", "A programzene" stb. 
anyagunkat. Éltek ezzel a lehetőséggel még 
a Latinea Sándor Kollégium vezetői, a KEL-
TEX fiataljai, iskolák, üzemek. 
A nyitás előtt az volt az elképzelésünk, hogy a 
zenei nevelés legyen központi feladatunk. Új-
szerű együttműködést kötöttünk a XI. ker. Álla-
mi Zeneiskolával, mely a zenei nevelést az 
egész kerületre vonatkozóan megalapozottá tette. 
Ezt a célt szolgálja gyűjtőkörűnk is. /90% ko-
molyzene, próza, nyelvleckék stb., 10%dzsessz./ 
Kapcsolatunk a zeneiskolával gyümölcsöző: 

- kéthavonta növendékhangversenyt rendeznek 
nálunk; 

- minden hétfőn nálunk tartja egyik tanáruk a 
zene irodalom-órát; 

- másik tanár sorozatokban működik közre 
/Korok művészete, Orgonaiskola stb./ 

- zeneiskolai kezdeményezés a "Kortárs ma-
gyar zene" hangversenye. 

Egyéb rendezvények: 

Hanglemezklub - havonta. 
Mai magyar zeneszerzők - hanglemezek tük-
rében - kéthavonként. 
Hungaroton Hanglemez Hetek - évente stb. 

Természetesen gondunk és problémánk is van 
elég. Hogy néhányat említsek; 

- a könyvtártól egy emelet választ el bennün-
ket, igy még a hanglemezkölcsönzés admi-
nisztrációja sem lehet együtt a könyvekével; 

_ a nagy forgalom következtében bizony sok-
szor zavaró a gyerekek és felnőttek egy idő-
ben való hallgatása; 

- adminisztrációnkhoz nincs "részlegre sza-
bott" nyomtatvány, /p l . munkanapló, fel -
szólító stb./ 

Hogy egy nagy hálózat tagja vagyunk, sok elő-
nye van. Élvezzük ezt, amikor egy telefonba 
kerül, hogy felvilágosítást kapjunk, vagy hang-
anyagot kölcsönkérjünk. Éppen ezért hiányol-
tuk, hogy az OSZK - KMK 1981-es kiadványá-
ban: Zenei könyvtárak kalauza Válogatott c im-
és adattár - nem szerepelünk sem mi, sem a 
budapesti kerületi könyvtárak zenei részlegei. 
Pedig a közművelődési könyvtárak hasonló funk-
cióju zenei részlegei között 1980-as alapítási 
év is szerepel. . . . e 

Fett Andrásné 



RITKASÁGAINK 
KAZINCZY FERENC VERSES AJÁNLÁSA DÖME KÁROLYNAK 

A SZÜRY-GYŰJTEMÉNYBEN 

/Kazinczy Ferenc: Bácsmegyeynek öszve-sze-
dett levelei. Költött történet. Kassa, Ellinger 
ny., 1789. 280 l . / 

"Útnak inditona kedves Dömém, Bácsmegyeymet, 
' s nem sokára veszed. De mig hozzád e l - é r -
kezik is, lásd mit irtam azon bé-kötött Nyom-
tatványban a'mellyet Tenéked készitettem" -
irja Kazinczy 1790. január 1-én költő barátjá-
nak, Döme Károlynak, majd levelét neki c ím-
zett 26 soros verssel folytatja. Kazinczy leve-
lezésének kritikai kiadása szerint /Kazinczy F. 
levelezése. Közzéteszi Váczy János. 2. köt. 
Bp. 1891. 279. s z . / e kéziratot Pannonhalmán 
őrzik, de verses része ugyancsak Kazinczy 
"tiszta kéziratában" a Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtárában is megtalálható. A 
"bé-kötött nyomtatvány", a fiatal Kazinczy 

második közönségsikere, a később Bácsmegyey-
nek gyötrelmei cimen ismertté vált mü etső ki-
adása ma a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Szüry-gylijteményében az Sz 3515 jelzetet vise-
li. A címlap verzóján Kassán, ugyancsak 1790. 
január 1-én keltezve, Kazinczy autográf verse-
zete áll, mely csak néhány Írásjelben tér el a 
levélben már elküldött költeménytől /nem szá-
mítva a 24. sor elején álló "Istent" szót, amely 
helyett az 1891-es szövegközlésben nyilván saj-
tóhiba folytán áll "Jelent"/. 
A versben Kazinczy a "repdeső, gonosz isten-
től", a bosszúálló Ámortól óvja a "rab-lántzo-
kat kerülő" papnövendék barátját, Döme Károlyt 
/1768-1845/, s arra biztatja, vesse tűzre aján-
dékát, az általa németből magyarított érzelmes 
levélregényt, mert az vesztét fogja okozni. 
A küldeményt bejelentő levél már január 6-án, 
az igért könyv azonban csak márciusban érke-
zett a címzetthez, aki szerencsére nem tett e le-
get a költői felszólításnak, hanem tintával fel -
jegyezte a préselt bőrkötésű kötet szennylapjá-
ra: "Érkezett 9 d. Mártii 1790. Döme Károly". 
Az ekkor 22 esztendős Döme Károly, későbbi 
pozsonyi kanonok barátsága a nála kilenc évvel 
idősebb Kazinczyval a pozsonyi kispapok irodal-
mi körében született. Kazinczy a Pályám em-
lékezetében lelkes sorokat szentel a pozsonyi 
várbéli papi szemináriumban történt találkozá-
suknak. A kezdő iró és műfordító barátsága az 
ekkortájt kassai kerületi iskolafelügyelőként 
működő s az irodalmi életben is már tekintély-
nek örvendő Kazinczyval ekkor még zavartalan. 
A felekezeti, világnézeti különbségek nem befo-
lyásolják kapcsolatukat, melyet sürün váltott le-
velek sora dokumentál. /Ezekből Kazinczy több 
könyvajándékáról is értesülünk, melyek sorsa 
előttünk ismeretelen./1791 áprilisában barátja 
pappászentelésén örvend Kazinczy; következő 
levelében értesiti, hogy kálvinista volta miatt 
meg kellett válnia rangos hivatalától. Az utókor 
által inkább csak műfordítóként értékelt Döme 
elégiáiról elragadtatással nyilatkozik: "Alagyát 
még magyar szebben sohasem irt, mint Te és 
Dayka" - irja ugyancsak ezidőtájt s hasonló ki-
jelentésekre fakad a későbbiekben is "kedves 
Döméjéhez" irt leveleiben. Gyakran bizza meg 
őt müvei kiadása körüli kisebb-nagyobb teendők-
kel. Mégis, a kezdetben lelkes, érzelmes ba-
rátság a kilencvenes évek derekán lanyhulni kezd. 
Döme Bossuet-forditását Kazinczy kedvetlenül 



fogadja: "Csaknem sirva tettem le kezemből 
könyvedet. Sajnállottam, hogy. . .az , ki Cicerót, 
Tacitust fordíthatná, Bossuetre vesztegeti fá-
radságát.. ." - irja 1794. március 18-án. Az 
1800-as évek elején, Kazinczy fogságból történt 
szabadulása után, barátságuk végleg megszűnik. 
Hogyan került Kazinczy ajándéka még Döme éle-
tében uj tulajdonoshoz, nem tudjuk, de a cím-
lapra ragasztott papirszeletkén piros tinával ez 
áll: "Nagy-Kéri Bottlik János sajátja. 10/5. 
840.", tehát a kötet már 1840-ben Bottlik János 
birtokában volt. /A ragasztás alatt ugyancsak 
az ő neve olvasható./ Szüry Dénes megállapítá-
sa szerint, ki "Száz év" cimü nyomtatott kata-
lógusában /Bp. 1907. 17. I . / már felhívja a f i -
gyelmet Kazinczy autográfiájára, Bottlik res-
tauráltatta is a bőrkötést. A szennylap "Nro 
12. 11/4. 863" bejegyzése szerint a példány 
1863-ban ismét gazdát cserélt. Az uj tulajdonos 
nevét nem ismerjük. Szüry Dénes még megjegy-
zi: "Én egy budapesti antiquarius pinczehelyi-
ségéből halásztam ki, ahol katalogizálatlanul 
hevert." 

A kötet további sorsa ismeretes; Szüry Dénes 
halála/1909/ után magánkönyvtárát, igy a 
Bácsmegyeyt is könyvtárunk megvásárolta. A 
gyűjtemény nemrég befejezett átdolgozásával 
az állomány kutatók számára ismét hozzáférhe-
tő lesz s az újonnan feltárt adatok révén ujabb 
becses példányokra tudjuk majd felhívni a f i -
gyelmet. 

Klinda Mária 

HÍREK 
A KÖZELJÖVŐ ESEMÉNYEI KÖNYVTÁRUNK 
ÉLETÉBEN 

Február 24-én, 9 órakor a FSZEK dolgozóinak 
éves munkaértekezletére kerül sor a Pataky 
István Művelődési Központban. Minden érdek-
lődőre számítunk! 
Február 26-án 11 órakor nyilik meg a felújítás 
után a Zenei Gyűjtemény. (V. ker. Fehérhajó 
u. 5.) 
Február 27-én lesz a FSZEK hagyományos far-
sangi bálja a Budapesti Művelődési Központban, 
(XI. ker. Szak as its Árpád u.55.) 
Mindenkit szeretettel várunk! 

IGAZGATÓSÁGI HÍREK 

A főigazgató 13-1/82 számú Utasításában, a 
FSZEK Szervezeti és Működési Szabályzata 17. 
paragrafus (2) bekezdése alapján, munkáltatói 
jogkörének egy részét átruházza az osztály- és 
főkönyvtárvezetőkre, akik e jogkörüket a sze-
mélyzeti és oktatási osztály vezetőjével egyet-
értésben gyakorolják. A vezető beosztású dol-
gozók és főmunkatársak fölötti jogkörét megtart-
ja. A szakalkalmazottak (3523-3527/I-IV.), ügy-
intézők(3533-3537/I-IV.), valamint raktárkeze-
lőkre vonatkozó munkáltatói jogkört az osztály-
és főkönyvtárvezetők gyakorolják. Az Utasítás 
1982. január 1-én lépett hatályba. 



PARTHIREK 

Január 7-én a pártvezetőség megtárgyalta a 
pártszervezet munkatervének a 
szempontjait, majd tájékoztatást 
hallgatott meg a könyvtárbanl981-
ben folytatott revizori vizsgálat 
jelentéséről. 

Január 13-án a pártvezetőség megvitatta a könyv-
tár 1982. évi kitüntetési javasla-
tait. 

Január 26-án a pártvezetőség megtárgyalta a ha-
táskörébe tartozók bérkorrekció-
ját. 

Január 26-án kibővitett taggyűlésen Réti Ervin 
az Esti Hirlap rovatvezetője az 
időszerű nemzetközi kérdésekről 
adott tájékoztatást. 

A hónap során a pártvezetőség figyelemmel ki-
sérte a KISZ Bizottság újraválasztásának elő-
készületeit. A vezetőség több megbeszélésen 
képviseltette magát. 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 

Az SZB elkészítette az 1981. évről szóló gazda-
sági beszámolót, melyet az alábbiakban közlünk; 

.981. január 1 - i induló forgóalap: 65.565.30 Ft 

1981. évi tagdíjbevétel: 130.365.-Ft 
céltámogatás: 13.000.-" 
sportkörtől: 14.849.80 
nőnapi bál be-
vétele: 2.145.-Ft 

1981. évi összes bevétel: 160.359.80 Ft 
1981. évi induló forgó-

alap: + 65.565.30 " 
1981. évi összes bevétel: 225.925.10 Ft 
1981. évi összes felhasználás: 143.338.30 Ft 
1981. évi záró forgóalap: 82.586.80 Ft 

Az 1981. évi felhasználás részletezve: 

Szülési segély 37 fő 14.800.-Ft 
Temetési segély 3 fő 2 .400. -" 
Szociális segély 76 fő 42.000.-" 
Céltámogatás nyugdija-
soknak 12 fő 6 .000. - " 
Céltámogatás üdülő 
bérlethez 7 .000. - " 
Egyéb szociális felhasználásra 11.799.20 
Ismeretterjesztés céljára 1 .064. -
Egyéb kulturális felhasználásra 33.812.30 
Szervezési és értékcikk kezelésre 9.917.-
Számadásvezetés 14.545.80 

143.338.30 

Az egész felhasználásból fontosabb mutatószá-
mok: 
Céltámogatás nyugdijasoknak: 6.000.-Ft 
Forgóalap terhére üdülő bérlethez 3 .000. - " 
Céltámogatás üdülő bérlet dijához 7.000. -" 
Nőnapi költségek 8.045.-" 
Gyermeknapi költségek 1 .920. - " 
Télapó ünnepségre 9 .262. -" 
Névadó ünnepélyre 4 .315. - " 
Létszámadatok: 

Állandó főfoglalkozású dolgozó 589 fő 
Szervezett dolgozó 560 tag 
Szervezettség % 95,4% 
Nyugdíjas 200 tag 
Jogfenntartó 44 tag 
Összes szervezett dolgozó 804 tag 

Az SZB a főkönyvtári rendszerhez igazodva ki-
dolgozta az uj bizalmi hálózat tervezetét, me-
lyet a Bizalmi Testület elé terjeszt a soron kö-
vetkező ülésen. 
Bizalmi választásra került sor a következőosz-
tályokon működő szakszervezeti csoportoknál; 
Bibliográfiai osztály bizalmi helyettese 
Kerek Vera lett. 
Üzemfenntartási osztályon bizalmi Döme Ottó, 
helyettese Pataki Pál lett. 
7. sz. kerületi könyvtárban főbizalminak 
Szabados Lenkét választották, aki egyben a 
könyvtár bizalmija, helyettese Gombos Zsóka. 

1982. ÉVI SZOT BEUTALÓK 

Márc. 11-től 14 napos Lillafüred házaspár 
1680.—Ft 

Márc. 18-tól 14 napos Debrecen szóló 
840.—Ft 

Ápr. 1-től 14 napos Siófok házaspár 
1008.— Ft 

Máj. 6-tól 14 napos Mátraháza házaspár 
1260.—Ft 

Máj. 20-tól 14 napos Siófok szóló 
420.— Ft 

Máj. 14-tól 7 napos Szántód házaspár 
504.—Ft 

Máj. 21-től 14 napos Balatonlelle házaspár 
1008.—Ft 

Jun. 3-tól 14 napos Siófok családos 
1 felnőtt 630.—Ft 
1 gyerek 392.—Ft 

Jun. 3-tól 14 napos Hollóháza szóló 
630.—Ft 

Jun. 17-től 14 napos Siófok szóló 
476.—Ft 

Jun. 9-től 14 napos Bükfürdő családos 
2 felnőtt 1680.—Ft 
1 gyerek 392.—Ft 



Jun. 17-től 14 napos Bboglár camp, családos 
2 felnőtt 1260.—Ft 
2 gyerek 784.— Ft 
3.gyerek ingyenes 

Jul. 8-tól 14 napos Balatonfüred házaspár 
1260.— Ft 

Jul. 21-től 14 napos Héviz házaspár 
1260.—Ft 

Aug. 20-tól 14 napos Siófok szóló 
420.—Ft 

Aug. 27-től 14 napos Szántód családos 
2 felnőtt 1344.—Ft 
2 gyerek 616.—Ft 

Szept. 1-től 8 napos Balatonlelle szóló 
288.—Ft 

Szept. 1-től 8 napos " 288. Ft 
Szept. 2-től 7 napos Balatonlelle házaspár 

504.—Ft 
Szept. 9-től 14 napos Mátraháza családos 

2 felnőtt 1260.—Ft 
1 gyerek 392.—Ft 

Okt. 20-tól 14 napos Balatonföldvár házaspár 
1344.— Ft 

Okt. 20-tól 14 napos " családos 
2 felnőtt 1344.—Ft 
1 gyerek 308.—Ft 

Okt. 27-től 14 napos Gyula házaspár 
1680.—Ft 

Nov. 11-től 14 napos Siófok szóló 
504.— Ft 

Nov. 11-től 14 napos Siófok szóló 
504.— Ft 

Dec. 10-től 14 napos Siófok családos 
2 felnőtt 1344.—Ft 
1 gyerek 308.—Ft 

Dec. 22-től 14 napos Héviz szóló 
630.—Ft 

Dec. 22-től 14 napos Héviz szóló 
630.—Ft 

Gyermekbeutalók: 
Aug. 19-től 10 napos ;leány részére 

Zalakomár 220.—Ft 
Aug. 19-től 10 naposjleány részére 

Zalakomár 220.—Ft 
Aug. 19-től 10 napos(leány részére 

Zalakomár 220.—Ft 
Aug. 19-től 10 napos,leány részére 

Zalakomár 220.— Ft 
Aug. 5-től 14 napos,leány részére 

Fonyódliget 308.—Ft 
Jul. 22-től 14 napos?leány részére 

Kőszeg 308.—Ft 
Jul. 22-től 14 napoSjfiu részére Tóalmás 

308 —Ft 
Jul. 22-től 14 » » » Tóalmás 

308.—Ft 

Jul. 22-től 14 " » Tóalmás 
308.—Ft 

Jul. 22-től 14 " » » Tóalmás 
308.—Ft 

Iskola Szanatórium 23 napos 
Május 12-től I-IV. oszt. fiu részére Zalakomár 

506.—Ft 
Május 12-től V-VIII.oszt.leány részére 

Parádfürdő 
506.—Ft 

Május 12-től " » » Parádfürdő 
506.—Ft 

Május 12-től » » » Parádfürdő 
506.—Ft 

Kérjük a Bizalmi Elvtársakat, hogy a jelentke-
zéseket mielőbb küldjék be Máthé Imréné üdülé-
si felelősnek. 
Felhívjuk munkatársaink figyelmét, hogy az elő-
és utószezonos beutalóknál (januártól - májusig 
és szeptembertől - decemberig) nagyszülők is 
beutalhatok a családos jegyekkel, amennyiben 
szakszervezeti tagok. 
Ha az intézetvezetőségének lehetősége lesz rá 
és az IBUSZ szobát ebben az évben is bérelni 
tudjuk, erről külön értesítést küldünk. 

Budapest,1982. február 5. 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Szakszervezeti Bizottsága 

KISZ HÍREK 

Könyvtárunk KISZ szervezete a hatékonyabb 
mozgalmi munka érdekében az 1982-es évben 
szervezeti változást hajt végre. A jelenlegi 5 
alapszervezet helyett 3 alapszervezetet kiván 
működtetni. A változást a taglétszám csökkené-
se és az uj könyvtári szervezet indokolja. 
Az uj alapszervezetekhez a következő kerületek 
könyvtárai kapcsolódnak: 
I. alapszervezet IV. ,V. ,VI. , VII., VIII. ,XIII., 

XIV.,XV. kerületek 
II. alapszervezet X. ,XVI. ,XVH. ,XVEI. ,XIX., 

XX.,XXI. kerületek 
Hl. alapszervezet Központi könyvtár, Mozgó, 

Zenei Gyűjtemény, a repülő-
sök és a I . . II . , III., XI., XII, 
XXn. kerületek könyvtárai. 

Az uj alapszervezetek alakuló és vezetőségvá-
lasztó taggyűlése 1982. február 17.-én 9 óra-
kor lesz a Budapesti Művelődési Központban. 
/ IX. Szakasits Á.u .55 . / 
A taggyűlések után 10 órakor tartjuk meg KISZ 
szervezetünk beszámoló és vezetőségválasztó 
küldöttgyűlését. 



Az uj alapszervezetek vezetőségi és a KISZ Bi-
zottsági tagok névsorát a Könyvtári Hiradó kö-
vetkező számában közöljük. 
Ezúton is kérjük a könyvtárvezetőket, hogy a 
könyvtárukban dolgozó fiatal munkatársakat irá-
nyítsák a hozzájuk tartozó KISZ-titkárokhoz. 

FELHÍVÁS! 

KISZ szervezetünk társadalmi munkát szervez 
a KISZ KB könyvtárának rendezésére. A mun-
ka márciustól indul és kisnyomtatványok ren-
dezéséből áll. 
Könyvtárosok és technikusok jelentkezését egy-
aránt várjuk. 
Jelenkezni Vörösmarty Ágnesnél lehet a 3. sz. 
könyvtárban. 

Telefon: 869 - 385 KISZ BIZOTTSÁG 

SZEMÉLYI HÍREK 
1982. január 1 -tol főkönyvtári rendszerben dol-
goznak ujabb néhány kerületben. 
Ennek megfelelően a következő kinevezésekre, 
ill. megbízásokra került sor: 
I. ker. főkönyvtárvezető: Ecsedy Klára, 

helyettese: Regőcziné Lendvai Klára 
V.ker. főkönyvtárvezető: Meiszner Tamásné, 

helyettese: Benjámin Judit 
VII.ker. főkönyvtárvezető: Nitsch Lászlóné, 

helyettese: Tóth Sándorné Tamás Éva, 
XVI.ker. főkönyvtárvezető: Lovas Zoltánné. 
XXII.ker. főkönyvtárvezető: Szakmári Istvánné, 
Mozgókönyvtár, főkönyvtárvezető: Cziboly 

Józsefné, 
Főkönyvtárvezető helyettesi megbízást kaptak: 
II. ker. Szokola Lászlóné, 
XI.ker. SzecsődiJánosné, 
XII.ker. Lakatos Józsefné, 
XIX.ker. Gulyásné Póka Mária. 

Kuli Ágota a XI. ker. 3. sz. könyvtár eddigi 
helyettes vezetője kérte felmentését. 
Pobori Ágnes a IX.kerületi 39. sz. könyvtár 
eddigi vezetőjét a VI.kerületi 10. sz . könyvtár 
vezetőhelyettesévé nevezte ki a főigazgató, he-
lyette a 39. sz. kerületi könyvtár megbízott 
vezetője Enese Laura lett. 
A nyugdíjba vonuló Kepes Ágnes helyett az 1. 
sz. gyermekkönyvtár vezetésére Bóta Gyuláné 
kapott megbízást. 
Az átszervezés miatt az eddigi önálló könyvtá-
rak vezetői fiók- ill. részlegvezetői megbízást 
kaptak, igy az I. kerületben a volt 20. sz. 
könyvtár 11/2. fiókkönyvtár lett, vezetője Gál 
Tamás; a volt 20. sz. gyermekkönyvtár (11/3. 

fiókkönyvtár) vezetője Tompek Lászlóné. Az 
V. kerületi volt 14. sz. könyvtár, mint 1/1. 
sz. fiókkönyvtár működik, vezetője Benczúr 
Ágnes; a 14. sz . könyvtár eddigi gyermekrész-
lege (1/2. sz . fiókkönyvtár) vezetője Kövesd 
Péterné. A volt 5. sz. gyermekkönyvtár a f ő -
könyvtár gyermekrészlege lett, vezetője Pataki 
Ferencné. A VII. kerületben levő 2. sz . könyv-
tár kerületi könyvtárként működik, vezető vál-
tozás nem történt. 
Az uj Szervezeti és Működési Szabályzatnak 
megfelelően megkezdődött a módszertani mű-
helyek kijelölése, január 1-től a "hátrányos 
helyzetű olvasók" kérdéseivel az 1. sz . főkönyv-
tárban Bolgár Ágnes foglalkozik. 
Csoportvezetői megbízást kapott Téri Tiborné 
a 11. sz. főkönyvtár munkatársa. 
1982. január 1-től Főmunkatárs I. besorolás-
ba kerültek: 
Bánhegyi Gyuláné /HFO/ , dr. Kiss Jánosné 
/HFO/ , Székely Ervinné /HFO/ , Főmunkatárs 
n . besorolást kaptak: Bóna Márta /szociológia/, 
Karakó Józsefné /HFO/ 
Áthelyezések: Dragon Katalin könyvtáros a 39. 
sz. könyvtárból a 10. sz . könyvtárba, Dobándi 
Attila könyvtárost a 10. sz. könyvtárból a 39. 
sz . könyvtárba, Gombos Zsófia könyvtárost a 
48. sz. könyvtárból a 7. sz. könyvtárba helyez-
ték át. ^ 

OKTATÁSI HÍREK 

Január 5-én megkezdtük, s hetente kétszer tart-
juk kezdő angol nyelvtanfolyamunkat az l - e s 
könyvtárban. 
A magyar felsőoktatási intézmények megjelent 
felvételi tájékoztatója alapján, könyvtárunk ve-
zetősége által főiskolán, ill. egyetemen való 
továbbtanulásra javasolt dolgozóink jelentkezé-
se megkezdődött. 
Január 27-től, a téli szünet után, folytatódik a 
könyvtárkezelői tanfolyam. 
A M KE Zenei Szekciója a KMK illetékeseivel 
egyetértésben évi 6 szakmai továbbképzés kere-
tében egy hangtechnikai előadássorozatot ter-
vez . Igy kerül sor az első félévben; 
február 10-én de 10 órakor az OSZK olvasóter-
mében/Pollack M. tér 10.1.em./ 
április 14-én de 10 órakor és 
junius 2-án de 10 órakor a FSZEK Zenei Gyűj-
teménye olvasótermében lemezjátszókkal és 
hanglemezekkel kapcsolatos kezelési és kar-
bantartási tudnivalók; magnetofonokkal, hang-
kazettákkal, hangfelvételek készítésével kap-
csolatos gyakorlati tudnivalók, stb. ismerteté-
sére. 
Kérjük a könyvtárvezetőket, tegyék lehetővé, 
hogy az érdekelt munkatársak részt vehessenek 
a továbbképzéseken. 


