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" A L K O T Ó I F J Ú S Á G " PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A FSZEK vezetősége, MSZMP alapszerveze-
te és Szakszervezeti Bizottsága a KISZ KB 
által kezdeményezett Alkotó Ifjúság pályázat-
hoz kapcsolódva ismételten közreadja felhívá-
sát. 
A p á l y á z a t f e l t é t e l e i : 

A pályázaton részt vehet minden 35 éven alu-
li fiatal vagy ilyen korú alkotóközösség. 
Pályázni lehet tanulmány, szakdolgozat, tu-
dományos értekezés, vagy technológiai leirás 
formájában, elsősorban a kiirásban szereplő 
témakörökből, olyan munkákkal, melyek köz -
zétételre még nem kerültek. 
Jelentkezni lehet Írásban 1982. junius l - i g 
Kutas Endrénénéi /személyzeti és oktatási 
osztály/ , a téma megjelölésével. A pályáza-
tot két példányban /szabvány szerint gépel-
ve/ 1982. d e c e m b e r 31-ig kell eljuttatni 
Gujgiczer Imrénéhez /személyzeti és oktatá-
si osztály/ . 
A pályázatokat az adott téma legjobb ismerői 
birálják e l . 
1 

A s z e r v e z ő és b i r á l a t e l ő k é s z i t ő 
bizottság tagjai: Bánhegyi Gyuláné / H F O / , 
Barczi Ilona, Forgács Tiborné / 4 4 . sz . 
kvt. / Gujgiczer Imréné, Pesti Ernő / o l -
vasószolgálati osztály/ . 
A pályázatok elbirálása után valamennyi pá-
lyázó emléklapot és a pályamunkájáról hiva-
talos értékelést kap. 
Az értékelés határideje: 1983. február 15. 
A nyertes pályázatok készitői 1000-2000 Ft-
jutalomban részesülnek, melyeket az 1983. 
április 4 - i ünnepségen ad át az intézet f ő -
igazgatója. 
Az intézetvezetőség gondoskodik a megfelelő 
pályamunkák hasznosításáról, illetve közre-
adásáról. A legjobb pályázatokat a Fővárosi 
Tanács Művelődésügyi Főosztályához továbbít-
juk. 

FSZEK Intézetvezetőség 
MSZMP szervezete 
Szakszervezeti Bizottsága 

Szerkesztő bizottság: 

Lukács Jánosné, Mátrai Mátyás főszerkesztő, 
Mezey László Miklós szerkesztő, Mikó Zoltán. 
Pataki Ferenc; Rostás Jenőné, Sáfár Katalin, 

Székely Ervinné, Vida Emilia 

Felelős kiadó: Kiss Jenő főigazgató 



T É M Á K A Z A L K O T Ó IFJÚSÁG P Á L Y Á Z A T H O Z ÉS CÉLPRÉMIUMOS 

FELADATOKHOZ 

I. Igazgatás, hálózatellátás 

- Munkaerőgazdálkodás, munkaszervezés 
egy kerületi főkönyvtárban. 

- Szakrészlegek helye a FSZEK hálózatá-
nak rendszerében. 

- A főkönyvtárak közönségkapcsolatai. 
- A központi szolgáltatások továbbfejlesz-

tésének lehetőségei, módszerei. 
- Egy kerületi főkönyvtár irányitó és koor-

dinációs feladatainak érvényesülése / t e r -
vek, elképzelések, tapasztalatok/. 

- A tájékoztató apparátusok hálózati hasz-
nosítása /javaslattétel a szervezeti és 
technikai megoldásokra/. 

- A felsőfokú végzettségű pályakezdő f ia-
talok könyvtári tapasztalatainak elemzé-
se. 

- A gazdasági tevékenység és nyilvántar-
tások ésszerűsítése. 

- "Tartozásaink Szabó Ervinnek" Szabó 
Ervin könyvtárhálózati elveinek összeha-
sonlítása jelenlegi helyzetünkkel,fejlesz-
tés i elképzeléseinkkel. 

II. Állomány alakítás, feltárás 

- A folyóiratok kihasználtságának elemzé-
se, összevetve a szerzeményezéssel . 

- Egy újság, folyóirat repertóriumának el-
készítése. 

- A kerületi könyvtárak helytörténeti állo-
mányának kialakítása, feltárása. 

- Az AV részlegek állományának feltárá-
sa és a hangzó dokumentumok kölcsön-
zési módszereinek kidolgozása. 

III.Olvasószolgálat, tájékoztatás 

- A folyóiratok népszerűsítésének lehető-
ségei a gyermekkönyvtárakban. 

- Az általános iskolai nevelés és oktatás 
tervéhez kapcsolódó müvek a gyermek-
könyvtárak állományában / fé leség , pél-
dányszám, kihasználtság, igény stb./. 

- Egy sikeres könyv fogadtatása az olva-
sók körében. 

- A könyvtárosi tájékoztató munka méré -
se /egy-egy könyvtár saját módszere, 
a tapasztalatok felhasználása a feltáró, 
és tájékoztató tevékenységben/. 

- Az iskolákban működő közművelődési és 
kettős funkcióju könyvtárak tájékoztató 
tevékenysége, különös tekintettel a pe -
dagógusok munkájának segítésére. 

- Az "Óvodai nevelés" tematikájához iga-

zodó foglalkozások: a könyv- és könyv-
tárhasználati ismeretek megalapozása. 
Módszerek és forgatókönyvek. 

- A könyvtárak szerepe a felnőttnevelés-
ben és kapcsolata az oktatási intézmé-
nyekkel. 

- Egy adott könyvtár lehetőségei a műve-
lődési hátránnyal induló, illetve hátrá -
nyos helyzetű olvasók olvasáskulturájá-
nak fejlesztésében. 

- A lemezkölcsönzés tapasztalatai. 
- Módszertani munka egy főkönyvtári rend-

szerben. 
- A FSZEK tájékoztatási rendszerének ki -

alakítása /egy-egy bázis kerületi könyv-
tár profiljának figyelembevételével a 
módszertani feladatok meghatározása/ . 

- Egyéni beszélgetések az olvasók külön-
böző rétegeivel /olvasmánytervek, b e -
szélgetésvázlatok, referensz kérdések 
s t b . / . 

- Szakirodalmi igényvizsgálatok és szűk -
ségletkutatások. Olvasói szokásvizsgá -
latok és ezek eredményeinek hasznosi -
tása. 

- Az olvasók rétegződésének, olvasói s zo -
kásainak, igényeinek vizsgálata a köz -
művelődési könyvtárakban és az ebből 
adódó könyvtári feladatok. 

- Az általános iskolai tantervhez kapcso-
lódó csoportos foglalkozások forgató -
könyveinek összeállítása /lehetőleg év-
folyamonként, vagy egy-egy tantárgy ta-
nítását végigkísérő jelleggel/ . 

- Tematikus érdeklődésvizsgálat a közmű-
velődési könyvtárban /Bartos-Mándy 
vizsgálati módszerének alkalmazásával 
vagy felhasználásával. Ld. "Tematikus 
érdeklődésvizsgálat közművelődési könyv-
tárakban" c . tanulmány. Bp. l981.KMK./ . 

- Könyvtárhasználati játék forgatókönyve. 

IV. Állományvédelem 

- Állományvédelmi módszerek kidolgozása 
és gyakorlati megvalósítása. 

- Ritkabecsü könyvek ápolása, gondozása. 
Uj, korszerű restaurálási, konzerválási 
eljárások, 

V. Könyv-, könyvtárpropaganda 

- A propagandaanyagok esztétikája. 
- Dekoráció, kiállítás módszere. 
- Kiállítási forgatókönyvek egy adott könyv-



tár szemléltető eszközeinek felhasználá-
sával. 

VI. Gépesítés 

- A számitógép alkalmazásának lehetősé-
ge a KC szolgálatában. 

- A gépesítés lehetősége az állományfel-
dolgozásban és feltárásban. 

1982-RE M Á R ELFOGADOTT CÉLPRÉMIUMOS FELADATOK 

- A világirodalmi dokumentáció és archí -
vum fejlesztésének lehetséges utjai. 
/Gerbner Mihály/ 

- A "Budapest történetének bibliográfiája" 
cimü kurrens kötet 1981 . /Budapest-gyüj-
temény/ 

- A központi duplumraktár tisztítása, rend-
behozása. /Raktári osztály . / 

- A kerületi könyvtárak kirakata, dekorá-
ciója /kiállítás néhány könyvtárban/. 
/ Ő s i János . / 

- A z éves munkaterven felül 8000 db. 
könyv kötése. /Könyvkötészet. / 

- Szépirodalmi müvek illusztrációinak 
katalógusa. /Gyulai Ivánné és Fazekas 
Borbála. / 

FONTOSABB ESEMÉNYEK JANUÁR 16 - FEBRUÁR 15. KÖZÖTT 

A Velence Város Tanácsa által rendezett Bu-
dapest - lélek és forma - 1890-1919 cimü 
Bartók és a magyar szecesszió jegyében ké-
szült kiállításhoz intézetünk Budapest-gyűjte-
ménye, a Nemzeti Galéria, az Országos Szé-
chényi Könyvtár és más közgyűjtemények mel -
lett, jelentős mennyiségű fényképet, könyvanya-
got és kisnyomtatványt bocsátott rendelkezés-
re . 

A GEOMINCO Földtani és Bányászati Rt. 
Mongóliában dolgozó munkatársai - akik a 
Nemzetközi Földtani Expedícióban szakértő-
ként vesznek részt - és családtagjaik részére 
a könyvtár 200 kötetes letéti állományt kül-
dött. 

Január 21-én került sor a főkönyvtárral nem 
rendelkező kerületi könyvtárak vezetői érte -
kezletére . Tájékoztatás hangzott el az inté-
zet uj Szervezeti és Működési Szabályzatáról, 
a hálózat módszertani irányításában és szak-
felügyeletében bekövetkezett változásokról. 
Az intézet főigazgatója vázolta a könyvtár 
előtt álló feladatokat, beszélt a könyvtárügy 
5 éves cselekvési programjáról. 
Január 27-én, a főkönyvtárvezetők értekezle-
tén az előbbieken kivül az uj struktúrából 
adódó - rájuk háruló-feladatokról volt szó. 
A főkönyvtáraknak ez év junius 30-ig el kell 
készíteniük ügyrendjüket. 
A Hálózat és Felügyeleti Osztály vezetője é r -
tékelte a könyvtárak 1982. évi munkaterveit. 



A BUDAPEST-GYŰJTEMÉNY FOTÓTÁRÁNAK 

NYILVÁNTARTÁSI RENDJE 

Örvendetes tény, hogy egyre több helyen i s -
merik fel a fényképek dokumentum-értékét és 
alakulnak kisebb-nagyobb fotógyüjtemények. 
Ez az iigybuzgalom újra felhivja a figyelmet 
arra az akut problémára, ami a nagyobb gyűj-
teményeket is jellemzi. Nincs egységes nyil-
vántartási szabályzat a fényképgyüjtemények 
számára. Ahány gyűjtemény van az ország-
ban, szinte annyiféle házi használatra szánt 
nyilvántartás működik / e z z e l kapcsolatban 
lásd: E.Csorba Csilla: Fotó a muzeumban c . 
tanulmányát, Fotóművészet 1979 /1 / . Nem 
elégséges magyarázat e r r e , hogy az intéz-
mények profiljuknak mr elelő nyilvántartást 
igényelnek. Vannak c i /an alapadatok - fény-
képész neve, a felvétel készítésének ideje 
stb. - , melyek feltüntetése mindenfajta nyil-
vántartásnak elengedhetetlen feltétele kell l e -
gyen, mivel a fénykép, különösen ha vala-
mely gyűjtemény megőrzésre érdemesiti, több-
nyire művészettörténeti értéknek minősül. E -
mellett persze vannak adatok, melyek nyilván-
tartása a gyűjteményt fenntartó intézmény j e l -
legéből fakadóan szükségesek. 
Az alábbiakban a FSZEK Budapest-gyűjtemé-
nye fotótárának uj nyilvántartási rendszerét 
ismertetem, mely egyfajta megoldást jelent-
het az egységes nyilvántartás kialakitásában. 
A fényképek gyűjtése 1957 óta folyik rendsze-
resen. Jelenleg mintegy 70 ezer felvétel van 
a gyűjteményben három fő téma szerint c s o -
portosítva: budapesti városképek, események 
és arcképek. A csoportokon belül tárgyszó 
igazit el a keresésben. A tárgyszavak mögött 
időrendben helyezkednek el az egyes fényké-
pek. Ilyenformán ha valaki a városligeti s z ö -
kőkút 1890-es évekbeli képét keresi , akkor a 
látképek témájában a Városliget tárgyszó m ö -
gött találhatja meg a keresett képet. A tárgy-
szavak helyéről lista tájékoztat. 
Ez a nyilvántartás egyike azoknak, melyek az 
intézmény funkciójából fakadó igényt elégitiki: 
jelen esetben a főváros képi dokumentálása. 
Nem mutatja azonban többek között a fényké-
pész nevét. De még az emiitett igénynek meg -
felelő funkciót sem elégiti ki maradéktalanul, 
mert például a szökőkút környezetében látha-
tó sétáló emberek, padok, jármüvek stb. nem 
kerültek bele a nyilvántartásba. Ugyanis min-
den fényképről csak "fő témájának" megfele-
lően van nyilvántartás. így ha egy olvasónak 
vagy kutatónak a század elejéről való köztéri 
pad képére van szüksége, a legnagyobb gond-

ban van a fotótár kezelője, mert csak emlé -
kezetére támaszkodva találhat megfelelő anya-
got. 
Az uj feltárást és nyilvántartást mintegy k i -
sérletképpen a gyűjtemény kb. 5000 darabos 
levelezőlap kollekcióján próbáltuk ki. A leve-
lezőlapok külön gyűjteményt alkotnak a fotó-
tárban, elhelyezésük és nyilvántartásuk 
azonban ugyanolyan rendszerű, mint a fényké-
peké. Az uj nyilvántartás nem változtatja meg 
az eredeti tárgyszó rendszert. A tárgyszavak 
numerikus jelzetet kapnak sorrendjüknek meg-
felelően. Az esetleges uj tárgyszavaknak e r e -
deti rendbe való besorolásuk lehetőségét a z -
zal biztositjuk, hogy a tizes osztáson belül a 
két utolsó számjegyet egyelőre üresen hagy-
juk, igy uj tárgyszavak beiktatása esetén nem 
változik meg az anyag elrendezésének erede -
ti rendje / p l . 13 Déli vasúti összekötő-hid; 
14 Petőfi-hid; 15 Szabadság-hid; 16 E r z s é -
bet-hid; 17 Lánchid; . . . 20 Margit-hid; . . . 
21 Árpád-hid; 22 Északi összekötő-hid, igy 
ha történetesen felépitenék a Csepelt Budafok-
kal összekötő uj hidat, az uj hid 18-as s o r -
számot kapna/. A tárgyszavak helyét tovább-
ra is mutató füzet tartalmazza. 
Lényegesebb változást az analitikus feltárás 
és nyilvántartás jelent. E szerint egy-egy l e -
velezőlapról két-három, esetleg több cédula 
készül attól függően, mennyi önállóan keze l -
hető információt tartalmaz. A cédulák dobo-
zokban a nekik megfelelő tárgyszavak mögé 
kerülnek. Igy egy-egy tárgyszó az eredeti 
nyilvántartás többszörösét tartalmazza. Ez a 
módszer egyben arra is lehetőséget ad, hogy 
olyan uj tárgyszavakat nyissunk, melyek ed -
dig - lévén, hogy önállóan nem fényképezték 
a témát, pl. postaládák stb. - nem szerepel -
tek. 
Az elmondottak illusztrálására nézzünk meg 
egy konkrét esetet. 

MŰHELY 



A levelezőlapról nyolc cédula készül, mivel 
megítélésünk szerint nyolc olyan információt 
tartalmaz, melyek önállóan kezelhetőek. An-
nak eldöntése, hogy egy-egy képet hány he -
lyen kell nyilvántartanunk több tényezőtől függ. 
Egyrészt attól, hogy a látható tárgy mennyi-
re kezelhető önállóan - esetleg kinagyítva —, 
másrészt mennyire egyedi, jellegzetes az áb-
rázolás; harmadszor van-e más, jobb kép r ó -
la. Jelen esetben a látvány alapján kiemelhe-
tő lenne még a Dunapart, a Bazilika, a Buda-
vári Palota stb. Ezeket azonban nem érdemes 
itt kiemelni, mert máshol jobb és gazdagabb 
felvételek találhatók róluk. Ugyanakkor a 
PURGO reklám itt is csak kinagyítva használ-
ható, viszont más felvételen sincs róla jobb 
kép. A kiemelések mindig az intézmény pro -
filjától és a gyűjtemény gazdagságától függ-
nek. A képi információn kivül a nyolcadik 
szempont a felvétel készítőjének neve. A fény-
kép készítőjének neve. A fénykép készítésé-
nek idejét nem kezeljük külön információként, 
mivel azt a fénykép jelzete tartalmazza. 
A jelzet egyben a fénykép pontos helyét is 
mutatja. .Értelmezése: a tárgyszó jele : 1; a 
felvétel készítésének ideje: 1903; az ugyan-
azon évben készült fényképek sorszáma; / l . 
Ezzel a jelzettel azon kivül, hogy önmagában 
is fontos információkat tartalmaz, megoldha-
tó, hogy a kategóriák nyitottak legyenek, a 
per jel alatti szám a végtelenségig folytatha-
tó. így, ha bármikor a gyűjteménybe kerül 
egy levelezőlap, mely szintén Budapest lát-
képét tartalmazza és 1903-ban készült, annak 
a jelzete a sorszám szerint következő számot 
kapja, jelen esetben; 1 .1903/2 . E jelzet arra 
is lehetőséget ad, s ez e nyilvántartás egyik 
fontos jel lemzője, hogy az adatok változatlan 
formában bármikor számitógépbe táplálhatok. 
A képről a cédulán található minden adat - a 
felvétel készítésének ideje, a kép mérete, a 
fényképész neve - és minden információ -
Budapest látképe a Gellérthegyről északi irány-
ba, Döbrentei tér, Erzsébet-hid, Gellérthe-

gyi sétány, Gellért-szobor, PURGO reklám, 
Duna látképe - szerint külön nyilvántartás ké-
szülhet. Az adatok - és a nyilvántartás - b á r -
mikor bővíthetők ujabb információk beérkezé-
sekor. 
Megemlítek még egy alternativ megoldást, 
mely lényegesen egyszerűbbé teszi a nyilván-
tartást, viszont némileg megnehezíti a v i s z -
szakeresést. Ezt különösen ott célszerű a l -
kalmazni, ahol belátható időn belül sor kerül 
a gépi adatfeldolgozásra. Ebben az esetben 
nem kell annyi cédulát készítenünk, ahány 
adatot illetve információt nyilvántartásba aka-
runk venni. Minden képről készítünk egy c é -
dulát - lásd a fenti illusztrációt. Emellett 
valamennyi tárgyszóról és adatról egy-egy 
kartont vezetünk. A cédulákon található j e l -
zetet az adatok és információk szerint nekik 
megfelelő kartonokra irjuk, a cédulákat pedig 
a "fő témájuknak" megfelelő tárgyszóval e l -
látott kartonhoz tüzzük. Visszakeresésnél a 
tárgyszó vagy adat szerinti karton alapján 
megkeressük az alapcédulát, aminek alapján 
megítélhetjük, hogy a kép megfelel-e konkrét 
igényünknek. Ennyiben nehézkesebb a v issza-
keresés e nyilvántartásnál. Lássunk erre is 
egy példát: a fenti képen látható Erzsébet-hi -
dat kiválasztva a következőképpen járunk el: 
az Erzsébet-hid tárgyszóval ellátott karton-
ra felírjuk a cédula jelzetét és átnézve az 
összes cédulát, ahol Erzsébet-hidat találunk, 
azt mind erre a kartonra irjuk fel . A cédu-
lát a Budapest látképei tárgyszóval ellátott 
kartonhoz tüzzük. 



Ha röviden is , de szólnom kell a nyilvántar-
tás alapját képező tárgyszórendszerről. Az 
intézmények jellege, illetve gyűjtőköre s z e -
rint a tárgyszavak szinte "adják magukat". 
A baj ott kezdődik, ha a gyűjtemény kezelője 
megelégszik ezzel és fantáziájára, illetve i s -
mereteire hagyatkozik. Ebből fakad ugyanis 
az "ahány ház annyi szokás" jellegű nyilván-
tartás. A tárgyszavak kialakításának egy " ob -
jektivebb" megoldását jelenti, ha a gyűjte-
mény kezelője keres egy olyan kiadványt, 
amely az adott területet már feldolgozta és 
amely minden gyűjtemény számára elérhető. 
A mi esetünkben ezt a Budapest Történetének 
Bibliográfiája jelenti. Annak tárgyszórendsze-
re - ha nem is tökéletes - megfelel a nyil-
vántartáshoz. Ezt a tárgyszórendszert min-

den fővárosi vagy kerületi helytörténeti gyűj-
temény felhasználhatja, igy megvalósitható 
lenne az összes helytörténeti gyűjtemény egy-
séges nyilvántartása. Csak a teljesség kedvé-
ért emlitem meg, hogy nem megoldhatatlan 
feladat a különböző dokumentumok nyilvántar-
tásának egységesítése sem. A közös alapot 
jelentő tárgyszórendszer ezt a gondot is meg-
oldhatja. így egyszer elérhető lenne, hogy a 
főváros valamennyi helytörténeti gyűjteménye 
mindenfajta dokumentumát egységes elvek alap-
ján dolgozná fel és venné nyilvántartásba, 
ami ha nagyon távlatilag is , de előbb-utóbb 
közös adatbank létrehozását is lehetővé tenné. 
Hogy ennek milyen jelentősége lenne a kuta-
tók számára, az nem kiván bizonyítást. 

Fazakas Csongor 

A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ OLVASOK ELLÁTÁSA 
A FSZEK 1. SZ. KÖNYVTÁRÁBAN 

Bevezetőül tisztázni kell azt a kérdést: kit te -
kintünk hátrányos helyzetűnek? Mi elsősorban 
a fizikai helyzetet vesszük alapul: betegség, 
mozgásképtelenség, s az utóbbi időben a csök-
kentlátók és vakok ellátását is próbáljuk meg -
oldani. 
A könyvtárat még látogatni képes, idős, b e -
teg emberek is megkülönböztetett foglalkozást 
igényelnek: sokkal gyakrabban fordulnak ta-
nácsért a könyvtárosokhoz, mint a fiatalok. 
Ennek oka elsősorban fizikai állapotukban k e -
resendő: nem látnak jól , nem tudnak hajolni, 
de a magasabb polcokat sem érik el stb. így 
lényegében csak a szemmagasságban levő 
könyvsorokból tudnak önállóan válogatni, ez 
pedig a könyvtár állományának egy esetleges 
módon összálló töredéke. Ezekkel a nehézsé-
gekkel együtt is lényegesen jobb a helyzetük, 
mint azoknak, akik már nem tudnak a könyv-
tárba eljárni. Sajnos az ő számuk nemcsak 
az elöregedés révén fog gyarapodni a közel -
jövőben, hanem a fővárosi tömegközlekedés 
örvendetes fejlődése is meggyorsítja az idő-
sek mozgásképtelenné válását. A sokasodó 
aluljárók, és az egymástól rohamosan távo-
lodó megállóhelyek azokat is otthonukba kény-
szeritik, akik a régi /metró előtti/ szép idők-
ben a várost is végigutazhatták. Ma már az 
ut túloldalára való átjutás is sokak számára 
megoldhatatlan feladat. Sajnos ez a problé-
ma nemhogy csökkenne, de nő: szinte sehol 
nem veszik figyelembe az idősek és rokkan-
tak helyzetét. 

Az évente kiküldött visszahívó lapokra érkező 
válaszokból is nyilvánvalóvá vált, hogy az e l -
maradás oka legtöbbször a mozgásképtelenség. 
Csak egy példa: 
"Már hónapok óta nem kértem könyveket Önök-
től, mert sógornőm súlyos betegen feküdt, és 
sem kedvem, sem időm arra nem volt, hogy 
könyvet olvassak. Sajnos most bekövetkezett 
a borzasztó tragédia, a sors kegyetlensége 
elvette Őt tőlem. 43 évig laktunk együtt, és 
jóban, rosszban együtt voltunk. Szegénykém-
nek az egyik szeme meszes volt, és nehéz 
volt neki olvasni, fárasztotta a könyvet és a 
nagyitót egyszerre fogni. Én ezen ugy seg í -
tettem, hogy vagy felolvastam neki, vagy 
amit én elolvastam, elmondtam, és ő erre 
ugy figyelt és élvezte. Vagy az újságból o l -
vastam neki, vagy elbeszélgettünk néha éjjel 
2 óráig. De sajnos ennek vége, ami rám néz-
ve borzasztó szomorú, de neki már jó , nem 
szenved. Bocsássanak meg, hogy magánügyem-
mel untattam Önöket, de jól esik sokszor, 
ha az ember elmondhatja másnak azt, ami a 
szivét nyomja. Most, miután zenét sem hall -
gatok, egy parkba sem tudok lemenni, s a 
könyvhöz folyamodok, amely jó barátja az e m -
bernek, kicsit elfelejteti a bánatát. Tetsze -
nek engem ismerni: évekig bottal bejártam 
Önökhöz, de mostmár három éve az utcán 
nem voltam, s bár napközben egy kis házi -
munka mindig akad, de este, ha fekszem, 
hogy eltereljem bánatomat, egy jó könyvet 
szeretnék olvasni. Nagyon kérem, juttassanak 



hozzá. Zenét rádióban nem hallgatok, és sa j -
nos egy parkba se tudok lemenni, hát legalább 
ez legyen. Szívélyes üdvözlettel; N . M . " 
Ez adta az ötletet, hogy azoknak, akik o lvas-
ni még szeretnének, de a könyvtárba már 
nem tudnak eljönni, házhoz vigyük a könyve-
ket. 1972-ben kezdtük, először általános i s -
kolás / e z nem vált b e / , később egészségügyi 
szakközépiskolás tanulók segítségével a ház -
hozszállítást. Ezen a módon nyolc évig jut-
tattuk el a könyveket minden érdeklődőnek, de 
még igy is adódtak problémák. Az iskolás lá -
nyok többsége vidéki lakos volt, igy a nyári 
hónapokban csak részleges munka folyt. Ezért 
1980-ban a FSZEK központtól havonta két nap-
ra gépkocsit kértünk, melyet azóta is b izto -
sítanak részünkre. Igy megoldottuk, hogy nem-
csak mi válogatjuk az idősek részére a 
könyveket, de magunk is visszük el . Ezáltal 
jobban megismerjük az olvasókat, közvetle-
nebb a kapcsolatunk, és - nem utolsó s o r -
ban - magunk is jobban látjuk a munka é r -
telmét és szépségét. 
Az olvasók állapota, akik között sokakat már 
10 éve látunk el ilyen módon könyvvel, sa j -
nos romlik. Sokan kérik, hogy már ne v i -
gyünk könyvet, mert nem jól látnak és ezért 
nem tudnak olvasni. Eddig ilyen esetekben 
tehetetlenek voltunk, hiszen mi csak könyve-
ket kölcsönzünk. A mult év végén ajándékba 
kaptunk 50 db műsoros kazettát, melyeken a 
magyar és a világirodalom klasszikus müvei 
/Shakespeare, Moliere, Arany, Balass i , s tb . / 

és néhány modern mü rádiófelvétele van. 
Ezekről hirt adtunk az újságokban; a hirdetés-
re olyan vakok és csökkentlátók jelentkeztek, 
akik már évek óta nem tudnak olvasni. Az ő 
számukra is házhoz szállítjuk a kazettákat. 
Minthogy induló anyagunk igen kevés, a kö-
zeljövőben ujabb 100 db kazettával egészítjük 
ki állományunkat. A hirdetésre nemcsak kö l -
csönözni kívánók jelentkeztek, hanem olyan 
olvasónk is, aki felajánlotta, hogy 2400 mü-
vet tartalmazó kazettagyüjteményéből s zá -
munkra kívánság szerint átveszi, amire szük-
ségünk van. Igy - minthogy az anyag jelen-
tősen ki fog bővülni, / a "Diákkönyvtár hang-
szalagon" sorozat további kazettáit is fo lya-
matosan meg fogjuk kapni/ - hamarosan kb. 
150-200 műből álló kazettaállományunk is szé -
lesíteni fogja az időseknek nyújtott szolgál-
tatások körét. 
A hátrányos helyzetű olvasók könyvtári e l lá -
tását tiz éve több-kevesebb sikerrel program-
szerűen végezzük. Tekintve, hogy ez o lvasó-
táborunk jelentős hányadát érinti, nálunk az 
empátia, az idősek iránti fokozott megértés 
pályaalkalmassági feltétel. Ugyancsak a b ib -
lioterápia elsajátítása és alkalmazása is az 
egyéb könyvtárosi teendők mellett a kollegák 
feladatkörébe tartozik. Ennek megfelelően 
magasabb követelményeket támasztunk a hang 
és stilus tekintetében, erre vonatkozólag g e -
rontológus szakorvostól külön képzésben r é -
szesültünk. 

Benjámin Judit 

BUDAPEST I. KERÜLETÉNEK EREDETI DOKUMENTUMAIBÓL MEGHÍVÓ 
Kiállítás a központ épületében 

Kedves Elvtársak! 
Tisztelt Vendégeink! 

Egy valóban különös jelentőségű kezdeménye-
zés első pillanatait éljük most. A Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár Budapest-gyűjteménye 
- közel 100 éve gyűjtött anyagából - a fővá-
rosi kerületek történetét, életét bemutató do -
kumentumokból kiállítás sorozatot rendez, amely-
nek nyitányához érkeztünk el a mai napon. 
Mi adja jelentőségét? Az , hogy beletekinthe-
tünk a könyvtár eddig rejtve maradt kincsei-
be. Megismerhetjük, hogy a gyűjteményt f e l -
kereső érdeklődők, kutatók, milyen sokféle 
dokumentum alapján tájékozódhatnak. Itt - a 
könyvtárakban általában megszokott könyveken, 
újságokon, folyóiratokon kivül - nagyon sok 



nem hagyományos dokumentum is őrzi a kerü-
letek - igy az I. kerület - történetének, ha-
gyományainak, mindennapjainak emlékeit. Az 
eredeti, korabeli történeti források, a későb-
bi feldolgozások, tanulmánykötetek, az újsá-
gok és a folyóiratok önmagukban is sok is -
meretet közvetítenek a különböző városré-
szekről. A bennük rögzitett adatokat további, 
meglepően sokszinü, máshonnan szinte besze-
rezhetetlen információkkal egészitik ki - a 
kerületek múltjának, jelenének mozzanatait, 
vagy éppen elpusztult emlékeit megőrző - ko-
rabeli képek, fényképek, a mindennapi élet, 
a társadalmi, kulturális vagy politikai viszo-
nyok ezernyi adatát megörökitő apró nyomtat-
ványok, plakátok és más alig ismert dokumen-
tum tipusok. 
A kiállitássorozat első rendezvényeként az I. 
kerület, vagyis a Budai Vár, a Várnegyed, 
a Viziváros, a Krisztinaváros és a Tabán 
múltjának és jelenének bemutatására vállalko-
zott a Budapest-gyűjtemény. Vajon miért ép-
pen ezzel veszi kezdetét a rendezvénysorozat? 
Miért ezt a kerületet tisztelték meg a könyv-
tár vezetői azzal, hogy elsőként mutatják meg 
a remélhetőleg sokszámu érdeklődőnek? 
Indok lehet, hogy sorszámában Budapest I.ke-
rületéről lehetett szó. De hiszem, hogy ennél 
mélyebb okok is vezették a rendezőket. Hi-
szen ez a földrajzilag kicsiny területet sok 

száz évig volt az ország központja, az e l -
múlt századokban a többieknél súlyosabb ter-
heket viselt, meghatározó szereplője, ténye-
zője volt történelmünk számos sorsdöntő, di-
csőséges vagy éppen tragikus mozzanatának. 
Részt vett az ország minden gondjában, bajá-
ban, a századok harcai itt voltak a legkemé-
nyebbek, minden hóditó, megszálló e terület-
nek birtoklására törekedett elsősorban. 
Nagyon kifejezőek Jókai szavai a K Ő S Z Í V Ű e m -
ber fiaiban: "Ami volt a puni népnek Kartha-
go, az Izraelnek Jeruzsálem, a keresztény 
világnak a Szentföld, a franciáknak Párizs,az 
oroszoknak Moszkva, az olaszoknak Róma, az 
volt minekünk a Budavár. Hazánk lüktető sz i -
ve . " 
A kerület mai határai között terült el hosszú 
időn keresztül Buda, hatalmas nemzeti érté-
kek, hagyományok bölcsője és kincsestára. 
Nevéhez a felvirágzás és a pusztulás egymást 
váltó korszakai kötődnek és azokhoz a korsza-
kokhoz kapcsolódó túlértékelő vagy éppen vég-
letekig elmarasztaló gondolatok, érzelmek. 
Ide kivánkozik néhány - valamennyiünk által 
jól ismert - mondat Buda történetéből; A tör-
ténelmi Buda már régtől fogva lakott hely, 
adottságai, fekvése, központi szerepet jutta-
tott számára. A tatárok pusztitását követően 
felépült a középkori vár. 1252-től Buda már 
időnként királyi székhely is. A XIV. század-

» 

ra az ország egyik legfontosabb városa lett, 
majd Zsigmond király véglegesen az ország 
fővárosának nyilvánitotta. Mátyás korában eu-
rópai tekintélyre tett szert, de utána hanyat-
lásnak indult. Harcolt érte Habsburg Ferdi-
nánd, Szapolyai János és a török. 
A XIX. századtól ismét felgyorsult a fejlődés. 
Az 1867-es kiegyezést követően a Vár mind-
inkább kormányzati negyed lett. 
S a történelmi múlthoz tarozik az is, hogy a 
n . világháború pusztításai hatalmas károkat 
okoztak, melyeket még ma sem sikerült tel-
jesen helyreállítani. 
Bár a kerület évezredes történeti események 
szintere, mégsem pusztán csak holt város, 
emlékhely. A kerület és benne a történelmi 
Buda ma sem csak müemlékegyüttes, kőbe 
zárt századok őrzője, hanem fejlődő, élő vá-
rosrész, megváltozott jellegével ma is meg-
határozó része a főváros életének. 
Országos közgyűjtemények, muzeumok, levél-
tárak, kutató- és tervező intézetek, nagyvál-
lalati központok találhatók a kerületben és e -
mellett nemzetközi szempontból is jelentős 
idegenforgalmi bázis. Felbecsülhetetlen ha-
gyományőrző szerepet tölt be, méltán szer -
zett hírnevet a régészeti feltárások, a közép-



kori várak rekonstrukciói, a műemléki hely-
reállítások, a művészeti és művelődéstörté-
neti emlékek koncentrálása és vonzása 
eredményeként. 
Ugyanakkor otthont is nyújt több tizezer e m -
bernek, akiknek jelentős része ugyan már 
nem őshonos budai, de kötődnek a kerülethez, 
szeretik, óvják, gyarapítják azt, s a kerü-
let értékeit megőrző lokálpatriótákká váltak 
maguk is . 
Ezt az általunk és talán minden magyar által 
szeretett városrészt, az I. kerületet mutatja 
be a ma megnyíló kiállítás. 
Annak a nemes kötelességnek tesz eleget a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, hogy a tu-
domány teljes erejével és ehhez kapcsolódva 
a helytörténet dokumentumainak feltárásával, 
megőrzésével segit reális és sokszinü képet 
alkotni a kerületről és tágabb értelemben Bu-
dáról. 
A kiállítás terjedelmét behatárolták az épület 

adottságai, csak viszonylag kis terjedelmű 
anyag bemutatására nyilik lehetőség, de m ö -
götte "aranyfedezet" a Budapest-gyűjtemény 
gazdag, sokoldalúan feltárt, egységes' infor-
mációs rendszert képező könyv- és dokumen-
tum állománya. 
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, 
akiknek tudása,munkája, szive létrehozta ezt 
a kiállítást, és megteremti ezt a kiállitásso-
rozatot. Biztos vagyok abban, hogy ez és az 
ezt követő kiállítások hozzájárulnak ahhoz, 
hogy jobban megismerjük ezt a várost, amely-
ben élünk, amelyért oly sokat teszünk, s 
hozzájárulnak ahhoz, hogy még többet tegyünk. 
Ennek a bizalomnak a jegyében nyitom meg 
a kiállítást és egyben a rendezvénysorozatot. 

dr . Fehér Józsefné 
az MSZMP I.ker. Bizottságának 

első titkára 

MEGNYITÓBESZÉD, ELHANGZOTT 19S2. I I . 
3-ÁN A FSZEK KÖZPONTJÁBAN 

A kiállítás anyagának összeállításakor e l sősor -
ban az eredeti dokumentumok bemutatására 
törekedtünk. Lehetőségeinket behatárolták a 
rendelkezésünkre álló lépcsőház és falfelület 
adottságai. Ehhez alkalmazkodva tematikusan 
csoportosítva rendeztük el az egyes vitrinek 
és tablók anyagát. Bemutatunk egy sor X V -
X V n . s z . - i forrásban közölt korabeli Budát áb-
rázoló metszetet, közöttük az első legkorábbi 
Buda-ábrázolást a Schedel-krónikából, s z á -
mos törökkori metszetet, látképet, a Budai 
Jogkönyvet, a Budavári palota ábrázolásait 
különböző korokból, a Tabán, Krisztinaváros, 
Víziváros néhány történeti dokumentumát. 
Igyekeztünk az élet minden területéről doku-
mentumokat válogatni, egy-egy tárlóban a 
közélet, az ipar, a kereskedelem, az idegen-

forgalom, a művelődés, a szórakozás, a mű-
vészeti élet anyagából adtunk, a vitrinek szű-
kös lehetőségeihez mérten minél színesebb 
válogatást. Nem hiányzik a kiállításról a Bu-
dapest-gyüjtemény két ritkaságának hasonmá-
sa sem: látható az Érvágó kalendárium és a 
Tűzeső facsimiléje, mindegyikük budai vonat-
kozású nyomtatvány, jeles illusztrációk és 
művelődéstörténeti emlékek, adatok hordozói. 
Illusztrálni kívántuk azt is , hogy a helytör-
ténet iránt érdeklődők milyen változatos mű-
fajú, jellegű anyagból nyerhetnek információt 
Budáról, illetve a szorosan vett I. kerület 
életéről, történetéről. A hagyományos könyve-
ken, folyóiratokon kivül számos eredeti, k o -
rabeli fényképet, rajzot s az élet ezernyi 
mozzanatát megörökítő aprónyomtatványt is 



bemutatunk. Ezek megjelenítik az öreg , l e -
bontott Tabán utcáit, házait, bemutatják Bu-
da látképeit metszeteken és fotókon, régi 
színházi előadásokról és mai muzeumi kiállí-
tásokról tudósítanak, korabeli képeslevelező-
lapokon mutatják be nagyapáink Várnegyedé-
nek és tágabb környezetének nevezetes épü-
leteit, emlékeit, tudósítanak a társadalmi, a 
kulturális és gazdasági élet régi eseményeiről 
és mai mozzanatairól. Megtudhatjuk, hogy a 
várbeli siklón I. osztályú jegyet is lehetett 
váltani. Hires épületek rajzait láthatjuk a 
mult századi tarokk-kártya lapokon, a kár-
tyafestő vándorkönyve társaságában. Láthat-
juk az Alagút Clark által szignált terveit, 
Vas que z kézzel színezett épületekkel koszo-
rúzott szép budai térképlapját, Buda v issza-
vivásának utolsó mozzanatait megörökítő r é z -
metszetes nyomtatványt, vagy éppen a vár új -

jáépítésének, régészeti feltárásának eredmé-
nyeit bemutató ujabbkori dokumentumokat. A 
szerénynek látszó kiállítás tematikájában és 
műfajaiban valóban sokoldalú képet nyújt e r -
ről a kicsiny, de kiemelkedő történeti multu 
kerületről. A bemutatott anyag mögött pedig 
aranyfedezet a Budapest-gyűjtemény állomá-
nya, sokoldalúan feltárt anyaga, tájékoztató 
eszközei . A válogatás dr . Németh Sándorné 
igényes, lelkiismeretes munkája. A rendezés 
és kivitelezés, valamint az erre az alkalom-
ra készített levelezőlap-reprodukció sorozat 
elkészitése a propaganda osztály munkatársait 
dicséri . A megnyitó után rendezett csoportos 
látogatások visszhangja és a vendégkönyvbe 
irt sorok alapján ugy érezzük: érdemes volt 
sajátos eszközeinkkel ablakot tárni fővárosunk 
patinás kerületére, Buda történeti magjára. 

Csomor Tibor 

EZ TÖRTÉNT 
GYERMEKKONYVHET 

A 25/4-ES SZ. GYERMEKFIÓKBAN 

Gyermekkönyvheti rendezvénysorozatunk ö s s z e -
állításánál azt az elvet igyekeztünk szem előtt 
tartani, hogy olvasóink majd minden rétege 
- az elsősöktől a nyolcadikosokig - valami-
lyen formában találkozhasson a KÖNYVVEL, 
másrészt programjainkon keresztül értesül-
jön erről az országos akcióról. A rendezvé-
nyek sorát Lengyel Dénes előadása nyitotta 
meg november 26-án. Őt kértük fe l , hogy ka-
lauzolja olvasóinkat a mondák világában. Ezt 
az iró-olvasó találkozót 4 -5 . osztályosok r é -
szére szerveztük, s kitűnően kiegészítette ed -
digi történelmi ismereteiket. 
A könyvhetet megelőzően már egy hónappal 
előbb kihirdettük iskolaszerte, hogy "Hobby -
kiállitást" szervezünk. A kiállításon bárki 
részt vehetett, amennyiben rendelkezésünkre 
bocsátotta az általa gyűjtött tárgyakat. Sokfé-
le lehetőséget adtunk a gyerekeknek, igy sze -
repelt a kiállításon kagyló-, radir- , szalvé-
ta- , naptár-, rágógumipapir-, képeslap-, 
matchbox-, szappangyüjtemény, és még s o -
rolhatnánk. A könyvhét és a kiállítás ünne-
pélyes megnyitására az iskola igazgatóját, 
Tekauer Péternét kértük fe l . A másik lénye-
ges eleme volt könyvheti rendezvényeinknek, 

hogy minden nagyszünetben könyvvásárt tar-
tott az iskola könyvtárosa, Garamszegi Ma-
rianna. Óriási érdeklődés kisérte ezeket a 
vásárokat, s életszerűbbé varázsolta a könyv 
ünnepét. 
Hogy az egész kicsik se maradjanak program 
nélkül, részükre filmvetítést szerveztünk. A 
FŐMO Házon Kivüli Vetitőszolgálatát kértük 
fel egy 1 órás mesesorozat vetítésére. A v e -
títés igen nagy sikerrel zajlott le, óriási ová-
ció kisérte a rajzfilmek megjelenését a vász -
non. 
December 18-án ünnepeltük Zelk Zoltán szüle-
tésének 75. évfordulóját. Ehhez az esemény-
hez kapcsolódott az a foglalkozás, melyen 
Eőry Márta tanítónő vezetésével 4 . osztályos 
rajzszakkörösök vettek részt. A gyerekek 
"A három nyúl" cimü mesét illusztrálták. A 
legjobb munkákat könyvvel jutalmaztuk. 
A könyvhét teljes időtartama alatt a gyerekek 
szavazhattak a Hobby-kiállítás legötletesebb 
gyűjteményeire. Rendezvénysorozatunk be fe -
jezéseként ünnepélyes keretek között hirdettük 
ki a kiállítás nyerteseit, s ugyancsak könyv-
jutalomban részesítettük őket. 
Ugy érezzük, hogy a könyvhét sikeresen zá -
rult, és sikerült sok gyerek számára emlé -
kezetessé tenni a könyv ünnepét. 

Farkas Lászlóné 



HÍREK 
p á r t h í r e k 

Február 11-én a pártvezetó'ség két tagja az 
információs munkáról fo lyta-
tott tapasztalatcserét az O r -
szágos Széchényi Könyvtár 
párttitkárával és az agit-prop. 
fe le lősse l . 

Ugyanezen a napon a pártvezetőség megtár -
gyalta a pártcsoportok á t s z e r -
vezésének teendőit, majd m e g -
vitatta a pártszervezet munka-
tervének a tervezetét. 

Február 15-én a pártvezetőség áttanulmányoz-
ta és megvitatta a KISZ B i -
zottság taggyűlési b e s z á m o l ó -
ját az elmúlt évben végzett 
munkáról. 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 

S o p r o n i üdülés 1982 

Könyvtárunk Igazgatósága és Szakszervezeti 
Bizottsága ebben az évben is bérl i a soproni 
IBUSZ szobát 1982. junius 14-től - augusz-
tus 29- ig . 
Kettő és egy hetes turnusokat inditunk: 

1 . turnus; junius 14-től - junius 27-ig 
14 nap 

2 . " junius 28-tól - július 11-ig 
14 nap 

3 . " julius 12-től - julius 25-ig 
14 nap 

4 . " julius 26-tól - aug. 8 - ig 
14 nap 

5. " aug. 9 - tő l - aug. 22-ig 
14 nap 

6 . " aug. 23-tól - aug. 29-ig 
7 nap 

Egy turnusban 8 személy üdülhet. 2 db 
2 férőhelyes és 1 db 4 férőhelyes szobában. 
Téritési dij; személyenként és naponként 1 5 . -
Ft /könyvtári dolgozó, házastársa, gyerek, 
szülő, unoka/ 
Nem könyvtári dolgozó esetében az IBUSZ á l -
tal kért teljes bérleti dijat kell fizetni. 

Nyugdíjas munkatársaink is jelentkezhetnek. 
Kérjük a bizalmiakat, hogy a jelentkezéseket 
- elkülönítve a SZOT beutalóktól - Máthé Im-
réné üdülési felelősnek küldjék a titkárságra. 

Szakszervezeti Bizottság 

KISZ HÍREK 

KISZ szervezetünkben 1982. február 17-én 
volt az uj alapszervezetek alakuló és vezető -
ségválasztó taggyűlése. 
A KISZ tagság a következő vezetőségeket v á -
lasztotta meg: 
I. Alapszervezet 
titkár: Hegedűs Zsuzsa ,közp. kvt. 
tagok: Nóvák Éva, 37. kvt. 

Petz Gabriella, 11. kvt. 
II. Alapszervezet 
titkár: Paunoch Éva, 2 . kvt. 
tagok: Kovács Bea, 1. gy. kvt. 

Tárnyikné Szepessy Zsuzsa, 2 .kvt . 
III. Alapszervezet 
titkár: Igricz Györgyné, 48 . kvt. 
tagok: Szilágyi Zsuzsa, 35. kvt. 

Kollár Ágnes, 32. kvt. 
Ezután az összevont taggyűlésre került s o r , 
ahol KISZ Bizottságunk beszámolt az előző 
mozgalmi évben végzett munkáról. A b e s z á -
molót a tagság egyhangúlag elfogadta. A b e -
számoló után a taggyűlés megválasztotta a 
FSZEK uj KISZ Bizottságát, melynek tagjai; 
Pénzes Gyula titkár, 
Vazinay Mária szerv , titkár, 
Láng Endre ag i t .prop . , titkár 
Vörösmart i Ágnes szakmai munka fe le lős , 
Hegedűs Zsuzsa, Paunoch Éva, Igricz György-
né alapszervezeti titkárok 

SZEMÉLYZETI HÍREK 

A Fővárosi Tanács VB Művelődésügyi Főosz -
tályának vezetője 1982. február 1 - tő l 
Sz. Kiss Csabát nevezte ki intézményünk 
fő ig a zg at óhe ly e tte s év é. 



RÓLUNK SZÓL 
Oj szolgáltatással kedveskedik ol-

vasóinak az új évben a Fővárosi Sza-
bó Ervin Könyvtár l-es .számú fő-
könyvtára. Az Idős és beteg emberek 
részére rádiófelvételek másolatfait 
kölcsönzik magnókazettán. Ízelítőül 
néhány a több mint két tucatnyi te-
kercs választékából: Shakespeare 
III. Richárdja, .Sinkovits Imrével és 
Ruttkai Évával, Balzac Goriot apója, 
Puskin Anyeginje, Euripidész tragé-
diájának rádióváltozata, az Elektra, 
Tamási Aron rádióra alkalmazott re-
génye, az Abel a rengetegben, Mo-
liére-től A fösvény, Harpagon szere-

Újra nyílik 

Zenei gyűjtemény 
a Belvárosban 
Budapest Belvárosában, kö-
zelebbről a Fehérhajó utca 
5-ben, a most következő hé-
ten, február 26-án, átadják a 
szakmának és bemutatják a 
sajtónak a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár újjáalakított 
zenei gyűjteményét. A nagy-
közönség március 1-től hasz-
nálhatja majd. 
A könyvtár ezen a helyen 

1964-ben nyitott először ze-
nei gyűjteményt. Kinőttük az 
évek során; az alapterületet 
és igényeinket tekintve egy-
aránt. Bezárták, bővítették, 
megújították külcsinében és 
szolgáltatásaiban is. Nagyobb 
lett az alapterület, többféle 
szolgáltatással segítik a be-
térőket. A Fővárosi Szabó 
-Ervin Könyvtárnak tizennégy 
budapesti kerületben össze-
sen tizenkilenc könyvtárban 
van zenei részlege, illetve 
biztosít zenehallgatási lehe-
tőséget, de közülük ez a 

gyűjtemény, természetesen, a 
legnagyobb. 
Csak néhány jellemző ada-

tot előzetesen! Harminckét-
ezer kotta, közel tizenkétezer 
zenei könyv, harmincöt kül-
földi és az összes hazai zenei 
jellegű folyóirat várja itt a 
közönséget. Velük együtt pe-
dig ötezer-kétszáz hangle-
mez. A lemezeket az olvasók 
és a kutatók saját maguk 
által kezelt Hi-Fi tornyokon 
hallgathatják le. 
A hangzótárban (elnézést, 

így neveznek egy helyiséget) 
egyszerre nyolc mű lehallga-
tására van lehetőség. A kuta-
tószobában a kottákon és le-
mezeken kívül ezerkötetes 
kézikönyvtár is segíti a bú-
várkodást. Tehát, ismétlem, 
március elsején már meg le-
het rohamozni az újra nyíló 
Fehérhajó utcai zenei gyűj-
teményt. 

M. I. 

Jegyzet 

Olvasni — szombaton is 
A legtöbben csodálkoztak 

— szinte rácsodálkoztak — Kiss 
Jenőnek, a Szabó Ervin Könyv-
tár főigazgatójának az Elet és 
Irodalom Visszhang rovatában 
megjelent cikkére. Ahol a 
szerző — aggódó, de mint ki-
derült, hiányosan tájékozottak 
észrevételeire — közli, hogy 
az ötnapos munkahét elrende-
lése után Budapesten a könyv-
tárak szombati és vasárnapi 
nyitvatartási ideje nem csök-
kent, hanem növekedett. A 
központi könyvtár mellett 
nagy, több százezer kötetes, 
olvasóteremmel, segédkönyv-
tárakkal ellátott fiókkönyv-
tárak a szabad hét végén is az 
olvasók rendelkezésére állnak. 
Tizenöt könyvtár helyett 1982. 
januar elseje óta huszonkettő 
fart nyitva. De megnyújtották 
tizenhét könyvtár hétköznapi 
nyitvatartási idejét is. 

A könyvtár vezetőségének 
ez az intézkedése — tá! gya-
korlati jelentőségén — igen 
fontos elvi állásfoglalást is 
példáz: azt, hogy a könyvtár 
— ahogyan a névadó Szabó 
Ervin több mint fél évszázada 
ezt reánk hagyta — nem vala-
mi jóléti intézmény, nem „szo-
ciális ínségkonyha", hanem a 
művelődésnek mindennapi, 
fontos szolgáltató intézménye. 
Ennek az elvnek megvalósítá-
sáért az elmúlt évtizedekben a 
könyvtárak — és talán előbb 
kellett volna • említeni: a 
könyvtárosok — sokat tettek. 
Bátran mondhatjuk, kemény 
harcokat vívtak „kemény" igaz-
gatási és egycb fejekkel, ost-
romoltak — egyéb célokra 
könnyen tárulkozó — közpénz-
tárcákat. Ez a Kiss Jenő-féle 
cikk azonban kétségkívül „győ-
zelmi jelentés." 

Amclu győzelmet minden bi-
zonnyal alapos és SZÍVÓS mun-
kával kellett előkészíteni. Mert., 
jóllehet, a körtndatban általá-
ban lelkes embereknek isme-

rik a könyvtárosokat, de a köz-
hiedelem más képei is forga-
lomban vannak: a könyvhal-
mazok között rejtőzködő 
könyvmuly, a könyveket ki-
adó-bevevö tisztviselő, rejté-
lyes tudások birtokosa — és 
még hosszan sorolhatnám a 
kliséket. 

Félő, hogy mind a köztu-
dat, mind a közhiedelem er-
nyőire kivetített képek — leg-
alábbis hiányosak, egyoldalú-
ak. A könyvtáros, a ma 
könyvtárosa, végül is uggén-
olyan bérből és fizetésből (nem 
túlfizetésből!) éló dolgozó, 
mint jó néhány millióan ebben 
az országban. Es túlnyomó 
többségük nő. gyermekeket 
nevelő anya. Az viszont két-
ségtelen, hogy munkájuk kör-
nyezete, képzésük szelleme (a 
tanfolyamoktól az egyete-
mekig) éleszti bennük azt, amit 
talán legpontosabban hivatás-
tudatnak mondhatnánk. 

És ez nem valami ünnepi 
szónoklatokba szánt dekórum, 
hanem most például azt sugall-
ja, hogy a könyvtári szolgálta -
tó intézményt nem tartják nél-
külözhetetlenebbnek. ..alá'*!<-
valónak", mint a vízműveket, 
az elektromos műveket, vagy 
éppen a gázmüveket. Ezért el-
sősorban nem lelkesedés, ha-
nem hivatástudat kérdése. 
— És hallom már a generá-
ciós fejcsóválókat. Meg kell 
mondanom, hogy én találkoz-
tam fiatal könyviárossal, aki 
nem szégyellte elmondani a 
gyermekkönyvtárban qvüitö" 
élményeit, sikereit. Szóval mert 
lelkesedni. Ami — attól tar-
tok — mostanában eléggé em-
lí'ésre méltó egyéni bátorság-
nak számít. 

Hogy Kiss Jcnö nagy csapa-
tában hány ilyen „bátor" em-
ber van. nem tudom. De a hét-
végi nyitvatartás megvalósítá-
sa azt jelenti, nem kevés. 

Bóday Pa! 

Népszava. 1982. február 21. 6 . p . 
Magyar Hírlap. 1982. február 3. 8. p. 

könyvtára. A
 kétszintes épület fel-

nőtt- és gyermekkönyvtárnak, olva-
sóteremnek, fonotékának, földrajzi és 
néprajzi, 

valamint 
idegen 

nyelvi 
részlegnek ad otthont. Űj fiókkönyv-
tárral gazdagodik az újpalotai lakó-
telep is. A

 környék első önálló fel-
nőtt- és gyermekkönyvtárából csak-
nem 

20 ezer kötetet kölcsönözhetnek 
ki. Az 

esztendő második felében több 
új, illetve átalakított könyvtárat ad-
nak 

át a
 rendeltetésének; így a pcst-

lőrinci Havanna lakótelepen, a
 bu-

dafoki 
új

 úttörőházban, valamint 
Öbudán, Zuglóban, a

 
Ferencváros-

ban, a
 Terézvárosban, Újpesten és n

 
Józsefvárosban 

nyitják 
m
e
g
 kapui-

kat az olvasók előtt. (MTI)
 

N
épszabadság. 1982. 

február 5
. 6

. p
. 

I Ú
j könyvtárak nyitnak m

eg a fővárosban 

Népszabadság. 1981. december 29. 7. p. 

pében Major Tamással, Szeressetek 
címmel dokumentumműsor József 
Attiláról, Köztársaság tér 1958 cim-
mel dokumentumjáték, és végül egy 
Igazi mai téma; a jugoszláv Mono 
Kapor hangjátéka, A lemezlovas, fő-
szerepében Haumann Péterrel. 

A korlátozott példányszámra való 
tekintettel a házhez szállítást csak a 
rászorulók részére tudja jelenleg 
biztosítani a ködyvtár. Az új szol-
gáltatás iránt érdeklődni á helyszí-
nen: V., Vadász • u. 42. szám alatt, 
vagy a 327-932-es telefonszámon le-
het (MTI) . 

Rádiófelvételek idős és beteg embereknek 

Elkészült a
 F

ővárosi S
zabó 

E
rvin 

K
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d
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e
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 kapuit 

az
 első fél-

évben a
 VII. kerületben, a

 Kertész 
utcában. A

 
Fővárosi 

Szabó 
Ervin 

Könyvtár új kézikönyvtára több tíz-
ezer 

lexikon
n

a
l, 

szakkönyvvel és
 

más 
irodalommal várja elsősorban a

 
középiskolásokat, az

 egyetemre 
ké-

szülőket és az egyetemistákat. 
Kétévi zárvatartás 

után 
12

 ezer 
kötetnyi 

könyvvel, 5200 hanglemez-
zel 

és
 több 

mint 
32

 ezer 
kottával 

nyit, ugyancsak 
az

 első félévben a
 

könyvtár zenei gyűjteménye; az
 
V.
 

kerületi Fehérhajó utcában levő in-
tézmény a

 felújítással a
 kétszeresére 

bővült. 
Nyitásra 

vár 
Angyalföldön, 

a 
Dagály utcában a

 hálózat 
új fő-


