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III. BUDAPESTI KULTURÁLIS AKTIVA 

Az MSZMP Budapesti Bizottsága Oktatási 
Igazgatóságának épületében rendezték meg 
április 28-29-én a III. Budapesti Kultu-
rális Aktivát a főváros jelentős művelő-
dési intézményeiből meghivott mintegy öt-
száz részvevővel. A kétnapos tanácskozás 
programjára e helyütt csupán utalni lehet. 

Farkasinszky Lajos megnyitója után dr. 
Pozsgay Imre művelődési miniszter tartott 
előadást "Időszerű művelődéspolitikai kér-
dések" cinnel, amelynek középpontjában a 
közoktatás kérdése állt, továbbá szólt nap-
jaink aktuális ideológiai problémáiról, őt 
a szónoki emelvényen Király Andrásné, az 
MSZMP Budapesti Bizottsága titkára követ-
te, aki a II. Budapesti Kulturális Aktiva 
óta eltelt időszak eredményeit és az előt-
tünk álló feladatokat elemezte. Délután a 
hozzászólásokra került sor. Legérdekesebb-
nek Hegedűs D. Géza szinmüvész /a miniszté-
riumi és tanácsi kezelésű szinházak méltat-
lan megkülönböztetéséről/ és Bánffy György 
szinmüvész /anyanyelvünk védelméről szóló/ 
hozzászólását tartották a hallgatók. 

Ajnásodik nap programja szekcióülésekkel 
kezdődött. Juhász Jenő, a művelődési minisz-
térium osztályvezetője irányitotta a "Buda-
pesti könyvtárak tevékenysége" elnevezésű 
szekció munkáját. Szót kaptak a szakszer-

vezeti könyvtárak, az OSZK, az Országgyű-
lési Könyvtár képviselői. A Fővárosi Sza-
bó Ervin Könyvtár gondjairól, valamint a jö-
vő feladatairól Kiss Jenő főigazgató beszélt. 
A szekció részvevői egyöntetűen fontosnak 
és szükségesnek tartották egy olyan fórum 
létrehozását, amelynek révén a fővárosi 
könyvtárak illetékesei rendszeresen megta-
nácskozhatnák közös tennivalóikat, s amely 
fórum alkalmas lenne arra, hogy az eddigi-
eknél összehangoltabban működhessen Buda-
pest több ezer különböző irányitásu, elté-
rő feladatokat ellátó, mégis egy cél érde-
kében dolgozó könyvtára. 

Ezután került sor dr. Maróthy László, az 
MSZMP Budapesti Bizottsága első titkárának 
nagy érdeklődéssel kisért előadására "Bel-
politikai életünk aktuális kérdései"-ről. 
A kétnapos tanácskozást Farkasinszky Lajos 
zárszava rekesztette be. 

A III. Budapesti Kulturális Aktiva a 
nehézségek, gondok reális számba vételével 
és a távlatok bizakodó fölvázolásával se-
gítette eligazodni a főváros kulturális 
életének munkásait. Ki-ki szélesebb össze-
függésben láthatta azt, ami számára a leg-
fontosabb: saját munkáját. 

M.L.M. 



AZ ÄLDCMÄNYAPASZTÄSRÖL 

Interjú Sz. Kiss Csaba főigazgató-helyettessel 

KÉRDÉS: Néhány hete szenzációként terjed 
a hir, hogy uj főigazgató -helyettesünk "ve-
zényletével" selejtező bizottság kezdte 
meg működését a FSZEK központi könyvtárában, 
mely kihajitja a fő gyűjtőkörünkbe tartozó 
pótolhatatlan történettudományi és szocio-
lógiai müveket, durván megcsorikitja a "mun-
kásmozgalmi gyűjteményt", lábbal tiporja a 
legnemesebb Szabó Ervin-i hagyományokat. 
Valóságos folyosói hirbörze alakult ki, 
ahol adják-veszik a legfrissebb nem hivata-
los értesüléseket a "skandalumszámba menő 
könyvtárrcmbolásról". Mi ennek a fölajzott 
hangulatnak a háttere? 
VÁLASZ: Mindenekelőtt az a tény, hogy a köz-
ponti könyvtárban a 60-as évek közepe óta 
nem volt állcmányapasztás, és az ezt mege-
lőző akciókban sem mindig a szakszerűség,̂  
hanem olykor a rossz emlékű kampányszerüség 
érvényesült. így sokak számára maga az állo-
mányapasztás fogalma is annyira idegenné̂  
vált, hogy puszta hallatára rémképeket lát-
nak. 

Pedig a tartalmi és gyűjtőköri szempon-
tok alapján végzett folyamatos, tervszerű 
állcmányapasztás egy ilyen tipusu könyv-̂  
tárban csaknem ugyanolyan fontos előfelté-
tele az állcmány korszerűsítésének, mint a 
következetes szerzeményezés. Szabó Ervin 
ezt az álláspontot képviselte elméleti mun-
kásságában és könyvtárvezetői gyakorlatá-
ban egyaránt - amiről bárki meggyőződhet, 
ha e kérdésnek utánanéz. Legnemesebb hagyo-
mányainktól akkor térünk el, ha évtizedekig 
nem végzünk állcmányapasztást, vagy ha a 
szakszerű állcmányapasztást összetévesztjük 
valamiféle meggondolatlan selejtezéssel. 
KÉRDÉS: Hogyan indult meg ismét könyvtárunk-
ban az állcmányapasztás? 
VÁLASZ: Intézményünk vezetősége még márci-
us elején döntést hozott az állcmányapasz-
tás újraindításáról, non szabva meg köte-
lező érvényű "tervszámot" vagy határidőt. 
Az állományt jól ismerő szakemberek véle-
ménye alapján csupán azt kivántuk jelezni, 
hogy több éves gyarapodásnak megfelelő 
könyvmennyiséget tartalmi és gyűjtőköri 
szempontok alapján leválaszthatónak tar-
tunk, s ezt az értékelést minden eddigi 
tapasztalatunk megerősítette. 
KÉRDÉS: Hogyan fogott munkához az "apasz-
tási bizottság"? 
VÁLASZ: A bizottságba az állományunkat is-
merő olyan szakembereket kértünk föl, mint 
Hont Péterré, Márffy István, Pataki Ferenc, 
Pesti Ernő, Remete László, Rostás Jenőné 
és Szederkényi Olga. 

A szakkatalógus 5-ös és 6-os főosztályá-
ban, valamint az osztályozó csoport szakér-

tője által megjelölt más részein a kataló-
guscédulák alapján folyik a leválasztható 
könyvek kijelölése. A könyveket a raktár-
ban többen megtekintik, és a többlépcsős 
revizió eredményeképpen döntünk arról, hogy 
mit vegyünk föl az OSZK Fölöspéldány-elosz-
tójának elküldendő listára. 

Az apasztás másik "frontja", ahol lehe-
tőségünk van összefüggő teret nyerni a nyá-
ron esedékes költöztetés előtt, a szerzemé-
nyezési és feldolgozó osztály sorozati nyil-
vántartása, melyben nagy számban találha-
tók jelentéktelen külföldi városi és egyéb 
helyi szervezetek és intézmények régi év-
könyvei, periférikus információkat tartal-
mazó adattárák, hiányos, profilidegen és 
avult anyagok. 
KÉRDÉS: Mi történik a listára vett köny-
vekkel? 
VÁLASZ: Némely történeti, gazdasági, jogi 
témakörökben a nálunk meglevő töredékes 
anyag szervesen beleillik a különböző szak-
könyvtáraknak a témából régóta épitett tel-
jesebb gyűjteményébe, és próbáljuk meg-
szervezni, hogy olyan dokumentumokat kap-
junk értük cserébe, amelyeknek inkább ná-
lunk a helyük. Az idegennyelvü profilidegen 
anyagok egy részét külföldi könyvtárakkal 
értékes, modern kiadványokra szeretnénk 
kicserélni. A törvény és a szakmai kivánal-
mak szerinti minden egyéb hasznositási le-
hetőséggel megpróbálkozunk, mielőtt a senki 
által nem igényelt és nálunk is fölösleges 
anyagot kiselejteznénk. 
KÉRDÉS: Milyen nehézségekkel jár az apasz-
tás szempontjainak kidolgozása? 
VÁLASZ: Az apasztásra vonatkozó törvényes 
rendelkezések és előirások /3/1975. KM-FM 
rendelet és a 635/1978. sz. KM-EM irány-
elvek/, valamint szervezeti és működési 
szabályzatunk csupán általános támpontokat 
kinálnak. Ahhoz, hogy az egyes állomány-
részekre, sőt egyes könyvekre alkalmazható 
konkrét elveket fogalmazzunk meg, ezeknek 
az alapdokumentumoknak az egységes értel-
mezéséből, a kollégáknak a gyűjtési irányok-
ra és használói igényekre vonatkozó soké-
ves tapasztalataiból, valamint állcmány-
ismeretéből kell kiindulnunk. Különösen fon-
tos, hogy ne tekintsük állományunkat el-
szigetelt egésznek, hanem vegyük figyelem-
be a hazai könyvtári rendszerben a specia-
lizáció és az együttműködés kinálta olyan 
lehetőségeket, amelyek megfelelnek jól föl-
fogott érdekeinknek. Mindezek alapján el-
ső lépésként, világosan rögzitenünk kell, 
milyen dokumentumokkal kapcsolatban vannak 
megőrző feladataink. 



KÉRDÉS: Non kell megőriznünk mindent, ami 
az állományunkban található? 
VÁLASZ : A törvény szerint "a könyvtár meg-
őrző feladatán a tudományos és történeti 
kutatások szempontjából jelentős, a szer-
vezeti és működési szabályzatban meghatá-
rozott dokumentumoknak végleges megtar-
tását kell érteni." Sokan elfelejtik, hogy 
könyvtárunk mint egész, alapjában véve nem 
megőrző tipusu könyvtár, mint az OSZK. A 
megőrző feladat értelemszerűen csak külön-
gyüj terményeinkre és a szociológiai állo-
mányra vonatkoztatható. Ezek mellett az 
apasztásból ki kell zárnunk a történetileg 
kialakult társadalomtudományi állománynak 
azt a részét, amely maradandó értéket kép-
visel, "a tudományos és történeti kutatá-
sok szempontjából jelentős". És természe-
tesen esze ágaban sem lehet bárkinek is 
megválni olyan könyvektől, amelyek a mai 
olvasók számára hasznos információkat hor-
doznak. Mindezek mellett az apasztásba be-
vonható anyagoknak jó néhány kategóriája és 
tipusa van. Pontos számbavételük és megha-
tározásuk fáradtságos, nagy körültekintést 
igénylő, felelősségteljes feladat. Az állo-
mányt és az olvasói igényeket jól ismerő 
kollégák együttes erőfeszítésével nom meg-
oldhatatlan. 

A "mit apasszunk és mit tartsunk meg?" 
kérdésében nem lehet előregyártott koncep-
ciókkal dönteni. De nan segit a "hagyomá-
nyokra" való olyan hivatkozás sem, amely 
azt a célt szolgálja, hogy megindokolja 
profilidegen, más szakkönyvtárakba való 
vagy periférikus kérdésekről avult infor-

• 

Az esemény szinhelye: a Bartók Béla Em-
lékház . Ideje: 1982. április 21. A részve-
vők: a XIII. kerületi Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár 7/3-as gyermekkönyvtárának tagjai, 
89 személy. 

Az előzmények: 1981 januárjában Bartók 
Béla Cantata profana és más müvei illuszt-
rálására rajzpályázatot hirdettünk a könyv-
tár tagjainak. A pályázaton IV-VIII. osz-
tályos tanulók vettek részt, összesen 35-
en, hat iskolából. 

Századunk egyre fejlődő tudományos-tech-
nikai világában, ebben a nagy forgatagban, 
az egymást követő áramlatokban élünk. Öröm, 
hogy vannak gyerekek, akik a művészetek 
felé éreznek, az egyik rajzol, a másik fest 
vagy valamilyen hangszeren játszik, vagy 
éppen az irodalomban, a szép beszédben, a 

mációt hordozó dokumentumok őrizgetését a 
főváros központi nyilvános könyvtárában. 
Olyan dokumentumokét, amelyek mindennemű 
közművelődési és tudományos igény kielégí-
tésére régóta alkalmatlanok és évtizedek 
óta nan találtak olvasóra. Szabó Ervin 
viszolygott az ilyen könyvektől. 1907-ben 
ezt irta: "a könyvtáraknak olyan emberek 
kellenek, akik ki tudják válogatni a könyv-
aradatból azt, ami egy-egy tudományágban 
tényleg megőrzésre méltó, ami problémákat 
vet föl vagy sajátosan megold, ami helye-
sen, tisztán, világosan exponál tanokat, 
szóval ami haladást jelent vagy eredményt 
megrögzit a tudományok fejlődésében." 
KÉRDÉS: Hogyan fogalmazná meg röviden, 
hogy mire kötelez bennünket az igaz Szabó 
Ervin-i hagyomány? 
VÁLASZ: Mindenekelőtt annak belátására, 
hogy folyamatos apasztásra szükség van, és 
minden közreműködőnek tudása legjavát moz-
gósítva elő kell segitenie a szempontok 
kollektiv kidolgozását és alkalmazását, fe-
gyelmezett és higgadt légkörben. Erre nem 
csak súlyos raktározási gondjaink kénysze-
rítenek bennünket, noha pillanatnyilag 
azokat érezzük legégetőbbnek. Az apasztá-
si szempontoknak konkrét feladatainkból és 
a mai igényekből levezetett, Írásban rögzí-
tett, világos elveken kell nyugodniuk, 
amelyek egyöntetűen értelmezhetők, hogy se-
gitsegükkel el tudjunk számolni önmagunk-
nak, a használóknak és az utánunk követke-
ző nemzedékeknek, arról, hogy állományunkat 
miképp alakítottuk. 

MŰHELY 
szép versmondásban tűnik ki. Jó és nemes 
feladat ezeket a gyerekeket, akikben egy 
kis "plusz" van, összefogni, tanítani, ne-
velni; irányítani a bennük ébredő szép fe-
lé fordulást. 

"A művészet maga az értelem" - mondot-
ta Delacroix. A látottak, hallottak tudat-
ba való emelése; a kép maga a közlés. 
Közlése egy "emberkének", aki ezen keresz-
tül mutatja be elgondolásait, fantáziavi-
lágának egy-egy mozzanatát; mintegy jel-
zést adva: "én igy látom!" 

Hogy a művészi hajlamot, készséget fej-
lesszük valamiféle esztétikai emóciót kell 
felkelteni, amely reakciókat vált ki. 
Ehhez sok türelem és elsősorban a gyermek 
alapos megismerése és közös szimpátia szük-
séges. E nevelésben alkalmazkodni kell a 
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gyermek természetéhez, képességeihez, igé-
nyeihez és korához is. 

Nagy hatása van a zenehallgatásnak, 
mivel az vizuális érzéki benyomásokat éb-
reszt, s a gyerekben egy belső kép kelet-
kezik, amelyet aztán kartonra, papirra raj-
zol vagy fest, attól függően, melyikben 
tudja magát a legjobban kifejezni. Az össz-
hangzatok hallatán a gyermekben olyan szin-
érzékek jönnek létre, amelyek sokféleségük-
ben és keveredésükben még a természet szín-
pompáját, változatosságát is felülmúlják, 
ugyanakkor megismerhetjük a kis "művész", 
a gyermek lelkivilágát, egyéniségét. 

A hat iskola közül egyedül'a Tüzér ut-
cai általános iskolában vették komolyan 
a pályázati felhivást. Tarnóczyné Makray 
Éva énektanárnő irányításával rendszeresen 
hallgatták Bartók müveit; kórusmüveit éne-
kelték, magyarázatokat kaptak, hogy jobban 
megértsék Bartók mondanivalóját. 

Sarlay Sándorné rajztanárnő segitett a 
témák, a formák, az elhelyezés, a szinek 
megválasztásában. Ismerve a tanulókat, rend-
kivül jól irányitotta őket. Sajnos, ezt a 
többi iskolában nem követték. Ezt igyekezett 
pótolni a könyvtár, és biztosította az iro-
dalmat; heteken át sok órát töltöttünk 
együtt a pályázó gyermekekkel: közös olva-
sás, jegyzetelések, egy-egy mü külön meg-
beszélése, egyéni foglalkozások formájában. 
Megismertettük a tanulókkal a képzőművé-
szek alkotásait Bartókról és müveiről; új-
ságcikkeket mutattunk be, s adtuk a kezük-
be. Sok zenei könyvet lapoztunk fel ebben 
az időben. 

Az idén, amikor megkaptuk a Bartók Béla 
Emlékház klubnapjainak programját, a gye-
rekek előkészítését, felkészítését már o-
1Járnák Ítéltük, amely alapot adott arra, 
hogy két előadáshoz, "A népzenegyűjtő 
Bartók", és a "Bartók a zeneszerző" cimü-
höz - mi is kapcsolódjunk. Az alsótago-
zatosok klubdélutánjára március 31-én ke-
rült sor. Székely Miklós remek előadása 
után a könyvtár tagjainak műsora követke-
zett. Bartók öt népdalát a Tüzér utcai ál-
talános iskola Kis Zenebarát szakkörének 
tagjai adták elő, Vac Gabriella vezetésé-
vel, ezután két vers hangzott el, majd a 
Thälmann utcai /35. sz./ általános iskolá-
ból kilencen szép zongorajátékukkal járul-
tak hozzá a közös élményhez. 

A kiállitáson 5. rajz szerepelt. Négy 
Este a székelyeknél cirtmel, egy Bartók 
portré /ceruzarajz/, melyet Tarnóczy László 
- tavaly, nég mint VII. osztályos - készi-
tett. 

Április 21-én, Fodor András költő elő-
adásában sok ujat is hallottak a diákok a 
Cantata profánáról; megismerték a legutób-
bi kutatások eredményeit és azt, hogy a ma-
gyar költőket most is foglalkoztatja a ki-
lenc szarvasiiu története; s hogy az ere-
deti kolinda milyen részleteket tartalmaz. 

Külön élményt jelentett Székely Miklós elő-
adása, zenei elemzése és a Cantata profana 
megdöbbentő zenéje. 

Ezután került sor a könyvtár tagjainak 
műsorára, amit nagy gondossággal állítot-
tunk össze, többször elpróbáltuk, hogy 
méltóképpen tegyük az Emlékház "asztalára". 

Nyolc vers hangzott el és két zongora-
szám. A kiállitásra pedig 23 alkotást válo-
gattunk ki erre az alkalomra. Székely Mik-
lós külön beszélt ezekről az "alkotásokról" 
és a "kis művészeket" - ahogy mondta - be-
mutatta a közönségnek. 

A Cantata profarát hárman illusztrálták, 
köztük Csinkov Barbara /V. osztályos/ meg-
oldása tetszett a legjobban mindenkinek. 
Képi közlése: a bartóki sorok, a bartóki 
zene színekben kifejezve. 

A fából faragott királyfit többen vá-
lasztották, ugy, hogy a müvet tulajdonkép-
pen végig illusztrálták. Különösen kedves 
és finom kép Pásztor Ildikó tündére. 

A kékszakállú herceg várát illusztrál-
ták a legtöbben. Szántó Dániel - akit köz-
ben felvettek a képzőművészeti gimnáziumba -
kollázsa nagyon hatásos; hűen fejezi ki a 
sejtelmes, kékszakállú várának megrázó, 
hideg varázsát. Hadzisz Lázár nagyméretű, 
ceruzarajzán benne van mindaz a szenvedés, 
ami a falakon belül lezajlott. Takács Móni-
ka Juditja /pasztell/ merész, bátor és erős, 
ahogy végigmegy a vár egyik folyosóján. Csö-
mör Krisztina 7 vizfestményén a hét ajtót 
mutatja be. Szép sorozat. 

Este a székelyeknél, Csinkov Barbara 
mindkét alkotása kellemes hangulatot áraszt: 
az egyik az esti vacsorahangulatot idézi 
fel, a meleg családi fészket; a másik a 
hazafelé tartó anyát és apát mutatja be, 
ahogy a kapuban várnak rá a kisgyerkek. 
A két pasztellon nemcsak a szineket válasz-
totta meg jól, hanem a ruházat, a tárgyak, 
a kapu, az erdélyi székely népi motivumokat 
is magán viseli, ami a képeknek egyik fő 
érdeme. 



Az irodalom, a zene és a képzőművészet 
találkozása a gyermeki tiszta érzelan hü 
kifejezését tükrözte ezen a délutánon. 
E hármas találkozás nagyon sok órát igé-
nyelt, de közelebb hozott bennünket egymás-
hoz, s ugy érzem a szöveg, a zene, a kép 
harmóniája létrejött. 

A kiállitás megtekintése után 10 tagu 
kamarakórus Bartók: Ne menj el... cimü 
kórusmüvét adta elő az Emlékház előtt fel-
állított Bartók-szobor előtt, ami nagy ha-
tással volt nemcsak a gyerekekre, hanem a 
felnőttekre is; majd megkoszorúztuk a szob-
rot. 

• 

"A szép délutánt örökre a szivembe zá-
ram" - irta be az egyik vendég a muzeum 
emlékkönyvébe. Mi is a gyerekekkel együtt, 
mellé irtuk neveinket. 

A gyerekek képességét, esztétikai érzé-
két szeretnénk még továbbfejleszteni; mi-
nél több szépet és jót adva nekik, amikor 
foglalkozunk velük; minden nap, hétről-hét-
re, évről-évre. Közös munkánk eredménnyel 
járt. Én ugy érzem és látom: érdemes igy 
dolgozni. 

Fenyves Mária 

"TENGERRE MAGYAR!" 
Könyvtárhasználati játék a 37-es könyvtárban 

Minden gyermekkönyvtáros fontos felada-
ta, hogy olvasóit megtanitsa tájékozódni a 
könyvtárban. Mindenki más módszert alkal-
maz, próbál, kísérletezik azért, hogy a 
katalógus használatát és a kézikönyvekben, 
lexikonokban, katalógusban való keresést 
tudatositsa. Szerettem volna megmozgatni 
a 910-es szakot; a lexikonok, az atlaszok 
és a különböző katalógusok használatát gya-
koroltatni játékos formában. 

A játékra az ötletet a TV "Tengerre ma-
gyar" c. sorozata adta. Izgalmas, sok ü-
gyességet kivánó tengeri hajózásra hivtam 
meg a gyerekeket. 

Rajzoltam egy nagy világtérképet, me-
lyet hungarocell lapra gcmbostüztem. A tér-
képen 55 hajózási pontot jelöltem ki, az 
amszterdami kiötőtől indulva, észak felé 
kerülve meg a Földet, az utolsó pont Alasz-
ka nyugati oldalán volt. Indulás Budapest-
ről történt és ide kellett végül vissza is 
érkezni. Mivel Amszterdamig repülővel le-
het eljutni és Alaszkától Budapestig szin-
tén, ezért az indulás és érkezés repülés-
sel kapcsolatos feladat volt. Ezután ke-
rült sor az igazi játékra. Dobókockával 
kellett dobni. Ki hányat dobott, azt az 
utazási kérdést kapta: pl. BYRD az északi 
fényről folytatott vizsgálatot teljes ma-
gányban, egyedül egy támaszponton. Mi a 
könyv cime? /Betűrendes katalógus haszná-
lata./ 
SEBES Tibor: Rénszarvassült tejjel c. 
könyve a lappok rénszarvas-csordát kisérő 
életéről szól. Hol találhatsz adatokat a 
rénszarvasról? /lexikon, Uránia Állatvi-
lág használata/. 

* 

Eleinte egyszerűbb, könnyebb feladatok 
voltak, később nehezebbek. Hol a polcon 
kellett keresni, hol a különböző katalógu-
sokban. Meg kellett állapitani a kataló-
guscéduláról, hogy a keresett mü szép-
vagy szakirodalmi; vagy KOlcmbuszról kik-
nek a müvei találhatók a könyvtárban stb. 
Naponta kétszer lehetett dobni és két he-
lyes válasz után névvel ellátott kis ha-
jóját feltűzhette a játékos a térképre a 
két dobás összegének megfelelő pontra. A 
játékot változatosabbá, izgalmasabbá tet-
ték azok a kérdések, amelyek az előreju-
tást, illetve az előző pontra való vissza-
térést tartalmazták: pl. hajótörötteket 
mentettél ki, előremehetsz két mezőt; el-
fogyott az ivóvizetek, vissza kell térned 
előző helyedre stb. 

A félreértések elkerülése végett regisz-
teres füzetben vezettük a gyerekek nevét 
és a táblán pillanatnyi állását. A játék 
egy hónapig tartott, 72 gyerek részvéte-
lével. Megnőtt a forgalom, sok uj beirat-
kozót vonzott, kiürült a 910-es szak polca 
és a 10-14 éves játékosok megtanulták hasz-
nálni a könyvtárat, s velünk együtt jóked-
vűen, jól játszottak. 

Minden résztvevő kapott a Propaganda 
Osztály által készitett TISZTELETBELI VI-
LÁGJÁRÓ emléklapot és kis jutalmat. Könyv-
tárosok! Akit érdekel, szivesen kölcsöna-
dom a játékot! 

Rieth Józsefné 



A 28-AS GYERMEKKÖNYVTÁR A MAI MAGYAR GYERMEKKÖLTÉSZET 
NÉPSZERŰSÍTÉSÉÉRT 

Könyvtárunk az 1982-es év egyik munka-
tervi feladataként célul tűzte ki a mai 
magyar gyermekköltészet megismertetését. 

ügy érezzük, hogy bár napjainkban egyre 
több tehetséges költő munkája jelenik meg, 
a gyerekek többsége magától nem érdeklődik 
ezek iránt, ellenben, ha valaki felkelti 
érdeklődésüket, szivesen és örcmmel olvas-
sák. 

Célunk megvalósítása érdekében öt elő-
adásból álló sorozatot terveztünk, melyek 
mindegyikében egy-egy alkotó bemutatása -
természetesen elsősorban müvein keresztül -
szerepel. A 25-30 perces előadás magában 
foglal egy rövid életrajzi ismertetést. A 
versek előadása előtt felhivjuk a figyelmet 
a versek hangulati, ritmikai elemeire, egy-
egy érdekesebb kifejezésre, a sajátos köl-
tői mondanivalóra. Minden foglalkozás vé-
gén feladatokat adunk a gyerekeknek, ami 

* 

FÓRUM 
A Könyvtári Hiradó 1981. 4. sz.-ban je-

lent meg Arnóth Károly gondolatébresztő 
cikke a budapesti szakszervezeti könyvtá-
rak és a FSZEK együttműködési lehetőségei-
ről. 

Mind tartalmában, mind hangvételében 
nagy öröm volt számcmra ez a cikk. Mint 
régi "Szabóervines" tudcm, hogy hányszor 
és hányszor próbáltuk meg, hogy a közös 
ügy érdekében szellemi és anyagi kapaci-
tásunkat a legoptimálisabban kihasználva 
dolgozzunk együtt. Azokon a területeken 
voltunk eredményesek, ahol sikerült jó 
személyes kapcsolatot teremteni. Sok e-
setben presztizs-okok vagy szakmai félté-
kenység miatt még az életképesnek látszó 
akciók is megbuktak. Nincsenek illúzióim. 
Nem hiszem, hogy egyetlen cikk minden 
problémát megold. De hiszen azt, hogy ha 
sokan akarjuk, akkor megtaláljuk a közös 
utat. 

Mindössze második éve dolgozom a II. ke-
rületi 37. sz. főkönyvtárban. Minden könyv-
tárvezetőnek más-más a munkastilusa, más 
kapcsolatrendszert épit ki. A kerületi ta-
nács Művelődésügyi Csoportja minden évben 
megszervezi a különböző társadalmi szervek, 
iskolák, művelődési házak és könyvtárak 

vagy egy versrészlet megtanulásából, eset-
leg megzenésítéséből, illetve egy általunk 
nom ismertetett kötet önálló bemutatásá-
ból áll. 

Jelenleg kisérleti jelleggel - az ér-
deklődés felmérésére - egy 28 gyermekből 
álló napközis csoport részére már tartjuk 
ezeket a foglalkozásokat, s a tanulók re-
akcióinak megfelelően alakitjuk az előa-
dások anyagát. 

Az öt költő /Nemes Nagy Ágnes, Kiss 
Anna, Horgas Béla, Weöres Sándor, Tamkó 
Sirató Károly/bemutatása után vetélkedőt 
rendezünk és iró-olvasó találkozó kereté-
ben Kiss Annát szeretnénk vendégül látni. 
Rendezvényünket meghirdettük a kerület 
minden iskolájában, s számitunk a tanulók 
aktiv részvételére. 

Pancza Lászlóné 

közös értekezletét, ahol módunk van szol- _ 
gáltatásainkat ismertetni. Ezek az értekez-
letek jó alkalmat biztosítanak a kapcso-
lat felvételére, ápolására. Az üzemekből, 
intézményekből ezekre az értekezletekre a 
közművelődési előadókat hivják meg, igy a 
kerületben dolgozó szakszervezeti könyvtá-
rosokkal nehezebb kontaktust találni. A X. 
kerületi jó példa /Könyvtári Tanács/ 
átvétele, azt hiszem, sokat lenditene e-
zen a területen. 

Ez év elejétől váratlan, jó alkalcm 
adódott számomra, hogy néhány szakszer-
vezeti könyvtár munkáját alaposabban meg-
ismerjem. A Fővárosi Tanács megbízásából 
szakfelügyeleti vizsgálatot végeztem. 
Ez a ridegnek ható munka lehetőséget adott 
arra, hogy néhány kollégával - én ugy ér-
zem - nagyon jó kapcsolatba kerüljek. 

A Marczibányi téri általános iskolából 
több éve a Ganz Villamossági Müvek könyv-
tárába viszik a tanulókat könyvtárbemuta-
tó órákra. Az ottani könyvtárosok nagy 
hozzáértéssel és boldogan fogadják a gye-
rekeket, de számukra könyvet kölcsönözni 
- mivel területre nan kölcsönöznek - nem 
tudnak. Megállapodtunk, hogy elmagyarázzák 
a FSZEK gyermekkönyvtáraiba való beirat-

"HOGYAN? TOVÁBB!" 



kozás módját és beiratkozási kartonokat 
adnak a gyerekeknek, igy már az előre ki-
töltött tasakokkal érkeznek meg gyermek-
részlegeinkbe a tanulók. 

Az Arany János-évforduló kapcsán a szo-
cialista brigádok számára'rendezett vetél-
kedőhöz mind a Fővárosi Fürdőigazgatóság 
könyvtára, mind a Ganz könyvtára számára 
könyvtárközi kölcsönzéssel segitettünk iro-
dalmat biztositani. A két szakszervezeti 
könyvtár között is segitettük a kapcso-
latfelvételt; igy a Ganzban már bevált for-
gatókönyvet és módszert használhatták a 
Fürdőigazgatóság könyvtárában is. 

A Fővárosi Csatornázási Müvek könyvtá-
rosa meghivott a letéti könyvtárosaik szá-
mára tartott értekezletre. Igy közvetlen 
közelről ismerhettem meg munkájukat, 
problémáikat. Tapasztalataimat a 10 hónapos 
könyvtárkezelői tanfolyamon tartott előa-
dásaimban hasznositottam. Tudom, csak ki-
csi és kezdeti lépések csupán. Nyilvánva-
ló, hogy a könyvtárak körét, a felhaszná-
lási területeket is lehet és kell bővite-
ni. 

• 

A GYERMEKKÖNYVTÁRAKBAN 

Csoportos kölcsönzéssel, kézikönyvtári 
játékkal egybekötött könyvtárbemutató fog-
lalkozások sorát tartották a gyermekkönyv-
tárak és részlegek április hónapban is. 
/l-es, 3-as, 3/2-es, 5-ös, 6-os, 21-es, 
21/2-es, 25-ös, 25/2-es, 25/4-es, 27-es, 
28-as, 32-es, 32/l-es, 35-ös, 36/3-as/. 

Rendhagyó irodalomóra keretében a Liszt 
Ferenc téri könyvtárban Czine Mihály iro-
dalomtörténész tarto tt előadást VIII. osz-
tályosoknak Ady Endre és József Attila köl-
tészetéről. Kelenföldön "A könyv évezre-
des utja", Fekete István: Tüskevár c. köny-
ve, "Gárdonyi Géza iró a gyerekek barátja" 
cinnel voltak foglalkozások. 

A 6-os könyvtárban Radnóti Miklós éle-
téről és munkásságáról hallgattak előadást 
a gyerekek, az albertfalvai fiókban pedig 
a felvilágosodás irodalmáról, ugyanitt más 
alkalommal az olvasás jelentőségéről, és 
a könyv szerepéről az amber életében esett 
szó. 

Kőbányán József Attila és Móricz Zsig-
mond munkásságát dolgozták fel a tanulók, 
pedagógusok és a könyvtárosok irányításá-
val. Lőrincen a felvilágosodás korának 
irodalma és képzőművészete volt a könyv-
tári kutatómunka témája. 

Szinvonalas irodalmi foglalkozásokra 
került sor a kispesti könyvtárakban is: 

Arnóth Károly cikkében javasolta, hogy 
azok a Szabó Ervin Könyvtárak, amelyeknek 
módjukban áll, létesitsenek letéteket há-
lózathoz nem tartozó üzemekben, vállala-
toknál. Néhány évvel ezelőtt a HVDSZ Köz-
ponti Könyvtára a FSZEK módszertani osz-
tályára leadta azoknak a vállalatoknak a 
listáját, ahová letéteket kértek. Akkor a 
IM) megszervezte a kerületi könyvtárak és 
a vállalatok képviselője között a kapcso-
latfelvételt, sőt mintaszerződéseket is 
készitettünk. Néhány letét ezek közül ma 
is életképes. Azt hiszem, hogy hasonló ké-
rés elől ma sem zárkózna el a HFO. Szinte 
valamennyi könyvtárunk helyszűkében szen-
ved. A könyvek kihasználtságán ezen az uton 
is javithatnánk. Annak ellenére, hogy a 
±1. kerület nan tartozik a-legjobban ellá-
tottak közé, mi is szivesen hoznánk .létre 
uj letéteket. 

A cimben a Mikroszkóp Szinpad sikeres 
előadását idézten. Keressük egymást! Hátha 
sikerünk lesz! 

Weisz Sándorné 

EZ TÖRTÉNT 
mai magyar költők müveit felölelő anyanyel-
vi vetélkedő, "Játékkoktél" cinmel anya-
nyelvi játék, "Klasszicizmus és romantika", 
"Petőfi és kortársai", "A gótika művésze-
te" cinmel pedig előadások. Több óra ke-
retében folytattak anyaggyűjtést az osz-
tályok egy-egy iró életművéről. 

Erzsébeten a Költészet Napja alkalmá-
ból szavalóversenyt és nyelvi játékokat 
rendeztek, a 27/4-es könyvtárban és a 
sashalmi 32-esben Arany János: Toldi cimü 
költeményét elemezték a tanulók. A rákos-
szentmihályi fiókban Móra Ferenc irói mun-
kásságával és József Attila költészetével 
foglalkoztak. 

Soroksáron a négy irodalmi foglalkozás 
témája a következő volt: "Nyelvmüvelés-
nyelvujitás", Hauff: A kis Muck, Milne: 
Micimackó, Fekete István: Vük. 

A 48/2-es könyvtárban Karinthy Ferenc: 
Én és Énke cimü könyvéről folyt érdekes 
beszélgetés. 

A Költészet Napja alkalmából vers- és 
prózamondó versenyt rendeztek a csillaghe-
gyi könyvtárban, továbbá a 25/4-esben, a 
27/4-esben és a 32-esben. 

Számos könyvtári óra, előadás, csopor-
tos kutatómunka keretében foglalkoztak a 
gyerekek a magyar történelem egy-egy ki-
emelkedő korszakával, neves eseményével, 



igy például a honfoglalással, Hunyadi Já-
nos és Mátyás király korával, a török hó-
doltsággal, a végvári harcokkal, a reform-
korral, az 1848-49-es forradalommal és 
szabadságharccal, Lenin életével és mun-
kásságával, a Magyar Tanácsköztársaság e-
sanényeivel. /l-es, 3-as, 3/l-es, 6-os, 
8/l-es, 24-es, 25/2-es 25/4-es, 27/4-es 
32-es, 32/l-es, 35-ös, 48/4-es/. 

A termé s zettudcmány i témák közül emli-
tésre méltó a kelenföldi könyvtárban "Kin-
cses Baranyáról" tartott foglalkozás, "A 
világképünk a képzőművészetben" cimü já-
tékos vetélkedő. A Menyecske utcai fiók-
ban Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák 
cimü könyve alapján folytattak gyűjtőmun-
kát a gyerekek a tengeri állatokról. A 
család szerepével foglalkoztak a 27/2-es-
ben, környezetünk madárvilágával pedig a 
soroksári könyvtárban. Szivesen hallgatták 
a kis olvasók Soroksáron az ősember életé-
ről szóló előadást is. 

Az újpalotai 34/2-es gyermekkönyvtárban, 
továbbá Kelenföldön és Soroksáron több al-
kalommal foglalkoztak a közlekedési eszkö-
zökkel, azok történetével és a közlekedés 
szabályaival játékos formában. 

A tavasz köszöntése, a húsvéti népszo-
kások ismertetése sam hiányzott a gyermek-
könyvtári programok sorából, ezeket gyak-
ran zenével és rajzokkal is illusztrálták. 
/3-as, 3/l-es, 6-os, 11-es, 12-es, 24-es, 
25-ös, 25/4-es, 27-es, 32-es, 34/2-es, 
44-es/. 

Az I. kerület történetével ismerkedtek 
a kerület iskoláinak tanulói a Krisztina 
körúti és a Fő utcai könyvtárak szervezé-
sében a Budapest-gyűjtemény anyagából - a 
Központi könyvtárban - megrendezett kiál-
litás alapján. Több helyen - 32-es, 25-ös, 
48/4-es tartottak foglalkozásokat "Buda-
pesti érdekességek", "Budapesti séták" cím-
mel. 
A ZENEMŰ- ÉS HANGTÁRAKBAN 

Kelenföldön a "Svéd Sándor" hanglemez-
ki ubban"A magyar zene a gregoriántól a 
barokkig"cirrmel volt előadás, más alkalom-
mal pedig a Himnusz-Szózat lemez ismerte-
tésére került sor. A Menyecske utcai fiók-
ban igen jól sikerült a "Gergely-napi" 
zenei farsang. 

A Lehel uti fiókkönyvtárban Kodály Zol-
tánra emlékeztek, majd más alkalommal a 
Bartók Emlékházban vettek részt színvona-
las hangversenyen. Kispesten a népi szoká-
sok zenei feldolgozásaival¡ismerkedtek a 
tanulók, majd a XX. sz.-i zene uj' irány-
zatairól, a ritmusról hallgattak lemezek-
kel illusztrált előadást. A 25/2-es fiók-
ban több opera ismertetésére került sor. 
Soroksáron nyolc alkalommal gyűltek össze 
a zene barátai. 

A március 1-én újra megnyilt Zenei Gyűj-
teménybe április 30-ig 1239 olvasó iratko-

zott be. Közülük 554-en eddig még nam vol-
tak tagjai könyvtárunknak. 

Március 24-én továbbképző tanfolyam ke-
retében B tipusu könyvtárak vezetői láto-
gatták meg a Zenei Gyűjteményt. Szalai 
Ágnes tartott számukra előadást "A nem ha-
gyományos dokumentumok a könyvtárakban" 
címmel. 

Április 8-án a Magyar Könyvkiadók és 
Terjesztők Egyesülése által szervezett ze-
namüves továbbképző szaktanfolyam hallga-
tóinak Pintér Ferencné mutatta be az ujra-
nyilt Zenei Gyűjtemény állományát és szol-
gáltatásait. 

Április 14-én a FSZEK Zenei Gyűjteményé-
ben tartotta havi szakmai továbbképzési 
napját az MKE Zenei Szekciója. A hangtech-
nikai kérdésekkel foglalkozó előadássoro-
zat keretében Pénzes Gyula a FSZEK és 
Szalai László az ÁGK munkatársa a lemezját-
szók kezeléséről, karbantartásáról beszélt. 
Az előadás hallgatói megtekintették az új-
jáalakított Zenei Gyűjteményt, tájékozód-
tak a könyvtári hanglemezhallgatás elvi és 
gyakorlati problémáiról. 
A FELNŐTT KÖNYVTÁRAKBAN 

Az általános iskola VIII. osztályát 
végző tanoilókat fogadta több könyvtár -
22-es, 34-es, 44-es - könyvtárbemutató 
foglalko záson. 

Számos középiskolai osztály vett részt 
könyvtári órán: az I. kerületi Petőfi Gim-
názium biológia fakultációs csoportja a 
Krisztina körúti könyvtárba látogatott el. 
A Kertész utcai olvasóteremben rendsze- , 
resen fogadnak osztályokat, elsősorban a 
Madách Gimnázium és a Vámos Ilona Szakkö-
zépiskola tanulóit. Ez utóbbi helyen áp-
rilisban sor került a szakszervezeti és 
tanácsi könyvtárak munkatársainak talál-
kozójára is, amelynek keretében az együtt-
működés lehetőségeit beszélték meg. 

A Költészet Napja alkalmából Kelenföl-
dön Czine Mihály mutatta be az "Elérhe-
tetlen föld" cimü versantológia szerzőit, 
közreműködött Budai Ilona népdalénekes és 
Pálfi Margit előadóművész. Jordán Tamás 
mutatta be József Attila műsorát a Krisz-
tina körúti könyvtárban. 

Dévai Nagy Kamilla műsorát hallgatták 
meg a kispesti könyvtár olvasói ugyancsak 
a Költészet Napja alkalmából. Havas Judit 
előadóművész is itt mutatta be ünnepi mű-
sorát. 

A Csili és az erzsébeti könyvtárak iro-
dalmi rendezvényén Bujtor István szinmü-
vész és Perényi Eszter hegediinüvész mű-
ködtek közre. 

Folytatódtak az érettségizőket felké-
szitő irodalmi előadások is, a 3-as könyv-
tárban Szegedy Maszák Mihály, Erzsébeten 
Mihályi Gábor, a Kertész utcai olvasóterem-
ben pedig Gáspár Györgyné és Téchy Tünde 
tartotta. 



A felujitás után megnyilt Vadász utcai 
könyvtárban a SZEM amatőr képzőművészeti 
együttes mutatkozott be műsorával és kiál-
lításával . 

A lőrinci 24-es könyvtár szervezésében 
dr. Honffy Pál tartott filmtörténeti elő-

adást az esti gimnázium hallgatóinak. 
A 3-as könyvtár Politikai Vitakörében 

Pápainé Earagó Katalin főiskolai tanár "A 
neurózis mint társadalmi jelenség" cimmel 
tartott előadást. 

HÍREK 
PÁRTHÍREK 

Május 6-án a pártvezetőség megtárgyalta 
a májusi taggyűlés beszámolójának terveze-
tét. Ezután dr. Remete Lászlóba szocioló-
giai dokumentációs osztály vezetője beszá-
molt az osztály munkájáról és gondjairól. 
A vezetőségi ülésen meghivott vendégként 
részt vett Sáfár Katalin pártbizalmi és 
Sz. Kiss Csaba főigazgató-helyettes. 

Május 8-án a kommunista szombaton a 7-es 
könyvtárban a következő munkatársak vettek 
részt: Baila Györgyné /7. sz. kvt./, Bar-
dócz Antalné /7. sz. kvt./, Barczi Ilona 
/HPO/, Bende Magdolna /HFO/, Csép Attilá-

né /7. sz. kvt./, Hargitai Nándorné /HFO/, 
Hegedűs András /szociológiai dokumentációs 
osztály/, Láng Endre /kötészet/, Lengyel 
Ibolya /7. sz. kvt./, Micskó Rudolf /nyomda/, 
Monostári Miklósné /gazdasági oszt./, Ná-
nási Zsuzsa /34. sz. kvt./. Pogány Ferenc-
né /kötészet/, Rátky Ágnes /43. sz. kvt./, 
Rozgonyi Anna /7. sz. kvt./, Sándor Ottóné 
/propaganda és kapcsolatszervezési oszt./ 
Sarlós Veronika /34. sz. kvt./, Tóth György-
né /gazdasági oszt./, Zengő Gáborné /7. sz. 
kvt./. A pártvezetőség mindannyiuknak kö-
szönetét fejezi ki e társadalmi munkáért. 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 

A budapesti dolgozók május 1-i felvonu-
lásán Intézetünk munkatársai is részt vet-
tek. A találkozó helyéről térképes tájé-
koztatót kaptak. 

Az SZB május hónapi ülésén megtárgyal-
ta, és felülvizsgálta az 1976-ban készült 
intézeti nőpolitikái határozat végrehaj-
tását. Ezen az ülésen beszámoltatta a mun-
kavédelmi bizottságot a végzett munkáról. 
A munkavédelmi feladatokkal kapcsolatban 
az SZB a következőket javasolta: 

1./ A munkavédelmi bizottság a jövőben tá-
maszkodjon a bizalmi hálózat jelzései-
re. 

2./ A Központi Könyvtárban jelöljenek ki 
munkavédelmi felelőst. 

3./ Egyes egységek felülvizsgálatánál hiv-
ják meg a Közalkalmazottak Szakszerve-
zetének munkavédelmi szakértőjét. 

Május 12-én a Vöröskereszt felhivására dol-
gozóink önkéntes véradáson vettek részt. 

A FSZEK Szakszervezeti Bizottságának döntése alapján az 1982. évi SZOT kedvezményes 
beutalójegyeket az alább felsorolt munkatársak kapták: 

III. 11. Lillafüred, házaspár Vidák Jenőné, üzemfenntartási osztály 
III. 18. Debrecen, gyógy, 1 db. Szabó Józsefné, feldolgozó osztály 
IV. 1. Siófok, családos Tóth Sándorné, 22. sz. főkönyvtár 
V. 6. Mátraháza, házaspár Radnai Mártonné nyugdijas 
V. 20. Siófok, 1 db. Niderecker Józsefné, nyugdijas 
V. 21. Balatonlelle, házaspár Siska Lajos, üzemfenntartási osztály 
VI. 3. Siófok, családos Oláh Mihályné, 1. sz. gyermekkönyvtár 



VI. 3. Hollóháza, 1 db. 
VI. 9. Bükfürdő, családos 
VI. 17. Balatonboglár, családos 
VI. 17. Siófok, 1 db. 
VII. 8. Balatonfüred, gyógy, házaspár 
VII. 21. Héviz, gyógy, házaspár 
VIII.20. Siófok, 1 db. 
VIII.27. Szántód, családos 
IX. 2. Balatonlelle /7 n./ házaspár 
IX. 8. Balatonlelle /8 n./ 1 db 
IX. 8. Balatonlelle /8 n./ 1 db. 
IX. 9. Mátraháza, családos 
X. 20. Balatonföldvár, házaspár 
X. 20. Balatonföldvár, házaspár 
X. 27. Gyula, gyógy, házaspár 
Gyermekbeutalót kaptak: 

Soproni IBUSZ szobába kaptak beutalást: 
1. turnus 
VI. 14-20-ig 1 hétre Vitézné Bárány Éva 6-os könyvtár 
VI. 21-27-ig 1 hétre Böröczffy Károly " 
VI. 14-27-ig 2 hétre Lakatos László 7-es könyvtár 
2. turnus 
VI. 28-VII. 11-ig 2 hétre Rónai Andrásné 12-es könyvtár 

- " - 2 hétre Biró Ferenc 12-es könyvtár 
3. turnus 
VII.12-25-ig 2 hétre Rátky Ágnes 43-as gyermekkönyvtár 

- " - 2 hétre Papp Györgyné 3-as főkönyvtár 
- " - 2 hétre M. Kiss József propaganda osztály 

4. turnus 
VII.26-VIII.8-ig 2 hétre Ácsai Istvánné műszaki osztály 

- " - 2 hétre Kanizsai László számviteli osztály 
5. turnus 
VIII.9-22-ig 2 hétre Szot Lajosné 7-es főkönyvtár 

- " - 2 hétre Seres Gyuláné 25-ös főkönyvtár 
6. turnus /7 napos/ 
VIII. 23-29-ig 1 hétre Fekete Károlyné 12-es főkönyvtár 

- " - 1 hétre Gondos Mihályné 3-as főkönyvtár 
A SZOT beutalókat 1 hónappal az üdülés megkezdése előtt dr. Szabó Sándorné SZB gazdasági 
felelősnél kell befizetni, majd a befizetett beutalóval és a szakszervezeti könyvekkel 
Máthé Imréné üdülési felelőshöz menni, aki azt kitölti, lebélyegzi ill. a szükséges fel-
világosítást megadja. Bélyegző és aláirás nélkül a beutaló érvénytelen! 
A soproni IBUSZ-szoba árának befizetéséhez Máthé Imréné ad csekket, majd ennek ellenében 
adja ki a beutalót. 

Újvári Mária, 24. sz. könyvtár 
Rajnoha Béla, műszaki osztály 
Gehér Józsefné, 6. sz. könyvtár 
Dcme Ottó üzemfenntartási osztály 
Buttykai Győzőné, könyvkötészet 
Márffy István, olvasószolgálat 
Drechsler Ágnes, olvasószolgálat 
Góger Róbertné, 21. sz. könyvtár 
Gazsovits Istvánné, pénzügyi osztály 
Piller Éva, 38. sz. gyermekkönyvtár 
Juhász Katalin, 27. sz. könyvtár 
Szabó Ervinné, Budapest-gyűjtemény 
Rubicsek László, propaganda osztály 
Rubinstein Pál, nyugdijas 
Jakab Andrásné, perlési csoport 

Tóth Jenőné, 9. sz. könyvtár 
Várhalmi Lászlóné, 24. sz. könyvtár 
Kövesd Péterné, 1. sz. főkönyvtár 
dr. Csorna Mihályné, 6. sz. könyvtár 
Horváth András, propaganda osztály 
Lukács Vendelné, könyvkötészet 
Balogh Lászlóné, könyvkötészet 

1 db. fiu, Tóalmás 
1 db. fiu, Tóalmás 
1 db. fiu, Tóalmás 
1 db. leány, Kőszeg 
1 db. leány, Zalakomár 
2 db. leány, Zalakomár 
1 db. leány, Zalakcmár 

VII. 22-től 
II 

II 

II 

VIII. 19-től 
II 

II 



SZOT beutalásra lehet még jelentkezni I 
V. 14-től 
X. 11-től 
XII. 10-től 
XII.22-től 

7 napos 
14 napos 
14 napos 
14 napos 

házaspár /vagy 2 szóló/ Szántód 
2 db. szóló Siófok 
családos /vagy házaspár/ Siófok 
2 db. szóló Héviz-gyógy 

Szakszervezeti Bizottság 
Üdülési Albizottság 

OKTATÁSI HÍREK 

Hat napot töltött az NDK-ban Gehér Jó-
zsefné /6. kvt./, dr. Kiss Jánosné /HPO/ 
és Tongorí Imréné /9. kvt./, akik részt 
vettek a Lipcsei Nemzetközi Könyvművészeti 
kiállításra szervezett társasutazáson. Az 
Intézet a költségek felét átvállalta. 

Május 14-én a Heves megyei Könyvtár a 
gyöngyösi Járási-Városi Könyvtárral együtt-
működve helyi Könyvtárpedagógiai Napot szer-
vezett a járás több községében. Lőrinciben 
a pedagógiai nap szakmai elnökének Bánhegyi 
Gyulánét kérték fel. 

Az alapfokú tanfolyam vizsgája május 18-
án volt. 

Ugyanezen a napon kezdődött meg "házi" 
dokumentumleirási tanfolyamunk, amelyen 
több mint harminc munkatársunk vett részt. 
A tanfolyam egy hónapos, a hallgatók szá-
mára heti 4 óra elfoglaltságot jelent. Ve-
zetője Karakó Józsefné, a HPO munkatársa; 
színhelye a Kertész utcai könyvtár újonnan 
megnyilt olvasóterme. 

Kecskemétre és Kecelre látogatott el 
tapasztalatcsere céljából május 20-án a 
könyvtár negyven dolgozója. 

A MKE XIV. Vándorgyűlését 1982. augusz-
tus 27-29. között tartja Miskolcon. Témája: 
a szakirodalmi információellátás helyzete 
és fejlesztési irányai Magyarországon. 
27 munkatársunk jelezte, hogy részt kiván 
venni a programokon. 

A Művelődési Minisztérium Vezetőképző-
és Továbbképző Intézete által szervezett 
intenzív angol nyelvtanfolyamra - az 1982/ 
83-as tanévre - a Könyvtár Pesti Ernőt 
/olvasószolgálati osztályvezető/ és Jenny 
Katalint /feldolgozó osztály/ javasolta. 

Az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani 
Központja 1982 szeptemberétől több tanfo-
lyamot indit. Ezek közül az "Időszaki ki-
adványok bibliográfiai leírásával" foglal-
kozóra a feldolgozó osztály két, a gyermek-
könyvtárosi tanfolyamra pedig a hálózat öt 
munkatársa jelentkezett. 

A jelentkezések elfogadásáról a KMK ok-
tatási osztálya később dönt, a felvett hall-
gatókat írásban értesitik, megadva a továb-
bi felvilágosítást. 

A Művelődési Minisztérium pályázatot hir-
detett kulturális szakemberek számára az 
1983. évre, illetve az 1983/84. tanévre ösz-
töndíjas külföldi tanulmányutakra. Öten 
nyújtottak be ösztöndijkérelmet:Sz.Kiss Csa-
ba/főigazgató-helyettes - Franciaország/, 
Gál Györgyné /igazgatási csoportvezető -
Hollandia/, Forgács Zsuzsa /a Központi 
Könyvtár tájékoztató könyvtárosa - Belgium/, 
Bolgár Ágnes /az 1. kvt. munkatársa, a hát-
rányos helyzetű olvasók módszertani műhe-
lyének vezetője - Anglia/ és Karbach Erika 
/a szociológia dokumentációs osztály 
munkatársa - olaszországi nyelvtanfolyam/. 

Sajnálatos, de a rendkivül magas és 
egyre emelkedő telefonszámla miatt az in-
tézet vezetősége ugy döntött, hogy egyelő-
re a Központi könyvtár telefonkészülékeit 
lekapcsoltatja a crossbar-rendszerről. Vi-
déket csak telefonközpontukon keresztül 
lehet hivni. A magánbeszélgetéseket a meg-
rendelésnél közölni kell és költségeit utó-
lag kell megtéríteni. 

h i r d e t m é n y 

A KÖNYVTÁR 1982 ŐSZÉN ISMÉT INDÍT 10 HÓ-
NAPOS KÖNYVTÁRKEZELŐI TANFOLYAMOT. 
KÉRJÜK A KÖNYVTÁRVEZETŐKET, HOGY A JELENT-
KEZŐKRE VONATKOZÓ JAVASLATAIKAT 1982. JÚ-
NIUS 15-ig ADJÁK LE A SZEMÉLYZETI- ÉS OK-
TATÁSI OSZTÁLYRA. 



SZEMÉLYI HÍREK 

munkakör 
könyvtáros 
repülős 
tájékoztató 
könyvtáros 
műszaki tájé-
koztató 

végzettség 
felsőfokú 

könyvtárkezelői v. képesités nélküli 
/400.-Ft munkaköri pótlék/ 
felsőfokú 
felsőfokú vagy középfokú 

Budapest-gyüj temény 
hálózati és felügyeleti osztály 
kelenföldi főkönyvtár 
újpesti főkönyvtár 

XIX. ker. 25/3. fiókkönyvtár 
csepeli főkönyvtár 

VII. ker. 2. sz. könyvtár 
IX. ker. főkönyvtár 
IX. ker. fiókkönyvtár 
/Gubacsi ut/ 

HEVESI ANDRÁSNÉ 
/1942-1982/ 

Fájdalmas veszteség érte a XIII. kerület olvasóit és könyvtárosait. Hosszú súlyos beteg-
ség után a mindig vidám, kedves, közvetlen és megértő könyvtárostól és kollegától kellett 
bucsuznunk. 
Életének nagy részét olvasók és könyvek között töltötte. Szerette, hivatásának tekintette 
munkáját, amit igényesen és magas szinvonalon végzett. Beosztottként és vezetőként egya-
ránt bizonyitani tudta, hogy képes és alkalmas a leghétköznapibb könyvtári munka és a lé-
lekmives feladatok elvégzésére. Ez a magatartás kiváltotta az olvasók és a kollegák elis-
merését és szeretetét. Terveit, ötleteit sajnos nem tudta már megvalósítani, nagy önfe-
gyelemmel viselt betegsége végleg megakadályozta abban, hogy viszontlássa kedves olvasóit 
és kollegáit. 

K i n e v e z é s 
Dr. Bartha Andrásnét a 7-es könyvtár gyermekrészlegének vezetőjévé, és gyermek módszer-
tani műhelyvezetővé nevezték ki. 

Á t h e l y e z é s 
Szer Kálmánné főkönyvtárost a Budapest-gyüjteményből a bibliográfiai osztályra, Takács 
Cecilia könyvtárost a zenei gyűjteményből a 7-es könyvtárba, Csöke Jánosné könyvtárost a 
38-as könyvtárból az l-es gyermekkönyvtárba, Verőczei Katalin könyvtárost a 12-es könyv-
tárból a 37-es könyvtárba, Bánhegyi Gyuláné főmunkatársat a HFO-ról a személyzeti és ok-
tatási osztályra, Kollega-Tarsoly Teréz könyvtárost a 48-as könyvtárból a 12-es könyvtár-
ba helyezték. 
Müller Gézáné nyugdijba vonulása alkalmából Kiváló Munkáért kitüntetésben részesült. 

S z ü l e t é s 
Kalla Évának /olvasószolgálat/ Hermina nevü kislánya, Kováts Györgynének /13-as könyvtár/ 
Erika nevü kislánya született. 
A szülőknek és a kisbabáknak jó egészséget kivánunk! 
B e t ö l t e t l e n á l l á s h e l y e k : 

két tájékoztató 
könyvtáros 
műszaki könyvtáros 
zenei könyvtáros 
tájékoztató könyv-
táros 
könyvtáros 
gyermekrészleg 
vezető 
fiókvezető 

felsőfokú 
középfokú 
felsőfokú 
felsőfokú 
közép- vagy felsőfokú 
pedagógus-könyvtáros 
felsőfokú könyvtáros 
vagy népművelő 


