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T . O . K . 
Történe lmi Klub Kőbányán 

Hogyan is került a T.Ö.K. Kőbányára? 
A gyerekek olvasási szokásait figyelve 

tapasztaltuk, hogy nem vonzódnak eléggé a 
történelemhez. Mindketten szeretjük a histó-
riát. Egyikünk, aki régésznek készült, szive-
sen foglalkozik az ókori Egyiptommal és az 
észak-amerikai indiánokkal, másikunk hobby-
ja pedig a dél-amerikai indiánkulturák és a ró-
mai birodalom. Ügy gondoltuk, hogy fel kell 
támasztani a gyerekek érdeklődését a régi ko-
rok iránt. Legyen tehát történelmi klub, eb-
be mindkettőnk speciális érdeklődése belefér. 
Iskolai osztályoknak, napközis csoportoknak 
sok foglalkozást tartunk, de a kiscsoportos 
foglalkozás több lehetőséget rejt magában. 

Kalandos utazás az időben, az ősember-
től napjainkig. Magunk számára előre elkészí-
tettük a tematikát, kétéves; időtartamra. Ha-
vonta egy foglalkozást terveztünk, előadással, 
vetité8sel. Nagy lelkesedéssel kezdtünk a sze r -
vezéshez. Első teendőnk a számba jöhető gye-
rekek kiválogatása volt. Ezeknek az ifjú olva-
sóknak személyre szóló meghivót küldtünk. 

közel hetven meghívottból husz gyerek lett 
állandó klubtag. A kerületi iskolákban az ala-
kuló klubot nem propagáltuk, mert célunk: e -
gyéni érdeklődők szervezése volt. 

Félévvel az indulás után nyugodtan mond-
hatjuk, hogy sikerrel jártunk. A gyerekek szi -

vesen vesznek részt egy-egy foglalkozáson. 
Nem kivántuk az iskolai történelemórák meg-
ismétlését vagy pótlását, hanem olyan anyag-
részeket választottunk, amelyek megbeszélé-
sére és bemutatására az iskolában nincs idő 
és mód vagy csak nagyon vázlatosan. Az elő-
adásokhoz rögtönzött könyvkiállítás és könyv-
ajánlás kapcsolódik, természetesen szépiro-
dalmi müvek (mesék, regények) is. Ezeket a 
foglalkozásokat igyekszünk teljesebbé tenni di-
ák, diafilmek és zene segitségével. 

Eddigi témáink; Találkozás az ősember-
rel , Piramisok árnyékában. Dél-amerikai in-
diánok /mayák, aztékok, inkák/, Az ókor hét 
csodája; Hires rómaiak. 
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A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR DOLGOZÓINAK TÁJÉKOZTATÓJA 



A klubban legnagyobb siker a totó, amely 
az előző foglalkozás ismeretanyagát eleveniti 
fel. Ezt eredetileg saját előadásaink ellenőr-
zésére használtuk, hogy az elhangzott anyag 
mennyisége és minősége mennyire felelt meg 
az adott csoport életkori sajátosságainak. Ez-
által lehetőségünk nyilt a következő előadás mó-
dosítására. A totó azonban a gyerekek kedven-
ce lett, örömmel tapasztaltuk, hogy változta-
tásra nincs szükség, mert a lényeges dolgokat 
sikerült megjegyezniük. Sikerélményüket fokoz-
za, hogy a három legeredményesebb totózó 
könyvjutalmat kap. Pusztai Gábor a "totókirá-
lyunk", aki minden alkalommal ajándékkönyv-
vel távozik. 

Klubunk sikerét és eredményességét b i -

zonyítja, hogy a történelmet tanitó kollegák 
felfigyeltek ezekre a gyerekekre, akik a taní-
tási órán sok érdekességgel egészítették ki a 
hallottakat. A tanárok kérésére megismétel-
tük ezeket a foglalkozásokat, de már egész 
osztályok részére . 

E félév távlatából ugy érezzük, hogy 
ezekkel az 5-6. osztályos gyerekekkel sike-
rült olyan baráti kapcsolatot kialakítanunk, 
hogy apró problémákkal is bizalommal for -
dulnak hozzánk. Bizunk abban, hogy ezeknek 
a tanulóknak a történelmi érdeklődése hosz-
szabb távon megmarad, és az általános isko-
la elvégzése után a felnőttkönyvtárban gyara-
pítják korábbi ismereteiket. 

Fogarasi Erzsébet - Cs. Szilágyi Erzsébet 

A HANGLEMEZKÖLCSÖNZÉS TAPASZTALATAI 
a Dagály utcai főkönyvtárban 

Az utóbbi időben ismét napirendre ke-
rült a hanglemezek kölcsönzésének problémá-
ja. Az ellenzők és támogatók véleménye meg-
oszlik. Mi a hanglemezek kölcsönzését beve-
zettük és továbbra is szeretnénk folytatni. 
Több okból: 
1. A technikai fejlődés következtében egyre 
nagyobb az igény a "házi" zenehallgatásra. 
Hiszen a régi korok otthoni muzsikálását ma 
tömegesen a legmodernebb magnetofonokkal 
és lemezjátszókkal pótolják. Ami ugyan nem 
aktiv zenélés, de a "harmónia" iránti igényt 
kielégíti. Az otthon használatban levő gépek 
sokszor versenytársai a mi korszerű felsze-
reléseinknek. 
2. A hanglemezek kölcsönzése iránti igény 
alátámasztásaképpen néhány adat az első te l -

jes évünk (1983) statisztikája alapján: 
14 éven aluli kölcsönzők száma: 802, 
a kölcsönzött hanglemezek száma: 1146 db. , 
14 éven felüli kölcsönzők száma: 1752, 
a kölcsönzött hanglemezek száma: 4482 db. 
Összesen: 2554 kölcsönző 

5628 db. hanglemez. 
3. A központi zenei könyvtárak (Széchényi 
Könyvtár Zeneműtára, Gorkij Könyvtár, 
FSZEK zenei gyűjtemény) csak a helybenhall-
gatást teszik lehetővé. Mi ezt a szolgáltatást 
kiegészítjük, hiszen a Szabó Ervin Könyvtár 
ezzel egy ujabb különleges vállalással áll az 
olvasók, zene iránt érdeklődők rendelkezésé-
re . 
4. Nem mondhatunk le a 23 éven felüli olva-
sókról, akik zömében dolgozók, s 8 órás mun-
ka után jutnak el a könyvtárba. Időhiánnyal 
küszködő, rohanó emberek, akik nem tudnak 
helybenhallgatásra hosszabb időt szánni, s 
igy a zene iránti érdeklődésüket csak a köl-
csönzéssel tudjuk kielégíteni. 
5. Gondolnunk kell a r ra is , hogy nem min-
denkinek van magnetofonja, s a müvek átját-
szásával (amire szintén van igény) nem old-
juk meg problémájukat. 
6. A komolyzene hallgatásához, megértéséhez 
évekig tartó hangszeres tanulás, elmélyülő-
készség, különleges lelki adottságok szüksé-
gesek. Olvasóink közül emberileg a legmegbíz-
hatóbbak, vigyáznak a lemezekre, s vállalják 
az anyagi térítést , ha esetleg valamilyen sé-
rülést okoznak. (Eddig komolyabb probléma 
nem volt!) 
7. A nyelvtanulási láz oly mértékű, hogy ezt 



a formát is tovább kell folytatni. (Különösen 
angol, német, orosz és francia nyelvek iránt 
van fokozott érdeklődés, de megjelennek már 
a spanyol és olasz nyelvet tanulók is.) 
8. Szolgáltatásunk hirének elterjedését jelzi, 
hogy a Mátravidéki Hőerőmű Műszaki könyv-
tárának könyvtárközi kölcsönzéssel angol nyelv-
leckét küldtünk. 

A kölcsönzés által felmerült eddigi ne-
hézségekről is röviden pár szót: 
1. A kikölcsönzött nyelvi anyag egy egységben 
sok lemezt jelenthet (pl. 12 db. a Hungaroton 
kiadású angol nyelvlecke, vagy 11 db. a né-
met). Itt már komoly veszteségről lehet be-
szélni, amennyiben sérülten hozzák vissza 
vagy perelni kell. 

2. A lemezek ellenőrzése nagy figyelmet igé-
nyel, s gyakran kell tisztítani a kölcsönzés 
után a hanglemezeket (alkohol + desztillált viz 
keverékével), ami a nagy forgalom mellett ko-
moly többletmunkát jelent. 

Összegezve: ugy érezzük, a helybenhall-
gatás és az átjátszások mellett tovább kell 
folytatnunk a hanglemezek kölcsönzését. Könyv-
tárunkat sok külföldi vendég (zenetudós, könyv-
táros) is meglátogatta, és egyértelműen el is-
meréssel nyilatkoztak erről a szolgáltatásunk-
ról. Hiszen Svédországtól Jugoszláviáig a ze-
nei könyvtárak elsősorban a helybenhallgatást 
vezették be. így nagy érdeklődést váltott ki 
ez az uj kezdeményezés. 

Takács Cecilia 

LENIN LÁMPÁCSKÁJA PISLÁKOL? 

Mivel a KISZ messze jár feladatainak 
és lehetőségeinek megvalósításától, nem gon-
dolom, hogy jó a kapcsolat az intézetvezető-
ség és a KISZ szervezet között. Tudniillik 
igy csak problémamentes lehet, de nem jó! 
Inkább kelti érzéstelenített beteg benyomását, 
mint jól működő mozgalomét. Én azt gondo-
lom, hogy a jó ifjúsági szervezetnek renge-
teg vitájának kellene lennie az intézeti veze-
tőkkel, már csak életkori sajátosságokból e r e -
dően is . Az ifjúsági szervezetnek az volna a 
feladata, hogy beleszóljon a döntésekbe, részt 
követeljen a "hatalom" gyakorlásából. Ezt 
tartanám természetesnek, mert ezek a dön-
tések leginkább a fiatalokat érintik, akik min-
den valószínűség szerint a legtovább dolgoz-
nak a könyvtárnál. Ezeket az intézkedéseket 
ők szenvedik el , illetve élvezik a későbbiek-
ben. Az üzemi négyszögben felvetett fonto-
sabb problémákról időben kellene tájékoztat-
ni a választott testületeket, hogy a képviselő 
felkészülten mehessen az ülésre, esetleg ha 
a probléma olyan fontos, gyűlés elé vihesse 
a kérdést. Mert anélkül nem ér semmit ez a 
testület. A képviselők nem tudnak érdemben 
hozzászólni, hogy segítsék az igazgató' dönté-
sét . 

A FSZEK KISZ két alapvető tulajdonsá-
gát veszítette el az idők során. Először: nem 
politikai szervezet, mert semmiféle ilyen jel-
legű kérdéssel nem foglalkozik. Másodszor : 
nem is tömegszervezet, hiszen hogyan lehet-
ne az, ha a taglétszáma a jóval száz fölötti-
ről ötven és hatvan közé esett vissza. Ebből 
is majdnem az egynegyede GYES-en van. 

El kellene dönteni, hogy KIÉ /Kommu-
nista Ifjúsági Élcsapat/, vagy KISZ legyen ez 
a szervezet a FSZEK-nél. 

A KISZ táborban - talán emlékeznek még 
rá azok, akik ott voltak - hangzottak el a kö-
vetkező problémák, Maruszki József nagyon 
jó, "provokatív" előadása után. Az ott jelen-
levők engedték meg nekem leírnom és alkalom-
adtán felhasználnom kijelentésedet. Most ra -
gadom meg az alkalmat, hogy megemlítsek 
néhányat ezek közül. Az első az információ-
áramlás nagyon gyenge volta, amely a mozga-
lom egyik alapvető létkérdése. Lehet, hogy 
felesleges mondanom, de ha a vezető testület 
nem szerez tudomást a tagok véleményéről, 
hogyan tudna érdemben dönteni bármely kér -
désről? Megfordítva is : hogyan legyen véle-
ményalkotó egy tag, ha nem tudja, miről kel-
lene véleményének lennie ? Ebből csak zűr-
zavar lehet. Amit az is elősegít, hogy éven-
te kettő, legfeljebb három taggyűlés van. Hol-
ott a szervezeti szabályzat kéthavonta tesz kö-
telezővé egy taggyűlést. De ebből a - jó ese t -
ben - három taggyűlésből is kettő nagyjából a 
választással foglalkozott. Azért használok 
mult időt az utolsó mondatban, hiszen a mos-
tanra módosított szabályzat már ezt sem te -
szi kötelezővé,azzal az újítással, hogy a ve-
zetőséget négyévente kell újraválasztani. 
Bár megengedi az időközi választást is, ami-
vel viszont semmi ujat nem mondott, mivel 
ezt eddig is megtette a taggyűlés. 

Nem régen volt egy vezetőségválasztó 
taggyűlés munkaidőben(! ) és érdekes módon 
nem volt szavazóképes. Hogy lehetséges ez? 



A következő évi választó taggyűlésen 35-en 
voltak és ezt a GYES-en levők mentették meg. 
Demokratikus-e az a választás, ahol a tagság 
50%-a vesz részt és ennek 51%-a elégséges 
ahhoz, hogy valaki megválásztassék ? Tehát, 
mondjuk: 60 fős tagság esetén 16 szavazattal 
már vezetőségi tag lehet valaki. Nem.Szerin-
tem ez antidemokratikus döntés. 

A következő, amelyet megengedtek le -
jegyeznem a KISZ táborban,igy szól: "az ak-
cióprogram nem jut el a tagokhoz". Amely 
megint csak alapvető lenne, hogy tudja a tag 
teljesiteni, mert különben a számonkérő év-
végi gyűlésen bután mered maga elé és nem 
érti mit akarnak rajta számonkérni. Arról 
nem szólva, hogy évközben anélkül, meg a 
taggyűlés nélkül honnan tudná, mi az aktuális 
feladat, amit végrehajthat, ha már megsza-
vazta a taggyűlésen. 

Mondhatná valaki; onnan, hogy a taggyű-
lésen lejegyezte, de én még a jegyzőkönyv-
vezetőn kivül nemigen láttam Írástudót a 
KISZ-taggyülésen, leszámitva a jelenlétiiv 
aláirását és a békefelhivásra gyűjtött aláírá-
sokat . 

Ugyanebben a táborban hallottam Goldo-
ványi Zolitól, aki különben hosszú idő után 
az első érdekvédelmi felelős volt, akit a 
könyvtárakban láttak és hallottak érdeklődni 
rendszeresen arról , hogy a fiataloknak mi-
lyen nehézségeik és örömeik vannak a mun-
kahelyükön, és akire állítólag még néhány 
könyvtárvezető is emlékezett - tőle hallottam, 
hogy a KISZ nem látja el érdekvédelmi fela-
datát. Amin csodálkozom is, meg nem is. 
Csodálkoznék, ha ilyen szervezettség mellett 

FÓRUM 

A munka mellett diplomát szerzők áthe-
lyezése valamennyi könyvtár közös problémá-
ja. E tekintetben könyvtáraink - némi leegy-
szerűsítéssel - két részre oszthatók. Vannak 
a "kádertermelők" az egyik oldalon, a mási-
kon a mindenkor felvevőképes piac. A kettő 
érdeke antagonisztikus ellentétben áll egymás-
sal. Középen foglal helyet Justicia; Gujgiczer 
Imréné képében, aki bekötött szemmel, ki-
vont karddal próbál igazságot tenni. Egyben 
egy harmadik álláspontot képvisel, az Intéze-
tét . Az érdekeknek az egyeztetése szinte le-
hetetlennek látszik. A Vadász utcai könyvtár 
a ringnek azon az oldalán küzd, ahol a dol-
gozók iskoláztatása történik. Álláspontunk az, 

el tudná látni és ugyanezért nem is lepődöm 
meg rajta, hogy nem tudja. Hisz a KISZ-esek 
egymást sem ismerik. Mi módon védhetné 
meg a szervezet eket, ha nem tudja, mi e l -
len kell megvédeni? 

Egyébként itt visszakanyarodhatunk az 
akcióprogramhoz. Ha nem hajtom végre az 
akcióprogramot, nem is várhatom el, hogy 
érdekeimet valaki is védje. Ha én nem adok 
a szervezetnek, miért adna nekem a szerve-
zet? 

Vagy egy másik dolog. Ügy tudom, mai 
napig is sokakat foglalkoztat a 10%-os létszám-
csökkentés és az ezzel kapcsolatos problé-
mák. Csak a KISZ szervezetet nem. Annyi-
ra nem, hogy nem is került soha napirend-
re taggyűlésen. Holott valahol ez is össze-
függ az érdekvédelemmel. Sőt, az a vélemé-
nyem, hogy politikai jelentősége is van ennek 
az intézkedésnek. 

Ennyi az körülbelül, amit itt érdemes-
nek gondoltam leírni. Szeretném, ha nem gon-
dolná senki, hogy kívülállóként irtam ezeket, 
mert hisz akkor nem is vettem volna a bátor-
ságot az Íráshoz. 

Receptem sincs ahhoz, hogy megjavít-
sam a FSZEK KISZ-t. Az utolsó, '84 feb-
ruári vezetőségválasztó taggyűlés után a XI-
es könyvtárban maradt uj vezetőségnek azt 
mondta a kerületi instruktor; az legyen a fe l -
adatunk, hogy emeljük a taglétszámot. Sze-
rintem akadályozzuk meg, hogy tovább csök-
kenjen, és a meglévő tagságot aktivizáljuk ugy, 
hogy ujak akarjanak belépni! 

Hont Péter 

KELL EGY CSAPAT! 

hogy aki hozzánk beteszi a lábát, az előbb-
utóbb diploma nélkül nem ússza meg. Durva 
számítás szerint is az elmúlt 15 évben kb. 
7 munkatárs szerzett diplomát. Kész szak-
embert soha nem kaptunk, általában érettsé-
gi után kerültek hozzánk a fiatalok és futó-
szalagon állítottuk elő a komplettül összesze-
relt könyvtárosokat. Ez jó volt a dolgozónak, 
aki államköltségen okosodott, jó volt nekünk, 
mert avuló ismereteink szerény tárházát f r i s -
sítette fel. Az Intézetet nem terheltük vele, 
mert a 7 diplomára összesen egy fél óra 
plusz munkaerőt nem igényeltünk. Gyakran 
2-3 kollégánk is tanult egyszerre, helyettesí-
tésüket mindig megoldottuk házilagos kivitele-



zésben. Azt már szinte restellkedve valljuk be, 
hogy ezenközben 1-2 nyelvvizsga is becsúszott, 
mindnyájunk hasznára. Az elvégzett szakmai 
tanfolyamok száma már szinte nem is rekonst-
ruálható.. Mindehhez voltunk bő hatan, 4000 
köriili olvasólétszámra. (Hogy a főkönyvtári 
feladatokról most szót se ejtsünk.) A perma-
nens iskoláztatás mégsem okozott soha fe-
szültséget. Mind a tanulók, mind a többiek 
teljes energiával, f r iss munkakedvvel dolgoz-
tak. A magyarázat roppant egyszerű. Sem a 
jó munkabeosztás, sem a gyors karrier vágya 
nem lelkesitette őket, egyszerűen szerették, 
amit csináltak, képesek voltak a megujulásra, 
együttesen létrehozták a "nyitott könyvtárat", 
ahol pezseg az élet, mindig történik valami; 
ha szabad igy fogalmazni; a munka öröme 
tartotta össze a társaságot, fgy állt elő a je-
lenlegi helyzet, amikor is egy kollégával meg-
szakítással 25 éve, egy másikkal több mint 
22 éve, a továbbiakkal 13, 12, 10 éve dolgo-
zik együtt a munkában megkopott vezető. E r -
re szükség is van, hiszen az emberi elme 
az évekkel nem acélozódik, tehát a minden-
kori feltöltés nem felesleges. Marad hát a 
kérdés, te Úristen, ennyi diplomás ilyen kis 
helyen, nem luxus ez ? Gujgiczer Imréné mun-
kaköri kötelességéből adódóan er re időnkéül 
tapintatosan rá is kérdez. Ilyenkor a helyzettől 
függően védekezünk vagy támadunk, az ered-
mény: maradunk. Legfőbb érvünk, hogy könyv-
tárunk élő organizmus, melyben az egyedek 
együttese alkotja a minőséget. Munkánk egy-
másra épül, a személyes tulajdonságok opti-

málisan ötvöződnek, mindenki saját képessé-
gei legjavát nyújtja. Talán ez az egyik oka 
annak, hogy fluktuáció még nem fordult elő. 
Azt már csak zárójelben emlitjük, hogy egy 
ilyen összeszokott csapat az olvasók oldaláról 
sem közömbös. A belső harmónia kigyürüzik 
az olvasótáborra és a partnerintézményekre 
egyaránt. Ez vont az évek során egyre széle-
sedő gyürüt a könyvtár köré, fiatalokból, ö re -
gekből, olvasókként megismert barátokból. 
Ez adja meg ezt a sajátos atmoszférát, ami 
semmivel nem pótolható. Egy ilyen közösség-
nek kohéziós ereje van, tolerálja mindazokat 
a problémákat, amelyek az élettel szükség-
szerűen velejárnak. A terhesség, az idős szü-
lők gondozása, családalapítás i problémák mind 
beleférnek ebbe a kategóriába. Alapelv, hogy 
mindenkinek a gondja közügy, igy az elvisel-
hetőség is könnyebb. A társaság három gene-
rációt képvisel, az ezzel járó feszültségek 
nélkül. Mindenki egyenjogú állampolgár, sza-
bad véleménynyilvánítással. Az egyéni ötletek 
és elképzelések a legszélesebb skálán valósul-
nak meg, ilyen szempontból a kollektíva kia-
padhatatlan. Személyi presztizsproblémák nem 
árnyékolják az összmunkát. Tudatában vagyunk 
annak, hogy az együttmaradás lehetősége ko-
moly áldozat az intézetvezetőség részéről, 
ezt mi értékeljük is. A vonzáskörünkön tul 
végzett szerény kezdeményezéseink is ezt mu-
tatják. fgy hát marad a végső konklúzió; csak 
a természetes elhullás választhat el egymás-
tól. 

Me is z ne r Tamás né 

SZÓVÁ TESSZÜK -

- ha más nem teszi - a központi könyvtár 
ebédlőnek nevezett helyiségében tapasztalta-
kat. Naponta 60-70 munkatársunk fordul meg 
itt szerény ebédjét elfogyasztandó, ideálisnak 
éppen nem nevezhető körülmények között. Ha 
most olcsó hatásvadász fogásokra hajló szatí-
ra íródnék: (cinálkozna a párhuzam, hogy t i . 
a Weinckheim-palota kocsiszínjéről van s z ó . . . 
Nem engedve azonban a szellemeskedő össze-
hasonlítás ingerének, maradjunk meg (minden) 
napi gondjainknál. 

Tudva tudjuk, nincs semmiféle lehetőség 
uj beruházásra ezen a téren sem; magyarán; 
gyökeres változásokat nem várhatunk az ebéd-
lőt illetően. De a tisztaság, a higiénia elemi 
parancsa nem igényel pénzt - ha csak a t isz-
títószerek árát nem számoljuk - , mindössze 

figyelmet és természetesnek hitt vágyat, hogy 
ebédünket ne gyanús-szürke, ragacsos nejlon-
teritőn kelljen elfogyasztanunk. Pardon, uj 
teritők kerültek az asztalra azóta. Nem mos-
ták ki a régieket, ujakat vásároltak. Sorolhat-
juk persze további kifogásainkat is , hogy a 
később érkezők előtt már nem áll tiszta po-
hár - igaz, minek is , ekkorra már viz sincs 
a kancsókban. Megemlíthetjük azt is, hogy 
néhány hónapja az étkezés mélyen emberi 
"szertartásához" méltó alpakka étkészlet állt 
az éhes könyvtárosok keze ügyében, ma ú j -
fent - ahogy annyi esztendőn át - aluminium-
kalánnyal vagyunk kénytelenek táplálni munká-
ban megfáradt testünket. Arról is beszélhet-
nénk, hogy az ebédosztó néni keze olykor 
csuklóig ér a fazék tartalmába; - Elvégre az 



alját is fel kell keverni! - replikázik a dicsé-
retes jó szándék védelmében a tapintatos e l -
nézés. É s . . . é s . . . folytathatná tovább a sort 
"ebédtigyi" észrevételeit illetően bárki. 

Nem sőhajtozhatjuk vissza e málladt fa -

MEGJELENT 

Kincsesbányához nyúlt a bibliográfiai osz-
tály amikor elhatározta, és a szerkesztő (Fa-
ragó Éva), amikor fölvállalta a magyar memoár-
irodalom 1945 utáni termésének feldolgozását. 
A megvallatott harmincöt esztendőben szép 
számmal jelentek meg emlékiratok, vissza-
emlékezések, vallomások, részint régebben 
élt szerzők müveinek uj kiadásai, részint pe-
dig kortársaink müvei a bevallott múltról, 
"az emlékezetre méltó dolgokról." Az úgyne-
vezett tényirodalom világméretű tértióditása 
bennünket, magyarokat sem került el, az 

LÁTOGATÁS 
Március 6-án szovjet könyvtárosok hu-

szonöt fős csoportja tanulmányozta a központi 
könyvtár munkáját. 

tas köze Krúdy álom-ebédeit, de egyet min-
den körülmények között elvárhatunk: a t iszta-
ságot, higiéniát. 
Hogy ne maradjon pusztába kiáltott szó: 

- Jó étvágyat! 
-yl-

egyedi és kollektiv emlékezet zsilipjein át 
mind több mü hajózik könyvkiadásunk vizeire, 
megrakodva történelmünk köz- és nevezetes 
napjainak kimondandó terhével. De mi a k i -
mondandó, mi a kimondható? A személyes 
(intim) és társadalmi (össznépi) szférának 
mely eseményei, történései érdemesek ar ra , 
hogy könyvvé süritve letétessenek a közösség 
asztalára? Számomra nyilvánvaló, hogy csak-
is a lényeges, az igaz dolgokat, a társada-
lom egésze számára fontosakat szabad leirni 
és közreadni, azokat viszont le kell irni, meg 
kell jelentetni. Igaz, válogatni muszáj, s itt 
elsősorban etikai, esztétikai, irodalmi szem-
pontokra gondolok. Természetesen Faragó 
Éva is ezt teszi, egészen egyszerűen azért, 
mert nem tehet másként. Az emlékezések á-
radata "tengeri kigyó", a lehetőségeket pedig 
behatárolják a terjedelem, a hozzáférhetőség, 
a határidő, a közreadó szándékai és a felhasz-
náló igényei. Bibliográfiájának előszavában 
Faragó részletesen felsorolja, mit és miért 
nem vett bele az összeállításba, mitől torzó 
(nem csonka!), amit "letett az asztalra". A 
"Magyar memoárirodalom 1945-1980'.' igényes, 
jó szakmai felkészültséggel, tisztes hitellel 
készült bibliográfiai válogatás, s mint ilyen, 
messzemenően eleget tesz a fentebb emiitett 
és előszavában leirt szempontoknak. Hasznos 
kiadvány, érdemes kézbevenni! 

Aknay Tibor 

AZ EMLÉKEZET ZSILIPJEI 
(Magyar memoár iroda lom 1945 -1980 . B ib l iográf ia . ) 



A GYERMEKKÖNYVTÁRAKBAN EZ TÖRTÉNT 
Könyvtári "Ki nyer ma?" szinhelye volt 

Pesthidegkuton, a Szabadság utcai iskola épü-
letében működő fiókkönyvtár. Az eseményre 
az iskola "Bocskai-napok" rendezvénysoroza-
tának keretében március 6-án és 7-én került 
sor . 

Óbudán, a San Marco utcában a szűkebb 
"pátria", a lakóhely múltjával kapcsolatos 
kérdésekre keresték a választ a hetedikesek. 
Ezúttal (II. 9-én) Gárdos Mariska életével és 
munkásságával ismerkedtek meg. Február 
14-én a negyedik osztályos napközisek a gyógy-
növények, a népi gyógyitók és gyógymódok t i t -
kaiba pillanthattak be. A társadalomkutató út-
törők kerületi vetélkedőjének döntőjére - a ke-
rületi Úttörőelnökséggel és az Úttörő- és If-
júsági Házzal közös rendezésben - II. 25-én 
- került sor . Békásmegyeren a Dömös utcá-
ban január 19-én me se illusztráció készitésé-
ben versenyeztek a gyerekek. Február 14-én 
pedig farsangi rejtvényfejtésben vettek részt, 
és álarcokat készitettek. A Füst Milán utcá-
ban február 11-én - az Óbudai Művelődési 
Házzal közösen - "Mesetarisznya" cimmel me-
sedélutánt rendeztek. Ugyancsak a Zichy-kas-
télybeliek segédkeztek a "Játsszunk pantomi-
met!" cimü, február 25-én lezajlott rendez-
vény sikeres lebonyolításában. 

A Liszt Ferenc téri gyermekkönyvtár 
februári "háziszerzői" Jókai Mór és Fekete 
István voltak. Ezen kivül mozgófilm-vetités-
re is sor került. 

Kőbányán február 3-án a Bánya utcai i s -
kola elsőosztályosai farsangoltak. A Cserkesz 
utcai kicsik a "Jeromos , a remeterák" cimü 
mesét játszották el (bábokkal) II. 7-én. A ke-
rületi Tanácsköztársaság vetélkedőt február 
9-én rendezték meg. 13-án az újhegyi máso-
dikosok nyelvi játékokat játszottak. 23-án, 
ugyancsak a Cserkesz utcából, az ötödikesek 
látogattak el a Pataky István té r re , hogy részt-
vegyenek a Föld felszinéről szóló előadáson. 
Február 27-én "Cigányirodalom" cimmel i ró-
olvasó találkozónak adott otthont a kőbányai 
főkönyvtár, ez alkalommal Choli Daróczi Jó-
zseffel ismerkedhettek meg a résztvevők. 

A Karinthy Frigyes uti gyermekrészleg-
be n február 29-én napközis zongorahangver— 
senyt rendeztek. Őrmezőn,a Menyecske utcá-
ban február 1-én Móra Ferencre emlékeztek, 
az iró halálának 50. évfordulója alkalmával. 
A műsorban Létay Klára előadóművész rész-

leteket adott elő meseköltő klasszikusunk alko-
tásaiból. A Móra-évfordulóról a könyvtári 
szakkörösök is megemlékeztek. A negyedikes 
napközisek a farsangot február 9-én és 27-én 
köszöntötték. Az úttörőcsapat vers - és pró-
zamondó versenyének döntőjét február 14-én 
rendezték a könyvtárban. A hatodik osztályo-
sok Fonotéka klubjának tagjai február 16-án 
Chopin zenéjével ismerkedtek. A február az 
Albertfalva utcában is a Móra Ferencre való 
emlékezéssel kezdődött. Február. 7-én "Athén, 
a művészetek városa" cimmel az ógörög kul-
túrából kaptak izelitőt az ötödik osztályosok. 
22-én került sor a Kazinczy-versenyre, me-
lyen ez alkalommal az alsótagozatosok vettek 
részt. A hónap végén (28-án) az állatok f a r -
sangját tartották meg az Albertfalva utcai 
könyvtárban. 

A Dagály utcai főkönyvtárban február 
7-én "Történelmünk a honfoglalástól Hunyadi 
Jánosig" cimmel tartottak foglalkozást. 9-én 
a téli erdő állatairól beszélgettek. 14-én és 
28-án az 1848-49-es forradalomra és szabad-
ságharcra emlékeztek. Február 23-án "Cinke, 
veréb, feketerigó" szállt a könyvtár ablakára, 
azaz róluk beszélgettek a gyerekek. A Lehel 
utcai könyvtárban február 9-én Petőfi Sándor-
ról és költészetéről vetélkedtek az ötödikes 
pajtások. 17-én és 24-én farsangoltak. Az el-
ső foglalkozáson rajzoltak és álarcot készitet-
tek a gyerekek, a másodikon "Róna Emyről 
emlékeztünk meg, születésének 80. évforduló-
ján". (SIC! Még é l ! . . . ezért legfeljebb szüle-
tésének évfordulójáról emlékezhettek meg. A 
szerk.) A Tomori közi könyvtárban három al-
kalommal is vendégeskedett Nemes Nagy Ág-
nes kedves mesealakja, Bors néni. Volt egy 
"komoly" foglalkozás is : február 22-én a he-
tedikesek Kilián Györgyről gyűjtöttek anyagot 
a könyvtárban. 

A Doktor Sándor utcai főkönyvtárban feb-
ruár folyamán a katalógussal, az ETO-rend-
szerrel , a Bölcs bagoly könyvekkel ismerked-
tek, mesedélelőttöket tartottak és szavalóver-
senyre készültek. 

A Veres Péter uton február 2-án a könyv-
tár és a Tiszakömlő utcai iskola által közösen 
készitett diafilmet (Collodi: Pinokkió) vetitették 
le. 25-én farsangi mulatságot rendeztek. 28-
án történelem-vetélkedőre került sor . A XVI/1-
es fiókkönyvtárban február 2-án az államalapi-
tó István királyról tartottak foglalkozást. 



A XVni/l-esben a könyv- és a könyvtár 
történetéről, a könyvtárhasználat módjairól és 
lehetőségeiről volt szó a február 16-i foglal-
kozáson. 

Nagy farsangi mulatságot csaptak a kis-
pestifiókkönyvtárbanfebruár 7-én és 22-én. 
A vigasságot tudományosan is előkészítették, 
ugyanis Dömötör Tekla "Magyar népszokások" 
cimii könyve volt az utmutatójuk. Február 9-
én Mezopotámia kultúrtörténeti emlékeiről ve-
télkedtek a Kossuth téri iskola ötödikes nap-
közisei. Vetélkedtek 16-án is : ekkor "Mi fán 
terem ?" cimmel anyanyelvünk ismeretében 
mérettek meg a negyedik osztályos gyerekek. 
Ugy látszik, február a vetélkedők szinonimá-
jaként vonul be a kispesti történelembe, mert 
a felsoroltakon kivül még "Utazás meseor-
szágba" cimmel játékos vetélkedőt rendeztek 
a harmadikosoknak, valamint "Tavasz, nyár, 
ősz, tél" - mottóval az Eötvös uti és a Hun-
gária utcai iskola tanulói mérkőztek meg egy-
mással. A Kossuth Lajos utcai könyvtár feb-
ruári programja a következőképpen alakult: 
1-én - Az irás, a könyv, a könyvtár történe-
te; 2-án - ta tár járás; - a francia romantika; 
9-én - erdei esztendő; 23-án az irás történe-
te; 28-án a klasszicista zene; 29-én a Magas-
Tátra hegyi világa. A XIX/4-es fiókkönyvtár-
ban február 9-én óvodások játszottak. 22-én 
a Tanácsköztársaság 65. évfordulójára készü-
lődve, illusztrációs versenyt rendeztek. Ugyan-
ezen a napon a tibeti kulturáról hangzott el 
előadás. 

A soroksári könyvtárban február 2-án 
"Magyarország a XIX. században" cimmel a 
dunaharaszti iskolásoknak tartottak foglalko-
zást. 10-én a magyarországi román és góti-
kus emlékekkel foglalkoztak a Marx Károly 
uti iskola honismereti szakképének tagjai. 
Az irodalom szakkörösök február 14-én az 
irodalmi folyóiratokat tanulmányozták. Feb-
ruár 21-én a Marx Károly uti honismereti 
szakkörösök a Soroksári Muzeumba látogattak 
el . Pesterzsébeten a Jókai utcai fiókkönyvtár-
ban február 2-án játékos irodalmi vetélkedőt 
rendeztek. 16-án és 21-én Móra Ferencre 
emlékeztek. A Pacsirta utcai könyvtárban 
február 14-én bonyolitották le a "Kell a jó 
könyv" vetélkedőt. 21-én pedig a Hazafias 
Népfront körzeti bizottsági ülésére került sor . 

Csepelen a Széchenyi utcai könyvtárban 
február 15-én tartották a Kincskereső klub 8. 
ülését. A XXl/4-es könyvtárban február 2-án 
és 9-én szavalóversenyt tartottak. 

A FELNŐTT KÖNYVTÁRAKBAN 

Az V. kerületi főkönyvtár Vadász utcai 
"kiállítótermében" február 21-én nyilt meg 
Z. Varga Csaba szobrászművész humoros 
plasztikáinak és rajzainak kiállitása. Az ün-
nepélyes megnyitón Csengery Judit előadómű-
vész működött közre. Az eseményről a rádió 
"Láttuk-hallottuk" cimü műsora is beszámolt. 

A kelenföldi főkönyvtárban február 18-án 
d r . Szörényi László irodalomtörténész a ro-
mantika irodalmáról tartott előadást. A jelen-
kori kapitalizmus fejlődésének fő tendenciáit 
Kurtán Sándor és Gémes Pál világitották meg 
február 28-án elhangzott előadásukban. 

A Böszörményi uti főkönyvtárban febru-
ár 22-én Sánta Ferenc Kossuth-dijas iró ta -
lálkozott olvasóival. 
Budafokon Nemeskürty István Bornemisza; 
Péterről tartott előadást. Moldova György 
Kossuth-dijas iró a rózsavölgyi pártházban 
találkozott olvasóival. 

A ZENEMŰ- ÉS HANGTÁRAKBAN 

Kelenföldön Lukin László a bécsi klasz-
szikusokról tartott előadást február 11-én. 
Károlyi Pál zeneirodalom óráira 13-án, 20-
án és 27-én került sor . Marosfalvi Imre feb-
ruár 15-én "A sonata da chiesa és a sonata 
da camera" cimmel tartott előadást. A Svéd 
Sándor Hanglemezklub február 20-án tartotta 
foglalkozását. A XI. kerületi zeneiskola nö-
vendékhangversenyére 27-én került sor . Gral-
lert Izabella "Wagner és a Ring" cimü előa-
dása február 29-én hangzott el. 

A soroksári zenei részlegben február 
2-án Meseországba látogattak el . Az állatok 
világába többször is kirándultak, még vetél-
kedőt is rendeztek a témából. A "Játék a ze-
nével" cimü vetélkedő 2. részére február 
14-én került sor . Február 15-én farsangi o -
perett-karnevált rendeztek. 
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KRÓNIKA 
Február 16-án főkönyvtárvezetői értekez-

let volt az 1983-as év értékeléséről és az i -
dei tervekről. Megvitatták azokat a témakö-
röket /állománygyarapítás, a szolgáltatások 
alakítása, szakrészlegek működése, komplex 
szolgáltatások s t b . / , amelyek - a főkönyvtá-
ri rendszer hatékonyabb működése céljából 
- ebben az évben külön napirendi pontként ke-
rülnek főkönyvtárvezetői értekezlet elé. 

Február 27-én a VII. kerületi főkönyv-
tár kerületi tanácsülésen vette át a "Budapest-
ért" zászlót. 

Március 8. és 12. között a könyvtárak-
ban tűzvédelmi ellenőrzésre került sor . 

Könyvtárunk a Kozocsa-gyüjtemény első 
kiadásainak megvásárlásához a Központi Kul-
turális Alap és a Főváros anyagi támogatását 
kérte. 

Javaslat készül a hálózat kötészeti s e -
lejt könyvei és a fölöslegessé vált /nem meg-
őrzésre szánt/ folyóiratok értékesítésének 
szabályozására. 

A Szovjet Tudomány és Kultura Házának 
osztályvezetője és könyvtárvezetője megbeszé-
lést folytatott Kiss Jenő főigazgatóval és Mát-
rai Mátyás főigazgató-helyettessel az elkövet-
kező időszak együttműködési lehetőségeiről. 
A fölszabadulás 40. évfordulójának megünnep-
lésekor számithatunk a Ház segítségére. A 
"Kell a jó könyv" akcióhoz - kívánságra -
kiállítási anyagot bocsátanak rendelkezésünk-
re. Megrendezik a fiatal könyvtárosok napját. 
Megalakult a szovjet népek irodalmainak ba-
ráti köre, amelyben intézményünket Mátra5 

Mátyás főigazgató-helyettes képviseli. 
A Fővárosi Tanács állást foglalt a ket-

tős funkcióju könyvtárak ügyében. Szerveze-
tileg a FSZEK-hez tartoznak; fenntartásuk 
kettős /FSZEK és az iskola/, felügyeletük 
közös az iskolai könyvtárak szakfelügyeletével. 
Az állásfoglalásról a Fővárosi Tanács tájékoz-
tatja a kerületi tanácsokat. 

A Társadalmi Szemle repertóriumát a 
Kossuth Kiadó átvette ter jesztésre . 

Az MTA cigányság-kutató csoportja 
40.000 forint támogatást adott könyvtárunk-
nak a téma szakirodalmának beszerzésére. 

Az 1984. évi könyvtáros vándorgyűlésre 
az intézet 15 munkatársat küld. Kijelölésük 
március 10. és 20. között történt meg. Há-
rom fiatal küldöttre a KISZ tett javaslatot. 
Akik saját költségükön kívánnak részt venni a 
vándorgyűlésen, azok számára a könyvtár sza-
badnapot biztosit. 

A Prágai Városi Könyvtárral kötött együtt-
működési megállapodás értelmében április ele-
jén két cseh kolléga látogatja meg intézményün-
ket. Ősszel - viszonozva a tavalyi itteni bemu-
tatkozásukat - kiállítást rendezünk Prágában. 

A külföldi beszerzésekre javaslatokat te-
vő szerzeményezési bizottság a HFO-val és az 
érintett könyvtárakkal egyeztetett szempontok 
alapján a szakrészlegek számára is jelöli a 
szükséges kézikönyveket, amelyeket a központ 
devizakeretéből vásárolunk meg. 

HÍREK 
PÁRTHÍREK 

Január 25-én a pártvezetőség a bérkor-
rekció megtárgyalása során javasolta a sze-
mélyzeti vezetőnek és az SZB-nek, hogy vizs-
gálja meg annak a lehetőségét, hogyan lehet-
ne csökkenteni a központi könyvtárban és a 
hálózatban dolgozó vezetők fizetésének arány-
talanságát. Ezt követően vezető beosztású kol-
légák minősítését véleméiyezte a pártvezető-
ség, végül a KISZ vezetőségválasztásról hall-
gatott meg tájékoztatást. 

Február 7-én a jelölőbizottság tájékoz-
tatta a pártvezetőséget elvégzett munkájáról, 
majd az SZB titkár tájékoztatója hangzott el 
a vezetők minősítéséről, valamint a Közalkal-
mazottak Szakszervezete tájékozódó beszélge-
téséről. Sándor Ottóné a pártszervezet éves 
munkatervének előkészítéséről mondottael ja-
vaslatait 

Február 28-án a taggyűlésen Hargitai 
Nándorné tájékoztatót adott a beszámoló tag-
gyűlés óta végzett munkáról, majd kérte a 
taggyűlést, hogy nyugdíjazására való tekintet-
tel mentsék fel párttitkári tisztébői. Ezt kö-
vetően a taggyűlés elfogadta az alapszervezet 
1984. évi munkatervét. Ezután a jelölőbizott-
ság elnöke javaslatot tett uj párttitkár szemé-
lyére. A taggyűlés Sándor Ottónét választotta 
meg párttitkárnak. Végül a jelölőbizottság e l -
nöke egy uj pártvezetőségi tag megválasztásá-
ra tett javaslatot. A taggyűlés Weisz Sándor-
nét megválasztotta a pártvezetőség tagjává. A 
pártvezetőség uj munkabeosztásában a szerve-
zőtitkár Gál Györgyné, Weisz Sándorné pedig 
az oktatási és továbbképzési ügyekkel foglalkozik. 

Március 6-án a pártvezetőség meghallgat-
ta az SZB titkárt a vezetők véleményezéséről 
elkészített anyagról, majd az újonnan megvá-
lasztott KISZ vezetőséggel folytatott eszmecse-
rét . 



KISZ HÍREK 

KISZ szervezetünk február 22-én a 
BMK-ban tartotta meg beszámoló és vezető-
ségválasztó taggyűlését. A tagság megvitatta 
és elfogadta az 1983-as mozgalmi évről szó-
ló beszámolót. A beszámoló után a taggyűlés 
megválasztotta a FSZEK uj KISZ vezetőségét, 
amelnyek tagjai; Paunoch Éva titkár/2-es 
könyvtár/, Hont Péter agit.prop, t i tká r /38-

as könyvtár/, Hegedűs Zsuzsa szervező titkár 
/központi olvasószolgálat/, Benyovszki Kata-
lin kulturfelelős /mozgókönyvtár/, Pénzes 
Gyula érdekvédelmi felelős /központ, műsza-
ki osztály/, Petz Gabriella koordinátor / l i -
es könyvtár/, Szilágyi Zsuzsa szakmai fele-
lős /35-ös könyvtár/. 

Március 6-án a pártvezetőség és az uj 
KISZ vezetőség együtt beszélte meg a legfon-
tosabb teendőket és az 1984. évi akcióprog-
ram tervezetét.. 

ÜDÜLÉSI HÍREK 

A SZB Üdülési Bizottságának döntése alapján az 1984. évi SZOT beutalókat a következő mun-
katársak kapták; 

E g y é n i b e u t a l ó k : 

II. 15-től 2 hét Balatonlelle Radvány Tiborné XIV. ker. 
in. i —tői 2 " Galyatető Niderecker Jánosné nyugd. 
m . i —tői 2 " Debrecen Bende Magdolna HFO 
VI. 6-tól 2 " H év i z-gyógy Szerdahelyi Edit n . ker . 
VI. 28-tól 9 nap Balatonlelle Szemkeő Gáborné XXI. ker . 
IX. 7-től 1 hét Szántód Fehér Éva könyvköt. 
IX. 26-tól 2 " Hajdúszoboszló Horváth Istvánné nyugd. 
X. 25-től 2 ". Bakony bél Hajduné D. Ágnes olv. szolg, 
X. 25-től 2 " Debrecen Domby Lászlóné nyugd. 
XI. 8-tól 2 " Debrecen Pászty Istvánné nyugd. 
XI. 15-től 2 " Hévíz Pobori Ágnes VI. ker . 
XII. 27-től 1 " Leányfalu Szabó László Bp.-gyűjt. 

* 
H á z a s p á r o s b e u t a l ó k : 

ra. 8-tói 2 hét Hajdúszoboszló Szot Lajosné Xin. ker . 
in. 8-tói 2 " Héviz Süth Jánosné nyugd. 
m . 21-tői 2 " Mátrafüred Scheff Bálintné nyugd. 
m . 29-től 2 " Balatonfüred Mészöly Tiborné nyugd. 
IV. 12-től 1 " Balatonfüred Friedrich Lajosné XI. ker . 
IV. 19-től 1 " Balatonfüred Székely Ervinné HFO 
DC. 6-tól 2 " Balatonlelle Mlinkó Györgyné nyugd. 
IX. 27-től 2 " Debrecen Szűcs Józsefné X. ker . 
XI. 1-től 2 " Héviz Csomor Tibor Bp.-gyűjt. 
XI. 8-tól 1 " Leányfalu Godányi Ákosné XI. ker . 
XI. 21-től 2 " Hajdúszoboszló Koziel Ferenc nyugd. 
XI. 21-től 2 " Bükfürdő Dutka Ákosné XVI. ker. 
XI. 22-től 2 » Lillafüred Németh Sándorné Bp.-gyűjt. 
XI. 29-től 2 " Mátraháza Urai Béla nyugd. 

* 



C s a l á d o s b e u t a l ó k : 

Junius 22-től 2 hét Leányfalu Sántha Tiborné Bp.-gyűjt . 
2 felnőtt,1 gyermek 

Junius 28-tól 2 hét Balatonlelle 
2 felnőtt, 1 gyermek Zsák Lajosné könyvköt. 

Julius 11-től 2 hét Gyula 
2 felnőtt, 1 gyermek Spiesz Jánosné XX. ker . 

Julius 12-től 2 hét Fonyód 
2 felnőtt, 2 gyermek Rákosi Lászlóné sokszorosító 

Julius 19-től 2 hét Debrecen 
2 felnőtt, 2 gyermek Karakó Józsefné HFO 

Julius 20-tól 2 hét Siófok 
2 felnőtt, 1 gyermek Cseriné Sz. Erzsébet X. ker . 

Julius 21-től 2 hét Nyíregyháza 
2 felnőtt, 2 gyermek Novotny Béláné XVIII. ker . 

Aug. 1-től 12 nap Győr 
2 felnőtt, 3 gyermek Lakatos László Xni. ker . 

Aug. 9-től 14 nap Mátraháza /GYES-en levő!/ 
2 felnőtt, 1 gyermek Vörösmarty Ágnes XI. ker . 

* 
N y á r i gy e r me k - b e m u t a l ő t k a p o t t : 

Junius 21-től 2 hét Vajta 1 fiu részére Lévai Lajos né XVH. ker . 
Julius 5-től 2 hét " 1 " " Szaniszló Józsefné XV. ker . 
Aug. 16-tól 10 nap Röjtökmuzsaj 1 fiu részére Kövesd Péterné V. ker . 
Aug. 16-tól 10 nap Mikósszéplak 1 leány " Ötvös Ágnes Xin. ke r . 

A beutalókat 1 hónappal a beutalás megkezdése előtt dr.. Szabó Sándorné SZB gazdasági fele-
lősnél kell befizetni, ezután a szakszervezeti könyvekbe Máthé Imréné i r ja be, majd tölti ki 
a beutalókat. 
Ha a beutalókat a megadott határidőre nem veszik át, akkor azt ugy tekintjük, mint lemondást, 
és másik kollégának adjuk át . 
Felhívjuk a figyelmet, hogy f ő s z e z o n b a n (VI. 5-IX.5.) csak 2 évenként lehet üdülni. 
SZOT beutalót kizárólag érvényes szakszervezeti tagsággal lehet igépybe venni. 

BALATONFÜREDI NYÁRI CSALÁDOS ÜDÜLTETÉS 

1984. julius 18-tól augusztus 31-ig ebben az évben is béreljük Balatonfüreden (Vak Boty-
tyán u. 6.) az IBUSZ szobákat. 

Turnusonként 14 személyt tudunk elhelyezni, három 4 ágyas és egy két ágyas /csukott 
veranda/ szoba áll rendelkezésünkre, konyha, fürdőszoba használattal. A 4 ágyas szobák té-
rítési dija naponként 120.-Ft , a 2 ágyas szobának napi 30 . -F t . 

Lehetőség van a r ra is , hogy nagyszüleiekéi együtt vehessék igénybe az üdülést, a kedvez-
mény ebben az esetben a nagyszülőkre is vonatkozik. Amennyiben azonban nem közvetlen csa-
ládtaggal kívánnak üdülni, ugy az illető részére az IBUSZ által meghatározott napi költséget 
100.-Ft/személyenként, kell téríteni. 

* 



A k ö v e t k e z ő t u r n u s o k a t i n d í t j u k : 

junius 18-tól - julius l - ig 14 nap 
julius 2-től - julius 15-ig 14 " 
julius 16-tól - julius 29-ig 14 " 
julius 30-tól -augusztus 12-ig 14 " 
augusztus 12-től - augusztus 23-ig 11 " 
augusztus 24-től - augusztus 31-ig 8 " 

Kérjük a jelentkezéseket 1 984 . á p r i l i s 2 0 - i g írásban /az üdülésben részt venni kívánók 
adatainak pontos feltüntetésével/ Máthé Imréné nevére beküldeni, 

K i t ü n t e t é s 

Kelecsényi Istvánné, a X. kerületi főkönyvtár csoportvezetője a Nemzetközi Nőnap alkal-
mából SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT kitüntetésben? nyugállományba vonulásuk alkalmából Har-
gitai Nándorné, a HFO főosztályvezető-helyettese SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT kitüntetésben, 
27 éves szolgálatáért EM LÉKPLAKETT-ben, Kováts Sándorné, a X. kerületi főkönyvtár könyv-
tárosa FSZEK KIVÁLÓ DOLGOZÓ kitüntetésben, Tóth Sándorné, a XVI. kerületi főkönyvtár fő-
könyvtárosa SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT kitüntetésben részesültek. 
A 

U j m u n k a t á r s 

Halász Judit könyvtáros /XVIII. kerületi főkönyvtár/. 

K i l é p t e k 

Bánfalvi Péter szakmunkás /TMK./ , Dömötörné Petri Ágnes fiókvezető /III. kerületi 
főkönyvtár/. 

N y u g d í j b a v o n u l t 

Komáromi Andrásné raktárkezelő a / ü l . kerületi főkönyvtár munkatársa/. Egészséget 
és jó pihenést kívánunk! 

S z ü l e t é s 

Szeginé Hammel Erzsébetnek /VIH. kerületi főkönyvtár/ Zsolt nevü kisfia, Szemmelweisz 
Ilonának /XV. kerületi főkönv-tár/ Mátyás nevü kisfia és Szilasi Bertalannénak /szerzeménye-
zési és feldolgozó os ztály/ Zsófia nevü kislánya született. 
A szülőknek és a kisbabáknak jó egészséget kívánunk! 

SZEMÉLYI HÍREK 

BETÖLTETLEN ÁLLÁSHELYEK 

Budapest-gyűjtemény 
IV. ker . főkönyvtár gyermekrészlege 
XH. ker . főkönyvtár 
XV. ker. fiókkönyvtár 
XVII. ker . fiókkönyvtár 
iskolában működő kettős funkcióju 
XIX. ker . főkönyvtár 
XXI. ker . fiókkönyvtár 
Mozgókönyvtár 

könyvtáros 
gyermekkönyvtáros 
könyvtáros 
gye r me kkö ny vt á ro s 

felsőfokú 
közép- v. felsőfokú 
közép- v. felsőfokú 
közép- v. felsőfokú 

gye rmekköny vtáros 
tájékoztató könyvtáros 
fiókvezető 
könyvtáros 

könyvtár-pedagógus 
felsőfokú 
felsőfokú 
közép- v. felsőfokú 
/400 Ft munkaköri pótlék/ 


