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NYITÁS UTAN NEGY HÓNAPPAL 
A BÉKÁSMEGYERI GYERMEKKÖNYVTÁRBAN 

Könyvtárunk négy hónappal ezelőtt 
nyilt a békásmegyeri lakótelepen. A 
nyitást hosszas várakozás, rengeteg 
érdeklődés előzte meg, mely - sze-
rencsére - mind a mai napig tart. 

Az eseményről levélben és személye-
sen értesítettük az érdekelt isko-
lák igazgatóit és pedagógusait. Már 
első nap a kölcsönzés kezdete előtt 
fél órával osztályt fogadtunk, és 
bizony kicsit nehezen álltuk a sa-
rat este 7 óráig. Első napi olvasó-
forgalmunk 127 kölcsönző és nagyon 
sok kíváncsiskodó volt. A gyerekek 
örömmel vették kezükbe a sok szép, 
uj könyvet és a polcokon hamarosan 
fogyni kezdtek a kötetek. 
Két hét alatt /december 31-ig/ 483 

gyerek iratkozott be. Azóta termé-
szetesen fokozatosan csökken a na-
ponta beiratkozó olvasók száma, de 
ez nem jelenti azt, hogy az érdek-
lődés is. Április elején már több 
mint 1700 a beiratkozott olvasónk 
száma. 
Kezdetben könyvállományunk alig ér-
te el a 7500 kötetet. Szerencsére 
sokan a segítségünkre siettek, pl. 
a 1/3. gyermekkönyvtárból 700 köte-
tet, a III. kerület könyvtáraiból 
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kb. 800 kötetet, a IX. kerületi fő-
könyvtárból 700 kötet gyerekkönyvet 
válogattunk magunknak. Útban van már 
a duplum raktárból is több mint 
1000 könyv. 
Sajnos a kézikönyvtárunk szegényes. 
Nagyon sok alapvető mü hiányzik, a-
mely igen megneheziti a tájékoztató 
munkát. Természetesen, ha jut rá idő! 
Általában a délutáni kölcsönzések 
alkalmával 150-170, néha 200 gyerek 
is jön a könyvtárba. Szivesen kér-
dezgetnének, mesélnének, de sajnos 
nem lehet, mert egyik percben köl-
. csönzünk, a másikban már egy nagy 
adag könyvet kell visszaosztanunk, 
hogy minél többféle könyvből válo-
gathassanak az érdeklődők. 
Csoportok /őrsök, szakkörök/ és osz-
tályok is sürün látogatnak el hoz-
zánk. Szinte hivni sem kell a peda-
gógusokat, csak egyszerűen beállí-
tanak 30-35 gyerekkel. Természete-
sen ilyenkor nem megy minden simán, 
főleg, ha előre bejelentett osztály 
is tartózkodik már a könyvtárban. A 
gyerekek élvezik a szabadságot, a 
jövés-menést a polcok között, alkal-
manként még egy kis vidám.zenehall-
gatásra is sor kerülhet. Néhány pe-
dagógus már érdeklődött, hogy könyv-
bemutató foglalkozásokon kivül lesz-
e más is. De erre semmi biztatót nem 
tudtunk és egy darabig még - ugy ér-
zem - nem is tudunk mondani. Erőnk 
és időnk nincs hozzá! 
Könyvtárunk az egyetlen gyermekkönyv-
tár a kerületben, amely szombaton 
is nyitva tart délelőtt 9 és 13 óra 
között. Ez sikeres kezdeményezésnek 
bizonyult a gyerekek és szüleik 
szempontjából, hiszen átlag 50-60 
gyerek fordul itt meg egy-egy déle-
lőtt. 

Az óbudai Művelődési Házzal közösen 
minden második szombaton egyórás mű-
sor van a könyvtárban. A programok 
elég változatosak: a mesemondástól a 
pantomimen, bábjátékon keresztül 
több szereplős mesejátékokat is hall-
gathatnak a gyerekek. Tulajdonkép-
pen ezek a rendezvények már a szabad 
időnkben történnek, és inkább a la-
kótelepi népmüvelés keretei közé 
tartoznak, de propagandának kiváló-
an alkalmasak. Egyelőre nem vagyunk 
rászorulva a könyvtár propagálásá-
ra, de a feliratainkon /amelyek 
szépek, figyelemfelkeltőek/ és a 
szórólapjainkon kivül más propa-
gandánk nincs. És bizony van, aki a 
gyerekek szájhagyománya utján érte-
sül arról, hogy felnőtt könyvtár 
is működik a lakótelepen. 
Az iskolákkal való kapcsolatot na-
gyon megneheziti a telefon hiánya. 
Komoly levelezést folytatunk a pe-
dagógusokkal osztálylátogatás ügyé-
ben. Kispostásainktermészetesen a 
gyerekek, akiknél - véleményem sze-
rint - megbizhatóbb lenne a tele-
fon. 
Végül néhány mondat arról, hogy 
mindez mekkora helyen, milyen körül-
mények között történik. Könyvtárunk 

2 
170 m alapterületű, lakótelepi la-
basházbeépités során épült. Szép, 
Ízléses, világos, nincs telezsúfol-
va polcokkal, ellenben jónéhány 
betonlábazat zavarja az átlátást. 
Minden festve van, ami ugyan olcsó, 
de nem vészélytelen egy gyermek-
könyvtárban, ahol bizony szaladgál-
nak is a gyerekek. Merabona polca-
ink vannak, melyek kissé magasak, 
és kicsit billegnek, ha hozzányú-
lunk. A kölcsönzőpultunkat is kezd-



jük kinőni, hiszen már - asztalhi-
ány miatt - az ölünkben vagyunk 
kénytelenek irni az uj beiratkozó-
kat. Szűkölködünk még fogasokban, 
néha székekben is, amelyeket rész-
ben un. pihenőpárnákkal sikerült 
pótolnunk. Ezeket nagyon szeretik 
a gyerekek. 
Fázni csak kölcsönzési időn kivül 
szoktunk, amikor belső munkákat kell 

végeznünk. Minden norma és mérés 
ellenére a 17-18 fok ülő munkához 
kevés ! 
Minden nehézség ellenére igyekszünk 
a lehetőségekhez mérten az igénye-
ket kielégiteni és ugy viselkedni 
az olvasókkal, hogy ne vegyék ész-
re rajtunk a fáradtságot, csak az 
igyekezetet. 

Góger Róbertné 

ÉS A FELNŐTT KÖNYVTÁRBAN 

Békásmegyer úgynevezett alvóváros, 
60000 lakosának helyben se mozija, 
se művelődési háza nincsen. Ezért 
is készültünk lelkes és kitar.tó 
munkával a könyvtárnyitásra, s már 
a pakolás közben több könyvet elő-
jegyeztünk leendő olvasóinknak az 
"ablakon keresztül". 1983. decem-
ber 14-én nyitottunk, amiről az új-
ságokból, a TV hiradó rövid beszá-
molójából, a kerület könyvtárosai-
tól és a lakások postaládáiba be-
dobott szórólapokról szereztek tu-
domást a telep lakói. Az olvasók 
érdeklődése fölülmulta várakozá-
sunkat: szinte megrohanták a könyv-
tárat, s két hét alatt közel 400-
an iratkoztak be. Jelenleg 1300-an 
kölcsönöznek rendszeresen, egy-egy 
délután 80-120 olvasó cserél köny-
vet, 10-20 az uj beiratkozó, s bi-
zonyára még többen jönnének, ha 
már elkészültek volna azok a hirde-
tőtáblák, amelyeket közel egy éve 
rendeltünk meg a propagandaosztály-
tól. 
Sok olvasónk naponta jön könyvet 
cserélni, vagy folyóiratot, újságot 

olvasni, a kézikönyvekből jegyzetel-
ni, böngészni. Meglepően igényes kér-

désekkel fordulnak hozzánk, pl. a 
szociológia, a néprajz, a régi és 
az uj indiai művészet köréből, s 
számtalan gyesen levő kismama kér 
segitséget nevelési problémáihoz. 
Nemcsak a telepen lakó középiskolá-
sok, szakmunkástanulók jönnek, de a 
7., 8. osztályosok tanárai is szin-
te naponta küldik hozzánk a diákokat 
kutatási témákkal kiselőadásokhoz, 
versenyekhez, dolgozatokhoz. Részük-
re könyvtárbemutató foglalkozásokat 
is tartunk, amelyeken részletesen 
megismertetjük őket a katalógusok, 
kézikönyvek használatával, gyakor-
lati feladatok segítségével. /A te-
lepen jelenleg még nincs középisko-
la./ Magas a nyugdijas olvasók szá-
ma is, akik beszélgetni is szeret-
nének: sokan más kerületből, saját 
kertes házból szanálás miatt kerül-
tek ide, igy igen magányosak, elke-
seredettek. Az emiitett olvasói kö-
rön kivül főleg munkások alkotják 
olvasótáborunkat. Ezért nagy a mű-
szaki, technikai témák iránt az ér-
deklődés, s pl. a számítástechnikai 
müvekhez csak előjegyzés utján jut-
nak hozzá olvasóink. Tekintettel a 
kevés helyre, az alacsony könyvbe-



szerzési keretre, a nagy forgalom-
ra, a könyvtárközi kökcsönzéshez is 
elengedhetetlenül szükséges lenne a 
telefon, amelyet a posta dolgozói 
már 3 hónappal ezelőtt kihoztak és 
felszereltek volna, ha meglenne hoz-
zá a 15 méter kábel, amit a ház má-
sik oldaláról kellene átvezettet-
nie intézetünknek. Mint megtudtuk, 
"ez nem olyan egyszerű", de talán 
ennyi olvasóért érdemes lenne neki-
látni ennek a "bonyolult" feladatnak. 

Nagyon örülünk annak, hogy sokan már 
belépéskor a katalógust keresik, il-
letve mikor felhivjuk rá a figyel-
met, szivesen ismerkednek használa-
tával. Rendkivül nagy igény van az 
elmélyült tájékoztató munkára, aján-
lásra, de mivel csak ketten vagyunk, 
sokszor az adminisztrációt, a pa-
kolást, a polcok feltöltését is ne-
hezen győzzük. Pedig egyik fő cé-
lunk - ismerve a lakótelepen élők 
kulturálisan hátrányos helyzetét -
maximálisan kiszolgálni őket műve-
lődési törekvéseikben, kellemes, 
nyugodt közösségi teret biztositva 
számukra. Ezért is fontos lenne -
legalább a következő idényre - meg-
javítani a fűtési rendszert, mert 
télen 16-17°C-ban az olvasóknak ka-

bátban ülni, nekünk bélelt csizmában 
és sipulóverben dolgozni kellemet-
len. Eddig minden nálunk helyettesi-
tő és szombat délelőtti ügyeletet 
tartó kolleganőnk, valamint a hosz-
szabb ideig bent tartózkodó olvasó-
ink szóvá tették már a hideget. /De-
cember közepe óta kolleganőm is és 
én is egy-egy hónapot voltunk az em-
iitett körülmények miatt betegállo-
mányban./ Ezen a tényen nem változ-
tat, hogy másfél méter magasságban, 
a könyvtár közepén az előirásos 18°C-
t mérték a Központ és a Távfűtő Mü-
vek dolgozói, ugyanakkor a linóleum-
mal leboritott betonpadló árasztja 
a hideget. A mezőgazdasággal ellen-
tétben, mi reméljük, a tavasz száraz 
lesz, mert eddig minden eső után be-
ázott a helyiségünk, számos könyv-
ben kárt okozva. 
Talán nem túlzok, ha az eddigiek 
alapján ugy látom, hogy velünk együtt 
az olvasók is szeretik és nagyon fon-
tosnak tartják ezt a könyvtárat. E-
zért arra törekszünk, hogy színvona-
lasabban tegyünk eleget feladataink-
nak, ehhez azonban emiitett gondja-
ink gyors és végleges megoldására 
volna szükség. 

Ecsedy Éva 

MŰHELY 
Az ÂKV és ujabban a Könyvértékesitő 
Vállalat is hirdetéseiben, megren-
delőlapjain egyre gyakrabban ajánl 
vásárlásra reprint technikával meg-
jelent, vagy megjelenő könyveket. A 
kiadók világszerte régen élnek ez-
zel az egyszerű, viszonylag gyors 
és olcsó kiadási lehetőséggel, s 
nemcsak egy-egy müvet, hanem egész 

A REPRINTRŐL 

sorozatokat jelentetnek igy meg. Ná-
lunk a reprintek sora Szinnyei Jó-
zsef: Magyar irók élete és munkái 
cimü alapvető kézikönyvének utánnyo-
másával kezdődött el 1980-ban. A ti-
zennégy kötetes sorozatot a Magyar 
Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egye-
sülése jelentette meg. Ezt követte 
az ÁKV-nak az a kezdeményezése, hogy 



évente négy-hat müvet reprintben ad 
ki. ötven kötetes kiadványtervet ké-
szítettek, elsősorban a gyűjtők és 
a kuriózumokat kedvelők igényeit fi-
gyelembe véve, de a terv tartalmaz 
csak szakembereket érdeklő kéziköny-
veket is. Az eddig megjelentek között 
vannak szakácskönyvek /Úri,és közön-
séges konyhákon meg-fordult Szakáts-
könyv. 1801.; Kugler Géza: A leg-
újabb és legteljesebb nagy házi cuk-
rászat. 1905./, metszetekkel diszi-
tett albumok /Alt Rudolf: Buda-Pest. 
1845.; SzereÍmey Miklós Balaton al-
buma. 1851./, de kiadták Bartal An-
tal: A magyarországi latinság szó-
tára. 1901. cimü munkáját is. Né-
hány cim a tervek közül: Erdős Jó-
zsef: Magyar fürdő-kalauz. 1911.; 
Fényes Elek: Magyarország geographi-
ai szótára 1-2. 1851.; Herman Ottó: 
A madarak hasznáról és káráról.1901. 
Pauler Gyula: A magyar nemzet tör-
ténete az Árpádházi királyok alatt 
1-2. 1821-1822.; Szabó József -
Török István: Tokajhegyaljai album. 
1867. A későbbiekben tematikailag 
szélesiteni kivánják a reprintek kö-
rét. Kalendáriumok, atlaszok, tér-
képek, helységnévtárak, folyóiratok, 
újságok utánnyomását is tervezik. 

A Könyvértékesitő Vállalat 1983-ban 
kezdett el foglalkozni a reprint ki-
adásokkal. ők elsősorban nem a ma-
gánvásárlók számára tervezik kiad-
ványaikat, bár ilyen kedvet is meg-
próbálnak kielégiteni egy-egy sza-
kácskönyv vagy például régi játék-
kártyákat bemutató kiadvány megje-
lentetésével. Tervük, hogy ismétel-
ten hozzáférhetővé tesznek kutatók, 
könyvtárak által - viszonylag kis 
példányszámban - igényelt müveket 

is. A "Tudománytár" elnevezésű so-
rozatban hamarosan két mü jelenik 
meg. Az egyik Soltész-Szinyei: ógö-
rög-magyar szótára, mely az 1875-ben 
Sárospatakon megjelent nagyszótár 
utánnyomása. A másik Bodor Antal: 
Magyarország helyismereti irodalma 
/1527-1944/ cimü, a történészek, 
könyvtárosok, helyismereti kutatók 
számára nélkülözhetetlen kézikönyve. 
A KÉV a továbbiakban - többek között 
- a Peez Vilmos által szerkesztett 
Ókori Lexikon, és Gulyás Pál Bibli-
ográfiai Kézikönyvének megjelenteté-
sét tervezi. A vásárlók és az egész 
könyvszakma számára örvendetes, hogy 
a hivatalos kiadók ilyen jellegű 
tevékenységéhez két könyvterjesztő 
cég csatlakozott. Kiegészitve az 
Akadémiai Kiadó és a Magyar Helikon 
egész müveket, vagy kötetek egy ré-
szét reprintben megjelentető munkás-
ságát /például az Erdei Ferenc élet-
mű-sorozat kötetei, a Filozófiai í-
rók Tára munkái, vagy a Nyugat évfo-
lyamai /. 
Az a technikai lehetőség, amelyet 
ez a kiadási forma nyújt, s az a 
tény, hogy bővült a reprintet meg-
jelentetők köre, a könyvtárosokat 
mindenképpen azoknak a lehetőségek-
nek a keresésére kell hogy ösztö-
nözzék, mellyel alapvető fontossá-
gú /aukciókon esetleg csak irreáli-
san magas áron hozzáférhető/ müvek 
megjelentetését segithetik elő. Eh-
hez a könyvszakma és a könyvtári 
szakemberek egymás érdekeit figye-
lembe vevő együttes gondolkodása 
szükséges. Ezt volt hivatott segite-
ni a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
elnöksége és Módszertani Munkabizott-
sága által szervezett összejövetel 



1983. novemberében. Győri Erzsébet, 
a KÉV Könyvtárellátó Főosztályának ve-
zetője és Kollin Ferenc az ÁKV igaz-
gatóhelyettese ismertették elképze-
léseiket, terveiket. Az akkori be-
szélgetés, és az eddig megjelent 
munkák ismeretében két kérdés kiván-
kozik megfogalmazásra. 
1. A reprinttel foglalkozók tervei-
ben helyenként átfedések látszanak, 
s az érdekeltek esetenként még egy-
mással sem egyeztették elképzelései-
ket. /Ez, remélhetőleg, azóta meg-
történt./ Mindenképpen egy átfogó, 
a reprint kiadásban érdekelt vala-
mennyi intézmény által egyeztetett 
utánnyomási terv készitése lenne 
szükséges. Ebben helyet kaphatnának 
a legfontosabb hazai szakfolyóira-
tok, a tudományos irodalom klasszi-
kusai, alapvető bibliográfiák, lexi-
konok. Mindazon munkák, melyek az 
egyetemisták, főiskolások által for-
ráskiadványként használhatók, s azok 
is, melyek a könyvtári tájékoztatás-
ban nélkülözhetetlenek. 

2. Mindkét vállalat képviselői mege-
rősitették, hogy készek a könyvtárak 
igényeinek figyelembevételére. Vár-
ják a javaslatokat annak ellenére, 
hogy az általuk a könyvtárakba el -
juttatott, az újrakiadásra javasla-
tot kérő kérdőiveikre :kevés érdemi 
választ kaptak. /A KÉV 1983-ban öt-
száz könyvtár igényeit tudakolta, s 
csak százegy választ kapott vissza./ 

A magyar nyelvű források reprint 
formában történő megjelentetésének 
szorgalmazását, egy átfogó kiadvány-
terv összeállítását a könyvtáraknak 
intenzivebben kellene támogatni. E-
zeknek az igényeknek az összegyűj-
tésében, közvetítésében az MKE Mód-
szertani Munkabizottsága is szíve-
sen részt vállalna, hiszen ez a 
program magába rejti régi értékeink-
nek az igénylők szélesebb köreihez 
való eljuttatását. Ezért érdemes, 
s kell is vele foglalkozni. 

Jakubecz Ilona 

ÚJ MIKROFILM A ZICHY-KÓDEXROL 

Felhívjuk kollegáink, elsősorban az 
olvasószolgálatban dolgozók figyel-
mét, hogy a Zichy-kódexről a példány 
alapján uj, teljes felvétel készült 
a Széchényi Könyvtár Kézirattárának 
szívességéből. A már birtokunkban 
levő negativ felvétel a kódex meg-
viselt állapota miatt ezentúl kizá-
rólagos alapja lesz fotómásolatok 
készítésének, s rövidesen megkapjuk 
az uj diapozitivot is. Az uj felvé-
tel a korábbi mikrofilmektől elté-
rően a kódex teljes anyagát tartal-
mazza, az üres lapokkal együtt, a 

jelenlegi kötés sorrendjében. /Az 
1968-as kötés a korábbi előzéklapot 
tévesen a hiányzó 198. levél helyé-
be kötötte, egyébként a kötés a fó-
liálás rendjében történt./ íly módon 
a kódex kézbevétele nélkül is bizto-
sítva lesz azoknak a másolatkérések-
nek a gyors és pontos teljesitése, 
amelyeket a szakirodalom alapján 
lapszám megjelöléssel kérnek tőlünk, 
illetve külföldi kérés esetén az 
OSZK-tól. Az 1943-ban készült mikro-
filmről és másolatairól /Mfilm 9/129, 
9/810-811/ a kódexszel történt ösz-



szevetés során ugyanis kiderült, 
hogy nemcsak hogy nem tartalmazták 
annak teljes anyagát, de önkényes 
sorrendben, illetve tartalmi össze-
függések alapján, a fóliálást fi-
gyelmen kivül hagyva fotózták egy-
más után előbb a szonetteket tar-
tarlmazó jelöletlen verzókat, majd 
az épitészeti traktátustól kezdve 
/f. 89 b/ részben mindkét oldalt, 
végül ugyancsak hiányosan a rajzo-
kat tartalmazó, kihagyott rektókat 
a f. 29-64-ig. 

A GYERMEKKÖNYVTÁRAKBAN 

Pesthidegkuton a Szabadság utcai fi-
ókkönyvtár zenebarát szakköre leg-
utóbbi két összejövetelét március 
13-án, illetve 27-én tartotta. A 
6. és 7. osztályos tanulók közül 
120-an kapcsolódtak be a Tanácsköz-
társaság tiszteletére március 21-én 
létrehozott országos úttörő riadó-
láncba. 
A 19 - 65 - 84 kódjelű uttörő-ria-' 
dó-akció a San Marco utcai gyerek-
könyvtárban 130 kisdobost és úttö-
rőt mozgósitott. A Zápor utcai is-
kolások Kazinczy-versenyére ugyan-
itt került sor március 28-án. Csil-
laghegyen március 14-én emlékeztek 
meg az 1848-1849-es forradalomról 
és szabadságharcról. Egy héttel 
később pedig az első osztályos paj-
tások verssel és dallal köszöntöt-
ték a tavaszt. Békásmegyeren a Dömös 
utcai gyerekkönyvtárban február 14-
én farsangi álarcokat készitettek 
és rejtvényfejtésben vettek részt 
a pajtások. 
A Liszt Ferenc téri gyermekkönyvtár-
ban március elsején Firon András 

E korábbi mikrofilmek az uj elkészül-
tével mégsem válnak feleslegesekké, 
mivel egyes lapoknak a körülvágás 
előtti, csonkitatlan állapotát őrzik, 
több esetben értékes szövegrészt 
vacrv rajzot örökitve meg. /Pl. f. 
52b, 103-105b, 121a, 134b stb./. Cél-
szerű lenne a régi és uj mikrofilmek 
párhuzamos használatát lehetővé ten-
ni két leolvasó készüléken. 
Az Országos Széchényi Könyvtárnak 
ezúton is köszönetet mondunk a filmek 
elkészítéséért. 
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EZ TÖRTÉNT 
közreműködésével politikai vitakört 
rendeztek. Az ujságiró aktuális 
kül- és belpolitikai kérdésekről be-
szélgetett a gyerekekkel előre be-
küldött kérdések alapján. Március 
3-án Wacha Imre nyelvész irányításá-
val nyelvi játékokat játszottak. A 
Vörösmarty utcai iskola negyedikesei 
a "Tüskevár" állatvilágával ismer-
kedtek március 7-én és 13-án. A"NO, 
,megálljcsak" cimü rajzfilm-össze-
állitás megtekitésére március 10-én 
került sor. A Lovag utcai iskolások 
Kazinczy-versenyének iskolai döntő-
jét március 15-én rendezték meg. 
Both Előd az Uránia Csillagvizsgáló 
munkatársa március 17-én folytatta 
a bolygókról elkezdett vetitettké-
pes előadás-sorozatát. A Népköztár-
saság uti iskola harmadikosai már-
cius 22-én és 28-án Fekete István: 
"A koppányi aga testamentuma" cimü 
könyvéről beszélgettek. Ugyanebből 
az iskolából a negyedikesek Lengyel 
Balázs: "A szebeni fiuk" cimü köny-
véről cseréitek véleményt március 
27-én. 



"Törököt fogtak", ám nem eresztette 
el őket... a Mérnök utcai harmadi-
kosok játékára március 6-án került 
sor. A Bartók Béla uti negyedikesek 
március 8-án 1848. március 15-éről 
emlékeztek meg. A Mérnök utcai har-
madikosok március 9-iki foglalkozá-
sának témája Budapest és a XI.kerü-
let története volt. A Szakasits Ár-
pád útiak farsangjának jelmondata: 
"Kivisszük a betegséget, behozzuk az 
egészséget" - március 13-án "fémje-
lezte" az egybegyűlt sokadalom han-
gulatát . 
"Virágokból szőtt ruháját a tarka 
rét már himezi" - hangzott a Kani-
zsai uti óvodások tavaszköszöntője 
március 21-én. A Mérnök utcai harma-
dikosok 22-én a magyarországi török 
világot tanulmányozták. A Magyar 
Nemzeti Muzeummal közös szervezésben 
került sor az "őskor - idegen népek 
kulturája" cimü, "Keressük a könyv-
tárban!" - rendezvényre március 24-
én. A "Kagylózene" cimü rádióműsor 
felvételére március 27-én került 
sor. 
Az őrmezői könyvtárban a hatodiko-
sok március 1-én Debussy zenéjével 
ismerkedtek. Ugyanezen a napon és 
26-án Móra Ferencre emlékeztek a 
könyvtár kis olvasói. A hónap folya-
mán több izben tartottak az 184 8-
1849-es forradalom és szabadságharc 
témaköréből foglalkozást. A könyv-
tári szakkör március 13-iki foglal-
kozásának témája a magyar könyv 
története volt, ez alkalommal a 
nyelvemlékekkel /ómagyar Mária Si-
ralom, Halotti Beszéd/ foglalkoz-
tak. 29-én a fonotéka klub tagjai 
ismerkedtek Liszt Ferenc zenéjével. 
Albertfalván a március elsejei fog-

lalkozáson a XIX. század végi Ma-
gyarország kulturális életéről esett 
szó. 27-én az ötödik osztályosok 
Mozart zenéjével ismerkedtek. Már-
cius 28-án pedig a földrajzszakkör 
tartotta Budapest nevezetességeit 
tárgyaló összejövetelét. 
A Dagály utcai főkönyvtár munka-
társai március 20-án vezették át a 
nyolcadikosokat a felnőtt könyvtár-
ba. 26-án és 29-én Ady-verseknek 
szentelt, hagyományos ünnepi irodal-
mi óra színhelye volt a könyvtár. A 
Lehel utcai fiókkönyvtárban március 
13-án Zichy Mihályról és Grúziáról 
hallgattak és láttak előadást /ki-
állítást/ a nyolcadikosok. Március 
22-én "Jókai Mór és A kőszivü ember 
fiai" cimmel vetélkedőt rendeztek 
a hetedik osztályosok részére. A Tö-
möri köz 7. szám alatti fiókkönyv-
tárunkban március 16-án a Tanácsköz-
társaságról gyűjtöttek irodalmat a 
harmadikos napközisek. A munkára 
délután 4 óra után került sor, a-
mikor is "nehezen ment a munka, ami 
nagyfokú nyugtalanságban nyilvánult 
meg." 13-án és 20-án megemlékeztek 
a Tanácsköztársaság 65. évforduló-
járól. A foglalkozás minden bizony-
nyal sikerült, mert "A tanitó néni 
szerint megértették belőle a gye-
rekek, amit meg kívántunk értetni." 
27-én olvasási verseny színhelye 
volt a könyvtár, melyet a tanitó 
néni bonyolított le, a könyvtár 
dijazott. "Nagyon nagy színvonalbe-
li különbségek -voltak a gyerekeknél. 
Igaz, négy óra után már fáradtak is 
voltak." 29-én és 30-án Benedek 
Elek: "Az égigérő fa" cimü meséjét 
beszélték meg a második osztályos 
pajtások. 



A XV. kerületi főkönyvtárban a Ma-
gyar Nyelv Hete alkalmából március 
27-én játékos nyelvi vetélkedőt ren-
deztek. A XV/2-es fiókkönyvtárban 
március 13-án történelmi tárgyú fog-
lalkozást tartottak, amelyen a Má-
tyás királyról és koráról szerzett 
korábbi ismereteiket frissítették 
fel, illetve gyarapították a gyere-
kek. Március 16-án előbb a Tanács-
köztársaság kikiáltásának 65. év-
fordulójáról emlékeztek meg a Hár-
tyán közi iskola 6/c. osztályának 
tanulói, majd - a Magyar Nyelv Hete 
keretében - Bedő István nyelvész 
szakavatott irányításával 26 ötödik 
osztályos pajtás nyelvi játékban 
vett részt. A XV/4-es fiókkönyvtár-
ban március 20-án anyanyelvi játé-
kokat játszottak. 
A XVI. kerületi Veres Péter uti fő-
könyvtárban március 21-én a "Három 
tavasz ünnepe" rajzversenyt bonyo-
lították le - ez volt a 19 - 65 -
84 riadólánc első állomása. 22-én 
és 23-án a tavaszi népszokásokkal 
foglalkoztak a másodikos és harmadi-
kos napközisek. 
A kispesti főkönyvtárban március 
1-én és 6-án a mai magyar költészet-
tel foglalkoztak. 8-án Egyiptom kul-
túrtörténeti emlékei, 13-án az ál-
latok és a növények voltak a foglal-
kozások tárgyai. Március 14-én az 
állatok farsangját, 20-án pedig já-
tékos költői versenyt tartottak a 
könyvtárban. Március 21-én került 
sor a Tanácsköztársaság-vetélkedőre. 
A hónap végén /28-án/ pedig az év-
szakok művészi megjelenítéséről tar-
tottak foglalkozást. A XIX/3-as fi-
ókkönyvtárban március 1-én az igaz-
ságos Mátyás királyról tartottak 

előadást. 6-án és 20-án Meseország-
ban tettek látogatást az ifjú olva-
sók. Március 13-án az 1848-as forra-
dalomra emlékeztek. Végezetül: már-
cius 27-én a romantikus zene került 
napirendre. A XIX/4-es fiókkönyv-
tárban március elsején másodikosok 
számára rendeztek tréfás vetélke-
dőt. 6-án a harmadikosok ismerked-
tek meg a könyv, a könyvnyomtatás 
útjával hazánkban. 
A tavaszról beszélgettek március 
6-án a XX. kerületi könyvtárban is. 
A soroksáriak kitartóan ápolják la-
kóhelyük hagyományait, ennek megfe-
lelően a Marx Károly uti iskola hon-
ismereti szakkörének tagjai március 
9-én soroksári sétán vettek részt. 
Március 23-án játékos földrajzi ve-
télkedőt rendeztek. A hónap utolsó 
foglalkozása pedig 27-én zajlott le, 
ez alkalommal a magyar szinjátszás 
és drámairás kezdeteiben mélyedtek 
el a Marx Károly uti iskola iroda-
lom szakkörének tagjai. Pesterzsébe-
ten a Jókai Mór utcában március 6-
án játékdélelőttel nyitották a fog-
lalkozások sorát. Másnap az 1948. 
március 15-i forradalomról emlékez-
tek meg. Március 21-én került sor 
a 622. számú Lázár Vilmos Úttörő-
csapat Kazinczy-versenyére. 

HELYESBÍTÉS 

A Könyvtári Hiradó márciusi számá-
ban tévesen jelent meg a balatonfü-
redi nyári családos üdültetés kez-
detének időpontja. Helyesen: junius 
18-a. 
Máthé Imréné változatlanul továbbra 
is várja a jelentkezéseket! 



A FELNŐTT KÖNYVTÁRAKBAN 

A VII. kerületi főkönyvtár szakol-
vasótermében március 8-án a Nyugat 
cimü folyóiratról tartottak videó-
val és hanglemezzel illusztrált elő-
adást. Ugyanezen a napon Arany János 
"Walesi bárdok" cimü balladájának 
video-változatát tekintették meg a 
Németvölgyi uti iskola nyolcadikosai. 

A kőbányai főkönyvtárban március 9-
én tartották az I.László Gimnázium 
pedagógiai fakultációjának szakórá-
ját, amelyen az óvodai bábozás mód-
szertanáról esett szó. Március 26-
án a "Körösi Csorna Sándor utja" or-
szágos vetélkedő résztvevőinek tar-
tottak előadást és tájékoztatták ő-
ket a szükséges dokumentum- és for-
rásanyagról. Március 27-én került 
sorra a "Biblia - a világfólklór leg-
szebb könyve" cimü művelődéstörténe-
ti előadássorozat hatodik részére. 
28-án - a Hazafias Népfront X.kerü-
leti Bizottsága, a X. kerületi Ta-
nács és a FSZEK szervezésében első 
izben találkoztak a kerületben dol-
gozó szakszervezeti, iskolai és mű-
szaki könyvtárosok. Az eseményről 
következő számunkban részletesen 
beszámolunk. Ugyanezen a napon a 
"Kell a jó könyv" - pályázat kere-
tében Bakcsi György irodalomtörté-
nész előadása hangzott el. A műsor-
ban közreműködött Dévai Nagy Kamil-
la, Dunai Tamás, Medgyesi Mária és 
Szokolay Ottó. 
Kelenföldön március folyamán négy 
alkalommal került sor a "Beszélge-
tések anyanyelvünkről" cimü sorozat 
előadásaira. A foglalkozásokat min-
den esetben dr.Horváth Mária nyel-

vész, az ELTE docense vezette. Már-
cius 8-án "Kertészkedés mérgek nél-
kül" cimmel dr.Bálint György mező-
gazdász előadását hallgatták meg az 
érdeklődők. 17-én dr.Eisler János 
művészettörténész a romantika művé-
szetéről tartott előadást. Március 
27-én Kurtán Sándor és Gémes Pál a 
mai kapitalizmus politikai mozgalma-
iról beszéltek. 
A Böszörményi uton március 23-án 
Hanák Péter "Magyarország nemzeti-
ségi politikája a XIX. század máso-
dik felében" cimmel tartott előa-
dást. 27-én pedig "rendkivüli iro-
dalomórára" került sor, melyet 
Tverdota György tartott Ady szerel-
mi lirájáról a Kossuth Lajos Köz-
gazdasági Szakközépiskola harmadiko-
sainak . 

A ZENEMŰ-ÉS HANGTÁRAKBAN 

Kelenföldön március 3-án Lukin László 
előadása hangzott el a zenei roman-
tikáról. Károlyi Pál zeneirodalom 
óráit a hónap során négy alkalommal 
hallgathatták az érdeklődők. Már-
cius 14-én Marosfalvi Imre "Hogyan 
hallgassunk zenét?"cimü sorozatá-
nak részeként, a barokk és klasszi-
kus szonátaformákról tartott előa-
dást. 19-én a Svéd Sándor Hanglemez-
klub tartotta meg foglalkozását. 
Március 26-án rendezték meg a XI. 
kerületi zeneiskola gordonka- és 
zongora tanszakának növendékhang-
versenyét . 
Soroksáron a fonotékában március 
2-án farsangoltak. 6-án és 7-én a 
gyengébb /?/ nemet köszöntötték. 
13-án került sor a "Játék a zené-
ben" sorozat harmadik adására. U-
gyancsak 13-án egy másik sorozat is 



kezdődött, a "Barátaink az állatok". 
A 3 részes foglalkozás további két 
részére 20-án és 22-én került sor. 
13-án és 29-én "Tavasz és ünnepeink" 
cimmel tartottak foglalkozást. 19-

én "Zenés világjárás" cimü sorozat 
IV. részeként az NDK-ba "látogattak 
el" a hallgatók. 
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FSZEK-TIT MÓDSZERTANI FÓRUM 

A XI. kerületi főkönyvtár látta ven-
dégül március 14-én a IV. Budapesti 
Ismeretterjesztési Módszertani Fó-
rum elnevezésű tanácskozás részt-
vevőinek népes csoportját. A TIT Bu-
dapesti Bizottsága és a FSZEK Kap-
csolatszervezési- és propagandaosz-
tálya közös szervezésében lebonyo-
lított rendezvény, illetve szakmai 
bemutató témája a főváros közművelő-
dési könyvtáraiban folyó tudományos 
ismeretterjesztés tapasztalatait 
és lehetőségeit taglalta. 
Az ülést dr.Mándoki Rózsa, a TIT 
Budapesti Módszertani Bizottságának 
elnöke nyitotta meg. Az első előadó 
Mikó Zoltán, a propagandaosztály 
vezetője volt. Mondandóját három 
kulcsfogalom köré csoportosította: 
az idő, a pénz és a szellemi energiák 
lehetőségeit és korlátait vette szám-
ba. Az idő ugyanis egyszerre alka-
lom és gátlás a könyvtáros munkájá-
ban. Alkalom, amennyiben a könyv-
táros - optimális esetben - a leg-
több időt az olvasókkal való foglal-
kozásra fordithatja. Ugyanez az idő 
véges is, hiszen alkalmazkodnia 
kell a könyvtárlátogatók munkarend-
jéhez, a könyvtárak nyitvatartásá-
hoz, s nem feledkezhetünk meg arról 
sem, hogy könyvtárosaink túlnyomó 
többsége nő, tehát elfoglalt házi-
asszony és édesanya. Hasonlóan le-
het jellemezni a pénzt is, amelyből 
soha nincs elég, s főként akkor, a-

mikor a legnagyobb szükség van rá... 
Itt szükségeltetik a legtöbb könyv-
tárosi lelemény: olyan kapcsolatok 
kialakításának lehetőségeit kell ke-
resnie mindenkivel, aki segiteni ké-
pes a könyvtárban folyó ismeretter-
jesztő munkát. Talán ezzel is magya-
rázható a sajátosság, hogy a FSZEK 
által szervezett programok tekinté-
lyes része könyvtáron kivül zajlik 
/iskolákban, művelődési házakban 
stb./, ugyanakkor számos "külső" 
rendezvénynek adnak otthont a FSZEK 
fiókjai. Az idő és a pénz hiányai 
okozta gátlások leküzdésének fontos 
eszköze a könyvtáros szellemi ener-
giája - e kiapadhatatlan forrás -
hisz gyakorta maguknak kell vállal-
kozniuk a különféle rendezvények 
megtartására. E tekintetben - mások 
mellett - jó példákkal szolgálnak 
a X. kerületi főkönyvtár, vagy a 
Kertész utcai olvasóterem könyvtá-
rosok vezette figyelemreméltó 
programjai. 



Mikó Zoltán az elvi alapvetés után 
áttért a munkás hétköznapok gyakor-
lati teendőinek elemzésére. Kamarás 
Istvánt idézte, aki egy helyütt ar-
ról ir, hogy napjaink gyorsan vál-
tozó világában a könyv csakis akkor 
képes betölteni az őt megillető 
helyet, ha megfelelőképpen tudja 
magyarázni a rohamosan átformálódó 
világot. S hogy e feladatának meg-
feleljen, ehhez a könyvtárnak is 
hozzá kell tennie a maga ismeret-
terjesztő elszántságát. Hiszen a 
könyvtáraknak "vissza kell adniuk" 
- szellemi javak formájában - a 
fenntartóik által beléjük fektetett 
pénzt. Hogy mennyire sikeresen te-
szik ezt, jól mutatja, hogy az u-
tóbbi időkben jelentősen nőtt a 
könyvtárak társadalmi-erkölcsi 
presztizse; az előadó kifejezésé-
vel élve: a könyvtár "az olvasás 
társadalmi hasznának katalizátora" 
lett. 
Propagandaosztályunk vezetője ezek 
után részletesen szólt a FSZEK háló-
zatában végzett ismeretterjesztő 
munkáról. Az ismeretszerzés folya-
mata is összetett dolog, de ennek 
szolgálata talán még bonyolultabb; 
sokféle intézmény, eszköz, módszer 
alakult ki az idők folyamán - a 
könyvkiadástól a Planetáriumig. De 
ebben a sokféleségben a FSZEK-nek 
megvan a maga természetes helye, 
funkciója. Persze ebbeli feladatát 
csakis a más intézményekkel megva-
lósuló jó együttműködés keretei kö-
zött töltheti be. Nem rivalizálás-
ról van szó, hanem egymás munkájá-
nak kiegészítéséről, amely a hatá-
sok felerősítését is szolgálja. Ez 
jellemzi a könyvtár és a TIT - ha-
gyományosan jó - kapcsolatát is. 

A korreferátumok sorát Barczi Zsu-
zsa, a HFO munkatársa kezdte meg. 
A gyermekkönyvtárakban végzett is-
meretterjesztő munkáról szóló elő-
adásából egyetlen gondolatsor kie-
melésére van mód. A fejlődéslélek-
tan ugy tudja, hogy a kisgyermek-
kor a szellemi mohóság kora, az 
iskoláskor jóval "étvágytalanabb" 
ilyen szempontból. Épp ezen a pon-
ton vár nagy feladat az elszánt 
könyvtári ismeretterjesztő munká-
ra. Ráadásul - mint tudjuk - a 
közoktatás a tanulók szellemi át-
lagához kénytelen igazodni, a 
könyvtárosnak viszont - megint 
csak optimális esetben - alkalma 
van egyénileg is foglalkozni a ki-
ugróan teheségesekkel ugyanugy, 
mint a hátrányos helyzetű, inger-
szegény környezetből érkező gyere-
kekkel . 
Pintér Ferencné a zenei gyűjtemény 
rendezvénysorozatainak irigylésre 
méltóan gazdag krónikáját sorolta 
el. Biró Ferenc a X.kerületi fő-
könyvtár 19 75 óta működő audio-vi-
zuális műhelymunkájába engedett 
bepillantást. A FSZEK leggazdagabb 
- 2800 könyvtári egységet számláló 
- AV-gyűjteményét mutatta be, illet-
ve annak fölhasználását az ismerét-
terjesztő tevékenységek különböző 
formáiban. Kelemen Tamás, a Kertész 
utcai szakolvasóterem munkatársa 
rendkivül érdekes és szemléletes 
előadás keretében vezette be hall-
gatóságát a videózás rejtelmeibe, 
külön tárgyalva: mely AV-eszközök, 
milyen foglalkozástípusok esetében 
használhatók a legeredményesebben. 

A hallgatóság együttes véleményét 
tolmácsolta dr.Mándoki Rózsa, ami-



kor zárszavában a IV. Budapesti Is-
meretterjesztési Módszertani Fórum 
fontosságáról és hasznosságáról 
beszélt. 

Mezey László Miklós 

BÖRZE 

"Kétszer jár jól,ha tőlünk vásárol -
selejtet" 

Ezekkel a szavakkal invitáltuk a 
IX. kerületi főkönyvtár látogatóit 
az 1984. február 24-26. között meg-
rendezett könyv- és folyóiratbör-
zénkre. Ijedelemre semmi ok, nem 
nyitottunk antikváriumot, nem 
hordták szét olvasóink a könyvtá-
rat, csak a selejtezésre váró köny-
veket és a köttetésre, vagy megőr-
zésre nem szánt folyóiratokat vásá-
rolták meg jutányos áron. 
Már a mult év végén fölmerült ben-
nünk az a gondolat, hogy farsang 
idején valamilyen "rongyos akciót" 
szervezünk a szomszédos Dési Huber 
István Művelődési Központtal közö-
sen, amin használt ruhákat, ipar-
cikkeket, könyveket, folyóiratokat 
vásárolhatnának a telep lakói. Ez 
az elképzelés sajnos csak terv ma-
radt, "objektiv akadályok" /?/ mi-
att nem valósulhatott meg. Mi azon-

ban kitartottunk az ötlet mellett, 
megrendeztük a börzét. Az előkészí-
tés során a kerület fiókkönyvtárai-
ból is behoztuk a központba a vár-
hatóan sokak érdeklődésére számot 
tartó folyóiratokat és selejt köny-
veket. Az árazás okozott némi fej-
törést, végül a hetilapokat dara-
bonként 1 Ft-ra, a folyóiratok több-
ségét 2 Ft-ra értékeltük, a közked-

velt magazinok magasabb, 5-15 Ft-os 
árat kaptak. Az értékesebb hazai és 
külföldi periodikák, pl. Lakáskul-
túra, National Geographie, Burda, 
Zu Hause esetében a kikiáltási árat 
határoztuk meg, s ezek árverésre ke-
rültek az utolsó napon. Az árverésről 
és a börze utolsó napjáról a Filmhi-
radó felvételt készitett. 
A kiárusitást több héttel az esemény 
előtt meghirdettük: magnószalagról 
naponta többször reklám hangzott fel, 
plakátokkal és személyes tájékozta-
tással hivtuk fel az olvasók figyel-
mét a szokatlan eseményre. A börze 
első napján született meg annak az 
ötlete, hogy a legnagyobb értékben 
/100 Ft fölött/ vásárolók kapjanak 
tombolajegyet, s az árverés után igy 
néhány ajándék kisorsolására is sor 
kerülhet. A fődij a népszerű Illatos 
kert cimü könyv volt, s a szerencsé-
sek ezen kivül magnókazettát és egyéb 
könyveket nyertek. 
"Rongyos napjainkban" jóval többen 
megfordultak a könyvtárban, mint más-
kor, voltak, akik a börze hirére ke-
resték fel először intézményünket. 
Az uj tagokkal való foglalkozás és 
a vásár adminisztrációja többletmun-
kát jelentett ugyan, mégis jó hangu-
latban, eredményesen teltek ezek a 
napok. 262 db könyvet adtunk el 
1628 Ft értékben, 3268 Ft bevételünk 
volt a folyóiratokból. A teljes ösz-
szeget uj könyvek vásárlására for-
díthatjuk, igy valóban kétszer jár-
nak jól az olvasók. 
Meglepetést okozott mindannyiunknak, 
hogy többen érdeklődtek a rongált, 
hiányos, seiet könyvek iránt, mint 
amennyien a folyóiratokat keresték. 
Időnként a látogatók szinte tolong-



tak a könyves pult előtt, mig a la-
pok között csak egy-két ember lé-
zengett. Ennek láttán jogosan merült 
fel bennünk a selejt könyvek folya-
matos kiárusításának gondolata. 

A börze csúcspontját az utolsó nap 
jelentette, ekkor tartottuk az ár-
verést, a sorsolást, s aznap volt a 
filmfelvétel is. Déltől felborult a 
könyvtár megszokott csendje, nyüzsög-
tek a filmesek, a reflektorok ontot-
ták a meleget. Két hét múlva a mozik-
ban már látható volt az a hiradó, a-
melyben Maruszki József könyvtárve-
zető a következőket mondta: "Már az 
uj állományvédelmi rendelet óta a 
könyvtáraknak lehetőségük van a se-
lejt könyvek, folyóiratok eladásá-
ra, de reflexek hiánya miatt kevesen 
éltek még ezzel a lehetőséggel ... 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak 
600.000 Ft-tal csökkent az idei 
könyvbeszerzési kerete. Tévedés len-
ne azt hinnünk, hogy néhány börzével 
behozhatjuk ezt a hiányt, de ha min-
den főkönyvtár a maga területén meg-
szervezné, esetleg folyamatossá ten-
né a kiárusitást, kb. 100-120.000 Ft 
bevétele származhatna ebből az egész 
hálózatnak..." 
Börzénk sikerét mi sem bizonyitja 
jobban, hogy az eredetileg három r 

napra tervezett idő után közkívánat-
ra, még egy hétig tovább árusítot-
tuk a maradékot. Sok látogatónk tet-
te föl ezt a kérdést: "Ugye jövőre 
megint lesz ilyen?" - Lehet, hogy 
hamarabb ! 

R.Mátyus Ottilia 

.MI VILÁGUNK" KÖR 
a Böszörményi úti gyermekkönyvtárban 

- Valóban gyilkos volt Nápolyi Jo-
hanna? 

- Szeretnél többet tudni Napóleon-
ról? 

- Hányszor kell levinni a kutyát 
sétáltatni? 

- A háborús légkör ellenére optimis-
ta vagyok. 

- Öcsém nevelem, napjában három-
szor is megverem. 

Ilyen és ehhez hasonló kérdések 
hangzottak el azon a tavaszi napon, 
amikor először gyültünk össze a 
könyvtárban. Ez a jelentős nap már-
cius 6-a volt, kedvünkért még a nap 
is kisütött, beragyogta az olvasó-
termet, minden feltétel adva volt a 

vidám, kötetlen találkozóhoz. 
El kell mondanom, mindezt megelőz-
te a leendő tagok szervezése, aki-
nek felkeltette a figyelmét plaká-
tunk, és rajta mottónk: "Nekem lát-
ni kell, s tudni kell" - annak fel-
jegyeztük nevét és cimét. Olyan 6-
8. osztályos gyerekeket hivtunk meg, 
akiket érdekli és foglalkoztatja az 
őket körülvevő világ ezernyi öröme, 

kisebb-nagyobb gondja és ezekről 
bátran beszélnek, akár vitatkoznak. 

Bartháné, Magdi néni remek program-
mal, lelkiismeretesen, nagy szeretet-
tel készült az első, majd a többi 
találkozóra is. 
ízelitőül néhány mozzanat az első 



összejövetelből, ahol közelebbről 
megismerkedtünk, nagyokat kacagtunk, 
de a közös éneklés feloldotta a vi-
ta hevét. 
A lemezjátszón Vivaldi Tavasz téte-
le forog, s közben megtudhatjuk a 
következőket is : - Mindennap levi-
szem a kutyám ... Szeretem a verse-
ket, főleg a sajátjaimat... Kihagy-
tam valamit, milyen is vagyok... 
Nincsenek barátaim, csak négy... 
Közösség az, ahol sokan vannak e-
gyütt... Neveletlen vagyok ... Nin-
csenek barátaim, csak négy... Kö-
zösség az, ahol sokan vannak együtt 
. . . Neveletlen vagyok ... 

A március 20-i vezetői értekezlet 
a május 1. előtti és a decemberi 
munkarend-változásokat szabályozó 
intézkedéseket megvitatta. Eszerint 
a Magyar Közlöny 4/1983/X.20./ÁBMH 
számú rendelet alapján a könyvtár 
dolgozóinak munkarendje és a könyv-
tárak nyitvatartása a következőkép-
pen alakul: 
ápr.28. szombat, munkanap - délelőt-

ti nyitvatartás 
áor.30. hétfő, szabad nap - könyv-

tárak zárva 
dec. 22. sziombat, munkanap - délelőt-

ti nyitvatartás 
dec.24. hétfő, szabad nap - könyv-

tárak zárva 
dec.29. szombat, munkanap - délelőt-

ti nyitvatartás 
dec.31. hétfő, szabad nap - könyv-

tárak zárva. 

A szombaton is nyitvatartó könyvtá-
rak ápr.21-én zárva tartanak. 
A vasárnap is nyitvatartó könyvtárak 

így vallottak magukról a kör tagjai 
Célunk egy olyan önmüvelő kör kiala-
kítása, ahol a kamaszkori problémák-
tól kezdve az irodalomról, történe-
lemről, politikáról, bármiről, ami 
érdekli a fiatalokat, lehet beszél-
ni . 
Programtervünkben szerepel: utazás 
a történelem országútján, beszélge-
tés pszichológussal, Írókkal, költők-
kel, akiket a kör tagjai is látni, 
hallani kivánnak. 
Izgatottan várjuk a három hetente 
hozzánk látogató kör tagjait! 

Müllerné T. Erika 

KRÓNIKA 

ápr.29-én és dec. 31-én szintén zárva 
tartanak. 
Felügyeleti szervünk a könyvtár 
1983-as jelentését és 1984-re szóló 
tervét elfogadta. Sokszorositás után 
eljuttatjuk valamennyi könyvtárba, 
az osztályokra, illetve a partner-
intézményeknek . 
A Politikai Főiskola kérésére-
etikai tanfolyamunkhoz - bibliográ-
fiát állitunk össze. 
A Könyvtári Hiradó két uj szerkesz-
tő bizottsági tagja - Lukács János-
né és Vida Emilia helyett - Biró 
Ferenc és dr-rCsoma Mihályné. 
A sokszorositó műhely junius 15-től 
kb. augusztus közepéig felujitás 
miatt zárva tart. Ezért a Könyvtári 
Hiradó 1984. juniusi-juliusi számai 
összevontan, 20 oldalon jelennek 
meg. 
A raktári osztály munkájáról készülő 
beszámolót április végén osztályve-
zetői értekezlet fogja megtárgyalni. 



Amennyiben elkészül a berendezés, 
szeptemberben megnyilik a II. kerü-
leti Budenz utcában létesülő - fel-
nőtteket és gyermekeket egyaránt ki-
szolgáló - fiókkönyvtár. A FSZEK 
biztosit minden felszerelést és a 
személyzetet. A kerületi tanács 
40.000 Ft anyagi támogatásban része-
siti az uj könyvtárat. 
Az elmúlt évi vizsgálat alapján a 
FSZEK javasolja öt szakszervezeti 
könyvtár megnyitását a lakosság szá-
mára. Négy helyen ehhez bővités 

KISZ HÍREK 

1984. március 29-én összevont KISZ-
és párttaggyülés volt az OSZK dísz-
termében. Szabó Zoltán, a KISZ KB 
Értelmiségi Fiatalok Tanácsának 
osztályvezető-helyettese tartott 
előadást "Az értelmiségi fiatalok 
helyzete és a KISZ szerepe a mai 
magyar társadalomban" cimmel. 
Március 30-án a 22-es sz. könyvtár-
ban beindítottuk az Aktivisták Kö-
rét - KISZ-vezetők számára. A hat 
foglalkozásból álló sorozatot Pobori 
Ágnes vezeti. 
Április 8-án kirándulást szerveztünk 
a Pálvölgyi cseppkőbarlangba. 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 

Március 6-án SZB ülést tartottunk, 
amelyen jelen volt Baloghné dr.Szőcs 
Klára, a Közalkalmazottak Szakszer-
vezete Budapesti Bizottságának tit-
kára . 
Március 28-án a felszabadulás 39. 
évfordulója tiszteletére ünnepséget 
rendeztünk a Toldi Moziban. A KISZ 

szükséges, további feltétel, hogy 
a kerületi tanácsok anyagi támoga-
tásban részesitsék a munkát. 
Tájékoztató a hálózaton belüli könyv-
tárközi kölcsönzés március havi ada-
tairól. A gyermekkönyvtárak közül 
legtöbb könyvet az l.sz. gyermek-
könyvtár kért, a felnőtt könyvtárak 
közül a 13.sz. könyvtár - a "Kell a 
jó könyv" pályázatra. Legtöbb köte-
tet adott kölcsön a duplum- és a lé-
tesítendő könyvek raktára mellett 
a 44-es, valamint a 32-es könyvtár. 

HÍREK 

alapszervezet irodalmi műsora után 
a kitüntetések és törzsgárda jutal-
mak átadására került sor. Ezután a 
Felhőjáték cimü magyar filmet néz-
hették meg intézetünk munkatársai. 

Március 29-én Bizalmi Testületi 
ülést tartottunk. Az ülés napirend-
je a következő volt: 
1./ Tóth Imréné a Közalkalmazottak 

Szakszervezete Budapesti Bizott-
ságának helyettes titkára beszá-
molt az intézetünknél lefolyta-
tott tájékozódó beszélgetések 
eredményéről. 

2.1 Az SZB titkára beszámolt a Szak-
szervezeti Bizottság 1983. évi 
munkájáról. 

3./ A Bizalmi Testület tagjaival is-
mertettük a felső vezetőkről ké-
szült vélemények összesitését. 

A napirend e két utolsó pontját el-
fogadásra javasoltuk, amelyet egy 
tag tartózkodása mellett a Bizalmi 
Testület elfogadott. 



TOBORZÓ ! 

Meggyőződésünk, hogy minden Nő szü-
letett primadonna! Ám továbbképzés-
re n e k e d is szükséged lehet! 
Tökéletesítsd eme tudásodat az 

Énekmondók, verselők, regősök 
FIGYELEM! 

A N T O L Ó G I A 
szinjátszó kör! 
A rutin megszerzésére kitűnő lehető-
ség van a könyvtári rendezvényeken 
való színrelépéskor! 

FÉRFIÚK! A női SZÍN-lelés elleni vé-
dekezéshez feltétlen szükségetek 
van az ellenség stratégiájának és 
taktikájának pontos ismeretére. Ezt 
nyújtja nektek az 

A N T O L Ó G I A 
szinjátszó körben! 

Kérjük a szinen lévő és rejtett te-
hetségeket, BÚJJANAK ELŐ!!! 
Jelentkezni lehet: Bakonyiné 
Benyovszky Katalinnál, Mozgókönyvtár 
vagy: 158-541 /este/; 
és Petz Gabriellánál, 11. könyvtár, 
157-828-as telefonszámon. 

SZEMÉLYI HÍREK 

K i t ü n t e t é s 

Hazánk felszabadulásának 39. évfordulóján Gujgiczer Imrénének, a személy-

zeti és oktatási osztály vezetőjének az Elnöki Tanács a MUNKA ÉRDEMREND 

EZÜST FOKOZATA kitüntetést adományozta . 

Hargitai Nándorné elvtársnőt a Magyar Úttörők Szövetsége Budapesti Bizott-

sága GYERMEKEKÉRT ÉRDEMÉREM kitüntetésben részesitette. 

A Forradalmi Ifjúsági Napok alkalmából a művelődési miniszter MINISZTERI 

DICSÉRETBEN részesitette Biró Ferencet, a X. kerületi főkönyvtár munka-

társát. 

KISZ KB DICSÉRŐ OKLEVÉLBEN részesült Petz Gabriella, az I.' kerületi fő-

könyvtár dolgozója. 

A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR KIVÁLÓ DOLGOZÓJA kitüntetést kapták: 

Bársony Istvánné /XIX. ker. főkönyvtár/, Boda Mária /III. kerületi fő-

könyvtár/, Fekete Lajosné /X. kerületi főkönyvtár/, Hollósi Istvánné 

/VII. kerületi főkönyvtár/, Juhász Katalin /XX. kerületi 27.sz. könyvtár/, 



Kötél Gyuláné /XI. kerületi főkönyvtár/, Rákosi Lászlóné /sokszorosító/, 
Siska Lajos /üzemfenntartási osztály/ és Szokola Lászlóné /II. kerületi 
főkönyvtár/. 

A FŐVÁROSI SZABŐ ERVIN KÖNYVTÁR IFJÚ KIVÁLÓ DOLGOZÓI: Bakonyiné Benyovszky 

Katalin /Mozgókönyvtár/ és Romsics Gábor /zenei gyűjtemény/. 

A IX. kerületi főkönyvtár dolgozói, kiváló társadalmi munkáért BUDAPESTÉRT 

ZÁSZLÓT kaptak. 

Friedrich Lajosné, a XI. kerületi főkönyvtár gyermekrészlegének vezetője, 

kiváló társadalmi munkáért BUDAPESTÉRT KITÜNTETŐ JELVÉNYT kapott. 

Németh István, a XI. kerületi főkönyvtár dolgozója az "Alkotó Ifjúság" 

pályázatra benyújtott munkájáért emléklapot és pénzjutalmat kapott. 

Dr.Németh Sándorné, a Budapest-gyűjtemény főmunkatársa nyugállományba vo-

nulása alkalmából SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT kitüntetésben részesült. 

Köszöntjük azon TÖRZSGÁRDATAGJAINKAT, akik 1984-ben töltik be az 5o, 

4o, 35, 3o, 25, 2o, 15, lo, 5 éves szolgálatukat a könyvtárban. 

50 éves törzsgárdatag Koziel Ferenc, a kötészet munkatársa. 

40 éves törzsgárdatag Galuska Gyula, üzemfenntartási osztály és Pender 

Ferenc, a III. kerületi főkönyvtár dolgozója. 

35 éves törzsgárdatagok: Pataki Ferenc /bibliográfiai osztály/, 

dr.Remete László /szociológiai osztály/, Kepes Ágnes /XII. kerületi fő-

könyvtár/ és Mészáros SÁndor /XIX. kerületi főkönyvtár/. 

30 éves törzsgárdatagok: Hajduné Drechsler Ágnes /központi könyvtár/, 

Szederkényi Olga /szociológiai osztály/, Szalai Ágnes /zenei gyűjtemény/, 

Biró Irén /I. kerületi főkönyvtár/, Pataki Ferencné /V. kerületi főkönyv-

tár/, Szatmáry Imréné /VIII. kerületi főkönyvtár/, óhegyi Pálné /VIII. 

kerületi 44. számú könyvtár/, Simon Lászlóné /XI. kerületi 6. számú könyv-

tár/ . 

25 éves törzsgárdatagok: Gál Györgyné /igazgatási csoport/, Győri 

Lajosné /bibliográfiai osztály/, Tóth Kálmánné /raktári osztály/, Halenár 

Ferencné /üzemfenntartási osztály/, Weisz Sándorné, Bartha Lajosné és 



Harmath Ferencné /II. kerületi főkönyvtár/, Huszti Jánosné /V. kerületi 
főkönyvtár/, Tóth Sándorné /VII .-kerületi főkönyvtár/, Tverdota Miklósné dr. 
és Lendvai Istvánné /X. kerületi főkönyvtár/. 

Arany jelvényt 14, ezüst jelvényt 15, bronz jelvényt pedig 31 munka-

társunk kapott. 
5 éves törzsgárda jutalomban 35 dolgozónk részesült. 

V é g l e g e s i t é s á p r i l i s 4 - e a l k a l m á b ó l 

Krivácska László /üzemfenntartási osztály/, Németh Antal /üzemfenntartá-
si osztály/ Geszler Mártonné /üzemfenntartási osztály/, Sulcz Ilona 
/igazgatási csoport/, Fodor Béla /Budapest-gyűjtemény/, Néma Zsuzsanna 

/hálózati és felügyeleti osztály/, Báling Gabriella /központi könyvtár/, 
Mészáros Ildikó /VI. kerületi főkönyvtár/, Tóth Marianna /VI. kerületi 
* 

főkönyvtár/, Bérezi Gabriella /VII. kerületi főkönyvtár/, Földvári Csilla 

/IX. kerületi főkönyvtár/, Kapuvári Zsuzsanna /XI. kerületi főkönyvtár/, 

Kramerné Tanács Andrea /XV. kerületi főkönyvtár/, Fazekas Márta /XIX. 

kerületi főkönyvtár/, dr.Szakács Zsoltné /XXI. kerületi főkönyvtár/. 

Á t h e l y e z é s 

Nagy Józsefnét, a XV/4-es fiókvezetőjét a XV/5-ös kettős funkcióju fiók-
könyvtárba fiókvezetőnek, Szerdahelyi Edit könyvtárost a II. kerületi 
főkönyvtárból a II/4-es fiókkönyvtárba fiókvezetőnek, Vargáné Nánási Mária 
könyvtárost a XIII. kerületi főkönyvtárból a IV. kerületi uj kettős funk-
cióju fiókkönyvtárba fiókvezetőnek helyezték át. 

BETÖLTETLEN ÁLLÁSHELYEK 

Budapest-gyűjtemény könyvtáros felsőfokú 

IV. ker. főkönyvtár feldolgozó felsőfokú 

IV. ker. főkönyvtár könyvtáros felső- v. középfokú 

gyermekrészleg gyermekkönyvtáros felső- v. középfokú 



IX. ker. főkönyvtár 
IX. ker. főkönyvtár 
XI. ker. főkönyvtár 

XII. ker. főkönyvtár 
XIII/6.sz. könyvtár 

XV. ker. főkönyvtár 
XVII. ker. kettős funkcióju 

könyvtár 

XIX. ker. főkönyvtár 

XXI.ker. fiókkönyvtár 
Mozgókönyvtár 

feldolgozó felső- v. középfokú 
zenei könyvtáros felsőfokú 
tájékoztató könyv-
táros felsőfokú 
könyvtáros felső- v. középfokú 
szakképzett könyv-
tárkezelő 10 hónapos tanfolyam 
gyermekkönyvtáros felső- v. vközépfoku 

gyermekkönyvtáros könyvtár-pedagógus 

tájékoztató könyv-

táros felsőfokú 
fiókvezető 
könyvtáros 

felsőfokú 
felső- v. középfokú 

GÁLICZKY ÉVA 

1931-1984 

1957 óta, huszonhét esztendeig dolgozott első és utolsó munkahelyén, a 
bibliográfiai osztályon. Imponáló tudását, széles olvasottságát, pártos 
elkötelezettségét, pedagógiai érzékét és éles vitakészségét - teljes 
emberségét - a könyvtárügy hasznosíthatta. És főképpen a magyar biblio-
gráfiai munka, amelynek illusztris névsorában is fogalommá vált a neve. 
Volt pártbizalmi, fiatal könyvtárosok odaadó nevelője, és a Könyvtári 
Hiradó szerkesztőségének tagja; a testi korlátok ellenére mindig ott 
dolgozott, ott vállalta a cselekvést, ahol a legnagyobb szükség volt rá. 
Áldozattal végzett munkája elismeréseként két izben volt Kiváló Dolgozó, 
valamint a Szocialista Kulturáért kitüntetettje. 

Érzelmekben, hitben, optimizmusban megfogyatkozott világunkban valahogy 
az őszinteséget, az érdeklődést és nem utolsó sorban a humort is jelen-
tette kollégái számára. Töretlen bizakodásával, tenniakarásával, egész 
lényével például állt munkatársai előtt. 
Emléke velünk marad. 


