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könyv és kép 

Könyv és kép: sokan tudják s vallják 
régóta: rokonságban vannak egymással. Már 
Horatius is a rokonságról szól Ars poeticá-
jában /Úgy van a verssel, akárcsak a képpel: 
van, mi közelről megragadóbb, másnak távol-
ról szebb a hatása/. S a kinai festőktől 
származó aforizma /A vers irott kép, a kép 
festett vers/ ugyancsak legalább ezer éve 
emlegetett és müvekkel is hitelesitett for-
mula. Hisz amiként a kinaiak verset is Ír-
tak a képre, az európaiak képekkel diszitet-
ték vagy épp "megvilágították" /illusztrál-
ták/ könyveiket, különösen, amikor még csak 
irták a könyveket. 

S mégsem tudják ezt a rokonságot ele-
gen. Bizonyára ludas ebben az a néhány év-
század, amelyben a könyvnyomtatás is, a fel-
világosodás eszméi is virágzottak - mind a 
technikai nehézségek, mind a szellem első-
rangú tolmácsolójának, az irodaloimak a he-
gemóniája olyan kulturát formáltak, ahol a 
képnek nem csak a könyvben, de az élet sok 
más területén is csak szolgaszerep jutott. 
A kép uralmát voltaképp a mi századunk te-
remtette meg - s furcsamód, még ezt sem vet-
ték észre elegen. A tünetek pedig kézzelfog-
hatók, az igények hangosan szólanak. 

Annál nagyobb öröm tehát azt a kezde-
ményezést üdvözölni, amely a könyv és a kép 
rokonságát újraértelmezve és korunkhoz iga-
zítva, hangos vagy halk igényeknek eleget 
téve, s azoknak elébe menve, a bibliotékába 
a muzsika után /diszkotéka/ most befogadja 
a képet is, artotékát nyitva. Képkölcsönzés 

és képkiállítás a könyvtárban remélhetőleg 
mind felkelti a közönség érdeklődését s kö-
zelebb is hozza egymáshoz a könyvek és a ké-
pek barátait. Már csak azért is, mert a mű-
faj, amelynek a kiállítását most itt láthat-
juk - s amelynek választéka az artotékában 
kölcsönzésre is szolgálatunkra sorakozik -
nos, ez a műfaj a képek közül a könyvvel a 
legrégebben rokon. A sokszorosított grafi-
kai technikák a könyvnyomtatásnak is ihletői, 
sőt olykor /például a Távol-Keleten/ egyene-
sen szülői, majd pedig a nycmtatott könyv 
számára sokáig szolgáló illusztrációk kizá-
rólagos eszközei voltak. 

Azt hiszem, nagyon szerencsés válasz-
tás ez igy. Ma nálunk is feltűnően szaporo-
dik azoknak a köre, akik képet is kivárnak 
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lakásuk falára. Éhben az örvendetes tényben 
azonban ott vannak a qyermekbeteqségek is: a 
presztizsfogyasztás veszélye,a dilettantizmus 
mus vagy épp a sznobizmus kisértése. A gra-
fikai műfajok megkedveltetése a közönséggel, 
akár a kiállitások értékelést is sugalmazó 
képsoraiban, akár az artotéka szabad kalan-
dozást engedő tárházával, és a, remélhető-
leg a képtár puszta- létéből következően 

megvalósuló rendezvényekkel, a bizonyára fej-
lődő szolgáltatásokkal, szaktanácsadással -
megannyi közönséget is, de könyvtárost,és hi-
hetőleg művészeket is vonzó lehetőség a mű-
gyűjtés kultúrájának a gondozására, ha kell, 
akár gyógyitására is. 

A könyvtár egyik funkciója az olvasóvá 
nevelés, a könyv megkedveltetése. S ha ez e-
setleg azzal is jár, hogy felébreszti a sa-
ját könyvtár vágyát s igényét, s emiatt a 
közkönyvtárat a saját könyvtárra szert tett 
olvasó ritkábban látogatja, akkor a könyvtá-
rosnak ezt ugy kell tudomásul vennie, mint 
az orvosnak a sikeres gyógyitást. Azt hiszem, 
a kiállításoknak s az artotékának is igy kell 
felfogni a szerepét: akkor tölti be igazán 
vállalt hivatását, ha olyan képbarátokat ne-
vel, akik már nem csak kölcsönzik vagy kiál-
lításon nézik meg kedvenc művészeik képeit, 
hanem sajátjuknak is akarják tudni. A munka 
végtelen: a képbarátok tovább mennek, de min-
dig jönnek ujak, tanulni és látni kezdők. 
Kivánok hozzá mind a könyvtárosoknak, mind 
a művészeknek sok sikert, vagyis minél több 
olyan látogatót, aki vallja Horatiussal és 
érti korunk szellemében: Ut pictura poesis... 

/Elhangzott a X. kerületi főkönyvtárban 1984. 
szeptember 26-án, az ARTOTÉKA megnyitásának 
alkalmából. / 

Miklós Pál 
művészettörténész 

TOROK VILÁG PEST-BUDÁN 
/a FSZEK kiállítása Kecskeméten/ 

Tisztelt Közönség! 

önök itt a Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár dolgozóinak fáradozása révén egy nem 
szokványos kiállitást tekinthetnek meg. Ez 
a kiállitás ugyanis tulmutat ezen egyszeri 
aktuson. A főváros és az ország egyik leg-
jelentősebb könyvtára tudatosan és rendsze-
resen törekszik arra, hogy szolgáltatásait 
a fővároson túlra is kiterjessze, hogy az ő-
rizetében levő értékekkel minél szélesebb 
köröket ismertessen meg. Az elmúlt évek so-
rán a Katona József Könyvtár szervezésében 
megyénk - miként több más negye is - élő 
kapcsolatot tudott kialakitani a Szabó Ervin 
Könyvtárral. Ez a gyümölcsöző együttműködés 
annál inkább értékelendő,mivel ujabban diva-
tos a főváros és a vidék ellentéteit emle-
getni. 

Valójában tudomásul kell vennünk, hogy 
egy főváros és a vidék, egyáltalán a város 
és a falu évezredek óta - bár nem ellentmon-
dásoktól mentesen - de egymásra van utalva. 
A társadalmi munkamegosztás elkerülhetetlen 
velejárója mind a szükségszerű elkülönülés, 
mind a természetes összekapcsolódás. Életük, 
tevékenységük egymást feltételezi. Elképzel-

hetetlen, hogy ne legyen köztük szerves és 
folyamatos kapcsolat. 

E kiállitás anyagának a vidéki városok-
ban történő bemutatása a hasznos együttmű-
ködés egyik jó példája. 

Természetesen e kiállitás megszervezé-
sének, a témaválasztásának külön apropója is 
van: Bécs 1683-as sikertelen ostroma után 
tulajdonképpen 300 évvel ezelőtt Buda - ek-
kor még sikertelen - ostromával kezdődött meg 
a későbbi történelmünket döntően meghatározó 



törökellenes felszabadító harcok sora. El-
mondhatjuk, hogy kevés helyen lehet annyira 
aktuális ez a kiállitás mint éppen itt Kecs-
keméten. Egyrészt ázért, mert az ország fő-
városának, Budának sorsa meghatározta Kecs-
kemét életének az alakulását is. Buda eles-
te Kecskemét hódolását is eredményezte, mig 
1686-ban a felszábdulása itt is a töröktől 
való megmenekülést jelentette. Másrészt, e-
gyetlen vidéki város sem rendelkezik olyan 
gazdag hódoltság kori forrásanyaggal mint 
éppen Kecskemét. 

Nagy idők tanúi az itt látható metsze-
tek, rajzok, melyek a magyar történelem e-
gyik igen fontos korszakát idézik fel. Lát» 
tukra nemegyszer megborzongunk. De tudato-
sítanunk kell, hogy világbirodalmak csap-
tak össze ezekben az évszázadokban és évti-
zedékben hazánk területén. Emlékeznünk kell 
arra, hogy a világtörténelem egyik legna-
gyobb hóditója - ábrándjait feladva - Szi-
getvár alatt fejezte be életét. A tétnek 
megfelelően alakultak a kor katonai szokásai 
is, bár hangsúlyoznunk kell, hogy Európa 
minden térségében a teljes pusztulást ered-
ményezte ekkor a tartós háborúskodás. Utal-
nunk kell arra is, hogy két, egymástól erő-
sen eltérő társadalmi formáció ütközését is 
illusztrálják a kiállitás képei: egyik olda-
lon egy viszonylag érett feudális társada-
lom, a másik oldalon a rabszolgaság intéz-
ményesített formája küzd létéért. 

Kevesen figyeltek fel még a szakembe-
rek közül is a mult században élő, kiváló 
történészünk, Salamon Ferenc megállapításá-
ra. Arra, hogy itt, a hódoltság területén a 
világtörténelem tudott felülkerekedni, óri-
ási birodalmán belül itt maradt egyetlen zug, 
amelyben nem tudta a maga jogi rendszerét ér-
vényesíteni, ahol szokásait nem tudta elter-
jeszteni, ahol az uralkodó osztályt nem tud-
ta maga számára megnyerni, a társadalmi fej-
lődést nem tudta a maga szintjére lehúzni. 
Itt kénytelen volt eltűrni, hogy a legyőzött 
ellenfél a hódolt területen tovább bíráskod-
jon, adqt szedjen, törvénykezzen, pénzét for-
galmazza, ápolja a nem hódolt területekkel 
való összetartozás tudatát! 

A szakember számára is megragadó kép-
anyag mindenekelőtt Pest és Buda körülménye-
it eleveniti fel. De az ikerváros akkor is 
több volt egy, illetve két településnél. Kül-
földön és itthon is az országot, illetve a 
hódoltság egészét szimbolizálták. Az állapo-
taikat bemutató dokumentumok sok más terület 
viszonyaira is rávilágítanak. Mivel Kecske-
mét XVII. századi irott emlékekben viszony-
lag gazdag, engedjék meg, hogy néhány helyi 
adattal egészitsem ki, hozzam még közelebb 
e bőséges anyagot, hadd érzékeltessem néhány 
epizóddal, milyen szoros kapcsolat volt ek-
kor is Pest-Buda és Kecskemét között. 

Mindenekelőtt azt kell kiemelnem, hogy 
ennek a tájegységnek Buda volt a katonai és 
közigazgatási központja. A budai pasák tar-

tották féken a mezővárosok és falvak lakóit. 
Ők vezették a nyilvántartásokat, hozzájuk 
vitték a kecskemétiek évenként az aranyak 
és az ezüsttallérok ezreit. A kecskeméti fő-
biró évenként 8-10 alkalommal kényszerült 
nála megjelenni. Rendkivül sokatmondó az a-
lábbi eset: 1678-ban többszáz jobbágycsalád 
menekült el Baranyából. Közülük száznál töb-
ben telepedtek le itt Kecskeméten, de a bu-
dai pasa parancsára a kecskeméti biró kény-
telen volt Budára kisérni és a török közigaz-
gatásnak őket átadni. Kényszerű utjuk tehát 
Budán át vezetett vissza Baranyába. 

Rendkivül sok szál kötötte e tájék me-
zővárosait gazdasági téren is Budához. A köz-
biztonság romlása.miatt az 1670-es évek de-
rekától Kecskemét nem tucfott vásárokat tar-
tani, igy Budán vásárolták be a földesurak 
és a gazdag civisek számára az iparcikkeket 
és a gyarmatárukat. Kevesen tudják, hogy a 
kecskeméti források alapján ismerjük, milyen 
értékben fogadták el Budán a körmöci aranyat, 
vagy a Nagybányán vert ezüst tallért. Az itt 
fennmaradt források alapján fog rövidesen tu-
domást szerezni a szakirodalom is arról, hogy 
a hódoltság közepén a török fizetési eszkö-
zök elenyésző számban forogtak közkézen. A 
kiállitás metszetein láthatjuk, milyen volt 
a budai hajóhid mig fel nem égették, de az 
itteni források alapján tudjuk, hogy egy szé-
nával megrakott szekeret a révészek 120 dé-
nárért vittek át a Dunán.Mi tudjuk dokumen-
tálni, mennyibe került egy diszes paplan, 
eqy keleti szőnyeg, vagy egy tigrisbőr. Szá-
madáskönyveink őrizték meg, mennyiért talált 
gazdára egy oka kávé, egy kila árpa, vagy 
egy font cselebi dohány. Azaz Buda gazdasá-
gi életére vonatkozóan igen sok hasznos adat 
lelhető fel a kecskeméti forrásokban. 

Budát akkor sem tudták megkerülni a 
kecskemétiek, ha Isztambulba igyekeztek. Pél-
da erre a református templom épitésének enge-
délye, amelynek megadására még a budai pasa 
sem volt jogosult! 1683-ban a nagyon gyenge 
közbiztonság miatt a hatalmas útra nem merték 
elvinni az engedélyezést kieszközlő 444 ara-
nyat, hanem azt Isztambulban vették kölcsön 
a követek, és Budán hárem hónappal később már 
521 aranyat fizettek vissza az uzsorásoknak. 



Érdekes és sokatmondó Kamarás Ambrus ec-
sete is. A dúsgazdag kecskeméti civis megbe-
tegedvén, kellő ajándékokkal el tudta érni, 
hogy naga a budai pasa orvosa kezelje. Ehhez 
természetesen fel kellett utaznia. A pasa e-
közben Írásban intette az egrieket, hogy ke-
servesen meg fogják bánni, ha Kamarás Amb-
rust bármi bántódás is éri az utazás során. 
Kecskemét és Pest-Buda között olyan szoros 
volt ezekben az évtizedekben a kapcsolat, 
oly gyakran fordultak meg a mezőváros polgá-
rai ott, hogy a város külön vendégházat vett 
és tartott fenn, ahol gondnokot és szakács-
nőt alkalmazott folyamatosan. 

Összegezve: Mindenképpen örvendetes, 
hogy mód és lehetőség nyilik az úre,igen 
nagy múltra visszatekintő fővárosi-vidéki 
együttműködés folytatására, az egykorinál 
sokkalta szélesebb formában történő gyakor-
lására. Remélhetjük, hogy mindkét fél gaz-
dagodik azzal, ha a vidéki kulturális és 
gazdasági centrumok esetenként a fővárosban 

mutatkoznak be, és a fővárosban fellelhető 
kulturális értékek vidéken is megismerhetők. 
Mint e néhány mondat is érzékeltette, Pest 
és Buda, valamint e tájegység sorsa régtől 
fogva összefonódott. Kecskemét tényleges fel-
virágzása is akkor történt meg, amikor Pest 
és Buda igazán az egész ország fővárosa le-
hetett, amikor olyan gazdasági és szellemi 
energiákat tudott felhalmozni, amelyek bir-
tokában az egész magyarság politikai, esz-
mei és gazdasági motorjává tudott válni. 
Bizzunk abban, hogy e hasznos együttműködés 
tovább fog bővülni mindkét fél javára. Biz-
hatunk abban is, hogy az ezennel megnyiló 
kiállitás esztétikai értékeivel, egy egész 
kort felidéző ismeretanyagával sok-sok kecs-
keméti felnőtthöz és tanulóhoz hozza közelebb 
népünk sorsát oly nagy mértékben befolyáso-
ló évtizedeket és évszázadokat. 
/Elhangzott a kecskeméti SZMT székházban 
1984. október 8-án./ 

Iványosi Szabó Tibor 
a Bács megyei Levéltár 
igazgatója 

ÁLLOtóNYVÉDELMI GONDJAINKRÓL 

A könyvtári állomány tervszerű védelmé-
nek napjainkban oly időszerű gondolata könyv-
tárunkban már mintegy tiz esztendeje megfo-
galmazódott. A Budapest-gyűjtemény kezdemé-
nyezésére 1975-ben az OSZK restauráló labo-
• ratóriuma részéről Kozocsa Ildikó és óvári 
Sándor szakvéleményt készített "Javaslat az 
állományvédelem ímegszervezésére a Szabó Er-
vin Könyvtárban. - Tervezet restauráló műhely 
létesítésére" cimen. E javaslat a megelőző 
és helyreállító védelem feladatainak ellátá-
sára mindenekelőtt könyvhigiénikus i munkakör 
létesítést irja elő. Ha nem is önálló munka-
körként, de a Budapest-gyűjtemény raktárában 
könyvtárunkban először végezték el a régi bőr-
kötések helyi konzerváló kezelését, erre be-
tanított raktárkezelővel. Ugyancsak itt vet-
te kezdetét a fokozottan védendő állományré-
szek elkülönitése, és a gyűjtemény kezdemé-
nyezéséhez fűződik a rendszeres állományvédel-
mi keret biztosítása is. 

Ilyen előzmények után 1980-ban Márffy 
István megfogalmazásában megszületett a 
FSZEK 20 oldalas állományvédelmi programja, 
mely 1984-ig terjedő, évekre bontott "cse-
lekvési programot" is tartalmaz. Figyelemre-
méltó javaslatok születtek 1983-ban a közép-
fokú restaurátorképző tanfolyamon részt vett 
két dolgozónk /Weigel József, Szepesváry Ka-
talin/ vizsgadolgozatában is. 

Hogy mindezekből a mai napig igen kevés 
valósult meg, vagy hogy a megvalósult állo-
mányvédelmi eljárások némelyike néhány év 
után abbamaradt, annak okát nemcsak az anya-
giák hiányában és a rossz személyi ellátott-

ságban kell keresnünk. Többet kellene ten-
nünk az állományvédelmi szemlélet kialakí-
tásáért kinek-kinek a maga területén, hogy 
a könyvtár minden dolgozója átérezze: ő is 
felelős azért, hogy a megőrzendő könyveket 
valóban használható állapotban örökitsük to-
vább az utókornak. El kellene érni, hogy ál-
lományunk jobb megóvásának kérdései ne csak 
akkor merüljenek fel, amikor központi elő-
terjesztés formájában kerülnek könyvtárosok 
viszonylag szük köre elé megvitatásra, mint 
legutóbb a Kastaly Beatrix által 1983-ban 
az OKT számára készitett országos állomány-
védelmi terv első változata. Ez 16 hazai 
könyvtárban - köztük a FSZEK-ben - végzett 
helyszíni felmérés alapján vázolja a jelen-
legi helyzetet és fogalmazza meg a tenniva-
lókat, sürgősségi sorrendben. A kitűnő, de 
terjedelmes előterjesztés akár csak kivona-
tos ismertetése is erőnket meghaladó feladat 
lenne e hasábokon, örömmel várjuk azonban a 
megígért állományvédelmi utmutató s a későb-
biekben az állományvédelmi kézikönyv megje-
lenését, s a folyamatos tájékoztatást szolgá-
ló gyakorlati tanácsadó rovatot a Könyvtáros-
ban, illetve a tervezett szakirodalmi össze-
foglalókat. 

Anélkül, hogy módszeresen számibavennénk 
az 1980-as cselekvési programiban kijelölt, 
de felelősök nélkül maradt feladatokat, sze-
retnénk megemlíteni néhány olyan gondot, a-
minek a megoldatlanságát a legfájobbnak tart-
juk. 1979-1983 között az akkori Olvasószolgá-
lati és Raktári osztály könyvhigiénikusi mun-
kakört hozott létre egy raktári dolgozó sze-
mélyében, aki közben a középfokú restaurátor-



képzőt is elvégezte. Feladatához tartozott az 
állományvédelmi helyzetfelmérés,könyvvédő do-
bozok, tékák készittetése a később restaurá-
landó dokumentumok megóvására, a bőrkötések 
kezelése és kisebb kötészeti javitások hely-
beni elvégzése, egyedi portalanitás a külön-
gyüjteményekben, a felszerelt higrcméterek 
figyelése stb. E státus létrehozása reményt 
keltett bennünk, hogy helyiség és egyéb fel-
tételek megvalósulása után talán sor kerül 
a tervezett könyvvédelmi kismühely, később 
restauráló műhely létesítésére. Szepesváry 
Katalin távozásával azonban a könyvhigiéni-
kusi munkakör is megszűnt. 

Nem szűntek meg azonban, sőt talán sza-
porodtak a felszámolni kivánt raktári munka-
helyek. Ennek más hátrányokon kivül az is a 
következménye, hogy ráktáraink talán ezért 
is tulfütöttek,s a fűtőtesteket a tartósan 
ott dolgozók miatt még akkor sem szabályoz-
hatnánk /?/, ha ez egyébként lehetséges len-
ne. /A raktárak ideális hőmérséklete 18, ma-
ximum 20 C ./ E meleg, száraz levegő alacsony 
páratartalmu - 40 % az ideális 50-60 % he-
lyett - s hiába tudjuk már mémi legtöbb rak-
tárhelyiségünk páratartalmát, ha a párolog-
tatók működtetéséhez szükséges konnektorok 
hosszú évek óta nem tudnak elkészülni. /Ter-
mészetesen addig is javitana valamit a hely-
zeten, ha legalább párologtató tálcákat he-
lyeznénk el a legféltettebb raktárrészekben./ 
"Ilyen körülmények között nem csoda, ha külö-
nösen az 1870 utáni faköszörület-tartalmu pa-
pirra nyomott dokumentumok szinte "elégnek" 
a száraz, meleg és ráadásul a Kálvin téri 
környezetben kéndioxiddal, benzingőzzel e-
rősen "dusitott" levegőben. 

Hosszú évek óta halasztódik a raktári nyí-
lászárók cseréje, illetve javitása. Sáfár 
Katalin 1985-re szóló előterjesztése reményt 
kelt bennünk arra nézve, hogy a jövő évben 
végre megoldódik ez a kérdés, és ehhez kap-
csolódva megtörténhet a túlzott fényártalom 
kiküszöbölése, az ultraibolya sugarak kiszű-
rése a természetes /és mesterséges/ fényből, 
az ablakokra /és a lámpatestekre/ ragasztott 
"Sun X" fóliákkal vagy fehér vászonfüggönyök 
felszerelésével, ésetleg az ablaküvegek le-
festésével . 

A raktárak klimájához kapcsolódik a mik-
rofilmek megőrzése. Állományvédelmi és gya-
rapitási céllal egyaránt mikrofilmeztetünk, 
ám, ha ezeket nem tartjuk 4-12 C között, 
elhalványodnak és kezdhetjük élőiről, ha 
lesz miről. /Az OSZK-ban légkondicionált ar-
chívumban őrzik a mikrofilmeket./ 

Raktári polcaink zsúfoltsága is a káro-
sitó tényezők közé tartozik. A szűkös férő-
hely miatt a nagyformátumú kötetek, hírlapok 
fektetett tárolása, az alsó polcok védődesz-
kával ellátása még nem mindenütt megoldott. 
Térképeink tárolási körülményeinek javításá-
ra tudomásom szerint még javaslat sem szüle-
tett. A kihúzható fiókos szekrények igen 
helyigényesek, mégis ezt a megoldást kell 

itajd választanunk, ha nem akarjuk, hogy a 
többrét- hajtogatott vagy tekercsekben poro-
sodó, a polcokon el sem helyezhető térképe-
ink használhatatlanná váljanak. 

Raktáros gondjaink ismeretében messze 
van még az az idő, amikor egy raktáros egy 
meghatározott állományrész rendjéért és tisz-
taságáért lesz felelős, de talán egyszer ez 
is megvalósul. 

A veszélyeztetett és muzeális dokumen-
tumok használatkorlátozását jó lenne komo-
lyabban venni. Ezt bizonyára elősegitené, 
ha az eredetit pótló dokumentum /mikrofilm, 
fakszimile/ meglétét,jelzetét nemcsak a ka-
talógusból lehetne megtudni, de valamilyen 
módon magán a védett dokumentumon is feltün-
tetnénk /esetleg beléhelyezett cédulán/. 

A Szüry-gyüjtemény használatba adása e-
lőtt minden esetben meg kell győződni arról, 
hogy nincs-e más raktári egységben is pél-
dány ugyanabból a kiadásból, illetve sokszor 
az olvasó nem is ragaszkodna a véletlenül ki-
irt ritka, első kiadáshoz, ha másikat tudunk 
ajánlani helyette. 

Kötészetünk szinvonala mindig is elis-
merten magas volt. Az emiitett OKT-előter-
jesztés is a legjobbak között emliti. A füg-
gelékben közölt adatokat olvasva azt hihet-
éhk, hogy nagyon jól állunk e téren, mert 
a vizsgált könyvtárak közt nálunk a legna-
gyobb a létszám: 18 dolgozó, mig az OSZK-
ban is csak 17 könyvkötő van /a restauráto-
rokon kivül/. Az igen szoros normában dolgo-
zó osztály igy is munkaerőgondokkal küzd és 
kénytelen az egyetlen szakképzett restaurátor-
ral is rutin könyvkötőmunkát végeztetni. Ez 
megengedhetetlen pazarlás, amikor könyvtá-
ron kivül jóval drágábban és igy a szűkös 
keretből kevesebbet tudunk restauráltatni, 
sőt az igényesebb javitásokat is sokszor 
házon kivül végeztetjük. E munkákat a ma-
gasabb munkadijon és az adón kivül a szálli-
tási költség is drágitja. Nem sokáig várha-
tunk pedig a Szüry-gyüjtemény kötészeti fe-
lülvizsgálatával, a kötetlen füzetes kiad-
ványok iskolakötésével, vagy legalább nylon 
tokba, tékába helyezésével, s a málladozó 
gerincű bőrkötések kijavításával. De nem-
csak a muzeális értékű könyveink számára e-
légtelen a házi /és külső/ kötészeti keret. 
Hosszú évek óta nem folyik rendszeresen az 
osztályokon használt kézikönyvek kötése, s 
némelyikük máris használhatatlanná vált. 

A felsorolt gondok korántsem meritik 
ki a mielőbb megoldandó feladatokat. A köt-
tetési rend tervezett felülvizsgálata sokat 
segithet a helyes sorrend kialakításán. E 
csüggesztő szemle után azonban nézzük meg sze-
rény eredményeinket is. A használatba adás-
nál előrelépést jelent a muzeális kérőlapok 
bevezetése és a különgyüjteményi anyag jobb 
körülmények között történő olvastatása. Meg-
valósult a muzeális értékű dokumentumok kí-
méletesebb leltározási módja, ezeket már nem 
jelölik meg leltári bélyegzővel! Ugyanakkor 



ezeket az egységeket a vonatkozó rendelet 
szerint sűrűbben leltározzuk. Restaurálási 
keretünk felhasználása gondos mérlegelés alap-
ján történik. Egyes nagyméretű és tul rossz 
állapotban levő dokumentumok azonban,sajnos, 
nem akadnak vállalkozóra, ezek számára a to-
vábbi rcmlás megakadályozására védő dobozok 
készülnek. Szerény lépésként a megvalósítandó 
muzeális raktár felé, a nem különgyüjtemény-
be tartozó régi magyarországi nyomtatványok 
"R" jellel ellátva átkerültek a 09-es raktár-
ba. Megtörtént a szétszórtan elhelyezett kézi-
ratállamány kötészeti felmérése /a raktári 
osztály részéről/ és a rászoruló példányok 
kötése. 

E kiragadott példák mutatják, hogy mun-
katársainkban a nehéz körülmények között is 

él az ügyszeretet. Mégis, ránk is vonatkozik 
az OKT-előterjesztés megállapítása, mely sze-
rint a magyar könyvtárakban a dokumentumok 
állagromlásának megelőzése érdekében nem tör-
ténik annyi, amennyi történhetne! Megszívle-
lendők Kastaly Beatrix mondatai: "Egyre kö-
zelebb jön az az időpont, amikor a könyvtá-
ri munkát a dokumentumok állapota megbénít-
hatja. Emellett minél később történik meg a 
szükséges fejlesztés, annál rosszabb állapo-
tú állományokat kell megmenteni... Néhány é-
vig az állományvédelemre központilag - és 
más beruházások,illetve munkák rovására is 
- nagyobb pénzösszegeket kellene forditani, 
és a könyvtárak költségvetésén belül is igy 
kellene a felhasználást irányitani." 

Klinda Mária 

MEGJELENT 
az állomány másfajta elrendezése a közművelődési 

könyvtárban 

Érdekes és haszonnal forgatható kiad-
vány látott napvilágot a közelmúltban a fen-
ti cinrnel, az Országos Széchényi Könyvtár 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ,va-
lamint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közös 
gondozásában. A könyv szerzői - vagy inkább 
szerkesztői-összeállitói - angol könyvtáro-
sok: Patricia Ainley és Barry Totterdell. Az 
eredetileg az Angol Könyvtárosegyesület kia-
dásában megjelent kötet voltaképpen tanul-
mánygyűjtemény: angol szakembereknek a cím-

ben jelzett témakörrel kapcsolatos dolgozata-
it tartalmazza. A magyar kiadás ezeknek erő-
sen tcmöritett, de a lényeget mindenképpen 
tartalmazó forditása. 

De mi is valójában a "másfajta állatlány-
elrendezés"? Kiss Jenő főigazgató a kiadvány 
ajánlásában magyarázatot ad: "Mihez képest 
másfajta az az állcmányelhelyezési rend, a-
melynek több változatát irják le a közölt ta-
nulmányok szerzői? Az angol könyvtárakban 
hagyományoshoz, tehát ahhoz képest, hogy a 
szépirodalmat szerzői betűrendben, a nem 
szépirodalmat pedig a Dewey-féle Tizedes 
Osztályozás szerint találja az olvasó. Ez az 
elrendezés annyira általános, hogy ehhez ké-
pest minden újfajta elrendezés 'más'". 

Tudnunk kell azt is, hogy a másfajta el-
rendezést nem a l'art pour l'art ujatkeresés 
indokolja, hanem a könyvtárügyben jelentkező 
több uj tényező; nevezetesen a szabadidős szo-
kások változása,a könyvtárak növekvő gazdasá-
gi nehézségei, a megváltozott olvasói szoká-
sok, az un. böngésző olvasók számának megnö-
vekedése. Mindezek kisérletek bevezetésére, 
uj megoldások kidolgozására késztették az an-
gol szakembereket, e törekvések kezdeti sike-
res eredményeit, tapasztalatait, tanulságait 
ismertetik a kiadvány irásai. 

A hazai könyvtárügyben is hatnak a fenti 
tényezők, számunkra sem ismeretlen a mai állo-
mányelrendezés nem teljesen kielégitő és ha-
tékony volta, igy feltétlenül figyelemre mél-
tóak és elgondolkodtatóak a szigetországban 
eszközölt reformok. 

Hét tanulmány vázolja fel az angliai 
modernizálás egy-egy állomását, ahol a könyv-
tárosok az állományt a Dewey-rendszer helyett 
az olvasók igényeinek jobban megfelelő, új-
fajta, a használók érdeklődése szerinti cso-



portositásban bocsátják a közönség rendelke-
zésére . 

A "másfajta elrendezés" gondolata nem 
ujkeletü; Angliában és másutt korábbi évti-
zedekben már történtek próbálkozások hason-
ló ujitások bevezetésére /pl. 30-as és 40-es 
években/, ám a döntő, gyakorlati lépésekre 
csak a 70-es évek végén került sor. Addigra 
a szakentoerek által folytatott felmérések és 
vizsgálatok egyértelműen bizonyították, hogy 
az olvasók könyvtárhasználati, s főként köl-
csönzési módja nem azonos azokkal a feltevé-
sekkel, amelyeken a hagyományos elrendezés 
alapul. Köznapibban kifejezve: a használók 
éppenséggel nem az elrendezés segítségével, 
hanem annak ellenére találják meg a szüksé-
ges könyvet. Korunk könyvtárhasználói között 
egyre több a "böngésző" /közel 75%/, aki 
nem konkrét céllal, csupán érdekes olvasni-
valóért keresi fel az intézményt; de a konk-
rét témák iránt érdeklődők is főként szabad-
idős elfogalaltságaikhoz keresnek anyagot. 

Mindkét fajta olvasó helyzetét nehezi-
ti a közművelődési könyvtár állcmányelren-
dezése: előbbit a praktikus, ám eléggé sem-
mitmondó, hosszu-hosszu betűrend, utóbbit az 
ismeretterjesztő- és szakirodalom kevéssé köz-
ismert, komplikáltnak tetsző mesterséges szám-
rendje. így a használók gyakran dolguk vége-
zetlenül, kudarcélménnyel távoznak a könyv-
tárból. 

A tanulmány gyűjtemény egyebek közt azt 
huzza alá, hogy amennyiben a közművelődési 
könyvtárak a 80-as évek mostohább gazdasági 
feltételei mellett egyáltalán létezni akar-
nak, akkor mindenképpen követniük kell az ol-
vasók igényeit, s ennek legpregnánsabb módja 
az állomány elrendezésének gyökeres megvál-
toztatása. Ez mintegy érv is amellett, hogy 
a közművelődési könyvtárakra az olvasói közös-
ségeknek igenis szüksége van. 

Mindegyik tanulmány gazdag tényanyaggal, 
érzékletesen és szakszerűen fejti ki a más-
fajta elrendezés problémakörét. Részletesen 
megismerkedhetünk a kisérlet előtti helyze-
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tekkel, az előkészitő munkálatokkal, az uj 
rendszerű könyvtárak beindulásával, végül a 
vállalkozások mérlegével,s a továbbvezető ut 
tennivalóival. Képet kaphatunk a szakemberek 
alapos, mindenre kiterjedő munkavégzéséről, az 
elvi véleménykülönbségekről, az ügy iránti 
mély elkötelezettségükről, a közvélemény rea-
gálásáról. Nem egy könyvtár visszacsatolá-
sokkal - olvasói felmérésekkel, közvélemény-
kutatásokkal - is igazolta a vállalkozás si-
kerességét. 

A cikkek bőséges számadatokkal illuszt-
rálják mondanivalójukat, értékesek a néhány 
cikk végén található mellékletek, melyek be-
mutatva a bevezetett, újszerű csoportosítá-
sokat, a könyvtár kialakításában eszközölt 
változtatásokat, hathatós módszertani útmu-
tatást és segitséget adnak az úttörő törek-
vést követni szándékozó könyvtáraknak. A 
könyv színvonalát emeli a gazdag szakirodal-
mi forrásjegyzék publikálása is. 

Az utolsó fejezet az Összefoglalás és 
következtetések cimet viseli. Itt az ujitó 
kezdeményezések részletes elemzésére, a jö-
vő feladatainak meghatározására kerül sor, 
irrmár a jól bevált, az olvasók által is meg-
kedvelt rendszerek működésére épitve. Az el-
következő óriási feladatok vállalása és vég-
rehajtása - irja az összefoglalás - egy uj 
stilusu könyvtárosság iránti tényleges elkö-
telezettséget jelent. 

Szem előtt.tartva a lényeges különbsé-
geket s az eltérő adottságokat az angol és 
a magyar könyvtárügy között, a kiadvány ma-
gyar nyelven történő megjelentetésének nem 
titkolt szándéka, hogy hazai változtatások-
ra buzdítson. Sok, nálunk is fellelhető 
probléma megoldásához kaphatunk kiváló im-
pulzusokat és megoldásokat, illetve okulha-
tunk külföldi kollegáink vizsgálataiból, kí-
sérleteiből, újszerű elképzeléseiből. 

Ajánljuk tehát - Kiss Jenő szavaival -
ezt a kiadványt mindazoknak a könyvtáros 
kollegáknak, akiket kisérletező kedvük ar-
ra indit, hogy olvasóikat jobban szolgálják. 

Horváth András 



EZ TÖRTÉNT 
A GYERMEKKÖNYVTÁRAKBAN 

A Krisztina körúti gyermekkönyvtárban 
"Az ősz ábrázolása a képzőművészetben" cím-
mel tartottak a tananyaghoz kapcsolódó fog-
lalkozást a Krisztina téri általános isko-
la 2/c. osztályos tanulóinak. 

Pesthidegkuton a Szabadság utcai könyv-
tár szeptember 3-án elsőosztályos kicsiknek 
mutatkozott be. 6-án ötödik és hatodik osz-
tályosoknak tartottak rendhagyó irodalomórá-
kat. Szeptember 10-én a nyolcadikosok a köny-
nyüzene titkaival ismerkedtek egy ugyancsak 
rendhagyó énekóra keretében. Szeptember 25-
én két elsőosztályos csoport vett részt rend-
hagyó irodalcmórán. 26-án alakuló őrsi gyű-
lés szinhelye volt a könyvtár. Szeptember 
27-én a könyvtár fonotékájában angolórákat 
tartottak. 

Óbudán a Fő téri gyermekkönyvtárban szep-
tember 25-én és 26-án a kerület múltját fel-
ölelő helytörténeti vetélkedőhöz kapcsolódó 
kérdéseket fejtettek meg. 

Békásmegyeren a Füst Milán utcai gyer-
mekkönyvtárban augusztus 23-án a sárkányre-
pülőről beszélgettek. Szeptember elsején az 
óbudai Művelődési Ház rendezésében bábmüsor-
ral és bohóctréfákkal szórakoztatták a mint-
egy 30 főnyi gyermeksereget. Szeptember 7-én 
gyermekfolyóiratokat mutattak be második osz-
tályosoknák. 

Az Aulich utcai gyermekrészlegben szep-
tember 26-án könyvtárismereti vetélkedőre 
került sor, amelyen harmadik osztályok vet-
tek részt. Ugyanott szeptember 27-én "ABLAK-
ZSIRÁF" játékos vetélkedőt rendeztek. 

A kelenföldi főkönyvtár gyermekrészle-
gében "Hazaszeretet, hazafiság a népkölté-
szet tükrében" címmel tartottak foglalkozást 
szeptember 25-én. Szeptember 27-én a Mérnök 
utcai negyedikesek vettek részt az "Apáról 
fiúra" cimü népmeséket, népdalokat tárgyaló 
foglalkozáson. 

Az őrmezei gyermekkönyvtár ifjú olvasói 
szeptember 17-én, 21-én és 27-én Meseország-

ba utaztak, 25-én és 26-án pedig a Bölcs Ba-
goly könyvek birodalmában kalandoztak el. 

A XX/3-as fiókkönyvtárban szeptember 
27-én emlékeztek meg október 6-áról /az ara-
di vértanukról/ és a Fegyveres Erők Napjá-
ról. 

A FELNŐTT KÖNYVTÁRAKBAN 
A Kertész utcai szakolvasóteremben szep-

tember 26-án és 28-án rendhagyó irodalomó-
rát tartottak az avantgarde törekvésekről. 

A Dagály utcai főkönyvtárban augusztus 
24-én a XIII. kerület pályakezdő pedagógu-
sai számára tartottak könyvtárbemutató fog-
lalkozást. Szeptember 22-én és 29-én a Bán-
ki Donát Ipari Szakmunkásképző Intézet iro-
dalmi színpadának alakuló ülésére, illetve 
első felolvasó próbájára került sor. Szep-
tember 24-én tartották a leendő könyvtár-
szakkör alakuló ülését. Bácskai Bertalan ki-
állítását Sárközy Zoltán művészeti iró nyi-
totta meg szeptember 24-én. Október 3-án tar-
tották a Körösi Cscma Sándor-emlékmüsort. 
Október 4-én a Biblia világáról tartottak 
szakköri foglalkozást a Gép- és Gyorsíró 
Szakiskola tanulóinak. Október 5-én megis-
mételték a Körösi Csorna Sándor-emlékmüsort. 

A ZENEMŰ- ÉS HANGTÁRAKBAN 
A XI. kerületi főkönyvtárban szeptem-

ber 17-én tartották a Hungaroton Hanglemez 
Hetek bemutatóját. A HHH kiadványait dr. 
Szcmolányi Gy. István mutatta be. Károlyi 
Pál ugyanaznap Liszt Ferenc kórusmüveiről 
tartott előadást. 

A Dagály utcai zenei részlegben a Hun-
garoton Hanglemez Hetek lemezeinek szeptem-
ber 19-i bemutatóját Juhász Előd zenetör-
ténész előadása vezette be. 

-y-r-

ÉLMJNKÁS TÉR-DAGÁLY UTCA - PILISMARÓT 

A fenti útvonal egy olvasótábor kiin-
dulópontját és uticélját mutatja. A tábort 
hátrányos helyzetű, 10-14 év közötti gyer-
mekek számára szervezte a XIII. kerületi 
Úttörőelnökség Angyalföld iskoláiból. A tá-
bor a résztvevőknek ingyenes volt, a költ-
ségeket részben a XIII. kerületi Tanács 
Gyámügyi Osztálya, nagyobb részben a kerületi 

KISZ Bizottság fedezte. Mégis a huszonöt je-
lentkezőből csak tizenhárom jelent meg az in-
duláskor. 

Miért szerepel a Dagály utca a cimben 
külön állomásként? Olvasótáborról lévén szó 
a segítségnyújtó intézmények sorából nem hiá-
nyozhat a könyvtár sem, vagyis a FSZEK XIII. 
kerületi főkönyvtárának gyermekkönyvtára. A 



köteteken kivtil a könyvtár egy könyvtárost 
is segitségül adott /e cikk iróját/ foglal-
kozások tartására, a könyvek óvására. A tá-
bor vezetője Kollárné Tóth Éva tanárnő volt 
a Gyöngyösi utcai iskolából. A munkában részt 
vett még Pál Ildikó tanárnő, Szalay László , 
a Dagály utcai könyvtár munkatársa, valamint 
Szűcs János honvéd. 

A tábori kiskönyvtár "állományát" a tá-
borvezető listája alapján válogattuk össze 
a következő témakörökben: pszichológia, kép-
zőművészet, nyelvészet, történelem, utikönyvek. 
A regények válogatásánál külön szempont volt, 
hogy a család és a családban előforduló 
problémák központi témaként szerepeljenek 
bennük. Természetesen verseskötetek is kerül-
tek a csomagba, különösképpen az antológiák 
voltak nagyon hasznosak, valamint a "Balla-
dák könyre." 

Az igazi tábori körülmények között /se 
villany, se szakács, a viz pár száz méterre, 
sátrak, hálózsák stb./ kiskönyvtárunknak volt 
a legjobb helye, a faházban helyeztük el. A 
második napon a könyvek már szabályos rend-
ben álltak egy faágyon támaszokkal, a gye-
rekek pedig ötletes választólapokkal látták 
el. Naponta más témával foglalkoztunk: pl. 
az információ és környezetünk; természet és 
az ember; lakásdiszités; ember és ember vi-
szonya stb. Ehhez válogattunk a gyerekekkel 
könyveket. A könyvtár mindenki rendelkezésé-

re állt, természetesen vigyázó szemek mellett. 
•Ha népszerűségi listát vezettünk volna, 

az élen a képzőművészeti könyvek, valamint 
az "Ami a szivedet nycmja" cimü kötet állt 
volna. Sikere volt a "Nagy a világ" cimü an-
tológiában szereplő elbeszéléseknek is. 

Vendégeket is fogadtunk a Dagály utcá-
ból, a gyerekkönyvtár többi dolgozóját: 
Bartha Andrásnét, Fekti Erzsébetet és Vár-
konyi Sándomét. Könyvtári vetélkedőt tar-
tottak, majd találós kérdésekkel és irodal-
mi idézetek felismertetésével tették próbá-
ra a gyerekek tudását. A helyes válaszokért 
sok-sok jutalmat kaptak. 

A tanulságok megfogalmazása, az ered-
mények értékelése még hátralevő feladatunk. 
Sok feladatot vállalt magára a tábor, biztos, 
hogy nem is mindent sikerült teljes mérték-
ben megvalósítani. Bizcm benne, hogy egyet 
mégis. Elinditani a gyerekeket az olvasóvá 
válás képregényektől, krimiktől göröngyös 
utján. Közülük van aki jobban, van aki ke-
vésbé, de a többség közelebb került a köny-
vekhez. Azt hiszem, segitett nekik ebben az 
is, hogy beszélhettek a témákon keresztül sa-
ját problémáikról, véleményükről. 

Néhánnyal biztosan találkozunk a könyv-
tárban is, erre lehetőséget ad az októberben 
könyvtárunkban alakuló könyvbarát kör. 
Várjuk őket. 

P. Pusztai Katalin 

GYERMEKKCNYVTÂRDSOK olvasótábora szödligeten 
Gyermekkönyvtárosok számára 1984. au-

gusztus 26-a és szeptember l-e között Szöd-
ligeten továbbképzést szervezett az OSZK-
KMK, ahol intézményünket Bencsikné Kucska 
Zsuzsa /XVI. gy./, Fasang Márta /Xl/1./, 
Góger Róbertné /III/6./ és Táncos Zsuzsa 
/III/2./ képviselték. A tábor vezetője Fo-
garassy Miklós volt, a KMK gyermekkönyvtári 
szakreferense. 

Az ország minden tájáról érkezett har-
minc gyermekkönyvtáros két csoportban dolgo-
zott délelőttönként Bartos Éva és Kamarás 
István csoportvezetők irányításával. 

A tábor célja a gyermekkönyvtári mód-
szertani munka elmélyitése mellett az ön-
ismeret, az ember- és világkép gazdagitása 
volt. 

A délutáni és az esti előadásokon olyan 
neves előadókat hallgathattunk, mint Szörényi 
László irodalomtörténészt /May Károly, Lázár 
Ervin és Carroll életéről, müveikről/, Tóth 
Géza biológust és Zcmbori Ottó csillagászt 
/A gének és a csillagok/, Rigó Bélát, a Móra 
Kiadó munkatársát, Mihály Ottó pedagógiai 
kutatót /Irányzatok és kisérletek a modern 
pedagógiában/, Boros László szociológust /Ér-
tékrendek alakulása/, Kamarás Istvánt /Olva-
sótáborok/, Granasztói Szilvia bábművészt és 
Lázár Ervin Jánost, a "GYIK"-csoport egyik 

vezetőjét /Vizuális és bábos foglalkozás 
gyermekekkel/, valamint Nagy Attilát /Olva-
sási készség és olvasástanitás/. Az éjszaká-
ba nyúló előadásokat, beszélgetéseket a dél-
előtti kiscsoportos foglalkozásokon folytat-
tuk. 

Rendkivül kevés szabad időnkben is e-
gyütt maradtunk, élveztük a Duna közelségét, 
a nád susogását, és alkalmunk nyilt arra is, 
hogy az ország más gyermekkönyvtárosainak 
munkájába is bepillantsunk. 

Az utolsó délutánon olyan kiváló gyér* 
írekkönyvtárosokkal és módszertanosokkal be-
szélgethettünk mint Balogh Ferencné, Lengyák 
István, Pápayné Kemenczey Judit és Ramháb 
Mária. 

A tapasztalatcsere nagyon értékes volt 
mindannyiunk számára, hiszen közérdekű gyer-
mekkönyvtári és könyvtárosi problémák merül-
tek fel. 

Hangulatos bucsuest zárta a táborozást. 
Nagy kár, hogy a "szokásos" olvasótá-

bori tiz nap helyett csak öt teljes napig 
tartott ez a tábor, leszárnitva az érkezés 
és az elutazás napját. Nagyon örülnénk és 
aktivan részt is vennénk a KMK által veze-
tett további olvasótáborokban. 

T. Zs. 



KRÓNIKA 
Szeptember 13-án a "Mit olvas a FSZEK 

kerületi könyvtárainak közönsége" cimü vizs-
gálatban részt vevő könyvtárosok számára 
megbeszélést tartottak a fölmérő munka lebo-
nyolításáról . 

Az ugyanezen a napon megtartott osztály-
vezetői értekezleten - Mikó Zoltán előter-
jesztésében - az 1984-es kiadványterv telje-
sítése, illetve az 1985. évi terv vitája zaj-
lott le. Néhány a főbb gondolatok közül. A 
napi könyvtári munkában igen jól alkalmazha-
tó sorozatok, tájékoztató eszközök mellől hi-
ányoznak a szélesebb körű érdeklődésre szá-
mot tartó, nagyobb példányszámban árusitható 
kiadványok. A központi könyvtár gyarapodási 
jegyzékei a jövőben gyakrabban /két-három ha-
vonta/ látnak napvilágot, némileg egyszerűbb 
formában, mutatók nélkül fognak megjelenni. 
Ezzel csökkenthető az átfutási idő, továbbá 
az előállitás költsége. Megoldandó feladat a 
kutatók tájékoztatása az uj szociológiai be-
szerzésekről. A kiadványok terjesztésének 
sürgető problémája még idén ősszel - a propa-
gandaosztály előterjesztésében - osztályveze-
tői értekezlet napirendjére kerül. 

Deák Sándor gazdasági igazgató tájékoz-
tatást adott az 1984/85. évi tatarozási és 

felujitási munkálatok készültségi fokáról, 
illetve terveiről. A rendelkezésre álló ke-
ret messze elmarad a szükségestől - mondotta 
- s e tekintetben a következő időszakban sem 
várható érdemleges javulás. így csupán a leg-
égetőbb munkák elvégzésére van lehetőség. 

Október 4-én a gyermekkönyvtárosok két 
témakörben cseréltek véleményt;a gyermekrész-
legek és fiókok helye és szerepe a főkönyv-
tári rendszerien; az uj állcmányépitési gya-
korlat kérdései. 

Szakfelügyeleti vizsgálat kezdődött a 
VI. és IX. kerületben 

Intézményünk elvégezte a kerületi fő-
könyvtárak létszámfelülvizsgálatát, a szük-
séges átcsoportosítások a főkönyvtárvezetők 
beleegyezésével történnek meg. 

A nyár folyamán 10 főfoglalkozású és 4 
részfoglalkozású munkatárs részesült bérkor-
rekcióban, akiknek fizetése nem érte el bér-
kategóriájuk alsó határát. 

Október 27-én került sor a FSZEK 1984. 
évi ifjúsági parlamentjére. 

Könyvtárunk pályázatot nyújtott be a 
Soros Alapítványhoz másológépek és kis szá-
mitógépek beszerzésére. 

HÍREK 
KISZ HÍREK 

KISZ vezetőségünk szeptember 21-én meg-
vitatta a FSZEK V. Ifjúsági Parlamentjéhez 
elkészült beszámoló tervezetét és megtette 
észrevételeit. 

A KISZ vezetősége Fekete Piroskát koop-
tálta Petz Gabriella helyére. Fekete Piros-
ka /35. sz. könyvtár/ a koordinációs fela-
datokat látja el. 

Október 19. és 21. között tartottuk 
meg szokásos évenkénti KISZ vezetőképző tá-
borunkat Siófokon, a Fővárosi Tanács üdülő-
jében. 

OKTATÁSI HÍREK 

A közművelődés szakembereinek évenként 
megrendezett közművelődési táborának idei 
helyszine Tata volt. Az 1984. szeptember 
17-20-ig tarbó táborozáson intézményünk ti-
zenöt dolgozója /főkönyvtárvezetője/ vett 
részt. A tábor célja a közművelődési párt-
határozat fővárosi végrehajtásának áttekin-
tése és a további feladatok meghatározása 
volt. 

Október 10-én megkezdődött a kétszáz 
órás középfokú könyvtárkezelői tanfolyam 
ötven hallgatóval. Intézményünkből a tanfo-
lyamon huszonnyolcan vesznek részt. Az elő-
adások heti egy alkalommal, szerdánként van-
nak központi könyvtárunk olvasótermében. 

SZEMÉLYI HÍREK 
J u t a l m a z á s 

Az ajánlott irodaion az általános iskola V. osztályos tananyagához cimü ajánló bib-
liográfia készitői jutalcrrban részesültek: dr. Bankos Gyuláné, Makki Mónika, Rátky Ágnes, 
Rieth Józsefné, Szász Ilona és Szerdahelyi Edit. Rendkivüli jutalomban részesültek még: 
Meiszner Tamásné, Benjámin Judit, Huszti Jánosné és Tamási Julia /V. ker. főkönyvtár/, 
Szerdahelyi Edit és Lorenz Eleonóra /II. ker. főkönyvtár/, Tverdota Miklósné dr., Jakubecz 
Ilona, Kakasné Pethő Ágota, Hatlaczky Katalin és Biró Ferenc /X. ker. főkönyvtár/. 



M e g b i z á s 
Vitéz Miklósné 1984. október 1-től a XI. kerületi könyvtár vezetői teendőinek végzé-

sére kapott megbízást. 

N y u g d í j b a v o n u l t a k 
Freyberger Ferencné raktárkezelő, a XVI. kerületi főkönyvtár dolgozója és dr. Káldosi 

Rudolfné könyvtáros, az V. kerületi főkönyvtár munkatársa. Egészséget és jó pihenést kivá-
nunk. 

Tiz évig volt szorgalmas és hü munkatársa a Liszt Ferenc téri gyermekkönyvtárnak. 
Egy órával halála előtt még a ruhatárban ült, előző nap pedig uj könyveinket fóliázta. 
Tilda néni, - mert mindenki csak igy szólította - nemcsák ruhatáros volt. Minden olvasónk-
hoz szólt egy-egy kedves szót, útbaigazította őket, beszélgetett velük otthoni dolgaikról 
is. Lelkesen ajánlotta szcmbat délelőtti programjainkat, ezek látogatottságát nagyrészt 
neki köszönhettük. 

Tilda néni kedves, szeretetteljes lénye nagyon hiányozni fog. 

Ú j m u n k a t á r s a k 
Schvitzler Sándorné könyvelő /számviteli osztály/, Havas Katalin főnunkatárs /HEX)/. 

VÁGÖJHELYI ERHARDTNÉ 
1905-1984 

BETÖLTETLEN ÁLLÁSHELYEK 

IV. ker. főkönyvtár 
IV. ker. főkönyvtár gyermek-

részlege 
XII. ker. főkönyvtár 
XIII. ker. főkönyvtár 
XVII/2. sz. könyvtár 
XVIII. ker. főkönyvtár '/épülő/ 

XX/1. sz. könyvtár 
XX/4. sz. könyvtár 
XXI. ker. épülő fiókkönyvtár 
szerzeményezési és 
feldolgozó osztály 
mozgókönyvtár 

Munkakör 
műszaki könyvtáros 

gyermekkönyvtáros 
könyvtáros 
fonotekás 
gyermekkönyvtáros 
tájékoztató könyvtáros 
2 könyvtáros 
3 szakképzett könyvtárkezelő 
feldolgozó könyvtáros 
fiókvezető 
fiókvezető 
gyermekkönyvtáros 
osztályozó 
könyvtáros 
/300 Ft. munkaköri pótlék/ 

Végzettség 
közép- v. felsőfokú 
felsőfokú 
felsőfokú 
közép- v. felsőfokú, 
zenei ismerettel 
közép- v. felsőfokú 
felsőfokú 
középfokú szaktanf. 
10 hónapos tanf. 
közép- v. felsőfokú 
felsőfokú 
felsőfokú 
felsőfokú 
felsőfokú + angol v. 
német nyelvtudás 
középfokú 



ALKOTÓ IFJÚSÁG 
ÉS CÉLPKÉMIUMOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A másfél évszázados török uralcm végének és Buda 1686. évi visszafoglalásának 300. 
évfordulója alkalmából a fővárosi Szabó Ervin Könyvtár vezetősége pályázatot hirdet gyer-
mekkönyvtári forgatókönyv megirására. 

A pályázaton részt vehet minden könyvtáros vagy alkotó közösség. 
A pályamüveket 1985. március 31-ig kell a személyzeti és oktatási osztályra eljuttatni. 
Az elbírálás után valamennyi pályázó emléklapot kap, a nyertesek jutalomban részesül-

nek. 
A megfelelő pályamunkák az 1985/86. tanévben kezdődő, a Budapesti Történeti Muzeunmal 

közösen rendezendő "Törökvilág Magyarországon" cimü irásos fejtörő és szóbeli vetélkedő 
összeállításakor kerülnek hasznosításra. 

Jeletnekzni lehet Írásban 1984. december 31-ig a titkárságon Kutas Endrénénéi. 

I. írásos fejtörő. 
TÖRÖKVILÁG MAGYARORSZÁGON. 
Forgatókönyv és bibliográfia. 

V. és VI. osztályos 5 tagu csoportok /őrsök/ részére. 
A 20-25 kérdésből, illetve feladatból álló fejtörő feltételezze a gyermekkönyvtár isme-

retét , a kézikönyvek használatát és a Magyar Nemzeti Muzeum a témához kapcsolódó kiállítá-
sának megtekintését. 

A feladatok kiterjedhetnek: 
a középkori Buda megismerésére, 
a török kor művészeti emlékeire /építészet, iparművészeti tárgyak, fegyverek, díszí-
tőelemek, ruházat stb./, 
nyelvemlékekre /jövevényszavak/, 
zenére, hangszerekre, 
végvárakra, törökellenes harcokra, 
a kor ábrázolására az ismeretterjesztő és szépirodalomban. 
A feladatok megoldásához hárem hónap áll a gyermekek rendelkezésére. 

II. Szóbeli vetélkedő. 
TÖRÖKVHÁG MAGYARORSZÁGON 
Forgatókönyv és bibliográfia 
A vetélkedő helyszine a Budapesti Történeti Muzeum. 
A foglalkozáson részt vesz a tiz továbbjutott csapat /50 gyerek/. 
A helyszinen megoldható és értékelhető csoport-feladatok a fenti szenpontok alapján 

készüljenek. 
Az összeállításnál számításba lehet venni a technikai eszközöket /lerrezjátszó, magnó, 

diavetítő/, valamint a gyerekek aktivizálásának különböző módjait /rajzoltatás, manuális 
feladatok elvégzése/. 

A forgatókönyv villámkérdéseket is tartalmazzon. 
A vetélkedő lebonyolításának időtartama: 1 óra. 
A pályamüvek elkészítésével kapcsolatban a gyermekkönyvtári módszertani műhely veze-

tője, Barta Andrásné /XIII. kerületi főkönyvtár/ ad felvilágosítást. 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Intézetvezetősége 


