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SZÁMADÁS TIZENKÉT ESZTENDŐRŐL 
- - INTERJÚ KISS JENŐ FŐIGAZGATÓVAL -

A Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizott -
sága tizenkét esztendő multán 1985. január 
8-án ismét megtárgyalta, értékelte könyvtá-
runk 1972 óta végzett munkáját. Az erre az 
alkalomra készült "A Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár tevékenysége és a továbbfejlesztés 
tervei" cimü beszámolót átolvasva néhány 
kérdést tettem f ö l Kiss Jenő főigazgató e l v -
társnak: jniként adott számot f e j l ődésérő l , 
s ikereirő l és gondjairól könyvtárunk a Vég-
rehajtó Bizottság ülésén. 

Jelentésünk első része az 1972 óta 
végzett munka eredményeit veszi számba. Az 
e l t e l t tizenkét esztendő a lat t 33 uj könyv-
tárunk ny i l o t t , közöttük néhány nagyobb a -
lapterületü, a korszerű igényeknek megfele-
lő modern könyvtár / p l . X . , XI . , XIII . ke-
rület / . Jelentősen gazdagodott szolgáltatá-
saink skálája: a klasszikus könyvtári o lva-
sószolgálati tevékenységen tul ma már zenei 
és nyelvi stúdiók, zenehallgatási lehetőség, 
hanglemez- és nyelvlecke kölcsönzés, kisga-
lériák, artotéka állnak olvasóink rendelke-
zésére. Vajon a főigazgató mit tart az utób-
b i évek legnaqvobb sikerének? 

Azt, hogy - sok ez ellen ható tényező 
dacára - meg tudtuk tartani olvasóinkat, sőt 
az utóbbi években növelni tudtuk számukat. 
Úgy vélem ez három tényezőnek köszönhető; 

az elmúlt évtizedben 50%-kai nőtt a könyv-
tárak alapterülete; a könyvtár - ez a klasz-
szikus, de mindig megujulásra kész és ké-
pes művelődési intézmény - változatlanul 
korszerű és népszerű; és végül: a könyvtá-
rosok jó munkája. Es ha szabad még egy 
"legnagyobb sikert" mondani, egy kezdetet 
emlitenék: kezd meghonosodni könyvtárunk-
ban az állandó megujulásra való készség, 
önmagunk, munkánk kritikus szemlélete. 

A tavalyi esztendőben befejeződött a 
főkönyvtári rendszer kiépitése, amely - az 
emiitett beszámoló szerint - a kerületeken 
belül i ésszerű munkamegosztást, a helyi sze -
mélyi, i l l e t v e tárgyi , anyagi fe l téte lek 
jobb fölhasználását, i l l e t v e az adminiszt-
ráció egyszerűsítését szolgálta. Tudjuk 
azonban, hogy "menet közben" nem vo l t o sz -
tatlan a lelkesedés az uj szervezeti f ö l -
épités iránt . Végül i s e l lehet-e mondani: 
megszokták a könyvtárosok a főkönyvtár szer-
vezeti rendjét? Beváltak-e a napi munkában 
a korábban remélt előnyök? 

Megszokni (nem számítva természete-
sen azokat, akik emiatt eltávoztak) megszok-
ták, de még messze vagyunk attól, hogy él -
nénk mindazokkal az előnyökkel, amelyeket 
ez a rendszer kínál, hogy minden érintett 
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és illetékes tudatosan törekedne az adódó le -
hetőségeinek kihasználására. Akadályozza ezt 
a tárgyi feltételek hiánya, de szemléleti gát-
jai is vannak. A korábban remélt előnyök kö-
zül elsősorban az irányítás egyszerűsödése, 
valamint a kerületek közművelődési életébe 
való jobb beilleszkedés, i kerületi tanácsok-
kal való szaosabb kapcsolat valósult meg. 

A FSZEK nem csupán az ország legna-
gyobb közművelődési könyvtárhálózata, de 
- az iskolák mellett - Budapest legkiépül-
tebb művelődési intézményrendszere. E tény 
jogos büszkeséggel t ö l t e l valamennyiün-
ket, ám ugyanez igen komoly fe le lősséget 
i s je lent számunkra. Ugyanis a könyvtár a 
legfontosabb és legáltalánosabb lakossági 
kulturális szolgáltatások egyike, amelynek 
szerepe - a könyvárak emelkedéséből követ-
kező könyvvásárlási kedv csökkenése nyomán 
- csak növekedni fog . De természetesen a 
hazai és külhoni könyvek árának emelkedése 
bennünket i s érzékenyen ér int . Miképpen 
vagyunk - és leszünk - képesek föloldani az 
igy keletkezett ellentmondást? 

Minden könyvtárnak ez az egyik legna-
gyobb gondja. Két módon segíthetjük az em-
iitett ellentmondás feloldását. Egyfelől a ren-
delkezésünkre álló pénz okosabb felhasználá-
sával. Arra gondolok, hogy ha következete-
sebben igazítanánk állománygyarapításunkat 
a már régen elhatározott funkciórendszerhez 
és az ehhez igazodó gyűjtőköri elvekhez, ak-
kor a rendelkezésünkre álló pénzből is jobb 
választékot tudnánk nyújtani. Másfelől beszer-
zési kereteink növelésével, pótlólagos hitellel. 
A VB ülésen biztató ígéretek hangzottak el a 
gondjaink enyhítésére. 

Nem pusztán a könyvek árának gyors nö-
vekedése a gondunk. A 70-es évektől kezdő-
dő életmódváltozás - a te lev iz ió hatása, a 
kiskertmozgalcm elter jedése , a tulmurika-
vállalás stb . - csökkenti az olvasásra f o r -
dítható és f o r d i t o t t időt . Ezzel párhuza-
mosan uj o lvasói , könyvtárhasználói szoká-
sok megjelenésének i s tanúi vagyunk. Növe-
kedett a szakkönyvek iránti igény, számot-
tevő a hangzóanyagok és más nem hagyományos 
könyvtári dokumentumok használata, vala-
mint az olvasott müveken belül i s e l t o l ó -
dás figyelhető meg a szórakoztató műfajok 
iránti érdeklődés javára. Miként fe le lhet 
meg a módosult olvasói szokásoknak könyv-
tárhálózatunk? Mit tehetünk a kedvezőtlen 
irányú szokásváltozások ellenében és a 
kedvezőek támogatása cé l jából? 

Csak akkor, ha mi is változunk, alaku-
lunk és folyamatosan megujulunk. Ha még 
jobban igazodunk az olvasói igényekhez. E r -
re törekszünk pl. az uj állomány-el rendezés i 
kísérlettel, de erre irányul a másik, idén 
induló próbálkozásunk a köznapi információs 

szolgáltatás bevezetése is. Mindenképpen a -
zon kell igyekeznünk, hogy a még nem olva-
sóknak és használóinknak is megmutassuk, 
mi mindenre alkalmas a könyvtár, hányféle 
módon és eszközzel tudja szolgálni igényei-
ket. A differenciálódó igényeknek csak diffe-
renciálódó ellátási és szolgáltatási rendszer-
rel felelhetünk meg. 

Mostmár gondjaink sűrűjében vagyunk. 
Működési fe l tétele inkre nézve két terüle-
ten találunk sürgető feladatokat. Az e -
gyik: a központi könyvtár épülete gyakor-
lat i lag alkalmatlanná vá l t , hogy színvona-
las szolgáltatásokkal á l l j on olvasói ren-
delkezésére; továbbá "a könyvtár dolgo-
zói minősíthetetlen körülmények között 
dolgoznak" - hangsúlyozza az emiitett be -
számoló. Milyen kiút van ebből a helyzetből, 
kérdezzük a Végrehajtó Bizottság ülése után? 

Két javaslatot tettünk: vagy uj központi 
könyvtár építését, vagy a jelenlegi épület bő -
vítésével egybekötött rekonstrukcióját. A VB 
jogosnak és indokoltnak tartotta igényünket, 
ezért ugy döntött, hogy - a korábbi tervek 
felhasználásával - még az idén el kell készí-
teni mindkét változat tanulmánytervét, hogy 
a VII. 5 éves terv előkészítése során számol-
ni lehessen velük. A döntés természetesen 
csak a VII. 5 éves terv lehetőségeinek, anya-
gi feltételeinek ismeretében születhet meg. 

Másik súlyos problémánk, hogy könyv-
tárhálózatunk térképének fehér f o l t j a i t a 
főváros lakótelepein talál juk, ahol pedig 
Budapest lakosságának majdnem egyharmada 
é l . A lábasházak beépitésével k ialakitott 
uj fiókkönyvtárak / p l . Újpalotán, Békás-
megyeren/ némileg enyhitik a hiányt, de 
nem szüntetik meg. Van-e lehetőség t e l j e -
sebb, hatékonyabb megoldásra? 

Javasoltuk, hogy a szinte teljesen ellá-
tatlan nagy lakótelepeken /elsősorban a III., 
a XIV., a XV. , a XVH. kerületben/ olyan 
! "-yvtárakat építsünk, amelyek egyúttal a f ő -
könyvtári funkció ellátására is alkalmasak. 
Ez a program azonban csak több tervcikluson 
keresztül valósulhat meg. A VB is ebben az 
értelemben foglalt állást és javasolta, hogy 
alakítsuk ki a lakótelepeken létrehozandó -
a feladatok ellátására alkalmas, de takaré-
kos és szerény könyvtárépületek típustervét. 
Ezen kivül - reményeink szerint - tovább 
folytatódik az uj lakótelepek uj iskoláiban a 
kettős funkcióju könyvtárak létrehozása. 

Harmadik kérdésemben már érintettem 
pénzgondjainkat. A könyvbeszerzésen kivül 
más alaptevékenységünk el látása i s komoly 
nehézségekkel jár : az épületek állagárak 
megóvása, az állományvédelem költségeinek 
fedezése. Várható a VB ülése után javulás? 
Remélhető anyagi gondjaink enyhülése? 



Igen, az illetékesek a VB ülésen jelez-
ték, hogy ilyen irányú kéréseink kedvezőbb 
elbirálására számithatunk a tanácsi pénzma-
radványok elosztása során. 

Összességében miként értékelte a Fő-
városi Tanács Végrehajtó Bizottsága könyv-
tárunk tizenkét esztendei tevékenységét? 

Nagy elismeréssel szóltak a munkánk-
ról, eredményeinkről. Az elmúlt évtizedet 
a könyvtár története sikeres szakaszának mi -

nősítették. Ezért a VB megdicsérte a könyv-
tár dolgozóit és köszönetét fejezte ki a mun-
kánkért, amit ezúton is szivesen továbbitok. 

Eddigi kérdéseim zöme nehéz körülmé-
nyeinkkel fog la lkozot t . Utolsó kérdésem 
mégis egészen röviden az: bizakodó-e 1985 
e le jén a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
főigazgatója? 

Igen,feltétlenül. 

(Kérdező: Mezey László Miklós) 

IN. IFJÚSÁGI PARLAMENT A FSZEK-BEN 

1984. X. 27-én a FSZEK-ben megtar-
tottuk a III. Ifjúsági Parlamentünket. Hosszas 
előkészítés, szervezés után került sor a lebo-
nyolításra. Az intézetvezetés részéről Mátrai 
Mátyás főigazgató-helyettes feladata volt, hogy 
az előző Parlamentek dokumentumai, valamint 
a legutóbbi Parlament óta eltelt időszak ered-
ményei alapján összeállítson egy beszámolót, 
amely a FSZEK-ben dolgozó fiatalok helyze-
tét volt hivatott feltárni. Ugyanő készítette el 
az Intézkedési Tervezetet is, amely pedig a 
fiataloknak az adott gazdasági helyzethez ké -
pest reális lehetőségeit, feladatait tartalmaz-
ta. 

A két dokumentumot megtárgyalta a 
KISZ-, a párt-, a szakszervezeti-, valamint 
az intézetvezetőség is. Minden fórum meg-
tette a maga észrevételeit, amelyek azután 
bekerültek a Parlament dokumentumaiba. 

Gondos, alapos szervezés után a XI. 
kerületi főkönyvtárban zajlott le a Parlament. 
Sajnos már a megjelentek számából is követ-
keztetni lehetett arrra, hogy hiába a gondos 
munka, szervezés, a fiatalok körében uralko-
dó - már régóta mozgalmi munkánk fő meg-
oldandó kérdéseként számontartott - közöm-
bösség, reménytelenség ezen a Parlamenten 
sem fog jelentős mértékben változni. 

Jelen voltak a felsőbb szakszervezeti, 
KISZ, valamint gazdasági szervek képviselői. 
Természetesen ott voltak az intézet vezetői 
is. A levezető elnök a mindannyiunk által 
kedvelt Biró Ferenc volt. 

A Parlament első szakaszában a hozzá-
szólók mondanivalója szorosan kapcsolódott 
a Beszámoló és az Intézkedési Tervezet s z ö -
vegéhez. Szó esett a munkahelyi légkörről, 
a központ-hálózat közti ellentétekről, illetve 
presztizskülönbségekről, fiatalok és időseb-
bek viszonyáról, bérekről és munkaerkölcs-
ről, a fluktuáció okairól és még sok más, 
csaknem unalomig ismételt problémáról, 
gondról, amelyeket - bár gyakran fölmerül-

nek megfelelő fórumokon - eddig még nem-
hogy megoldani nem sikerült, de a helyzet, 
az összkép érzésünk szerint inkább romlik. 

Ezeknek a kérdéseknek a legtöbbjénél 
alapvetően a gazdasági helyzetünk a ludas 
- ezt végül is a Parlament résztvevői az in-
tézetvezetés válaszaiból érezhették. Az ala-
csony fizetések, a jónéhány fiókban még érez-
hető alacsony szintű szociális körülmények, 
a lakásgondok, a munkaidőbeosztás, ez mind 
olyan gond, amit alapvetően csak pénzzel l e -
het megoldani. Az pedig - mint tudjuk - nincs 
elég. Dolgozni azonban kell, a könyvtárakban 
az olvasókat ki kell szolgálni, bármi történ-
jék is. A munkahely légköre, - aminek javí-
tása az utolsó mentsvárunk lehet, s amiért 
érdemes itt dolgozni - a mi kedélyünkön, 
hozzáállásunkon, ügyszeretetünkön múlik. 
Ezen a Parlamenten néhány kollektíva egysé-
ges föllépésén látszott, hogy nem lehetetlen 
a jó hangulat kialakítása mind a munkában, 
mind a közösségben. 

Mindezek a kérdések azonban - hiszen 
már "unalomig" ismertek - nem vertek Föl 
különösebb port a Parlament során. A máso-
dik részben azonban elhangzott néhány javas-
lat, amely kezdte fölbbrzolni a kedélyeket. 
A sokat kárhoztatott FSZEK-es fiatalok közt 
akadt egy csoport, amely a régi művelődési 
hagyományokat folytatva önképzőkört akart 
alakítani. Ez a kis társaság, amely a Par-
lamenten még csak alakulási szándékát jelen-
tette be, azóta már működő, egyre jobban 
körvonalazódó közösséggé alakul, rendszeres 
összejövetelekkel, beszélgetésekkel. A Par-
lament utáni fölforrósodó hangulatból csak az 
ő lelkesedésük és munkájuk tud kézzelfogható 
eredményeket fölmutatni. 

Hont Péter terjesztette elő a másik 
javaslatot, amely aztán alaposan fölrázta a 
közvéleményt. Radikális módon képzelte el 
például a. pénzkeresési lehetőség megoldását 
/takarító GMK alakításával/. Javasolta - a 



Parlamentnek a helyszínen is látható érdek-
telenségére hivatkozva - , hogy alakítson a 
Parlament Ifjúsági Bizottságot, amely a teljes 
FSZEK-es fiatalok körére kiterjedve képvi-
selné érdekeiket. Szerinte ez a Bizottság ha-
tékonyabban tudná az érdekképviselet felada-
tát ellátni, mint a KISZ, hiszen a KlSZ-szer-
vezettink létszáma csökken, nem reprezentál-
ja eléggé az összes fölmerülő érdeket. Ezek 
a javaslatok, no meg az előterjesztés módja 
megmozgatta a jelenlevők gondolatait. Pro 
és kontra érvek záporoztak, egyszeriben iga-
zi parlamentté vált a Parlament. Hosszas v i -
ta után végül is körvonalazódott a Bizottság 
létrejöttének szükségessége. 

Fontos még megemlíteni az intézetve-
zetésnek' azon javaslatát, mely szerint a 
FSZEK-ben dolgozó, munka mellett diplomát 
szerző fiatalok jóval magasabb fokú fizetés- -
emelést kapjanak, mint eddig. Ezzel talán 
csökkenne a fluktuáció, a frissen végzettek 
szivesebben maradnának itt. 

A Parlament végén került sor a Beszá-

moló és az Intézkedési Tervezet elfogadásá-
ra. Az Intézkedési Tervezetet a résztvevők 
kiegészítésekkel fogadták csak el . Kiegészí-
tésként szerepelt az Önképzőkör megalakítá-
sa és támogatása, valamint az Ifjúsági Bi -
zottság létrehozása. 

Az azóta eltelt idő alatt a kiegészítés-
ből az egyik pont megvalósult, hisz az Ön-
képzőkör működik. A másik pont, az Ifjúsági 
Bizottság azonban csak félig-meddig alakult 
meg, noha megalakításának engedélyezése a 
felsőbb szervek részéről már megtörtént. 
Sajnos Hont Péter azóta kilépett a FSZEK-
ből. Ennek ellenére az Ifjúsági Bizottság mű-
ködik, igaz kevesebb taggal, mint terveztük. 
Ezúton is kérjük a FSZEK-es fiatalok segít-
ségét! Nem szabadna engedni, hogy egy jó 
kezdeményezés, amiben végül is sokan láttak 
fantáziát, újra a közömbösségünkön bukjék e l , 
és csak néhány lelkes ember elszigetelt küz-
delmévé süllyedjen! 

Paunoch Éva 

VAN HITÜNK A MUNKÁBAN 
- Új könyvtár a XVN. kerületben -

Egykor, somogyi tanítómesterem mond-
ta; "Ha a közművelődést egy folyóhoz hason-
lítom, akkor a könyvtár és olvasás szerepe 
a torkolat vidékére tehető." - Tisztán, é le-
sen és türelmetlenül hangzottak emlékezetem-
ben ezek a szavak, mikor a XVII. kerületbe 
kerültem. Itt nem volt torkolatvidék, esetleg 
csak szerényen folydogáló erecske, melyet 
pár lelkes köpyvtáros táplált és a jövő bizony 
ságaként éltetett. 

1982-ben megnyitottuk az első, könyvtárat 
a Pesti uti iskolában, mely 118 m alapterüle-
ten kettős feladatkörrel a nevelő-oktató mun-
ka nélkülözhetetlen műhelyévé fejlődött. 1984-
ben nagy lépést tettünk előre az átmeneti j e l -
leggel létesített uj főkönyvtár (az Újlak utcai 
Általános Iskolában) beindításával. A főváros 
könyvtári térképét többé nem csúfítja a Lem-
berg utcai "főkönyvtár", mely olvasóknak 
alig, dolgozóknak pedig egyáltalán nem nyúj-
tott helyet. Megszűnt az Egészségház utcai 

'.aceraktár, ahol 45 ezer kötet könyv várta 
hosszú évekig a ládából való szabadulást. 

Bizony az augusztus végi költözés ide-
jén kevesen hittek a könyvtár 1984. évi meg-
nyitásában. Az uj helyiség, az elérhető cél 
közelsége lázba hozott bennünket. Jó volt 
tudni azt a lelkesedést és apadhatatlan hitet, 
melyet munlatársaimon láttam. Ezt magam 
mögött érezve vállalkoztam a könyvtár át-
adására, ami december 17-én megtörtént. 
Most 332 m 2 - e s a főkönyvtár, ahol 36 sze -
mély számára van helyben olvasási lehetőség. 
Feltárult előttünk a kerületi legjelentősebb 
könyvanyag minden gazdagsága. A több funk-
ciót betöltő könyvtár a XVII. kerület legna-
gyobb iskolájában működik. Naponta százával 



keresik fel a gyerekek, a felnőtt olvasók f o -
lyamatosan iratkoznak be a könyvtárba. 

Köszönet és hála mindazoknak, akik a 
könyvtár létesitésén fáradoztak. A kerület 
könyvtárosai több éves lelkiismeretes mun-

kával bizonyították eddig is példás ügyszere-
tetüket, ezt fogják tenni jövőben is a hétköz-
napokban, amikor egy szép könyvtár társadal-
mi hivatását kell mives tartalommal megtöl-
teni. 

Toldy Csaba 

BEMUTATJUK A MOZGÓKÖNYVTÁRAT 

Múltkor az utcán régi kollégám állitott 
meg, és hangjában némi sajnálkozással meg-
kérdezte: 
- Te még mindig a Mozgókönyvtárban dolgo-
zol? 
- Igen - válaszoltam - már több mint 12 éve. 
- Ó, te szegény, hát ez igazi mártiromság! 
- sóhajtotta, s mielőtt válaszolhattam volna 
számos, fontos dolgára hivatkozva tovasietett. 

Vajon miért tekintik szegénynek és már-
tirnak azt, aki a mozgókönyvtárban dolgozik? 
- gondoltam. Talán azért, mert régi, a háló-
zat más könyvtáraiban dolgozó kollégáim sem 
ismerik a mi munkánkat. Persze honnan i s -
mernék, hiszen a könyvtárosok részére gyen-
ge a propagandánk. Könyvtári folyóiratban 
cikket 1976 óta nem irtunk. A könyvtár b e -
mutatására legutóbb 1979-ben került sor a 
FSZEK 75 éves évfordulója alkalmával. Igaz, 
május elsején, két év óta, felvonul a busz 
is, de ez nem a legalkalmasabb időpont a 
megismerésre. 

Ez az irás talán valamennyire pótolja 
a hiányokat. 

Budapest kerületeit napjainkban két bib-
liobusz járja, tizenkét kerületben harminc 
kölcsönzőhelyet lát el olvasnivalóval. 
A mozgókönyvtár IKARUS 255 tipusu pano-
ráma buszban került kialakításra, 58 folyó-
méter polccal berendezve, amelyre kb. 2400 
kötet könyv helyezhető el . A könyvtár gyer-
mek és felnőtt olvasóknak egyaránt kölcsönöz, 
azonos időben és azonos helyen. 

A Mozgókönyvtár könyvállománya jelen-
leg 50 000 kötet, amelyből kb. 60 % a f e l -
nőtt és gyermek szépirodalom és 40 % az 
ismeretterjesztő irodalom. Ezt a könyvmeny-
ny is éget a könyvtár tápraktárában helyeztük 
el / c ime: Bp. X. Gép u. 2 - 6 . / Innen indul 
naponta útjára a két bibliobusz, itt végezzük 
a könyvtári munkát, itt parkolnak a gépko-
csik, itt a garázs stb. , tehát minden itt 
van, ami a mozgókönyvtár működéséhez szük-
séges. Ezt a telephelyet két éve kaptuk, majd 

alig egy év után, a könyvtár szükségleteinek 
megfelelően átalakították. így eléggé tágas, 
kényelmes raktáraink vannak, jól berendezet-

tek a munkahelyek, mind a férfi, mind a női 
dolgozóknak megfelelő szociális helyiségeket 
alakítottak ki. Egyedül a telefon hiányzik, 
amelyre ideköltözésünk óta reménytelenül vá-
runk. 

A könyvtárban öt könyvtáros számára 
van munkakör, azaz autóbuszonként két-két 
könyvtáros kell és a könyvtárvezető. Ezenkí-
vül gépkocsivezetők, takarító és raktárkezelő 
alkotja a teljes személyzetet. 

Könyvtárunk rövid története: 1973. feb-
ruár 6-án indult útjára a főváros első mozgó-
könyvtára, uj szolgáltatás alapját teremtve 
meg ezzel. Igaz, a bibliobusz úttörő lépésnek 
számított, de "különleges" mozgókönyvtárak 
ezelőtt is működtek már. P l . 1913-ban az 
Állatkertben működött egy igen eredeti moz-
gókönyvtár: egy betanított elefánt könyvesdo-
bozt hordott a hátán, amelyből a látogatók vá-
logathattak, majd távozáskor leadták a köny-
vet. Utódja egy csacsi vontatta fogat volt, 
amely 1921-ig mint a Fővárosi Könyvtár 5. 
számú fiókja működött. 1945-ben villamos-
könyvtárat hoztak létre, amely a hatvanas 
évek végéig látta el olvasnivalóval a főváros 
peremkerületeinek lakosságát. 

Az autóbusz könyvtár létrehozásakor a 
jármű jelentette a legnagyobb gondot.. Ugyan-
is a külföldi bibliobuszok zöme "termes" ki -
képzésű, de a könyvtár nem tudott vásárolni 
olyan jármüvet /nyergesvontatóval összekap-
csolt pótkocsit/, amelyet igy alakítottak vol-
na ki. Ezért IKARUS panoráma buszt képez-
tek ki, ugy, hogy a polcok az ablakokra m e -



rolegesen állnak. Külön tervezést igényelt az 
a zárőberendezés, amely meggátolja a köny-
vek kiesését és dőlését menet közben. Mivel 
külföldi példák nem álltak rendelkezésre, a 
könyvtáros és a tervező egymást segitve, az 
elképzeléseket formába öntve, tervezve készí -
tették el a rögzitő szerkezetet, amely azóta 
minden magyar bibliobus zon kisebb változta-
tással beépitésre került. Az autóbusz belső 
terében kiképeztek még egy gardrób fülkét, 
amelyben kézmosó és WC található; továbbá 
elhelyeztek egy hűtőszekrényt a szükséges 
élelem tárolására. A kölcsönző térben van a 
könyvtáros asztala és munkahelye, valamint 
folyóirat tároló. Miközben az autóbuszon az 
átalakitási munkákat végezték, megkezdődött 
a leendő kölcsönző helyek kialakitása, az e l -
látatlan területek feltérképezése, majd a meg-
állóhelyek létesítése. A legelső bibliobusz Bu-
dapest kilenc kerületét érintette és tizenhárom 
kölcsönzőhelyen állomásozott. A menetrend ki -
alakításakor arra kellett törekedni, hogy a jár -
mű a lehető legrövidebb idő alatt jusson el az 
egyik állomáshelyről a másikra, s ha kell 
lehessen rugalmasan változtatni. Ugyanis en-
nek a könyvtártípusnak ez az egyik előnye. 
Indulásunk óta 45 megállóhelyünk volt össze -
sen, s ez is jellemzi, hogy lehet változtat-
ni, megszüntetni és uj megállót létrehozni 
ott, ahol arra szükség van. 

Kialakítottuk az autóbusz munkarendjét, 
amely ma is érvényben van. A héten öt na-
pon kölcsönzünk /szombaton is 10-14 óra kö -
zött/ és van egy un. szerviznap. A szerviz-
napon van lehetőség a busz állományának ala-
pos rendezésére, és a jármű karbantartásá-
ra. 

Külön tervezés kérdése volt az olvasói 
nyilvántartás is. Mivel több megálló van, 
gyermekeknek és felnőtteknek is kölcsönzünk, 
olyan nyilvántartást kellett kialakítani, amely-
ből minden egyértelműen kiderül. Az egyes 
kölcsönzőhelyek olvasóit a beiratkozási számok 
alapján különitjük el, un. 500-as ugrószám-
mal /p l . 1-499.az első megálló, 500-1000.a 
második/. Minden megállónak külön munka-
naplója, beiratkozási naplója, lejárati doboza 
van, és minden nap csak az aznapit viszi ma-
gával az autóbusz. 

Az állomány feltárása először kötetkata-
lógus formájában történt. Mivel ez gyorsan 
elavult és nem lehetett bővíteni, áttértünk a 
c édul ak atal ógu s ra. 

A mozgókönyvtárak munkájában a sze -
mélyzet kiválasztása, a munka megszervezé-
se, a munkakör meghatározása jelentett még 
feladatot. A könyvtárosok kiválasztásakor f i -
gyelembe kell venni, hogy munkáját naponta 
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egyedül végzi, értenie kell a felnőttek és 
gyermekek nyelvén egyaránt, rugalmasan kell 
alkalmazkodnia a naponta váltakozó környezet-
hez, jó fizikai állóképe s ségünek kell lennie, 
mert a buszon jobban érzi az időjárás válta-
kozását. Munkaidejük is eltér a telepitett 
könyvtárban dolgozókétól. Ugyanis hetente két 
napot kölcsönöznek az autóbuszon / e z napon-
ta 11 órát jelent/, a szombati kölcsönzést 
váltva látják el. A fennmaradó munkaidejüket 
a tápraktárban töltik, ahol résztvesznek mind-
azokban a munkafolyamatokban, amely egy 
könyvtárban van. A rendkívüli munkakörül-
ményekért havi 400 Ft pótlékot kap minden 
könyvtáros. 

Az olvasók az autóbuszon elsősorban 
az ott levő könyvekből választanak. Amennyi-
ben olyan könyvet keresnek, amely csak a 
tápraktárban található, akkor a könyvtáros 
előjegyzi számukra a könyvet, és a követke-
ző kölcsönzési alkalommal kiviszi az olvasó-
nak. Ha a keresett mü az állományban nem 
található, ugy a könyvtárközi kölcsönzést vesz-
szűk igénybe. Könyveken kivül kölcsönözzük 
még az összes újságot, amelyre a mozgó-
könyvtár előfizet. 

Az első mozgóköpyvtár, megindulása 
után hamarosan nagy népszerűségre tett 
szert. Szépen emelkedett a beiratkozott o l -
vasók száma, mind a felnőttek, mind a gyer-
mekek köréből. Az előzetes tervezéssel e l -
lentétben nem csak nyugdijasok, gyesen l e -
vők, háziasszonyok és tanulók iratkoztak be 
szép számmal, hanem munkás olvasók, veze-
tők, szakalkalmazottak is. Magas az un. ak-
tiv korosztály (25-55 év) beiratkozási arápya. 
A napközben dolgozóknak kényelmet jelent a 
könyvtár, "házhoz szállítja" az olvasnivalót, 
nem kell messzire menni szépirodalomért és 
un. hobby-irodaiómért. A dolgozó olvasóink 
nagyobb része munkahelyén is könyvtári tag, 
agy nagy szakkönyvtárak tagja, és olyan je l -

legű igényeit onnan elégíti ki. 
Tul sok számszerüséget említeni felesleges 
volna, de szemléltetésként megemlíteném, 
hogy az eltelt 12 év alatt kb. negyedmillió 
kölcsönző, több mint egymillió kötet könyvet 
kölcsönzött könyvtárunkból. 

A mozgókönyvtári szolgáltatásra még 
hosszú ideig szükség lesz a fővárosban, de 
méginkább vidéken. Ezért örültünk annak a 
hirnek, hogy az IKARUS kísérletképpen e l -
kezdte a hazai bibliobuszok gyártását. A ceg -
lédi bibliobusz az első ilyen a sóiban, s re -
méljük, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár bibliobuszai is ilyenek lesznek, ha a j e -
lenlegi két autóbusz "kiöregedik". 



Az eddig leírtakból kiderül, hogy a moz -
gókönyvtári dolgozó sorsa, nem irigylésre-
méltó, de nem is mártirság. Magunkat mi 
tréfásan a "könyvtár napszámosainak" szok-
tuk nevezni. Nálunk a könyvtáros mindent 
csinál, akaratlanul is meg kell ismerkednie 
a könyvtári munka minden fázisával, hiszen 
a kölcsönzőnapokon teljesen egyedül dolgozik. 

A GYERMEKKÖNYVTÁRAKBAN — 

"Ismerd meg a tankönyvedet!" cimmel 
tartottak - az olvasóvá nevelés jegyében -
foglalkozást hetedik osztályosoknak a Török 
utcai gyermekkönyvtárban december 5-én. 
Ugyanott december 7-én uj ismeretterjesztő 
sorozatot inditottak útjára II. osztályosok 
számára "Mit mesél a természet?" cimmel. 
December 11-én a honfoglalással kapcsolato-
san tartottak tananyag kiegészitő foglalkozást, 
ezzel összefüggésben megismerkedhettek a 
gyerekek a 943.9-es szakszámmal is. A té-
li népszokások világába pillanthattak be a har-
madikosok december 12-én. A foglalkozás f e l -
ölelte a Télapóval, a Luca-nappal, a kará-
csonnyal, a Szilveszterrel, Vizkereszttel és 
- természetesen - a disznóöléssel összefüg-
gő szokásokat és hiedelmeket. Ugyanezen a 
napon került sor a Fekete István-játék ered-
ményhirdetésére. Az eseményen az iró özve-
gye is megjelent. 

A n /2 -es fiókkönyvtárban december 6-án 
angol szakköri foglalkozásokat tartottak. T i -
zedikén "Kinából jöttem" cimmel utibeszámo-
lót hallgattak meg. 11-én német szakköri f og -
lalkozást tartottak II. osztályosoknak. Ugyan-
ezen a napon - karácsonyfadiszités céljából -
papirfigurákat hajtogattak. December 20-án, 
"Mese-tarsoly" cimmel vidám, zenés évbu-
csuztatóra került sor . 

A San Marco utcai fiókkönyvtárban de-
cember 2-án Mikulás-napi előzetest rendez-
tek, könyv-csereberével egybekötve. Decem-
ber 9-én a i n . kerületi Űttörőházzal közös 
szervezésben került sor a "Cimborák Óbudán" 
cimü találkozóra, amelyen az ismert televi-
ziós műsor szereplőivel találkoztak a gyere-
kek. December 10-én a Gyermekkönyvhét a l -
kalmából "Csak tiszta forrásból" cimmel szín-
vonalas irodalmi délután volt a könyvtárban. 

A in /4 -es fiókkönyvtárban december 
5-én - Dallos Jenő: "Télapó az állatok között" 
cimü könyvének segítségével a Télapóról b e -
szélgettek az elsősökkel. 21-én a karácsony-
ról, az ünneppel kapcsolatos népszokásokról 
esett szó. 

Aki tudja értékelni ezt a munkát, és meglát-
ja a szépséget is benne, az meggyökerezik 
nálunk; aki nem, az már az elején "megszö-
kik". 

Remélem, sikerült bemutatni könyvtá-
runkat. Ha valaki kedvet kapott a helyszíni 
megtekintésre, akkor szeretettel várjuk. 

Cziboly Józsefné 

EZ TÖRTÉNT 
Békásmegyeren, a in /6 -os gyermekkönyv-

tárban - az Óbudai Művelődési Házzal közö-
sen - december 6-án mintegy száz gyerek vár-
ta Télapót. 8-án Granasztói Szilvia és Rusz 
Ágnes vezetésével játszóháznak adott otthont 
a könyvtár. 11-én Móra Ferenc Kincskereső 
kisködmönéből a "Megy a ködmön világgá" 
cimü részt dolgozták fel Hl. osztályos nap-
közisek. 

A Liszt Ferenc téri gyermekkönyvtárban 
november 10-én és 24-én "Bozótiskola - ava-
tási szertartások a természeti népeknél" c im-
mel az amerikai, illetve afrikai népek szoká-
saival ismerkedtek a gyerekek. November 
28-án Móricz Zsigmond "Légy jó, mindhalá-
lig" cimü regényét vitatták meg a Felsőerdő-
sor utcai iskola nyolcadikosai. 29-én került 
sor a Politikai Vitakörre, melyet ezúttal is 
Firon András vezetett. December 4-én rádió-
felvétel színhelye volt a könyvtár. Az olvasók 
Csukás Istvánhal találkoztak. Közreműködött 
Császár Angela és Vallai Péter. A beszélge-
tést Asperján György vezette. A műsort de-
cember 11-én "Varázskörben" cimmel közve-
títette a Kossuth rádió. December 8-án zenei 
foglalkozásra került sor . 11-én a kerületi i s -
kolai könyvtáros munkaközösség tagjai szá-
mára tartottak bemutató foglalkozást. 13-án 
TI. Rákóczi Ferencről volt összefoglaló óra. 
Ugyanezen a napon - gyermekkönyvheti f og -
lalkozás keretében Saint-Exupéiy: A kis her -
ceg cimü müvét Mikes Lilla adta elő. A ren-
dezvényre a Rátkai Márton Klubban került 
sor . 

A VIII. kerületi főkönyvtár gyermekrész-
legében a Magyar Rádió "Varázskörben" c im-
mel készített műsort. Vendégek voltak Nemes 
Nagy Ágnes és az interjút készítő Asperján 
György, közreműködött Császár Angela és 
Szokolai Ottó, valamint a Somogyi Béla utcai 
általános iskola napközis csoportja. Adásban 
elhangzott január 8-án. 

A kőbányai főkönyvtárban az őszről , i l -
letve a téli népszokásokról 6-6 alkalommal 
tartottak foglalkozást. Ezen kivül szó esett 



az ókor hét csodájáról, vetítettek történelmi 
filmeket, diasorozaton mutatták be Budapes-
tet. Beszéltek József Attiláról, képeskönyvet 
készítettek és nyelvi játékokat játszottak. 
Megemlékeztek a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom évfordulójáról. A T .Ö.K. soros 
foglalkozásán a magyarországi török világról 
esett sző. Ugyancsak a Történelmi Klub lá -
togatást tett a Budapesti Történeti Muzeumban, 
a tagokat Létay Miklós történész kalauzolta. 
Diasorozat segítségével ismerkedtek a szű-
kebb pátria történetével a Bem József Álta-
lános Iskola hatodikosai. Végül ejtsünk szót 
arról a nagysikerű bemutató foglalkozásról, 
melynek során uj könyvtárismereti társasjá-
ték premierjére került sor . A játékot Szász 
Ilona vezette / é s tervezte/, játszották a Jász-
berényi uti Általános Iskola hatodikosai. A 
foglalkozást megtekintették a KMK kapcsolat-
szervezési tanfolyamának hallgatói. 

A XI. kerületi főkönyvtárban december 
3-án Benedek Elekről beszélt unokája, Bene-
dek István. 4-én megnézték a "Scapin furfang-
jai" cimü színdarabot a Budapesti Gyermek-
szinházban, majd a látottakról riportot készí-
tett a gyerekekkel Palotás Ágnes a Magyar 
Rádió "Révkalauz" cimü műsora számára. 
December 6-án a Gyermekkönyvhét alkalmá-
ból másfélszáz gyerek örült Réti Szilvia és 
Andor Edit "Álom jár" cimü zenés irodalmi 
műsorának. A hangulatos decemberi délután 
során a főként 8-13 éves korú közönség l e l -
kesen fogadta Kosztolányi Dezső, Lázár E r -
vin és más jeles alkotók gyermekekhez szóló 
müveit, az emlékezetesen nagyszerű svéd 
gyermekverseket, tapsolt az Aranyszőrű Bá-
rány történetének. A műsort, a többi között, 
az is emlékezetessé tette, hogy egy időre he -
lyet cseréltek a művészek és a kis nézcfe, 
és a színpadra felment - önként jelentkező 
gyerekek - mondták és énekelték el kedves 
verseiket, dalaikat. December 10-én került 
sor "A leghosszabb délután"-ra. A műsort 
Bakó Ágnes ajándékozta az Aga utcai gyer-
mekotthon kis lakóinak. 11-én téli népszoká-
sokról beszélgettek, illetve a " Betleheme z és -
tői a karácsonyi morzsáig" az év végi ünnep-
kör jeles eseményeivel ismerkedtek a gyere-
kek. December 12-én a Kaláka együttes adott 
műsort mintegy harmadfélszáz gyerek számá-
ra. 15-én a Cimbora cimü Tv-mUsor szerep-
lőivel találkoztak a könyvtár olvasói. Közre-
működött Szabó Márta, Sebő Ferenc, Udva-
ros Dorottya és Juhász Jácint. 18-án Petőfi 
Sándor, 20-án Kosztolányi Dezső, 21-én Vá-
ci Mihály volt a foglalkozás témája. Ugyan-
csak 21-én, 22-én és 27-én a karácsony kö-
rül forgott a foglalkozások "kereke". 

A Karinthy Frigyes uti könyvtár - a Bu-
dapesti Művészeti Hetek keretében - két íz -
ben is /október 2-án és november 21-én/ lá -
togatást szervezett a Bartók Emlékmúzeum-
ba, a Baranyai utcai, illetve a Bogdánfy ut-
cai Általános Iskola tanulói részére. A Buda-
pesti Történeti Muzeum támogatásával (ők ad-
ták a külön autóbuszt és biztosították a tárlat-
vezetést) megvalósult kirándulás maradandó 
élményt nyújtott a résztvevőknek. Október 
15-én - a Műszaki Könyvhónap alkalmából 
- "Elektronika napjainkban" cimmel a számi-
tógépek világáról Hunyadi István műegyetemi 
hallgató tartott érdekes, szines előadást. 
Október - december során öt alkalommal ven-
dégeskedtek a könyvtárban a Kanizsai uti óvo-
dások, környezetismereti és irodalmi foglal-
kozások, zenehallgatás, rajzolás, éneklés 
céljából. December 3-án a Gyermek könyvhét 
alkalmából Bálint Ágnes látogatott a könyvtár-
ba. A nagysikerű iró-olvasó találkozón az 
irónő nagy szeretettel és türelemmel "visel -
te el" a záporozó kérdéseket. Minden köny-
vet névreszólóan dedikált, rajzolt Mazsolát, 
Frakkot, egyszóval minden nagyon jól sike-
rült. December 5-én Télapó ünnepséget ren-
deztek. 

A XI/1-es fiókkönyvtárban december e l -
ső hetében Benedek Elekre emlékeztek. De-
cember 4-én került sor Borbás Gabi színmű-
vész "Lásd, kisfiam, ezt mind nekem adom 
most" cimü gyermekkönyvheti műsorára. A 
Kosztolányi Dezső és Karinthy Frigyes müvei-
ből összeállított programban Zsolnay Margit 
és Zsolnay Péter előadóművészek működtek 
közre. December 5-én negyedik osztályosok 
"sétáltak" a csillagos égen. 6-án szellemi 
árverést tartottak. A hónap során három al -
kalommal ejtettek szót a téli népszokásokról. 
Hatszor került sor Csajkovszkij - Hoffmann: 
Diótörőjét bemutató zenés foglalkozásra. De-
cember 11-én Granasztói Szilvia bábtervező 

armüvész játszott együtt harmadik és negye-
dik osztályos gyerekekkel. 13-án - honisme-
reti foglalkozás keretében - a hazaszeretet-
ről beszélgettek az ötödikesek. A hónap m á -
sodik felében hat alkalommal tartottak a Rá-
kóczi-szabadságharccal kapcsolatos, tananyag-
kiegészitő foglalkozást negyedik osztályos ta-
nulók számára. 

A XI/2-es fiókkönyvtár olvasói számára 
december 3-án Zombori Ottó csillagász tar-
tott vetitettképes előadást a csillagászat és 
az űrkutatás legújabb eredményeiről. 6-án 
Micimackóról beszélgettek második osztályo-
sok. 10-én Gárdonyi Géza:"Ugri meg Bugri" 
cimü meséjét beszélték meg a gyerekek. 
18-án "A betű hatalma" cimmel nyelvművelő 



foglalkozást tartottak VI. osztályos napközi-
seknek. Ugyanezen a napon és 20-án "Ünnep-
várás" 'volt az Albertfalva utcaiaknál - ezúttal 
másodikosok várták a karácsonyt. 

A Dagály utcában december 5-én Vitai 
Ildikó gitárművész és Szűcs Ildikó szinmü-
vész vendégszerepelt. A Gyermekkönyvhét a l -
kalmából tartott műsoros délutánon Weöres 
Sándor, Janikovszky Éva müvei és megzené-
sített versek hangzottak el. Az éneklésbe a 
gyerekek is bekapcsolódtak, igy vidám hangu-
latban telt el a találkozó. 7-én Petőfi Sándor 
életéről és müveiről tartottak összefoglaló 
irodalom órát hetedikesek számára. Decem-
ber 12-én a kerületi pályakezdő pedagógusok 
részére tartottak könyvtárbemutató foglalko-
zást. A kerületi alsótagozatos munkaközös-
séggel közösen szervezett találkozón 30 peda-
gógus vett részt. December 20-án került sor 
a "Kiskarácsony - Nagykarácsony" cimü fog -
lalkozásra, melynek során levethették a"Vuk" 
cimü szines mozgófilmet, meghallgatták Mo-
zart Gyermekszimfóniáját, karácsonyi szoká-
sokról beszélgettek, meséket és verseket 
hallgattak. 

A Tomori közi fiókkönyvtárban decem-
ber 11-én gyermekkönyvheti rendezvényt tar-
tottak. A "Ha a világ rigó lenne" cimü mű-
sor közreműködői Havas Judit előadóművész 
és Budai Ilona népdalénekes voltak. Decem-
ber 22-én került sor az olvasó-szervezési 
verseny értékelésére. Az októberben meghir-
detett versenyben 31 olvasó 77 uj könyvtári 
tagot toborzott. 

A Sallai Imre utca 52. szám alatti f iók-
könyvtárban december 4-én vad- és háziálla-
tokról tartottak foglalkozást középső csopor-
tos óvodásoknak. A december 11-i foglal-
kozáson Petőfi Sándor szinészi próbálkozásai 
kapcsán a reformkori Pestről és a vándor-
színészeiről esett szó. December 13-án " T a -
lán eltűnök hirtelen" cimmel Havas Judit e lő -
adóművész mutatta be József Attilát idéző 
műsorát. December 18-án az Alföldről volt 
szó - irodalomban, földrajzban és a művé-
szetben. 

A XV. kerületi főkönyvtár gyermekrész-
legében a Gyermekkönyvhét alkalmából decem-
ber 11-én iró-olvasó találkozóra került sor . 
A jól sikerült rendezvényen Tarbay Ede talál-
kozott ifjú olvasóival. 

A XV/5-ös fiókkönyvtárban december 
4-én a karácsonyi műsort állították össze, 
l l - é n fejtörő játékra került sor, a vetélkedőt 
a "Hol nincsenek legyek ?" cimü könyv alap-
ján rendezték. Ugyanezen a napon került sor 
a Bálint Ágnessel való, nagy érdeklődéssel 
kisért iró - olvasó találkozóra is. December 

18-án - ugyancsak iró - olvasó találkozó ke-
retében - Gombár Endre látogatott el a könyv-
tárba. 

A Veres Péter uti főkönyvtárban decem-
ber 8-ánTélapó-ünnepséget tartottak. A Tél -
anyót ez alkalommal a könyvtárvezető "ala-
kitotta". l l - é n a Bölcs bagoly könyvek segít-
ségével kö.iyvtári játékra került sor . Decem-
ber 12-én a Gyermekkönyvhét alkalmából 
Petrovácz István iróval találkoztak a könyv-
tár gyermekolvasói. 

A X V l / l - e s fiókkönyvtárban december 
4-én és 6-án vidám Télapó ünnepséget tar-
tottak. December 6-án a honfoglalásról és 
az államalapításról volt szó. 

A XIX/3-as fiókkönyvtárban december 
6-án került sor Dévai Nagy Kamilla és Pel-
sőczy László "Mesekut" cimü műsorára. 
A jó hangulatu előadást - a tapson kivül -
a gyerekek kis ajándékokkal és énekkel v i -
szonozták. December 12-én a könyvtár kis 
olvasói az öregek napközi otthonába látogat-
tak el, ahol téli műsorral, és maguk készí-
tette ajándékokkal kedveskedtek az idős e m -
bereknek. 

A XIX/4-es fiókkönyvtárban december 
5-én a Kaláka együttes lemezére készítettek 
illusztrációkat a gyerekek. A legsikerültebb 
alkotásokat a december 12-i hangverseny 
alkalmával adták át a Kaláka tagjainak. 

A soroksári könyvtárban november 13-
án "Ki tud többet a madarakról?" cimmel 
rendeztek vetélkedőt. November 20-án a 
Marx Károly uti iskola honismereti szakkörö-
seinek dr. Pető Mária a régész munkájáról 
tartott előadást. 

A Pacsirta utcai gyermekkönyvtár de-
cember 11-i gyermekkönyvheti rendezvénye-
ként vetélkedőt tartottak a gyerekeknek. De-
cember 13-án "Jöjjön el kedves Télapó" c im-
mel rendeztek foglalkozást. 27-én Ki mit tud-
ra került sor . 

A FELNŐTT KÖNYVTÁRAKBAN 

Az V. kerületi főkönyvtár és a Pomázi 
Munkatherápiás Intézet Kiskovácsi Kórháza 
együttműködésének eredményeként december 
13-án adták át rendeltetésének a kórház uj 
könyvtárát. Az 1200 kötetes könyvtár köny-
veit és berendezését a FSZEK adományozta 
a kis kovácsiaknak. Az átadási ünnepségen 
közreműködött Benkő Péter és Gelecsényi 
Sára színművész , valamint a Vakok és 
Csökkentlátók Országos Szövetségének 
LANDINI ének- és zenekara. 



A kőbányai főkönyvtárban november 1 -
én a grafikai technikákkal ismerkedtek és mű-
alkotásokat elemeztek. 

A Szakasits Árpád uti főkönyvtárban de-
cember 1-én került sor Kurtán Sándor ELTE 
tanársegéd "A szocializmus építésének kezde-
tei: eredmények és fesz 'Itségek /1949--1950/" 
cimü előadására. A rend zvény másik esemé-
nyeként levetítették Mészáros Márta Napló 
gyermekeimnek cimü filmjét. 

A Xin. kerületi főkönyvtárban decem-
ber 5-én szakszervezeti könyvtárosok részé-
re tartottak könyvtárbemutatót. December 6 -
án került sor "A romantika fogalma, a r o -
mantika az irodalomban, a képzőművészetben 
és a zenében" cimü előadásra. December 10-
én nyilt meg a kevi művészkör tagjainak, Iván 
Sándor és Talamasz Lajos szobrászművészek-
nek és Lőricz Kata fotóművésznek a kiállítá-
sa. December 12-én Zombori Ottó csillagász 
az űrrepülésről tartott előadást "Ciolkovsz-
kijtól a csillagvárosokig" cimmel. December 
13-án Baloghné Horváth Terézia néprajzkuta-
tó a népi ékszerekről beszélt a könyvtár o l -
vasóinak. December 20-án került sor a fel -
szabadulási szavalóverseny első fordulójára. 

DOKUMENTUM 

A ZENEMŰ- ÉS HANGTÁRAKBAN 
A kelenföldi főkönyvtárban december 3 -

án a HI-FI klub tartotta foglalkozását. Decem-
ber 7-én került sor a XI. kerületi és a sz lo -
vákiai pöstyéni zeneiskola közös hangverse-
nyére a MOM-ban. December 10-én és 17-
én Károlyi Pál tartotta meg zeneirodalom 
óráit. Ugyancsak 10-én került sor a kerületi 
Weiner Leó Zeneiskola zongorahangversenyé-
re. December 17-én a Svéd Sándor Hangle-
mezklub összejövetelén uj import lemezeket 
mutattak be. 

A Dagály utcában december 4-én két 
foglalkozásra is sor került: az egyiken Bar -
tók "A kékszakállú herceg vára" cimü operá-
ját, a másikon Vivaldi-müveket elemeztek. 

A soroksári fonotékában november 1-én 
emlékeztek a Nagy Októberi Szocialista For -
radalomra. November 15-én tartották a " M e -
sealakok a zenében" cimü foglalkozást. 19-
én került sor az "Erzsébet" névnapi ajándék-
műsorra, valamint a "Muzsikával Európán át" 
cimü sorozat első "adására", amelyben Cseh-
szlovákiával ismerkedtek a jelenlevők. A hónap 
v-égén négy foglalkozáson a téli ünnepek zenéje 
kötötte le a hallgatóság figyelmét. 

- y - r -

SVÉD KÖNYVTÁROSOK ÜDVÖZLETE 

1984. szeptember 26-án az olvasószol-
gálati osztályt, valamint a Budapest-gyűjte-
ményt mutattuk be a Svenska Bibliotekarie 
Samfundet /Svéd Könyvtáros Egyesület/ s zer -
10 

vezésében hozzánk látogatott stockholmi és 
uppsalai tudományos könyvtárak munkatársai-
nak. Kalauzolásunkat kedves figyelmességgel 
köszönték meg. 



JÁTÉKOS SZOMBATOK BÉKÁSMEGYEREN 

Nagy feladatot vállaltunk magunkra, m i -
kor a szabad idő hasznos eltöltése érdekében 
minden második hét szombat délutánján játszó-
házat hirdettünk a gyerekeknek a n i /6 -os szá-
mú könyvtárban. A feladat azért is fontos, 
mert Békásmegyeren nincs olyan hely, ahol 
a gyerekek több-kevesebb rendszerességgel 
hasznosan eltölthetik szabad idejüket, fgy 
kért fel bennünket az Óbudai Művelődési Ház , 
hogy adnánk-e helyet szombat délutánonként 
gyermekprogramoknak? Természetesen igen-
nel válaszoltunk, hiszen kezdetben ez a könyv-
tárnak is jó propaganda lehetőséget nyújtott. 

Az 1984. év első felében még mesejáté-
kok, bábelőadások voltak műsoron, melyek né-
ha bizony nagy létszámú közönséget vonzottak 
a könyvtárba. Nyáron az "előadások", ha az 
időjárás engedte, kiköltöztek a szabadba. 
Egy-egy alkalommal 100-150 gyerek is részt 
vett a közös játékokban. 

Azt hiszem, a gyerekek lelkes közremű-
ködése is hozzájárult a program megváltozta-
tásához. Mi lenne, ha továbbra is közös alko-
tásra invitálnánk a gyerekeket? Mi lenne,ha 
játszóházat hirdetnénk? A Művelődési Háztól 
megkaptuk a közreműködőket, de eleinte nem 
vonzott annyi gyereket a dolog, mint gondol-
tuk. 

Az első játszóház óta eltelt két hónap. 
Azóta már az ötödik közös játékot alig tud-
tuk befejezni. Két kiváló "előadónk" /Rusz 
Ágnes és Granasztói Szilvia/ teljes sz iwe l , 

lélekkel és gőzzel próbál egy kis néprajzot 
beletömni a lakótelepi gyerekek fejébe. Kez-
detben csak a bábozás alapjaival és egymás-
sal ismerkedtek a gyerekek. Azóta kartonpa-
piiból festéssel bölcsőt készítettek, ősi mó -
don bagyulált csutkacsecsemőt ringattak ben-
ne; gyöngyöt fűztek a Vargáné Zsuzsi lányá-
nak, hogy gazdagabb kérője legyen stb. Az 
ünnepek felé közeledve legutóbb arany papír-

ból betlehemi csillagot hajtogattak a gyerekek 
és a maguk készítette bábokkal jártak egyik 
könyvtárosnénitől a másikig, hogy regöléssel 
"jókedvet, hat kövér disznót, vidámságot, ki -
lenc véka tojást"kívánjanak. 

Könyvtárosok és népművelők lelkesen 
közreműködnek, hogy sikeresen teljenek a 
szombat délutánok. Sok a gyerek, sok a szü-
lő , sok az ötlet, és néha bizony nagy a ren-
detlenség is, mikor belekezdünk a romok e l -
takarításába. Eredetileg egy-másfél órásra 
terveztük a foglalkozásokat, de a gyerekek 
két óra elteltével is csak többszöri figyelmez-
tetés után hajlandók szedelődzködni. Raktár-
kezelő nénink is már beletörődött abba, hogy 
minden második hétfőn délelőtt fáradtabban 
örül napi munkája gyümölcsének, mire újra 
tiszta, rendes lesz a könyvtár. 

A képeken, melyek családtagjaink segít-
ségével készültek, gyöngyöt fűznek és meseta-
risznyát készítenek a gyerekek. 

Góger Róbert né 
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KRÓNIKA 

Az 1984. december 14-i osztályvezetői 
értekezlet résztvevői Mikó Zoltán előterjesz-
tésében meghallgatták a propaganda és kapcso-
latszervezési osztály tevékenységéről szóló 
beszámolót. 

A könyvtár kiadványainak műszaki s z e r -
kesztése az osztályon történik, a leirás azon-
ban több helyen, gyakran külső gépirók igény-
bevételével. Megvizsgálandó, hogy nem gaz-
daságosabb-e belső munkaerővel megszervez-
ni a leirást. A fcfcönyvtári szervezet számá-
ra végzett propagandamunka jó, meg kellene 

változtatni azonban a propagandakeret szét-
osztásának jelenlegi gyakorlatát. Nem meg-
oldott a kiadványok terjesztése. A raktárban 
levő készletekről a szerzeményezési és f e l -
dolgozó osztály jegyzéket állított össze, en-
nek felhasználásával a régebbi kiadású, de 
aktuális tartalmú kiadványok különböző m ó -
dokon /árleszállítás, könyvügynök stb. / é r -
tékesíthetők volnának. A propagandaosztály 
által igényelt technikai fejlesztés a jelenlegi 
gazdasági helyzetben nem megvalósítható. 
Végezetül megállapítottákt a könyvtárnak még 
nyitottabbá kell válnia; társadalmi-intézményi 
kapcsolatainak szélesítésével a közvélemény-
ben reálisabb könyvtárkép kialakítására kell 
törekednie. 

SZEMÉLYI HÍREK 

K i t ü n t e t é s 

Csernák Béláné könyvtárvezető és Simon Lászlóné könyvtárvezető nyugállományukba vonu-
lásuk alkalmából SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT kitüntetésben részesültek. Benkő Sándorné.aVI. 
kerületi főkönyvtár munkatársa, nyugdíjba vonulása alkalmából F8ZEK KIVÁLÓ DOLGOZÓ 
kitüntetést kapott. 

Á t h e l y e z é s 

Gerencsér Valéria könyvtárost a XVIII. kerületi főkönyvtárból a XXI. kerületi főkönyvtár-
ba, Szemmelweisz Ilona könyvtárost a XV. kerületi főkönyvtárból a szerzeményezési és feldol-
gozó osztályra és Szőke Angéla könyvtárost a szerzeményezési és feldolgozó osztályról a XXI. 
kerületi főkönyvtárba, fiókvezetőnek helyezték át. 

/ 

U j m u n k a t á r s a k 

Argyelán Ibolya könyvtáros / ü l . kerületi főkönyvtár/ és Tóth Béla könyvtáros / szerzemé-
nyezési és feldolgozó osztály/. 

S z ü l e t é s 

Lökös Katalinnak /II . kerületi főkönyvtár/ Dóra nevű kislánya született. A szülőknek és 
a kisbabának jó egészséget kívánunk! 

BETÖLTETLEN ÁLLÁSHELYEK 

III. ker. fiókkönyvtár 
/Dömös utcai iskola/ 

IV. ker. főkönyvtár 

XVin. ker. fckönyvtár 

XIX. ker. könyvtár 

Mozgókönyvtár 

Munkakör Végzettség 

gyermekkönyvtáros felsőfokú 

olvasószolgálat 

gyermekkönyvtáros 

feldolgozó 

könyvtáros 
/400 Ft. munkaköri 

pótlék/ 

felsőfokú 

középfokú 

közép- v. felsőfokú 

középfokú 


