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KÖNYVTARAVATO 

Köpeczi Béla művelődési miniszter megnyitó előadása 

Kedves Elvtársak! 

A mai napon a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár hálózata olyan uj egységgel, kerüle-
ti főkönyvtárral gazdagodik, amely korszerű, 
szocialista kultúránkhoz méltó feltételeket ki-
nál a tájékozódási, tanulási, önmüvelési és 
szórakozási igények kielégitéséhez. 

Engedjék meg, hogy a művelődésügyi 
kormányzat nevében köszönetemet fejezzem ki 
mindazoknak, akik munkájukkal, erőfeszíté-
seikkel hozzájárultak ehhez az eredményhez, 
s akik közül ma sokan eljöttek ide: a kerület 
és a főváros párt- és tanácsi szervei képvi-
selőinek, a kerületi tanácsok művelődési o sz -
tályai vezető munkatársainak, iskolaigazgatók-
nak és pedagógusoknak., a Fővárosi Szabó Er -
vin Könyvtár vezetőinek és dolgozóinak, a kul-
tura és az oktatásügy minden munkásának, 
aki szorgalmazta, szóval és tettel segítette 
ennek a könyvtárnak a felépítését. De minde-
nekelőtt a hagyományos munkáskerület lako-
sait illeti az elismerés, akiknek a könyv, az 
olvasás, a könyvtár iránt való elkötelezettsé-
ge hosszú éveken át oly erősnek bizonyult. 

Az alkalmat most az itteni adottságokat 
tekintetbe véve arra szeretném felhasználni, 
hogy az iskola és a könyvtár kapcsolatáról 
szóljak. Ez a kapcsolat - ha ugy tetszik -
szövetség nem uj keletű. A közkönyvtári há-
lózatok kiépítése az államilag finanszírozott 
kötelező iskolai oktatás bevezetésével, szin-
te törvényszerűen követte azt néhány éven be-
lül. Ez nálunk is igy volt, bár az összhang 
azonban nem volt mindig tökéletes a két in-
tézmény között. Hogy néhány példát mondjak: 
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a fejlesztések során az oktatásügy puszta sú-
lyánál és nagyobb presztízsénél fogva időnként 
és helyenként az indokoltnál nagyobb mérték-
ben billentheti maga felé a mérleget; az i s -
kola mindenhatóságába vetett hit háttérbe szo -
ritotta, az ideológiai-politikai nevelés türel-
metlen, leegyszerűsítő felfogása formális e -
lemekkel terhelte az olvasóvá nevelést; a 
szürke középszer irányába nivelláló oktatási 
gyakorlat akadályozta, hogy pedagógusaink 
bátrabban és alkotó módon támaszkodjanak a 
könyvtárak gazdag választékára és szolgálta-
tásaira. 

Nem mondhatjuk, hogy leküzdöttük mind-
ezeket a fogyatékosságokat, ugyanakkor uj 
feladatok is jelentkeztek iskola és könyvtár 
számára egyaránt. 

A tudományos-műszaki haladás és a 
szocializmus építésének intenzív szakasza 
még nagyobb jelentőséget tulajdonit a tudás-
nak, általános műveltségnek és szakképzett-
ségnek, sőt a permanens továbbképzésnek. 
Nem véletlen, hogy napjainkban a társadalmi 
rendszerek közt folyó versenyben az igy fel -
fogott tudás döntő minőségi tényező. Az okta-
tás fejlesztési programja tudatosította ezt a 
felismerést az iskola számára. 

Hogy a könyvtár mit tehet ebből a szem-
pontból, arra vonatkozólag hadd idézzem a 
jeles művelődéspolitikus és könyvtáros, Sza-
bó Ervin 1910-ből származó tanulságos fejte-
getését, amely abból indul ki, hogy "olyan 
emberekre van szükség, akik önmivelés által 
elevenen tartott természetes értelmességük-
kel igenis képesek ma ilyen, holnap olyan 
munkát végezni, bármilyen gépet kezelni, 
bármilyen áru termelésének vagy sokak mun-
kájából összetett cselekvésnek folyamatát meg-
érteni." A kereteiben és tartalmában folyton 
változó gazdaságnak éppúgy, mint a politikai 
és közművelődési szerveknek ilyen "szellemé-
ben ruganyos tisztviselő- és munkáselemre 
. . . természetes eszüket megóvott, jó judiciu-
mu és uj ismeretek befogadására mindig ké -
pes emberekre, . . . szellemi individualitások-
ra" van szüksége. Ehhez tartotta szükséges-
nek a könyvtári hálózat fejlesztését. Az ő 
nyomdokain járunk, amikor a közművelődés 
korszerűsítése során erősíteni kívánjuk a 
könyvtáraknak ezt a feladatkörét. Ez az ut-
mutatás arra figyelmeztet, hogy nemcsak tu-
dásra kell szert tenni, hanem embert is kell 
nevelni. 

Az iskola már ma is, és a jövőben még 
inkább, többet és részben mást vár a könyv-
tártól mint korábban, és megfordítva: a könyv-
tár is gazdagabb eszközökkel tud hozzájárulni 

a nevelési-oktatási célokhoz, mint egy-két 
évtizeddel ezelőtt. A pedagógusoknak a neve-
lés-oktatás minden szintjén, de mindenekelőtt 
az általános iskolákban, a könyvtárosoknak -
mindenekelőtt a közművelődési és iskolai 
könyvtárakban - el kell érniük, hogy a mind-
két oldalon jelentkező szükségletek tudatossá 
váljanak és kielégítésük hatékony legyen. Az 
audiovizuális és tömegkommunikációs eszkö-
zök rohamos térhódítása ellenére belátható 
időn belül a könyv marad az ismeretszerzés-
nek, a jellemformáló érzelmi-esztétikai é l -
ményeknek és a szabadidő tartalmas eltölté-
sének legfontosabb eszköze, melyet legnagyobb 
választékban és legdemokratikusabban a könyv-
tár tesz hozzáférhetővé. De tegyük hozzá, hogy 
ma már egyre több helyütt a korszerű audio-
vizuális berendezéseket és információhordozó-
kat is itt találjuk meg. 

Ma, a gyorsan bővülő és átrendeződő i s -
meretek világában, a változó gazdasági köve-
telmények közepette azt is tudomásul kell ven-
nünk, hogy az iskola nem készíthet fel min-
denre. A tanulás, a személyiségformálódás 
szinte az egész életen át folyik. Az iskola 
egyik alapvető feladata, hogy képessé tegye 
az egyént az önfejlődésre. Ebből a perspek-
tívából a könyvtárban nem csupán az iskolai 
oktatás segítőjét, kiegészítőjét kell látnunk, 
hanem a permanens művelődés támaszát, az 
ember önmegújításának eszközét. 

Az iskola és a könyvtár kapcsolatának 
erősítésére a közelmúltban számos intézke-
dést tettünk. Az uj tantervek kötelezően ír -
ják elő a könyvtárhasználati ismeretek okta-
tását az általános iskolákban. Országosan sza-
bályozni kívánjuk az iskolai könyvtárak funk-
cióit, feladatkörét. Javítottuk és tovább sze -
retnénk javítani működési feltételeiket. Előre-
lépés, hogy ma már nem szűkkeblű takarékos-
sági szempontok és merev elvek alapján, ha-
nem a helyi körülmények figyelembevételével, 
az előnyök és esetleges hátrányok alapos mér -



legelésével kezeljük az iskolai és közművelő-
dési könyvtárak vagy funkciók integrálásának 
lehetőségeit. A fővárosban és országszerte 
szaporodtak az eredményesen működő, iskolák-
ba telepitett közművelődési könyvtárak és a 
kettős /iskolai és közművelődési/ funkcióju, 
közös fenntartású könyvtárak. 

Anyagi lehetőségeink korlátai és az egész 
iskolahálózat infrastrukturális problémái miatt 
azonban szembe kell néznünk azzal, hogy a 
pedagógusok sok helyütt továbbra is kedvezőt-
len iskolai könyvtári feltételek között lesznek 
kénytelenek dolgozni. A könyvtári ellátottság, 
a tág értelemben vett könyvtári közeg javitá-
sa döntően továbbra is ahelyi tanácsok áldozat-
készségén, a tanácsi közművelődési könyvtá-
rak megfelelő fejlesztésén és fenntartásán mú-
lik. Az áldozatkészség különösen ott fontos, 
ahol az olyan mutatók, mint a száz lakosra 
jutó könyvtári alapterület, az egy lakosra ju-
tó beszerzési keret vagy a lakosok és olvasók 
aránya erősen elmarad az országos átlagtól. 
Köztudott, hogy az ellátottsági viszonyok erős 
eltéréseket mutatnak a fővárosban is. A könyv-
tár nem luxus. Az életesélyek javitására tett 
erőfeszítéseink eredményességét veszélyeztet-
jük, ha nem teremtjük meg az oktatás fej lesz-
tésével párhuzamosan a megfelelő könyvtári 
hálózatot. 

A könyvtárak szerepe nem csupán az ok-
tatásban nőtt meg, hanem a közművelődésben 
is. A nagyobb könyvtárak az irott dokumentu-
mok használatba adása mellett egész sor új-
fajta szolgáltatással állnak a használók rendel-
kezésére: lemezek és kazetták, nyelvleckék, 
diafilmek, hangosfilmek, egyre sokrétűbb 
hangzó és képanyag található bennük. Külön 
öröm, hogy ebben a könyvtárban, az ország-
ban elsők közt, artotéka nyilik, amely erede-
ti művészi grafikákat kinál kölcsönzésre. A 
jól felszerelt könyvtárakban tartott kiállítások, 
művészeti rendezvények, vetélkedők, klubfog-
lalkozások - közvetlen hatásukon tul - az 

egészséges lokálpatriotizmus gyújtópontjaivá, 
közösségformáló és közügyteremtő tényezőkké 
válhatnak. A könyvtárak ma már számos uton-
módon serkenthetik a társadalmi öntevékenysé-
get, a sok helyütt annyira hiányzó közösségi 
kohéziót is. 

Minderről azért szóltam ilyen részlete-
sen, hogy érzékeltessem: az olvasóvá neve-
lésen túlmenően, arról van szó, hogy a gyer-
mekkortól kezdve az élet szerves részévé 
tegyük a könyvtárhasználatot. Minél jobban 
teljesítjük ezt a feladatot, annál inkább b i z -
hatunk benne, hogy egy emberöltőn belül ki-
nevelődik az a nemzedék, amely számára 
nyilvánvaló lesz az információ értéke és fon-
tossága, annak rendszeres, hatékony felhasz-
nálását az élet különböző területein természe-
tes magatartásként hagyományozza tovább, 
és képes lesz jelszóból valósággá változtatni 
azt, hogy a tudás - hatalom. 

Kívánom, hogy ez a könyvtár, mely min-
tául szolgálhat fővárosunk több más modern 
peremkerülete számára, mindig magas szín-
vonalon tartott állománnyal, gazdag, korsze-
rű szolgáltatásokkal várja használóit. Segít-
sen felfedezni a vonzáskörzetébe tartozó száz-
ezernyi lakosnak, köztük több mint husz isko-
la mintegy tizenötezer diákjának a hazai és az 
egyetemes kultura, a szaktudás, a tartalma-
sabb emberi élet és a közösségi boldogulás 
uj eszközeit és lehetőségeit. 

(Elhangzott 1985. március 18-án a XVIII. ke-
rületi főkönyvtár megnyitásán.) 

A Kisduna Galériában január 20-án nyilt 
meg a soroksári születésü BARTL JÓZSEF 
festőművész akvarell kiállítása. Felvételünk 
a megnyitón készült. 



MŰHELY 
KÖNYVTÁRHASZNÁLATI TÁRSASJATEK 

- játékleírás -

A Könyvtári Hiradó felkérésére ismer-
tetem a X. kerületi főkönyvtár gyermekrész-
legében kidolgozott könyvtárhasználati társas-
játékunkat, amely ugyan az 1985-ös "Alkotó 
Ifjúság" pályázatra készül, de első kipróbálá-
sa már lezajlott. A mult év novemberében 
bemutató foglalkozás keretében játszottuk le 
és vitattuk meg a KMK kapcsolatszervezési 
tanfolyamán. Célja a könyvtárhasználati fog-
lalkozásokon elsajátított ismeretek összefog-
lalása, játékos gyakoroltatása. Formája táb-
lásjáték: csapatok játszák, bábuval, dobókoc-
kával. 

A tábla a könyvtár tényleges elrendezés 
sének (alaprajzának) megfelelően ábrázolja a 
gyermekkönyvtár funkcionális részeit, ezek 
mentén kanyarog a pálya (1-100 kocka, amin 
az olvasó "végigmegy"). A kartonból készí-
tett játéktáblát hungarocellre tűzve - állítva 
használtuk. A csapatok 5-6 játékosból álltak, 
mindegyiknek egy közös bábuja lépeget majd 
a játékmezőn. A csapatok egy-egy asztalnál 
ülve, külön dobókockával dobnak egymás után 
és elindulnak a "bejárattól". Ha piros vagy 
fekete kockára lépnek a játékvezető feladatot 
ad a csapatnak, vagy éppen "bünteti" őket az 
alapszabályok áthágása miatt. A kérdéseket 
előre kártyacsomagpkba készitettük; a játék-
vezető mindig ahhoz az állományrészhez (stb.) 
kapcsolódó kérdést ad, ahol a bábu elhalad. 

A helyes megoldásoknál jutalomként előre lép-
hetnek a csapatok. Ha nem sikerül a feladat 
megoldása, a játékvezető segitő, rávezető kér-
dést is adhat. Ha a többi csoport sem tud vá-
laszolni rá, röviden elmondja a megoldás mód-
ját. Azért, hogy a játékvezető teljes odaadás-
sal tudjon figyelni, szükséges egy segitő, aki 
a dobások után lép a csapatok bábuival, meg-
jegyzi, ha az egyik kimarad a dobásból, ügyel 
a sorrendre. 

A mi játékunkban VI. osztályosok vettek 
részt: négy-öt fős csapattal. A játék ideje 45 
perc. Érdekesség, hogy amikor mi könyvtáro-
sok játszottuk le ugyanezt a játékot, kereken 
egy óra volt a tartam, pedig mindent tudtunk. 

A játék egyik pedagógiai vonása, hogy 
nem igazi vetélkedő, mivel a szerencse is 
szerepet kap benne: ki hányat dob, rálép-e 
a piros vagy fekete kockára. A csapatokra 
átlag 8 feladat jutott, volt benne minden az 
egyszerű kérdéstől a polcon való keresésig. 

A tanfolyam hallgatóinak egyetlen kifo-
gása az volt, jogosan, hogy a feltett kérdése-
ket nem tudtuk kivetíteni, hogy minden csa-
pat és a nézők is egyszerre lássák. 

A játéknak egyéb változatai is készülnek: 
a tábla elképzelhető grafikus által megrajzolt, 
ideális elrendezésű gyermekkönyvtári alaprajz-
zal; más esetben egyéni játékosokra szabott 
szabadidős játékként is szerepelhet. 

Szász Ilona 

MEGJELENT 

A MAGYAR ZENEI SZAKIRODALOM BIBLIOGRAFIA JA 1981 
- a könyvtári gyakorlat szemszögéből -

Örömmel vettük kézbe a közelmúltban 
megjelent magyar zenei szakirodalom legújabb 
bibliográfiáját. Úgy hiszem, minden zenei 
könyvtáros örül a jól használható segédesz-
köznek. Különösen az uj zenei könyvtárak ne-
vében mondhatom ezt, ahol az állománygyara-
pításban, a gyors tájékoztatásban fontos tám-
pont lehet egy jó kiadvány. 

A bibliográfia az MTA Zenetudományi 
Intézete és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
közös munkája, s egyben példája a zenetudo-

mány és a közművelődés lehetséges jó együtt-
működésének. A vállalkozás egyaránt kielégí-
ti a zenét magasabb szinten művelők, s a 
zeneszeretők nagyobb táborának igényét. 

A gyűjtés köre kiterjed szinte minden 
olyan zenei vonatkozású témára, ami a napi 
könyvtári gyakorlatban előfordul. Például: a 
zenetudomány kiadványai, zenepedagógiai mü-
vek, zenei vonatkozású kritikák, riportok, 
megemlékezések stb. Különösen jó a szer -
kesztése, mert figyelemmel kisér minden ze-



nei-szakmai kérdést, amiből néhányat kiemel-
nék: általános müvek, zenetörténeti témák: pl. 
tájegységek, városok története (ami jól hasz-
nálható a helytörténeti kutatásokhoz, néprajz-
hoz) , vagy a zenetörténeti korokra bontás 
(ókor, középkor, reneszánsz), nagyon jó 
szempont a századokra bontás a XVII. szá-
z a d t ó l (s nem klasszika, romantika stb. fe l -
osztásban) . 

A Dagály utcai főkönyvtár néprajz-nép-
zenei gyűjteménye főképpen jól tudja használ-
ni a népzenére vonatkozó részeket, örülünk, 
hogy felhívja a figyelmet a vidéki kiadványok-
ra is, pl. a Móra Ferenc Muzeum Évkönyvé-
ből vagy a Kalocsai Muzeumi Dolgozatokból. 
Sokat keresett könyvtárunkban a különböző 
tájegységek népzenéje, a bibliográfia alapve-
tő tájékoztatást nyújt ilyen iiányu kérdések 
megválaszolásához is. 

Újdonság az 1980-as zenei bibliográfiá-
hoz képest a jazzre és a beat-pop-rockra 
vonatkozó tájékoztatás, ami elsősorban a fia-
talok érdeklődését elégiti ki. Részletesen ad 
ajánló jegyzéket az előadómüvészetre vonat-
kozóan, zeneelméleti, zeneesztétikai, zene-
pszichológiai, zeneszociológiai témákhoz. Ze -
ne és más művészetek (pl. tánc, balett, kép-
zőművészet, film, rádió) kapcsolatáról, illet-
ve zenei vonatkozásairól, egyházi zenéről, 
zenei életről, zeneműkiadásról (kották, hang-
lemezek), a külföldi magyar nyelvű zenei szak-
irodalomról is beszámol. 

A névmutató szerint is nagyon jól visz-
szakereshetünk adott müveket, a bibliográfiá-
ban feltüntetettt sorszám alapján. 

Összefoglalva: kiváló tükör az 1981-es 
év zenei kiadványairól, alkalmas a zenetudó-
sok munkájának áttekintésére; a zeneműkia-
dás fejlődésre vagy pótolnivalóira is felfi-
gyelhetünk. A zenei könyvtárosok szempont-
jából nemcsak a részletkérdések megválaszo-
lásában fontos kézikönyv, hanem, mivel átte-
kintést ad egy év zenei jellemzőiről, az ilyen 
irányú szakmunkákhoz is segítséget nyujthatunk 
általa. 

Apró hibák, amennyiben előfordulnak a 
bibliográfiában, ezek inkább ösztökélők a bib-
liográfia készítői számára a további kiadványok 
még alaposabb előkészítő munkájához, össze-
állításához. De nekünk, gyakorló könyvtáro-
soknak nagyszerű használhatóságát, hiányt 
pótló szerepét csak üdvözölnünk lehet! 

Takács Cecilia 

EZ TÖRTÉNT 
A GYERMEKKÖNYVTÁRAKBAN 

Pesthidegkuton a Szabadság uti fiókkönyv-
tárban február 27-én a matematika, 28-án az 
angol szakkör tartotta foglalkozását. Március 
18. és 22. között - a Bocskai Napok - kere-
tében került sor a zenei Ki mit tud-ra. Ugyan-
csak március 18-án emlékeztek meg az 1848-
49-es szabadságharcról. Másnap a harmadik 
osztályosokkal a Budapesti Történeti Muzeum-
ba látogattak, ahol megtekintették a "Békében 
élni" és a "Magyarország 1945-1985" kiállí-
tást. Ezen a napon rendezték meg a Bartók 
Béla Zenei Szakközépiskola Bach-hang verse-
nyét, ahol az intézmény végzős növendékei 
muzsikáltak. 

A Dömös utcai gyerekkönyvtárban már-
cius 1-én arra a kérdésre keresték a választ, 

hogy "Mesén kivül mi minden található még 
a könyvtárban?" Március 6-án a "Tapasztala-
taink" sorozatban megjelent "Utazás Meseor-
szágba" cimü forgatókönyvet vitatták meg és 
próbálták ki a gyakorlatban. Március 14-én 
III. osztályosok vettek részt vidám vetélkedőn. 
27-én szókincsüket gyarapították a gyerekek 
Kormos István "Az égigérő fa" cimü könyvé-
nek segítségével. 

A Liszt Ferenc téri könyvtárban márci-
usban öt alkalommal beszélgettek - meseóra 
keretében - a tavaszról. Március 7-én politi-
kai vitakörre került sor, a foglalkozást Firon 
András vezette. 12-én Collodi, "Pinokkió" és 
A. Tolsztoj "Aranykulcsocska" cimü könyvé-
ről beszélgettek. Március 16-án Szentpétery 



Ildikó geológus az ásványok világáról tartott 
vetitettképes előadást. 19-én Baum "Óz" c i -
mli könyvét vitatták meg. 19-én és 27-én Fe-
kete István "Tüskevár" cimü regényéről be -
szélgettek. Március 26-án és 28-án Travers 
"A csudálatos Mary" cimü meseregényét v i -
tatták meg. 28-án került sor a VI. kerületi 
iskolák nyolcadikosainak felszabadulási vetél-
kedőjére. Március 30-án Kovács Hedvig irá-
nyításával báboztak a résztvevők, a foglalko-
zás végén húsvéti ajándékokat készítettek. 

A Dagály utcai könyvtárban március 4 -
én Magyarország állataival ismerkedtek a gye-
rekek. Március 26-án "Tavaszköszöntő" c ím-
mel tartottak foglalkozást. 

A Lehel utcai könyvtárban március 8-án 
emlékeztek meg az 1848-as forradalomról. 

A Tomori közi könyvtárban március 13-án 
tavaszi versekkel hívogatták a jobb időt. 27-
én Mijoko Macutani "Táró kalandjai a hegyek 
országában" cimü könyvéhez készítettek illuszt-
rációkat. Március 28-án "Húsvéti hívogató" 
cimmel tartottak foglalkozást. 

A kelenföldi főkönyvtárban március e l -
ső napján "Márciusban születtek" cimmel 
- Kosztolányi Dezsőre és Szabó Lőrincre 
emlékeztek. Március 12-én "Tavaszi szél 
vizet áraszt" cimmel tartottak foglalkozást. 
"Itt a tavasz!" - köszöntötték az idő jobbra-
fordulását a nagycsoportos óvodások márci -
us 13-án. Az 1848-49-es forradalomra és 
szabadságharcra emlékeztek március 14-én 
"Ezernyolcszáznegyvennyolc, te cs i l lag . . . " 
cimmel. Március 19-én a Hunyadiakról b e -
szélgettek. Március 20-án "Volt egyszer egy 
törpe" cimmel tartottak foglalkozást, melynek 
során a mesék világába, manók és törpék kö-
zé látogattak el a nagycsoportos óvodások. 
Március 26-án a II. osztályosokkal a közleke-
désről beszélgettek. 27-én a Móra "Kincske-
reső kisködmön" cimü könyvét vitatták meg. 
Március 28-án került sor a felszabadulás 40. 
évfordulójára kiirt pályázat eredményhirdeté-
sére. 

A Menyecske utcai könyvtárban március 
1-én tartották az állatok farsangját. Öt alka-
lommal Móra Ferenc meséivel és verseivel 
ismerkedtek a napközis gyerekek. Március 
5-én - a könyvtári szakkör foglalkozásán -
Révay József "Aranygyűrű" cimü regénye 
rádiójáték-változatának részleteit hallgatták 
és beszélték meg. Több izben került sor az 
"Én muzeumom" játékra. Március 6-án -
környezetismereti óra keretében - ezer mes-
terség titkaival ismerkedtek a másodikosok. 
Március 12-én - a Fonotéka klub keretében -
Delibes "Coppélia" cimü müvét hallgatták meg. 

14-én a sárkányok kerültek "teritékre". Rad-
nóti Miklós munkásságával három alkalommal 
foglalkoztak. Március 19-én került sor Mol-
nár Ferenc "A Pál utcai fiuk" cimü müvének 
elemzésére, és ugyanezen a napon emlékez-
tek meg Kosztolányi Dezsőről is. 22-én ren-
dezték meg a napközisek Csajkovszkij zenei 
versenyét. Március 26-án húsvéti népszoká-
sokat elevenítettek fel. 27-én születésének 
300. évfordulója alkalmából J. S. Bachra 
emlékeztek. Március"-\28-án Csokonai Vitéz 
Mihály munkásságával foglalkoztak. 28-án és 
29-én emlékeztek meg az 1848-49-es forrada-
lomról és szabadságharcról. A hónap végén 
került sor a 8. osztályosok történelmi ver-
senyére, melynek során a II. világháborúval 
kapcsolatos ismereteikről adtak számot a 
gyerekek. A Xl /2-es fiókkönyvtárban márci -
us 5-én és 7-én került sor a "Bemutatkozunk" 
elnevezésű könyvtárismereti játéksorozat 2. 
és 3. "adására". A hónap folyamán négy al-
kalommal tartottak "Tavaszvárás" cimmel 
irodalomórát a másodikosoknak. Március 8 -
án Petőfi Sándorra emlékeztek. 6-án és 19-én 
"Mátyás és kora" cimmel tartottak foglalko-
zást. 

A XV. kerületi főkönyvtárban is gazdag 
programot bonyolítottak le márciusban. Meg-
emlékeztek az 1848-49-es forradalomról; a 
"Mit mesél a természet?" sorozat keretében 
"Tavasz az erdőben" cimmel tartottak foglal-
kozást. Március 7-én Horgas Béla költő ta-
lálkozott a gyerekekkel. 26-án a Magyar Nyelv 
Hete alkalmából játékos nyelvi vetélkedőre ke-
rült sor. A XV/5-ös fiókkönyvtárban március 
5-én állították össze a nőnapi műsort. 12-én 
a könyv évezredes útját követték nyomon. 

A Veres Péter uti főkönyvtárban már-
cius 5-én "Barátaink az állatok" cimmel tar-
tottak foglalkozást. Március 19-én Ameriká-
val, az indiánok hazájával ismerkedtek. AXVI/ 
l - e s fiókkönyvtárban március 12-én a népme-
sék és mondák világába látogattak el a foglalko-
zás résztvevői. Március 20-án a tavaszi ün-
nepekről beszélgettek. 26-án a II. Rákóczi Fe -
renc-vetélkedőre készültek fel. Március 28-án 
húsvéti népszokásokkal ismerkedtek. 

Pesterzsébeten, a Jókai Mór utcai fiók-
könyvtárban március 12-én tartották a költé-
szetnapi szavalóverseny selejtezőjét. Az Osz -
Szabó János utcai könyvtárban március 19-én 
"Sző, fon, nem takács" cimmel találós kér -
désekkel "tűzdelt" játékos vetélkedőt rendez-
tek. A Török Flóris utcai fiókkönyvtárban 
március 7-én 1848-ról, az igazságról és a 
szabadságról beszélgettek. Március 19-én 
rendezték meg a Kosztolányi Dezső szavaló-



verseny kerületi elődöntőjét. 26-án "Az ön-
művelés fontossága, a könyvtár mint az ön-
müvelés eszköze" cimmel tartottak foglalko-
zást. A Pacsirta utcai könyvtárban március 
12-én nemzeti ünnepeinkről emlékeztek meg. 
A Rákosi Endre utcai fiókkönyvtár márciusi 
programja a tavaszi népszokások jegyében 
szerveződött. Többször került sor bábkészi-
tésre. Ellátogattak még Mátyás király udva-
rába, valamint tanulmányozták földünk fej lő-
déstörténetét és az emberréválás évmilliós 
folyamatát. 

A II. Rákóczi Ferenc uti könyvtárban 
március 8-án a nemzetközi nőnapra emlékez-
tek. Március 19-én a negyedikesek népi bá-
bokat készítettek, a másodikosok a népmesék 
világába látogattak el . Március 22-én "a há-
rom tavaszt" ünnepelték, anyagot gyűjtöttek 
és kiállítást készítettek. 

A FELNŐTT KÖNYVTÁRAKBAN 
A III. kerületi főkönyvtárban "A könyv-

táros személyisége, az olvasóval való kap-
csolatteremtés kulturája" cimmel Nagy Atti-
la, a KMK munkatársa tartott előadást. 

A Gutenberg téri főkönyvtár és a Jó-
zsefvárosi Helytörténeti Klub közös rendezvé-
nyeire március 23-án és 26-án került sor . 
Az első alkalommal a Közlekedési Muzeum-
ba látogattak el , ahol Szakács Ottó nyugalma-
zott mérnök kalauzolta a résztvevőket; má-
sodjára Hegedűs Géza egy régi józsefvárosi 
család életéről mesélt hallgatóságának. 

A kelenföldi főkönyvtárban március 2 -
án Kurtán Sándor ELTE tanársegéd "Az a -
rany évtized és következménye" cimmel tar-
tott előadást. Március 9-én dr. Szörényi 
László irodalomtörténész - a múzsák testvé-
risége sorozatban - "Impresszionizmus az 
irodalomban" cimmel tartott előadást. 13-án 
Simonffy András iróval és Berkes Erzsébet 
szerkesztővel került sor iró-olvasó találko-
zóra. 23-án - ugyancsak a múzsák testvéri-

A március 20-i osztályvezetői értekezlet 
megtárgyalta a FSZEK köttetési gyakorlatának 
korszerűsítési teendőit. Ennek megfelelően ki 
kell dolgozni a központ és a hálózati könyvtá-
rak állományának köttetésére vonatkozó rész-
letes szabályokat. Javítani szükséges a kötte-
tésre kerülő dokumentumok kiválogatásának 
szakszerűségét, tervszerűségét és gazdasá-
gosságát. 

sége sorozatban - a képzőművészeti impresz-
szionizmusról esett szó, a témában dr. Eis-
ler János művészettörténész kalauzolta el a 
hallgatóságot. Március 28-án norvég népmű-
velők látogattak a könyvtárba. 

A Böszörményi uti főkönyvtárban már-
cius 29-én Kina vallásairól dr. Horváth Pál 
tartott előadást. 

A Dagály utcai könyvtárban március f o -
lyamán több alkalommal került sor a Bánki 
Donát Szakmunkásképző Intézet irodalmi szín-
padának próbáira. A színjátszó diákok Moli-
ère "A fösvény" cimü darabját próbálták 
Szűcs Ildikó színművész irányításával. 14-én 
és 28-án a Gép- és Gyorsíró Iskola tovább-
képző szakkörének foglalkozásait tartották a 
könyvtárban. 

A ZENEMŰ- ÉS HANGTÁRAKBAN 
Kelenföldön március 4-én Károlyi Pál 

a XX. század zenéjét mutatta be hallgatósá-
gának. Ugyanezen a napon került sor a Hi-
Fi klub foglalkozására is. Március 11-én uji-
ból Károlyi Pál tartott zeneirodalom órát, 
valamint ezen a napon zajlott le a XI. kerü-
leti Weiner Leó Állami Zeneiskola éneksza-
kos növendékeinek hangversenye. 18-án foly-
tatódott Károlyi Pálnak a XX. századi zene-
szerzőket bemutató sorozata. Ugyancsak 18-
án került sor a Svéd Sándor Hanglemezklub 
foglalkozására. Március 22-én a Baranyai 
uti iskola harmadikosai a tavaszról és a ter-
mészetről hallgattak muzsikát. 25-én Káro-
lyi Pál Iannis Xenakis müveit mutatta be. 
28-án "Természetzene, állathang, madárhang 
a zenében" cimmel tartottak foglalkozást. 

A Dagály utcai zenei részlegben már-
cius 28-án a Budapesti Műszaki Egyetem ka-
marakórusának hangversenyére került sor, 
ennek során madrigálokat motettákat és nép-
dalfeldolgozásokat adtak elő. Az angyalföldi 
főkönyvtárban ez volt az első, ilyen jellegű 
esemény. 

- y - r 

KRÓNIKA 
Ugyanezen az értekezleten javaslat tör -

tént az un. "köznapi" információs szolgálat 
bevezetésére. A könyvtár tájékoztató munká-
jának kiszélesítése csak több lépcsőben való-
sulhat meg. Munkacsoport alakul, mely kidol-
gozza a bevezetendő uj szolgáltatás koncep-
cióját, működésének rendjét,s a kapcsolatok 
kialakítását a különböző információkat szolgál-
tató intézményekkel. 



RÉVÉSZ FERENC 
1912 - 1985 

Április 21-én elhunyt Révész Ferenc, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, könyvtá-
runk nyugalmazott főigazgatója. 

Életútja a század magyar történelmének sajátos lenyomata. A családi háttér - mely min-
dig meghatározó - nála is életre szóló inditást jelentett. A sokak gerincét megroppanté hatá-
sokkal szemben immúnisnak bizonyult. A munkásmozgalom és annak szolgálata az ő számára 
nem holmi kalandos kitérőt, hanem életformát jelentett. A mi korunkban nem kis feladatra 
vállalkozott, amikor a munkásosztály ügyével kötelezte el magát. Miközben bálványok keletkez-
tek és dőltek a porba, tézisek és antitézisek születtek, biztosnak hitt elvi és szellemi fogód-
zók váltak használhatatlanná. Ilyen helyzetben ritkán eresztett gyökeret a hűség, ezen a tala-
jon könnyebben elburjánzott az éppen soros eszmékhez való igazodás. Kevesen voltak, akiknél 
a politikai tisztánlátás és a kivételes emberi kvalitások olyan vértezetet alakitottak ki, ame-
lyen a politikai viharok különösebb rést nem ütöttek. E kevesek közé tartozott Révész Ferenc. 
Most mégsem a közéleti emberről, a nagy történelmi események élharcosáról, az MSZMP 
Központi Bizottságának tagjáról kivánok irni, megtették ezt már helyettem mások. Úgy vélem, 
hogy a magyar progresszióban betöltött szerepét m ĝ sokan fogják méltatni, mig a nemzeti tu-
datban is méltó helyére kerül. Én ezúttal személyes emlékeimet idézném könyvtárunk negyed-
századon át volt főigazgatójáról, a legendás és szeretve tisztelt "Öreg"-ről . 

Ismeretlenül, rengeteg előlegezett bizalommal nyitotta meg számomra a Könyvtár kapuját 
egy olyan időszakban, amikor minden más "kapu" bezárult előttem. Ez a bizalom egész pá-
lyámon végigkisért, de nemcsak engem, hanem valamennyiünket, akik abban a hallatlanul sze-
rencsés helyzetben voltunk, hogy a munkatársai lehettünk. Nehezen tudnám meghatározni, hogy 
személyiségének mely jegyei hatottak ránk a legjobban. Soha nem hangoztatott fennen demokra-
tikus szólamokat, ám az igazi demokratizmus természetes bőséggel áradt belőle. A jellegze-
tes "kezét csókolom" egyformán kijárt takarítónőnek és osztályvezetőnek egyaránt. Az ajtaja 
szó szerint, és átvitt értelemben mindig nyitva állt valamennyiünk előtt. Mindenkit meghall-
gatott és mindenkin segített. Munkaértekezleteinken rendszeresen részt vett; ötleteinket, e l -
képzeléseinket örömmel fogadta, a jó gondolatokat mindenkor fölkarolta. Ez persze szárnya-
kat adott a kollektívának és még jobb munkára sarkallt bennünket személy szerint is. 

Külön kell szólni arról a szemináriumról, amit hosszú éveken át vezetett. Már akkor is 
az MSZMP Központi Bizottságának tagjaként, fantasztikus felkészültséggel és ismeretanyaggal 
vállalkozott arra, hogy a raktárkezelők és más munkatársai számára kül- és belpolitikai ö s z -
szefoglalót adjon. Ezek a szemináriumok emlékezetesek mindazok számára, akik - mint jóma-
gam is - hallgatói lehettünk. Minden külsőségtől mentes, puritán egyszerűség jellemezte eze -
ket az összejöveteleket. Nem elnökölt senki és jelenléti ivet sem köröztek. Mégis ott voltunk 
mindnyájan évek hosszú során át. Szenvedélyes elkötelezettséggel szólt a világ dolgairól, egy 
szál papir nélkül, hihetetlen adatgazdagsággal. Bámultuk abszolút biztonságát, ahogyan a leg-
bonyolultabb helyzeteket is értelmezte. 

Kiváló ember, nagyszerű politikus, sőt kulturpolitikus volt. Az irodalommal, a könyvvel 
való kapcsolata könyvtárigazgatói működésénél sokkal régebbi keletű. Révész Ferenc már a 
harmincas évek vége felé szoros kapcsolatban volt a munkásírók csoportjával, müveik kiadását 
és terjesztését támogatta, mind a SZDP anyagi lehetőségeit igénybe véve, mind pedig szemé-
lyes befolyását latbavetve. Rendszeresen irodalmi előadásokat tartott az SZDP szervezeteiben 
a világirodalomról és a korabeli magyar irodalomról. Ő maga is irt e tárgykörben különböző 
tanulmányokat. Ugyancsak a háború előtt irodalmi kritikái jelentek meg a Népszavában és egyéb 
szociáldemokrata orgánumokban. 1947-ben a SZDP Országos Központjának Kulturális Osztályát 
vezette és ilyen minőségében is támogatta a szocialista irodalmat. Mindezt azért tartottam 
fontosnak megemlíteni, hogy világossá váljék, hogy egy nagyformátumú, sokoldalú, széles mű-
veltségű, egyben a kulturális szervező munkában is jártas vezetőként került 1956-ban könyvtá-
runk élére. Eredményeire itt most nem kivánok kitérni, ezt megteszik mindazok, akik a Fővá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár történetének e negyedszázados korszakát majd megörökítik. 

Én magam - és ennyi szubjektivitás talán megengedhető - ugy érzem, hogy folytatásra 
méltó termékeny szelleme ma is ott van valamennyi könyvben, amit kézbe adunk, és még 
nagyon sokáig ott lesz minden jobbító törekvésünkben, amelyek alapjait még O vetette meg. 

Emléke munkatársaiban és mindazokban,akik ismerhették, elevenen élő. 

Meiszner Tamásné 



Minden halálhír döbbenetes, ám a hozzánk közelálló, a közvetlen munkatárs távozása 
még hihetetlenebb és lesújtóbb. Most mégis lapunk főszerkesztőjétől, Mátrai Mátyás főigaz-
gató-helyettestől búcsúzunk. 

Nehéz életút, mégis fordulatosán gazdag pálya áll mögötte. 1928-ban Tarnazsadányban 
született szegényparaszti családban. Igen fiatalon megismerte az emberpróbáló földműves 
munkát, előbb summásként, majd a fölszabadulás után az otthon kapott kicsi földdarabon. 
1950-től már a Diplomáciai Főiskola ösztöndijas hallgatója volt, majd két esztendeig a Sza-
bad Nép politikai munkatársa. Volt járási párttitkár Tolnában, minisztériumi előadó, dolgo-
zott Zugló pártbizottságán, 1970 és 1976 között Moszkvában kultúrális attasé, majd az MSZMP 
Budapesti Bizottságán alosztályvezető, 1980 őszétől pedig könyvtárunk főigazgató-helyettese. 

Egyszerre formálta a kort, amelyben tevékenyen élt, s.önmagát, hiszen a munka mellett 
állandóan tanult, előbb a Diplomáciai Főiskolán, majd a Kultúrális Akadémián, tanári okleve-
let szerzett a Bölcsészettudományi Karon, s az SZKP Társadalomtudományi Akadémiáján tett 
kandidátusi vizsgát. Sokoldalú munkájáért, helytállásáért számos magas kitüntetésben része-
sült: Munkás-Paraszt Hatalomért Érdemrendet, Felszabadulási Emlékérmet, s két alkalommal 
MSZBT Aranykoszorús Emlékérmet kapott. Kivette részét a társadalmi és politikai munkából, 
könyvtárunkban vállalta a szakszervezeti szemináriumok vezetését, továbbképzések népszerű 
előadója volt, szervezte az Ifjúsági Parlamentek tanácskozásait, de filozófiát is tanított a 
Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem XIII. kerületi tagozatán. Főszerkesztője volt a FSZEK 
Évkönyvéinek, az Eseménynaptárnak és a Könyvtári Híradónak. 

Politikus alkat volt; a szakmai és baráti beszélgetések sürün fordultak komolyan vitázó 
eszmecserékbe. Éppúgy érdekelték a nagyvilág sorsát alakító események, ahogy könyvtárunk 
dolgai vagy munkatársainak személyes gondjai és örömei. Munkatársunknak nevezzük, hiszen 
soha, pillanatokra sem éreztette vezető mivoltát. Igazi kolléga volt. Szobája ajtaja nyitva állt 
mindenki előtt, sőt meg sem várta, hogy mások menjenek hozzá, ő nézett be naponta az irá-
nyítása alá tartozó osztályokra, egy baráti szóra, köszöntésre, kézfogásra. 

Szerette az életet, szerette az élet örömeit. Soha nem volt rosszkedvű, senki nem hal-
lotta panaszkodni, nem látta csüggedtnek, kedvetlennek. Akik ismerték csak a fegyelmezett, 
barátságos Mátrai Mátyásra emlékeznek, és nem hiszik el a szörnyű, ám visszavonhatatlan 
tényt: nincs többé. Nem hiszik, hogy nem nyit már be a bibliográfiai osztályra, a Budapest-
gyűjteménybe, a propagandaosztályra, a zenei könyvtárba baráti szóra, parolára. Nem hiszik 
el , hogy többé nem lesz érdeklődő kérdése, biztató jó szava kollégáihoz. 

57. születésnapját sem érhette meg. 
Mátrai Mátyás élő emléke velünk marad. 

MÁTRAI MÁTYÁS 
1928 - 1985 

PÁRTHÍREK 
Március 28-án ünnepi párt- és KISZ 

taggyűlést tartottunk a felszabadulás 40. év-
fordulója alkalmából. Az ünnepi beszédet 
Sándor Ottóné mondta a párt- és KISZ veze-
tőség nevében, majd emléklappal és virággal 
köszöntöttük az 1945-ös párttagokat, valamint 
Dobos Piroskát és Alexandrinu Zinát, akik 
1943-óta tagjai a pártnak. Befejezésül meg-
tekintettük Szemes Mari önálló irodalmi est -
jét. 

Április 2-án értekezletet tartottunk a 
pártbizalmiak számára, ahol ismeretettük a 
M LEE 1985/86-os oktatási tervét, majd az 
MSZMP Budapesti Bizottságának Tájékoztatóját 
és Útmutatóját az országos képviselői és ta-
nácstagi választásokról. 

HÍREK 
KISZ HÍREK 

Január 24-én a KISZ-alapszervezetünk 
beszámoló taggyűlést tartott a XI. kerületi 
főkönyvtárban. Megtörtént az 1985-ös tagdi-
jak befizetése is. A FSZEK Gábor Andor 
KISZ -szervezetének jelenleg 52 tagja van. 

A KISZ vezetőség tagjai; Bakony iné Be-
nyovszky Katalin /mozgókönyvtár/ kulturfele-
lős; Dóczi Imre /propagandaosztály/ szervező 
titkár; Fekete Piroska / X X . ker. könyvtár/ 
koordinátor; Hegedűs Zsuzsanna /olvasószol-
gálat/ agit-prop, titkár; Kalács i Zsuzsa /XI . 
ker. főkönyvtár/ szakmai felelős; Paunoch 
Éva /VII. ker. könyvtár/ titkár; Vuncs Anikó 
/XIV/2 . sz . fiókkönyvtár/ érdekvédelmi fe le -
lős. 



Csoportbizalmiak: Baila Györgyné / X i n . 
ker. főkönyvtár/; IV. , VI. , XIII., XV. k e r . ; 
Fekete Piroska / X X . ker. könyvtár/: IX. , 
XVIII., XIX. , X X . , XXI. ker . ; Hullán Zsu-
zsa /XI . ker. főkönyvtár/; I . , II. , III., XI . , 
XII., XXII. ker . ; Nagy Mariann /olvasószol-
gálat/ központ, zenei gyűjt., repülősök; Pau-
noch Éva / V n . ker. könyvtár/: V . , VII., 
VIII. ker . ; Vuncs Anikó /XIV/2. sz . f iók-
könyvtár/: X . , XIV. , XVI. , XVII. ker. 

OKTATÁSI HÍREK 

Könyvtárvezetői továbbképzést tartot-
tunk március 27-én. A t ovábbképzésen Deák 
Sándor gazdasági igazgató munkajogi kérdé-
sekről tartott előadást. 

Az MKE Ifjúsági Könyvtárosok Szekció-
ja 1985. március 29-30-án Mosonmagyaróvá-
ron tartotta továbbképzését "A könyvtár épüle-
te és berendezése a fiatalok szempontjából" 
cimmel. A továbbképzésen Virányi Ágnes,a 
X m . kerületi főkönyvtár munkatársa vett részt. 

Az MKE Gyermekkönyvtáros Szekciójá-
nak 1985. junius 20-21-én Szombathelyen ren-
dezendő ülésén intézményünkből négy munka-
társ vesz részt: Kerekes Pálné (HFO), Ki -
rály Éva (XVII. ker . ) , Tánczos Zsuzsanna 
(II/2-es kvt.) és Vörösmarty Ágnes (XI. ker . ) . 

Április 10-én megkezdődött az alapfokú 
könyvtárkezelői tanfolyam. Az előadások he-
lye a VI. kerületi főkönyvtár. 

Püspökladányban 1985. augusztus 26-27-
én megrendezésre kerülő "A képregény és 
tömegkultúra" cimü országos tanácskozáson 
könyvtárunkat Kerekes Pálné (HFO) és dr. 
Csorna Mihályné (XI. ker. ) képviseli. 

SZEMÉLYI HÍREK 
K i t ü n t e t é s 

A Forradalmi Ifjúsági Napok alkalmából a művelődési miniszter MINISZTERI DICSÉRET-
BEN részesítette Kelemen Tamást, a Vn. kerületi főkönyvtár munkatársát. 

A Fővárosi Tanácstól "BUDAPESTÉRT" kitüntető jelvényt kapott Horváth Györgyné, a XI. 
kerületi főkönyvtár vezetője és Meiszner Tamásné, az V. kerületi főkönyvtár vezetője. 

A Magyar Úttörők Szövetségének Országos Tanácsától DICSÉRŐ OKLEVELET kapott Fa-
sang Márta, a XI. kerületi főkönyvtár munkatársa, a kisdobosok és az úttörők körében vég-
zett munkájáért. 

Hazánk felszabadulásának 40. évfordulóján a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár KIVÁLÓ 
DOLGOZÓJA kitüntetésben részesültek: Barkó Erzsébet (XXI. kerületi főkönyvtár), Eckhardt 
Ferenc (üzemfenntartási osztály), Fasang Márta (XI. kerüléti főkönyvtár), Horváth Istvánné 
(XV. kerületi főkönyvtár), Kaszányi Lászlóné (XX/35. könyvtár), Kelemen Mihályné (munkaügyi 
csoport), Kocsis Péterné (II. kerületi főkönyvtár), Mezey László (bibliográfiai osztály), Monos-
tori Miklósné (számviteli osztály), Porogi Gabriella (XII. kerületi főkönyvtár), Regőcziné Lend-
vai Klára (I. kerületi főkönyvtár), Spiesz Jánosné (XX/27. könyvtár) és Várhalmi Lászlóné 
(XVIII. kerületi főkönyvtár). 

Ñyugdijbavonulása alkalmából a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár KIVÁLÓ DOLGOZÓJA 
kitüntetést kapta Podina Sebőné, a raktári osztály munkatársa. 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár IFJÚ KIVÁLÓ DOLGOZÓI: Kis Istvánné, XIV. kerületi 
főkönyvtár és Kukor Ferenc, olvasószolgálati osztály. 

Marcsányné Szalai Ottilia, a III. kerületi főkönyvtár dolgozója az "Alkotó Ifjúság" pályá-
zatra benyújtott munkájáért emléklapot és pénzjutalmat kapott. 

Kiváló társadalmi munkáért pénzjutalomban részesült Óhegyi Pálné, a VEI. kerületi 
könyvtár gyermekrészlegének vezetője. 

A Könyvtári Hiradó szerkesztéséért és cikkek írásáért pénzjutalomban részesültek: Aknay 
Tibor, Farkas Györgyné (propaganda és kapcsolatszervezési osztály), Indali György (Budapest-
gyűjtemény), Kakasné Pethő Ágota (X. kerületi főkönyvtár), Klinda Mária (ritkaságok és kézi-
ratok gyűjteménye), dr. Kovács Dénesné (XIII. kerületi főkönyvtár), Szász Róna (X. kerületi 
főkönyvtár), Székely Ervinné (hálózati és felügyeleti osztály), Ugrai Istvánné (propaganda és 
kapcsolatszervezési osztály), Zima Istvánné (bibliográfiai osztály). 
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Április 4-e alkalmából a Szovjetunióba Barátságvonattai kedvezményes jutalomutazásra 
ment Kalacsi Zsuzsanna, a XI. kerületi főkönyvtár és Téchy Tünde, a VII. kerületi főkönyv-
tár munkatársa. 

Köszöntjük azon TÖRZSGÁDATAGJAINKAT, akik 1985-ben töltik be a 35, 30, 25, 20, 
15, 10, 5 éves szolgálatukat a könyvtárban. 

35 éves törzsgárdatagok: Rieth Györgyné (üzemfenntartási osztály) és Szöllősi Istvánné 
(XV. kerületi főkönyvtár). 

30 éves törzsgárdatagok: Dobos Piroska (IX. kerületi főkönyvtár), Forgács Tiborné 
(III. kerületi főkönyvtár), Godányi Ákosné (XI. kerületi főkönyvtár), Klinda Mária (ritkaságok 
és kéziratok gyűjteménye), Máthé Imréné (titkárság), Oláh Gábor (VI. kerületi főkönyvtár), 
Paál Éva (XI. kerületi főkönyvtár), Petrás Jánosné (XIII. kerületi főkönyvtár), Roy Gizella 
(XI. kerületi főkönyvtár), Szilágyi Zoltánné (IV. kerületi főkönyvtár), Zsolnai Tiborné (köté-
szet) . 

25 éves törzsgárdatagok: Antal Benedekné (X. kerületi főkönyvtár), Bóta Gyuláné (VI. 
kerületi főkönyvtár), Farkas Jánosné (XVII. kerületi főkönyvtár), Horváth Györgyné (XI. kerü-
leti főkönyvtár), Tongori Imréné (VIH. kerületi főkönyvtár), Varga József (üzemfenntartási 
osztály). 

20 éves törzsgárdatagok arany jelvényt (3), 15 éves törzs gárdatagok ezüst jelvényt (19), 
10 éves törzsgárdatagok bronz jelvényt (26) kaptak, 5 éves törzsgárda jutalomban 34 dolgozónk 
részesült. 

V é g l e g e s í t é s április 4-e alkalmából: Bodó Csaba (raktári osztály), Fazekas 
Antal (XI. kerületi főkönyvtár), Gulyás Zsuzsanna (IX. kerületi főkönyvtár), Haszonitsné Süve-
ges Zsuzsanna (VII. kerületi főkönyvtár), Kazai Éva (XV. kerületi főkönyvtár), Kopcsai Ágnes 
(VII. kerületi főkönyvtár), Mészáros István (üzemfenntartási osztály), Scholtes Lucia Mária 
(XVin. kerületi főkönyvtár), Szanyi László (üzemfenntartási osztály), Szilvágyi Jenő (XV. ke -
rületi főkönyvtár), Tóthpál Livia (n. kerületi főkönyvtár) és Vigh Edit (raktári osztály). 

N y u g d í j b a v o n u l t a k 
Bornemisza Lászlóné főosztályvezető-helyettes (olvasószolgálati osztály), Erdődy Ferenc-

né könyvtárvezető (XX/27. sz . könyvtár), Vukán Viktória főkönyvtárvezető (XIX. kerületi f ő -
könyvtár). Egészséget és jó pihenést kívánunk! 

K i n e v e z é s 
Cziboly Józsefnét, a mozgókönyvtár vezetőjét a XIX. kerületi főkönyvtár vezetőjévé, Ma-

ruszki Józsefnét, a XX/27 . számú könyvtár vezetőjévé, Muzslai Jánosnét, az olvasószolgálati 
osztály csoportvezetőjét főosztályvezető-helyettessé nevezték ki 1985. április 1-tő l . 
M e g b í z á s 

Bors Attiláné,a XXI. kerületi fckönyvtár munkatársa a mozgőkönyvtár vezetői teendőinek 
ellátására, az olvasószolgálati osztály kölcsönzési csoportjának vezetésére Hegedűs Zsuzsanna 
kapott megbízást. 
Á t h e l y e z é s 

Halasi Edina könyvtárost a mozgókönyvtárból a Xni /6 . számú fiókkönyvtárba helyezték át 
fiókvezetőnek. 

tíj m u n k a t á r s Vinter Julia könyvtáros (XIII. kerületi főkönyvtár). 

K i l é p t e k 
Ötvös Ágnes könyvtáros (Xin. kerületi főkönyvtár), Újvári Mária könyvtáros (XVIII. ke-

rületi főkönyvtár). 

S z ü l e t é s 

Közel Miklóséknak (üzemfenntartási osztály) Miklós nevü kisfiúk és Nóvák Évának (II. ke -
rületi főkönyvtár) Orsolya nevü kislánya született. A szülőknek és a kisbabáknak jó egészséget 
kívánunk ! 



AZ SZB. GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA AZ 1984. ÉVRŐL 

1984. január induló forgóalap: 82.375.60 
január-december bevétel: 141.084. -

Összes bevétel: 223.459.60 
1984. január-december felhasználás: 146.808.40 

1984. december 31. forgóalap: 76.651.20 

S z g c M U s J e J ^ j i i á J l l ^ Tervszám; Tényszám: % Összesen: 

Szülési segély 25 fő 1 5 . 0 0 0 . - 29 fő 1 7 . 4 0 0 . - 1 1 6 , -
Temetési segély 10 fő 1 2 . 0 0 0 . - 3 fő 3 . 6 0 0 . - 3 0 , -
Szociális segély 64 fő 3 2 . 0 0 0 . - 67 fő 4 1 . 2 0 0 . - 128,7 
Egyéb szociális 
felhasználás 23 .000 . - 18.910.60 

82.000. - 81.110.60 81.110.60 

E j n ^ ^ d t u r á l i s felhasználás^ 

KISZ támogatás 1 . 0 0 0 . - 1 . 0 0 0 . -
Hangverseny bérlet 6 0 0 . - 800 . -
Nőnap 8 . 5 0 0 . - 6 . 8 6 0 . -
Gyermeknap 6 . 0 0 0 . - 3 . 6 2 4 . -
Fepyőünnep 1 0 . 0 0 0 . - 9 . 4 6 4 . -
Névadó 4 . 0 0 0 . - . 5 . 1 9 3 . -
ÁLlamí ünnepek - 1 . 5 6 3 . -
Aktlvák és nyugdijasok, 
egyéb költség - 6.427.90 

3 0 . 1 0 0 . - 34.931.90 116 , - 34.931.90 

Szervezési felhasználás: 

Sport támogatás 1 . 0 0 0 , -
Aktlvák jutalma, egyéb 
költség 10 .000 . - 1 2 . 6 0 5 . -
Reprezentációs költség 1 . 0 0 0 . - 488.40 
Számadásvezetés, bank 
költség 1 7 . 1 0 0 . - 17.671.50 

28 .100 . - 30.765.90 103 , - 30.765.90 

Szociális 
felhasználás: 81.110.60 
Kulturális 
felhasználás: 34.931.90 
Szervezési 
felhasználás; 30.765.90 

146.808.40 

Összes: 141 .200 . - 146.808.40 104% 146.808.40 

Taglétszám: Tagdijmorál: 
Állandó főfoglalkozású 536 fő 536 fő szervezettség 97 % 
Nyugdíjas 230 fő 504 fő nincs elmaradása 
Jogfenntartó 58 fő 27 fő 3 hónál kevesebb elmaradás 

Összesen- 824 fő 5_Í2_3 hónál több elmaradás 
536 

Munkahely 

IV. ker. főkönyvtár 
IV/3 . fiókkönyvtár 
Vili. ker . főkönyvtár 
IX. ker. főkönyvtár 
XI. ker . főkönyvtár 
X n . ker. főkönyvtár 
XIV/3 . fiókkönyvtár 
XV. ker . főkönyvtár 
X V / 4 . fiókkönyvtár 
X V n / 2 . fiókkönyvtár 
X V m / 2 . fiókkönyvtár 
/Havanna uti Itp. épülő 
XIX/3 . fiókkönyvtár 
X X / l . az. könyvtár 
XXI. ker . főkönyvtár 

BETÖLTETLEN ÁLLÁSHELYEK 

Munkakör 

tájékoztató könyvtáros 
gye rmekköny vtáros 
tájékoztató könyvtáros 
tájékoztató könyvtáros 
biológiai szaktájékoztató 
könyvtáros 
könyvtáros 
könyvtáros 
gye rmekköny vtáros 
könyvtáros 

fiókkönyvtár/ fiókvezető 
gyermekkönyvtáros 
könyvtáros 
könyvtáros 

Végzettség 

felsőfokú 
pedagógus,könyvtáros 
felsőfokú 
felsőfokú 
biológiai szak 
f e l ső - vagy középfokú 
középfokú 
középfokú 
felsőfokú 
középfokú 

felsőfokú 
felsőfokú 
középfokú 
f e l ső - vagy középfokú 


