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A VADÁSZ UTCAI KÖNYVTÁRBÓL A PARLAMENTBE 
Beszélgetés Benjámin Judit országgyűlési képviselővel 

Először is őszintén gratulálok és sok 
szerencsét kivánok országgyűlési képviselő-
vé választásához. Ritka és föltétlenül ki-
használandó alkalom, hogy könyvtárunk mun-
katársával, mint állami életünk legfölsőbb 
fórumának tagjával készithet interjút a 
Könyvtári Hiradó. 

Első kérdésem: Hogyan érzi magát ország-
gyűlési képviselőként? 

Nagy meglepetéssel és ellentétes érze l -
mekkel fogadtam, amikor először megkérdez-
tek: vállalom-e a jelöltséget? Örültem és 
megtisztelőnek t artottam, hogy rám esett a 
választás, ugyanakkor tudtam azt is , hogy 
ha elfogadom és sikerül, nagy felelősséget 
is jelent. Felelősséget a választókerület la -
kossága előtt és a szakmai közvélemény előtt. 
Különösen ebben az időszakban, amikor "A 
magyar gazdaság helyzete nem a legrózsásabb, 
s pozitiv változás még évekig nem várható. 
Később is csak akkor, h a . . . " kezdetű monda-
tokkal jellemezhető a helyzet, nehéz előre 
elképzelni is, hogy mit tehet az ember. Az 
Országgyűlés a következő ülésszakán fogja 
megvitatni a VII. ötéves terv anyagát, igy hát 

még ma sem, de különösen a választás előtti 
időszakban nem lehetett konkrétan tudni, m i -
lyen lehetőségek lesznek a választókerület f e j -
lesztésére. Pillanatnyilag igy érzem magam: 
még nem ismerem eléggé a tényleges lehető-
ségeket. 

Valamennyi képviselő szemléletét nyilván-
valóan befolyásolja a foglalkozása, hivatása; 
a könyvtáros képviselő látószöge egészen más, 
mint, mondjuk egy munkásé vagy éppen minisz-
teré. Van-e tehát sajátos, könyvtárosi hiva-
tásából következő képviselői ars poétikája? 

Nincs "sajátos, könyvtárosi hivatásomból kö-
vetkező képviselői ars poétikám", sőt attól 
tartok, hogy ilyesmim egyáltalán nincs is. 
(Lehet, hogy pár év és sok nyilatkozat után 
majd kifejlődik.) Természetes, hogy az e m -
ber gondolkodása, szemlélete összefügg a mun-
kájával, de - szerintem - ebben nem a mun-
ka a meghatározó. Inkább fordítva; az embert 
a szemlélete, érdeklődése vonzza valamilyen 
irányba, s ennek felel meg - szerencsés eset -
ben - többé-kevésbé a pálya, amelyben dolgo-
zik. Úgy gondolom, hogy a könyvtárosok egy 
sajátos értelmiségi réteghez tartoznak, igy a 
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problémáik és a világlátásuk is ennek megfe-
lelő, már amennyiben egyáltalán mint önálló 
réteg fogható fel . Én ezt kétlem. Helyzetünk 
elsősorban a pedagógusokéval rokonitható, rész -
ben a feladatok hasonlósága, részben az élet-
helyzet hasonlósága miatt. Az olvasószolgálat-
ban részt vevő könyvtárosok sok emberrel ke-
rülnek közvetlen kapcsolatba, megismerik prob-
lémáikat, sok tapasztalatot szereznek. Ugyan-
akkor - bár felszinesen - szinte mindenről 
kell tudniuk valamennyit ahhoz, hogy egyálta-
lán megértsék az olvasók kérdéseit. Ez a két 
tényező együttesen - számomra legalábbis -
lehetővé tesz bizonyos általános eligazodást a 
világ helyzetében, szűkebb-tágabb értelemben 
egyaránt. A kérdésére válaszolva: sok konk-
rét problémát ismer igy meg az ember. Az 
egyesek szempontjait valószinüleg közelebbről 
látja, mint egy miniszter, de nyilván kevésbé 
átfogóan; de sokoldalúbban, mint általában a 
munkások,ezáltal nagyobb általánositási lehe-
tőséggel. 

Mint az országgyűlés - tudomáson szerint -
egyetlen könyvtáros tagja, gondolán, ön is 
érzi, hogy az egész hazai könyvtáros társa-
dalmat képviseli a Parlamentben. Ezzel kap-
csolatos következő kérdésem: mit tart ön 
most szakmánk legégetőbb gondjának, S hogyan 
lehetne segiteni ezen? 

Elsősorban alapos tájékozódásra van szük-
ségem, hogy tudjam, mit vár tőlem az egész 
hazai könyvtáros társadalom". Itt nyilvánva-
lóan nem elsősorban az én személyes vélemé-
nyemre és megitélésemre van szükség. De 
természetesen van véleményem a kérdésről, 
s ha ez nem a valóságnak megfelelő, vagy 
nem a legfontosabbakat emeltem ki, gondolom, 
tájékoztatni fognak a nálam tájékozottabbak. 
Talán kissé szük szakmai rétegre vonatkozik, 
amit mondok erről , elsősorban az olvasószol-
gálatban résztvevő kollégák problémája; nagyon 
kevésnek-tartom a szakmai felkészülésre ren-
delkezéstikre álló szabadidőt. Ez egy olyan 
réteg helyzetében, szakmai fejlődésében meg-
határozó, amelynek mindennapi felkészülése 
a munkájára maga az olvasás, a művelődés, 
a tájékozódás (TV, rádió, folyóiratok, szin-
ház; mozi stb.) . Ez egyrészt idő, másrészt 
pénzkérdés. Ezek a legfontosabbak ma, ami-
ről tudok, a könyvtárosok oldaláról nézve. A 
könyvtárakat tekintve: több pénzre volna szük-
ség, köpyvre, könyvtárra s egyéb fejleszté-
sekre, melyek az információtárolás és átadás 
iránti mai igényeket megfelelő szinten kielé-
githetővé tennék (gépesités, másoló, video, 
számitógép, stb.). Pénz - tudomásom sze -
rint - nincs, s a közeljövőben nem is lesz 

több mint ma van. Valamit segithet, ha a 
könyvtárosok aktivabban felkutatják a mai l e -
hetőségeket; jobban figyelnek a tényleges igé-
nyekre: ez a legfontosabb akkor is, ha az i -
gény alacsonyabb, mint amit kivánatosnak tar-
tunk. Az időhiányon munkaidő-csökkentéssel 
lehetne segiteni. Itt az a baj, hogy ha nekem, 
mint könyvtárosnak ugyanannyi időm van a 
munkaeszközeimet jelentő könyvek megisme-
résére, mint az olvasóknak (vagy még annyi 
sem), akkor nem tudom utolérni soha azt a 
szintet, ami a sokrétű igénynek megfelelő tá-
jékoztatáshoz kell. Körülbelül olyan arányú 
felkészülési idő volna az optimális, amilyen 
a pedagógusoknak van. Ez ma, azt hiszem, 
utópia. De ahhoz, hogy a könyvtáros tényle-
gesen partner lehessen a magasabbszintü igé-
nyek kielégitésében is, ezt nélkülözhetetlen-
nek tartom. 

Úgy érzi, tudna valamit tenni a könyvtáros 
pálya nem túlságosan magas társadalmi presz-
tízsének emeléséért? 

Amennyit az egyes ember a saját tevékeny-
ségével tehet: ha sikerül jól dolgoznom, és 
ezt mások is igy értékelik. Pályánk presztí-
zsét nagyon sok dolog befolyásolja. Külső ok-
nak tartom pl. az alacsony fizetést, a rossz 
munkaidő beosztást, valamint azt, hogy ezen 
a pályán lehet képesítés nélkül dolgozni. Or -
vos, mérnök, ügyvéd, építész magától értető-
dően csak egyetemi végzettséggel dolgozhat. 
Bár ez nálunk ténylegesen nem meghatározó, 
szemben a felhozott példákkal, a közvéleményt 
- hitem szerint - mégis negatívan befolyásol-
ja. A belső okok közül alapvetőnek tartom, 
hogy a könyvtárosok maguk sem képesek ezt 
a presztízst megszerezni, ahhoz ugy kéne é l -
ni, dolgozni, olyan tájékozottnak lenni - ami 
nálunk alapfeltétel! - hogy az emberek azt 
mondják: "Ez igen! Legyél te is könyvtáros, 
f iam!" Én még ilyet nem hallottam. Attól tar-
tok, a hiba bennünk is van, nem csak a kö-
rülménye inkben. 

Tudjuk, édesapja, Benjámin László költő 
is közéleti ember, és ő is volt - éppen mint 
a FSZEK munkatársa - parlamenti képviselő. 
Nyilván ez a tény is jelent az Ön számára 
példát vagy indittatást. Hogyan tudná megfo-
galmazni édesapja szellemi-szemléleti hatá-
sát, mind a könyvtárosi munkában, mind kép-
viselői tevékenységében? 

Szeretetteljes, biztonságos és ugyanakkor 
szabadságot, önállóságot is adó családban nőt-
tem fel. Ezt a környezetet a szüleim együtt 
alakították ilyenné: az otthonunk biztonságos 
kis sziget volt, ahonnan el lehetett kalandoz-
ni és mindig vissza lehetett térni. Ez ma is 



igy van. "Nevelés" alig-alig volt, már a szok-
ványos értelemben: magunknak kellett ellesni, 
hogyan kell élni. Kényszer nem volt, csak 
példa, amit, ha ugy akartuk, elfogadtunk. Ná-
lunk az élet meghatározó része volt apám rész -
vétele a politikában. A szó szoros értelmében 
is az volt, már zsenge korunkban a saját b ő -
rünkön tapasztaltuk, hogy a szónak súlya - és 
következménye - van. Tehát láttam, hogy a 
világ dolgaiba bele lehet szólni, de azt is, hogy 
mindent ugy kell tenni, hogy - ha kell - szá-
mot adhassunk róla. Hogy ezt vállalni kell, 
mert ez vele jár, és azt hiszem, a kétely is: 
ki tudhatja biztosan, hogy "jót s jól" cse le -
kedett? Szóval a mindent vállaló, a hibákat 
fe l - és elismerő, az alapeszmét megőrző t isz-
tességes élet az, amit láttam, én is igy sze -
retnék élni. Az egyszerű, természetes, min-
denfajta sznobságtól és nagyképűségtől mentes 
életvitel magától értetődőnek tűnik, mégsem 
az: ki vallja be manapság, hogy szivesen ebé-
del paprikás krumplit, hogy élvezettel olvas 
egy jól megirt krimit? Hogy a könyv, az o l -
vasás természetes volt nálunk, talán nem 
kell mondanom. Ez nyilván szerepet játszott 
abban, hogy könyvtáros lettem. 

Milyen benyomásokat szerzett az újonnan 
alakult országgyűlés első ülésszakán? 

Talán restellnem kellene, mégis bevallom, 
hogy most voltam először a Parlamentben. 
Ezért már maga az épület is nagyon érdekes 
élmény volt: szépségeit külön növelték a friss 
belső felujitások. Ennyit az épületről; Ön nyil-
ván nem erre kiváncsi. Ami a tartalmi r é -
szét illeti, egyelőre nem sok tényleges isme-
retet szereztem; maga az ülésszak olyan volt, 
mint bármely más hasonló szervezet ülése. 
Például részt vettem a VIII. kerületi Tanács, 
illetve a Fővárosi Tanács alakuló ülésein, 
nagyjából ugyanazt a napirendet követte az Or -
szággyűlés ülésszaka is. Tehát a különböző 
szervezetek megalakulása volt a program, 
mint azt az újságok is irták. Annyiban külön-
bözött a többi hasonlótól, hogy nagyobb mér -
tékben, magasabb szintű szervezetek alakul-
tak meg (Elnöki Tanács, kormány stb.) és 
ünnepélyesebb külsőségek között történt mind-
ez . Tájékoztató anyagokat is kaptunk, melyek-
ből megtudhattuk, hogy konkrétan milyen mó-
don vehetünk részt az Országgyűlés munkájá-
ban. Ezen kivül megismerkedtem sok képvise-
lővel, köztük a VIH. kerületiekkel. Ketten kö-
zülük régi képviselők, sőt az Elnöki Tanács 
tagjai is. Már eddig is sok gyakorlati taná-

csot és segítséget adtak s ígérték a jövőre 
is, e nélkül sokkal nehezebb dolgom volna. 

Fordultak-e már önhöz választókerületé-
nek lakói valamilyen gondjukkal, bajukkal, 
megoldásra váró kérdéseikkel? 

Fordultak: sajnos elintézni eddig nem so -
kat tudtam, illetve néhány Ugy még folyamat-
ban van. Egyetlenegy rendeződött eddig; a ke-
rület egyik pártkörzete könyveket kért, hogy 
az idős tagoknak olvasási lehetőséget biztosit-
hasson. Kiss elvtárs,illetve a HFO engedélyé-
vel kb. 1700 db. könyvet adtunk át. Ezekből 
a Köztársaság téri nyugdíjas napközi otthon-
nak is fognak adni. Elsősorban persze más 
jellegű kérésekkel fordulnak hozzám ; egy r é -
szüknél jogi tanácsra van szükség. Ilyen se -
gítséget a HNF VIII. kerületi Bizottságától 
fogok kapni. 

Nem tudan kihagyni a közismert riporteri 
fogást, amikor megkérdem: van-e valami olyas-
mi, amit nem kérdeztem meg, ám fontosnak tar-
tana elmondani? 

Igen: ez a cimben már benne van; a Va-
dász utcai köpyvtárról nem kérdezett. Pedig, 
hogy egyáltalán könyvtáros vagyok, az azért 
alakult igy, mert 1971-ben, amikor - mint 
a pályáját kezdő és szinte azonnal elhagyó 
tanár - a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárba 
jöttem dolgozni, a Vadász utcai könyvtárba 
kerültem. Akkor még a későbbi, kitűnő kol-
lektívából csak Meiszner Tamásné volt itt, 
ő volt a könyvtár vezetője. Szándékom sze -
rint csak egy-két hétre jöttem ide, gyerek-
könyvtárba akartam menni, de - szerencsé-
re - éppen nem volt hely. Panni az első nap-
tól kezdve olyan szeretettel és bizalommal 
fogadott és olyan önállóan hagyott dolgozni, 
hogy ez önmagában is vonzóvá tette a könyv-
tárat. E nélkül talán nem is maradtam volna 
a pályán. A hiba bizonyára bennem van: na-
gyon kevés dolog érdekel tartósan, hosszú 
évekig, legalábbis olyasmi nem, amiből az 
ember meg is élhet. Ami mégis érdekelt vol -
na, azt különböző okok miatt nem csinálhat-
tam. így elmondhatom, hogy elsősorban Pan-
ninak és még néhány kollégámnak - Tamási 
Julinak, Bolgár Áginak - köszönhetem, hogy 
olyan környezetben lehettem, ahol jól érez -
tem magam és szivesen dolgoztam - és igy 
közvetve azt is, hogy most ezeket a kérdése-
ket éppen nekem tette föl. 

Mezey László Miklós 



A KORSZERŰBB KÖNYVTÁRKÉP ALAKÍTÁSÁÉRT 
- a kapcsolatok útján, a propaganda eszközeivel -

A társadalomban élő könyvtárkép - bár-
mennyire is szeretnénk - nem változtatható 
meg egycsapásra. Függvénye ez természete-
sen a társadalmi viszonyoknak, a könyvtárak 
állapotának (megfelelő elhelyezésüknek, doku-
mentumokkal való ellátottságuknak, technikai 
felszereltségüknek)} függ a könyvtárak sok-
oldalú szolgáltatásra alkalmas rendszerének 
fejlettségétől és a könyvtárosok önzetlen, hoz-
záértő, figyelmes, nem lankadó hivatástudat-
tal végzett munkájától. Hiu remény azt kép-
zelnünk, hogy a társadalom különböző rétegei-
ben és egyedeiben valamiféle egyöntetű kép 
alakulhat ki valaha is a könyvtárakról. Azt 
azonban hinnünk lehet, hogy a könyvtári szol -
gáltatások sokoldalú fejlesztése, a könyvtári 
szolgálat színvonalának fokozatos javitása s e -
giti a könyvtárak iránti társadalmi igény erő -
teljesebb felkeltését, a könyvtárhasználat tö-
meges elterjedését. Minél inkább a művelő-
déspolitika, az oktatás-nevelés politika hom-
Ickter&e kerül a könyvtárak szerepének fe l -
ismerése, társadalmi méretű tudatositása, 
ezt követő gazdasági támogatása, annál job-
ban növekedhetnek velük szemben a társadal-
mi elvárások és követelmények. És ez alap-
ja lehet a korszerűbb könyvtárkép formálódá-
sának is. Ezért nincs kudarcra ítélve, de 
még jobban szükséges az a törekvésünk, hogy 
a propaganda, a felvilágositás, a reklám vál-
tozatos eszközeit mozgósitsuk - a társadalom 
különböző rétegeit megcélozva - a könyvtárak 
differenciáltabb szolgáltatásainak igénybevéte-
lére, az irántuk támasztott társadalmi elvá-
rások és egyéni igények folytonos élesztése 
érdekében. 

Az adott társadalom, a mi jelen társa-
dalmunk könyvtári szükségletének megfogal-
mazódásában - hinni szeretnénk - ösztönző 
szerepe van a tudatos iskolai nevelőmunka 
mellett a céltudatos, kiegyensúlyozott és fo -
lyamatos sajtó és audio-vizuális propagandá-
nak, a könyvtári információ szervezésének, 
a különböző társadalmi- művelődési intézmé-
nyekkel közös tevékenységben realizálódó kap-
csolatoknak. Van előrehaladás a művelődéspo-
litikai felismerésekben, a fővárosi könyvtár-
hálózat szerepének megítélésében és fokozott 
támogatásában. 
Van képesség bennünk és lehetőség a könyv-
tárakban a mindenoldalú megujulásra. Az uj 
ötéves terv előkészítésének időszaka a legjobb 
alkalmat kinálja az okos megfontolásokra, a 
budapesti könyvtárhálózat és szolgáltatási rend-
szerének - a lakossági szükségletek és igények 
megközelitésével - további következetes kiépí-
tésére. A legjobb alkalom arra is, hogy vé -
gig gondoljuk lakossági kapcsolatainkat, sajtó 
és propagandamunkánk egészét, uj kezdemé-
nyezésekkel erősítsük a korszerűbb könyvtár-
kép alakításáért tett kísérleteinket. 

A m i t e d d i g t e t t ü n k n e m is k e v é s , 
de n e m is e l é g 

A napi sajtó, a rádió és televízió egyre 
gyakrabban foglalkozik általában a könyvtár-
üggyel és saját hálózatunk dolgaival, kiadvá-
nyainkkal, uj könyvtárainkkal és az utóbbi é -
vekben kialakult szolgáltatásokkal. Adós ma-
radt azonban az olvasók, a könyvtárlátogatók 
véleményének közreadásával, a könyvtárhasz-
nálati indítékok feltárásával, azoknak a peda-



gógusoknak a megszólaltatásával, akik - és 
nem is kevesen vannak - saját nevelő és ok-
tatómunkájukban a könyvtári lehetőségekre 
épitenek. Nem térnek vissza az uj köpyvtári 
szolgáltatások (zenei részlegek, hanglemez-
kölcsönzés, nyelvtanulás segítése, az artoté-
ka, a szombat-vas ár nap i nyitvatartás, a hát-
rányos helyzetű olvasók ellátására tett kísér-
let) lehetőségeire, tapasztalataira, sikereire 
és gyengeségeire. Ezzel ugyanis ujabb tájé-
koztatást, figyelemfelhívást tehetnének közhír-
ré. Óriási segítséget jelentene, ha a haszná-
lók oldaláról világítanák meg a könyvtárak te -
vékenységét. A sajtó arról a korábbi gyakor-
latáról is letett, hogy figyelmeztessen a mű-
velődésben és a könyvtári ellátásban jelentke-
ző fehér foltokra. Mindezekből az is követke-
zik, hogy a sajtóval, rádióval és a TV-vel 
való kapcsolatunknak uj tartalmat kellene ad-
nunk. 

Az utóbbi időben térképes tájékoztatónk-
kal, a könyvtárak uj szolgáltatásait népszerű-
sítő ismertetőinkkel, könyvjelzőinkkel, gyer-
mekeknek szánt katalógushasználati útmutatónk-
kal, különböző szórólapokkal, plakátokkal igye-
keztünk megközelíteni a pedagógusokat, a gyer-
mekeket, fiatalokat és főleg az újonnan nyitott 
könyvtárak vonzáskörzetébe tartozó lakosságot. 
Ezeknek jótékony hatása volt az uj könyvtárhasz-
nálók szervezésében, egyre sokrétűbb szolgál-
tatásaink népszerűsítésében. Tul kevésnek b i -
zonyult a választék, a példányszám. Azt is 
meg kell jegyeznünk, hogy igazán átütő sike-
re egyiknek sem lehetett, mert sem szövegük-
ben, sem grafikai megoldásukban nem lépték 
tul a megszokott könyvtári reklám viszonyla-
gos szürkeségét, érdektelenségét. Nem talál-

tuk meg az emberek érdeklődését felkeltő, f i -
gyelmét igazán felajzó könyvtári reklám mód-
jait. Merészebb próbálkozásoknak pedig gátat 
vet szűkös anyagi lehetőségünk. 

A lakosság,az "utca emberének" tájékoz-
tatására szántuk a Kálvin téri aluljáróban ké-
szített vitrint, a i n . kerületi hirdetőoszlopot. 
Ezek is nagyon költségesek, ujabbakat is ter -
vezünk anyagi lehetőségeinknek megfelelően. 
Régi elképzelésünk vált valóra azzal, hogy kira-
katrendezőt alkalmaztunk a propagandaosztályon, 
aki máris sikerrel vesz részt az újonnan nyitó 
könyvtáraink dekorációjának tervezésében és ki-
vitelezésében, a könyvtári feliratok készítésé-
ben. Több könyvtárunkban kisgalériát működtet-
nek, helyi kapcsolatok révén képzőművészeti 
kiállításokat, bemutatókat szerveznek. Ezek 
helyenként, az olvasókon kivül, könyvtárba 
egyébként nem járó embereket is vonzanak. 
Állományfeltáró, gyűjteményeink egyes része-
it bemutató kiállításaink látogatottak. Igen nagy 
szolgálatot tettek pl. a Budapest-gyűjtemény 
kerületi dokumentumokat bemutató kiállításai 
a kerületekkel való kapcsolatok erősítésében. 

A könyvtárakban tartott előadások, könyv-
heti programok, hangversenyek, pályázatok 
szervezéséhez meghívókat, röplapokat, plaká-
tokat készítettünk, melyek jól szolgálták a kö-
zönségkapcsolatok megélénkülését. 

Ezek a jelzésszerű utalások érzékeltetni 
kívánják, miként igyekszünk a propaganda e s z -
közeivel serkenteni a korszerűbb könyvtárkép 
kialakulását. Annak segítését, hogy a budapes-
ti lakosok felismerjék a könyvtárban rejlő in-
formációs lehetőségeket, művelődési értékeket 
és sajátjuknak tekintsék könyvtárainkat. 

M. Z . 

KRÓNIKA 

Az augusztus 13-i osztályvezetői érte-
kezleten olyan döntés született, hogy a jövő-
ben kéthetenként lesz rendszeres osztályveze-
tői értekezlet; a legközelebbi szeptember 4-én, 
9 órakor. Az itt elhangzó közérdekű informá-
ciókat emlékeztető formájában közlik, s erről 
- mint eddig - a Könyvtári Hiradó is tudósít. 

A FSZEK VII. ötéves tervének elkészí-
tése az alábbi ütemezésben történik; 
IX. 15-ig az osztályok előkoncepcióikat s z ó -
ban megbeszélik a főigazgató-helyettessel. 
IX. 30-ig az osztályvezetők írásban rögzítik 
az előkoncepciót és ezt átadják az igazgatási 
csoportnak. 
X . 15-ig osztályértekezleteken vitatják meg 
az előkoncepciókat. 

X . 31-ig az osztályok elkészítik és az igaz-
gatási csoportnak leadják véglegesített ötéves 
tervüket, valamint az 1986. évi munkatervet. 
XI. 30-ig osztályvezetői értekezlet napirend-
jére kell tűzni az intézet ötéves tervét, mely-
re meghívandók a kerületi főkönyvtárak veze-
tői is . 

A tervkészítésben támaszkodni kell az 
MSZMP X m . kongresszusának határozataira, 
a Fővárosi Tanács állásfoglalásaira, és f i -
gyelembe kell venni a FSZEK előző, VI. ö t -
éves tervét. 

A hálózat könyvtárainak tervkészítési 
feladatairól októberben, könyvtárvezetői érte-
kezleten esik szó. 



IMPRESSZIÓK EGY "VÁROSSZÉLI" KÖNYVTÁRRÓL 

(Sokat gondolkodtam, hogy milyen hang-
nemű legyen beszámolóm, melynek megirá-
sára a Könyvtári Hiradó T . Szerkesztősége 
kért fel . Könyvtári pályafut ásom alatt sokfé-
le beszámolót olvastam, no meg irtam is 
már hasonló témában, ezért ugy gondoltam, 
hogy irásom központi gondolatául nem a könyv-
tárunk megnyitásával kapcsolatos munkálatok 
tárgyilagos leirását teszemj célom inkább a 
kedvcsinálás, hogy annak elolvasása után ked-
ves kollegáink személyesen is kedvet kapja-
nak könyvtárunk megismeréséhez. Úgy gondo-
lom, kollégáink nagy része tisztában van a z -
zal, hogy milyen erőfeszitést, komplex terv-
szerű munkát jelent egy ilyen nagyságrendű 
könyvtár létrehozása. Túlzás nélkül állithatom, 
valóban "hőskorszakot" zártunk le azokban a 
percekben, amikor a művelődésügyi miniszter 
1985. március 18-án megnyitotta könyvtárunk 
kapuit.) 

Magam is csak két esztendeje dolgozom 
a XVm. kerületben, és azt tapasztaltam, hogy 
bizonyos ismerőseim, kollégáim körében é r -
demtelenül kevéssé ismert ez a kerület, ezért 
elsőnek megkísérlem bemutatni azt a környe-
zetet, amelyben könyvtárunk elhèlyezkedik. 
Jómagam is két évvel ezelőttig egy kicsit a 
"világ végének" tartottam e Kispest utáni vá -
rosrészt és utam legfeljebb olyankor vitt e r -
re, amikor a Ferihegyre fobogott velem az 
autó, hogy ott repülőre szállva elutazzak tá-
voli tájak felé . Ez a kerület a főváros belső 
negyedeiben élőknek "tranzit kerület", ame-
lyet senki el nem kerül, aki a legmodernebb 
személyszállítási eszközt választja utazásához. 
Arra kérem a K.H. olvasóit, hogy gondolat-
ban szálljunk fel. most együtt egy repülőgép-
re és a Ferihegyről ne idegen országok fölé, 
hanem a XVIII. kerület fölé irányítsuk azt. 
Ha kitekintünk a gép ablakán, nagy zöld f o l -
tokat, hangulatos családi házakat, sőt szántó-
földeket is látunk. Ahogy haladunk a kerület 
belseje fölé, az alacsony házak mellett f e l -
tűnnek a magas panelházakból álló lakótelepek 
is: az un. K3SZ-, a Lakatos uti - és a Ha-
vanna lakótelep. Közöttük szines iskolák, óvo-
dák, az uj tanácsháza, az uj posta épülete, s 
végül az uj ,messziről kéklő szakorvosi ren-
delőintézet, mind-mind megannyi jele a ke-
rület dinamikus fejlődésének. Az SZTK és a 
Sportcsarnok között van még annyi szabad t e -
rület, hogy gépünk leszálljon. Megérkeztünk. 
Ez az egy emeletes, csupaüveg épület a 
FSZEK XVin. kerületi főkönyvtára, bizonyá-
ra többen is látták már fentről is a tetejére 

helyezett "Könyvtár" feliratot. Kérem, fáradd 
janak be, foglaljanak helyet a "Hirlapolvasó" 
kényelmes foteljeiben, fogadjanak el egy f r i s -
sítőt és engedjék meg, hogy bemutassam 
könyvtárunkat... 

írásom cimében idézőjelbe tettem a Jó-
zsef Attila-dijas Mátyás Ferenc költő, lőr in-
ci patrióta "Városszéli szülőföld" cimü s z o -
ciográfiája ciméből kölcsönzött jelzőt. Enged-
jék meg, hogy néhány gondolattal felidézzem 
könyvtárunk környezetének múltját is, megidéz-
zem azt a történelmi miliőt, amelyből kinőtt 
a mai XVIII. kerület. 

Keserves történelme volt a Pest környé-
ki falvakból kinőtt peremvárosoknak, igy kö -
zöttük Pestszentlőrincnek, Pestszentimrének 
i s . 

Hosszú és óriási történelmi ugrásokat 
magában foglaló mozzanatokkal volt kirakva 
a Pusztaszentlőrinctől a mai Pestlőrincig v e -
zető ut. Közel 100 évvel ezelőtt (amikor még 
Pestszentlőrinc Kispesthez tartozott és Pest -
szentimre önálló község volt) 100 házban mind-
össze 900 ember élt, nagyon rossz körülmé-
nyek között. 1950-ben Pestszentlőrincet és 
Pestszent im rét egyesitették és a főváros XVIII. 
kerületeként Budapesthez csatolták. Ma virág-
zóan fejlődő kerülete a fővárosnak, ahol 38,6 
km2 -en több mint 100.000 ember él . A lakos-
ság kor - és foglalkozás szerinti összetételén 
sokat módosított az elmúlt években felépített 
három nagy lakótelep. Megváltoztatta a kerü-
let kertes település jellegét (Pestimre zömé-
ben ilyen jellegű maradt ) . Ma már a kerület-
ben élő lakosok 40 százaléka lakótelepen él. 
A 14 éven aluli gyermekek száma is jelentő-
sen megnövekedett, a kerület 20 általános i s -
kolájában 15000 gyermek tanul, az összlakos-
ság 12 százaléka. A kerületi pártbizottság 
legfrissebb felmérése szerint az aktiv lakos-
ság 70 százaléka munkás, sok a környező fal -
vakból bejáró ingázó. A XVHI. kerület leg-
fontosabb üzemei, intézményei: a Lőrinci F o -
nó, a KISTEXT, a Meteorológiai Intézet, a 
MALÉV. Két középiskolája van; a Steinmetz 
Gimnázium fővárosszerte jónevü, színvonalas 
középiskola. Ha kitekintenek a könyvtár ab-
lakain, láthatják a 3000 m 2 -nyi alapterületű 
uj gimnázium építkezését, amelyet tervek sze -
rint 1986 ősz-én adnak át. 

A lőrinciek és az imreiek, egyszóval a 
XVIII. kerületben élő emberek mindig szeret -
ték a köpyvet, az olvasást. Az 1950 óta kié -
pített FSZEK könyvtárakban jelentős volt az 
olvasói létszám, s a kerület vezetői, a tanács 



és a pártbizottság munkatársai is példamutató-
an fontosnak tartva a könyvtárügyet, rengete-
get tettek az olvasási kultura méltó bázisának 
megvalósulásáért. Úgy érzem, hogy egy ilyen 
"városszéli" peremkerületben még nagyobb 
fontossággal biró, markáns kulturális intéz -
ményként kell működjön egy könyvtár. Mi ezt 
a célt tüztük magunk elé. 

A főkönyvtár közvetlen jogelődjében, a 
24 sz . könyvtárban átlagban 3000 olvasónak, 
a Pestimrén ma is működő fiókkönyvtárban 
pedig mindössze 59 m2-nyi területen közel 
2000 olvasónak adták kézbe a könyvet. 

Új főkönyvtárunkban 1985, március 19-e 
óta állunk az olvasók rendelkezésére, és az 
elmúlt öt hónap alatt 4000-re emelkedett az 
olvasók száma. 

Ha belépnek az uj könyvtárba, az em-
berek arcán öröm, meglepetés és megillető-
dés tükröződik, hogy ebben a kerületben, a -
melytől órányi járásra esnek a muzeumok, 
szinházak, egyéb kulturális intézmények, egy 
olyan könyvtárat kaptak, amely impozáns é -
pületével, hangulatos, kényelmes berendezé-
sével, s nem utolsósorban 80.000 kötetnyi 
könyvvel, 2000 db hangzó dokumentummal, 
200 db kölcsönözhető grafikával, 140 féle ma-
gyar és külföldi folyóirattal, vasárnap is nyit-
va levő olvasóteremmel, értük született meg! 

A könyvtár épületének az egész lakossá-
got érintő fontos egészségügyi intézmény mel -
lett történő elhelyezése igen szerencsés ötlet 
volt. Olyan emberek is betérnek könyvtárunk-
ba, leülnek, körülnéznek, beiratkoznak, akik 
talán soha nem tették be a lábukat még könyv-
tárba, de most ezzel töltik ki a hosszú vára-
kozási időt. 

Bár a kerületben levő általános iskolák 
szétszórtan települtek, néhányuk a főkönyvtár- . 
tói 10, 20, 30 percnyi járásra található. 
Olyan nagy a szervezett érdeklődés a gyer-
mekkönyvtári szolgáltatások iránt, hogy min-
den iskola bejelentkezett már, 60 csoportos 
foglalkozást, könyvtárbemutatót tartottunk szá-
mukra. (A spontán érdeklődést megerősitette 
az a "politikus tett", amelyet a kerületi párt-
bizottság és a FSZEK vezetése lépett azzal, 
hogy a könyvtáravató ünnepségre, a minisz-
ter előadására valamennyi kerületi iskola i -
gazgatóját is meghivta.) Az általános iskolás 
korú gyermekek könyvtári ellátásának javitá-
sát szolgálja az az örvendetes esemény is, 
amelyre ez év november 7-e alkalmából ke-
rül sor ; a kerületi Tanács beruházásaként, 
lábasházbeépitésből, a Havanna lakótelepen 
egy 200 m 2 alapterületű gyermekkönyvtárfiók 
átadására kerül sor . 

A tervezés pozitivuma az is, hogy a ke-
rület "központjában" kapott helyet a könyvtár 
épülete, közvetlen szomszédságában a Stein-
metz Gimnáziumnak és a Dolgozók Esti Gim-
náziumának. 

Engedjék meg, hogy néhány szót a könyv-
tárépületről is mondjak. Alapterülete: 960 m?. 
A földszinten 90 m2-nyi előcsarnok található, 
itt a ruhatár, a kölcsönzési pont, az irodák, 
a raktár, a zenemű- és hangtár, a hirlapol-
vasó, valamint az öltözők, az étkezőhelyiség 
és a mosdók helyezkednek el. RendkivUl sze -
rencsés, hogy állandó kiállítási teret alakít-
hattunk ki az előcsarnokban és külön előadó« 
terem hij^n itt tarthatjuk meg 100-150 főnyi 
közönség előtt nagyobb rendezvényeinket. 
Mindkettőre, mármint a kiállításra és a ren-
dezvényre is volt már példa rövid fennállá-
sunk ideje alatt. 

1985. április 30-án, Váradiné Lőcsei An-
na, a kerület PB titkára nyitotta meg azt a 
kiállítást, amelynek egy hónapig adott helyet 
könyvtárunk, s amelyet a kerületben működő 
Rózsa Ferenc Művelődési Otthonnal közösen 
szerveztünk a kerületben élő és alkotó hivatá-
sos képző- és iparművészek alkotásaiból. Má-
jus 1-én egész nap nyitva tartottuk a könyvtá-
rat, s ezen a napon több mint félezren tekin-
tették meg a valóban nagyon értékes alkotá-
sokból álló kiállítást. Olyan "könyvtárunkba 
illő" volt az a sok szép szobor, festmény, 
grafika és iparművészeti tárgy, hogy a s z i -
vünk belesajdult a kiállítás lebontásakor. 

Ne vegyék túlzásnak, ugy éreztük, hogy 
valamiféle "kulturmissziót" folytattunk, hiszen 
ebben a kerületben egyetlen kiállitóterem sincs, 
könyvtárunk tárlatán pedig hónapnyi idő alatt 
kb 2000 ember, felnőtt és gyermek gyönyör-
ködött az alkotásokban, közöttük bizonyára 
számtalan olyan is, aki közelébe sem ment 
eddig egy kiállitóteremnek ? Ezt a fajta tevé-
kenységet állandósítani kívánjuk és művésze-
ti alkotások rendszeres bemutatásával, e lem-



zésével, ha kevéssel is, de szeretnénk hozzá-
járulni a vizuális neveléshez. 

Az első nagyobb szabású rendezvépyre, 
kb. 150 fő részvételével, az Ünnepi Könyv-
hét alkalmából került sor . A Magyar Könyv-
kiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (rábe-
szélésünkre) megajándékozta könyvtárunkat 
egy nagyon szép és színvonalas könyvheti mű-
sorral, ahol neves művészek léptek fel. A 
"showman" a kiváló, Erkel-dijas zeneszerző, 
Balázs Árpád volt. Szivet-lelket melengető 
szép este volt. S egy nagyon komoly ered-
ménnyel zárult: a közreműködő művészek, 
tapasztalva a könyvtárépület remek akuszti-
káját, beszélgetésünk során felajánlották, hogy 
ősztől rendszeresen "kihoznak" ide kórus-be-
mutatókat, egyéb zenei programokat. Remél-
jük, hogy közös álmodozásainkból realitás vá-
lik. 

Az épület bemutatását egy kritikai meg-
állapítással folytatom; rendkívül súlyos hibát 
követett el a tervező, amikor az emeleten 
helyezte el a felnőtt olvasók szabadpolcos 
kölcsönző-válogató terét, alapvetően megsért-
ve ezzel a modern közművelődési könyvtár 
egyik funkcióját, tudniillik, hogy az idősek, 
betegek és mozgáskorlátozottak is könnyen 
tudjanak olvasnivalóhoz jutni! Ezt antidemok-
ratikus megoldásnak tartom, aminek nem len-
ne szabad előfordulnia. Törjük a fejünket a 
megoldáson, ám egyelőre nem tudunk többet 
tenni, mint hogy akik nem tudnak felmenni a 
könyvhöz, azoknak mi visszük le. 

Mielőtt felmegyünk a lépcsőn az emelet-
re, nézzünk be a zenemű- és hangtárba, ahol 
egyszerre húszan hallgathatnak zenét, s amely-
nek jól felszerelt stúdiójában máris jelentős 
mennyiségű hangmásolást végzett el technikus 
kollegánk. 2000 db.hanglemez, kazetták, kot-
ták, partitúrák, zenei kézikönyvek és a köl-
csönözhető zeneirodalom várja itt az érdek-
lődőket. Az érdeklődés - túlzás nélkül - ór i -
ási! "A nap bármely időszakában, zömében a 
20 éven aluli ifjúság képviselői megszállottan 
hallgatják, bevallom, elsősorban a könnyűze-
nét. Azt hiszem, nagyképű sznob lennék, ha 
mást látnék és főleg hallanék a hétköznapok-
ból, mint ami a valóság. A zene, s e lsősor-
ban a komoly zene megszerettetése céljából 
is tervezgetünk, álmodozunk. Miután a zene-
műtár vezetője nyitás után rövid idővel elpá-
lyázott tőlünk számára kedvezőbb munkahely-
re, igy az igazi nekilendülésre ez év őszén-
telén kerül sor . Kialakítunk egy "komolyze-
nét hallgatók" sarkát, hogy nyugodtabb körül-
mények között hallgathassák a számukra ked-
ves muzsikát. Az alapszolgáltatásokhoz kap-

csolódóan, terveink között jazz-klub, komoly 
zenei klub, zenei rendezvények is szerepel-
nek. 

Ha felmegyünk a lépcsőn az emeletre, 
naponta megujuló, szivet-lelket gyönyörködte-
tő térbe érünk, amelyet a képzőművészetnek 
szántunk,és itt helyeztük el az "artotéka" leg -
szebb grafikáit. Olvasóinknak kárpótlást nyújt 
ez a tér (no meg a könyvtárosoknak is) a lép-
csőkön való le-fel mászkálásért, s a pálmák-
kal díszített, fotelekkel berendezett "galéria" 
kellemes pihenőhelyül is szolgál. 

Innét nyílnak a szabadpolcos kölcsönző-
terek és az olvasótér ajtajai is. Ha belépünk 
a gyermekrészlegbe, szemközt a falról a bo -
szorkányosan ügyes kezű Mónika színes f i l c -
figurái kapják meg tekintetünket, a narancs-
sárga polcok, elegáns Ulőkanapék, zöld növé-
nyek, szines gyermekrajzok az egyik legszebb 
teremmé varázsolták a gyermekrészleget. 

Az emeleti kölcsönzőtér sötétbarna pol-
cain kb. 50.000 kötet várja a felnőtt olvasó-
kat, ezt a teret mindössze a tájékoztató könyv-
táros asztala választja el, illetve köti össze 
az "olvasóteremmel", ahol 5000 kötet prézensz 
könyv, valamint számos külföldi és magyar 
folyóirat áll az olvasók rendelkezésére, va-
sárnap délelőtt is. Szeretnénk, Szente Ferenc 
"legyen a közművelődési köpyvtár a város dol-
gozószobája" gondolatából a ránk eső részt 
fokról-fokra megvalósítani. Szerencsésnek 
tartjuk, hogy a tanulni, kutatni vágyó fe lső-
tagozatos gyermekolvasók is ugyanezt az o l -
vasótermet használják, sőt azt is, hogy a 
kölcsönzésekkor is lehullnak a merev válasz-
falak! Megnövekszik a tájékoztató könyvtáros 
felelőssége, a gyermekkönyvtárosi funkciók 
pedig azzal is bővülnek, hogy olvasóik érde-
kében nekik is alaposan ismerniük kell a közös 
kézikönyvtári állományt. 

Azt tapasztalom, hogy az épület sajátos-
ságaiból adódó lehetőségek is arra késztetnek 
bennünket, hogy a 80-as évek ifjúságához illő 
könyvtári ellátást teremtsünk. 

Rendkívül fontosnak tartom, hogy a f ő -
könyvtárunk fontosságának, súlyának, szere-
pének megfelelően beépüljön a kerület legfon-
tosabb művelődési intézményei közé. És hogy 
a könyvtár vezetése, a kialakult jó munkakap-
csolatokat (a kerületi pártbizottsággal, tanács-
csal, iskolákkal stb.) állandóvá és intenzívvé 
tegye. E törekvés igen fontos eseménye zaj-
lott le május hónapban, amikor is a kerületi 
pártbizottság soron levő agit.-prop, bizottsá-
gi paunkaértekezletét a könyvtárban tartotta 
meg; felkértek arra is, hogy a bizottságban 
dolgozó elvtársaknak mutassam be a könyv-



tárat, ugyanakkor meghívtak egy kerületi i f -
júságot érintő felmérésben való részvételre 
is. 

Mostanában sokat hallottunk a "köznapi" 
tájékoztatás bevezetéséről. Meggyőződésünk, 
hogy egy ilyen kerületben feltétlenül szükséges 
lenne ez a szolgáltatás; erről tájékoztattuk a 
kerület vezetőit is, akik megígérték, hogy tá-
mogatni fognak bennünket. 

• Nagyon fontosnak tartom, hogy az a mun-
katársi gárda, amely többségében az elmúlt 
félév során "verődött össze" a takarítónőktől 
a kvalifikált könyvtárosokig lépésről-lépésre, 
feladatról-feladatra jobban dolgozzék, össze-
tartó kollektívává kovácsolódjék, hogy min-
denki megtalálja a helyét az uj feltételek te-
remtette helyzetben, s együtt nőjünk fel a 
minőségileg összehasonlíthatatlanul nagyobb 
feladatok ellátásához. 

Szeretném, ha megvalósulna az a ter-
vünk, hogy ne csak minket ismerjenek meg 
a kerületiek, hanem mi is megismerkedjünk 
a kerülettel, a legfontosabb üzemekben és 
intézményekben folyó termelési feladatokkal, 

szociális és kulturális körülményekkel. Ebben 
is segíteni fog a kerületi pártbizottság. 

Azt hiszem, hogy hosszú ut vezet még 
ahhoz, hogy olvasóink érdekében mindazt a 
lehetőséget, amelyet az uj feltételek nyújta-
nak, szakmailag és emberileg mindannyian 
színvonalasan és szenvedélyes ügyszeretettel 
ki tudjuk aknázni. 

Mátyás Ferenc kifejezését idéztem be -
számolóm elején, engedjék meg, hogy mielőtt 
elbúcsúznám, idézzem szép szavait abból a 
cikkéből, amely a "Szabad Lőrinc", a¡pest-
lőrinci dolgozók hetilapja 1945. junius 5- i 
számában jelent meg, s amelynek hasonmás 
kiadását a FSZEK jelentette meg könyvtárunk 
megnyitása napján, hazánk felszabadulásának 
40. évfordulója tiszteletére, s amely igazi 
jelképe mindannak, ami ebben a "városszéli" 
kerületben történt azóta :"Pestszentlőrinc ut-
cáit is láng és füst boritotta el, de lám, a p i -
ros rózsa és a szekfü hamu alól is kibúj." 

Köszönöm figyelmüket. A viszontlátásra 
- személyesen. 

Farkasné Dóczy Erzsébet 

MEGJELENT 

LATINOVITS ZOLTÁN HANGARCHÍVUM 

Kollegáink napilapból is értesülhettek r ó -
la, bizonyára sokan már kézbe is vették a 
VII. kerületi főkönyvtár szakolvasótermének 
Latinovits Zoltán Hangarchívum cimü füzetét. 

A Kelemen Tamás szerkesztette kataló-
gus értékes gyűjteményt tár fel. A most meg-
jelent leirás csak első részeredménye az ö s z -
szegyüjtött hangfelvételek feldolgozásának -
olvashatjuk a bevezetőben. Eddig mintegy 277 
vers, színházi előadás, rádiójáték és riport 
került feldolgozásra. A gyűjteménynek csak 
egy része érhető el államilag megjelentetett 
hanglemezeken, magnószalagokon. A felvéte-
lek közül sok magángyűjteményekből szárma-
zik, ezt egészíti ki a VII. kerületi főkönyvtár 
gyűjteménye. A Hangarchívum kialakítása a 
FSZEK és a Magyar Színházművészeti Szövet-
ség keretében működő Latinovits Baráti Kör 
együttműködéséhez fűződik. Együttesen 80 órá-
nyi, már feldolgozott Latinovits interpretáció 
hallgatható a szakolvasóban. "A FSZEK VII. 
kerületi főkönyvtára ezzel a munkával szeret-
ne hozzájárulni ahhoz, hogy Latinovits Zoltán 
művészete közkinccsé váljon." Nemes célki-
tűzés. Ennél azonban kimondatlanul is többre 

vállalkoztak a gyűjtők. A magyar és a világ-
irodalom sok értékes müvét hozzák közelebb 
a befogadókhoz. Nemcsak a Latinovits rajon-
góké ez a gyűjtemény, hanem minden művé-
szet, színház és irodalom kedvelőé is. 



Bizonyára lesznek olyanok, akik egy-egy le -
nyűgöző interpretáció hallatán veszik kézbe 
(sokan majd újra) Dylan Thomas, Nagy Lász-
ló, Krúdy Gyula, Schiller, Örkény, Villon és 
mások müveit. (Úgy gondolom, a FSZEK há-
lózatában működő zenemű- és hangtárak is 
igényt tarthatnának néhány felvételre, s nem 
lenne utolsó dolog, ha hangtáraink munkatár-
sai magángyűjteményekben levő felvételek fe l -
kutatásával segítenék a Hangarchívum gyűjte-
ményének gyarapítását.) 

Újdonság az újdonságban: a katalógus 
utolsó két tétele két videofelvétel. Az egyik 

a Jeles András rendezte"Átváltozások: Móricz 
Zsigmond - és a Légy jó mindhalál ig*'cimü 
huszperces tévéfilm, a másik az„Amerikai 
Elektra" 1963-as előadásának egyik rövid rész-
lete. E két felvétel már egy újfajta gyűjte-
mény meghonosodásának jele. 

A katalógus első részében a műsorok 
leírását találjuk, ezt követi a szerzők, illet-
ve a müvek mutatója. Latinovitsról szóló mü-
vek, előadások leírása zárja a füzetet. 
Várjuk a folytatást! 

B. B . 

JUBILEUM 
avagy így jár az egyszeri könyvtáros, ha többet iszik a kelleténél 

Különös álmom volt. Nem az a "Szabá-
lyos", szürrealista, csapongó, hanem inkább 
szövevényes, kusza történet, teli várakozás-
sal, szorongással, amilyet kiadós vacsora 
után álmodik az ember. 

Azzal kezdődött, hogy hatvanadik évem-
hez közel járván, éppen iszappakolásból ban-
dukoltam'hazafelé, amikor váratlanul felbuk-
kant előttem egy vonzó külsejü, ha jól emlék-
szem, szőke hölgy, s a maga kellemesen 
megnyerő modorában közölte, hogy nekem 
kell megrendezni a Szabó Ervin Könyvtár cen-
tenáriumi ünnepségeit. Természetesen tilta-
koztam, hogy miért pont én, különben is, 
nemsokára nyugdíjba megyek, kapjanak lehe-
tőséget a fiatalok, ésigytovább, ésigytovább. 
Mondhattam akármit, a szőke hölgy hajthatat-
lan maradt. Csak nézett, nézett, - meg kell 
hagyni szép szeme volt - , eleinte szótlanul, 
szája sarkában enyhén ironikus mosollyal, v é -
gül ennyit mondott: - Szilveszter. 

- Szilveszter? - kérdeztem. Hangomon 
érezni véltem a meghökkenésnek azt a fajta 
izgalmát, amikor réges-régen elfelejtett, 
mondjuk ki bátran, ifjúkori eseményeket idéz-
nek fel, olvasnak váratlanul az ember fejére. 
- Szilveszter! - mondtam mégegyszer, a 
megtalálás, a felfedezés örömével, némi é r -
telmet erőltetve az iszappakolástól jótékonyan 
elnehezült szemeimbe. 
- Nézze, - szólalt meg újra a szőke hölgy -
szivesen felfrissítem az emlékezetét. Majd 
két évtizede, 1984-ben kapott egy feladatot. 
- Husz éve . . . édes , jó istenem! Feladatok 
százai, a legtöbbjük mint két tojás. . .hacsak 

. . .heuréka! Megvan! - az utolsó szót már 
majdnem kiabáltam. 
- Na végre! Rájött? 
- Kapcsolatszervezés ? 
- Helyben vagyunk. 
- Jó, jó , de hogy jön ez most ide ? 
- Úgy, hogy (és itt elővett a retiküljéből egy 
megsárgult papírlapot és a kezembe nyomta). 
Olvasni kezdtem. - A FSZEK jubileuma . . . 
amikor az olvasás befejeztével felnéztem, a 
szőke hölgy szelid, ámde határozott hangon 
fordult felém. 
- Gondolom, nem kell tovább magyaráznom 
a dolgokat. Éppen husz éve két szilveszteri 
konyak között azt mondta, ha lehetőséget kap-
na r á . . . Nos, itt a lehetőség. Maga fogja 
megszervezni a centenáriumot. Korlátlan tá-
mogatást kap, pénz, munka, idő nem számit. 
Csak a végeredmény a fontos. Azt akarjuk, 
hogy az Országos Szabó Ervin Könyvtár ala-
pításának 100. évfordulóját méltó keretek kö-
zött ünnepelje a szakma és az olvasóközön-
ség. 
- Rendben van, feleltem. Rövid tétovázás u -
tán még egyebet is akartam mondani, de a 
szőke hölgy egyszercsak eltűnt, csupán a l e -
vegő remegett kissé, mint délibábkor a haj-
dani Hortobágyon. 

Hazaértem, azonnyomban bekapcsoltam 
a videofont. Bemondtam az ŐSZEK számát. 
A képernyőn megjelent a könyvtárnak az ez -
redfordulón átadott - kuvaiti-japán-magyar 
összefogással épült impozáns épülete. A ku-
vaitiak adták a hitelt a japánok építették, mi 
pedig örültünk neki. fzig-vérig modern, XXI. 



századi alkotás, minden részletében korszerű, 
barátságos, emberléptékű; tájba illeszkedő, 
funkcionálisan szinte tökéletes. Az OSZEK-
ben működött a magyarországi közművelődé-
si könyvtárak egységes számitógépes adatszol-
gáltatási rendszere, az állomány feldolgozottsá-
gi szintje 100 százalékosnak mondható. Maga 
a rendszer kapcsolatban állt azzal a nagy ma-
gasságban keringő geostacionárius távközlési 
űrállomással, amelynek egyik feladata volt a 
földrészek közötti kulturális információcsere 
segitése. 

A videofon képernyőjén még mindig a 
könyvtár vizcseppekre emlékeztető épület-
együttese, már pyulnék a korrekciós gomb-
hoz, amikor megjelenik a központi informá-
ciós robot barátságosan vigyorgó (a TMK-sok 
kifestették) feje. 
- Itt ŐSZEK, ŐSZEK vagyoki- Kit keres? 

Mondom a nevem, kérem a főnököt. A 
szám foglalt, az üzenetrögzítőnek meghagyom, 
ha tud, hívjon vissza. Visszahív, minden rend-
ben. 2004 októberének olyannak kell lenni, 
amilyen egyáltalán lehet egy centenáriumi hó-
nap. Még van egy fél évem, ezalatt mindent 
elő lehet készíteni. Munkára fel! 

Először is: alakítunk egy akció-bizott-
ságot - hetenkénti ülésezésre. Valószínűleg 
nem lesz sok értelme, de ki viseli szívesen 
az egyszemélyes felelősség súlyát ? A bizott-
ság már megvan, erről közlemény a tömeg-
kommunikációnak - külföldre is, nemzetközi 
szümpozion összehívása, szállodabiztositás, 
programok, díszvendégek, visszaemlékezések, 
könyvkiadás, kitüntetések stb. Mindenesetre, 
2003.szeptember elsején a sajtókonferencián 
bejelentjük a jubileumi év kezdetét, ezután 
külföldre utazom, külhoni könyvtárak jubiláris 
ünnepségeinek szervezését tanulmányozandó, 
így látok amerikai, kinai, eszkimó, szuahéli, 
brazil és norvég könyvtári jubileumot. Rövi-
den summázva a látottakat: hasznos, érdekes, 
ajtót nyitottak a további kapcsolatokra, uj l e -
hetőségeket teremtettek. 

A jubileumi évben először is rendeztet-
tem dolgozóink fizetését (a magamét is ter -
mészetesen) igy a bérbeállási szintünk ugy 
beállt, akár a Duna jege 1929 januárjában. 
Minden hónap elsején egészoldalas kereszt-
rejtvény jelent meg az országos lapokban, va-
lamint a TELETÁR (televíziós könyvtár az 
MTV 13. csatornája) napi 24 órás műsort 
sugárzó adásában. Ez a program kizárólag 
irodalmi müvek dramatizált változatait adta 
- az előfizető tetszése szerint 10 Ft-ért le -
hívhatta a neki megfelelő programot. Az ö s z -
szeget automatikusan levonta a Társadalom-
biztosítási Központ komputere. 

A jubileumi évben került sor a "Könyv-
tár ós én" cimü művelődéstörténeti vetélke-
dő sorozatra. Ebben a játékban a versenyzők-
nek egy megadott korba (év, ország, könyv-
tártípus stb.) kellett magét könyvtárosnak, 
olvasónak beleképzelnie. A vetélkedő rendkí-
vül népszerű volt, tízezrek vettek részt az 
izgalmas szellemi kalandban. Még külföldről 
is akadt jelentkező. 

Amikor péntek esténként a TV egyes 
csatornáján felhangzott a szignál, amit ówa-
lesi népi motívumokat is felhasználva a dere-
sedő hajú Paul McCartney komponált, már 
üresek voltak az utcák. Az ország apraja-
nagyja ott ült a képernyők előtt, szurkolt ked-
venceinek. Olyan is előfordult, hogy a nézők 
otthonról bekapcsolódhattak a játékba, aki 
nyert, értékes jutalmat, pl. 1984-es olvasó-
jegyet kapott. A 2003-as országos karácsonyi 
ünnepséget nem a Parlamentből, hanem az 
ŐSZEK díszterméből közvetítették. 

Márciusban - többéves előkészítő munka 
eredményeként - könyvtárainkban alkalmazni 
kezdték azt a robotot, amely az olvasók in-
telligenciaszintjének, érdeklődésének és pilla-
natnyi lelkiállapotának megfelelő könyveket 
ajánlott a hozzá forduló olvasónak. Ez a ro -
bot abszolút intelligens és diszkrét konstruk-
ció volt. Ha valaki a saját feje után kölcsön-
zött ki valamit, sohasem nevette ki, még ak-
kcr sem, ha már előre tudta, hogy olvasat-
lanul hozza majd vissza. 

Áprilisban - több hónapos késéssel -
dolgozóink megkapták az uj ruhákat; ugyan-
is évente egy öltöny, illetve tetszés szerinti 
együttes járt a munkatársaknak. A mostani 
szállítás azért késett, mert a vállalati négy-
szög nem tudott megegyezni abban, hogy 
Cardin vagy Dior legyen-e a legújabb modell; 
végül az O KISZ Labornál maradtak. 

Juliusban a szegedi szabadtéri játékokon 
bemutatták McCartney "Az ŐSZEK'története " 
cimü művelődéstörténeti rockoperáját. Ferge-
teges siker volt, a közönség csak ezt követel-
te, a többi darabot le kellett venni a műsorról. 
A legnagyobb tetszéssel a "Kölcsönkönyvtár az 
én szivem" cimü dalt fogadták, azonnyomban 
felvették a világ legnépszerűbb együttesei mű-
sorukba. 

Augusztusban megkezdődött a visszaszám-
lálás. Naponta közöltünk valami apróságot a 
könyvtár életéből (nem tul sokat, nehogy elunja-
nak bennünket). Szétküldtük a meghívókat a 
könyvtárszakma legjelesebb képviselőinek a 
világ minden tájára. Meghívtuk az ENSZ f ő -
titkárát, a szakosított ENSZ szervezetek kép-
viselőit, a Budapesti Együttműködési Szerző-



dés (BESZ) Koordinációs Bizottságának főtit-
kárát. Ez a szervezet lépett a nemrégiben 
megszűnt NATO és Varsói Szerződés helyébe. 
Fiatal testület lévén, kicsit még döcögött a 
gépezete, de mindenki a legnagyobb jóakarat-
tal vett részt a munkában. így biztak a jövő-
ben. 

Elkövetkezett a NAP; október 15-e. Haj-
nali fél ötkor, közvetlenül a Rákóczi induló 
után felhangzott a "Kölcsönkönyvtár az én 
szivem" jól ismert melódiája, a zene elülté-
vel az Elnöki Tanács elnökasszonyát hallhat-
tuk. Az államfő rövid beszédében méltatta 
a NAP jelentőségét. Kifejezte azon meggyő-
ződését, hogy miszerint, és hogy továbbra 
is, és további gazdag és eredményes, és 
becsszóra visszaküldi azt az Agatha Christie 
krimit, amit még lánykorában kölcsönzött 
ki a Gutenberg téri fiókkönyvtárból .Reggel 
hatkor az ŐSZEK központi épülete előtti té-
ren zenés őrségváltás volt, Szabó Ervin ko -
rabeli ruhába öltözött hivatalnokok bélyegzőt 
és könyökvédőt cseréltek. A rádióban ünnepi 
irodalmi matiné hangzott el, neves és névte-
len magyar költők könyvtár-ihlette verseit ad-
ták elő a végzős színinövendékek. Pontban 
13 órakor a Magyar Televízió mind a 13 csa -
tornáján, valamint a Nemzetközi Távközlési 
Unióhoz tartozó 198 nemzeti televíziós szer -
vezet állomásain egyidőben csendültek fel 
McCartney hires dalának (Kölcsönkönyvtár az 
én szivem) első taktusai, majd az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének Grönlandba szakadt, 
magyar származású főtitkára - mellesleg a 
2002. évi irodalmi és biológiai Nobel-dij nyer-
tese - köszöntötte az alkalomhoz illő pateti-
kus szavakkal a többmilliárdos nézősereget. 
Tolmácsra nem volt szükség, aki nem tudott 
magyarul, annak a készülékekbe épített f o r -
ditó-robotok szinkronban közvetítették a mon-
danivalót. Közvetlenül ezután beúszott a kép-
ernyőre az ŐSZEK központi épülete, megkez-
dődött a főmüsor. Először is jubileumi Sza-
bó Ervin emlékülést közvetítettek a margit-
szigeti Thermál Szálloda gyógymedencéjéből. 
Ez alkalommal azok emlékeztek Szabó Ervin-
re, akik még találkoztak azokkal, akik még 
személyesn találkozhattak volna Szabó Ervin-
nel. Ebédszünetben mindenki a könyvtár ven-
dége volt. Egyszerre 200.000 embernek teri -
tettek az üzemi étkezdékben. 

Délután ünnepi könyvvisszaadási versenyt 
rendeztek. Az első dijat Elf Ede nyugalma-
zott könyvtárkezelő nyerte, aki még aktiv dol-
gozó korában az egykori Nemzeti Muzeum 
(a későbbi OSZK) Könyvtárából eltulajdonítot-
ta Carnegie-nak az érvényesülésről szóló 

könyvét. (Az OSZK-t az ezredfordulón beol -
vasztották a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár-
ba, igy jött létre az Országos Szabó Ervin 
Könyvtár). Újságírók kérdéseire válaszolva 
a nyertes öregúr elmondta, hogy nem kísér-
letezik tovább, a könyv nem vált be, ezért 
hozta vissza. 

Este hétkor a Nemzeti Színházban Ünne-
pi Gálaműsor kezdődött, amit egyenes adás-
ban közvetített a világ valamennyi televíziós 
állomása. A felejthetetlen NAP záróakkord-
jaként kozmikus tűzijátékot rendeztek, azonos 
programmal az északi és a déli félteke lakói 
számára, majd mindenki nyugovóra tért, én 
is. Félálomban még hallottam a televíziós 
bemondónő felhívását, miszerint rendkívüli 
plakátlevakarókat keres a Közterület Fenntar-
tó Vállalat, hogy a Jubileumi Év során f e l -
gyülemlett plakátmennyiséget - egyes könyv-
tárakat ezek a plakátok tartottak össze és 
mentettek meg a széthullástól - rendkívüli 
díjazás fejében eltakarítsák. 

Amikor másnap felébredtem, csendesen 
havazott. Eszembe jutott álombéli megbíza-
tásom. Először nem sokat törődtem vele, 
majd a fejemhez kaptam. Te jó ég ! , és ha 
tényleg megígértem? Csak a fejem ne fájna 
ennyire! Csengettek. Az ajtóban két vigyori 
kéményseprő állt, boldog uj évet kívántak. 

Aknay Tibor 

FELHÍVÁS 

tanulmányok írására 
az 1983/84-es évkönyv számára 

Felhívjuk munkatársainkat, hogy kutatá-
saikról, gyakorlati munkájukról készítsenek 
dolgozatokat az évkönyv számára. A kész vagy 
tervezett tanulmány cimét, rövid vázlatát és 
várható terjedelmét, kérjük, közölj ék írásban 
Gál Györgynével (igazgatási csoport). Jelent-
kezési határidő: szeptember 30 . A dolgozatok 
elkészítési határideje 1986. március 1. 

A szerkesztőbizottság a pályázati témá-
kat egy hónapon belül elbírálja, a jelentkezők 
október 30-ig kapnak választ. 



EZ TÖRTÉNT 
A GYERMEKKÖNYVTÁRAKBAN 

• A Il /2-es fiókkönyvtárban junius 10-én 
az idén szeptemberben kezdő elsőosztályosok 
szüleinek tartottak könyvtár-bemutató foglal-
kozást. A nyári napközis tábor kedvcsináló 
foglalkozására junius 24-én került sor . A ze -
nei részleggel julius 9-én ismerkedtek a tá-
bor lakói. 11-én tartották a színjátszó szak-
kör szövegmegbeszélő próbáját. Julius 17-én 
bábokat készítettek. 18-án már a főpróbánál 
tartottak a színjátszók. 

A Marczibányi téri könyvtár a H. kerü-
leti Művelődési Központtal közösen Nagy Lász-
ló-estet szervezett junius 4-én. Bevezetőt 
Szécsi Margit mondott. Közreműködött Hege-
dűs D. Géza. 

A San Marco utcai könyvtár munkatár-
sai junius 18-án és 25-én a kerületi napközis 
tábor gyerekeinek "Olvassatok minden nap!" 
cimmel rendeztek játékos könyvtárbemutatót. 

A Füst Milán utcai könyvtárban junius 
3-án hirdették ki a József Attila-verseny ered-
ményét. 17-től 28-ig délelőttönként a pünkösd-
fürdői napközis táborban tartottak foglalkozá-
sokat. 

A Liszt Ferenc téri gyermekkönyvtárból 
némi késéssel kaptam meg az áprilisi foglal-
kozásokról szóló beszámolókat, igy csak most 
kerül sor közzétételükre. Április 10-én a Ta-
nítóképző Főiskola hallgatói ismerkedtek az 
olvasószolgálati munkával. 12-én került sor 
az úttörők Kazinczy szép beszéd versenyének 
kerületi döntőjére. Április 15-én a kerületi 
gyermekrajzkiállitást dr. Murai György,a VI. 
kerületi PB első titkára nyitotta meg. A meg-
nyitón közreműködtek a kerületi zeneiskola • 
tanulói. 16-án Mikes Lilla és Tóth János Ist-
ván költészet-napi zenés irodalmi műsorának 
örülhettek a gyerekek. Április 18-án a Pol i -
tikai Vitakörben Firon András a hazafiság és 
az internacionalizmus körébe tartozó kérdé-
sekről beszélgetett hallgatóságával. 23-án dr. 
Sallai János pszichológus a Felsőerdősor ut-
cai iskola nyolcadikosaival a felnőtté válás 
problémáit beszélte meg. Április 24-én és 
25-én került sor a kisdobosok és úttörők ke -
rületi versmondó versenyének döntőjére. Az 
Ünnepi Könyvhéten (junius 3-án) iró-olvasó 
találkozón Jobbágy Károly találkozott a gyere-
kekkel. A rendezvénynek a Sziv utcai iskola 
adott otthont. 

A Kulich Gyula téri gyermekkönyvtárban 
alsótagozatos gyerekek részvételével május 
28-án vidám gyermeknapot tartottak, sok vers-
sel, fejtörővel, énekkel és zenével. 

A Menyecske utcai könyvtárban junius 
4-éri Csajkovszkij és Hacsaturján müvei alap-
ján tartottak zenés fejtörőt. Junius 5-én 
"Gyermek a művészetben" cimmel volt fog-
lalkozás. Junius 6-án a "Hazánk; Magyaror-
szág" foglalkozás-sorozat keretében a Dunán-
túlra látogattak - képzeletben - a hatodikosok. 
Ugyanezen a napon J. S. Bachra emlékeztek 
a hetedik osztályosok. 

Az Albertfalva utcai könyvtárban junius 
11-én "Arcképvázlat" cimmel hangzott el mű-
sor - kamaszokról - kamaszoknak. 

A Lehel utcai könyvtárban junius 12-én 
tartották a képzőművészeti szakkör zárófog-
lalkozását. 

A XVI / l -es fiókkönyvtárban junius 6-án 
Mátyás királyról és koráról rendeztek foglal-
kozást. 13-án "Vakáció" cimmel játékos ve-
télkedő zajlott le. 

Pestlőrincen, a Thököly utcai főkönyv-
tár könyvheti rendezvényén Balázs Árpád, 
Erkel-dijas zeneszerző, érdemes művész 
volt a házigazda .. A műsorban közreműkö-
dött: Medgyesi Mária, a Fővárosi Operett-
színház tagja, Dunai Tamás Jászai-dijas szín-
művész, a Madách Színház tagja, Kovács T i -
tusz, a József Attila Színház színművésze és 
Csapó Károly, Liszt-dijas énekművész. 

A kispesti főkönyvtárban április 30-án 
Jancsó Adrienne előadóestjére került sor . 
Május 2-án "Mi fán terem?" cimmel anyanyel-
vi vetélkedőt rendeztek. 3-án "Olümposz i s -
ten világa" cimen került sor művelődéstörté-
neti vetélkedőre. Május 8-án Major Árvácska, 
a Pajtás cimü gyermeklap munkatársa vála-
szolt a gyerekek kérdéseire. 14-én történelmi 
vetélkedőre került sor "Lángoló világ" cimmel. 

A Kossuth Lajos utcai gyermekkönyvtár 
Anyák-napi műsorát május 7-én rendezték. 

A soroksári gyermekkönyvtárban junius 
14-én vettek bucsut a nyolcadikosoktól. 

A FELNŐTT KÖNYVTÁRAKBAN 

Csillaghegyen, a Bajáki Elemér utcában 
május 31-én iró-olvasó találkozóra került sor. 
Az Ünnepi Könyvhét alkalmából tartott rendez-
vény vendége Bárányi Ferenc volt, közremű-
ködött Kovács P . József. 

A Szakasits Árpád uti főkönyvtárban ju-
nius 3-án Hernádi Gyula, 6-án Janikovszky 
Éva dedikálta müveit. 



A Böszörményi uti főkönyvtár olvasói 
Tamás Menyhérttel találkoztak junius 7-én. 
A beszélgetést Mátyás Ferenc (nem István, 
ahogyan a jelentésben áll!) költő vezette. 

A Dagály utcában junius 4-én Losonczi 
Miklós nyitotta meg az ARTIFIL képzőművész 
csoport kiállítását. Közreműködött a Berzse -
nyi Dániel Gimnázium "Régi Zene" együttese. 
A tárlaton Hollós Edit textilképei, Máténé 
Szabó Mária enkausztikái, Polyánszkiné Gaál 
Emma pasztellképei és Simon András grafikái 
kaptak helyet. 

A ZENE MŰ-ÉS HANGTÁRAKBAN 
Kelenföldön, a Szakastis Árpád uton ju -

nius 3-án tartották a Keveháza utcai Általá-
nos Iskola énekkarának hangversenyét. Juni-
us 4-én a XI. kerületi Állami Zeneiskola z e -
neszerzés tanszakának növendékei koncertez-
tek a könyvtárban. Junius 17-én került sor a 
Svéd Sándor Hanglemezklub foglalkozására. 
26-án a kamaraerdei napközis táborban e l ső -
osztályos gyerekeknek tartottak zenei alapis-
meretekből foglalkozást. 

A soroksári fonotékában "Hurrá, itt a 
vakáció" cimmel zenével és énekkel köszön-
tötték a nyarat junius 4-én és 7-én. 

-y - r 

KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBEREK TALÁLKOZÓJA TATÁN 

"A sokszektoru fővárosi közművelődés 
hatékony irányításának alapvető követelménye 
a megfelelő koordináció. A kulturális intéz-
mények tevékenységének fokozottabb összehan-
golásán tul a szemléleti egység erősítése is 
fontos fővárosi és kerületi szinten egyaránt. 
Ebben jelentős tényező valamennyi fővárosi 
tudományos, oktatási, művészeti és közmű-
velődési intézmégy, intézményhálózat és s z e r -
vezet, valamint tömegkommunikációs eszköz . " 
A Fővárosi Tanács VB. Művelődési Főosztá-
lya irásos anyagának, mely A fővárosi köz-
művelődés helyzete és fejlesztésének felada-
tai cimet viseli , többször visszatérő alapgon-
dolatát tükrözi e néhány sor . Budapest meg -
felelő színvonalú kulturális ellátását a közmű-
velődési intézmények csakis az erőforrások 
egyesítésével és jobb kihasználásával, jól 
szervezett együttműködéssel biztosithatják. 
S mivel az együttműködésben alapvető ténye-
ző a pályán dolgozók személyes kapcsolata, 
a Fővárosi Tanács e kapcsolatok kialakítását 
szorgalmazva évek óta megrendezi a budapes-
ti közművelődési szakemberek táborát. 

Az idén erre Tatán került sor junius 
3 -a és 6-a között. A budapesti kerületi párt-
bizottságok közművelődési felelősei, KISZ b i -
zottságok agitációs-propaganda titkárai, taná-
csi közművelődési csoportvezetők, művelődé-
si házak, uttörőházak és könyvtárak vezetői, 
a Hazafias Népfront közművelődési aktívái 
vettek részt a továbbképzésen. 

A tábor elsősorban arra kivánt lehető-
séget teremteni, hogy egy-egy kerület közmű-

velődési szakemberei egymás között, kötetlen 
formában vitathassák meg a kulturális ellátás 
helyzetét és feladatait. 

A változatos programok mindegyikét, de 
főképpen az előadásokat az MSZMP idén l e -
zajlott XIII. kongresszusának szelleme hatot-
ta át. A tábor deklarált célja is ez volt: "Az 
MSZMP X m . kongresszusából adódó közműve-
lődési feladatok számbavétele, tervezési m o -
dellek kidolgozása, aktivizáló módszerek a l -
kalmazásával." Az elhangzott előadások ke -
retében e politikai aktualitás s z e m s z ö g b ő l 
vizsgálták a közművelődés hátterének problé-
máit; a társadalmi fejlődés időszerű ideoló-
giai és művelődéspolitikai kérdéseit, gazda-
sági helyzetünk alakulását, a gazdasági s ta-
bilizáció kilátásait, a társadalmi-gazdasági 
feltételrendszer hatását a kulturális tevékeny-
ségre. Kis Lajos, a Fővárosi Tanács osztály-
vezetője szimpatikus és közvetlen előadás ke -
retében vette számba soron következő konk-
rét feladatainkat. Ez az előadás és a Fővá-
rosi Tanács már idézett dokumentuma volt 
az alapja a negyedik napon lezajlott közös v i -
tának, ahol hangot adtak annak is , hogy a 
közművelődési szolgáltatásokat a lakosság i -
gényeinek feltérképezésével és figyelembevé-
telével lehet igazán hatékonnyá tenni. 

A tábor keretben lehetőség nyilt arra 
is , hogy egy-egy szakterület munkatársai 
maguk között vitassák meg problémáikat, 
így került sor a kerületi főkönyvtárak veze -
tőinek értekezletére, melynek témája a dup-
lum-raktár helyzete és továbbfejlesztése, a 



duptumositás uj rendje volt. Az értekezlet 
eredményessége igazán most mérhető le, 
amikor rendbetett raktár és megtisztított ál -
lomány szolgálja ki a könyvtárakat. 

A tábor életében a legizgalmasabb, leg -
érdekesebb a harmadik nap volt, s talán a 
legtanulságosabb is. Ezen a napon kisebb c s o -
portokban egy szociológus és egy pszicholó-
gus szakember vezetésével az un. tréning 
módszerrel ismerkedtünk. E módszerrel, ön-
ismereti játékok keretében mindenki megtud-
hatta kollegájáról - és önmagáról - hogy 
mennyire alkalmas vezető, mennyire jó vita-
partner vagy éppen mennyit érnek a döntései. 

Érdekes lehetőséget kinált ez a foglalkozás a 
közművelődésről alkotott nézetek szembesítésére 
is. 

Végül szólnunk kell arról, hogy a tábor 
programja több művelődési, szórakozási l e -
hetőséget is magába foglalt. Megnézhettük az 
akkor még premier előtti Ragtime cimtt f i l -
met, megismerkedhettünk Tata nevezetessé-
geivel, sőt játékos vetélkedőben is részünk 
volt. A fennmaradó szabadidőben pedig ki-ki 
kedve szerint kapcsolódhatott ki a diszkóban, 
a videojátékok előtt, vagy egy jót) sétálva a 
tatai tó partján. 

M. Donáth Katalin 

SZÁVA Y EDIT KIÁLLÍTÁSA ANGYALFÖLDÖN 

Mint minden évben az ÜNNEPI KÖNYV-
HÉT alkalmával egy grafikusművészt, illusz-
trátort mutatunk be a könyvtártagoknak, ez -
úttal vendégünk Szávay Edit volt. 

A Lehel utcai Xin/3-as gyermekkönyv-
tárban május 29-én nyilt meg a kiállítás, a 
67 alkotás mellett a művész illusztrált köny-
veiből és folyóiratokból (Dörmögő Dömötör , 
Nők Lapja) is izelitőt kaphattak a látogatók. 

A köszöntő után verses-zenés miisor 
hangzott el, majd dr. Szij Rezső művészet-
történész, a Budapesti Művészetbarátok Egye-
sületének elnöke, - akinek évek óta sokat kö-
szönhetünk, önzetlen segítőkészsége és jóta-
nácsai hozzájárulnak a rendezvények sikerei-
hez - köszöntötte a művészt és a megjelent 
közönséget, a mintegy 160 gyereket. 

A kis látogatók nagy örömmel vették kö-
rül Szávay Editet, aki este 18 óráig dedikált. 
A zárásig már több mint kétszázan tekintet-
ték meg a kiállítást, amely junius 15-ig állt 
nyitva a látogatók előtt. 

Szávay Edit rajzaiban szinte minden hé -
ten gyönyörködhetünk, hiszen évtizedek óta a 
Nők Lapja gyermekrovatát illusztrálja. Ked-
ves, szines akvarelljei finomak, figurái, alak-
jai bájosak, humorosak, vagy éppen bánatosak, 
mikor mit irtak a költők, az irók meséikben, 
verseikben. Alkotásai által ezek a müvek még 
elevenebbek, élénkebben lesznek, szinte elénk 
varázsolja azok világát. 

Szávay Edit az érettségi után Jasich Ál -
mos grafikai szakiskolájába járt, ahol e l ő -
ször alkalmazott grafikát tanult - ide járt 
többek között Berki Viola, Kovács Margit 
és Máriássy Félix is - majd a Képzőművé-
szeti Főiskolán Szőnyi István és Berény Ró-
bert voltak a mesterfel. Már főiskolás korá-

ban a Fényszóró és a Jövendő részére ké-
szített illusztrációkat. Első munkahelye az 
Asszonyok cimü lap volt, ahol grafikusként, 
majd 1956-tól képszerkesztőként alkalmazták. 
Az Asszonyok megszűnése után a Nők Lap-
ja munkatársa lett, és most nyugdíj után is 
itt dolgozik. 

Szeret illusztrálni - mondotta: - "ha 
illusztrálok eljátszom egy-egy szerepet, egy 
kicsit színészet is ez. Szeretem a figurái-
mat, velük élek, és végre - most már nyug-
dijasan - azt csinálom, amit nagyon kedve-
lek: rajzolok, festek, irok, na és persze f o -
tozők, imádok fényképezni." 

Több évet töltött külföldön, Kairóban 
öt esztendőt, ahol sokai fényképezett, de on-
nét is szorgalmasan küldte a Nők Lapja ré -
szére az illusztrációkat, tudósításokat és 
képriportokat. S ugyancsak öt évet töltött 
a francia fővárosban, ahonnét útirajzokat, 



utijegyzeteket és divattudósitásokat küldött. 
Részt vett sok divatbemutatón, amit nagyon 
élvezett, mint mondotta; "tulajdonképpen di-
vattervező akartam lenni, mindig ruhákat 
rajzoltam egészen fiatal korom óta, de egyik 
rajztanárom azt mondta egyszer 'Ez vétek, 
vétek!' így hát illusztrátor lettem." 

Főleg a Nők Lapja, a Nők Lapja Ma-
gazin és a Dörmögő Dömötör cimü lapoknak 
készit illusztrációkat. Valahol mindig feltű-
nik egy kedves kis maci. Ez a figura össze-
nőtt nevével, amit igazolnak kötetei is; Bo -

dó Béla kedves Brumija a Balatonon, az óvo-
dában, az iskolában, a Mackóvárosban, és 
Bruminak vannak ujabb kalandjai is. De i l -
lusztrálta Lipták Gábor "A soproni ötvös" 
és "A hajómalom kisértete" cimü köteteit 
i s . 

Amikor megkérdeztem, mi a legújabb 
munkája, azt válaszolta; "Török Noémi Mar-
cipán Manó cimü meséjét fogom illusztrálni." 

Lehet, hogy éppen most álmodja meg. 

Fenyves Mária 

"AKCIÓ" A DUPLUMRAKTÁRBAN 

Könyvtárosaink nem kevés bosszúsággal 
vették tudomásul az utasitást; ezentúl a dup-
lum-raktár nem fogad könyveket. Hogy mi 
tette szükségessé az intézkedést, már keve-
sebben tudják. 

Fölöspéldány-raktárunk állománya az 
1984. december 31 - i nyilvántartás szerint 
348.350 dokumentum volt. Az utóbbi három 
évben összesen 132.638 dokumentumot vett 
át, mig a könyvtárak csak 16.493 darabot 
vittek innét el. Már az adatok alapján elkép-
zelhető, hogy a raktár igy használhatatlanná 
vált. Ráadásul a duplum-raktár a Hamzsa-
bégi útról a Szárnyas utcába való átköltözé-
se után, a polcok fel nem szerelése miatt 
hosszabb ideig nem fogadott könyveket. így 
egyszerre viszonylag rövid időn belül áram-
lott be a nagy tömegű könyv. A tizenhárom 
pincében mennyezetig tornyozódó hegyekben 
álltak a kötetek. Ezáltal a könyvtárak számá-
ra a válogatás is lehetetlenné vált. 

A gondot tovább halogatni már nem l e -
hetett. A HFO-on kidolgozták a kerületi könyv-
tárak* számára a duplumositás uj rendjét, a -
melynek az a lényege, hogy a főkönyvtárak-
nak a duplumositás ra szánt könyveket listáz-
niuk kell. Fölöspéldány-raktárunk e listákról 
első választóként csak a számára lényeges 
könyveket kéri - tehát tudatosan épitené állo-
mányát. A főkönyvtár az ezen kivül fennma-
radó könyveket az OSZK Fölöspéldány Köz-
pontján keresztül körözteti, a visszaérkező 
igényeket kielégíti, s az ezen tul is fennma-
radó köteteket a főkönyvtár maga értékesít-
heti. 

Ahhoz, hogy ez a terv megvalósulhasson, 
és a duplum-raktár is feladatának megfelelő-
en működhessék, a raktári osztályra hárult 
a feladat, hogy a pincében rendet teremtsen. 

Terv szerint hozzávetőleg 150.000 könyvtől 
kell megszabadulni ahhoz, hogy a duplum-
raktár ismét funkcionálhasson. A februári 
könyvkiárusitás alkalmával 7563 könyvtől s i -
került felszabadítani a raktárat, majd az 
OSZK Fölöspéldány Központja vett át 30-
40 000 kötetet. 

De még hátramaradt a nagy munka; a 
pincében a könyvek polcra rakása, a "dup-
lum duplumának" leválasztása, majd átszállí-
tása az e célra kijelölt pincäoe. Ezt a hatal-
mas munkát a raktári osztály saját erejéből 
nem volt képes elvégezni, a HFO sietett a 
segítségére. 

A Tatán tartott főkönyvtárvezetői érte-
kezlet egyik napirendi pontja éppen a duplum-
raktár rendbehozatala volt. A könyvtárveze-
tők hamar megértették, hogy az egész FSZEK 
hálózat érdeke, hogy fölöspéldány-raktárunk 
használható legyen. Elfogadták a HFO-nak 
azt a javaslatát, hogy valamennyi főkönyvtár 
hetente egy munkatársat a duplum-raktárba 
küld dolgozni. A raktári osztály ezek utána 
HFO-val közösen tervezte meg a munkát, és 
beosztották a jelentkező kollégákat. Az első 
hetet a kupacok fölszámolására, a könyvek 
betűrendbe, illetve szakrendbe állítására szán-
ták; a második héten, a terv szerint, le l e -
het választani a duplum duplumát; a harma-
dik héten ennek a címfelvételezése a teendő. 

Egyelőre azonban gondot jelentett, hogy 
a könyvek tetemes része nem a "megfelelő" 
pincében volt. Addig a munka el sem kezdhe-
tő, amig legalább a könyvek zöme nem kerül 
nagyjából a helyére. Felvettük a kapcsolatot 
a Magyar Néphadsereggel és KISZ-együttmű-
ködési szerződés keretében a segítségüket kér -
tük. Azt, hogy szombatonként, délelőtt 7 és 
13 óra között az általunk meghatározott szá-



mu katona végzi a nehéz fizikai munkát. A 
megbeszélt időben meg is érkezett 20 sorka-
tona, akik egész délelőtt a szakadó esőben, 
zsákokkal letakart műanyag kosarakban szál-
lították a könyveket egyik pincéből a másik-
ba. így hétfőn a könyvtárosok megkezdhették 
az érdemi munkát. Egy hét alatt a könyvek 
zöme a helyére került. A második héten fö l -
raktuk a polcokra. Csakhogy időközben kide-
rült, nincs hely hová rakni a duplum duplu-
mát. Az erre a célra fölvett szünidős közép-
iskolás fiukkal folyamatosan kellett a már e -
lőre kiürített pincékbe átszállítani a leválasz-
tott könyvmennyiséget. Még igy is csak a 
duplum duplumának egynegyede került a helyé-
re. Segítség: újból a honvédség. Tizenkét ka-
tona egyetlen szombaton rendet csinált itt is . 
A harmadik héten a duplum duplumát betűrend-
be raktuk, majd kezdődhetett a cimfelvételezés. 

A munkálatok során jelentős mennyiségű 
kötészeti selejtet és elavult selejtet (főleg az 
5-ös és 6-os szakból! küldtünk zúzdába. Becs-

lésünk szerint mintegy 50.000 kötet duplum 
duplumát az OSZK Fölöspéldány Központján 
keresztül felajánlunk majd, ami ebből is meg-
marad, esetleg egy ismételt könyvkiárusitá-
son kel el. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a mun-
ka eredményes volt. A siker a széles körű 
összefogásnak köszönhető. A könyvtárosok 
(köztük sok főkönyvtárvezető) nagyon fegyelme-
zett, jó munkájával, valamint a HFO, a rak-
tári és üzemfenntartási osztályok összehangolt 
tevékenységével értünk célt. Talán az sem e l -
hanyagolható haszna az akciónak, hogy egy-
részt mindazok a könyvtárosok, akik részt 
vettek e munkában, ezután jobban meggondol-
ják, mit adnak le könyvtáraikból a duplum-rak-
tárnak j másrészt esetleg a duplum-raktártól 
kérik meg azokat a müveket, amelyeket eddig 
drága pénzért uj szerzeményként vásároltak 
meg. És végül: hosszú idő után a duplum-rak-
tárban is rend van. 

Babákné Kálmán Mariann 

PÁRTHÍREK 
A pártvezetőség julius és augusztus hó-

napban két alkalommal tartott megbeszélést. 
A szakszervezeti választások előkészítésé-
vel és személyzeti kérdésekkel foglalkozott. 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 
1985. május 15-én a Delej utcai Vér -

ellátó Állomáson térítésmentesen vért adott 
FSZEK dolgozók névsora; Balogh Lászlóné, 
Forgács Tiborné, Gellért Józsefné, Haag 
Beatrix, Indali György, Katona Szidónia, 
Láng Endre, Liszka Zsuzsanna, Niedenbach 
Anikó, Pályi Éva, Pogány Ferencné, Reguli 
Ernő, Rieth Józsefné, Szakmári Istvánné, 
Szász Tibor, Tóth Imréné, Vargáné Nánási 
Mária. 

OKTATÁSI HÍREK 
Könyvtárunk intézetvezetősége 24 munka-

társunk továbbtanulási szándékát hagyta jóvá 
és támogatta az 1985/86-os oktatási évre. 
A felsőoktatási intézménybe jelentkező 24 mun-
katársunk közül mindössze hatan nyertek f e l -
vételt. ELTE könyvtár kiegészítő szakra Ben-

HÍREK 

csikné Kucska Zsuzsannát (XVI. ker.) és Bi -
róné Tóth Irént (XIII. ker.) - bár nem erre 
a szakra javasoltuk - vették fel. Egy jelent-
kező (Bertalan Béla - személyzeti és oktatá-
si oszt.) fellebbezhetett. A Szombathelyi Ta-
nárképző Főiskola magyar kiegészítő szakára 
Góger Róbertné (III. ker . ) , az Egri Ho Si 
Minh Tanárképző Főiskola Budapest SZOT 
Központi Iskolára kihelyezett tagozatának 
könyvtár - pedagógia szakára Kalacsi Zsu-
zsanna (XI. ker . ) , Nuridsány Judit (XIV. ker.) 
és Sárközi Éva (V. ker.) nyert felvételt. Az 
utóbbi intézménybe jelentkező 13 munkatár-
sunk közül hatan meg sem jelentek a felvéte-
li vizsgán: Bérezi Gabriella (VII. ker . ) , Cze-
cze Katalin (raktári oszt . ) , Tárnyikné Szepe-
si Zsuzsanna (VII. ker . ) . További három dol-
gozónk betegség miatt maradt távol. 

A fenti tapasztalatok alapján, kérjük az 
osztály- és könyvtárvezetőket, hogy a korábbi-
nál körültekintőbben válasszák ki a továbbta-
nulásra érdemes kollégákat azért, hogy csak 
azokat küldjük tovább felsőoktatási intézmény-
be, akik kellő komolysággal és elkötelezett-
séggel rendelkeznek a könyvtáros pálya iránt, 
és akiktől biztosan elvárható, hogy a felvéte-
li vizsgára alaposan felkészülnek. 



JELENTÉS A FSZEK DOLGOZÓINAK 1984/85. ÉVI OKTATÁSÁRÓL 
ÉS TOVÁBBKÉPZÉSÉRŐL 

Munkatárs 
I. INTÉZETEN KÍVÜLI KÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS: : 

- ELTE Ü5 ayvtár szakon végzett 1 
- ELTE könyvtár kiegészitő szakon végzett 2 
- ELTE könyvtár-magyar szakon végzett 1 
- ELTE szociolégia kiegészitő szakon végzett 1 
- Az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán végzett 1 
- Az Egri Tanárképző Főiskola magyar kiegészitő szakán végzett 1 
- A Nyíregyházi Tanárképző Főiskola magyar-könyvtár szakán végzett 1 
- A Szombathelyi Tanárképző Főiskola könyvtár kiegészitő szakán végzett 1 
- A SZOT Központi Iskola könyvtár-pedagógia szakán végzett 7 
- M LEE esztétika szakosítót végzett 1 
- M LEE szociológia szakosítót végzett 1 1 
- MLEE A dialektikus logika speciális kollégiumot végezte 1 
- A Dolgozók Gimnáziumában végzett 1 
- A Művelődési Minisztérium Vezetőképző és Továbbképző Intézetének 

4x3 napos vezetőképző tanfolyamán vett részt 1 
- A "BASIC" alapfokú nyelvtanfolyam és a személyi számítógép könyvtári 

alkalmazásának lehetőségei cimli tanfolyamon vett részt 1 

A K ö n y v t á r t u d o m á n y i és M ó d s z e r t a n i K ö z p o n t á l t a l s z e r v e z e t t 
t a n f o l y a m o k : 

- Szakreferensi tanfolyamon lészt vett 6 
- Az esetmódszer alkalmazása cimü tanfolyamon részt vett 2 
- A könyvtár társadalmi kapcsolatai cimü tanfolyamon részt vett 2 
- Katalógusszerkesztés az uj szabványok alapján cimü tanfolyamon 

részt vett 6 

H. INTÉZETEN BELÜLI KÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS: 

- Másodízben szerveztünk vezetői továbbképző tanfolyamot, amelyen 24 munkatársunk vett 
részt. A hallgatók az általános vezetéselméleti ismeretekről, a szocialista vezetés e l m é -
letéről és technikájáról, a könyvtári szervezetről, a könyvtár vezetéséről és a vezetés 
emberi tényezőiről hallgattak előadásokat, illetve folytattak gyakorlatokat. 

K ö n y v t á r k e z e l ő k k é p z é s e : 

- Kétszáz órás tanfolyamot szerveztünk főfoglalkozású munkatársak részére. A tanfolyam 
44 hallgatója közül 23-an a FSZEK dolgozói. 
A tanfolyam előadói: Bánhegyi .Gyuláné, Barczi Ilona, Biró Ferenc, Deák Sándor, Horváth 
András, Szabó Józsefné, Szász Ilona, Székely Ervinné, Vigh Lajosné és Weisz Sándorné. 
Tanfolyamvezető: Bertalan Béla. 

A júniusi vizsgán 9 hallgató "kiválóan megfelelt" , 18 hallgató " jó l megfelelt" , 16 
hallgató "megfelelt" eredménnyel végzett. Egy hallgató eredménytelen Írásbelije miatt 
nem vehetett részt a szóbeli vizsgán. 

- Áprilisban került sor az alapfokú könyvtárkezelői tanfolyamra. A 14 vizsgázó közül 5-en 
"kiválóan megfelelt" , 4 -en " jól megfelelt" , 5 -en "megfelelt" eredménnyel végeztek. A 
tanfolyam előadói voltak: Dragon Katalin és Pobori Ágnes. 

i n . TAPASZTALATCSERÉK, MKE RENDEZVÉNYEK: 

- A Magyar Irodalomtörténeti Társaság más intézmények közreműködésével Radnóti Miklós 
születésének 75. évfordulója alkalmából vándorgyűlést rendezett Győrben 1984. november 
16-18 között. A vándorgyűlésen intézményünkből három dolgozó vett részt. 

- Intézményünk két munkatársa 1984. november 28-29-én módszertani értekezleten vett 
részt Nyíregyházán. Az értekezleten a gyermekkönyvtári ellátás aktuális szervezeti prob-
lémáiról volt szó. 

- Az MKE Ifjúsági Könyvtárosok Szekciója 1985. március 29-30-án Mosonmagyaróváron tar -
totta továbbképzését "A könyvtár épülete és berendezése a fiatalok szempontjából" cimmel, 
amelyen egy munkatársunk vett részt. 

- Az MKE Gyermekkönyvtáros Szekciójának 1985. Junius 20-21-én Szombathelyen rendezett 
ülésén intézményünkből négy dolgozó volt jelen. 

- A közművelődés szakembereinek évenként megrendezett tatai táborozásán a FSZEK 31 
munkatársa vett részt. 

- A Magyar Néprajzi Társaság és a Hazafias Népfront Székesfehérváron rendezte meg az 
önkéntes néprajzi nyelvjárási gyűjtők XII. országos találkozóját 1985. junius 22 -25 - lg , 
amelyen egy munkatársunk volt jelen. 

- A IV. Országos Honismereti Konferencia soproni tanácskozásán egy munkatársunk vett 
részt. 



- A KMK által szervezett, Pécelen megrendezett olvasótáborban egy kollégánk volt jelen. 

- Az MKE Módszertani Bizottság továbbképzésén egy dolgozónk vett részt. 

- Az OSZK uj épületének megtekintésére csoportos látogatásokat szerveztünk. Eddig hozzá-
vetőlegesen száz kollégánk vett részt a látogatáson. 

- A szerzeményezési és feldolgozó osztály hat munkatársa 1984 szeptemberében egynapos 
szakmai kirándulásra utazott Kecskemétre. 

IV. ELŐADÁSOK: 

- Könyvtárvezetőink részére 1985 márciusában egésznapos tanácskozást szerveztünk a könyv-
tár gazdasági és munkajogi kérdéseiről. Előadó Deák Sándor gazdasági igazgató volt. 

- Junius 5-én a pártvezetőséggel közös művelődési előadást szerveztünk főfoglalkozású mun-
katársaink részére. 
Lendvai Ildikó, az MSZMP KB munkatársa tartott előadást a XIII.- kongresszus kultúrpoli-
tikai állásfoglalásairól. Az előadás témáját konferenciákon vitattuk meg. 

- 1984 novemberében a FSZEK zenei gyűjteményében szakmai továbbképzést tartottunk zenei 
könyvtáros munkatársaknak a zenei dokumentumok leírásának szabványairól, a zenei leiró 
és szakkatalógus szerkesztéséről. 
Előadók voltak: Varga Ildikó / K M K / , Gócza Gyuláné és Pintér Ferencné. 

V . KÜLFÖLDI ÚT: 

- Két kollégánk, Havas Katalin (HFO) és Vitéz Miklós Csabáné (XI /6 -os kvt.) a Prágai 
Városi Könyvtárral kötött együttműködési szerződés keretében 5 napos prágai tanulmány-
úton vett részt. 

SZEMÉLYI HÍREK 

A Budapest Főváros Tanácsa V . B . Művelődésügyi főosztályvezetője 1985. augusztus 1-től 
Papp Istvánt főigazgató-helyettessé nevezte ki. Sz. Kiss Csaba főigazgató-helyettes a Gondolat 
Kiadó irodalmi vezetője lett. 

K i t ü n t e t é s 

Augusztus 20-án Barta Andrásné, a gyermekkönyvtári módszertani műhely vezetője (XIII. 
kerületi főkönyvtár) KIVÁLÓ NÉPMŰVELŐ; Gombos Zsófia főkönyvtáros (XIII. kerületi főkönyv-
tár), Jakubeez Ilona (a X . kerületi főkönyvtár vezető helyettese) és Kakasné Pethő Ágota könyv-
táros (X. kerületi főkönyvtár) SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT; Csomor Tiboi; a Budapest-gyűjte-
mény vezető helyettese, Forgács Tiborné, a ü l . kerületi főkönyvtár vezetője, dr. Müller Pál -
né könyvtáros (XI. kerületi főkönyvtár) és Rozgonyi Istvánné csoportvezető (raktári osztály) 

KIVÁLÓ MUNKÁÉRT; Balogh Lászlóné könyvkötő (kötészet), Gelléri Józsefné fiókvezető (III. 
kerületi főkönyvtár), Kövesd Péterné fiókvezető (V. kerületi főkönyvtár) és Pályi Éva, a IV. 
kerületi főkönyvtár vezető helyettese MINISZTERI DICSÉRET kitüntetésben részesült. 

J u t a l m a z á s 

A központi könyvraktár rendezéséért 35 munkatársunk jutalomban részesült, Vadkerti 
Marianna könyvtárkezelő, a X X . kerületi könyvtár dolgozója, rendkívüli szorgalmáért és jó 
munkájáért 2 . 5 0 0 . - F t jutalomban részesült. 

M e g b í z á s 

Benjámin Judit, az V. kerületi főkönyvtár munkatársa az V . kerületi főkönyvtár vezetői 
teendőinek ellátására kapott megbízást. 

N y u g d í j b a v o n u l t a k 

Dr . Berza László főosztályvezető (Budapest-gyűjtemény) és Meiszner Tamásné főkönyv-
tárvezető (V. kerületi főkönyvtár). Egészséget és jó pihenést kivonunk! 

Ú j m u n k a t á r s a k 

Kárpáti Kornél könyvtáros (mozgőkönyvtár), Pappné Kapuváry Zsuzsanna könyvtáros (XI. 
kerületi főkönyvtár). 

K i l é p t e k 

Dragon Katalin (VI. kerületi főkönyvtár), Gémes Józsefné (szerzeményezési és feldolgozó 
osztály), Kakasné Pethő Ágota (X . kerületi főkönyvtár), Parádiné Pusztai Katalin ( X m . kerü-
leti főkönyvtár), Perusza Margit (XVIII. kerületi főkönyvtár), Tarné Both Annamária (XVIII. 
kerületi főkönyvtár). 

S z ü l e t é s 

Lakatos Kálmánnénak (XIII. kerületi főkönyvtár) Anita nevű kislánya született. A szülők-
nek és a kisbabának jó egészséget kívánunk! 



Munkahely 

IV. ker. főkönyvtár 

I V / 3 . sz . fiókkönyvtár 
(kettős funkciőju) 

X . ker. főkönyvtár 

XI . ker. főkönyvtár 

X i n . ker. főkönyvtár 
gyermekrészleg 

X m / 6 . sz . fiókkönyvtár 

XIV. ker. főkönyvtár 

X V . ker. főkönyvtár 

XVIII. ker. főkönyvtár 

X X I . ker. fiókkönyvtár 

BETÖLTETLEN ÁLLÁSHELYEK 

Munkakör Végzettség 

tájékoztató könyvtáros 

gyermekkönyvtáros 

artotékás 

tájékoztató könyvtáros 

szakképzett 
könyvtárkezelő 

szakképzett 
könyvtárkezelő 

könyvtáros 

könyvtáros 

fonotékás 

gye rmekköny vtáros 

könyvtáros 

felsőfokú 

felsőfokú 

10 hónapos 
könyvtárkezelői 
tanfolyam 

10 hónapos 
könyvtárkezelői 
tanfolyam 

felsőfokú 

középfokú 

felsőfokú 
felsőfokú 

fe lső- vagy középfokú 

KERTÉSZ PÁL 
1921 - 1985 

1946-ban, 25 évesen került a könyvtárba, nehéz és rögös ut után. Volt földműves, bá -
nyász, sebesült frontkatona. Itt is fizikai dolgozóként kezdte, ám hamarosan kiemelték az 
igyekvő, jó képességű fiatalembert. SZÍVÓS munkával szerezte meg a szükséges ismereteket, 
a diplomát. Jó gyakorlati érzéke is segítette abban, hogy könyvtárosként, majd vezetőként és 
a módszertani irányításban jó szakemberként tudjon helytállni. 

35 évi könyvtári pályáján igen sokat tett a közösség érdekében, különböző társadalmi 
funkciókat töltött be, volt az intézet párttitkára, szb-titkára is. Nagyon sokan ismerték, s z e -
rették, bizalommal voltak iránta. Emberségével, vidám egyéniségévei mindenkihez közel tudott 
kerülni. Sok felújított könyvtár elrendezése még ma is az ő hasznos tanácsait, kezenyomát 
tükrözi. Közel négy éve ment nyugdíjba, de a könyvtárhoz, kollégáihoz fűződő baráti szálakat 
csak a hirtelen, korai halál tépte el . 

Közvetlen munkatársai és a könyvtár egész kollektívája szeretettel őrzi meg emlékét. 

ELŐADÁSSOROZAT 
az irodalmi szakolvasóteremben 

A TIT József Attila Szabadegyetem és a FSZEK VII. kerületi főkönyvtára az 1985 /86-os 
tanévben ismét megtartja irodalomelméleti előadássorozatát, EMBER ÉS TÖRTÉNELEM A Z 
1945 UTÁNI EURÓPAI REGÉNYBEN cimmel. (Regényelemzések.) 
Az előadások helye: Bp. VII. Kertész utca 15., emeleti olvasóterem. 
Az előadássorozat indul: 1985. október 17-én, csütörtökön 17 órakor. 

A z e l ő a d á s o k i d ő p o n t j a , a t é m á k és a z e l ő a d ó k : 

1 . 1985. okt. 17. Camus: A pestis - Győrffy Miklós egyetemi docens 
2 . 1985. okt. 31. Golding: A legyek ura - Győrffy Miklós 
3 . 1985. nov. 14. Lowry: Vulkán alatt - Győrffy Miklós 
4 . 1985. nov. 28. Günter Grass: Bádogdob - Bor Ambrus iró 
5 . 1985. dec. 12. Böll: Csoportkép hölggyel - dr. Salyámosy Miklós kandidátus , 

irodalomtörténész 
6 . 1986. jan. 9. Semprun: A nagy utazás - dr. Szávai János kandidátus 
7 . 1986. jan. 23. Kardos G. György: Avraham Bogatir hét napja - Tarján Tamás egyetemi 

tanársegéd 
8 . 1986. febr. 6 . Nádas Péter: Egy családregény vége - Balassa Péter 
9 . 1986. f e b r . 2 0 . Bemard Malamud: A mesterember - SUkösd Mihály iró, kritikus 

10. 1986. márc .6 . Bulat Okudzsava: Szegény Avroszimov - Bakcsi György szerkesztő 
11. 1986. márc .20 . Ottlik Géza: Iskola a határon - Balassa Péter 
12. 1986. ápr. 3 . Bulgakov: A Mester és Margarita - Gereben Ágnes 

Beiratkozás: Bp. VHI. ker. Muzeum u. 7 . 1985. szept. 9 . és 20-a között d .u . 3 - 6 óráig. 
A bérlet ára: 2 0 0 . - F t 
Jegyek a helyszínen is kaphatók, az előadások előtt. 

A HANGVERSENYSZERVEZÉST szeptembertől BÓNA Márta (Szociológiai osztály) látja el . 
T e l . : 330-580, 76. mellék. 
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