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" NÉPRAJZ CÉLJA; A NÉPEK BÉKÉJE" I. 
- E g y tudomány és szakrészlege a Dagály utcában -

A fenti idézet ugyan egy XX. századi 
néprajztudóstól, Julius Lipstől származik, de 
a megállapítás érvényes a tudomápyág egész 
fejlődésére. A különféle népcsoportok egymás-
tól eltérő, olykor furcsa szokásainak, élet-
módjának, s azok okainak megismerése egy-
más megértéséhez, megbecsüléséhez vezet(het). 
De tekintsük át röviden az előzményeket: ho-
gyan vált a néprajz tudománnyá, illetve hol 
helyezkedik el a diszciplínák között. 

A kezdetek kérdésére vonatkozóan a ne-
ves dán tudós, Kaj Birket-Smith szellemes 
választ ad; "Minden tudomány, amely valamit 
is ad magára, Hérodotosztól vagy legalábbis . 
Arisztotelésztől származtatja magát, de ha a 
magas kor az előkelőség jele lehet, az etnog-
ráfia még nagyobb rangra tarthat igényt. Az 
etnográfiának, azaz az emberiséget, leiró tu-
dománynak az atyja az az első kőkori ember 
volt, aki a törzs többi tagjával együtt a tábor-
tűz körül kuporgott, és társait azzal nevettet-
te meg, hogy a szomszédos hordák nevetséges 
és képtelen szokásairól mesélt nekik. De azért 
nem nélkülözhetjük Hérodotoszt sem. " Nem 
bizony! Annál is inkább, mert az első néple-
irások különböző utibeszámolők nyomán láttak 

napvilágot. Hosszú időn keresztül nem voltak 
rendszeres, tudományos igényű leírások, csak 
a hajósok, kereskedők, királyi megfigyelők, 
nem egy esetben kalandorok feljegyzései ma-
radtak ránk. A gyarmatosítás korában tevé-
kenykedő misszionáriusok megfigyelései jelen-
tősen kiszélesítették tudományunk empirikus 
alapjait. Ennek eredményeképpen jöttek létre 
az első néprajzi gyűjtemények, muzeumok, 
társaságok, folyóiratok; vagyis ebben az idő-
szakban - főképpen a XVIII. század második 
felétől - szerveződik a néprajz önálló tudo-
mánnyá . 

Az alávetett néprétegek tudatos megis-
merését sürgette a felvilágosodás, majd a 
romantika egész Európán végigvonuló áramla-
ta. Az európai népek fokozott érdeklődéssel 
fordultak saját történelmük, hagyományaik f e -
lé. Különösen szembetűnő volt ez a romanti-
kus multbafordulás, a nemzeti értékek kutatá-
sa az idegen elnyomás alatt élő népek köré-
ben. Közéjük tartozott a magyarság is. A tö -
rök uralom után a Habsburgok gyarmatává 
vált, egykor önálló ország önmagát és régi 
dicsőségét keresve fordult a "dicső hajdankor" 
emlékeihez, s közben csipkerózsika álmait 
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szövögette a még fényesebb jövőről. A roman-
tikus szemlélet letisztulása azonban elvezetett 
a józan tudományos megismeréshez. 

A magyar parasztság reménytelen gazda-
sági és politikai állapota is sürgette a valós 
társadalmi helyzet feltárására irányuló törek-
véseket. Ebből a felismerésből ered a magyar 
néprajztudomány higgadtabb, leiró ága (Bél Má-
tyás, Fényes Elek, Orbán Balázs stb.) , de a 
másik, a problémákra erőteljesebben rámutató, 
agitativ irányzata is (Tessedik Sámuel, Berze-
viczy Gergely stb.) . A gazdasági kérdések fe l -
vetésével párhuzamosan kezdődik a népdalok, 
szólások, mesék gyűjtése. Az anyagi kultura 
kutatása később és lassabban indul meg, mint 
a folklóré; igazából csupán az 1896-ban meg-
rendezett Ezredévi Kiállitás szabadtéri múze-
umfalujának megépítésétől számitható az ilyen 
irányú fejlődés. 

Az első világháború jelentősen visszave-
tette a hazai néprajz fejlődését. Az 1930-as 
évek elej én Illyés Gyula "Puszták népe" cimü 
szociográfiája nyomán kibontakozó falukutató 
mozgalom jelent előrelépést. A két világhábo-
rú közötti időszak legkiemelkedőbb eredménye 
azonban a négykötetes "Magyarság néprajza" 
c . munka megjelenése volt, mely ma is a leg-
teljesebb áttekintését adja a magyar néprajz-
nak, még ha azóta sok tekintetben el is járt 
felette az idő. 

A felszabadulás után hamar újjászerve-
ződött a magyar néprajztudomány» 1950-ben 
az MTA irányításával megindult a rendszeres 
és a néprajz valamennyi területére kiterjedő 

gyűjtő- és feldolgozó munka. A tudományág a 
60-as években indult erőteljes fejlődésnek. 
Azóta többfajta szemlélet, irányzat gazdagitja 
a hazai kutatásokat, pl. a strukturalizmus, a 
kommunikációelmélet, a szemiotika. A társa-
dalomnéprajz is ekkoriban kezdett kibontakoz-
ni. Elkészült a "Magyar Néprajzi Lexikon", 
valamint a magyar néprajz bibliográfiájának 
több kötete. Folyamatban vannak a "Néprajzi 
Atlasz", egy uj "Magyarság Néprajza", a 
"Magyar népmesekatalógus" munkálatai. 

A néprajz történetének vázlatos áttekin-
tése után nézzük meg a bevezetőben feltett 
kérdés második részét: hol helyezkedik el az 
etnográfia a tudományok rendszerében. 

Szabatos, világszerte elfogadott definició 
máig nem alakult ki. Ennek legfőbb oka a ter -
minológiai bizonytalanság és tisztázatlanság. 
Például angolszász nyelvterületen szociális-
és kulturális antropológia néven vált ismertté. 
Használatosak az etnológia és az etnográfia 
kifejezések is. Az etnológia alatt leginkább az 
általános elméleti, illetve az egyetemes nép-
rajzot, az etnográfia alatt pedig a különböző 
nemzetek, népcsoportok kulturáját leiró tudo-
mányt értik. Némely országban - igy hazánk-
ban is - a néprajztudomány egészét jelenti az 
az utóbbi terminus. Mindezek ellenére kiala-
kult a kutatók körében egy viszonylag általános, 
elfogadott nézet a tudomány tárgyát, fogalom-
körét illetően; eszerint a néprajztudomány a 
primitiv népek és az osztálytársadalmak alá-
vetetett, kizsákmányolt osztályai (a "nép") é -
letmódjának és kultúrájának leirásával és ösz -
szehasonlitó vizsgálatával, az egyetemes em-
beri kultura keletkezésével, fejlődésével fog-
lalkozó történeti tudomány. Feltárja a külön-
böző nemzetek, törzsek, népcsoportok sajátos-
ságait, s kideríti, mivel járultak hozzá a v i -
lágkultúra gyarapodásához. 

A néprajztudományt különböző szempon-
tok szerint osztják fel. Leggyakrabban a te-
matikai, módszertani és földrajzi csoportosí-
tást alkalmazzák. Tematikailag elméleti, tár-
gyi és szellemi néprajzot különböztetünk meg 
(ez utóbbi ágazatot hívják folklórnak is). 
Újabban kezd kibontakozni a társadalomnép-
rajz, amely a társadalmi viszonyokat vizsgál-
ja szociológiai, gazdasági, társadalompolitikai 
szempontból. Módszertanilag megkülönbözte-
tünk leiró és összehasonlító néprajztudományt; 
az elnevezések a kutatómunka során alkalma-
zott módszert jelölik. Földrajzi megoszlás 
szerint beszélhetünk egyetemes, regionális és 
nemzeti néprajzi kutatásokról. 

Mivel a néprajztudomány a népi kultura 
egészét tanulmányozza, szembe találja magát 



interdiszciplináris kérdésekkel is. Legszoro-
sabb a kapcsolata a történelemmel és annak 
ágazataival, lévén maga.is történeti tudomány. 
A kutatás tárgya szempontjából a művelődés-
történethez áll legközelebb. Ám vizsgálódásai 
során kapcsolatba kerül a régészettel, a szo-
ciológiával, a demográfiával, a statisztikával, 
a nyelvtudománnyal, a hittudománnyal, a mű-
vészettörténettel is. Munkájában nem nélkü-
lözheti a természettudományok eredményeit 
sem. Számos ponton érintkezik a földrajzzal 

- külön ága az etnikai földrajz - ujabban bon-
takozóban van az etnobotanika és az etnozoo-
lógia. Számos határterülete van az antropoló-
giával vagy éppen az orvostudománnyal. Az 
etnográfia segédtudományaként tartjuk számon 
a néprajztudomány (és ezen belül a folklorisz-
tika) történetét és a néprajzi muzeolőgiát. 

(Folytatása októberi számunkban követ-
kezik.) 

Birőné Tóth Irén • 

KÉT ANALITIKUS KATALÓGUS 
A hálózat könyvtáraiban nagyon sok é r -

tékes, a differenciált tájékoztatási feladatok-
nak megfelelő, hatékonyabb visszakeresési le -
hetőséget nyújtó kiegészitő katalógus épül az 
alapkatalógusok mellett. Mindenképpen hasz-
nos, ha pontos képet kapunk ezekről a sok 
munkával, nagy hozzáértéssel, lelkesedéssel! 
szerkesztett müvekről. 

A Könyvtári Hiradó 1985 márciusi és 
juniusi számában már bemutattunk olvasóink-
nak három-három ilyen analitikus katalógust; 
most ujabbakról szólunk. Segíteni kívánjuk e z -
zel a tájékoztató könyvtárosok referensz mun-
káját, s biztatni őket arra, hogy vegyék igény-
be a más könyvtárban készülő feltáró eszközö-
ket is. 

Néprajzi tárgy szókatalógus a Xin. kerületi főkönyvtárban 

Állományunk jobb kihasználását a feltá-
rás sokoldalúságával is igyekszünk biztosíta-
ni. A szakkatalógus mellett szükségesnek é -
reztük tárgyszókatalógus kiépítését is. Az volt 
a célunk, hogy a két rendszer kiegészítse, s 
ne ismételje egymást. 

Kiindulásként az Új Könyvek cimü gya-
rapítási tanácsadó tárgyszavait vettük alapul. 
Ez természetesen nem jelenthetett automati-
kus átvételt, hanem adaptáltuk a helyi igények 
szerint. Egy néprajzi tárgyszókatalógusban az 
olyan fogalmak, mint a néprajz, etnológia stb. 
túlzottan általánosak, ezért szakrészlegünkben 
az általános elméleti, az egyetemes és a ma-
gyar néprajz megjelölést alkalmaztuk. A nép-
művészet esetében is eltértünk az Új Könyvek 
gyakorlatától: csak az általános müvek kerül-
nek ebbe a kategóriába, a butorkészités, a 
kerámia, himzés stb. önálló tárgyszavakat ké-
peznek. így elkerültük a duplikálástj a szak-
katalógus ugyanis a 39/77 / 39/7427 jelzetek 
alatt összegyűjti a népművészet teljes irodal-
mát, a tárgyszókatalógusban pedig az egyes 
témaköröket jelző fogalmakat "népi" jelzővel 
láttuk el, pl. népi építészet, népi tánc stb. 
Tárgyszóként szerepeltetjük a kutatók, intéz-
mények nevét is . A különböző népekre, etni-
kai csoportokra vonatkozó irodalom szintén 

külön tárgyszót kap. A néprajzban fontos sze -
repe van a táji, területi tagozódásnak, ezért 
a földrajzi neveket sem hagyhattuk figyelmen 
kivül. A problémát itt inkább az jelentette, 
hogy a falu vagy a tájegység, esetleg a me-
gye neve szerepeljen-e tárgyszóként. (Az uta-
lókat természetesen nem küszöbölhettük ki tel-
jes mértékben.) 

Az alapelvek tisztázása után készítettük 
el a néprajzi tárgyszójegyzéket. A fogalmak 
megalkotásához igénybe vettük a néprajzi lexi-
kont, a bibliográfiákat és a kézikönyveket. A 
tárgyszavak három összetevőből áll(hat)nak: 
- "népi" jelző; 
- témakör, tárgy, pl . : gazdálkodás, játék stb. , 
- földrajzi név vagy a nép, etnikai csoport 

neve. 
Ha szükséges volt,a történelmi korsza-

kot is jeleztük. A tárgyszavakat természete-
sen betűrendbe rendeztük. 

A könyveken kivül tekintélyes mennyisé-
gű néprajzi publikáció jelenik meg irodalmi, 
művészeti, társadalmi folyóiratokban is. Ösz-
szegyüjtésüket analitikus katalógus készítésé-
vel szeretnénk megoldani, de ennek megvaló-
sítása még várat magára; egy lőre még kevés 
címfelvétel készült el. 

Biróné Tóth Irén 



A nemzeti irodalmak katalógusa a Xin . kerületi főkönyvtárban 

Az egyes nyelvek és nemzetek szerinti 
szépirodalmi katalógus létrehozásával az volt 
a célunk, hogy segitslik az olvasószolgálati 
munkát, s lehetővé tegyük a szépirodalom 
több szempontú visszakereshetőségét. A könyv-
tár állományának nagysága és benne a szép-
irodalom aránya tette szükségessé ezt a meg-
oldást. A katalógus a szakkatalógus része, és 
hasonlóképpen a mechanikus szerkesztés sza-
bályai szerint épül fel. Elsősorban az egyes 
nyelvek irodalma szerint tagolódik, majd a 
földrajzi alosztás segítségével adja meg a 
nemzetenkénti bontást; igy külön található az 
amerikai, indiai, afrikai, kanadai, ausztráliai 
angol nyelvű irodalom, majd a nagy-britanniai 
következik. 

EZ TÖRTÉNT 

A GYERMEKKÖNYVTÁRAKBAN 

A könyvtári nyár jószerivel a napközis 
táborokban "zajlik". A második kerületi Sza-
badság utcai gyermekkönyvtár egyike azon mű-
helyeknek, ahol egész nyáron "foglalkoznak" 
az ifjú olvasókkal. A Könyvtári Hiradónak eb-
ben a számában elsőként a szinjátszó szakkör 
julius 24-iki foglalkozását emiitjük. Ugyancsak 
a szinjátszók gyűltek össze julius 29-én, ami-
kor is a táborzáró műsor próbájára került sor . 
A hónap utolsó napján a helytörténeti és az o l -
vasó szakkör foglalkozását tartották. Augusz-
tus hatodikán a zenei szakkör tagjai (harmadi-
kosok) Bartók és Kodály müvekkel ismerked-
tek. Tizenharmadikán a zenei rajban tevékeny-
kedő pajtások - a Sebő együttes hanglemezé-
nek segítségével - a hangszeres magyar nép-
zenébe "füleltek bele" . 

A Füst Milán utcai gyermekkönyvtár szün-
idei műsora a szabadtéri színielőadások jegyé-
ben telt el . Junius 24-én, julius 8-án, 22-én 
és augusztus 5-én szabadtéri játszóházban s z ó -
rakozhattak a gyerekek. Julius elsején Domon-
kos Béla bábmüsorát élvezhették az egybegyűl-
tek. Julius 15-én a HOWA csoport előadásában 
a "Tüske és virág" cimü mesejáték került szin-
re. Julius 29-én a Pinceszínház tagjai léptek 
a "világot jelentő" betonra, és az "Ostoba Jan-
kó" cimü mesejátékkal szórakoztatták nézőiket. 

Külön osztólapot kap minden ma élő vagy 
holt nyelv irodalma, tekintet nélkül arra, há-
nyan beszélik vagy használták, fgy a nagy 
nyelvek irodalmain kivül megtalálható kataló-
gusunkban pl. az abház, avar, vogul, zűrjén, 
tamil, tádzsik, lannada, örmépy, baskír stb. 
nyelvből fordított irodalom. 

A nemzeti szépirodalom katalógusa jól 
használható segédeszköze lett könyvtárunknak 
a mindennapi tájékoztató munkában. S jólesik 
hallani egy-egy külföldi csoport elismerő sza-
vait látván, mi minden jelent meg hazájuk 
szépirodalmából magyarul, s található meg 
könyvtárunkban. 

Sóki Edit 

Augusztus 12-én a Perem Színpad előadásában 
a "Százlábú és társai" cimü gyermekrevü ke-
rült szinre. A szinielőadásokon kivül említést 
érdemelnek még a mesemondó szakkör egész 
juliusban tartott foglalkozásai, valamint az au-
gusztusi csütörtökökhöz kapcsolódó rejtvényjá-
tékok, melyeket a napközis tábor gyerekei 
számára rendeztek. 

A Pataky István téri gyermekkönyvtár 
munkatársai az idén nyáron négy alkalommal 
vezettek irodalmi foglalkozást a napközis tá-
bor összesen mintegy száz alsótagozatos " la -
kójának". • 

A Szakasits Árpád uti gyermekkönyvtár-
ban junius 6-án "A munka szerepe az emberi 
élet kialakulásában, a művészet születése" 
címmel tartottak foglalkozást. Junius 13-án 
került sor a "Van közünk egymáshoz" cimü 
ifjúsági rádióműsor felvételére, amelyet a Pe -
tőfi Rádió sugárzott julius 28-án. Julius 4-én 
a kamaraerdei napközis tábor lakói arra a 
fontos kérdésre kerestek választ (a természet-
ben, mesében és játékban), miszerint "Kell-e 
békapecsenye?". "Képe vörös, mint a rózsa 
/Móndd meg ki a z ! / Ő a . . . " - azaz, a róka 
néven közismert, ravaszságáról hires négylá-
bú, sompolygó ragadozóról esett szó a nyári 
napközis tábor julius ötödiki foglalkozásán. 

Ugyancsak a kelenföldiek keresték a szél ke-
letkezésének okát is. A julius kilencedikén 
Kamaraerdőn lezajlott foglalkozás egyébként 
a "Néha suhog, néha zokog, / A szemeddel 



mégsem látod" címen került be a könyvtári 
események krónikájába. Julius 10-én "Kell 
majomhus, krokodilus?" - tették fel a kér-
dést a napközisek, a szimbiózisról beszélget-
ve. Julius 11-én - Krúdy Gyula: "A hires 
Búvár Kund" cimü története alapján - a bátor-
ságról és vakmerőségről vitatkoztak a kama-
raerdeiek. Julius 19-én a szeretetről, 25-én 
a boldogságról beszélgettek, 29-én a felfuval-
kodott békáról és rokonairól hallgattak "érte-
kezést" a gyerekek. Julius utolsó napján "A 
Nap a természetben, mesében, közmondások-
ban" cimen tartottak foglalkozást Kamara-
erdőn. 

A kispesti főkönyvtár gyermekrészlegé-
nek munkatársai a nyári napközis tábor gyer-
mekei számára két programot rendeztek (17-
én és 24-én). Az első alkalommal könyvtár-
használati vetélkedőre került sor , másodjára 
pedig Meseországba szerveztek "társasutazást" 
a gyerekeknek. 

A HANGTÁRAKBAN 

A Szakasits Árpád uti fdnotéka a kama-
raerdei napközis tábor elsőosztályos fiainak 
rendezett foglalkozást julius 3-án. 

A XX. kerületi Tanács nyári napközis 
táborának lakói - a soroksári zenei részleg 
segítségével - Csukás István: "Süsü ujabb 
kalandjai" cimü müvével ismerkedtek meg 
julius 2-án. Julius 4-én a tábor lakói elláto-
gattak a Marx Károly uti fonotékába, ahol az 
ott folyó munkába pillanthattak be. így hall-
gattak fonográfot (lemezről!), természetes 
és művi (Saint-Saëns) állathangokat, néhány 
mesét Illyés Gyula "77 magyar népmese" c i -
mü kötetéből, részleteket Szabó Ferenc Lu-
das Matyi- szvitjéből és a legvégén a "Paff, 
a bűvös sárkány" cimü hanglemez dalai f o -
rogtak a látogatók Örömére. 

- y - r -

AZ ORSZÁGOS KÉPREGÉNY KONFERENCIA 
munkája és eredményei 

1985. augusztus 26-án és 27-én a Haj-
dú-Bihar megyei Püspökladányban kétnapos 
országos tanácskozáson cserélhették ki véle-
ményüket a képregény hazai alkotói, vizsgá-
lói, valamint a téma iránt érdeklődő, a mű-
velődésügy legkülönfélébb területein tevékeny-
kedő szakemberek. A konferenciát dr. Rubovsz-
ky Kálmán egyetemi docens, a debreceni Kos-
suth Lajos Tudományegyetem felnőttnevelési tan-
székének munkatársa szervezte, aki egyben a 
konferencia intéző bizottságának igazgatói t isz-
tét is ellátta. A konferencia titkára dr. Sári 
Mihály, a püspökladányi művelődési központ 
igazgatója volt. A konferencia védnökségét a 
püspökladányi MSZMP Városi jogú Nagyközsé-
gi Bizottsága és a helyi uttörőszervezet vál-
lalta; színhelyéül a pártház tanácstermét j e -
lölték ki. 

A képregény konferencia legfőbb célja 
az volt, hogy megállapítsa e kulturális ter -
mék helyét a hazai kultura jelenlegi rendsze-
rében és ffeltegye a kérdést: mire való a kép-
regény? A másik cél az volt, hogy a részt-
vevők javaslatokat, ajánlásokat tegyenek e mű-
faj jó irányban való továbbfejlesztésére. A ta-
nácskozás hatékonysága érdekében a konferen-
cia valamennyi résztvevője előzetesen kézhez 
kapott egy kérdéssort, amely felhívta a figyel-

met a leglényegesebb vitapontokra, azokra az 
éles ellentmondásokra, amelyek a képregény 
eddigi társadalmi megítélésében jelentkeztek. 
E kérdések közül Ízelítőül néhány: 
- Képes lehet-e a mai képregény magasren-

dű gondolatok színvonalas közlésére? 
- Igaz-e, hogy a képregény a legveszélyesebb 

tényező azok közül, amelyek elvonnak az 
olvasástól? Ha igen, miért? 

- Hiba-e, ha klasszikus irodalmi müveket 
képregénnyé adaptálnak? 

- Fontos-e, hogy visszatérjünk a vizuálitás 
birodalmából a verbalitás birodalmába? 

- Van-e jôvôjç a képregénynek hazánkban? 
- Támogassuk vagy sem, ha igen, milyen 

módon ? 
A konferencia iránt széles körű érdek-

lődés nyilvánult meg. Szinte az ország min-
den nagyobb városából jelentkeztek egyetemi 
és főiskolai tanárok, irók, képzőművészek, 
könyv- és lapkiadók képviselői, a legnagyobb 
budapesti és megyei könyvtárak munkatársai, 
a Müvelődéskutató Intézet, az MR Tömegkom-
munikációs Kutatóközpont tudományos munka-
társai, piackutatók és újságírók. A konferen-
cián összesen 20 előadás és számtalan hozzá-
szólás hangzott el, felölelve a képregény e -
gész problémakörét. 



A konferenciát Kineses Lajosné, az 
MSZMP püspökladányi első titkára nyitotta 
meg. Ezt követően dr. Sós Pál, a debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetem tanszékve-
zető egyetemi tanára, az MTA. müvelődésku-
tatási szakbizottságának vézetője tartott beve-
zető előadást. Röviden vázolta a képregény-
nek a közművelődés rendszerében elfoglalt, 
arisztokratikusan alábecsült helyzetét, amely-
ből - véleménye szerint - csak komplex, o r -
szágos méretű erőfeszítések eredményekép-
pen mozdulhatna ki ez a műfaj. 

A vitaindító előadást dr. Rubovszky Kál-
mán egyetemi docens tartotta "A képregény 
helye a hazai kulturában" cimmel. Ebben 
hosszú évek óta tartó kutatómunkája alapján 
leszűrt tapasztalatait összegezte és javaslato-
kat tett a további vizsgálatokra. 

Mivel a konferencián elhangzott előadá-
sok és hozzászólások részletes ismertetésé-
re itt nincs lehetőségünk, ezért csak a legje-
lentősebb gondolatokat, konstruktiv javaslato-
kat foglaljuk össze, amelyek végül is hozzá-
járultak a konferencia ajánlásainak megfogal-
mazásához. 1 

Az előadók egybehangzó véleménye sze -
rint a képregény semmi esetre sem pótolhat-
ja a beszélt és irott nyelvet, legfeljebb kie-
gészítője lehet, különösen akkor, ha sikerül 
javítani a színvonalán. A felszólalók között a -
kadtak, akik egyértelműen a képregény, hívei-
nek vallották magukat, néhányan viszont szin-
te drámai hangon nyilvánították ki fenntartá-
saikat, egyenesen az "analfabéták" műfajá-
nak nevezték, féltve tőle a kultura átörökíté-
sét. Mások toleranciájukat hangoztatták, s rá-
mutattak, hogy igényes, esztétikus alkotások-
kal pozitívan lehetne hatni a képregény fogyasz-
tóinak vizuális kulturájára. 

A szépirodalmi müvek képregénnyé való 
adaptálásának kérdésében 'erősen megoszlottak 
a vélemények, de talán azok voltak többség-
ben, akik kategórikusan nem helytelenítik a 
klasszikus müvek átültetését, mondván, hogy 
széles néprétegekhez e nélkül egyáltalán el 
sem jutnának ezek az értékek. Statisztikai a -
datok is alátámasztják ezt az állítást. Elhang-
zott a konferencián, hogy hazánk népességé-
nek 8-9%-a a nyolc általánost sem végzi el. 
Vizsgálatok bizonyítják, hogy a lakosságnak 
csupán 19%-a tartozik a rendszeresen olvasók 
táborába, átlagosan ők is évente csupán 6 (!) 
köpyvet olvasnak el . Ezzel szemben a képre-
gény olvasóinak tábora világszerte százmillió-
kat számlál. Az USA-ban a tv után a második 
helyen áll, de Európában is "fogyasztóinak"szá-
mát illetően csak a film és a tv előzi meg 

népszerűségben a képregényt. Jellemző adat 
az is, hogy az ifjúsági folyóiratokat a fiuk 
45%-a, a lányok 29%-a először a képregénynél 
nyitja ki, sőt olyan folyóiratot, amely nem 
tartalmaz képregényt, sokan kézbe sem vesz-
nek. A harmadik legnagyobb példányszámban 
megjelenő folyóirat, a Füles, amelynek min-
den száma tartalmaz képregényt, szintén a 
fiatalok körében a legnépszerűbb. A merev e l -
zárkózás helyett tehát a képregényt be kell é -
piteni a kultúraközvetítés rendszerébe. E sa-
játos kifejezési formának is megvannak a ma-
ga eszközei, módszerei, amelyeket jól elsa-
játítva magas színvonalú, a közízlést helyes 
irányban befolyásoló alkotások jöhetnének lét-
re. Összefoglalva tehát a klasszikusok adap-
tálásának kérdésében az az egységes álláspont 
alakult ki . a konferencián, hogy az alacsony 
műveltségű népréteg számára értékközvetítő 
lehet, de nem válhat a tömegek áltatásának 
eszközévé. Tudatosítani kell a képregény o l -
vasóiban, hogy a képregény nem egyenértékű 
az eredeti müvei, azt nem pótolja, legfeljebb 
csak a figyelmet hivja fel rá. 

A képregények, sökszor joggal elmarasz-
talható esztétikai, grafikai hiányosságainak o -
kát a szakemberek többek között abban látták, 
hogy a képzőművészetben ma még a képregé-
nyek rajzolását szellemi segédmunkának, a 
rajzolókat kétes képességű embereknek tekin-
tik, akik számára ez csupán bőséges jövede-
lemforrást jelent. Kivánatos lenne ezen a szem-
léleten mielőbb változtatni, és elérni, hogy a 
szakma legjobbjai is alkossanak ebben a mű-
fajban, annál is inkább, mert - Zórád Ernő 
grafikusművész szavait idézve - "Képregényt 
rajzolni a' világ legnehezebb művészi és tech-
nikai feladata". Több felszólaló is szorgalmaz-
ta a képzőművészeti szakközépiskolával és f ő -
iskolával való együttműködést, pályázatok" kií-
rását pályakezdő grafikusok részére képregé-
nyek készítésére. A konferencia rendező b i -
zottsága - jó példával elől járva - pályázatot 
hirdetett nivős képregények készítésére. A be -
érkezett pályamüveket a konferencia tanács-
termében állították ki, kézzelfogható bizonyí-
tékot szolgáltatva arra, hogy igenis lehet eb-
ben a műfajban is ujat, nívósat létrehozni. 
A konferencia alkalmából nyitották meg Zórád 
Ernő kiállítását is a művelődési központban. 
Ebből az alkalomból Kuczka Péter Kossuth-dí-
jas iró mondott köszöntő szavakat és méltatta 
a művész eddigi munkásságát. 

A konferencia végén dr. Rubovszky Kál-
mán összegezte az elhangzottakat, és vala-
mennyi résztvevő egyetértésével megfogalmaz-
ta a konferencia határozatait, ajánlásait: 



- az a tény, hogy a képregény a film és a 
tv után harmadik legnépszerűbb közlési 
eszköz, önmagában nem értékmérője a kép-
regénynek; 

- a Művelődési Minisztérium gondoskodjék a . 
képregények kiadásának ellenőrzéséről; 

- a képregény fejlesztheti a vizuális kdlturát, 
ezért fel kell venni a kapcsolatot a Képző-
művészeti Főiskolával, 

- a képregényből származó jövedelmek elosz-^ 
tási formáit, bizonyos gazdasági kérdése-
ket általánosan rendezni kell, szükség van 
alkotó műhelyekre a képregénykiadás mono- . 
póliuma megszüntetése érdekében; 

- a kultura közvetítésében fontos helyet fog-
lal el , s a video korszakában visszavezet 
a beszélt és irott nyelvhez; 

- vizsgálódásokat kell folytatni arról, milyén 
képregények valók a gyermekek kezébe; 1 

- modern képregénystratégiát kell kialakítani 
a művelődéspolitikai stratégián belül azon 
az alapon, hogy az adaptáció nem egyenlő 
az eredet;! művel, 

- grafikai fórumra van szükség; 
- fel kell vènni a kapcsolatot az érdekelt kül-

földi szervezetekkel és kiadókkal; 
- ki kell adni a kónferencia anyagát, s két év 

múlva újra meg kell rendezni ezt a tanács-
kozást. 

Mindent egybevetve elmondhatjuk, hogy 
ez a konferencia nagy lépést jelentett a kép-
regényben rejlő óriási lehetőségek kiaknázása 
felé. Ugyanakkor rámutatott arra a felelősség-
re, hogy "szellemi bogáncs" helyett esztétika-
ilag és tartalmilag magas színvonalú alkotá-
sokkal szolgálják a képregény híveinek igen 
nagy táborát. 

dr. Csománé Kőszegi Anna 

GYERMEKKÖNYVTÁROSOK TALÁLKOZÓJA SZOMBATHELYEN 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Gyer-
mekkönyvtáros Szekciója a Berzsenyi Dániel 
Tanárképző Főiskola könyvtári tanszékének 
meghívására 1985. junius 20-21-én Szombat-
helyen tartotta ülését. Az eseméiiy lelkiisme-
retes szervezője és kiváló házigazdánk dr. 
Kovács Mária főiskolai adjunktus volt. 

Intézményünkből a következő gyermek-
könyvtárosok, illetve a gyermekkönyvtárral 
foglalkozó kollegák vettek részt; Kerekes Pál -
né, Király Éva, Vörösmarty Ágnes és e So-
rok irója. 

Megérkezésünkkor először Horváth Mar-
git főigazgató-helyettes mutatta be a főiskolát, 
majd a könyvtárosképzésről hallottunk színvo-
nalas előadást dr. Tóth Gyulától, a könyvtári 
tanszék vezetőjétől. Fogarassy Miklós, az 
OSZK-KMK gyerekkönyvtári munkával foglal-
kozó szakreferense egy spanyol alapítvány ál -
tal Salamancában szervezett nemzetközi kon-
ferenciáról adott tájékoztatót; az onnan hozott 
szemléltető anyagokat (könyvtári kiadványok, 
prospektusok, szórólapok) nagy érdeklődés 
fogadta. A Berzsenyi Dániel Tanárképző Fő-
iskola könyvtárának,médiatárának és oktatás-
technikai központjának megtekintése után át-

sétáltunk a közeli Berzsenyi Dániel Megyei 
Könyvtárba, amelyet Pallósyné Toldi Mária 
és Járai Aliz 'mutatott be. 

Juhius 21-én délelőtt Pálvölgyi Mihály, 
a könyvtári tanszék oktatója a Commodore-64 
számitógép könyvtári felhasználásának lehető-
ségeivel ismertetett meg bennünket. Ezután 
Pápayné Kemenczey Judit kiválóan felépített 
előadását hallgattuk meg a Nyíregyházán 1984. 
november 28-29-én tartott módszertani értekez-
lettől. (Lásd a Könyvtáros 1985. 7. számá-
ban Fogarassy Miklós cikkét). A "nyíregyhá-
zi nyilatkozatot" érdeklődéssel és nagy egyet-
értéssel fogadták, a gyermekkönyvtárosok. 

A kétnápos tanácskozás utolsó előadását 
Kovács Mária tartotta az általános iskolai 
többkönyvű oktatásról. Az előadás alapját az 
1975-től 1984-ig tartó kísérlet képezte-, ame-
lyet az ő irányításával a főiskola gyákorló 
általános iskolájában folytattak le. egy osztály-
lyal, nyolc éven keresztül. E munka elméleti 
részleteiről olvashatunk a Könyv és Nevelés 
1984. 4-5 . számában, valamint a Könyvtári 
Figyelő Í985. 1. számában. 

Tánczos Zsuzsanna 



SZEMLE 

NAGYVÁROSI KÖNYVTÁRAK FŐBB ADATAI 
az INTAMEL 1984. évi statisztikája alapján 

Város Lakosság 
Fiókkönyvtárak 

száma 
Könyvtári 
állomány 

Kölcsönzött 
kötet 

Ny . -Be rí in 1.900.000 134 4.376.256 13.847.528 
Budapest 2.060.170 91 4.288.822 5.673.327 
Hamburg 1.598.177 52 2.360.076 9.194.257 
Bécs 1.542.500 53 954.718 3.387.617 
München 1.283.000 29 2.555.481 7.831.444 
Prága 1.189.769 76 2.657.407 5.859.517 
Zágráb 892.610 44 1.352.559 3.572.353 
Stockholm 653.455 39 2.312.206 5.721.2Í8 
Rotterdam 571.440 21 1.436.726 5.Í25.671 
Koppenhága 482.937 19 2.557.525 6.858.314 

A létszám-adatok a főfoglalkozásuakra átszámított részfoglalkozásuakat is tartalmazzák. 

Város 

1 lakosra 
jutó 

köles. kötet 

1 dolgozóra 
jutó 

köles, kötet 
Teljes 

személyzet 
Könyvtáros 

Ny. -Berlin 7,28 16.330 848 385 
Budapest 2,75 7.815 726 512 
Hamburg 5,75 16.747 549 160 
Bécs 2 , 2 0 16.525 205 192 
München 6,10 15.726 498 168 
Prága 4,93 13.799 424,65* 315,45 
Zágráb 4,00 8.886 402 244 
Stockholm 8,76 18.907 534,8* 237,7 
Rotterdam 8,97 18.306 280 130 
Koppenhága 14,20 16.137 425 193 



KRÓNIKA 

A FSZEK főigazgatójának 3/1985. szá-
mú intézkedése az anyagi haszonnal járó pub-
likációkhoz és interpretálásokhoz felhasznált 
könyvtári dokumentumok másolással történő 
igénybevételének dijairól rendelkezik. A 154/ 
1969. (M.K.14) MM számú utasitás értelmé-
ben a főváros nagy könyvtárai (Magyar Tudo-
mányos Akadémia Könyvtára, Országgyűlési 
Könyvtár, Országos Széchényi Könyvtár, Fő -
városi Szabó Ervin Könyvtár) megállapodtak 
az utasitás egységes alkalmazásában és az 
engedélyezési díjtételekben. Az osztály- és 
könyvtárvezetők a megállapodásban foglaltak 
szerint engedélyezhetik a dokumentumok má-
solását, amelynek diját a FSZEK csekkszám-
lájára kell befizetnie a felhasználónak. A tech-
nikai költségek (fénymásolás, fotózás) ezen 
felül az érvényben levő dijszabás szerint f i -
zetendők. Némely esetben az igénylő a máso-
latot maga is elkészítheti, ilyenkor a könyv-
tár által biztosított kisérő személy díjazásá-
ról kell gondoskodnia. Külföldi kiadásra, fe l -
használásra szánt másolatok diját az OTP Bu-
dapesti Kommunális Fiók 218-98969 FSZEK 
elszámolási számla 548-490765 számú szám-
lájára kell befizetni. Az engedélyezési dij f i -
zetésétől a könyvtár kivételes esetben (első-
sorban közgyűjtemények művelődési és okta-
tási célú felhasználására készülő másolat ese -
tében) eltekint. 

Október 1-én és 2-án az osztályvezetők 
és a főkönyvtárak vezetői tanulmányi kirándu-
lás keretében meglátogatták az uj békéscsabai, 

PÁRTHÍREK 

Szeptember 3-án Kerekes Pálné, a je lö -
lő bizottság elnöke tájékoztatta a pártbizalmi-
akat és a pártvezetőséget az SzB-választás 
előkészítéséről, a jelölő bizottság eddigi tevé-
kenységéről. 

• J 
KISZ HÍREK 

A KISZ-vezetőség 1985. szeptember 16-i 
ülésén Dóczi Imre helyére Goldoványi Zoltánt 
(48-as kvt.) kooptálta a vezetőségbe. 

illetve a szegedi Somogyi Könyvtárat. 
Az intézetvezetés kéri a munkahelyi ve -

zetőket, hogy tegyenek javaslatokat november 
30-ig a személyzeti vezetőnek prágai tanul-
mányutakon való részvételre. Előre látható-
lag évente négy munkatársunkat fogadja a Prá-
gai Városi Könyvtár. A jelölés feltétele vala-
mely világnyelv ismerete. 

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét a most 
meghirdetett intézeti szakmai továbbképzésre. 
A szeminárium résztvevői aktuális könyvtárpo-
litikai kérdésekkel foglalkoznak Kiss Jenő és 
Papp István vezetésével. 

Szakfelügyeleti vizsgálat kezdődik a II. 
és a m . kerület könyvtáraiban. 

Káposztásmegyeren uj bibliobusz megál-
ló létesült a lakosság jobb könyvtári kiszolgá-
lása céljából. 

A tervkészítés segédanyagaként a bibliog-
ráfiai osztályon az osztályvezetők betekinthet-
nek az 1986-os évfordulónaptár kéziratába. 

A központi könyvtár udvarán folyó mun-
kálatok szeptemberben befejeződtek. Év vé -
géig a tető felújítása is elkészül, 

A XX. kerületi Vörösmarty utcai, illet-
ve a XVII. kerületi Péœli uti könyvtárak mű-
szaki átadására még az ősz folyamán sor ke-
rül. 

A zenei gyűjteményben - a KMK-val kö-
zösen - IS BD példatár készül a kottákról és 
hanglemezekről tanfolyamok számára. A háló-
zat zenei részlegeiben dolgozó kollégák köpyv-
tárismertető továbbképzésben vesznek részt. 

HÍREK 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 

Szeptember hónapban a FSZEK szakszer-
vezeti alapszervezete megválasztotta uj Bizal-
mi Testületét. Szeptember 25-én ült össze az 
uj Bizalmi Testület, ahol a leköszönő Szak-
szervezeti Bizottság titkára, Pesti Ernő be -
számolt az elmúlt öt év munkájáról. A Jelö-
lő Bizottság elnöke, Kerekes Pálné tájékoztat-
ta a Bizalmi Testület tagjait a Bizottság tevé-
kenységéről. Ismertette a jelölőlistán szerep-
lő uj tisztségviselők névsorát, eddigi tevékeny-
ségüket. A Bizalmi Testület a Jelölő Bizott-



ság javaslatát elfogadta. Ezen az ülésen v i -
tatták meg a FSZEK Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására készült tervezetet. 
A napirend előadója Papp István főigazgató-
helyettes volt. 
A Bizalmi Testület a vita után úgy döntött, 
hogy e téma újra tárgyalását egy későbbi 
testületi ülés napirendjére tűzi. 

Október 16-án délelőtt kerül sor az uj 
Szakszervezeti Bizottság megválasztására az 
Intézet valamennyi munkahelyén (főkönyvtárak-
ban, osztályokon). Délután 14 órakor a közpon-
ti könyvtár nagy olvasótermében Bizalmi Tes -
tületi ülés lesz. A Szavazatszedő Bizottság e l -
nöke ismerteti a választási eredményt: az uj 
Szakszervezeti Bizottság névsorát. Ezután ke-
rül sor az SZB mellett működő munkabizott-
ságok megválasztására. 

A FSZEK OKTATÁSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI TERVE 
AZ 1985/86. ÉVRE 1 

I . I n t é z e t e n k í v ü l i k é p z é s és t o v á b b k é p z é s 
- ELTE könyvtár kiegészítő szakot végzi: 2 fő 
- ELTE könyvtár kiegészítőre javasoltak száma: 3 fő 
- ELTE történelem-könyvtár szakot végzi: 1 fő 
- ELTE szociológia kiegészítő szakot végzi: 2 fő 
- ELTE zenei szak könyvtáros szakot végzi; 2 fő 
- ELTE francia egyéni levelező szakra javasoltak száma; 1 fő 

F ő i s k o l a : 

- Ho Si Minh (Tárogató uti) könyvtár-pedagógia szakot végzi: 7 fő 
Az 1985/86-os évre javasoltak száma: 14 fő 

- Ho Si Minh (Tárogató uti) népmüvelés-magyar szakot végzi: 1 fő 
Az 1985/86-os évre (Eger) javasoltak száma: 1 fő 

- Ho Si Minh (Eger) magyar-történelem szakra javasoltak száma: 1 fő 
- Nyíregyházi Tanárképző Főiskola magyar-könyvtár szakát végzi: 2 fő 
- Nyíregyházi Tanárképző Főiskola földrajz-könyvtár szakát végzi: 1 fő 
- Szombathelyi Tanárképző Főiskola magyar kiegészítő szakára 

javasoltak száma: 1 fő 
- Szombathelyi Tanárképző Főiskola magyar-könyvtár .szakra 

javasoltak száma: 1 fő 
- Szombathelyi Tanárképző Főiskola történelem-köpyvtár szakot végzi; 1 fő 
- Szombathelyi Tanárképző Főiskola 2 éves könyvtár kiegészítő szakát 

végzi: 1 fő 
- Szegedi Tanárképző Főiskola magyar-könyvtár szakra javasoltak száma; 1 fő 
- Pénzügyi és Számviteli Főiskolát végzi: 1 fő 
- Felsőfokú költségvetési tanfolyamot végzi: 1 fő 
- Dolgozók Gimnáziumát végzi: 1 fő 
- Marxista középiskolát végzi: 1 fő 
- Szakmunkások Szakközépiskolájának levelező tagozatát végzi: 1 fő 
- Számítástechnikai szakemberképző tanfolyamra jár: 1 fő 

A z O S Z K - K M K - b a n 1985 ő s z é n i n d u l ó t a n f o l y a m o k r a j a v a s o l t a k : 

- Szakreferensi tanfolyamra 2 fő 
- Katalógusszerkesztési kérdések a zenei könyvtárakban cimü tanfolyamra: 3 fő 
- Bibliográfia szerkesztői tanfolyamra 2 fő 
- Hátrányos helyzetű olvasók könyvtári ellátása cimü tanfolyamra: 3 fő 
- Vezetői módszertani tanfolyamra: 2 fő 
- Video a könyvtárakban cimü tanfolyamra: 4 fő 
- A Művelődési Minisztérium vezetőképző tanfolyamára javasolva: 1 fő 
- Az Állami Gorkij Könyvtár nyelvtanfolyamára javasolva: 2 fő 



HELYREIGAZÍTÁS! 

A K.H. 1985. juliusi-augusztusi számában 
sajnálatos tévedés nyomán az "EZ TÖRTÉNT" 
rovatban elirtuk Mátyás István nevét, aki a 
Böszörményi uti könyvtárban találkozott az 
érdeklődőkkel. Elnézést kérünk a költőtől, a 
könyvtár munkatársaitól és olvasóinktól. 

Szeptember 4-én a Prágai Városi Könyv-
tár 35 munkatársa a központi könyvtárral is -
merkedett. 

KvSta Cempirková.a Öeské Budéjovlcei 
Állami Tudományos Könyvtár igazgatója a 
központ, a zenei könyvtár, a X. és XI. kerü-
leti főkönyvtár munkáját tanulmányozta. 

LÁTOGATÁS 

- M LEE Általános tagozatát végzi: 1 fg 
- M LEE Esztétika szakos itót végzi: 1 fg 
- M LEE Filozófia szakositót végzi: 1 fg 
- M LEE Filmesztétika speciális kollégiumra javasoltak száma: 1 fő 
- M LEE Irodalomesztétika speciális kollégiumra javasoltak száma: 2 fő 
- MLEE Dialektikus logika speciális kollégiumra javasoltak száma: 1 fő 
- M LEE Modern polgári etikák cimü speciális kollégiumra javasoltak száma: 1 fő 
- MLEE A deviáns viselkedésmódok szociológiája cimii speciális 

kollégiumra javasoltak száma; ! fg 

I I . I n t é z e t e n b e l ü l i k é p z é s és t o v á b b k é p z é s : 

- Kétszáz órás könyvtárkezelői tanfolyamot szervezünk a főfoglalkozású könyvtárkezelők részére. 
- Az uj munkatársak részére alapfokú tanfolyamot szervezünk. 
- Aktuális könyvtárpolitikai kérdésekről szemináriumot szervezünk két csoportban fiatal munka-

társainknak, amelyet Kiss Jenő főigazgató és Papp István főigazgató-helyettes vezet. 
- A hálózat katalógusszerkesztői, tájékoztató könyvtárosai és gyermekkönyvtárosai számára 

"Katalógusszerkesztés az uj szabványok alapján" cimmel előadást szervezünk. 
- Előadást tartunk gyermekkönyvtárosoknak "A csoportképzéses szakkatalógus a gyermekkönyv-

tárban" cimmel. 
- A FSZEK zenei könyvtárosai számára a zenei tájékoztatás eszközeiről és módszertanáról 

tartunk előadást. 
- Az 1986-os évben később meghatározandó témából közös művelődési előadást és konferenciá-

kat szervezünk. 
- Tanfolyamot szervezünk számitógépes alapismeretek elsajátitására. 
- Szociológiai irányzatok, szakszociológiák cimmel tájékoztató szintű előadást szervezünk a 

szerzeményezési és feldolgozó osztály munkatársainak és a téma iránt érdeklődőknek. 

I I I . T a p a s z t a l a t c s e r e : 

- Figyelemmel kisérjük az MKE rendezvényeit és biztositjuk azokon a részvételt. 
- A könyvtár vezető munkatársai kétnapos tapasztalatcsere-látogatásra utaznak Békéscsabára 

és Szegedre. 
- Néhány csoport a szegedi, békéscsabai és a szombathelyi megyei könyvtárat látogatja meg. 
- Könyvtárlátogatást szervezünk az uj pestlőrinci főkönyvtárba. 

I V . K ü l f ö l d i ut 

- Nyelvet tudó munkatársaink számára szorgalmazzuk a jelentkezést a külföldi ösztöndijas 
pályázatokra. 

- Kiss Jenő főigazgató egy hónapos ösztöndijas uton vesz részt az Amerikai Egyesült Államokban. 
- Két munkatársunk, Gál Katalin (szociológiai osztály) és Karakó JózSefné (szerzeményezési és 

feldolgozó osztály) a Prágai Városi Könyvtárral kötött együttműködési szerződés keretében ta-
nulmáiyuton vesz részt Prágában. 



SZEMÉLYI HÍREK 

K i t ü n t e t é s 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Papp István főigazgató helyettesnek a MAGYAR 
KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETÉÉRT EMLÉKÉRMÉT, 

Kerekes Pálnénak,a hálózati és felügyeleti osztály főmunkatársának MINISZTERI 
DICSÉRET kitüntetést adományozta. 

Á t h e l y e z é s 

Imre Julia könyvtárost a VII. kerületi főkönyvtárból a XI. kerületi főkönyvtárba, fiókve-
zetőnek helyezték át. 

Ú j m u n k a t á r s a k 

Baranyai Ágnes könyvtáros (XI. kerületi főkönyvtár), Baráti Péter könyvtáros (XIII. kerü-
leti főkönyvtár), Borosné Rózsa Livia könyvtáros (XVIII. kerületi főkönyvtár), Katonáné Vaszi -
liandu Zsófia könyvtáros (XV. kerületi könyvtár), Paulics Judit könyvtáros (XI. kerületi f ő -
könyvtár) . 

K i l é p t e k 

Gál Mária könyvtáros (XI. kerületi főkönyvtár), Kollega Tarsoly Terézia könyvtáros (X. 
kerületi főkönyvtár). 

S z ü l e t é s 

Bertalan Béláéknak (személyzeti és oktatási osztály) Béla nevü kisfiúk, Hájos Annának 
(XIX. kerületi főkönyvtár) Réka nevü kislánya, Hegyvári Norbertnének (I. kerületi főkönyvtár) 
Kristóf nevü kisfia, Lengyelné Mészáros Katalinnak (XI/6. kerületi könyvtár) Réka nevü kis -
lánya és Mezeiné Nagy Mariannának (XIX. kerületi főkönyvtár) Regina nevü kislánya született. 
A szülőknek és a kisbabáknak jó egészséget kivánunk! 

BETÖLTETLEN ÁLLÁSHELYEK 

Munkakör 

tájékoztató könyvtáros 
artotékás 
tájékoztató könyvtáros 
szakképzett könyvtárkezelő 

könyvtáros 
gyermekkönyvtáros 
könyvtáros 
fonotékás 
könyvtáros 

Munkahely 

IV. ke f . főkönyvtár 
X . ker. főkönyvtár 
XI. ker. . főkönyvtár 
XIII/6. sz . könyvtár 

XIV. ker. főkönyvtár 
X V / 4 . sz . könyvtár gyermekfiók 
XVI. ker. főkönyvtár 
XVin. ker . főkönyvtár 
XXI. ker. fiókkönyvtár 

Végzettség 

felsőfokú 
felsőfokú 
felsőfokú 
10 hónapos könyvtárkezelői 
tanfolyam 
felsőfokú 
középfokú 
felsőfokú 
felsőfokú 
közép- v . felsőfokú 


