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A JELSZÓT MINDENKI ISMERI 

Több mint húsz éves hagyománnyal ren-
delkező könyvtárban immár három hónapja 
igyekszünk megismertetni és megszerettetni a 
családi könyvtárat. Az előre nem látott felújí-
tási munka jó lehetőséget adott, hogy Csillag-
telepen is kialakítsunk egy uj tipusu könyvtá-
rat. 

Az utóbbi idők változásai - elsősorban a 
Ho Si Minh Tanárképző Főiskola elköltözése, 
a könyvtárak számának növekedése, a lakos-
ság összetételének alakulása - megváltoztatták 
az olvasók számát és igényeit is. 

A nagy szakértelemmel épített állomány 
és katalógus kihasználatlan volt és túlmérete-
zett. Ezért fogadtuk el a javaslatot, hogy a 
Vénusz uti könyvtár "családiasuljon". A HFO 
kérésére az állományt 6000 kötet kivételével 
átadtuk a létesítendő raktárnak, ez alapja le -
het egy jövendő nagy könyvtár állományának. 
Gyakorlatilag nulláról indulva alakítottunk ki 
egy gyűjteményt a családi könyvtár koncepciójá-
nak megfelelően. így indultunk, valamint annak 
biztos tudatában, hogy a nyitáshoz még szüksé-
ges kb. 8000 kötetre, a kölcsönözhető mennyi-
ségű hanglemez és kazetta beszerzésére, fe l -
dolgozására van négy hónapunk és 150.000 f o -
rintunk. 

Igyekeztünk tájékozódni, bár a rendelke-
zésre álló szakirodalom együttvéve sem volt 
sok, de a személyes tapasztalatok gyűjtése a 
IX. és a XXII. kerületben tanulságos volt. Vé -
gül is arra a "nagy" felismerésre jutottunk, 
hogy a tematikai csoportok mindenhol mások 
és mégis egyformák, hiszen a másságukat e l -
nevezésük jelenti elsősorban. 

Keserves vajúdás után felosztottuk a "min-
denséget" többé-kevésbé el is neveztük a csoport-
jainkat, s közben népszerű, olvasmányos irodal-
mat vadásztunk minus z akárhány fokban a dup-
lum labirintusában, kiárusításokon, antikvári-
umokban, s megint gazdagabbak lettünk egy ta-
pasztalattal: duplumként nemigen szerepeltek 
az elmúlt három-négy év sikerkönyvei sehol, 
s a könyvesbolti forgalomban is kevés. Szép 
elképzelésünk - hogy könyvtárunkban csak olyan 
könyv lesz, amit keresnek, szeretnek az olva-
sók - nem valósult meg száz százalékban. A 
kínálat, a rossz választások, a változó olvasói 
igények (divathullámok?) bizony szükségessé 
teszik a rugalmas állománymozgatást. 

Természetesen ( ? ! ) a tervezett nyitás 
időpontja kétszer is módosult. Az olvasók f o -
gadása előtt másfél hónappal vehettük csak b ir -
tokba a félig-meddig kész helyiségeket, ekkor 
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kezdtük el ténylegesen a könyvek csoportokba 
sorolását. 

A könyvtár építészeti sajátossága a teret 
megosztó pillérsor. Ezek köré szerveztük az 
adott nagysága öblöket, amelyek befolyásolták 
az ide kerülő, logikailag összekapcsolható c so -
portok nagyságát is. Minden öböl fölé legfeljebb 
egy felirat kerülhetett, maximum két-három szó 
val. Bár mindannyiunk szelleme szabadon szár -
nyalt, tudjuk, hogy a csoportok kialakításával, 
elnevezésével mi sem váltottuk meg a világot. 
Akár naponta lehetne a csoportok nevét és szá-
mát változtatni, s amennyiben igény van rá, 
meg is tesszük, hiszen ebben a könyvtárban 
tudatosan törekszünk arra, hogy az olvasó is 
közvetlen alakító legyen. Kérésükre betürendez-
tük nagyobb csoportjainkat, kiemeltük a siker-
könyveket stb. 

Az eredetileg tervezett 13 nagy csoportból 
nem részletezzük mindegyiket: Történelem -
Háború - Politika. (Koronként és kiemelve az 
egyes államok, I. és n . világháború, kultúr-
történet) . 

Tudományos? Fantasztikus! Természet-
tudomány, hihetetlen történetek, technika (el-
mélet + számítástechnika, "agybank"), Utazás 
(csak az utikönyvek, honismeret, földrajz ke-
rült ide, s a 910-ből a friss információt adó 
utleirásoky egzotikus regények. 

Otthon - Szabadidő. Nemigen tértünk el 
az "eddigi gyakorlattól". 

Szex - Szerelem - Romantika. 
Nyelvtanulás. Nyelvek szerint szótárak, 

nyelvkönyvek, idegennyelvü irodalom, kazetták, 
hanglemezek. 

íróktól - írókról. Világirodalom általában, 
magyar irodalom általában. Nyelvek szerint e l -
sősorban a középiskolai kötelező és ajánlott i ro -
dalom mellett a kapcsolódó tanulmánykötetek, 
bibliográfiák is itt találhatók, valamint a vers-
tan. 

Mi és a világ. Válogatás az 1, 2, 3-as 
szakból, az ide sorolható szépirodalommal, pl. 

lélektani regények, karriertörténetek, vallási 
tárgyú irodalom, Népek meséi sorozat. 

Életrajzok. 
XX. század. 
Kaland - Krimi. Itt vannak a kalandos út-

leírások is. 
Feltétlenül jelezni akartuk a csoportbeosz-

tásokat a könyveken és a katalóguson - betű, 
cim - is, ez hosszú türelmet igénylő aprólé-
kos munka. Még teljesen el sem készült, már-
is rájöttünk, hogy jobb is lehetett volna. Kez-
detleges és egyáltalán nem szép a grafittal j e -
lölt könyv és katalógus. Nem igazán jó megol-
dás a kézzel irott csoportokat jelölő választó 
sem. (El tudunk képzelni jól összeállított pik-
togram garnitúrát, katalógusra, könyvre, vá-
lasztó lapokra egyaránt. Esetleg szines, önta-
padós kivitelben). 

Nem kevés huzavona után - ragaszkodva 
a harmadik nyitási időponthoz - szép és han-
gulatos könyvtárat nyitottunk julius 1-én. Nem-
csak a hangulata lett más, de a szolgáltatások 
körét is tudtuk bővíteni. Legnagyobb sikere a 
kazetták kölcsönzésének van. 

Sajnáljuk, hogy nem tudtunk teljes harci 
díszben nyitni; a videóra, a számitógépre kért 
OKT támogatást nem siették el, pedig ha van 
könyvtártípus, amelyik feltétlenül igényli eze -
ket a technikákat, akkor a családi könyvtár 
igen. 

Hogy hogyan fogadták a változást az olva-
sók? Feleletnek álljon itt néhány vélemény: 
"A szépirodalomnál jobban szeretem (szeret-
tem) az A-Z- ig csoportosítást. . ." "A témák 
szerinti csoportosítás nagyban megkönnyítette 
a választást." "A könyvek csoportosítása jó 
ö t l e t . . . " "Szellős, tágas, én nagyon örülök en-
nek az elhelyezésnek..." 

És hogyan érzik magukat a könyvtárosok? 
Remélik, hogy Csepelen hamarosan uj családi 
könyvtár nyilik! 

Czeglédy - Kovács 

A KÖNYVTÁRKEZELŐI TANFOLYAMRÓL 
- NÉHÁNY SZÓBAN 

A korszerű munkaszervezés egyik elve, 
hogy minden munkát azzal az emberrel kell 
végeztetni, aki azt a legolcsóbban képes vég-
rehajtani. Még a hatvanas években meghatároz 
ták azokat a munkafolyamatokat, amelyek szín-
vonalas ellátásához nem szükséges felsőfokú 
végzettségű könyvtárost alkalmazni. Azonban 
a könyvtárosképzés megoldatlansága miatt szá-
mos helyen alkalmaztak - és alkalmaznak -

részben tul- , részben alulképzett munkatár-
sakat a könyvtárak. Ezért is fogadtuk örömmel 
azt a lehetőséget, hogy sok-sok éves kihagyás 
után ismét megindulhatott a középfokú könyvtá-
ros képzés. Most, öt év eltelte után, ugy é r -
zem, le lehet és le kell vonni a tanulságokat. 
S ilyenkor, tanévkezdés táján ez aktuális is. 

Véleményem szerint a mai napig nem 
pontosan meghatározott, hogy a tanfolyamot 



végzett embereket milyen munkakörökben a -
karják foglalkoztatni. Amig a nagyobb könyv-
tári egységekben elsősorban adminisztrativ 
munkát - kölcsönzési nyilvántartások, állo-
mánybavétel stb. - biznak rájuk, addig szá-
mos helyen viszont a jövendő állományrész, 
hangtár vagy diatár megszervezése a kitűzött 
feladatuk. 

Az első évfolyamok szervezésekor a hall-
gatók majdnem valamennyien a FSZEK munka-
társai voltak, több éves könyvtári gyakorlattal. 
Bár mindig is hangoztattuk, hogy "diplomájuk" 
nem csak a mi hálózatunkban érvényes, tud-
tunk az itteni tapasztalatokra épiteni. Majd 
minden csoportban volt olyan hallgató, akinek 
más szakképzettséget adó, felsőfokú végzett-
sége volt - többnyire tanárképző főiskola - az 
ő szakirányú képzésük, remélhetően, mostmár 
a főiskolán, tehát magasabb szinten megoldó-
dik. Az évek folyamán erősen megváltozott a 
hallgatók összetételei egyre több a "nem-szabó-
ervines", s a kor szerinti megoszlás is s zé -
les skálát mutat. Ez a változás tőlünk - előa-
dóktól - állandó megujulást kiván. Bizonyos 
témaköröket sokkal részletesebben kell kifej-
teni, a gyakolatokon is hangsulymódositások-
ra van szükség. Ezért is nagyon fontos, hogy 
már a tanfolyam elején pontosan tudjuk, ki 
hol és milyen munkakörben dolgozik. Azt is 
tapasztaltuk, hogy a hallgatók általános mű-
veltsége, amelyre épitenünk kellene, nagyon 
változó. 

Tisztában vagyok azzal, hogy egy-egy 
könyvtárban milyen nagy probléma a tanfolyam-
ra járó munkatársak helyettesitése, de meg-
térülő "befektetés" ez mégis. Másképpen vég-
zi a munkáját az az ember, aki látja az ösz -
szefüggéseket, s tudja, hogy mit miért köve-
tel tőle a vezetője. Mind a gyakorlatokon, 
mind pedig a vizsgákon megmutatkozik néhány 
kollektiva jó értelemben vett rátartisága; van-
nak olyan könyvtárak, ahol a hallgatókkal kü-
lön is foglalkoznak, a mindennapi munkában 
gyakoroltatják a tananyagot, s elvárják mun-
katársaiktól a jó vizsgaeredményt. 

A vizsgák tapasztalatai orientálhatják a 
vezetőket is; abban, hogy kik azok a fiatalok, 
akik érdemesek a továbbtanulásra, akik a fe l -
vételi vizsgákon is megállják majd a helyüket. 

A tapasztalatok alapján meggondolandónak 
tartom: a beiskolázáshoz szükséges-e a két é -
ves szakmai gyakorlat? Hiszen a tanfolyam 
egyik feladata éppen az, hogy a munkafolya-
matok összefüggéseit megmutassa, hogy az 
adminisztrációs munkákat (cimleirás, állomány-
bavétel, kölcsönzési adminisztráció) megtanit-
sa, begyakoroltassa. S talán a tanfolyam s e -
gíthetne abban is, hogy a fiatalok - egy szé -
lesebb közösségbe kerülve - jobban kötődjenek 
a Szabó Ervin Könyvtárhoz. 

Weisz Sándorné 

MŰHELY 
A FLUKTUÁCIÓ CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETOSEGEI 

1985/86-ban részt vettem a Művelődési 
Minisztérium kilenc hónapos vezetőutánpótlás -
képző tanfolyamán, mely sikeres elvégzésének 
alapfeltétele egy dolgozat megirása volt, vala-
milyen vezetői problémával kapcsolatban. 

A fluktuáció az egész hálózaton belül nagy 
gond, ezért ezt választottam dolgozatom témá-
jául. Megpróbáltam megkeresni a legfontosabb 
okokat, és megvizsgálni, mit tehet a vezető, 
hogy olyan munkahelyi légkört tudjon kialakítani, 
ahol a dolgozókban olyan erős a csoporthoz tar-
tozás vágya, amely ellensúlyozza a rossz mun-
kahelyi körülményeket. Nagyon fontosnak tartom 
ugyanis, hogy a vezetés fölhasználja a csoport-
lélektan eredményeit. Ha jól használja föl, bi -
zonyos fokig enyhitheti a kedvezőtlen objektiv 
feltételeket, de ha nem alkalmazza vagy rosz -
szul alkalmazza, akkor tovább mélyitheti a 
körülményekből adódó feszültségeket. 

Igaz, én a H. kerületi főkönyvtár helyze-
tével foglalkoztam, mégis ugy érzem, hogy a 
felvetett kérdések, azaz nehézségek más könyv-
tárakban is léteznek, különösen azokban, ahol a 
munkafeltételek valamilyen ok miatt elégtelenek, 
kedvezőtlenek. 

A fluktuáció okai közül néhány a könyv-
tártól, a vezetéstől, a légkörtől független. So-
kan a sikertelen felvételi vizsga után csak egy 
évre akarnak elhelyezkedni. A belépők egy ré -
sze másmilyennek képzeli el a könyvtári mun-
kát mint amilyen. Néhányan visszariadnak a 
helyhiánytól, a sok fizikai és adminisztrációs 
munkától. Nagy a régebb óta itt dolgozók túl-
terheltsége is. A munkaeszköz-ellátás sem za-
vartalan. A kedvezőtlen időbeosztás, az ala-
csony fizetés, a szociális juttatások hiányossá-
ga is okai a távozásnak. Sok és sokféle mun-
kát kell rövid idő alatt elvégezni, ami nagy 



idegfeszültséggel jár. Türelmet és figyelmet 
kiván a rendkivül differenciált olvasótábor kész-
séges, szinvonalas kiszolgálása is. Nehezíti a 
helyzetet, hogy néha a hatékony könyvtári mun-
kával ellentétes intézkedések születnek. Mindez 
nagy feszültségeket teremt egy szük helyen ö s z -
szezárt kis kollektívában. Tapasztalatom sze -
rint a II. kerületi főkönyvtárban ezek a legfőbb 
okok, amelyek a munkatársakat távozásra kész-
tetik. 

Annak a kérdésnek a megválaszolására, 
hogy miképpen alakitható ki a fentieket ellen-
súlyozó jó munkahelyi közérzet, az emberek 
szükségleteiből indultam ki. 

A f i z i k a i szükségletek kielégítésének 
javításával különösebben nem foglalkozom, 
mert az elsősorban az intézmény pénzügyi hely-
zetétől függ és ennek szük kereteit mindannyi-
an jól ismerjük. 

Nagyobbak a könyvtár vezetőjének lehető-
ségei a második motivációs csoportnál, a 
s z o c i á l i s szükségletek kielégítésénél. A 
csoporthoz tartozási vágy akkor erős, ha a 
csoport tagjai tudják, hogy munkájukra, szak-
tudásukra szükség van. Ennek az érzésnek a 
kialakításához több tényezőnek kell érvényesül-
nie. Itt csak jelzésszerűen néhányról. 

Világos és egyértelmű célokat és felada-
tokat kell megfogalmazni. 

Biztosítani kell: a/ a jó kommunikációt 
a munkatársak és a vezető között; b / bele-
szólást a könyvtárat érintő legfontosabb kér-
désekbe; c / a megfelelő információkat; d/ gya-
kori , rövid, az összes aktuális problémát é -
rintő munkamegbeszéléseket; e / a demokrati-
kus értékelés, minősítés lehetőségét; f / a jó 
ötletek megvalósításának lehetőségét; g / az uj 
munkatársak alapos és hatékony betanítását; 
h/ a fiókkönyvtárakkal való állandó, érdemi 
kontaktust; i / más intézményekkel, illetve a 
hálózat többi könyvtárával való kapcsolattar-
tást; j / az érdekek egyeztetését a klikkek kia-
lakulásának megakadályozására; k/ mindig az 
adott helyzetnek megfelelő vezetői hangnemet, 
bánásmódot. 

A harmadik nagy csoport, ami megha-
tározza az emberek viselkedését és cseleke-
deteit: az ön é r v é n y e s í t ő szükségletek csoport-
ja, amely szinte elválaszthatatlan az előzőtől. 
Helyhiány miatt itt is csak a kulcsszavakat 
emelem ki: a/ felelősségtudat; b/ önellenőr-
zés kialakítása, c / a képességeknek és a kép-
zettségnek megfelelő önálló érdemi munka; 
d/ szakmai továbbfejlődés lehetősége; e / az 
uj információkhoz való hozzájutás lehetősége; 
f / vezetői ellenőrzés, értékelés kérdése; g / 
munkamorál. 

Dolgozatomban ezeket az általános alap-
elveket konkrét, a mi könyvtárunkban megvaló-
sítható javaslatokkal egészítettem ki. 

Természetesen az itt felsorolt nehézsé-
gek, feltételek, lehetőségek nem egyforma 
súllyal és arányban mutatkoznak a II. kerüle-
ti főkönyvtárban, de azért emiitettem meg va-
lamennyit, mert ami nálunk csak időnként, 
felületesen jelentkező probléma, az más könyv-
tárban állandó vagy rendszeresen visszatérő 
lehet. A II. kerületi főkönyvtárból kiindulva 
szerettem volna bővíteni a kört az egész há-
lózatot érintő kérdésekre. 

Dolgozatomban olyan demokratikus veze-
tési és vezetői modellt igyekeztem fölvázolni, 
mely a szociálpszichológia módszereivel és 
segítségével biztosítja munkatársai számára 
a beleszólás, a vita, a csoportos döntés, az 
alkotó munka jogát, lehetőséget ad a szabad 
munka- és munkatársválasztásra (az adott fel -
tételek figyelembevételével), és a legmesszebb-
menőkig törekszik az objektiv értékelésre. 
Olyan miliőt teremt, mely növeli a csoport-
összetartást, az egymásrafigyelés igényét a 
csoport tagjaiban. 

Végül még annyit, hogy a rossz objektiv 
feltételeket ideig-óráig elviselhetővé lehet ten-
ni egymást segitő, jó munkahelyi légkörrel, 
de hosszú távon a kedvezőtlen körülményekből 
adódó feszültségek halmzódnak, és már nem 
oldhatók föl csupán a csoportlélektan eszközei-
vel, hanem a konkrét változtatás is sürgősen 
szükségessé válik. „ 

Török Gyorgyne 

FIGYELEM! 

A FSZEK VI. kerületi főkönyvtárában 
(VI. ker. Népköztársaság utja 52.) az alábbi 
színházak, illetve hangversenytermek előadá-
saira lehet jegyeket és bérleteket vásárolni: 
Országos Filharmónia, Pesti Vigadó, Magyar 
Állami Operaház, Erkel Színház, Katona J ó -

zsef Szinház, Vígszínház, Pesti Színház, 
Rockszinház, Játékszín, Madách Szinház. A 
jegyek és bérletek Gábos Valériánál és Sza-
bó Kristófnál igényelhetők a 113-822-es tele-
fonszámon. 



FÓRUM 
"NINCS TÖBBÉ LÉTJOGOSULTSÁGA" 

Hozzászólás 

A perlés valóban a könyvtárosi munka 
egyik leghálátlanabb része, végtelenül lelket-
len és embertelen feladat. Nincs se vége, se 
hossza. Egyik állomásról lépünk a másikra 
az adminisztrációban, és sokszor mindent e -
lőlről kell kezdeni. 

Egyre kevesebb vállalat válaszol a meg-
keresésre. Gyakran még akkor sem felelnek, 
amikor ajánlottan irok. Ha mégis válaszolnak, 
rendszerint már késő. A rendőrségi keresők-
re nemigen jön válasz, vagy egy évben egy-
szer. Adatrendszerük pedig nem pontos, a 
közölt adatok hiányosak, nem felelnek meg a 
valóságnak. 

A behajthatatlan olvasók száma folyama-
tosan növekszik, a helyzet egyre kilátástala-
nabb. Az adminisztráció mind több, a posta-

költség emelkedik, de a rendelkezésre álló 
pénz kevés. Sokszor a postaköltség hiánya mi -
att áll a munka. Levettek a postai keretből, 
épp akkor, amikor a postai dijak emelkedtek. 
Úgy érzem magam, mind Don Quijote a szél -
malommal . 

Ha minden tökéletesen sikerül, és vég-
re legalább egy olvasót be tudok adni a per -
lésre, akkor pedig szólnak, hogy több tasa-
kot gyűjtsek össze, és ugy adjam be. De ha 
erre várok, akkor még ez a kis pislákoló r e -
mény sem marad. 

A könyvtárnak nem térül meg pénzben 
semmi. Meg kell szüntetni az ügymenetet eb-
ben a formában. Nincs többé létjogosultsága. 

Bánfalvi Friderika 

MEGJELENT 
POLÁNYI KÁROLY 1886-1964. 

Bp. 1986. FSZEK. 

Száz éve, 1886. október 25-én született 
Polányi Károly gazdaságtörténész és szocio-
lógus. Az évfordulóra életmüvét bemutató kö -
tetet jelentetett meg a FSZEK, a "Magyar 
szociológiai füzetek" sorozat második tagja-
ként. 

A kötet szerkezetileg két fő részből áll. 
A Polányi munkásságát elemző bevezető tanul-
mányból, amit a szerkesztő Gyurgyák János 
irt, s a bibliográfiai részből. A bibliográfia 
időrendi felépitésü, s három részre tagolódik. 
Tartalmazza Polányi 1907-1986 között megje-
lent müveit (könyvek, tanulmányok, cikkek, 
recenziók); a róla irt tanulmányokat, visszaem-
lékezéseket; valamint az "Adalékok"-ban a 
személyéhez, a korhoz, s munkásságához kap-
csolódó írásokat. 

Polányi - hasonlóan a "második magyar 
reformnemzedék" számos kiemelkedő tagjá-
hoz - aktiv szerepet játszott a századelő szel -
lemi mozgalmaiban, de csak később, az emig-
rációban vált nagy tudóssá, századunk egyik 
legnagyobb hatású gazdaságtörténészévé. Ezért 



a most megjelent munkához érdeklődéssel f or -
dulhat az, aki például a magyar szociológia 
kezdetei, vagy a Galilei Kör iránt érdeklődik; 
és az is, aki gazdaságtörténeti, gazdasági 
antropológiai munkásságát, annak hatását, to-
vábbélését kivánja vizsgálni. 

Jelen munka "használati értékét" az mu-
tatja, hogy a fenti igényeknek milyen mérték-
ben tud eleget tenni. A szerzőket segítette, 
hogy kiindulási alapként szolgált számukra egy 
korábban megjelent, lényegesen kisebb terje-
delmű Polányi bibliográfia (Bóna Márta (szerk.) 
Polányi Károly /Kar i / 1886-1964. Bp. 1979. 
FSZEK, 27 1.), s érdemük, hogy pótolni igye-
keztek azokat a hiányokat, amelyekre ez a ko-
rábbi bibliográfia nem tudott, illetve nem is 
kivánt vállalkozni (kezdve a részletes beveze-
tő tanulmánytól Polányi nevének írásmódjáig ) . 

Lényeges változtatás a sorozat előző kö-
tetéhez képest, hogy megbontották a szigorú 
kronologikus rendet, s egy tételszám alatt ö sz - , 
szehozták - formai elkülönítéssel - a müvek 
másod és többed kiadásait, a részletközlése-
ket, s a megjelent recenziókat is. Ez a formai 
megoldás nagyban növeli a bibliográfia értékét, 
hiszen fontos információkat nyújthat egy-egy 
mü utóélete: hányszor, milyen nyelven, hol j e -
lent meg, kik irtak róla. Számomra éppen ez 
a szerencsés megoldás tükrözi a kötet arány-
talanságát. A bibliográfiából egyértelműen ki-
derül, hogy az életműben melyek a hangsúlyos 
évek, melyek azok a müvek, amelyek reflexió-
kat, vitákat váltottak ki, melyek azok, amik 
a tudományos közgondolkodás részévé váltak. 
Egyértelmű, hogy ez munkásságának második, 
1934 - 1964 közötti szakasza. Polányi irta ma-
gáról: "1909-től 1935-ig semmit sem végeztem. 
Meddő irányokban feszitettem meg erőmet: egy 
egyoldalú idealizmus szárnyalásaiban, amelyek 
légüres térbe vezettek." (In: Duczynska Ilona: 
Polányi Károly. Jegyzetek az életűtról. M . F . 
Sz. 1971.. 5-6. 765. I.) Bár ez az önvallo-
más nyilván túlzottan kritikus, Gyurgyák János 
is hasonló következtetésre jut: "Kései munkái-
ban egy uj társadalmi gazdaságtan megalapo-
zására tett kísérletet. Munkásságából ez az 

igazán maradandó. Ebből a szempontból 1944 
előtti szellemi tevékenysége valóban csekély 
jelentőségű. De megközelíthető az életmű egy 
másik aspektusból is: a magyar századforduló 
radikalizmusa, s ennek kisugárzása . . . felől ." 
(16-17. I.) Bár a szerző igyekezett "mindkét 
megközelítési mód szempontjait figyelembe 
venni", ugy tűnik, hogy a bevezető tanulmány 
az életmű korai szakaszának az elemzésére 
helyezi a hangsúlyt. így számomra a tanul-
mány nem támasztja alá a bibliográfiai rész 
hangsúlyait. 

Ehhez kapcsolódik egy másik észrevéte-
lem is. A bevezető nem tér ki azokra a mun-
kákra, amelyek Polányi "gondolatainak beeme-
lésével a hazai tudományosságba . . . s . . . 
azok továbbgondolásával" (9. 1.) próbálkoztak, 
s elmaradt az elmélete által kiváltott viták i s -
mertetése is.Ezért indokolt lett volna, lega-
lább az "Adalékok"-ban szisztematikusabban 
összegyűjteni (esetleg nem időrendben, hanem 
csoportosítva) az előszóban hivatkozott elődök, 
tanítványok és tovább értelmez ők azon munkáit, 
amelyek a gyökereket, illetve munkásságának 
továbbfejlődését jelentették. (Sajnálatos példá-
ul, hogy az elődök közül Somló Bódog egyet-
len munkája sincs említve, de egy a munkás-
ságával foglalkozó tanulmányt felvettek (Sár-
kány, 717. tétel); s kimaradt a kategóriái 
adaptálásával megpróbálkozó Ferge Zsuzsa is 
(Férge Zs . : Társadalmi újratermelés és tár-
sadalompolitika. Bp. 1982. 415 l . ) . 

Szerencsés lenne, ha a következő köte-
tek megtartanák a most kialakított gazdag ap-
parátust (életrajzi adatok, név-és tárgymuta-
tó, képmelléklet), de az előszóban a szerkesz-
tő bőkezűbben bánna a szerkesztési elvekre, 
a szerkezetre, s a bibliográfia használatára 
vonatkozó információkkal. 

Az emiitett hiányosságok ellenére a bib-
liográfia nagyban hozzájárulhat Polányi Károly 
életmüvének megismertetéséhez, ahhoz, hogy 
jelentőségéhez mérten értsék és értékeljék 
szülőhazájában is. 

Jakubecz Ilona 

Szeptember 25-én hét budapesti társadalomtudományi nagykönyvtár képviselői gyűltek 
össze az OSZK meghivására az Országgyűlési könyvtárban, hogy megállapodjanak a külföldi 
napilapok kooperációs alapon való megőrzéséről és használatáról. 
A tárgyalás vezérfonalául az a gondolat szolgált, amelyet a FSZEK munkatársai vetettek fel 
az MKE békéscsabai vándorgyűlésén. A jelenlevők elvi egyetértésre jutottak, s megállapod-
tak a gyakorlati lépésekben is: az egyes kurrens napilapok visszamenőleges és jövőbeli 
évfolyamainak kezelésére tesznek javaslatot, 1987 februárjában pedig az állományukban levő, 
megszűnt lapok köteteinek sorsára. Még ez évben az OSZK és a FSZEK kidolgozza az együttmű-
ködést szabályozó megállapodás tervezetét. 



EZ TÖRTÉNT 
A Kertész utcai szakolvas éteremben is 

megkezdődött az iskolaév. Szeptember 18-án 
és 19-én az avantgard irodalomról és művé-
szetről hallgattak előadást a Madách Gimná-
zium negyedikesei. Ugyancsak a Madáchosok 
részére videofilmeket is bemutattak: két a l -
kalommal Kosztolányi regényből készült "Édes 
Anna", egyszer pedig a Móricz-mü nyomán 
született "Rokonok" cimü tévéfilmet nézhették 
meg az érettségire készülő tanulók. 

A kőbányai napközis táborban mintegy 
kétszáz gyerek vett részt a "Népek játékai", 
a "Barátunk a természet" és a "Játsszunk m e -
sét !" cimü foglalkozásokon. Szeptember 22-én 
és 24-én a Cserkesz utcai másodikosok elké-
szítették "A kiskakas gyémánt félkrajcárja" c i -
mü "mesekönyvet". 

Kispesten a Kossuth Lajos utcai fiók-
könyvtár "Ez neked is sikerül" cimmel játék-
barkácsoló foglalkozást szervezett a nyári 
napközis tábor gyerekeinek. A meghívott ven-
dég, Boka Gábor nagyon jó hangulatu foglal-
kozást tartott. Ötletes, fantáziadús bábfigurák 

alakultak irányításával, segítségével a gyere-
kek keze alatt. Az érdeklődők elsajátíthattak 
néhány igen szép fonásmódot, még papir-ál-
latok hajtogatására is futotta az időből. A fog-
lalkozásvezető kiváló pedagógiai érzékét di-
csérte a közte és a gyerekek között kialakult 
közvetlen kapcsolat. A jelenlevők emlékezetes, 
élménygazdag délután részesei lehettek. 

A Szakasits Árpád uti zenei részlegben 
szeptember 15-én került sor Károlyi Pál Pa-
lestrináról, Gesualdoról és Monteverdiről tar-
tott zeneirodalom órájára. Ugyancsak Károlyi 
Pált hallgathatták az érdeklődők szeptember 
22-én és 29-én is, e napokon Bach munkás-
ságáról beszélt az előadó. A Svéd Sándor Hang-
lemezklub-a Hungaroton Hanglemez Hetek meg-
nyitója alkalmából - szeptember 15-én tartotta 
összejövetelét Szomolányi Gy. István vezetésé-
vel. 

Szeptember 18-án a soroksári fonotéká-
ban "Mária a zeneirodalomban" cimmel tar-
tottak foglalkozást. 

- y - r 

A KÖNYVTÁR JÖVŐJE 
M KE vándorgyűlés Békéscsabán 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete idei, 
18. vándorgyűlését Békéscsabán, augusztus 
13-15-én rendezték meg. Témája; a könyvtár 
jövője - állomány, épület, számítástechnika 
volt. 

Rendhagyó módon a plenáris ülésnek csak 
protokoll szerepet szántak, s már az első nap 
délutánján - még a szekcióktól függetlenül -
megkezdődtek a tematikus ülések. 

A könyvtárépités és berendezés iránt 
érdeklődők az uj megyei könyvtárban folytat-
tak kerekasztal-beszélgetést Papp István ve -
zetésével. A második téma résztvevői a hazai 
könyvtári és tájékoztatási célú számitógépes 
rendszerek helyzetével és a jövő feladataival 
ismerkedtek meg. Felmérés készült, amely-
nek írásban közreadott eredményeit Ungváry 
Rudolf foglalta össze. (Ott ismertetett "A Ma-
gyarországon beszerezhető mikroszámítógépes 
könyvtári, dokumentáció és információkere-
ső rendszerek. Válogatás - Főbb jellemzők a 
felhasználó szempontjából" cimü anyaga meg-
jelent a TMT 1986/5-6-7. számának mellék-
leteként.) Előadását többen, igy Jacsó • Péter 

(SZÁMALK), Stiegrád Gábor (OMIKK), Szűcs 
Jenőné (OSZK) egészítették ki Vajda Erik ve-
zetésével. 

A harmadik téma az állománnyal való 
gazdálkodás volt. Ezen vettem részt én is, 
igy erről részletesebben tudok beszámolni. 

A szervezők felkérték az OMIKK-ot, a 
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 
Központi Könyvtárát, a FSZEK-et, két megyei 
könyvtárat és egy iskolai szakfelügyelőt, hogy 
Írásban számoljanak be a megőrzéssel, az ál-
lományapasztással, a fölöspéldányok begyűjté-
sével és hasznosításával, az állományvédelem-
mel kapcsolatos gondjaikról és tapasztalataik-
ról. Sonnevend Péter, az OSZK főosztályveze-
tője, téziseket állított össze az állományapasz-
tásról, a fölöspéldány-gazdálkodásról és a tá-
rolókönyvtárról. (Könyvtárunk irásos anyagát 
Sáfár Katalinnal és Szabóné Richlich Ilonával 
közösen készítettük el). 

A vándorgyűlésen fórum keretében lehe-
tőség nyilt arra, hogy a kollégák kérdéseket 
tegyenek fel az irásos anyagok készítőinek. 
Többen megfogalmazták aggályukat, hogy gyak-



ran túlértékeljük a nyomtatott szöveget, túl-
becsüljük a használók igényeit, s ezért szer -
zeményezési gyakorlatunkban már eleve benne 
foglaltatik az apasztás szükségszerűsége. (Lé-
nyegében ezt támasztja alá Arató Antalnak 
"A fölösleges könyvek a közművelődési könyv-
tárban" cimü cikke, amely a Könyvtári Figye-
lő 1986/2. számában jelent meg.) Sürgették 
a fölöspéldány-gazdálkodás ésszerűsítését és 
döntést a tárolókönyvtár ügyében. Kastaly 
Beatrix (OSZK) a fórumon ismertette egy ha-
zai állományvédelmi felmérés tapasztalatait. 
(Most jelent meg könyve: "A könyvtári állo-
mány védelme és megóvása" cimmel az OSZK 
kiadásában). 

Bár az állománnyal való gazdálkodás 
mint téma, első pillantásra kellően körülha-
tároltnak tűnt, mégis tul szélesnek bizonyult 
ahhoz, hogy a fórumon a különböző hálózatok 
problémáit képviselő résztvevők érdemben tud-
janak foglalkozni vele. Mi szerencsések vol-
tunk, mert a társadalomtudományi szekció 
másnapi ülésén lehetőség nyilt részletesebb 
megvitatására. 

Sárdy Péter "Avulás, apasztás a társa-
dalomtudományi könyvtárakban" cimmel tar-
tott előadást. Ezt Győry Erzsébet korreferá-
tuma követte a társadalomtudományok körébe 
tartozó irodalom kivonásáról a közművelődési 
könyvtárakban. Könyvtárunk képviseletében a -
zokat a javaslatokat ismertettük, illetve gon-
doltuk tovább, amelyeket a tematikus ülésre 
készült irásos anyagban megfogalmaztunk. 
Ezek lényege a következő volt: 

1. Noha a 3/1975. KM-PM számú ren-
delet lehetővé teszi, hogy a könyvtárak egy-
másnak megvételre, cserére ajánlják fel köny-
veiket, a térítés nélküli átadás az általános. 
Mintha a könyvnek nem lenne pénzbeli értéke, 
mintha azt nem különböző megyék, városok 
pénzéből vettük volna! Minden lehetőséget meg 
kellene ragadni (az ipari hasznosításra itélt 
könyvek lakosságnak történő értékesítése; a 
külföldre történő eladás, esetleg közvetlen 
könyvtári csatornákon; aukciók rendezése és 
könyvtári antikváriumok nyitása stb. j , hogy 
a könyvtárak fölös állománya minél jobb áron 
ért éke sül jön. 

2. Mi legyen a könyvtárak gyűjteményé-
ben több példányban is meglévő könyvészeti 
ritkaságok, értékes müvek sorsa? Őrizzék 
továbbra is az összes példányt? Vagy vegyék 
fel őket fölöspéldány-jegyzékre és adják át 
más könyvtárnak térítés nélkül? Esetleg térí -
téssel vagy csereként? Netán adják el magán-
gyüjtőknek? Aukción többet Ígérőnek? Meg-
annyi tisztázatlan kérdés vagy legalábbis olyan, 
amelyekben célszerű lenne a magatartási nor-
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mákat kialakítani. Azt javasoltuk, hogy az é r -
tékes müvek antikvár áron kerüljenek fel a f ö -
löspéldány-jegyzékekre is. így a könyvek to -
vábbi sorsa is biztositottabb és nyomon követ-
hető, ugyanakkor nő a szerzeményezők fele-
lőssége, s jobban meggondolják kéréseiket. 

3. Szociológiai szakkönyvtár lévén egy-
értelmű a megőrzési kötelezettségünk a kül-
földi szakfolyóiratok tekintetében. Mi legyen 
azonban a napi- és hetilapokkal? Ezeknek 
egy könyvtári gyűjteményben kettős szerepük 
van: egyfelől a kurrens tájékoztatást-tájékozó-
dást szolgálják, másfelől értékes forrásanyag-
ként jönnek számításba. A központi könyvtár 
olvasószolgálata és raktári osztálya felmérést 
végzett a budapesti nagykönyvtárak külföldi na-
pilap-gyűjteményére vonatkozóan. Ezek a gyűj-
temények szinte fennállásuk óta előfizetnek 
több-kevesebb külföldi napilapra. Egyesek -
igy az OMIKK, az Agro inform, az OPKM -
pusztán a kurrens információszolgáltatást tart-
ják szem előtt, mig mások visszamenőleg év-
folyamok tekintélyes méretű bekötött vagy té-
kázott, teljesebb vagy hiányosabb gyűjteményei-
vel rendelkeznek. Ezeknek a hirlapgyüjtemények-
nek az állományvédelme megoldatlan, hatalmas 
raktári férőhelykapacitást kötnek le, termé-
szetszerűen nagy az átfedés az állományokban, 
s bármennyire is fontos forrásanyagot képez-
nek ezek a gyűjtemények, használatuk - leg-
alábbis a FSZEK tapasztalatai szerint - mérsé-
kelt. Ezért célszerű volna, ha az érintett 
könyvtárak közösen keresnének olyan megoldást, 
amely garantálná az értékes forrásanyag meg-
őrzését (eredeti vagy mikroformátumban), a 
kutatók általi kényelmes használatát, s ugyan-
akkor tehermentesítené a könyvtárak raktári 
kapacitását a szükségtelen többespéldányok tá-
rolásától és a külön-külön nehezen megvalósít-
ható állományvédelmi intézkedésektől. Egy-egy 
napilapot - a megegyezés szerint - egy könyv-
tár gyűjtene, s lelőhelyéről a többi periodikáé-
hoz hasonlóan az OSZK folyóirat KC tájékoz-
tathatná az érdeklődőket. 

4. Együttműködésre lenne szükség a vi-
déki napilapok esetében is. A problémák ha-
sonlóak. Jelenleg a mutációkkal együtt 31 f é -
le napilap - a megyeiek és a megyei jogú vá-
rosiak - jelenik meg vidéken. Budapesten a 
kötelespéldány elosztás rendszerében - mini-
mum négy könyvtár (ha nem több) gyűjti, köt-
teti és kötelezettségének megfelelően őrzi e ze -
ket: az OSZK, a KSH, az Országgyűlési Könyv-
tár és a FSZEK. 

5. Eddig csak a jelenleg megjelenő peri-
odikákról esett szó. Mi lesz azonban a sorsa 
a régi hazai napi- és hetilapoknak ? Nyolc-tiz 
év múlva - s nem hisszük, hogy egyedül áll-



nánk - a gyűjtőkörűnkbe tartozó újságok mult-
századi, sőt 40-50 éves évfolyamai használha-
tatlanokká válnak. Szétporladnak a rossz pa-
pírminőség és a raktározási körülmények mi -
att. Az OSZK korábban indított mikrofilmezé-
si programja részben lassan halad, részben 
- helyesen - a nemzeti könyvtár igényeihez iga-
zodik. Nem indíthatnának a társadalomtudomá-
nyi gyűjtőkörű nagykönyvtárak egy összehangolt 

h ir lapmikrofilmezés i programot? Talán még 
nem késtük le az utolsó pillanatot, s közösen 
biztosan olcsóbb és hatékonyabb lenne. 

Ezek voltak az ismeretetett javaslatok. 
Többségük bekerült a szekció ajánlásai közé 
is. Reméljük, megvalósulnak. Pontosabban: 
megvalósítjuk őket. 

Bánhegyi Gyuláné 

HÍREK 
PÁRTH IRE K 

Szeptember 30-i taggyűlésen a párttag-
ság megvitatta a "Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár hálózatának fejlesztési irányai" cimü ta-
nulmányt és foglalkozott a pártfegyelemmel. 

Október 15-én a pártvezetőség foglalko-
zott a taggyűlés előkészítésével, káderkérdé-
sekkel, és áttekintette a vezetők november 
7-i jutalmazási javaslatát. 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 

Az 1986. szeptember 24-én tartott B i -
zalmi Testületi ülésen a tagság egyhangúan 
megszavazta az uj szakszervezeti működési 
szabályzatot. Az előterjesztett jutalmazási 
javaslatok közül egyértelműen az első variá-
ciót - a pontok számának felemelését - tar-
tották a legelfogadhatóbbnak. 32 fős többség 
szavazta meg az évközi jutalmazás lehetősé-
gét. 

Kerek Veronika tájékoztatása szerint a 
FSZEK Szakszervezeti Bizottsága 11 legala-
csonyabb nyugdíjjal rendelkező kollégát ter -
jesztett fel nyugdíjemelésre a Nyugdíjfolyósí-
tó Igazgatósághoz. A felterjesztéseket a jövő-
ben is folyamatosan végezzük. 

OKTATASI HÍREK 
A KMK és a FSZEK szervezésében 

"Történelem és művelődéstörténeti ismeretek" 
címmel 2 éves Studium indult felsőfokú vég-
zettségű könyvtárosok számára. Intézményün-
ket 17 munkatárs képviseli. 

A "Számitógép a könyvtárban" cimü tan-
folyam második, speciális szakaszán a könyv-
tár 10 munkatársa vesz részt. 

Hálózatunkból heten vettek részt a KMK 
által szervezett video-tanfolyamon. 

A KMK vezetői-módszertanos olvasótá-
borának második csoportjában Czeglédyné 
Gallyas Gabriella (XXI. ker. főkönyvtár) kép-
viselte intézményünket. 

Zséli Jánosné (szociológiai os ztály) meg-
kezdte tanulmányait a SZÁMALK 3 éves prog-
ramozói tanfolyamán. 

Október 1-én megindult az alapfokú könyv-
tárkezelői tanfolyam a VI. kerületi főkönyvtár-
ban. A tanfolyam vezetője: Pobori Ágnes könyv-
tárigazgató. 

A középfokú könyvtárkezelői tanfolyam ok-
tóber 15-én megkezdődött. 

Halasi Edina,a XIII. ker. főkönyvtár 
munkatársa szeptemberben az OÖT támogatá-
sával Belgiumban egy hónapos tanulmányúton 
vett részt. 

Gaál Györgyné (kapcsolatszervezési és 
propagandaosztály) résztvevője volt az IF LA 
és a Pozsonyi Könyvtárosok Egyesülete olva-
sáskutatási szemináriumának. 

Tisztelt kollégák! 
Három évtized alatt szerettem meg a Szabó Ervin Könyvtárat, illetve azokat a munkatár-

sakat, akik itt dolgoznak. 
Tudom, hogy adtam és kaptam sebeket, tudom, hogy nem mindig voltam olyan, ahogyan 

elvárták, de szivemben mindig - és most is - "szabóervines" vagyok és voltam. 
Életsorom alakult ugy, hogy elmegyek a hálózatból, de szerelmem a Szabó Ervin Könyv-

tár iránt nem mult el. Ezért tekintse minden kollégám és barátom személyes búcsúnak e né-
hány sort, azzal a kívánsággal, hogy sokkal jobb, nyugodalmasabb és szakmailag erőteljesebb 
éveket kívánok mindenkinek. Én azt ígérem, hogy bárhol leszek, a Szabó Ervin Könyvtárnak 
és a barátaimnak drukkolok, . . , . T , 

Maruszki József 



SZEMÉLYI HÍREK 

K i t ü n t e t é s 

Augusztus 20-a alkalmából Ottovayné Ecsedy Klára (I.kerületi főkönyvtár) KIVÁLÓ NÉP-
MŰVELŐ' kitüntetésben részesült. 

J u t a l m a z á s 

A X m . kerületi főkönyvtár négy fiókkönyvtárában teljeskörü állományellenőrzést végeztek. 
A munka minősége és gyorsasága miatt 14 munkatárs összesen 6.500,-Ft rendkívüli jutalom-
ban részesült. 

Á t h e l y e z é s 

Cserneki Hedvig könyvtárost a hálózati és felügyeleti osztályról, és Szerőczei Ákosné 
könyvtárost az olvasószolgálati osztályról a központi ellátó osztályra helyezték át. 

tíj m u n k a t á r s a k 

Bige Géza könyvtáros (VI. kerületi főkönyvtár), Karner Katalin könyvtáros (Budapest-gyűj-
temény), dr. Katsányi Sándor főosztályvezető (központi ellátó szolgálati osztály), Szalay Zsu-
zsanna könyvtáros (VI. kerületi főkönyvtár). 

K i l é p t e k 

Csik Lászlóné könyvtáros (szerzeményezési és feldolgozó osztály), Pillich Lajosné könyv-
táros (Xl/3. sz . könyvtár). 

S z ü l e t é s 

Gajda Anitának (XIV. kerületi főkönyvtár) Péter nevű kisfia, Őriné Márton Csillának 
(XVI. kerületi főkönyvtár) Zsolt nevű kisfia és Tóthné Kapitány Annának (XIV. kerületi főkönyv-
tár) Rita nevü kislánya született. A szülőknek és a kisbabáknak jó egészséget kívánunk! 

BETÖLTETLEN ÁLLÁSHELYEK 

II. ker. főkönyvtár 
XI. ker. főkönyvtár 
XIV. ker. főkönyvtár 
XV. ker. főkönyvtár 
XIV. ker. főkönyvtár 
XVII. ker. főkönyvtár 
gyermek fiókkönyvtár 

gyermekkönyvtáros 
könyvtáros 
könyvtáros 
könyvtáros 
könyvtáros 

gyermekkönyvtáros 

felsőfokú 
közép- v. felsőfokú 
felsőfokú 
középfokú 
felsőfokú 

pedagógus + könyvtáros 

MEZŐFI MIHÁLYNÉ 
1910 - 1986 

Lapzártakor érkezett a szomorú hir, hogy a mindenki által szeretett Mariska néni eltávo-
zott közülünk. 1949-ben lépett a központi könyvtár szolgálatába, ahol raktárkezelő, majd "Fagyi 
bácsi" utódjaként a raktár vezetője volt 1972-ig, nyugdíjba vonulásáig. Nyugdíjasként is be-be-
járt dolgozni, ameddig tehette. Munkaszeretete, szorgalma példamutató volt. Kedves lényének 
emlékét sokáig fogjuk őrizni. 



JELENTÉS A FSZEK DOLGOZÓINAK 1985/86. ÉVI KÉPZÉSÉRŐL ÉS 
TOVÁBBKÉPZÉSÉRŐL 

I. I n t é z m é n y e n k í v ü l i o k t a t á s Munkatárs 

- ELTE szociológiai kiegészítő szakán végzett 2 
- ELTE zenei szakkönyvtáros szakán végzett 2 
- SZOT Központi Iskola népmüvelés-magyar szakán 2 
- SZOT Központi Iskola könyvtár-pedagógia szakán 2 
- A Művelődési Minisztérium Vezetőképző és Továbbképző 

Intézet 18 hetes tanfolyamán végzett 1 
- MLEE általános tagozatán végzett 1 
- MLEE Irodalomesztétika speciális kollégiumot végezte 2 
- MLEE Dialektikus logika speciális kollégiumot végezte 1 
- MLEE A deviáns viselkedésmódok szociológiája speciális 

kollégiumot végezte 1 
- MLEE Filmesztétika speciális kollégiumot végezte 1 
- MLEE Modern polgári etikák speciális kollégiumot végezte 1 
- A Magyar Jogász Szövetség munkaügyi döntőbizottsági tagok 

számára tervezett tanfolyamot végezte 1 
- Az Állami Gorkij Könyvtár nyelvtanfolyamát végezte 2 
- Jelenleg 23-an folytatnak tanulmányokat a különböző 

egyetemek és főiskolák karain. 
- Az 1986/87-es oktatási évre 25 munkatárs felvételi kérelmét 

támogattuk. 

A KMK 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 végzett 2 
- Katalógusszerkesztési kérdések a zenei könyvtárakban 

tanfolyamon végzett 3 
- Bibliográfiai szerkesztői tanfolyamon végzett 2 
- Hátrányos helyzetű olvasók könyvtári ellátása tanfolyamon végzett 3 
- Vezetői módszertani tanfolyamot végzett 2 
- Video a könyvtárakban tanfolyamot végzett 4 

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

- A FSZEK az 1985/86-os oktatási évben is megszervezte főfoglalkozású dolgozói részére a 
középfokú könyvtárkezelői tanfolyamot. A könyvtár 24 munkatársa tett sikeres vizsgát. 21 
vendéghallgató végezte el a tanfolyamot más intézmények dolgozói közül. "Kiválóan megfelelt" 
minősítést 27, "Jól megfelelt" minősítést 13, "Megfelelt" minősítést 4 hallgató kapott. Egy 
fő családi okok miatt nem jelent meg a vizsgán. 

A tanfolyam előadói Deák Sándor, Farkasné Dóczi Erzsébet, Havas Katalin, Karakó Jánosné, 
Muzslai Jánosné, Szabó Józsefné, Szász Ilona, Székely Ervinné, Szilágyi Judit, Vigh Lajosné, 
Weisz Sándorné voltak. 

- Juniusban került sor az alapfokú könyvtárkezelői tanfolyam vizsgáira. A tanfolyam előadója 
Pobori Ágnes volt. 14 munkatárs kapott végbizonyítványt. 

- Fiatal könyvtárosok részére "Könyvtárpolitikai szeminárium" indult Kiss Jenő főigazgató és 
Papp István főigazgató-helyettes vezetésével. 17-17 fiatal munkatárs vett részt a tanfolyamon, 
melyet Pécsre, illetve Debrecenbe szervezett szakmai tapasztalatcsere zárt. 

- "Számitógép a könyvtárban" cimmel Stiegrád Gábor, az OMIKK munkatársa tartott előadásso-
rozatot, melyen számítástechnikai alapfogalmakkal ismerkedtek a könyvtár munkatársai. 
A tanfolyam második szakasza az 1986/87-es oktatási évben indul, amely az alapismeretek 
elsajátítása után magasabb szinten ismereteti meg hallgatóit a könyvtári automatizálás lehe-
tőségeivel. 



- A HFO és a zenei gyűjtemény munkatársai szakmai előadássorozatot szerveztek a zenei 
könyvtárosok továbbképzésére. A tanfolyamon tájékoztatási kérdésekkel, valamint a zenemü-
vek osztályozási és cimleirási kérdéseivel foglalkoztak. A tanfolyamon 20 munkatárs vett 
részt. 

- Intézményünk KISZ vezetősége 1985. november 16-18-ig vezetőképző tábort szervezett Király-
réten . 

I I I . T a p a s z t a l a t c s e r e , MKE r e n d e z v é n y e k 

- A Szerzeményezési és feldolgozó osztály 4-4 munkatársa 1985. szeptember 20-án, 27-én és 
október 4-én szakmai tapasztalatcserén vett részt Békéscsabán, Szegeden és Szombathelyen. 

- 1985 októberében a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a Nyelvtudományi Intézet vándor-
gyűlést rendezett, melyen intézményünket Haszonitsné Süveges Zsuzsanna képviselte. 

- Dr. Bankos Gyuláné (XIII. ker.) a "Bibliográfiai szerkesztői tanfolyam" keretében szakmai 
tapasztalatcserén vett részt a szegedi Somogyi Könyvtárban. 

- Hatlaczky Katalin és Jakubecz Ilona (X. ker.) novemberben a szolnoki Verseghy Ferenc 
Megyei Könyvtárban szakmai tapasztalatcserén vett részt. 

- Idén juniusban a hagyományos tatai közművelődési tábor tanácskozásain 24 vezető munkatár-
sunk vett részt. 

- Az MKE 1986 augusztusában Békéscsabán rendezte meg vándorgyűlését, melyen 15 munkatár-
sunk képviselte intézményünket. 

I V . E l ő a d á s o k 

- 1986 márciusában Haraszti György, az Országos Levéltár munkatársa tartott tájékoztató elő-
adást Buda visszavivásának 300. évfordulójára megjelent kiadványokról. 

- 1986. április 9-én Vörös Károly, az MTA Történettudományi Intézetének tudományos tanács-
adója tartott előadást "A várostörténet fogalma, a várostörténet történeti bibliográfiája" c im-
mel. 

- 1986 májusában az intézet dolgozói polgári védelmi oktatáson vettek részt. 
- Május 14-én a Pártvezetőséggel közös művelődési előadást szervezetünk főfoglalkozású mun-

katársaink részére. Dr. Koncz Gábor, a Művelődési Minisztérium Vezetőképző és Tovább-
képző Intézetének igazgatóhelyettese a kulturális szféra távlati tervezéséről, a döntések e lő -
készítéséről tartott előadást. 

V. K ü l f ö l d i ut 

- Szabó Józsefné (XIII. ker.) az MKE és az Osztrák Könyvtáros Egyesület által szervezett 
ausztriai tanulmányúton vett részt 1985. szeptember 2-6- ig . 

- Kiss Jenő főigazgató egy hónapos tanulmányúton az Amerikai Egyesült Államokban volt, vala-
mint 1986. május 25-30-ig az INTAMEL rotterdami közgyűlésén vett részt. 

- Gál Katalin (szociológiai oszt.; és Karakó Józsefné (feldolgozó oszt.) a Prágai Városi Könyv-
tárral kötött együttműködési szerződés keretében 1985. szeptember 23-27-ig tanulmányúton 
vett részt Prágában. Hiripi Lajosné 1986. junius 2-13-ig 10 napot töltött el a Prágai Városi 
Könyvtár vendégeként. 

- Kerekes Pálné (HFO) a Magyar Könyvtárosok E^esülete képviseletében 1985. november 3-tól 
7-ig az NDK Könyvtáros Egyesülete 1985. évi közgyűlésén vett részt. 

- Deák Sándor gazdasági igazgató a Művelődési Minisztérium ösztöndíjasaként 1985. november 
18-22. között öt napot töltött Bulgáriában. 

- Faragó Tamás, a Budapest-gyűjtemény vezetője a Soros alapítvány támogatásával 1986 augusz-
tusában történész kongresszuson vett részt Svájcban. 


