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PESTERZSÉBET MEGÚJULT FŐKÖNYVTÁRA 

Hat éves, hosszura nyúlt szünet után 
november 11-én végre megnyithattuk újra a 
a régi 27-es könyvtárat, amely mára kétfe-
deles, családi főkönyvtárrá változott. 

Az épület nem uj, a sokat emlegetett 
Gyujtógyertyagyár üzemelt itt egykoron. A 
költségek az évek során tetemesre növeked-
tek /5 millió Ft/ az átlagosnál is több mű-
szaki problémát, váratlan nehézséget okoz-
va az intézmény vezetésének. Szakmailag is 
nehéz volt "megfogalmazni" a helyét ennek 
a könyvtárnak. Az eredeti tervek szerint 
hagyományos módon felépitett főkönyvtár lett 
volna, az emeleten olvasóteremmel, lent egy 
térben, de elkülönitve gyermek és felnőtt 
kölcsönzőtérrel, illetve raktárral. 

Most már bevallhatjuk, először nem is 
az uj iránti lelkesedésünk alakitotta, for-
málta át könyvtárképünket, lianam egy tele-
pitési adottság, amely feladta számunkra 
a leckét. Igen közel van a hasonló nagysá-
gú, szolgáltatású, területre is kölcsönző 
könyvtár, a Csili könyvtára, mely a sors 
szeszélye folytán régi munkahelyem volt. 

A "másságot" kellett hangsúlyoznunk 
tehát, s ez a másság a más kihelyezés, a 
más elrendezés, a családi-közösségi könyv-
tár lett. Megnehezítette a tervszerű elő-
készületi munkát, hogy az eredetileg kitű-
zött műszaki átadás határideje /1985. juni-

us 30./ többször módosult; nem tudtuk elő-
re, egy hónapot, vagy netán egy évet kell-
e még a beköltözésig várnunk. Miután eldön-
töttük, hogy újrafogalmazzuk a könyvtári 
tereket, fokozatosan meggyőztük magunkat 
törekvésünk helyességéről, s izgalmas 
szakmai viták, beszélgetések eredményeként 
alakult ki uj könyvtárképünk. 

Igazi kollektiv munka volt, valóságos 
szellemi kaland, minden "ötletmorzsát" igye-
keztünk hasznosítani. Az egész állományt 
28 témacsoportba osztottuk, erre a viszony-
lag sok témára azért volt szükség, mivel 
egy adott, egybefüggő térben kivántuk kia-
lakítani a családi könyvtári övezetet. Az 

X X X . É V F . 

1936. DECEMBER 

A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTAR DOLGOZÓINAK TÁJÉKOZTATÓJA 



eredetileg raktár célját képező részt meg-
nyitottuk az olvasók előtt, itt helyeztük 
el a hagyományos szép- és szakirodalmi ál-
lományt, vagyis a második fedelet. 

Mivel a könyvekkel nem dolgozhattunk 
/raktárban voltak/, az Új Könyvek 1981-
1985. között megjelent céduláit rendeztük 
témacsoportokba, amit később a beköltözés 
után kiegészítettünk minden témába kerülő 
mü leirásával. Ezek a cédulák a későbbiek-
ben betűrendbe rakva, a könyvtárosok tájé-
kozódását szolgálják. 

Nagy hangsúlyt helyeztünk a témák egy-
máshoz való kapcsolódásaira, világos átte-
kinthetőségére valamint a feltűnő témael-
nevezésekre, pl. "Ilyenek vagyunk?", "Te 
mit gondolsz?", "Védd magad!" /ezek a té-
maelnevezések a Tini-sarokban szerepelnek/. 

Arra számitunk, hogy a kölcsönzések 
zcme a családi könyvtárból történik, de fon-
tosnak tartjuk a rugalmasságot, a két fe-
dél közötti szabad mozgást. 

A könyvekbe ceruzával irtuk be a kód-
számokat» igy bármikor visszahelyezhetők 
a hagyományos állományrészbe, nyomon kö-
vetve az olvasói érdeklődést; amennyiben 
bizonyos témacsoportjaink nem vonzóak, a-
zok megszüntethetők, és helyükbe más, az 
olvasók érdeklődésének jobban megfelelő 
témákat emelünk ki. 

Nem helyi sajátosság az, hogy felhal-
mozódott egy jelentős mennyiségű állomány, 
amely fölöslegesnek bizonyult. Mi közel 6 
ezer kötetet tudtunk kivonni, anélkül, hogy 
ezzel csökkentettük volna állományunk tel-
jesítőképességét . 

Számoltunk azzal, hogy a meglevő állo-
mány nem egészen felel meg a témacsoportos 
elrendezésnek, igyekeztünk alakitani, for-
málni a lehetőségeknek megfelelően. Duplum-
raktárból, antikváriumból beszereztünk szó-
rakoztató, szabadidős és gyermekirodalmat. 
Bizonyos témák igy is csak a családi könyv-
tári övezetben találhatók. 

Kerületi tanácsi támogatással kiala-
kíthattuk az induló állományt hangzó anyag-
ból is: nyelvi kazettákat, meselemezeket, 
kazettákat, könnyű, illetve komoly zenei 
anyagot. 

Lényegesnek tartottuk az otthonossá-
got, a kényelmességet, az esztétikumot. A 
mesekuckó valóban kuckószerü, sok játékkal, 
szines diszitőelerekkel. A szabadidős öve-
zetben szines televiziót helyeztünk el. Ar-
ra törekedtünk, hogy legyenek intim terek, 
sarkok, ahol lehetőség nyilik közösségi, 
baráti kapcsolatok kialakítására is. 

Az emeleten levő olvasóterem jobb ki-
használása érdekében ezt a fölösleges a-
nyagot állandó jelleggel árusitani fogjuk. 
Egy könyvböngészde létesítésével ugyanis 
növelnénk a vonzerőt az olvasóterem számá-
ra is. 

Könyvtárunk megnyitásával megteremtet-
tük a lehetőségét annak, hogy sokféle jó 
helyi kezdeményezést figyelembe véve igazi 
családi-közösségi könyvtár legyünk. 

Nem zárkózunk el semmilyen jó ötlettől, 
szivesen befogadunk kis közösségeket, szer-
vezünk az olvasók, a használók igényeihez 
alkalmazkodó foglalkozásokat. Nyitvatartá-
si időnket is ugy alakitottuk, hogy az a 
lakosság szabadidejének megfelelő legyen. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy ez a fajta 
könyvtári munka számunkra is megnövekedett 
feladatokkal, másféle megközelítéssel jár, 
igyekszünk megujulni, s olvasóink számára 
is elfogadhatóvá, vonzóvá tenni ezt az új-
fajta könyvtárat. ,, , . . , 

Ilaruszki Jozsefne 

LÁTOGATÁS 
A Debreceni Városi Könyvtár néhány munkatársa - Mesterházi Károlyné igazgató vezetésével 
- november 27-én tapasztalatszerzés céljából felkereste az állcrnány másfajta elrendezésé-
vel kísérletező könyvtárak közül a IX., a XX. és a XXII.kerületi főkönyvtárakat, a cse-
peli Vénusz utcai fiókkönyvtárat és a megnyitásra készülő gazdagréti fiókkönyvtárat. 



HANGOS KÖNYVEK A KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRAKBAN 
"Egyre növekvő gond az idős és a kü-

lönböző okok folytán hátrányos helyzetben 
levő emberek ellátása. A magányosságból, a 
különböző szellemi és testi fogyatékosság-
ból fakadó nehézségeket a közművelődési 
könyvtár sokféleképpen enyhitheti. Szolgál-
tatásainak körét egyebek között hozzáférhe-
tőségének megjavításával, gépi olvasási se-
gédeszközökkel, kórházi és szociális intéz-
ményi szolgálattal, valamint otthoni, szemé-
lyes ellátással terjesztheti ki azokra, a-
kiknek a legnagyobb szükségük van rá. / / 
Amennyire csak lehetséges, minden közműve-
lődési könyvtári szolgáltatás álljon a hát-
rányos helyzetű és házhoz kötött olvasók 
rendelkezésére, s legyen hozzáférhető szá-
mukra gyermek- és felnőtt korban egyaránt. 
A könyvtárnak céljául kell tűznie, hogy 
speciális szolgáltatásokat nyújtson ne-
kik..." Az UNESCO 1972-ben kiadott manifesz-
tumának és normatíváinak egyik alapgondola-
ta, hogy a közművelődési könyvtárak a műve-
lődési és egyben társadalmi egyenlőtlensé-
gek felszámolásában kulcsfontosságú sze-
repet kell, hogy vállaljanak. Ezért kiemel-
ten foglalkozik azokkal a rétegekkel, ame-
lyek valamilyen szociális vagy egészségü-
gyi ok miatt nem érhetik el közvetlenül a 
kulturális szolgáltatásokat. 

Hazánkban az 1976-ban megfogalmazott 
V. törvény a közművelődésről, és ezzel össz-
hangban a 15. számú törvényerejű rendelet 
a könyvtárakról - minden állampolgár szá-
mára, korlátozás nélkül egyenlő művelődési 
lehetőségeket garantál, s egyben a kultu-
rális intézmények feladatává teszi, hogy 
a különböző okokból fakadó esélyegyenlőt-
lenségeket sajátos eszközeivel küszöbölje 
ki. 

A magyar könyvtári gyakorlatban a het-
venes évektől történtek kisérletek és erő-
feszítések a hátrányos helyzetűek ellátásá-
nak javitására, de a művelődéshez való ál-
lanpolgári jog gyakorlásához a könyvtárak 
ma sincsenek kellőképpen felkészülve. Az 
ellátás egyik nagy, még mindig a kezdeti 
lépéseknél tartó területe a vakok és csök-
kentlátók közművelődési könyvtári szolgála-
ta. Az elért eredmények ellenére a szolgál-
tatások szórványosak, nem alkotnak rend-
szert, hiányzik a széles választékot jelen-
tő speciális ddkumentumbázis hangos- és 
öregbetüs könyvekből. Szemben a nyugat-
európai példákkal, hazánkban a jelenlegi 
körülmények között elképzelhetetlen a 
Braille-irásu könyvek szolgáltatása a köz-
művelődési könyvtár keretein belül. 

Az igazi megoldást és az egyetlen jár-
ható utat ezen a területen a hangos könyv 
gyűjtemények kialakitása és hozzáférhetővé 
tétele jelenti. Ezt a lassan-lassan megin-
duló folyamatot napjainkban a Soros Alapit-
vány hangos könyv programja lenditi jelen-
tősen előre. 

A Vakok és Csökkentlátók Országos Szö-
vetsége stúdiója számára beszerzett másoló-
berendezés és 250.000 darab Sony kazetta 
lehetővé teszi a hangos könyvek nagyobb tö-
megű előállitását és kedvezményes áron tör-
ténő vásárlását, s igy a könyvtárügyben a 
tényleges szolgáltatások kiépitését. 1986-
87-ben a Szövetség hangos könyvtárából két-
száz müvet másolnak kazettára, s ehhez a 
könyvtárak 40 forintos darabonkénti áron 
juthatnak hozzá. A kétszáz cim zömében szép-
irodalmi müvet jelent a legszélesebb réte-
gek igényei szerint, a szórakoztató jelle-
gű prózától az elbeszélő költeményig. Gyer-
mekek számára is készitenek hangos könyve-
ket, bár arányuk jóval kisebb. Könyvtárba 
kerülnek Cooper, Fekete István, Milne, Sal-
ten regényeinek hangos változatai. Elenyé-
sző az ismeretterjesztő müvek száma. 

A hangos könyv-program révén a Főváro-
si Szabó Ervin Könyvtárban nyolc helyen 
vált lehetővé e dokumentum könyvtári szol-
gáltatásának megalapozása. A már kialakult 
gyűjtemények mellé /II., V., XI. kerüle-
ti főkönyvtár/ csatlakozik a VI., X., XIII., 
XIX. kerületi főkönyvtár és a VII. kerüle-
ti könyvtár is. E könyvtárak és az egész 
hálózat tartalékát pedig a Központi Ellátó 
Szolgálat keretében, a teljes sorozatból 
kialakitott gyűjtemény jelenti, melyet 
könyvtárközi kölcsönzés utján juttatnak el 
a használóknak. 

A hangos könyv gyűjtemények kialakí-
tására és szolgáltatásainak megszervezésére 
vonatkozó könyvtártani alapelvek a KMK, va-
lamint a Vakok és Csökkentlátók Országos 
Szövetsége által szervezett továbbképzésen 
hangzottak el. Skaliczki Judit, Biró Ferenc, 
Varga Ildikó és Bartos Éva előadásainak lé-
nyege a következőkben foglalható össze: 
1. A vakok és csökkentlátók hangos könyvek-

kel történő ellátása feladata a közműve-
lődési könyvtáraknak. 

2. Időszerű a szolgáltatás hálózatszerű ki-
épitése. A teljesség biztositása - mind 
a választékot, mind az ellátottak körét 
illetően - hálózaton belüli kooperáció-
val oldható meg. 

3. A hangos könyvek gyűjteménye és szolgál-
tatásai természetszerűleg tartoznak az 
olvasószolgálat keretébe. A tárolásban, 
a könyvtári munkafolyamatok és szolgál-
tatások tekintetében az integráció elve 
kell, hogy érvénye sülj ön. 

4. A hangos Könyveket kölcsönzés, könyvtár-
közi kölcsönzés és házhoz szállitás ut-
ján kell eljuttatni a használókhoz. Rend-
ki vül fontos - különösen a hátrányos 
helyzetűek esetében - a szükséges tech-
nikai eszköz, a magnetofon kölcsönzése 
is. 

5. A hangos könyvek választéka bővithető 
a Kópiatár kazettáival, a kereskedelmi 
forgalomból beszerezhető műsoros kazet-



tákkal, hanglemezekNmásolataival, rádi-
óból történő felvételekkel. A hangos fo-
lyóirat megjelenése céljából is megtör-
téntek már a kezdeti lépések. Ettől füg-
getlenül, ahol erre lehetőség és igény 
van, a könyvtár is állithat össze és 
kölcsönözhet saját használói számára 
közhasznú és a kerületre vonatkozó in-
formációkból hangos kiadványt. A hangos 
könyvek másolhatók is. 

6. Feltárásuk hárem módon történik: sikirá-
sos, pontirásos és hangos formában. A ha-
gyományos, sikirásos cédulák a könyvtár 
betűrendes és szakkatalógusába kerülnek, 
az adott kiadású könyv leirása mögé. El-
sősorban a látó hozzátartozók tájékozta-
tását szolgálják. Célszerű ezeken a cé-
dulákon jelölni - például szincsikkal -
hogy hangos könyvet jeleznek. A könyv-
tárba látogató vakok szabadabb választá-
sát teszik lehetővé a pontirásos cédulák, 
melyeket szerzői betűrendben lehet tárol-
ni. A hangos könyvekről központi leirá-
sok készülnek mindkét változatban. A 
könyvtárakban már megtalálható az eddig 
beszerzett 57 darab kazetta Braille-irá-
sos katalógusa, s várhatók a sikirásos 
cédulák is. A tervek szerint elkészitik 
ily módon a Soros Alapitvány támogatásá-
val sokszorosított kétszáz mü leirását 
is. A hangos katalógust az állományról 

maga a könyvtár késziti el, kiegészitve 
ezt a szolgáltatásra vonatkozó informá-
ciókkal. Ezzel a házhoz kötött használók 
választását, tájékozódását is hatékonyan 
segitheti. 

7. A hangos könyvek szolgáltatása más fel-
adatokat is jelent a könyvtár számára: 
egyrészt a rászorulók feltérképezését, 
több propagandát, többcstornáju szolgál-
tatást; másrészt nagyfokú empátiakészsé-
get a napi olvasószolgálati munkában. 
Fontos, hogy a munkatársak ismerjék a 
vakok és csökkentlátók számára nyújtott 
egyéb könyvtári szolgáltatásokat, a 
Szövetség hangos és Braille-irásos 
gyűjteményét is. Ahol lehetőség van, a 
könyvtár keresse az együttműködést az 
egészségügyi intézményekkel és szerveze-
tekkel. 

A hangos könyvek nemcsak a vakok és 
csökkentlátók ellátására alkalmasak, hanem 
más egészségileg vagy szociálisan hátrányos 
helyzetű személyek,csoportok művelődését is 
segithetik. Nem szabad megfeledkeznünk az 
egészséges, de időzavarral - esetleg olva-
sási nehézségekkel - küszködő használók 
egyre erőteljesebben jelentkező igényeiről 
sem az újfajta dokumentumtípus iránt. Éppen 
ezért a kazettákat mindenki számára hozzá-
férhetővé kell tenni. 

M. Donath Katalin 

ELŐRELÉPÉSRŐL VAN-E SZÓ? 
1986. szeptember 30-án párttaggyülés vitat-
ta meg "A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár há-
lózatának fejlesztési irányai"- cimü terve-
zetet, melynek korábbi szakmai vitáiról ol-
vashattunk már a Hiradó előző számaiban. 
Miután a résztvevők a tanulmányt olvasták, 
ismertetésre nem volt szükség, hanem indí-
tásként Kiss Jenő főigazgató válaszolt a 
pártcsoportok előzetesen Írásban megfogal-
mazott kérdéseire, /összefoglalóját ugyan-
csak a szeptemberi Hiradó közölte/. 

A kialakult vita főbb gondolatai a ko-
rábbi értekezleteken elhangzott véleménye-
ket ismétlik, vagy azok variánsai. Az uj 
koncepcióból a legnagyobb változást hozó 
családi könyvtár váltotta ki a legellenté-
tesebb nézeteket, indulatokat. Az ellenzők 
kifogásolták az állomány számbeli csökken-
tését és uj elrendezését, és nem kevésbé 
összetételét, igénytelenségtől, a szinvonal 
csökkenésétől tartva. Hasonló vihart kavart 
a katalógus megszüntetésének gondolata. 
"Valószinü, alapos agymosásban kellene ré-
szesíteni azokat a könyvtárosokat, akik rak-
tári kartotékok alapján el tudják igazitani 
önmagukat és az olvasókat, átlag 15 ezer 
kötet könyv között!" - mondta több kollégá-
ja nevében az egyik hozzászóló. 

Ugyanakkor a családi könyvtárat gya-
korlatból ismerők - bár még kevés a tapasz-
talatuk - sikeresnek érzik ezt a formát; 
jelentős olvasói érdeklődésről számolnak be 
mind az állomány újfajta elrendezése, mind 
az egyéb szolgáltatások, hangzóanyagok i-
ránt. Megnyerte az olvasók tetszését a han-
gulatos elrendezés, a családias légkör, és 
ez várhatóan az eddig nem olvasó rétegeket 
is a könyvtárba fogja vonzani. 

Az aggályok között hangsúlyosan sze-
repeltek a feltételek hiányai. A pénzügyi-
ek mellett szervezésiek is! Vajon a KESZ 
tud-e olyan állományt gyűjteni és azt kel-
lő gyorsasággal az olvasók rendelkezésére 
bocsátani, hogy az ellátás zavartalan le-
gyen? Lehet-e a gyermekkönyvtári ellátás-
ban gyökeresen változtatni az iskolai könyv-
tárak szolgáltatásaira számitva, amelyek a-
zonban jelenleg távol állnak a kivánt szín-
vonaltól? Biztositható-e az állomány frissen 
tartása a duplumositási nehézségek közepet-
te? 

összegezve a vitatott kérdéseket, -
bár a fejlődés szükségességével mindenki e-
gyetért - a legfőbb az, hogy valóban előre-
lépésről van-e szó? 



Több hozzászóló - régi tapasztalatokból 
meritve - elmondta, hogy egy évtizedes gya-
korlat folytatása, újrafogalmazása ez a lép-
csőzetes szerzeményezési, szolgáltatási 
szerkezet, amely lényegében az érvényben 
levő gyűjtőköri szabályzatokban is megfo-
galmazódik. Miután ez a gyakorlatban soha 

nem valósult meg maradéktalanul, ez veze-
tett sok felesleges könyv felhalmozásához, 
ami a szolgáltatást csak nehezitette. A 
KESZ jó megszervezésével és működtetésével 
reális lehetőség nyilik az olvasók zavarta-
lan ellátására. 

Gál Györgyné 

A SOKAT TAPASZTALTAK VÉLEMÉNYE II. 
Király Lászlóné: Van-e értelme a vitá-

nak? Ez a koncepció tiszteletreméltó; he-
lyes a megújhodás, a továbbfejlesztés igé-
nye. Viszont helyteleniti a gúnyos hangne-
met, a téma komolyságához méltatlan stilust, 
s azt, hogy nincs történeti visszatekintés 
az anyagban. Mivel a fejlesztési elképzelé-
seket nem ágyazza be a történeti fejlődés-
be, egy sor olyan lépést javasol, amelyeket 
hálózatunk már megtett. A KESZ gondolata is 
már régóta él; 1977-ben tervezet született 
egy szolgáltatóház felépitésére; a közpon-
ti katalógus már régóta működik, s gépesi-
tésére terv is készült stb. Lényegében 
"visszajavasol" egy korábbi koncepciót, a-
nélkül, hogy idézné. /A múltról való megfe-
ledkezést kifogásolja a fölszólaló Kiss Je-
nőnek az ÉS-ben megjelent cikkében is: nem 
vette tekintetbe, hogy a hálózatban mindig 
is folyamatos volt az állománytisztítás, 
amihez nagyobb akciók is társultak./ - Fel-
hivja a figyelmet az anyag ellentmondásaira. 
Nem lehet akkor beszerezni az állományt, ami-
kor éppen megnyilik egy uj könyvtár, mert 
igy pótoll íatatlan hiányok keletkeznek. A há-
lózatban mindig is élő koncepció volt a tá-
rolókönyvtár, s ennek megfelelően élő szol-
gáltatás volt a duplumraktár; ha ez ma nincs 
igy, akkor ez nagy hiba, mert a selejtet ki 
kell dobni, de a kurrens könyveket a duplum-
raktárban kell gyűjteni. - A hálózatban min-
dig is tudatos volt az állományfejlesztés, 
s a három lépcsőfokra tagolt ellátás örök 
igazságnak számit. A hálózatfejlesztésre 
kidolgozott régi koncepciót annak idején 
minden illetékes /a FSZEK vezetősége, a Fő-
városi Tanács, a Művelődési Minisztérium és 
a KMK/ elfogadta. Megjegyzendő, hogy a csa-
ládi könyvtár előzményei már a 30-as évek-
ben is fellelhetők voltak a hálózatban, s 
külföldön is számos helyen. Több külföldi 
könyvtárban járt, de azt sehol sem látta, 
hogy egy könyvtár teljes állományát a vita-
anyagban kifejtett módon helyezték volna el. 
Angliában is vegyes a fogadtatása ennek az 
elképzelésnek, hiszen nincs olyan könyvtá-
ros, aki akár csak 10.000-es állományt ké-
pes legyen áttekinteni. 

B i k á c s i L á s z l ó n é : A ta-
nulmány részletes és sokrétű. Két eleme fel-
tétlenül helyeslendő: 1. a létesitendő 
könyvtárak raktárának a megszüntetése; 

2. a gyerekek jogainak kiterjesztése az e-
gész könyvtárra, mégpedig ugy, hogy többet 
kapjanak, de ne veszitsenek el semmit. -
A kétfedeles könyvtárban a gyerekek hasz-
nálhassák a második fedelet is, de nem vol-
na helyes, ha a kézikönyvek minimumáért is 
ki kellene szaladgálniuk a gyerekrészlegből; 
ha a kézikönyvek nem a két részleg határán 
helyezkednek el, ez elveszi a gyerek kedvét 
a használattól. Nem baj, ha a legfontosabb 
kézikönyvekből két helyen is van példány. -
A tanulmány azt mondja, hogy a gyerekszolgá-
lat ne lásson el iskolai könyvtári funkció-
kat; igen, de hol vannak az iskolai könyv-
tárak? Hol tarátják meg a gyereket a könyv, 
a könyvtár használatára? Nem szabad solía 
szem elől téveszteni, hogy a jövő potenciá-
lis felnőtt könyvtárhasználója a mai gyerek. 
A korszerű műveltség legfontosabb eleme, 
hogy valaki képes legyen az információs anya-
gokat használni, s ebből a szempontból nem 
az olvasnivaló nyújtása a legfontosabb feladat. 
S ha vannak, lesznek is iskolai könyvtárak: 
inkább két helyen tanitsuk meg a gyerekeket 
a könyv- és könyvtárhasználatra, mint sehol 
sem. Sajnos, még arra sem jut idő, hogy a 
gyerekek 10 százalékának megtanitsuk a ka-
talógusok használatát. - Fenn kell tartani 
továbbra is azt a lehetőséget, hogy a gye-
rekeknek meglegyen a maguk kizárólagos te-
re, s ezen felül, e mellett használhassák 
a felnőtt könyvtárat is; valójában ez je-
lenti a korszerűséget. Helytelen, hibás do-
log lenne elvenni a gyerekektől a maguk te-
rét, s ennek hiányában rászabaditani őket 
a felnőttrészlegre. - Az uj fajta felállí-
tási rendben egy könyv akár négy-öt helyre 
is kerülhet. Ennek eredménye az, hogy nem 
lehet megtalálni őket. Sok olvasó meghatá-
rozott igénnyel keresi fel a könyvtárat: 
ha nem kapja meg azonnal, amit keres, el-
kedvtelenedik, s holnap talán már vissza 
sem jön. A családi könyvtár jó működésére 
a könyvtáros személye a fő biztositék. Itt 
valamennyi könyvtárosnak foglalkoznia kell 
a gyerekekkel is. Ha viszont a dolgozók a-
nyagi megbecsülése nem tart lépést a velük 
szemben támasztott követelményekkel /hiszen 
ide korántsem kizárólag alacsony igényszin-
tű olvasók járnak/, hogyan találunk megfele-
lő felkészültségű és hozzáállású könyvtáro-
sokat? - Kevésnek látszik a családi könyv-



tárak, de a kétfedelű könyvtárak tervezett 
száma ahhoz, hogy az olvasókat a várható 
tömegekben befogadja. Különösen a gyerekek 
szempontjából indokolt a sűrűbb telepités: 
nekik a fő forgalmi utak keresztezése és a 
jármüvek használata nélkül kell eljutniuk a 
könyvtárba. Ezért alaposan megfontolandó, 
szabad-e a csak gyerekeket kiszolgáló fióko-
kat megszüntetni. Nagyobb épületekben a gye-
rekek ne csak mesekuckót kapjanak, hanem 
maradjon meg a gyerekrészleg önállósága is. 
A felnőtt olvasók ne foglalják el a gyere-
kek helyét! Tartsuk meg, sőt szélesitsük ki 
a gyerekek jogait a könyvtári ellátáshoz, 
ebben kövessük a külföldi példákat. Tisztáz-
ni kell a statisztikai adatszolgáltatás kér-
dését, hogy továbbra is nyomon lehessen kö-
vetni a gyerekek könyvtárhasználatát. A köl-
csönzési idő megállapításánál a gyerekek ér-
dekeit külön tekintetbe kell venni. A csalá-
di könyvtárakban magasan kvalifikált könyv-
tárosokra van szükség, s a fizetésüket is eh-
hez mérten kell megállapítani. 

H a r g i t a i N á n d o r n é : A gya-
korlatból kiindulva kell megközelíteni a 
problémát. Kérdés, hogyan lehet a szolgál-
tatásokat kibőviteni és racionálisan meg-
szervezni? Például hiba, hogy a gyerekkönyv-
tárakban levő hangzó állományt a felnőttek 
nem használják, ezeket mindenki számára hoz-
záférhetővé kell tenni. - A könyvtár vezeté-
sének itEg kell értetnie a fenntartóval, hogy 
a magfelelő könyvtári ellátáshoz feltétle-
nül szükséges a központi könyvtár elhelyezé-
si gondjainak a megoldása, a kerületközi 
könyvtárak felépitése. Mégis, a fejlesztési 
elképzeléseknek a jelen helyzetből kell kiin-
dulniuk, a meglévő adottságokat tudomásul vé-
ve kell kidolgozni. Lehetséges, hogy csaku-
gyan felesleges a létesitendő könyvtárak 
számára állcrrónyt gyűjteni. /A III. kerület 
mostani állományából máris létre lehetne 
hozni egy uj családi könyvtárat/. Egyet le-
het érteni azoknak a könyvtáraknak akár más 
kerületbe való átköltöztetésével, amelyek 
kinőtték helyiségeiket. - Pesthidegkuton 
máris közösen helyezték el az ismeretterjesz-
tő állományt a felnőttek és a gyerekek szá-
mára. A családi könyvtárakban ki kell alaki-
tani legalább egy zugot, ami csak a gyere-
keké. Valószinü, hogy a határvonalat a gye-
rek és a felnőttszolgálat között célszerű 
lesz leszállitani 14 évről 11-12 évre. - A 
szakrészlegek talán mégsem "púpok": az esz-
közök korlátozott volta miatt kellett az e-
rőket koncentrálni, s egy-egy helyen az e-
gész hálózat számára szóló szolgáltatást ki-
fejleszteni. Más kérdés, hogy egy-egy szak-
részleg tényleg a helyén van-e, szükséges-e. 
- Az állcmány elrendezésénél nem kell me-
reven ragaszkodni egyik vagy másik megoldás-
hoz : a családi könyvtárak tematikus cso-
portjainak egyikében-másikában alkalmazni 
lehet a betűrendet is, illetve a hagyományos 
rendben felállitott állományból ki lehet e-

rtelni egy-egy témakör irodalmát. A tapaszta-
lat szerint az olvasók kedvelik és használ-
ják a katalógust. 

K e p e s Á g n e s : Egyetért Bikácsi-
né észrevételeivel. Kiegészítésül annyit, 
hogy a gyerekkori élmények határozzák meg, 
vajon olvasó, s milyen szinten olvasó ember 
lesz valakiből. Ezért nagyon fontos, hogy 
megmaradjon a gyerekek különleges ellátása, 
s ne vigye el más szolgáltatás az erre szánt 
pénzeket. - Sok mindenben igaza van a tanul-
mánynak. Túlzások is akadnak munkánkban. 
Elburjánzottak a könyvtári órák, bár az is 
igaz, hogy ezeket a pedagógusok kérésére 
szervezik. A változtatás indokolt, de a lé-
nyeget nem szabad szem elől téveszteni: 
féltsük, védjük a gyerek érdekeit! A könyv-
tári beszélgetések, meseórák, játékok a nap-
közik egyhangú életét szinesitik. Ha még 
van olyan hely, ahol a gyerekek kötetlenül 
egymás között lehetnek, játszhatnak, beszél-
gethetnek, olvashatnak, ne vegyük el tőlük. 
Félő, hogy az oldott légkör, ami a gyerek-
könyvtárakra jellemző, a családi könyvtárak-
ban veszendőbe megy. Ha igy történnék, ez i-
gen nagy hiba lenne. Elméletileg igaz, hogy 
minden családi könyvtáros egyben gyerekkönyv-
táros is, de nem minden könyvtáros ért a 
gyerekekhez, mert ez alkati kérdés; a gye-
rekirodalomban sem tájékozott mindenki. For-
ditva még könnyebben elképzelhető: a gyerek-
könyvtáros kiszolgálhatja a felnőtteket is, 
mert az átlagosnál jobb a konrnunikációs 
készsége. - Manapság nincsenek olyan lakás-
körülmények, hogy minden otthonban bőséges 
kézikönyvállomány lehessen. Ezért a gyerek-
könyvtárból nem szőrithatja ki a videó a 
könyvet. Lehet, hogy a videóval becsalogat-
juk a gyereket, de ugyanakkor el is vonjuk 
az olvasástól. A rendelkezésünkre álló kis 
alapterületeken ha még videózunk is, hová 
férnek a könyvek? Lesz audiovizuális anyag, 
lesz játék, de lemondunk arról, amit csak 
a könyvtár nyújthat. Kérdéses, hogy az un. 
barna könyvben kifejtett angol tapasztalatok 
érvényesek-e, alkalmazhatók-e a mi viszonya-
ink között? A gyakorlat adhat csak választ 
erre a kételyre, de addig se adjuk fel a je-
lenlegi kicsi könyvtárainkat. 

H a r m a t F e r e n c n é : Kétség-
telen, hogy nem állhatunk meg a fejlődésben, 
de a lépéseket alaposan meg kell fontolni. 
A tanulmány szerint ne vegyük át az iskolai 
könyvtárak szerepét, de ugyanakkor készek 
vagyunk vállalni a művelődési otthonokét; 
ez ellentmondás. - Bátran kell selejtezni, 
mert lehetetlen állapotok uralkodnak könyv-
tárainkban: szinte a használat akadályává 
vált a tul sok könyv. - A KESZ-nek kulcs-
szerepe van: amig nem teremtjük meg a háttér-
szolgáltatásokat, addig nincs családi könyv-
tár. - Ellene van a tematikus felállításnak, 
mert igy a könyvek nem találhatók meg. A 
könyvtári állcmány tükre a katalógus ; hasz-
nálata a körülményektől, az olvasók össze-



tételétől és a szokásoktól is függ. - A 
gyerekkönyvtárakra szükség van; arról azon-
ban lehet vitatkozni, hogy hol huzzuk íreg a 
korhatárt. 

D o b o s P i r o s k a : Nem fogadja 
el a tanulmány stilusát. Hogyan lehet szá-
mon kérni a könyvtárakon a négyzetmétereket? 
Ha a FS2EK tényleg "jó tanuló" volt, akkor 
miért nem tekintették soha annak? Talán mert 
szivósan küzdött az ellátás feltételeinek 
megjavításáért, a szolgálat fejlesztéséért? 
Ezek miatt a megválaszolatlan kérdések miatt 
nem tud mit kezdeni a tanulmánnyal. - Az uj 
koncepció tulajdonképpen azt kivánja az ol-
vasótól, hogy több egységet használjon. -
A központi katalógus sorsa is tanulságos: 
1947-ben már létezett, majd megszüntették 
a könyvtárak önállósulásával. 1957-ben ha-
talmas munkával újra létrehozták. Mielőtt 
most ismét szétvernék, alaposan gondolják 
át sorsát az illetékesek. Ne számoljunk fel 
addig semmit, mig nem tudunk nála jobbat ad-
ni. - Ha az átkölcsönzési állcmány mellett 
nincs gépkocsi, csődbe juthat az egész ellá-
tási rendszer. - Veszedelmes dolog a közpon-
ti szerzeményezés; más kérdés, ha csak a 
beszerzési adminisztrációt akarjuk közpon-

tosítani . - Nem lehet kihagyni a koncepció-
ból a központi könyvtárat /pl. az átkölcsön-
zési állcmány is más megvilágításba kerül a 
központ fényében/. A létesitendő könyvtárak 
állományával kapcsolatban fel kell tenni a 
kérdést : lesz-e türelme az olvasónak addig 
várni, amig az uj könyvtárak polcain ösz-
szeáll a számára szükséges állomány? - Meg-
oldandók olyan gyakorlati kérdések is, mint 
a könyvtárközi kölcsönzési anyagok postázá-
sa, a perlés létjogosultsága, az Új Könyvek 
szerkesztési gyakorlatának módositása, az 
elméleti gyűjtőkör és a gyűjtési gyakorlat 
összehangolása stb. 

* * * * * 

A hozzászólásokra Papp István válaszolt, 
majd - miután az értekezlet baráti beszélge-
téssé oldódott - Kiss Jenő megköszönte a 
résztvevőknek, hogy továbbra is szivükön vi-
selve a könyvtár gondjait, készséggel tettek 
eleget a meghivásnak és gazdag tapasztalata-
ikra alapozva észrevételeikkel hozzájárultak 
a továbblépés irányának kijelöléséhez. Nyug-
állomány ide, nyugállomány oda, volt munka-
társaink segitségére a könyvtár továbbra is 
bizton számithat. 

/P. I-/ 

DOKUMENTUM 

B u d a p e s t 

Kedves Kiss Elvtárs! 

Őszinte köszönettel és örömmel 

lapoztam és lapozom végig újra és újra a Könyvtár 

Budapest Gyűjteményének képsorozatát, metszetmásola-

tait. 

Bízom abban, hogy ez az album 

a gondos képmagyarázatokkal párosulva kitűnő oktatási 

anyag, munkaeszköz lesz: helyesbítéseivel, kritikai 

intelmeivel módszertani hatása is lehet, legyen. 

A munka irányítóinak és a munká-
latokban résztvevőknek további sikerélményeket kívánok. 

Elvtársi üdvözlettel: 



RITKASÁGAINK 
KÉZIRATOS EMLÉKKÖNYVEINKBŐL 

A korábbi századokból fennmaradt emlék-
könyvek - a baráti kör, a rokonok és isme-
rősök által kiválasztott idézetekkel, al-
kalmi versekkel, olykor rajzokkal is diszit-
ve - a kor izlés- és érzelemvilágát tükrö-
ző művelődéstörténeti emlékek. A könyvtár-
ban őrzött ilyen albumokból ezúttal kettő-
re szeretnénk a figyelmet felhivni, melyek 
09-es ritkasággyüjteményünkben találhatók, 
s régiségük vagy magyar vonatkozásuk miatt 
megérdemlik, hogy tudjunk róluk. 

Német és cseh földön keletkezett az 
az emlékkönyvünk,amelybe 1599 és 1601 között 
jegyeztek be német és latin nyelvű emlékso-
rokat diáktársai Christopherus Bruschius 
Egranus számára, aki nevéből itélhetően a 
csehországi Egerből származott. A terrakot-
ta szinü pergamenbe kötött könyvecskét 
1942-ben 200 pengőért vásárolta meg a könyv-
tár. Hosszabb ideje az elveszett müvek kö-
zött tartottuk számon - igy emiitette Hajdú 
Helga is a kéziratainkról 1964-ben készült 
válogatott jegyzékben - mig egy véletlen 
raktári kézbevételkor a közelmúltban más 
raktári jelzeten találtunk rá. A tizenhat 
bejegyzés többsége német nyelvű, mellettük 
néhány Cicero-, Ovidius- és Plautus-idézet 
olvasható. A bejegyzők egyike, Georginus 
Sigismundus Fabricius vaiószinüleg magyar 
származású, Németországban tanuló diák volt, 
aki Augsburgban 1601 szeptemberében lati-
nul irt néhány türelemre intő sort ifjú ba-
rátjának. Emlékkönyvünk egykori tulajdono-
sa feltehetően heves fiatalember lehetett, 
mert egy másik bejegyzés ugyancsak a "pati-
entiát" ajánlja figyelmébe. 

Figyelemre méltóak az album színpom-
pás vizfestményei: angyalos címer, diszes 
öltözetű pár/ tréfás vadászjelenet, sellő 
és végül sárkányölő Szent György művészien 
megfestett alakja, az akvarell mellett és 
az előző oldalon egy német diák kalligrafi-
kus soraival. 

Egy 1818-ból származó hazai emlékkönyv 
feldolgozásánál irodalomtörténeti vonatko-
zásra bukkantunk. A "Mihályházán Zala vár-
megyében" Takács Judith aláirással 1818. 
junius 18-án kelt verses bejegyzés kétsé-
get kizáróan az ekkor már ismert Dukai Ta-
kách Judit /1795-1836/ kezétől származik. 
A Berzsenyivel rokon költőnő ekkor már a 
Keszthelyen 1317-től évente kétszer meg-
rendezett helikoni ünnepségek résztvevője 
volt, versei 1815-től nyomtatásban is meg-
jelentek. Versét férjhezmenetele előtt két 
hónappal irta meg nem nevezett barátnőjéhez : 

"Személlyünk el választani 
Képes a nagy rávulság 
De szivünk frigye örökös, 
S erösbb a szent barátság." 

Az ismeretlen barátnő személyére az 
emlékkönyv egy másik., német nyelvű bejegy-
zése enged következtetni. Ebben "Ludwig 
Asboth" mint szerető testvérbátyja irja a-
lá a címzettnek viszontlátást igérő sorait 
1818. szeptember 23-án. Hogy leánytestvér-
ről van szó, az egy másik, már magyar nyel-
vű bejegyzésből derül ki: "Voltak valaha 
magyar szivek, de most tsak már kevés van; 
azért szeresd hiven a hazádat, hogy lehess 
igaz magyar leány." Az aláiró "Asbóth L." 
Az előzőtől eltérő jellegű kézirás talán 
azzal magyarázható, hogy a német szöveg 
gótbetüs. Ludwig Asbóth azonban csakis a 
későbbi 1848-as honvédtábornokkal lehet a-
zonos, aki ekkor a keszthelyi premontrei 
gimnázium 15 éves tanulója. Atyjának, a 
Georgikon igazgatójának hét gyermeke volt, 
közöttük két leánytestvér, Teréz és Mária. 
Az emlékkönyv tulajdonosa valószínűleg a 
29 éves Teréz lehetett, mivel a kisebbik 
lány ekkor még csak 10 éves volt. 

Az Asbóth-családnak még egy tagjától, 
Gregor Asbóthtól is találunk ez évből Zan-
borban kelt német nyelvű bejegyzést, ő fel-
tehetően Teréz Gergely nevü öccse. A cím-
zett nagynénjének nevezi magát keltezés nél-
küli soraiban Lotte Mudrony. A Mudrony-, 
valamint a Véssey-család több tagja is irt 
az emlékkönyvbe. Emlitésre méltók Ruszék Jó-
zsef keszthelyi apátplébános sorai is. A 
többségükben Keszthelyen és a Somogy megyei 
Vése községben kelt emléksorok közt csak 
három magyar nyelvűt olvashatunk. A német 
mellett egy olasz és egy francia verset is 
tartalmaz Asbóth Teréz emlékkönyve, Belisa-
rio Bulgarini gróf aláirásával, akitől még 
egy német nyelvű, keltezetlen vers is áll 
kötetünkben. 



A könyvecskét két akvarell disziti, az 
egyik aprólékos gonddal festett romantikus 
tájat ábrázol. Figyelmet érdemel a haránt-
alaku album többszinü, klasszicizáló, ara-
nyozott bőrkötése; mindkét tábla közepén 
fincmvonalu tájképpel, zöld selyem előzék-
kel. A lapok aranyozott metszésüek. A qe-

A november 19-i osztályvezetői érte-
kezleten Báthory János számolt be a magyar 
szociológiai szakirodalom számitógépes föl-
dolgozásáról. 1985-től történtek kisérletek 
a szociológiai dokumentációs osztályon a 
"Szociológiai Információ" cimü kiadványunk 
számitógépes előállítására; az 1986. évi 
hárem kötet már ilyen módon készült. A gé-
pesítésre való áttérés célja egyfelől a jö-
vőre való fölkészülés, a "számitógépes gon-
dolkodás" kialakitása, másfelől az évtized-
nyi idő óta összegyűlt késés ledolgozása 
volt. S bár e munka tárgyi feltételei -
egyelőre - közel sem elégségesek, a kitű-
zött célokat - nem kis erőfeszítéssel - si-
került az osztálynak elérnie. A jövőben a 
FSZEK minden kínálkozó lehetőséget megra-
gad, hogy munkatársainkat fölkészítsük a 
majdani gépesitésre, hogy mielőbb csatla-
kozni tudjunk a remélhetően létrejövő orszá-
gos rendszerhez. Az osztályvezetői értekez-
let - az észrevételeket és kiegészitő vála-
szokat meghallgatva - elfogadta a beszámo-
lót. 

November 18-án az együttműködés lehe-
tőségeiről tanácskoztak a Budapest Főváros 
Levéltára, a Budapesti Történeti Muzeum és 
a FSZEK képviselői. Elsőként közös gondozá-
su kiadványok összeállításáról állapodtak 
meg /pl. az 1838. évi nagy árviz 150. év-
fordulójára készülő kiadványról/, s fölvetet-
ték a kooperáció más - később kidolgozandó -
formáinak lehetőségeit is. 

November 18-án az Egészségügyi Dolgozók 
Szakszervezetének kezdeményezésére előzetes 
megbeszélés folyt a szakszervezet és a FSZEK 
között a kórházakban ápolt betegek, illetve 
a kényszerűen lakásukhoz kötött fogyatéko-
sok, idős emberek jobb könyvtári ellátásának 
megszervezéséről. 

Megjelent a FSZEK szerkesztésében az 
"Új videofelvételek" ckmü országos állomány-
gyarapítási tanácsadó jegyzék első számára. 

November 17-én záróértekezlet megtar-
tásával befejeződött a szákfelügyeleti 
vizsgálat a XII. kerületben. y 

A Fővárosi Tanács elnökének utasitása 
a munkaidő jobb kihasználásáról, illetve 
ennek követelményeiről rendelkezik. A2 
osztályvezetők, könyvtárvezetők feladata 
ezzel kapcsolatban, hogy alaposan mérlegel-
jék munkatársaik beiskolázásának feltétele-

rincre "Angenerima Erinnerungen"/kellemes 
emlékek/ feliratot aranyoztak. Többszinü 
bőrrel bevont karton tok tartozik a kötet-
hez, mely 1942-ben 160 nengőért Faragó an-
tikváriumából került hozzánk. 

Klinda Mária 

KRÓNIKA 
it, azaz csak azokat küldjék tanfolyamra, 
továbbképzésekre, akik maradéktalanul meg-
felelnek a tanulmányi követelményeknek, il-
letve ha képzésük elsőrendű intézményi ér-
deket szolgál. 

Klinda Mária elkészitette a központi 
könyvtár 09-es anyagának fölmérését, s ki-
dolgozta a további teendőkre vonatkozó ja-
vaslatait. A téma december hónapban osztály-
vezetői értekezlet elé került. 

A Minisztertanács állásfoglalása értel-
mében 1987. április l-ig a munkáltatói el-
határozáson alapuló béremelés nem lehetsé-
ges. Ezzel összefüggésben az intézmény ve-
zetése az osztályok és főkönyvtárak önálló 
bérgazdálkodásának jogkörét további intéz-
kedésig fölfüggesztette. 

December 1-én megtartotta első ülését 
az a munkabizottság, amelynek feladata, hogy 
segitse, módszertanilag támogassa a családi 
könyvtárak állcmányalalcitó munkáját. 

Emberi mulasztás és fegyelmezetlenség 
következtében tüz pusztitott a Török Flóris 
utcai XX/3. számú fiókkönyvtárban. Az intéz-
mény vezetése fölhivja az osztályvezetők és 
könyvtár igazgatók figyelmét, hogy a legszi-
gorúbban tartsák és tartassák be a tűzvéde-
lem szabályait. 

December 1-én szakfelügyeleti vizsgá-
lat kezdődött a XX. kerület könyvtáraiban. 

A december 15-i főkönyvtár igazgatói 
értekezlet napirendjén hárem témakör sze-
repelt: 1. az idei jelentések, valamint az 
1987-es munkatervek elkészitése; 2. tájé-
koztatás a KESZ induló szolgáltatásairól; 
3. a hálózatban készülő analitikus föltáró 
eszközök épitése. 



EZ TÖRTÉNT 
Október 7-én "Liszt Ferenc zenedélután" 

szinhelye volt a XIV/2. számú könyvtár, a~ 
hol a körzet iskoláinak tanulói emlékeztek 
meg a nagy magyar zeneszerző születésének 
175. évfordulójáról. A méltató előadáshoz 
okosan, fölkészülten hozzászóló kisdiákok 
könyvjutalomban részesültek; a legaktivabb 
csapatot a Május 1. ut 9-15. szám alatti 
Általános Iskola küldte. - 14-én "Báthori 
és a törökvilág" ciimel csoportos vetélke-
dő volt az Ilka utcában. A nehezebb kérdé-
sek megoldásához a tizenkét versenyző nyil-
vánvalóan fölhasználhatta a könyvtárban 
megtalálható irodalmat. Ilyenformán Répási-
né Szebeni Márta könyvtárvezető és Skultéti 
Irén gyermekkönyvtáros a legtermészetesebb 
módon kapcsolta össze a történelmi ismeret-
szerzést a könytárhasználati jártasság ki-
alakításával . - Október 21-én - egyelőre 
tizenöt tagu - Könyvtárbarátkör alakult a 
zuglói 2-es könyvtárban. A nyitó foglalko-
záson az ismerkedés és a program megbeszé-
lése után a résztvevők rögvest kinyilvání-
tották első számú óhajukat: szeretnék meg-
ismerni a legfrissebb könyvujdanságdkat. 
Érdeklődésük megkönnyiti a könyvtárosok 
dolgát, hiszen az olvasóvá nevelés első 
lépcsőfoka, a könyv iránti kiváncsiság már 
megvan a gyerekekben. - Még mindig az Ilka 
utcai könyvtárról, de az október 27-i ren-
dezvény szinhelye ezúttal a XIV/3. számú 
pártkörzet helyisége volt. Itt zajlott le 
a Hazafias Népfront klubja számára a "Zug-
ló helytörténete" cimü vetélkedő. A kérdé-
sek összeállítását, a forgatókönyv elkészí-
tését és a játék levezetését a könyvtár 
munkatársai vállalták. A kérdéscsoportok 
magukba foglalták Zugló históriáját, föld-

rajzi adottságait, közlekedését, nevezetes 
épületeit, muzeumait, szórakozási lehetősé-
geit stb. A hárem öttagú csapat - népes 
szurkolótábor figyelme mellett - ötven kér-
désre válaszolt. A hangulatos klubdélutánt 
zenei betétek szinesitették, amelynek ösz-
szeállitása a X. kerületi főkönyvtár zenei 
részlegének munkatársait dicséri. 

A XVII/2. számú könyvtárban október 
15-én harminckét IV. osztályos kisdiák is-
merkedett az állcmány újfajta elrendezésé-
vel. Szamosné Kollár Ágnes a könyvtárbemu-
tatót is ujmódon oldotta meg, Köves Erzsé-
bet módszerével /Gyermekfoglalkozások Bu-
dapesten. 1981. BMK./, ami először meglep-
te ugyan a gyerekeket, ám azok, akiknek 
volt már némi könyvismerete, hamar belejöt-
tek a "deminójátékba". A másik két bemutató 
foglalkozás /október 29-én és 30-án/ is a 
régi tapasztalatot erősitette meg: azok a 
gyerekek, akik már régebb óta könyvtári ta-
gok - nyomban föltalálják magukat a köny-
vek- első pillantásra kétségtelenül kiis-
merhetetlennek tetsző - világában. 

Soroksáron, a XX. kerületi könyvtár-
ban járt október 10-én a Sodronyos utcai 
Általános Iskola Pöttcm-szinpada. A "tár-
sulat" uj bemutatóra készülve Benedek Elek 
"Két bors ökröcske" cimü meséjének dramati-
zált változatával ismerkedett meg. Október 
14-én ugyanitt Geiger Jánosné 51 gyermekkel 
tett kisérletet arra, miként tudják zenei 
élményeiket /Liszt és Vivaldi müvei nyemán/ 
rajzban ábrázolni. A II. és III. osztályos 
tanulók - akik a játék kedvéért nem ismer-
hették a meghallgatott zenemüvek cimét -
- meglepően remek érzékkel ismertek rá a 
hallottak hangulatára. 

M.L.M. 

KÖZÉPISKOLÁSOK AZ AKTOTÉKÁBAN 

November 3-án, a Művészeti Ifjúsági 
Tájékoztató gimnazista fiataljait láttuk 
vendégül a kőbányai artotékában. A Művésze-
ti Ifjúsági Tájékoztató a Műcsarnok, a Bu-
dapest Galéria, a Képző- és Iparművészek 
Szövetsége és a FSZEK kőbányai főkönyvtára 
artotékájának közös szervezésében május óta 
működik. Tagjai, Budapest valamennyi gimná-
ziumából két érdeklődő tanuló - iskolájuk 
képviselője - akik vállalták a "követ" sze-
repét. A rendezvények célja, általuk friss 
információval ellátni a középiskolásokat a 
kortárs képzőművészeti élet eseményeiről, a 
kiállításokról. A résztvevő fiatalok igen 
érdeklődők a képzőművészet iránt, igy szá-
mukra egy-egy összejövetelen külön progra-
mot is szervezünk /tárlatvezetés, műterem-

látogatás, videofilm vetités, előadás stb./. 
Novemberben a kőbányai főkönyvtárba invitá-
ló programot állitottunk össze. A novemberi 
kiállításokról szóló programajánlat után 
bemutattuk a könyvtár művészeti szakrészle-
gét, a vizuális gyűjteményt és az artotékát. 
Végül Banga Ferenc "K.Z." cimü müvével is-
merkedtünk, hiszen februárban müteremláto-
gatást tervezünk a művésznél. A beszélge-
tést dr. Krunák Éhese művészettörténész ve-
zette. A kezdeti elfogultság után mindenki 
nagy élvezettel mondta el gondolatait a 
műalkotásról. Szó kerülhetett a beszélgetés 
során a mü felépítéséről, ikonográfiái meg-
jelenítéséről, grafika technikájáról. 

Vazinay "ária 



"FEKETE ISTVÁN ÉS ÉN" 
Minden évben - irtmár hat esztendeje -

mint egy nagy ünnepre készülünk a XIII/3-as 
számú gyermekkönyvtárban az "...és én" ci-
mü sorozat esedékes epizódjára. Idén Feke-
te István müveivel ismerkedtünk: valameny-
nyi könyvét bemutattam, ismertettem; meg-
beszéltük azok fontosabb részeit, fejezete-
it. A felkészités során megismerkedtünk 
Valló László nemrégiben megjelent "Emlékké 
válok nagam is" cimü könyvével, részleteket 
olvastam fel belőle, ami nagy hatással volt 
a gyerekekre. 

Magam is izgalatmal vártam a hatást, 
vajon milyen "művészeti" alkotások szület-
nek Fekete István müveinek ihletésére. Az 
eddigieknél sokkal több, összesen 216 alko-
tás készült, ezekből 191-et állitottunk ki 
a XIII. kerületi Őttörőházban. Vagyis a 
könyvtár, az iskola és az üttörőház pedagó-
giai együttese végezte közös munkáját az 
esztétikai nevelés érdekében. 

Nagy elismeréssel szólt a kiállításról 
az iró özvegye, aki három külön dijat adott 
az általa legszebbnek tartott képek készítő-
inek. összesen 19 dijat és 22 ajándékot osz-
tottunk ki a legsikeresebb pályázóknak; 
Valló László pedig saját könyvét dedikálta. 

A kiállitást - mint minden évben -
Gergely Amália, az üttörőház igazgatója 
nyitotta meg; köszöntője után műsor hang-
zott el: Fekete István két verse, két gi-
társzám és egy részlet "ősz" cimü elbeszé-
léséből. Dr. Szij Rezső művészettörténész 
beszédében hangsúlyozta, mennyire fontos 
és jó, hogy vannak ilyen szemet gyönyörköd-
tető alkotások, és ilyen tárlatok - a gye-
rekek munkáiból, s az ő javukra. 

Hogy milyen sikere volt a kiállítás-
nak? Arról az odalátogatók számolhatnának 
be, például azok háromszázan, akik már el-
ső nap felkeresték a XIII. kerületi Úttö-
rőházat. _ . 

Fenyves Maria 

OKTATÁSI HÍREK 
November 19-én intézményünk 23 fiatal 

munkatársa tett alapfokú könyvtárkezelői 
vizsgát a VI. kerületi főkönyvtárban. Heten 
értek el "kiválóan megfelelt", tizenketten 
"jól megfelelt", négyen "megfelelt" ered-
ményt. A vizsgabizottság elnöke Szabó Sán-
dor volt. 

November 12-én a XVII. kerületi főkönyv-
tár munkatársai Kecskeméten tanulmányi kirán-
duláson vettek részt. 

HÍREK 
PÁRTHÍREK 

December 2-án taggyűlést tartottunk, ame-
lyen Kapitány Gábor szociológus "Érték-
rendszer, értékválság" cimmel tartott elő-
adást. 

A párttagság megvitatta a Központi Bi-
zottság november 19-20-i határozatát. 

SZEMÉLYI HÍREK 
K i t ü n t e t é s 

Biró Irén, az I. kerületi főkönyvtár gyermekrészlegének 
vezetője nyugdijba vonulása alkalmából SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT 
kitüntetésben; Pelikán Béláné anyagraktáros, a számviteli osz-
tály munkatársa nyugállományba vonulása alkalmából a FSZEK 
Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesült. 

Á t h e l y e z é s 

Aknay Tibor könyvtárost, a propaganda és kapcsolatszer-
vezési osztályról az V. kerületi főkönyvtárba mb. csoportve-
zetőnek helyezték át. 

Ú j m u n k a t á r s a k 

Gerő Péter számitógépes szakember /titkárság/, Pinke 
Lászlóné osztályvezető /számviteli osztály/, Prihoda Jánosné 
könyvtáros és Zupku Enikő könyvtáros /XVIII. kerületi főkönyv-
tár/. 



N y u g d i j b a v o n u l t a k 

Gera András gépkocsivezető /üzemfenntartási osztály/, 
Ignácz Jánosné raktárkezelő /XVI. kerületi főkönyvtár/ és 
Pelikán Béláné anyagraktáros /számviteli osztály/. 
Egészséget és jó pihenést kivánunk! 

S z ü l e t é s 

Budinszky Béláéknak /üzemfenntartási osztály/ Anikó 
nevü kislányuk, Ferencz Andrásnénak /raktári osztály/ 
András nevü kisfia és Hernádi Miklósnénak /központi olvasó-
szolgálati osztály/ Boldizsár nevü kisfia született. 
A szülőknek és a kisbabáknak jó egészséget kivánunk! 

BETÖLTETLEN ÁLLÁSHELYEK . 

Szerzeményezési és 
feldolgozó osztály 

külföldi szerzeményező 
/fizetés: megegyezés 
szerint/ 

felsőfokú, 
angol nyelvtudás 

I. ker. főkönyvtár olvasószolgálati könyv-
táros 
•/fizetés: max. 4.800.-/ felsőfokú 

III. ker. főkönyvtár 

III. ker. főkönyvtár 
gyermekrészlege 

feldolgozó könyvtáros 
/fizetés: max. 5.400.-/ 

gyermekkönyvtáros 
/fizetés: max. 4.900.-/ 
/szerződéses állás!/ 

felsőfokú 

felsőfokú 

XI. ker. főkönyvtár feldolgozó könyvtáros 
/fizetés: max. 6.100.-/ 
/alkalmanként olvasószol-
gálati munkát is kell 
végezni !/ 

felsőfokú 

XII. ker. főkönyvtár olvasószolgálatos 
/fizetés: max. 5.650.-/ 
/szerződéses állás!/ 

felsőfokú 

XIII. ker. főkönyvtár néprajzi szakrészlegben 
könyvtáros 
/fizetés: max. 5.250.-/ 
/szerződéses állás!/ 

felsőfokú 

XIII. ker. főkönyvtár feldolgozó könyvtáros 
/fizetés: max. 5.350.-/ 
/szerződéses állás!/ 

felsőfokú 

XIII. ker. főkönyvtár kölcsönző könyvtáros 
/fizetés: max. 4.200.-/ 

közép- v. felsőfokú 

XV. ker. főkönyvtár kölcsönző könyvtáros 
/fizetés: max. 4.900.-/ 

közép- v. felsőfokú 

XVI. ker. főkönyvtár olvasószolgálatos 
/fizetés: max. 6.000.-/ 

felsőfokú 


