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TIZENHÁROM KÉRDÉS A KÖZPONTI ELLÁTÓ SZOLGÁLATRÓL 

Mi a KESZ legfőbb célja? 
Ugyanaz, ami valamennyi könyvtáré: 

csökkenteni a teljesiiletlen olvasói kéré-
sek számát. Elérni, hogy a "nem tudom ad-
ni" minél többször módosuljon "holnap tu-
dón adni"-ra, és ezáltal az olvasó is, a 
könyvtáros is jobban érezze magát. 

Mi a KESZ? 
A KESZ reciprok könyvtár. Fordítottja 

az "igazi" könyvtárnak: a legritkábban i-
génybe vett dokumentumanyagra forditja a 
legnagyobb gondot, a mérsékelten keresettek-
re mérsékeltet, a tömeges olvasmányigények-
kel pedig egyáltalán nem foglalkozik. Kie-
gészítője tehát a könyvtáraknak: együtt al-
kotnak kerek egészet. Sietve hozzáteszem: 
a hasonlat sántit, mert a KESZ nem könyv-
tár, hanem szolgálat. Háromféle tevékenysé-
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get is magába olvaszt, bár módositva: a 
központi címjegyzékét, a "létesitendő" 
gyűjteményét és a duplumraktárét. 

A KESZ a saját állományából fogja az 
igényeket kielégiteni? 

Csak részben, ott, ahol ez a legrövi-
debb, leggyorsabb és leggazdaságosabb ut. 
De nem kevésbé fontos feladata, hogy közve-
títsen a könyvtárak között. Ennek érdekében 
vette át a Központi Cimjegyzék vezetését; 
arra törekszik, hogy a könyvek központi ka-
talógusa állandóan naprakész legyen, és 
felzárkózzék hozzá a többi dokumentumtípus 
központi nyilvántartása, beleértve a rrost 
induló gyűjteményeket, például a videót. 

Az uj esztendőt uj, figyelemkeltőbb fejléccel kezdi 
a Könyvtári Hiradó. Reméljük, nem csak a megváltozott kül-
ső, de számról számra a tartalcm is megnyeri érdeklődésüket 
és tetszésüket. 

A szerkesztő bizottság 



Milyen saját állománnyal rendelkezik 
a KESZ? 

Hálózatközi kölcsönzési állománya két 
nagy gyűjteményből alakul ki: a "létesíten-
dő" könyvtárák anyagának egy részéből, /u-
gyanis belátható időn belül - sajnos - nem 
várható uj nagy könyvtár létrehozása/ és a 
"duplum" pinceraktáraiból válogatott köny-
vekből. Ezenkivül rendelkezésre áll a leg-
fontosabb folyóiratok /több mint 100 cim/ 
többé-kevésbé teljes sorozata. 

Milyen gyarapitást folytat a KESZ? 

Rendszeresen beszerzi azokat a müve-
ket, melyek túllépik a családi könyvtárak 
gyűjtőkörét. /Ezt a HEX) által szervezett 
gyarapitási bizottság állapitja meg/. Külö-
nös gondot fordit azokra a könyvekre, me-
lyeket még a főkönyvtáraknak sem indokolt 
beszerezniük, a várható csekély kereslet 
miatt. Ezek jegyzékét a KESZ az Új Könyvek 
kézhezvétele előtt összeállítja, és közli 
a főkönyvtárakkal, hogy a megrendelésnél 
ennek ismeretében dönthessenek. Fokozottan 
figyelemmel kiséri a KESZ az Űj Könyvekbe 
nem kerülő müveket, beszerzésükről a fő-
könyvtárakat rendszeresen tájékoztatni 
fogja. A jegyzékek alapján a könyvtárak 
dönthetnek, hogy maguk is beszerzik-e eze-
ket a könyveket, vagy a KESZ példányára ha-
gyatkoznak. Az esetek többségében ez ele-
gendőnek látszik. 

Hogyan áll a KESZ működésének egyéb 
feltételeivel? 

Gyengén, de bizakodva. Jóváhagyták a 
pesterzsébeti volt mozi átépitési terveit, 
a könyvek és folyóiratok már most is ott 
vannak, átépités után a jelenleg ötfelé 
szórt munkahelyek is odakerülnek. A műkö-
déshez szükséges gépek /másológép, számitó-
gép stb./ jelenleg még hiányoznak. A lét-
számunk jelenleg öt főfoglalkozású könyv-
táros és két részfoglalkozású raktáros. 
/Sokan valamiféle mammut-szervezetnek kép-
zelnek minket; a valóság több mint szerény./ 

Lesz-e változás a Központi Cimjegyzék 
működésében? 

A legfontosabb tervek közhelyként 
hangzanak: a KC-nek naprakészen, megbízha-
tóan kell működnie. Továbbá a könyvek nyil-
vántartásán kivül ki kell egészülnie más 
dokumentumtípusokkal is. Ahol ez a semmiből 
való kezdést jelenti, célszerű lenne számi-
tógéppel indulni. A szolgáltatások uj rend-
szere minden bizonnyal egynéhány tartalmi 
és szervezeti változtatást, esetleg szüki-
tést is indokolttá tesz, ezekkel azonban 
csinyján kell bánnunk. Tiszteljük az öre-
geket, még akkor is, ha azok katalógusok, 
a KC pedig tisztes öreg. Minden lényegi 
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változtatást szeretnénk a használók széles 
körében megvitatni, hogy az elhamarkodott 
és nehezen jóvátehető lépéseket elkerüljük. 

Hogyan .férhetők hozzá a felsorolt szol-
gáltatások? 

Egyelőre a korábbi, hagyományos módon: 
a Központi Cimjegyzék dolgozói felveszik a 
kérést, megadják a lelőhelyet, ha a könyv 
a volt "létesitendő" állományában található, 
a szokásos módon eljuttatják. Tavasztól, 
terveink szerint május elejétől, uj eljárást 
vezetünk be: nem a lelőhelyet adjuk meg, ha-
nem mi imagunk gondoskodunk a kért dokumen-
tum megszerzéséről és a kérő könyvtárba va-
ló eljuttatásáról. Ha a kért könyv, folyói-
rat vagy videokazetta a KESZ állományában 
megtalálható, akkor a kerületi főkönyvtára-
kat /és a fiókkönyvtárak egy részét/ 48 ó-
rán belül kiszolgáljuk, egyébként a lehető-
ségek szerint, elfogadható időn belül. Eh-
hez három dolgot kell megvalósítanunk : kül-
döncöket állitani munkába, rendezni és fel-
tárni a könyvállományt, naprakész állapot-
ba hozni a központi címjegyzéket. Szolgál-
tatásainkat a hálózat minden könyvtára i-
génybe veheti, főkönyvtárak és fiókkönyv-
tárak egyaránt. 

Mire nem képes a KESZ? 
Csodákra. A váratlanul felfutó tömeg-

igények kielégítésére nem tud vállalkozni, 
ez - ugy véljük - nem is feladata. 

Egy kényes kérdés: nem sérti-e a KESZ 
tevékenysége a könyvtárak önállóságát? 

Nem. A KESZ szolgáltatni akar és szol-
gáltatásainak minőségével győzni meg part-
nereit, -hogy érdemes igénybe venni, hasz-
nos és kifizetődő rá támaszkodni. 

Minek örülne legjobban a KESZ? 

Ha a hálózat könyvtárai ugy tekintenék, 
mint saját, helyileg távol levő, de könnyen 
elérhető letéti raktárukat, ahol a kevesek 
által keresett állományukat tárolják, s me-
lyet sürün igénybe is vesznek. 

Melyek a KESZ gondjai? 

A Könyvtári Hiradó szűkös terjedelme 
miatt nem áll módunkban válaszolni. 

Milyen más konkrét tervek vannak még? 

Felsorolás helyett talán célravezetőbb 
lenne, ha egy-egy uj szolgáltatás bevezeté-
se előtt ismertetnénk esetről-esetre annak 
konkrét tartalimát és mikéntjét. Örülnénk, 
ha a Könyvtári Hiradó erre esetenként lehe-
tőséget adna. 

/A kérdéseket feltette és a válaszokat 
megadta:/ Katsányi Sándor 



KÍSÉRLET EGY HEGYVIDÉKI KISKÖNYVTÁRBAN 

A fent jelzett Xll/2. szánu kiskönyv-
tár a XII. kerület peremén, családiházas kör-
nyezetben működik. Kezdetben a körzeti párt-
-alapszerv egyik helyiségében folyt a köl-
csönzés, 1983 őszén azonban sikerült leköl-
tözni a házban megüresedett üzlethelyiségbe. 
A kedvezőbb lehetőségek következtében az ol-
vasók száma emelkedett. Jelenleg az olvasói 
létszám 182; 142 felnőtt és 40 gyermek. A 
felnőtt olvasók zcme 50-60 év feletti. A 
könyvállomány kb. 3700 kötet, ennek egyötö-
de ifjúsági irodalom, egyötöde ismeretter-
jesztő, a többi szépirodalom. 

1985 őszén hárem hónapig helyettesitet-
tem a könyvtárban, igy amikor 1986 áprilisá-
ban véglegesen odakerültem, már átfogó ké-
pem volt mind az olvasókról, mind a könyv-
állományról, valamint az ottani lehetőségek-
ről és igényekről. Ennek megfelelően - a 
főkönyvtár vezetőjével történt megbeszélés _ 
után - megkezdtem a könyvek átcsoportosítá-
sát, a témacsoportok kialakítását. Itt meg 
szeretném jegyezni: nem hiszem, hogy minden 
könyvtárra egyaránt érvényes csoport-cimsza-
vakat kellene bevezetni. A csoport-beosztá-
sokat minden könyvtárnak a saját könyvállo-
mánya és olvasórétege szerint kellene kiala-
kítania. Előnye a csoport-beosztásnak, hogy 
a csoportok variálásával, a szükségletek-
nek megfelelő uj csoportok létrehozásával 
nagyfokú rugalmasság érhető el. Természete-
sen igen sok lesz a minden könyvtárban kö-
zösen előforduló csoport-cimszó. 

Könyvtáramban nem igazodtam semmilyen 
már meglevő csoportosításhoz vagy mintához, 
kizárólag az itteni olvasói igényekhez és a 
rendelkezésemre álló könyvállományhoz. A 
könyvtári polcok egy része eredetileg gyer-
mekkönyvtár számára készült, igy a legalsó 
könyvsorok - főképpen az idősebbek számára -
hozzáférhetetlenek, és ezáltal kihasználat-
lanok voltak. Ezért a teljes könyvanyag 
egy sorral feljebb került, a felső sor a 
polcok tetejére. A legalsó sorokba kerültek 
a versek, a kötelező olvasmányok, az ifjusá-
ismeretterjesztők, vagyis azok a könyvek, 
amelyeket elsősorban a fiatal olvasók hasz-
nálnak. A szerzői betűrendben levő szépiro-
dalomból kiemeltem az életrajzokat, mivel 
ezeket sokan keresik /részletes beosztást 
lásd lejebb/, de nem emeltem ki a szintén 
keresett történelmi legényeket, mert ez a 
szépirodalmi könyvállományt erősen lecsök-
kentette volna. Ehelyett készitettem egy 
listát azokról az Írókról, akik számottevő 
történelmi regényeket irtak, e listát a 
könyvtárban kifüggesztettem. Az ismeretter-
jesztő anyagból /főleg az útleírásokból/ 
átemeltem a szépirodalomba olyan könyveket, 
amelyek a szerző általános munkásságát fi-
gyelembe véve jobban illettek a teljes élet-

műbe /pl. Boldizsár Iván, Fehér Klára, 
Ignácz Rózsa kötetei/. Természetesen van még 
egy külön "Krimi és kémtörténetek" polc, 
valamint egy külön polc a sci-fi könyveknek. 

A hagyományos szakrendben levő ismeret-
terjesztő müveken belül - az olvasói igények-
hez igazodva - kiemelt csoportok pl. Kiskert; 
Kutyákról szóló könyvek; Atom, űrkutatás. 
Legnagyobb az életrajzi csoport, ennek fel-
osztása: Képzőművészet - Zene - Film és 
Szinház - Sport - Irodalom. E csoportokon 
belül a könyvek nem szerzői betűrendben van-
nak elhelyezve, hanem aszerint, hogy kiről 
szólnak. így egyimás mellé kerülnek a külön-
böző szerzőktől származó, azonos hires embe-
rekről szóló könwek, és akkor is mecrtalálha-
tók, ha szerzőjüket történetesen nem ismerem. 
Egy helyre kerülnek a Petőfiről vagy József 
Attiláról szóló müvek, nem kell őket külön-
böző polcokról összeszedni. A 9-es szak: 
ókori történelem - Európa történelme - Ma-
gyar történelem, kiemelve a Fasizmus, Máso-
dik világháború csoport /utána a "Tények és 
tanuk" sorozat/, végül a történelmi életraj-
zok. Az útleírásoknál felmerült az az elkép-
zelés, hogy azokat lehetne földrészek sze-
rint csoportosítani. A szerzőt nem ismerve 
ez a mód esetleg ímegkönnyithetné egy Irán-
ról vagy Kínáról szóló könyv megtalálását. 
Az elképzelést azonban elvetettük, maradt 
a szerzői betűrend. 

A katalógusokat problémás esetekben 
csak én használom. A felnőtt katalógusban 
betűrendben együtt van a szépirodalom és az 
ismeretterjesztő. Csak az útleírásokat emel-
tem ki a könnyebb eligazodás és a könyvek 
viszonylag nagy száma miatt. 

Az ifjúsági anyagnak külön katalógusa 
van, csak ritkán használom, mert a megfele-
lő csoport-beosztás megkönnyíti az eligazo-
dást. A Városmajor utcai gyermekkönyvtár a-
nyagából átvettem száz kötetet, ezzel kissé 
felfrissítve az állományt. A csoportok nagy-
részt igazodnak a gyermekkönyvtárakban ré-
gebben bevezetett címszavakhoz : Történelmi 
regények - Kalandregények - Gyermek- és if-
júsági regények - Állattörténetek - Mesék, 
mondák - Leporellók - Ifjúsági ismeretter-
jesztő. Új csoport az "Ifjúsági klassziku-
sok" /Cooper, May Károly, Verne stb./. A 
sorozatokat is kiemeltem /Csikós sorozat, 
Pöttyös sorozat, Delfin sorozat/, ezeket, 
valamint a történelmi és kalandregényeket 
a felnőttek is olvassák; a "csíkosakat" és 
"pöttyösöket" főleg idősebb nőolvasók. A 
felnőtt és az ifjúsági könyvanyag különben 
sincs a kölcsönzés szempontjából elválaszt-
va, kiskorúak is viszik a felnőtt anyagot. 

A könyvtárba járó folyóiratokat is 
kölcsönzőm, természetesen nem a legújabb 
számokat, hanem az utolsó évfolyam régebbi 



hónapjait. A kikölcsönzött folyóiratokról 
nyilvántartást vezetek, amely az olvasó 
tasakjában van. 

A nálam nem található és keresett köny-
veket előjegyzésbe veszem, ha lehet, kihozom 
a főkönyvtárból, a központi KC katalógusához 
is irányitottam már olvasókat tájékozódás 
céljából. 

A Könyvtári Hiradó "A jelszót mindenki 
ismeri" cimü októberi cikkében jelzett kö-
vetelményt - hogy a csoportbeosztást mind 
a könyveken, mind a katalógusban jelezni 
kell - jó kezdeményezésnek tartan, de ez 
csak stabil könyvanyag esetében lehetséges. 
A XII/2. számú könyvtár anyagát előbb-utóbb, 
ha erre majd mód nyilik, legalább 40-50 
százalékban cserélni kell, ha állandó olva-
sóinkat ki akarjuk szolgálni. Addig a fő-
könyvtárral egyetértésben, ugy próbáljuk a 
hiányokat pótolni, hogy a régebbi /1984-85/ 
Könywilágoliból kiirok olyan könyveket, a-
melyekről - saját katalóguscjrmal való ösz-
szevetés után - megállapitom, hogy nincse-
nek meg, és ezeket, ha mód van rá, átenge-
dik nekem. Ez persze csak hézagpótló megol-
dás, de segit áthidalni a nehézségeket. 

Szép, de megvalósítatlan terv maradt 
az a már régebbi könyvtárosok által is fel-
vetett ötlet, hogy a könyvtárhoz vezető szé-
les, erkélyszerű folyosón, melyről kilátás 
nyilik a gazdagréti lakótelepre és a he-
gyekre "szabadtéri olvasót" lehetne beren-

dezni, egy kis asztallal, pár székkel, né-
hány könyvvel és folyóirattal, főleg az i-
dősebbek részére. Ez az elképzelés azonban 
a mult nyáron nem valósult meg. 

Végezetül még két gondolat. Az egyik: 
kiskönyvtárakban /maximum 10.000 kötetig/ a 
könyvek csoportok szerinti beosztását jónak 
és hasznosnak Ítélem", kételyeim vannak a-
zonban abban az irányban, hogy vajon az en-
nél nagyobb könyvtárakban beválik-e ez az 
elgondolás. Vajon nem zavarja-e a tájékozó-
dást, a könyvek közötti eligazodást? A má-
sik: Kiss Jenő főigazgató a Hiradó szeptem-
beri szánéban, majd Papp István a noverrbe-
ri számban is kiemeli a könyvtáros szemé-
lyének fontosságát. Ugyanez a gondolat visz-
szatér à szeptemberi Hiradó 5. oldalán is, 
ahol egyes hozzászólók szerint "nem annyira 
az állomány tematikus elrendezése a döntő, 
hanem a könyvtáros szemlélete". Én még azt 
is hozzátenném, hogy egyénisége és kapcso-
latteremtő készsége! Ugyancsak az emiitett 
helyen olvasható, hogy "a legnehezebb, de 
legfontosabb feladat a ... dolgozók felké-
szítése ... e sokkal nagyobb követelményeket 
támasztó munkára". A legfőbb nehézséget 
éppen ebben látom. A "családi könyvtár" 
csakis ugy lehet sikeres és életképes, ha 
ott olyan könyvtárosok dolgoznak, akik ké-
pesek ezt a "családias" légkört megterem-
teni. 

Molnárné Vásárhelyi Edit 

A GYERT'IEKKÖIIYVTÁROSOK VÉLEMÉNYE I. 

A FSZEK hálózatának fejlesztési irányai 
cimü tanulmányban foglalt gondolatokról a 
gyermekkönyvtárosokkal hárem csoportban be-
szélgettünk. Ezeken a fórumokon valamennyi 
résztvevő elmondhatta véleményét, javasla-
tait az anyag egészével kapcsolatban. Ter-
mészetesen elsősorban a gyermekszolgálatot 
érintő problémák merültek fel. A hárem meg-
beszélésen összesen harmincegy hozzászólás 
hangzott el. Ezért az alábbiakban csak rö-
viden, a lényeges gondolatokat összefoglal-
va, jegyzckönyvszerüen számolunk be az el-
hangzottakról . 

P a p p I s t v á n : A tanulmány sti-
lusa szándékosan provokativ, vitára, gon-
dolkodásra akart ösztönözni. Az anyag ké-
szítői nem gondoltak szervezeti változtatás-
ra, hanem egy hosszú távú mozgás irányának 
kijelölését tűzték ki célul. A gyermekszol-
gálat integrálására csak akkor kerül sor, 
ha valahol átépités, vagy átalakitás kap-
csán erre a helyi adottságok lehetőséget 
adnak. Cél az, hogy ne legyenek felnőtt-
könyvtárak gyerekszolgálat nélkül, de ezen 
kivül legyenek még gyermekszolgálati pon-
tok. A gyerekek önálló ellátásából ideológi-
át csinálni hiba volna. A gyerekkor hatá-

rának megvonása 14 éves korral merev dolog, 
igényeik és fejlettségi szintjük szerint a 
könyvtár egészét rendelkezésükre kell bo-
csátani. A kérdés az, hogyan lehet ugy 
megoldani mindezt, hogy a felnőttek és a 
gyerekek ne zavarják egymást? 

P a t a k i F e r e n c n é : A gyer-
mekkönyvtárosok azt hiszik, és azért dol-
goznak, mert az olvasás megszerettetése 
gyermekkorban fontos, az ekkor szerzett ol-
vasmányélmény egész életre kihat. A terve-
zet szerint egy jól kipróbált szervezetet 
akarunk egy ki nem próbált ujjal kicserél-
ni. A családi könyvtár a régi népiskolára, 
az osztatlan tanitásra emlékeztet. Általá-
nos bevezetése előtt alapos kísérletekre 
lenne szükség. 

B ó t a G y u l á n é : A gyermekkönyv-
tári munka különleges módszereket kiván, és 
erre nem minden könyvtáros alkalmas. A fel-
nőtt- és gyermekkönyvtári együttműködés egy 
épületben jól megvalósítható, de a kénysze-
rű koedukáció bajt is okozhat. Nem minden 
gyerek zavarja a nés életkorú embert, de 
a kamaszkor nehéz ilyen szempontból: a ka-
maszok zajosak, nyugtalanok. A családi 
könyvtárban bármit elvihet a gyerek a polc-



ról /pl. A. Christie/. A könyvtárak egyé-
ni arculatának kialakitása fontos, de ennek 
nem a "családiasitás" az utja. A gyermek-
könyvtárak eddig is szerves részét képez-
ték a könyvtári rendszer egészének, hiszen 
a leendő felnőttkönyvtári olvasókat nevel-
ték. A gyermekkönyvtár nem veszi át az is-
kolai könyvtár feladatát, csak az iskolai 
feladatok célkitűzéseinek megvalósítását 
segiti. A gyermekkönyvtár az iskolákkal-
való kapcsolat nélkül nem tud dolgozni. 

M h h á l y i I m r é n é : A gyerek 
nem kicsinyített felnőtt, ezért külön foglal-
kozást kiván. Nem véletlenül vannak különfé-
le gyermekintézmények /gyermekkórházak, gyer-
mekorvosok stb./. A tervezet feleslegesnek 
tartja a gyermekkönyvtárakat, a családi 
könyvtárak létesítésével akarja megszüntet-
ni. Miért pont a családi könyvtár elgondo-
lást vesszük át az angoloktól? A gyermek-
könyvtári katalógusjátékokban lényeges elem 
a játékosság, és ezt a gyerekek szivesen, 
nem kényszerből csinálják. 

dr. F r i e d r i c h L a j o s n é : 
A gyermekkor átmeneti, de létező állapot. 
Az integrálás a gyermekkönyvtári munka el-
leni merénylet. A már működő családi könyv-
tárat előbb próbáljuk ki és öt év múlva ér-
tékeljük az eredményt. A felnőttekkel közös 
könyvtárhasználat a gyerek és a könyvtáros 
bizalmas viszonyát lehetetlenné teszi. A 
gyermekkönyvtár az a terület, ahol a gyen-
ge képességüekke1, a hátrányos helyzetűek-
kel is fokozottabban lehet foglalkozni. 

R á t k y Â g n e s : A z eddigi véle-
ményekben a családi könyvtárat félreértik: 
itt is odafigyelnek a gyerekekre. A gyer-
mekkönyvtári munkának van felelőse, ő tart-
ja az iskolákkal a kapcsolatot, és természe-
tesen foglalkozások is vannak, amikor nincs 
nyitva a könyvtár. Ez az önálló gyermekkönyv-
tárban is igy van. A családi könyvtár állo-
mányából jó érzékkel tudnak válogatni a gye-
rekek, azt viszik, ami nekik való. 

S z á s z I l o n a : A családi könyv-
tár csak egy bizonyos nagyságnál funkcionál. 
Az integrált tér csak egy épületet jelent-
sen . • Korcsoportonként külön helyiség szük-
séges. Sérelmesnek tartja, hogy a tanulmány 
irója előzetesen nem tájékozódott a gyer-
mekkönyvtárakban . 

dr. B a r t a A n d r á s n é : Ahány 
könyvtár - annyiféle. Saját korábbi állás-
pontját - harc az önálló gyermekkönyvtára-
kért - revideálta. A felnőttkönyvtárral kö-
zös épület, a szorosabb partnerkapcsolat 
előnyös, mert az önállóság elszigeteltséget 
eredményezett. Ugyanakkor a teljes integrá-
ció sem jó. Az ideológia nem követte, ha-
nem megelőzte az önálló gyermekkönyvtári 
iiálózatot /Papp István a bevezetőjében 
másképp mondta/. Nem izoláltságra van szük-
ség, de külön könyvtárra igen. A tervezet 

azt sugallja, hogy a gyermekkönyvtárban 
ne legyen irányitó, nevelő munka, de erről 
nem szabad 'lemondani. A gyermekkönyvtári ál-
lományt a 60-as évek elején egy munkacso-
port 17 féle témába.sorolta. Ezt követően 
a felnőttkönyvtárak!mintájára egységes be-
tűrendben helyezték a polcra a szépirodalmat-
a gyermekkönyvtárak iS. ffost a könyvek térrába 
sorolását uj ötletként valósitjuk meg a 
családi könyvtárakban. 

S z a t h m á r y I m r é n é : Több 
könyvtárban bebizonyosodott, hogy a gyere-
kek zsivaja zavarja a felnőtteket. Ahol van 
önálló gyermekkönyvtár, ott ne szüntessék 
meg. 

ő h e g y i P á l n é : A családi 
könyvtár biztosan jó megoldás, de a gye-
reksarokban kevés a lehetőség a csoportos 
foglalkozásokra. A helyi specialitásokat 
minderiképpen figyelembe kellene venni. A 
Kulich Gyula téren szükség van a gyermek-
könyvtárra, akármilyen kicsi is. Nagyon 
sok a hátrányos helyzetű gyerek, a kultu-
rát csak a könyvtár jelenti nekik, ott ta-
nulnak, olvasnak. A felnőttekkel közös he-
lyiségben zavarnák egymást. 

V a r r ó I s t v á n n é : A kétfe-
deles könyvtárat tartja igazán jónak. Kér-
déses, hogy a családi könyvtárban a nagyobb 
gyerek megkapja-e a tanuláshoz szükséges 
könyveket /pl. hét kötetes Értelmező Szó-
tár/. A családi könyvtárban a gyerek is és 
a felnőtt is kevesebbet kap, de a felnőtt 
könnyebben megy el máshová mint a gyerek. 

L a k a t o s J ó z s e f n é : Mél-
tánytalannak tartja a tanulmányban a gyer-
mekkönyvtárosok munkájának elmarasztalását. 
Jó lett volna, ha az anyag készítője elő-
zőleg megnézett volna gyermekkönyvtári já-
tékos foglalkozásokat. 

S a l á t P á l n é : Budafokon a csa-
ládi könyvtár bevált. Azonban miután nincs 
megbízott gyermekkönyvtáros, ugy veszi észre, 
hogy ez a gyerekeknek nem jó, ők kötődnek a 
könyvtáros személyéhez. 

B e n c s i k n é K u c s k a 
Z s u z s a: A családi könyvtár tematikus 
kihelyezése nem uj dolog, a gondolat már 
Szabó Ervin korában Váradi Irmánál is meg-
jelent, majd Kamarás Istvánnál, aki egy 
u.n. kérdés-könyvtár elképzelést vázolt fel 
a 70-es években. A tanulmány liangneme he-
lyenként sértő, de gondolatokat ébresztő. 
Szerinte a családi és a kétfedeles könyvtár-
ban is a gyermekek részére a "kuckó" jelle-
get meg kell tartani. A KESZ szerepe, bár 
nagyon vázlatosan körvonalazódik az anyag-
ban, szerencsés lehet. A gyermekkönyvtára-
kon akkor tudna segiteni, ha felválallná a 
nyári napközis táborok letéti állományának, 
különféle évfordulós és iskolai vetélkedők 
könyvanyagának biztosítását. Bizonyos té-
mákban vándoroltatható kiállítások anyagá-



nak gyűjtése és rendelkezésre bocsátása is 
elképzelhető lenne. A családi könyvtárban 
megvalósíthatónak tartja azt a franciaor-
szági példát, hogy idős emberek meséljenek 
a gyerekeknek. Hiányolta, hogy nem szere-
pel az anyagban a nyitvatartás kérdése, 
mert szerinte a családi könyvtárat más 
nyitvatartással kell üzemeltetni mint a 
hagycmányos könyvtárakat. Hiányzik az a-
nyagból a módszertani műhelyek szerepe. 
Bizonyos katalógusok összeolvasztása vagy 
megszüntetése indokolt, de hogy semmilyen 
katalógus ne legyen, az nem fogadható el. 

F e r e n c z i n é S e r e s M á -
r i a : A gyermekkönyvtári rendezvények fon-
tosak. A gyerekek is igénylik. Sokféleképpen 
lehet vele operálni: jó propagandaeszköz is 
és jó kapcsolatteremtési lehetőség. Olyan 
gyerek is eljön, aki egyébként nem jönne a 
könyvtárba. A gyerekkönyvtárosok ismerik a 
gyerekek igényeit, ezért is fontos, hogy a 

çsalâdi könyvtárban is legyen gyerekkönyv-
táros - a rendezvények részére pedig szük-
séges egy elkülönitett rész. 

dr. S z ü c s F e r e n c n é : A z a -
nyag koncepciója jó, de a megvalósításhoz 
sck pénz szükséges. Az önálló gyermek fiók-
könyvtár és a családi könyvtár közötti állo-
mánygyarapítást koordinálni kell. A csalá-
di könyvtár elszivja a serdülő olvasókat. 
Aggódik, hogy egy uj szervezeti formában 
nem fog-e elsikkadni néhány fontos gyermek-
könyvtárosi tevékenység /a gyermekállomány 
alapos ismerete, télapó, karácsonyi és egyéb 
műsorokhoz anyagok keresése stb./, nem 
fog-e kevesebb gyerek eljutni a könyvtárba, 
bár felnőtt könyvekkel kibővitett, több ál-
lományt /egész tortát/ kapnak, lesz-e elég 
helyük, terük a gyerekeknek? 
/Folytatását a következő számunkban közöl-
jük./ 

Kerekes Pálné 

GONDJAINKRÓL - RÖVIDEN 
"REKLÁMOT" A KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁROSOKNAK! 

Úgy érzem, túlságosan szerények vagyunk, 
kevés energiát fordítunk arra, hogy a közvé-
lemény képet kapjon arról az áldozatos és 
sokrétű munkáról, amelyet a közművelődési 
könyvtárakban végzünk. Munkánk megbecsülése 
nem áll arányban feladatainkkal; és itt nem 
elsősorban az anyagi megbecsülésre gondolok, 
bár ez sem utolsó szempont. Legfőképpen az 
erkölcsi elismeréstől van szó, ami végül ta-
lán magával hozná az anyagit is. 

A közvélemény jelentős része nincs tá-
jékozódva és tájékoztatva arról a nagy fi-
gyelmet, széles látókört, műveltséget igény-
lő munkáról, melyet a könyvtárakban végzünk. 
Szükségünk lenne hát a megfelelő fórumokon 
bemutatni. Annál is inkább, hiszen az embe-
rek munkánk külső jegyeit látják, de a mö-
götte levő tartalmat alig. Tudctn, nem látha-
tó értékeket szinte lehetetlen bemutatni; 
mégis ugv gondolcm, jó lenne, ha nagyobb 
nyilvánosságot kapnának. Munkatársaink, a-
kik évtizedeket töltenek el ebben a szak-
mában és munkájukat hivatásnak tekintik, 
nagyobb nyilvánosság előtti megbecsülést 
érdemelnének; -

SZEGÉNYEDŐ JEGYZÉKEK 
Elszcrnoritó, hogy egyre szegényebbek 

és rövidebbek a megrendelő jegyzékek, és -
sajnos - szinvonaluk is lefelé megy. A be-
szerzési keret csökkenése miatt mind nehe-
zebb az olvasói igényeket kielégiteni ugy, 
hogy a "magasabb szempontokat" is figyelem-
be vegyük. Sarkallatos feladatunk lenne az 
olvasók igényének mind teljesebb kielégíté-
se - a népművelés célkitűzéseinek megfelelő-
en. Ez pedig alkalmas könyvállomány nélkül 
lehetetlen. Ha ez a folyamat igy megy to-
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vább, szép lassan leszoktatjuk az embereket 
a könyvtárlátogatásról. Arról nem is beszél-
ve, hogy az uj könyvek több hónapos késéssel 
érkeznek a könyvtárba; ez sem serkenti a 
könyvtárlátogatást. Nem szerencsés dolog 
éppen a kulturára szánt összegből lefarag-
ni, hiszen csak a kiművelt fejek viszik e-
lőre a világot. 

FIATALJAINKRÓL 
Egyre inkább megfigyelhető, hogy uj, 

fiatal munkatársaink hivatástudata hiányos 
vagy egyenesen hiányzik. A legtöbb esetben 
a könyvtárban eltöltött időt ugródeszkának 
tekintik a felvételi vizsgához. Az termé-
szetes, hogy akinek nincs adottsága a 
könyvtárosi munkához és nem ezt akarja hi-
vatásául választani, az nem is fog túlságo-
san lelkesedni érte. De azt hiszem, nem 
túlzott kivánság elvárni a felelősségteljes 
helytállást legalább. Tény viszont az is, 
hogy az általános műveltség sem áll magas 
szinvonalon nemrégiben érettségizett fia-
taljainknál. És sajnos, a pótlás iránti 
készség sincs meg bennük. 

Lehet gondolkodni, hogy hol történt 
hiba fiataljaink nevelésében, képzésében. 
És mi magunk mindig hivatásunk magaslatán 
állunk-e? Esetleg nem a mi példaadásunk hi-
ányosságai miatt sikertelen nevelő munkánk? 
Nem szabad figyelmen kivül hagyni az anya-
giakat sem. Olyan nevetségesen alacsony fi-
zetés jut ifjú dolgozóinknak, amely egyálta^-
lán nem ösztönöz. "Szent" mindig kevesebb 
volt, mint hétköznapi ember. Nem mindenki-
től várhatunk el minden nehézséget legyőző 
hivatástudatot. 

Bánfalvi Friderika 



MIRE JÓ A SZÖVEGTAN? 

Mire jó a szövegtan? A kérdés ujabb 
kérdést szül. Mi is az a szövegtan? Nos, 
ezt csak részben és feltételesen tudjuk 
megválaszolni. Nem mintha keveset tudnánk 
minderről, de a végleges válaszok a még 
erre a célra szánt szakcikkekben és monográ-
fiákban is váratnak magukra. 

Tehát, az első válasz. A szövegtan mind-
az, amit a szövegről tudunk és egyúttal az 
a tudomány, amely ennek a tudásnak az ösz-
szegyüjtéséhez hozzásegit bennünket, és a-
mely a további válaszokat keresi. 

Hogy mi a szöveg? Ennek a- kérdésnek 35 
oldalt szán a negyedik osztályos gimnáziumi 
magyar nyelvtankönyv /Honti Mária, Jobbágy-
né András Katalin: Magyar nyelv a gimnázi-
um IV. osztálya szánéra. Bp., Tankönyvkiadó, 
1982./. Aki korábban járt iskolába nemigen 
hallhatott minderről. A szöveggel kapcsola-
tos kérdésekből azonban csak egyetlen ösz-
szefüggést emelünk most ki. Ez nem válasz a 
feltett kérdésre, de fontos, hogy megérthes-
sük, miről is van szó. 

Beszédünk-irásunk nem véletlenszerűen 
egymás mellé kerülő mondatokból áll, hanem 
ezek között a mondatok között összefüggés 
van. Az összefüggés kulcsszó a szöveg ese-
tében. A szó etimológiája, ahogy többek kö-
zött a Könyvtáros kislexikonéban is olvas-
hatjuk /Györe Pál: Textus, kontextus, texto-
lógia. Könyvtáros. 1985. 2.sz. 106-108./ 
éppen erre utal. A szöveg /latin megfelelő-
je a textus/ a sző ige származéka. /Id. még 
Balázs János: A szöveg. Bp., Gondolat, 1985./ 

Hogy mennyire fontosak ezek az össze-
függések, arról József Attila és Horger An-
tal nevezetes összetűzése is tanúskodik. 
Horger professzor ur haragját a "Tiszta 
sziwel" cimü vers keltette fel. A közte és 
hallgatója közötti nyilvánvaló világnézeti 
különbségen tul arról is van szó, hogy 
Horger nem ismerte fel: a vers ponttal le-
zárt mondatai között logikai összetűzés 
van, amely ráadásul a kézzelfogható valóság-
ból eredeztethető. 

Emeljük ki ezekből a legfontosabbakat 
Török Gábor könyve nyctnán. /A lira: logika. 
Bp., Magvető-Tiszatáj, 1968./ 

Nincsen apám se anyám/se istenem se 
hazám stb. 

u g y a n i s , t u d n i i l l i k 
h i s z e n , m e r t 
harmadnapja nem eszek/se sokat se keve-

set stb. 
Persze a hétköznapi életben sem rakha-

tunk tetszés szerint egymás mellé mondato-
kat. Balázs János példája jól illusztrálja, 
hogy többek között milyen törvényszerűségek-
nek kell engedelmeskednünk. 

Tegnap leutaztunk a Balaton mellé. A 
tó gyönyörű volt. A második mondatban a ha-
tározott névelő azt mutatja, hogy a "tó" 
szó az előző mondatban megnevezett "Bala-
ton" szó helyettesitője, éppen ezért nem te-
hetünk eléje határozatlan névelőt: Egy tó 
gyönyörű volt. Pedig ez a mondat önmagában, 
vagy más szövegben helyes volna. /Balázs 
im.7./ 

A könyv, ahonnan a példa származik, 
nemcsak szakembereknek szól, ahogyan Békési 
Imre A gondolkodás grammatikája cimü könyve 
sem kizárólag nyelvészeknek Íródott. Szöveg-
és mondattani elemzések mellett válogatott 
bibliográfiát tartalmaz a szövegtan magyar 
nyelvű irodalmából. 

De vegyünk még egy példát, amely sok 
tekintetben hasonlít az előzőhöz. A szobába 
belépett egy férfi. Egy férfi levette a ka-
lapját. A szöveg folytatása azért hibás, 
mert az első mondatban határozatlan névelő-
vel és főnévvel megnevezett személy /egy 
férfi / a második mondatban már ismertként 
szerepel, tehát nem állhat előtte határo-
zatlan névelő. Helyes megoldás kétféle is 
van. Vagy határozott névelőt teszünk elé 
/a férfi/, vagy a mondat alanyát el is 
hagyhatjuk. /Levette a kalapját/. Az állit-
mány személyragja úgyis utal rá. 

A szöveggel beszédünkben-irásunkban 
mindig találkozunk, akár a vasárnapi ebé-
det beszéljük meg a családdal, akár cikket 
irunk. A szóbeli tájékoztatás is szövegal-
kotás, de á könyvtáros, a dokumentátor el-
sősorban irott szövegekkel találkozik. 

A szakirodalom olvasásakor, különösen, 
ha idegen nyelvű szövegről van szó, gyakor-
latilag nélkülözhetetlen a tágabb értelemben 
vett szövegösszefüggés /kontextus/ ismerete. 
Ezzel is foglalkozik a szövegtan, de a szö-
veg szerkezetéről szerzett ismeretek is jól 
jönnek ilyenkor, kivált, ha még le is kell 
forditanunk azt a szöveget. 

A szakirodalom bármiféle feldolgozása: 
szövegek feldolgozása. /Részletesebben ld. 
Györe im./ A feldolgozó munkából külön fi-
gyelmet érdemel az információ sűrítése. Ha 
egy szövegből ki akarjuk vonni a legfonto-
sabb információt, vagyis annotációt, refe-
rátumot készítünk, igencsak jól jönnek szö-
vegtani ismereteink. 

Koltay Tibor 



A december 17-i osztályvezetői érte-
kezleten Klinda Mária a Ritkaságok és Kézi-
ratok Gyűjteményének helyzetéről és fela-
datairól számolt be. Az értekezlet a ki-
jelölt tennivalókat reálisnak Ítélte, de 
végrehajtásuk a rendelkezésre álló felté-
telektől függ. A legfontosabb feladatok: 
1. az állcmány párhuzamos feltárása és meg-
óvása /restaurálása/; 2. indokolt a doku-
mentumok mikrofilmezésének előkészitése; 
3. a helyiség-gondok távlati megoldásakor 
számolni kell a 09-es gyűjtemény külön el-
helyezésével. 

Tárgyalások folytak a Kassák Emlékmú-
zeumnál a "Dokumentum" cimü folyóirat 
/1926-1927/ hasonmás kiadásának közös gon-
dozásáról . 

A Gazdagréten működő helyi kábeltele-
vízió már foglalkozott a lakótelepen ta-
vasszal megnyiló fiókkönyvtárral. 

A TIT budapesti műsorfüzetének a háló-
zat számára kellő példányszámban való meg-
rendeléséhez szükséges összeget a HFO irá-
nyozza elő az állománygyarapítási keret 
felosztásakor. 

December elején a társadalomtudományi 
nagykönyvtárak megbeszélést folytattak a 
Magyar Tudományos Akadémián az országos in-
formációs infrastruktúra fejlesztésére kiirt 
pályázatról. Intézményünk is nyújt be pályá-
zatot számitógépek beszerzése céljából. 

Elkészült az az alapszabály, amely a 
budapesti nagykönyvtárak közösen megőrzendő 

kurrens és retrospektiv külföldi napilapjai 
tárolásának módjáról és feltételeiről in-
tézkedik. Ezzel összefüggésben decemberben 
a központi könyvtár folyóirat csoportja be-
fejezte az idegen nyelvű sajtó olvasottsá-
gának felmérését. 

Papp István főigazgató-helyettes veze-
tésével, a HFO, a KESZ, valamint az I. és 
a X. kerületi főkönyvtárak vezetőiből mun-
kabizottság alakult az országos napilapok, 
valamint folyóiratok FSZEK hálózatán belü-
li megőrzési tervének kidolgozására. 

A központi könyvtár olvasószolgálata, 
a Budapest-gyűjtemény és a szociológiai 
dokumentációs osztály vezetői közösen meg-
vizsgálják annak lehetőségét, hogy vizsga-
időszakokban a felsőoktatási intézmények 
hallgatói szerdánként is használhassák a 
kutatóterem kézikönyvtári állományát. 

1987-ben a lehetetlen raktári körülmé-
nyeket némileg enyhitendő, könyvkötészeti 
helyiségek átalakitásával valamelyest bő-
vülni fog a központi könyvtár raktártere; 
a volt főigazgató-helyettesi szobában he-
lyezik el az intézmény uj számitógépét, 
valamint a Flopymat adatrögzitőt; könyvres-
tauráló műhelyt alakitanak ki a jelenlegi 
létesitendő könyvtárak raktárának helyisé-
géből. 

Január 5-én tatarozás után ismét meg-
nyilt a Kertész utcában a VII. kerületi fő-
könyvtár. 

A Il/2-es számú könyvtárban november 
utolsó napjaiban a kerület egyik öregek 
Napiközi Otthonának lakóit látták vendégül, 
és szórakoztatták műsorukkal a Szabadság ut-
cai Általános Iskola nyolcadikosai. Novem-
ber 29-én kezdődött Jólesz Györgynek a 
"Hárem izgalmas zenei M betűről" - vagyis 
a miséről, a madrigálról és a motettáról -
szóló előadássorozata. 

A San Marco utcai fiókkönyvtárban no-
vemberben két alkalorrmal találkoztak a "Cim-
borák", mikor is Sebő Ferencet hallgathatták. 
Csernus Lászlóné november 25-én a DÍVSZ XII. 
budapesti közgyűlésének küldötteivel ismer-
tette meg a könyvtárat. 

Diavetítéssel egybekötött mongóliai 
"utazáson" vehettek részt azok az érdeklő-
dők, akik fölkeresték november 19-én a 
XII. kerületi főkönyvtár felnőtt részlegét. 

A XV/3-as számú fiókkönyvtárban, a 
"Társalgó" elnevezésű sorozat keretében -
együttműködve az Újpalotaiak Baráti Körével 
- ördögh Szilveszter iró találkozott olvasó-
ival. A hagyományokhoz hiven oldott hangu-
latu beszélgetés alakult ki a vendég és a 

majd' száz érdeklődő között az európai és 
a magyar irodalom, illetve irodaion és köz-
élet tárgykörében. A vita izgalmasságára 
mi sem jellemzőbb, mint hogy este 11 óra 
után éri: véget az iró-olvasó találkozó. 

"Kergetőző négy testvér" cimmel az 
évszakokról volt szó a kispesti 3. számú 
könyvtár két noveitberi foglalkozásán, ahol 
valójában a természet örök körforgásáról 
volt szó. Kováts Lajos zenetanár november 
26-án századunk zenei irányzatairól tartott 
előadást; a lemezekről a neofolklór, az 
avantgárd irányzatú, konkrét és szintetizá-
tor zenei betétek szólaltak meg. 

A csepeli 2-es és 4-es számú könyvtá-
rak november hónapban olyan düs programot 
bonyolítottak le csoportos foglalkozások-
ból, hogy még a jelentéseikben történő tal-
lózás is a bőség zavarát idézné elő. így 
mindössze egyet emelhetünk ki: a II. Rá-
kóczi Ferenc uti könyvtárban november 13-án 
a FSZEK gyermekkönyvtárosainak módszertani 
foglalkozást tartottak "Manuális lehetősé-
gek és izlésnevelés a könyvtári csoportos 
foglalkozásokon" cinnel. .. „ .. M.L.M. 

L 

EZ IS TÖRTÉNT 



EGY TANÁCSKOZÁSRÓL 

"Navigare necesse est" 
/Hajózni szükséges/ 

December 11-én - az előzetes megálla-
podás értelmében - tapasztalatcsere-talál-
kozón vettek részt a FSZEK hátrányos hely-
zetű olvasókkal foglalkozó műhelyének mun-
katársai és az Egészségügyi Dolgozók Szak-
szervezete betegek ellátásával foglalkozó 
könyvtárosai a Péterfy Sándor utcai Kórház 
tanácstermében. Az Egészségügyi Dolgozók 
Szakszervezete Központi Könyvtára hálózati 
igazgatójának kezdeményezésére inditott e-
gyüttmüködési munkaprogram első lépése volt 
a találkozó. 

A tapasztalatcsere célja az egészségi-
leg hátrányos helyzetű olvasók könyvtári 
ellátása területeinek, gyakorlatának fel-
térképezése, a jelenlegi módszertani, tech-
nikai problémák felvetése, a jövőbeni teen-
dők irányának meghatározása volt. A talál-
kozón mintegy 25 résztvevő cserélt véleményt. 

A vendéglátók röviden ismertették az 
egészségügyi szakszervezeti könyvtárhálózat 
országos tevékenységét. Az erőfeszítések és 
a következetes munka eredményeként rövid i-
dő alatt hálózatukban 26 ezerről 43 ezerre 
nőtt az olvasók száma. Jelenleg 70 egész-
ségügyi intézményben a dolgozók szakszerve-
zeti és a betegek könyvtári ellátása integ-
rálódott, s további 5-6 helyen folyamatban 
van a kétféle ellátás összekapcsolása. Or-
szágos viszonylatban 15 helyen tanácsi fenn-
tartású könyvtár látja el az egészségügyi 
intézmény könyvtári szolgálatát. A hálózat 
könyvtárosai az alapellátáson felül - ahol 
a feltételek lehetővé teszik - további köz-
művelődési tevékenységet is folytatnak; igy 
kórházakban, szanatóriumokban hangversenye-
ket, zenei programokat, kiállításokat szer-
veznek. Bármilyen munkát is végeznek, szán-
dékukat a betegeken, időseken való segite-
niakarás, a törődés hatja át, melyre a kü-
lönlegesen rossz helyzetbe került emberek-
nek még nagyobb szüksége van, mint az egész-
ségeseknek . 

Ugyanez az alapelve a FSZEK hálózat 
munkatársainak a hátrányos helyzetűek, a 
kényszerűen otthonukhoz kötött olvasók könyv-
tári ellátásában, mely elsősorban a könyvek 
házhoz szállitása formájában valósul meg. 
A FSZEK könyvtárosai beszámoltak a hátrá-
nyos helyzetűekkel való foglalkozás eddigi 
eredményeiről. A kényszerűen lakásukhoz kö-
töttek részéről a könyvek házhoz szállitása 
iránt mutatkozó igény hatására az i970-es é-
vektől foglalkozik a hálózat ezzel a szolgál-
tatással. Az igények bővülésével 1980-tól 
szervezettebb fontában, u.n. módszertani 

műhely összefogásával végzik e tevékenysé-
get. A műhely segitségével cselekvési és 
fejlesztési programot dolgoztak ki a szol-
gáltatásban résztvevő kolléqák. A munkában 
nyolc báziskönyvtár vesz részt, melyből négy 
hangos könyvek kölcsönzésével is foglalkozik 
/a II., V., X. és XI. kerületek főkönyvtárai/. 
Az időseken, betegeken kivül a világtalanok, 
ill. gyengénlátók, továbbá a mozgássérültek 
könyvtári ellátásával is foglalkoznak. Több 
könyvtár tart rendszeres kapcsolatot idősek 
napközi otthonával, szociális otthonnal, 
nyugdijas házzal, hogy azok közösségét, la-
kóit is olvasnivalóhoz juttassa. 

A könyvtárosok beszéltek eddigi tapasz-
talataikról, problémáikról, hogy munkájuk 
eredményessége az objektiv és szubjektiv 
tényezőknek egyaránt függvénye. így az ob-
jektiv feltételek között a házhoz szállítás-
hoz alapvető, elengedhetetlen szükséglet a 
szállítóeszköz - többnyire gépkocsi - hasz-
nálata, tekintettel a nagyobb távolságokra, 
az egy napon történő több igénylő ellátásá-
ra, továbbá a választható könyvek mennyisé-
gére. Nagyon nagy jelentőségű egy-egy vál-
lalat, szocialista brigád, tanács vagy ma-
gánszemély segitsége. A szubjektiv feltéte-
lek legdöntőbb láncszeme a könyvtáros sze-
mélyisége. Egyrészt az ellátandók ragasz-
kodnak az azonos személyhez, másrészt a 
könyvtárosnak fokozottabban kell empatikus-
nak lennie az emberekkel való kapcsolatban, 
és hozzáértőnek az olvasmányok kiválasztá-
sában. Munkájuk társadalmi elismertségét jel-
zi, hogy néhány könyvtár tevékenységét a Ha-
zafias Népfront vagy a kerületi tanács ki-
tüntetésben részesitette, igy az V., VII. 
és X. kerületi könyvtárak munkatársait. 

A kórházakban fekvő betegek ellátásá-
ban ugyancsak fontos a szubjektiv tényező, 
a megfelelő olvasmányválasztás elősegítheti, 
illetve meggyorsíthatja a betegek gyógyulá-
sát. Budapesten 11 egészségügyi intézmény-
ben foglalkozik az egészségügyi szakszerve-
zeti könyvtárhálózat betegek ellátásával, s 
további 4 uj létesitmény vállalja az integ-
rált tevékenységet. E munka alapvető célja, 
hogy elviselhetővé tegyék a betegek kórházi 
tartózkodását, elvonják figyelmüket beteg-
ségükről, egészségneveléssel és biblioterá-
piával hozzájáruljanak felépülésükhöz. A köz-
vetlenül a betegágyhoz vitt könyveken kivül 
egyes kórházi osztályokon letéti könyvtárak 
létesitévével bővitik a könyvválasztási le-
hetőséget. Nagyon sok esetben orvosok, nő-
vérek segitséget adnak a könyvtáros munkájá-
hoz. A László Kórház könyvtárosa emiitette 
azt az uj kezdeményezést, melynek során a 
gyermek osztályokon mesefilmek videovetité-



sével, illetve mesekazetták hallgatásával 
könnyitenek a kis betgek kényszerű helyze-
tén. A társadalmi kör szélesitése a betegek 
könyvtári ellátásában további eredmények 
elérését teszi lehetővé, igy az egészség-
ügy vezető és dolgozó rétegein kivül a vö-
röskeresztes hálózat és szocialista brigá-
dok bevonása növelheti e munka hatékonysá-
gát. 

A kórházban fekvő betegek nagy része 
a kórházi gyógykezelés után hosszabb-rövi-
debb ideig még otthoni ápolásra szorul. E-
zek közül az egyedül élő, nem járóképes be-
tegek igényelnék a könyvek házhoz szállítá-
sát. A két könyvtári hálózat között az eddi-
gi munkamegosztás mellett együttműködés jö-
het létre e területen, olyan formában, hogy 
a kórházból távozók figyelmébe ajánlják a 
lakóhelyhez legközelebb levő Szabó Ervin 
könyvtár ilyen irányú szolgáltatását, il-
letve az igénylők nevét-cimét megadják a 
szolgálatot teljesitő könyvtárnak. Az e-
gyüttmüködés e kezdeti lépésein kivül to-

vábbi lehetőségek rejlenek az egészségileg 
hátrányos helyzetűek segitésében, igy a 
biblioterápia alkalmazási módszereinek ki-
dolgozása, olvasási programok összeállítá-
sa, a kórházból kikerülők gyógyulását elő-
segitő gondozás területén könyvtári eszkö-
zökkel való segités, stb. 

A két könyvtári hálózat eddigi kezde-
ményezését és fáradozását szélesebb kere-
tek között kell a jövőben gyümölcsözőbbé 
tenni. Ehhez további társadalmi szervező-
dés szükséges, egyrészt a felsőbb vezetés 
erkölcsi megnyerésével és anyagi támogatá-
sával, másrészt a társadalmi akciók kiter-
jesztésével, akár a tanácsi szociális gon-
dozókon keresztül, akár a szakszervezeti 
mozgalom bevonásával. Csak ilyen összefo-
gással valósulhat meg az, hogy az egészsé-
gi ok miatt korlátozottak - korlátok nél-
kül részesülhessenek a könyvtári szolgálta-
tásokból, és igy némiképp enyhüljön hátrá-
nyos helyzetük. 

Kovács Verona 

CÍMZETTEK: A FELNŐTTEK 
Széljegyzet a kelenföldi gyermekkönyvtár "Gyermekbánat" 

cíirfí pályázatához 

Azt mondják, a gyerekek nem tudnak, 
nem szeretnek beszélni. Alighanem a könyv-
tár vezetői kételkedtek ennek a megállapí-
tásnak az igazságában. Különben miért keres-
tek volna - immár másodizben - olyan hivó-
szavakat, amelyek megtörik, ha megtörhetik 
a hallgatást? A korábbi pályázatra beérke-
zett "munkák" azt bizonyították, hogy min-
den előzetes hiresztelés ellenére "Van kö-
zünk egymáshoz" és e mostani szerint van 
"Gyermekbánat",méghozzá komolyan veendő. 
Mindkét pályázat zsürizője voltam. Azt sem 
mondhatják, hogy nem vagyok otthonos a gye-
rekek valóságos és képzelet teremtette vi-
lágában. Mégis okoztak meglepetéseket. Egy-
szer-egyszer az irások érzékenységével, ösz-
tönös esztétikai rátalálásaikkal. De min-
denekelőtt igazságaikkal. Számunkra, felnőt-
tek számára cimzett "palackpostájukkal". A 
kérdés tehát az, hogy akarjuk-e hallgatni 
őket? S méginkább, meghalljuk-e, amiről be-
szélni volna jó? 

Ha nem felejtettük még el a magunk 
gyerekkorát, és egy-egy érintésre vissza-
fáj még onnan valami, amit megkinlódtunk, 
akkor tudnunk kell, hogy nemcsak örülni, 
szomorkodni is gyerekkorában tud az ember 
őszintén. Tanuk és hátsó szándék nélkül, 
legfeljebb másként és másként tipizálhatók 
az okok. Mert tipizálhatók, tanulságosan 
rendszerezhetők. Okos szociológiai érzékkel 
és az "egyedüli példány"-ra is figyelő 

pszichológiával. Mitől szomorúak hát ezek 
a kelenföldi gyerekek? Az otthoni civódá-
soktól, a családtól, ahonnan nagyon hiány-
zik valaki, vagy mert elment, vagy mert 
meghalt, és már abban sem lehet hinni, 
hogy egyszer váratlanul mégis betoppan. Az 
intézettől, ahol minden van, amire szüksé-
ge lehet egy gyereknek, de ahová mégsem le-
het igazán.hazamenni. Megnőtt a nagymamák 
és nagypapák fontossága. Mintha a szülők 
helyébe lépnének olykor-olykor. S igazán velük 
veszik el a gyerekkor biztonsága. Fáj a 
barátban, a tanitóban való ilyen vagy olyan 
csalódás. A bizalom szenved hajótörést. 
Szenvednek attól, hogy nem hasonlitanak, 
hogy gátlásaik vagy pattanásaik vannak, a-
mit szégyellni kell. Nagyon sokan egy-egy 
számukra kedves állatuk pusztulásában a 
legmelegebb kapcsolatukat siratják. Az ösz-
szetartozás, a valakiért vállalt felelős-
ség melegének hiányában fáznak. Az már 
csak "ráadás", hogy van, aki attól adja 
busulásra a fejét, hogy szabálytalanul 
nőttek ki a fogai, vagy hogy iskolába kell 
járnia. Bár ez is meggondolandó... 

Végül: közvetve az is kiderült a pá-
lyázati anyagból, hogy a könyvtár már ré-
gen megszűnt egyszerű "szolgáltatás" lenni. 
Hazajárnak oda a gyerekek, ha az odabujás 
melegét is megkaphatják "A kis herceg" 
vagy a "Micimackó" mellé... 

Szabó Éva 



_ GYERMEKKÖNYVHÉT 
a II/2. sz. könyvtárban 

Az 1986-os gyerekkönyvhét megrendezé-
sét hosszabb munka előzte meg. Felvettük a 
kapcsolatot a Móra Könyvkiadó "gyerekkönyv-
heti felelősével", és többszöri megbeszé-
léssel rögzitettük könyvhetünk részleteit. 
Célunk az volt, hogy a megjelent uj kiad-
ványok propagálása és ismertetése mellett 
gyerekolvasóink szines és érdekes előadá-
sokon, beszélgetéseken és vetélkedőkön ve-
gyenek részt. Törekvésünkben segitséget 
kaptunk a Móra Könyvkiadó gyerekolvasószol-
gálati osztályán dolgozó Borbiró Zsóka kol-
léganőtől, aki az előadók kiválasztásában 
és felkérésében tanácsot adott, valamint 
anyagi támogatást is biztositott ügyünknek. 

A könyvhét programjai december 1. és 
5. között zajlottak le. Felsősöknek szóló 
komoly könyvtári és könyves ismereteket i-
génylő "A könyvtár lakói" cimü vetélkedőt 
Csokonai Attila,' a Móra Könyvkiadó munka-
társa vezette, nagy sikerrel. Kisebbeknek 
szerveztük a "Mesetarisznya" cimü műsorun-
kat, amelyet Hurtony Zsuzsa készített. A 
gyerekek, a kiváló előadó legnagyobb el-
ismeréseként, teljes aktivitásukkal és tu-
dásukkal főszereplői voltak a műsornak. 

IV., V. és VI. osztályosokra számitót-
tunk, annak a beszélgetésnek a meghirdeté-
sekor, amelyet Ambrus Éva és Kalász Márton 
vezetett. Témája a gyerekkönyvhét egyik si-
kere Michael Ende: Momo cimü könyve volt, 
melyet Kalász Márton forditott magyarra. 
Előkészítő munkánk során időt fordítottunk 
arra, hogy a gyerekek megismerkedjenek Ende 
könyvével és Kalász Márton munkásságával. 
A beszélgetés alatt a különös mesekönyv 
melegszavu értelmezését hallhattuk a fordí-
tótól. Ambrus Éva, a Móra Könyvkiadó szer-
kesztője által feltett "gyereknyitogató" 
kérdésekre adott őszinte vagy gátlásos gye-
rekválaszok pedig már egy ujabb könyvet ér-
demeltek volna. 

A csoportos foglalkozások mellett a 
gyerekkönyvhét ideje alatt könyvtárunkat 
a gyerekek által készített könyvheti pla-
kátok diszitették. A könyvhétre megjelent 
kiadványokból kölcsönkaptunk egy-egy pél-
dányt a Népköztársaság uti írók Könyves-
boltjától. Könyvkiállitásunkat jól látható 
helyen rendeztük el, nagy sikere volt. 

Tánczos Zsuzsa 

DOKUMENTUM 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Kiss Jenő elvtárs 
főigazgató részére 

Kedves Kiss Elvtárs! 

Az MSZMP VIII. kerületi Bizottságé nevében köszönetet 
mondok szórt a segit3égért, melyet "A munkáshatalom 
megvédése és megujulása" cimü kiállitás elkészítéséhez 
nyújtottak. 

A tartalmas anyag színvonalassá tette a megemlékezést, 
s egyben bemutatta a látogatóknak a könyvtár sokrétű, 
eddig talán kevéssé ismert tevékenységét. 

Kivánunk a továbbiakban is sikeres és eredményes munkát! 

Budapest, 1936. november 11. 
Elvtársi üdvüzlettel: 
s<\.\SU X 



SZAKSZERVEZETI HÍREK 

Október 31-én japán tanárok egy cso-
portja, november 3-án harminc,Szovjetunió-
ból érkezett könyvtáros ismerkedett a köz-
ponti könyvtár olvasószolgálatának munkájá-
val. 

November 19-én Josef Zajone, a Krak-
kói Városi Könyvtár igazgatója meglátogat-
ta a központi könyvtárat és a XX. kerüle-
ti főkönyvtárat, ahol az állcrány újfajta 
kihelyezésének rendjével ismerkedett meg. 

November 26-án Durda Mesic, a zágrábi 
Nemzeti Könyvtár módszertanos munkatársa 
megtekintette a központi könyvtárat, va-
lamint a Pataky István téri főkönyvtárat. 

December 17-én Jana Sodcmková prágai 
könyvtáros, a Klementinum munkatársa a 
központban és a pesterzsébeti főkönyvtár-
ban járt tapasztalatszerzés céljából. 

1986. december 6-án a Kosztolányi Dezső 
Művelődési Házban rendeztük meg a Mikulás-ün-
nepséget. A központi hely és a kedvező idő-
pont nagyszámú gyereksereget vonzott a hangu-
latos ünnepélyre, amelyen a Pinceszinház 
KÁPA együttese szórakoztatta a közönséget. 

OKTATÁSI HÍREK 

December lOén az olvasószolgálati 
osztály négy munkatársa tanulmányi kirándu-
láson vett részt Békéscsabán. Céljuk a me-
gyei könyvtár számitógépes kölcsönzésének 
tanulmányozása, a működés során szerzett ta-
pasztalatok értékelése volt. 

ÜDÜLÉSI HÍREK 
Az 1987. évi SZOT-beutalókról, illetve 

a balatonfüredi üdülési lehetőségekről köz-
vetlenül a szakszervezeti bizalmiak adnak 
felvilágosítást. 

SZEMÉLYI HÍREK 
K i n e v e z é s 

Kovács Györgyi megbizott könyvtárigazgató helyettest a IX. kerületi főkönyvtár igazga-
tóhelyettesévé, Szemmelweisz Ilona megbizott csoportvezetőt a szerzeményezési és feldolgo-
zó osztály csoportvezetőjévé nevezték ki. 
Á t h e l y e z é s 

Bori Erzsébet könyvtárost a szerzeményezési és feldolgozó osztályról a IX. kerületi 
főkönyvtárba helyezték át. 
Ú j m u n k a t á r s a k 

Dr. Révy Eszter könyvtáros /szociológiai osztály/, Taunkarané Katona Zsuzsanna könyv-
táros /II. kerületi főkönyvtár/. 
K i l é p t e k 

Berta Mária könyvtárigazgató-helyettes /XIX. kerületi főkönyvtár/, Ecsedy Éva fiókve-
zető /III. kerületi főkönyvtár/. 

BETÖLTETLEN ÁLLÁSHELYEK 

III. ker. főkönyvtár 

VI. ker. főkönyvtár 

XI. ker. főkönyvtár 

XIII.ker. főkönyvtár 

XIII.ker. főkönyvtár 

feldolgozó könyvtáros 
gyerekkönyvtáros 
/szerződéses állás!/ 

olvasószolgálatos 
/szerződéses állás !/ 

feldolgozó könyvtáros 

szaktájékoztató 
/néprajzi részleg/ 

feldolgozó könyvtáros 
/szerződéses állás !/ 

középfokú 
közép- v. 
felsőfokú 

felsőfokú 

közép- v. 
felsőfokú 

felsőfokú 

közép- v. 
felsőfokú 

LÁTOGATÁS HÍREK 


