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KÖNYVTÁR ÉS SZÁMÍTÓGÉPESÍTÉS 
Ha egy számitógépesitési szakembert 

megkérdezünk, hogy lehet-e számitógépesite-
ni a könyvtári munkákat, akkor egészen biz-
tos, hogy a válasza körülbelül ez lesz: "A 
könyvtár a lehető legjobban számitógépesit-
hető terület, hiszen hatalmas mennyiségű 
információ kezelésére van szükség, és ugyan-
akkor ezek az információk meglehetősen jól 
modellezhetőek." Miért van akkor, hogy mé-
gis a könyvtár az egyik legkevésbé számító-
gépesített munkaterület, és nemcsak hazánk-
ban? Ennek oka csakis az lehet, hogy a könyv-
tár közvetlenül sohasem vesz részt az anya-
eri jávak termelésében és igy sohasem volt 
és /sajnos/ nem is lesz nagy tőkével rendel-
kező ágazat. Márpedig a számitógépesités 
mint a XX. század egyik legdinamikusabban 
fejlődő iparága olyan piacokat igyekezett 
és igyekszik elsősorban kielégiteni, arre-
lyek fizetőképesek. Ezért a számitógépesi-
tés energiáit elsősorban az üzleti élet kor-
szerűsítésére, valamint a termelési folyama-
tok automatizálására forditják. Ez a hely-
zet jellemezte a számitógépesités tendenci-
áit a fejlett tőkés országokban a hetvenes 
évekig, és jellemzi hazánkban napjainkig. 
Ma már eljutottunk odáig, hogy egyfelől a 
gépek ára jelentősen lecsökkent, másfelől 
a gépesités korábbi piacai kezdenek telitőd-
ni, igy a könyvtár számára is elérhetővé vá-
lik a számitógép. 

Tekintsük át, melyek azok a könyvtári 
területek, amelyek a számitógépestitéskor 
szóba jöhetnek. Két területen várható ered-
mény. Az egyik, amelyet a könyvtár haszná-
lói közvetlenül is érzékelhetnek: az auto-
matikus on-line katalógusok, központi auto-
matikus szolgáltatások és az egyedi kérdé-
sek szerint összeállitható bibiliográfiák, 
valamint az újonnan beszerzett állományok 
alapján készithető gyors, szelektiv infor-
mációszolgáltatás. A másik nagy terület, 
amelyet a könyvtár hasznalói csak közvetve 
érzékelhetnek: a könyvtár belső munkafolya-
matainak gépesitése, amely elsősorban a 
könyvtár dolgozóinak munkáját egyszerűsít-
heti, teheti pontosabbá és gyorsíthatja 
fel. 

A könyvtár használóit közvetlenül érin-
tő számitógépesitési munkálatok elképzelhe-
tetlenek a könyvtár belső munkafolyamatai-
nak gépesitése nélkül, hiszen ez adhatja 
az előbbi infonrációs adatbázisát. Ugyan-
akkor mig a belső munkafolyamatok felbont-
hatók kisebb, viszonylag önállóan végezhe-
tő feladatokra, addig a használókat közvet-
lenül érintő munkák csak egészükben végez-
hetők el. Természetesen a nagyobb méretű 
feladat lényegesen nagyobb kapacitású szá-
mitógépet igényel, ugyanakkor az egyes 
részfeladatok megoldhatók kisebb /termé-
szetesen nem játék és tanulás céljait szol-



qáló Ccmtodore vagy Sinclair stb./ profesz-
szionális személyi szárnitógépen is. 

Jelen eszmefuttatás aktualitását az 
adja, hogy napjainkban folynak az Informá-
ciós Infrastruktúra Program kialakításának 
munkálatai. Ez hivatott életre hivni hazánk-
ban az egységes számitógépes hálózatot, 
melynek tagjai a hazai szakmai információs 
szolgáltatásokat nyújtó intézmények - töb-
bek között a könyvtárak - lennének. 

Számitógépes szemmel nézve könyvtárunk 
/természetesen a FSZEK"teljes hálózata/ négy 
független, valójában nagyon is összefüggő 
feladatkörrel rendelkezik. Ezek: szakirodal-
mi /mint a Budapest történeti vagy a szocio-
lógiai/ adatbázisok karbantartása és ezek 
szolgáltatásai; közművelődési könyvtári há-
lózat; hagyományos könyvtári munkafolyamatok; 
és végül a könyvtár mint gazdasági szervezet 
ügymenete. 

Miként képzelhető el e bonyolult és 
összetett szervezet egységes gépesitése? 
A legideálisabb az lehetne, ha a rendszert 
egészében egy olyan számitógépre telepít-
hetnénk már rögtön a munkálatok megkezdé-
sekor, amely előreláthatólag még hosszú ide-
ig megfelelne a továbbfejlesztés igényeinek 
is. Természetesen ez egy úgynevezett mega-
mini számitógépes háttért igényel, melyhez 
különböző professzionális személyi számitó-
gépek csatlakoznának, amelyek helyi, loká-
lis feladatokat oldhatnának meg. Mivel az 
ilyen számitógépes hálózat kifejlesztése 
meglehetősen pénzigényes, a számitógépesi-
tési munkák megkezdhetők a kisebb profesz-
szionális számitógépek beszerzésével is, 
amelyek a későbbiekben vagy egymással al-
kothatnak hálózatot, vagy egy nagyobb 
számitógép szatelitjei lehetnek. 

Eddig a számítógépesítésnek csak a mű-
szaki oldalát érintettük. Legalább ilyen 
fontosságú a szervezeti és szellemi háttere 
ennek a kérdésnek. A szervezeti kérdésekkel 
jelen cikk keretében nem foglalkozunk. A 
szellemi háttér, azaz a szoftver kérdése 
talán a legbonyolultabb. Bár hazánkban már 
történtek kisérletek a különböző könyvtári 
funkciók gépesitésére, azonban mindezideig 
nem alakult ki olyan program, illetve prog-
ramcsomag, amelyre nyugodt lelkiismerettel 
azt lehetne mondani, hogy ez a megfelelő. 
Sajnos, a külföldön készitett porgramcscma-
gak helyzete sem a legjobb. Vagy a program-
csomag szinte elérhetetlen számunkra, vagy 
nem eléggé komplex, tehát csak részfelada-
tok megoldására felel meg, vagy a speciális 
hazai igényeknek /karakterkészlet, rendezés 
stb./ nem felel meg, és nem is adaptálható. 
Következésképpen olyan könyvtári célú prog-
ramok, illetve programcsomagok kifejleszté-
sére kell törekedni, amely biztositja a 
könyvtárakban eddig végzett munkafolyamatok 
teljes megvalósítását és nem beszükiti, ha-
nem esetleg bőviti azokat. 

Mindezekből kiindulva, a FSZEK számitó-
gépesitésének rögös útjára lépve, első lépés-
ként egy olyan adatbáziskezelő rendszert 
szándékoztunk kialakitani, mely lehetővé te-
szi a FSZEK szakirodalmi adatbázisainak gépi 
karbantartását, az állományok állandó napra-
készen tartását, a rendszeres és pontos sze-
lektiv információszolgáltatást, és bibliográ-
fiák nyomdakész előállítását. Ezt a rendszert 
egy IBM kompatibilis PC/AT gépen valósitjuk 
meg. Ugyanezen rendszer segítségével kiván-
juk megoldani a videoállorény nyilvántartá-
sát is. A jelenleg folyó előkészületi mun-
kák első eredményei a jövő év elejére várha-
tók. 

Kcmoly munkát jelent, hogy a szocioló-
giai adatbázis korábban rögzitett adatait is 
konvertáljuk az újonnan létrehozandó adatbá-
zisba. A rendszer kialakításának következő 
lépése a töbtmunkahelyes feldolgozás kiala-
kítása lesz. 

A feldolgozó osztályok /szociológiai, 
Budapest-gyűjtemény stb./adatállományainak 
mérete függvényében, illetve esetleges 
ujabb professzionális személyi számitógépek 
beszerzése esetén kerülhet sor olyan fontos 
kérdések megoldására, mint a szerzeményezés 
és feldolgozás, valamint a kölcsönzés és a 
munkaügy, illetve bérelszámolás gépesitése. 
Ez utóbbi feladatok azonban feltétlenül ál-
landó háttérgépet igényelnek, hiszen a gépe-
sités esetén már csakis a számitógépre szá-
mi thatunk, amely, sajnos, el is romolhat. 

Távlati terveink között szerepelnek a 
hálózati feladatok gépesitése, azaz a számi-
tógépes KC-épités, valamint az automatizált 
szerzeményezés. , 

Gerő J. Péter 

* * * 

AMATÖRÖK, FIGYELEM! 
Bizonyára sokan élnek kerületünkben 

olyanok, akik szabadidejükben festenek, 
rajzolnak, formáznak vagy egyéb művészi te-
vékenységet folytatnak. Azt szeretnénk, ha 
a közvetlen környezetükön kivül más is meg-
ismerhetné tevékenységüket és segíthetnénk 
munkájukban. Kérjük, jelentkezzenek azok 
az amatőr alkotók, akik müveiket bemutatnák 
másoknak is - név, lakcim és művészeti ág 
közlésével - a HNF VIII. kerületi Bizottsá-
gánál levélben /1084 Bp., Rákóczi tér 2./. 

Ha ismeretségi körükben tudnak olyan 
emberekről, akik nem hivatásszerűen foglal-
koznak valamely művészeti ággal, kérjük, 
hivják fel figyelmét felhívásunkra. 
JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK! 
Hazafias Népfront Vili. ker. Tanács V.B. 
VIII. ker. Bizottsága MES Osztály 



IRODALMI DOKUMENTÁCIÓ ÉS ARCHÍVUM 
a bibliográfiai osztályon 

1952-ben kezdődött meg a bibiliográfiai 
osztályon a világirodalmi dokumentáció és 
archivum épitése. Ez a katalógus és gyűjte-
mény a bibliográfiai és az olvasószolgálati 
tájékoztató munka háttérbázisa mind a mai 
napig. 

A d o k u m e n t á c i ó a kiválasz-
tott és szemlézett folyóiratokból felvett 
cikkekről készült utaló kartonokból kiépi-
tett katalógus. Hárem forrásból gyarapodik. 
Az 1963 óta megjelenő analitikus irodalmi 
katalógus, amely kb. harminc hazai újságot, 
folyóiratot és évente kb. 20 tanulmónyköte-
tet dolgoz fel. Ezt a katalógust a szolgál-
tatást megrendelő többi könyvtár is kapja. 
Évi hat alkalommal jelenik meg. Másik for-
rás a határon tuli magyar sajtóból kiválasz-
tott mintegy tizenöt újság, folyóirat anya-
ga; ezt nem sokszorosítjuk. Harmadik forrá-
sunk kb. száz idegen nyelvű folyóiratból áll 
össze: ez szintén nem sokszorosított anyag. 

A dokumentáció lényegében egy életraj-
zi- és recenzió-katalógus, az ismertetett 
magyar nyelvű anyag könyvészete, illetve 
az irodalomtudomány, a nemzeti irodalmak, 
könyvkiadás, sajtó, irányzatok, műfajok, 
társművészetek tárgyszókatalógusa. Érdeke-
sek a "kiemelések" is; igy a "Magyar iroda-
lom " tárgyszón belül a "szekunder hungari-
kák" tárháza, a "Magyar irodalom külföldön", 
általános és személyi résszel; a "Novella-
elemzések" és a "Verselemzések". Az irodal-
mi alapú szinpadi müvek - bár van "Dráma" 
tárgyszó és a nemzeti irodalmakon belül 
drámai alosztás, sőt "Szinházmüvészet" 
tárgyszó is - a szerzőnél, cinnél találha-
tók meg, akárcsak a rádió- és a tévéadaptá-
ciók. Ha viszont mozifilm készült a műből, 
akkor azt utalókartonnal a "Filmkritikák" 
tárgyszóhoz utaljuk, ahol a filmek a címek 
betűrendjében szerepelnek. Ez a kitérő már 
átvezet egy ujabb fontos társmüvészethez, 
ugyanis a filmkritikákon kivül a nemzeti 
filmművészetekről, stúdiókról, a magyar 
filmtüvészet külföldi fogadtatásáról és 
fontosabb fesztiválokról szóló cikkek is 
bekerülnek a katalógusba. Az utóbbi években 
egészült ki a dokumentáció a televízió és 
a rádió sorozatműsorairól szóló bírálatok-
kal, a videózás általános kérdéseiről szó-
ló cikkekkel és közművelődési, művelődés-
politikai témájú Írások lelőhelyeivel. 

A dokumentáció a publikációk "termelé-
se" és a feldolgozói létszám, kapacitás kö-
zötti aránytalanság miatt érdemi teljessé-
günek nem mondható, inkább egy alapos és 
reprezentatív válogatást ad, nagy feltárási 
mélységgel. Az éves gyarapodás kb. 20 ezer 
cédula-, a katalógus jelehleg 312 fiókból 
áll. 

A k ö n y v t á r v i l á g i r o -
d a l m i a r c h í v u m a patinás új-
ságszerkesztőségekhez hasonlatos lapkivá-
gat-gyüjtemény. Alapjait - a felszabadulás 
utáni legális Szabad Nép, azóta a Hírlap-
kiadó Vállalat által megörökölt archívumá-
nak létrehozója - Fónyi Gézáné rakta le. 
Az irodalmi archívumhoz nem volt szükség 
a tizedes osztályozási rendszerre, elég 
volt a dokumentációhoz hasonlatos - és ott 
már felvázolt - rendező elvet követni. Né-
hány kivétel azért akad, igy a "Magyar iro-
dalom külföldön" tárgyszónál csak az álta-
nos rész található, a személyi rész az egyes 
szerzőkről szóló angyagba került be; a "No-
vellaelemzés", "Verselemzés" anyaga pedig 
szerzőhöz,cimihez. A személyekről vagy tu-
dományági kérdésekről szóló monográfiák 
nem a monográfusnál szerepelnek az archívum-
ban, hanem a tárgyalt személynél, illetve 
tárgyszónál, de a dokumentációba is felvesz-
szük az ismertetést a monográfus neve alatt 
ugy, hogy az archívumon belüli lelőhelyre 
utalunk, akárcsak a már emiitett kiemelések-
nél. 

A világirodalmi archivum is három for-
rásból táplálkozik. Az egyik - sokáig a leg-
fontosabb - a Magyar Hirdető Sajtófigyelő 
szolgálatától küldött anyag, amely az emel-
kedő külföldi hirlapárak miatt az utóbbi 
időben apadni kezdett. A második a négy ha-
zai központi napilap ráadásként előfizetett 
példányainak, valamint az Esti Hirlapnak 
és a két irodalmi hetilapnak a szétvágott 
anyaga; a harmadik baráti alapon megszer-
zett folyóiratszámok, adakozó kedvű olvasók 
ajándékai, illetve a kerületi könyvtárak 
helyhiány miatt selejtezett folyóiratai. 

Archívumunkat használói megkedvelték 
és rendszeresen visszajárnak, mivel az őket 
érdeklő téma összegyűjtött anyagát percek 
alatt megkapják. Az archivumban tasakolt 
lapkivágatok 20 darab fémszekrényben he-
lyezkednek el. Az éves gyarapodás 5 ezer ta-
sak, tasakonként átlag három lapkivágattal. 

Ha az olvasó még ezek átnézése után 
is ujabb adatokra kíváncsi, akkor a polco-
kon fellelhető bibliográfiák, repertóriumok 
közül a megfelelőt odaadjuk neki és eliga-
zítjuk annak használatában. Polcainkon az 
1945 óta kiadott bibiliográfiák szine-java 
megtalálható. 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár világ-
irodalmi dokumentációja és archívuma kül-
földi szerzőket, más nemzetek irodalmait 
is feldolgozza. De hézagpótló a különféle 
felszabadulás utáni magyar irodalmi biblio-
gráfiák lezárulása, szünetelése miatt is. 
A Kozocsa-féle magyar irodalmi bibliográfia, 
amely az 1945 utáni Írónemzedék munkásságát 



is tartalmazza, 1965-tel bevégződik; az MTA 
által kiadott "A magyar irodalomtörténet 
bibliográfiája" 1970-nel zárja az anyaggyűj-
tést; az OSZK gondozta "A iragyar irodaiam és 
irodalomtudomány bibiliográfiája" 1976-ban 
indult és 1979 az utolsó év; az erősen válo-
gató Hungarológiai Értesitő 1984-es utolsó 
évfolymában pedig az 1982-es év bibliográ-
fiája lelhető fel. Ezzel szemben a mi doku-
mentációnk és archivumunk folyamatosan, nap-
rakészen gyarapodik. 

A világirodalmi dokumentáció és archi-
vum segitségével végzett összetett olvasó-
szolgálati tevékenység fő akadálya a" króni-
kus helyhiány, amely jó esetben is csak két 
olvasó elhelyezését teszi lehetővé, de ez 
némi szervezéssel bizonyos határig növelhe-
tő. így tehát szeretettel várjuk továbbra 
is eddigi és ujabb kedves olvasóinkat, diá-
kokat, tanárokat, az irodalcm iránt érdek-
lődőket, és természetesen kollégáinkat is. 

Gerbner Mihály 

_ A GYERMEKKÖNYVEK ÚJ ELHELYEZÉSE _ 
a rákoscsabai XVII/2-es könyvtárban 

1986. junius elején nyitottuk meg az 
uj rákoscsabai fiókkönyvtárat, amelv 175 
négyzetméterével és 1800 olvasójával családi 
jellegű könyvtár kialakításához adott lehe-
tőséget. A másfél hónapos zárva tartás a 
költözködésre és az uj elrendezés kialakítá-
sára rövidnek bizonyult, ezért a családi 
jelleg csak részben és kísérletképpen való-
sult meg. Nagyobb változás a gyerekrészleg-
ben történhetett, itt a könyvek mennyisége 
/8000 kötet/ lehetővé tette a teljes átren-
dezést. A felnőtt részlegben a szépirodalmi 
könyveken belül alakítottunk ki témacsopor-
tokat /krimik; fantasztikus könyvek; vidám 
könyvek stb./, ezeket folyamatosan bővitjük. 
Az ismeretterjesztő müvek az ETO rendjében 
maradtak. 

Részletesebben a gyerekrészleg elrende-
zési szempontjait ismertetem. A kialakítás-
hoz tájékozódni kellett egyrészt elméletben, 
a szakirodalomban, másrészt a gyakorlatban. 
Első lépésként "Az állomány másfajta elren-
dezése a közművelődési könyvtárban" cimü 
tanulmányt olvastam át; az utóbbihoz pedig 
a IX. és a XXII. kerületi főkönyvtárakat 
néztem meg, ahol elbeszélgettem a könyvtá-
rosokkal tapasztalataikról. Második lépés 
az alapvető és általános elrendezési szem-
pontok meghatározása volt. 
1. A Móra Ferenc Könyvkiadó köteteinek 

olyan válogatása, amely inkább 12 é-
ven aluliak ismereteit bőviti, illetve 
szórakoztató jellegű. 

2. Tulnyonórészben olyan könyvek, amelye-
ket nekik irtak. 

3. A párhuzamos gyerek-felnőtt könyvgyűj-
tés 'megszüntetése. 

4. A szépirodalmi és ismeretterjesztő mü-
vek kategorikus különválasztásának 
megszüntetése. 

5. Az S /Válogatás a felnőttek irodalmá-
ból/ anyag törlése. 

6. Az EK) megszüntetése, de el nem törlé-
A harmadik lépés a témakörök megkeresése 
volt. A könyveket tartalmuk szerint csopor-

tosítottam, függetlenül az előző jelölések-
től. Ezek a csoportok nem mindenben jelen-
tettek szakitást a régi elrendezéssel. így 
például felhasználtam a katalógus tematikus 
elrendezésű bontásait. Nagy segítségemre 
voltak - mivel minden könyv tartalmát nem 
ismerhetem - Kepes Ágnes és Szász Eta: 
"Uj beszélő könyvtár" és "Beszélő Könyvtár 
1967-75", valamint az Uj Könyvek ajánlóré-
szei. Az első kettő a témák megválasztásá-
ban is segitett. A legutolsó lépésként az 
elnevezések következtek. Itt felsorolom a 
- korántsem végleges - témaköröket: Világ 
titkai; Ismerd meg magad; Állatok; Növé-
nyek; Föld és az elemek; Csillagok és az 
ür; Matematika - Fizika; Gépek és találmá-
nyok; Nagyvilág; Ezerszinü Magyarország; 
Mondák; őskor; ókor; Középkor; Újkor; Leg-
újabb kor; Képek - szobrok; Zene; Édes a-
nyanyelvünk; írókról - könyvekről; Hobbi; 
Játék és sport; Búvár zsebkönyvek; Kalan-
dos és fantasztikus történetek; Regények -
történetek; Népmesék - Tündérmesék; Mesés 
történetek; Meseregények; Versek - Mondó-
kák; Szinjátékok - Műsorok; Képeskönyvek; 
Bölcs bagoly könyvek. 

A könyvek csoportjainak nagy része 
egyértelműen adott, ezért nem jelöltem 
sem a könyvön sem a katalóguson. A jelölés 
egyfelől ujabb merev határokat vonna, más-
felől ezek a csoportok kisérleti jelleggel 
készültek és még módosíthatóak a gyerekek 
elképzeléseinek figyelembevételével. 

Ennek a kisérletnek vannak előnyei és 
hátrányai is. A próbálkozás sok tekintetben 
nem uj, de amiben uj, azt a legnagyobb eré-
nyének tartom: nincs ETO a gyerekek számá-
ra. Véleményen szerint a szakozás a könyv 
tartalmát kivánja kifejezni, de inkább a 
könyvtárosok munkáját segiti, sem-mint a 
gyerekek keresési szokásait követi. Ezt sok-
kal inkább a csoportosítás alakithatja, mert 
a könyvtárhasználók várható érdeklődését pró-
bálja eltalálni. 

Körülbelül fél év után közvéleménykuta-
tást tartottam a gyerekek körében. Több do-



log érdekelt, de befejezésként álljanak itt 
a következő kérdésekre adott válaszok: 
Hogyan keresed és mi alapján találod meg a 
könyvet? 
"Megkeresem azt a polcot, ahova ki van Ír-
va, hogy miről szól, például regények, 
és ott megkeresem." /Nagy Zsuzsa, VI. 
oszt./ 
"Én a téma alapján keresem meg." /Kopasz 
Mária, IV. oszt./ 
"Ha mesét akarok kivenni, akkor megkere-
sem azt a polcot, amelyikre ki van irva, 
hogy mese." /Nagy Éva, III. oszt./ 
"A tartaIon és a feliratok alapján." 
/Iván László, IV. oszt./ 

Látsz-e valami különbséget a régi és az uj 
könyvtár könyveinek elrendezése között? 
"Többféleképpen van .csoportosítva a könyv, 
ott ábécé szerint, itt témák' szerint." 
/Fehér Zsuzsa, IV. oszt./ 
"A régi könyvtárban ki volt rakva egy be-
tű, a könyvek Írójának a kezdő betűje. 
Az uj könyvtárban ki van irva, hogy: 
írókról, állatokról, növényekről." /Nagy 
Éva, III. oszt./ 
"Szerintem ez az elrendezés jobb, mert itt 
jobban megtalálom azt a könyvet, amit ke-
resek, mint a régi könyvtárban," /Béres 
EMlia, VII. oszt./ 

Szamosné Kollár Áqnes 

A KŐBÁNYAI KÖNYVTÁRI TANÁCS EGY ÉVE 

A X. kerületi Tanács V.B. MES Osztály 
Közművelődési Csoportja 1985 decemberében 
létrehozta a FSZEK kőbányai főkönyvtára 
szakmai segítségével a kerületi Könyvtári 
Tanácsot. 

A lakosság és az intézmények jobb könyv-
tári ellátását, a helyi könyvtári feladatok 
koordinálását, a különböző hálózatokban műkö-
dő iskolai, üzemi, szakszervezeti, tanácsi 
és vállalati műszaki könyvtárosok szánára a 
szakmai kérdések megvitatását, egymás munká-
jának megismerését, a szakmai együttműködés 
lehetőségeinek felkutatását és a továbbkép-
zések szervezését tüztük ki célul, és éves 
munkatervben határoztuk meg a teendőket. A 
feladatok közül az elmúlt évben megvalósult: 
- a kerület összes könyvtárára vonatkozó 
egységes adatszolgáltatás rendszerének ki-
dolgozása, megszervezése; 
- Kőbánya könyvtárairól szóló tájékoztató 
kiadvány összeállítása /a kiadványt az év 
első felében adjuk ki/; 
- a könyvtárosok részére szervezett találko-
zót a politikai könyvnapok keretében rendez-
tük meg; 

Felujitás után ismét megnyílt a IV. ke-
rületi 2-es szárnu fiókkönyvtár, s megkezdő-
dött az ugyancsak tatarozott Liszt Ferenc 
téri könyvtár berendezése. 

A csepeli Általános Művelődési Központ-
ban megbeszélésen értékelték és méltatták az 
ottani kettős funkcióju könyvtár egyéves 
működésének pozitiv tapasztalatait. 

Február elején megérkezett intézményünk 
uj IBM-MAT tipusu számítógépe. 

Mivel köztudottan erősen csökkent az 
állami lakásépítések száma, a Fővárosi Ta-
nács a jövőben nem tud a FSZEK részére -
azelőtt két évente esedékes - lakáskiutalást 
adni. 

- a "könyves ünnepek" kerületi rendezvénye-
it koordinálva, a kerületi programokról tá-
jékoztató kiadványt szerkesztettünk; a Köl-
tészet-napja alkalmából két könyvtárban, 
az ünnepi Könyvhéten a központi megnyitó 
műsor mellett még négy intézményben rendez-
tünk nagy sikerrel színvonalas irodalmi mű-
sort. 

Az eddigi munka alapján mondhatjuk, hogy 
a különböző szakmai hálózatokban működő könyv-
tárak között jobb együttműködés alakult ki, 
áttekinthetőbbé vált a kerületi könyvtári te-
vékenység, összehangoltabbá és eredményesebbé 
a könyvtári ellátás. Ez a Könyvtári Tanács 
tagjainak folyamatos, színvonalas tartalmi 
munkáját tükrözi. 

Az idei tervből különösen fontosnak tart-
juk a könyvtárosok szakmai találkozójának meg-
szervezését, hogy erősítsük a személyes kap-
csolatokat, az együttműködést, és Iá problérrék 
megoldására közösen keressük a megoldást. 

Mihalicska Terézia 
X. ker. Tanács főelőadója 

KRÓNIKA 
Kiss Jenő főigazgató kezdeményezte in-

tézményünk és a Moszkvai Városi Könyvtár 
közötti intézményes kapcsolatok fölvételét. 

Könyvtárunk vezetése - kísérletképpen -
rövid távon befejezhető, nem tul nagas do-
logi költséggel járó ésszerűsítésekre fog 
pályázatot kiirni, olyan föltétlenül szük-
séges munkák elvégzésére, amelyek szoros 
intézményi érdekeket szolgálnak. A pályá-
zaton egységek /osztályok, könyvtárak kol-
lektívái/ indulhatnak, akár külső munkatár-
sak bevonásával is. 

; 



EZ IS TÖRTÉNT 

A Pataky István téri főkönyvtár gyer-
mekrészlegében február hónapban éppen egy 
tucat csoportos foglalkozást tartottak. A 
rendezvények sora kezdődött mindjárt a 
farsangi ünnepkör szokásainak fölelevenité-
sével, folytatódott a "Tavaszvárás" cimü 
programmal, és zárult több könyvisrrereti és 
könyvtárhasználati foglalkozással. 

Január végén Fekete István halálának 
évfordulójáról emlékezett meg 140 általá-
nos iskolai tanuló a XIII/3-as számú könyv-
tárban. Müveinek ismeretéből vetélkedett 
hárem csapat, s a legjobbak könyvjutalomban 
részesültek. 

A pestlőrinci főkönyvtárban február 
12-én nyilt meg N. Takács Magda és Nemesios 
Endre képzőművészeti tárlata, amelyet dr. 
Szij Rezső művészettörténész nyitott meg. 

A Havanna lakótelepen működő XVIII/2-
es fiókkönyvtár - az iskolákkal való még 
szorosabb kapcsolattartás nem titkolt cél-
jával - pályázatok sorozatát hirdette meg 
valamennyi általános iskolai évfolyam ta-
nulóinak. Az első osztályosok legkedvesebb 
meséiket illusztrálták, a másodikosok ol-
vasási-kölcsönzési versenyen vehettek részt, 
a harmadikosok szólásokat és közmondásokat 
gyűjtöttek,.a negyedikesek a természet is-
meretében mérték össze tudásukat, az ötö-
dik osztályok kisdiákjai a magyar irodalom 
tananyagából vetélkedtek, a hatodikosok 
az "őserdőbe" indultak képzeletük fölfede-
ző útjára biológiai tudásuk birtokában, a 
VII. évfolyam '"Madame Curie" pályázata a 
kémia tudásukat volt"hivatva fölmérni, mig 
a legfölső osztályosok - stilusosan - már 
a felnőttek irodalmából válogattak, Jack 
London regényeivel ismerkedtek. A könyvtár 
körzetének iskoláiból 112 pályamunka érke-
zett be. Az ünnepélyes díjkiosztásra decem-
ber 23-án került sor, ahol valamennyi részt-

vevő iskola képviseltette magát. A legsike-
rültebb pályamüveket szerzőik be is mutatták 
a népes érdeklődő közönségnek, az alkotók 
pedig könyvjutalmat kaptak szép teljesítmé-
nyükért. 

A XX. kerületi könyvtárak dus februári 
programjából kiemelésre kivánkozik a kerüle-
ti 'könyvtár "Utazás régen és nőst" cimü prog-
ramja, amikor a repülőtől az óceánjáróig va-
lamennyi járművön képzeletbeli utazást te-
hettek a még nem olvasó, de a játékot rop-
pantul élvező nagycsoportos óvodások. A 
XX/1. számú könyvtárban sem feledkeztek meg 
a farsangról - zenehallgatással és versmon-
dással kötötték össze a népszokások fölélesz-
tését. Február 17-én ugyanitt roppant idő-
szerű kérdésről esett szó III. osztályosok 
körében: a környezetvédelemről. És biztosan 
nem találja ki az olvasó, mi szerepelt a 
XX/4-es fiókkönyvtár február 25-i programján? 
Nos, a farsang... De ez igy is van rendjén, 
főként, ha olyan kitűnő irodalmi és zenei 
segédleteket használnak föl hozzá, ahogyan 
ezt a Pacsirta utcában tették. 

A csepeli 3-as számú könyvtárban janu-
árban négy kiemelkedőbb foglalkozást tartot-
tak: napközisek filcből állatfigurákat készí-
tettek, első osztályosok szünidei élményeik-
ről számoltak be, továbbá két tanóra szinhe-
lye is volt a II. Rákóczi Ferenc utcai könyv-
tár, ahol III. osztályosok régi magyar mon-
dákkal ismerkedtek. 

Ugyancsak Csepelen, de már a Simon Bo-
livar sétányon levő könyvtár januári csopor-
tos foglalkozásainak impozáns listájából 
csak tallózni lehetne, de kerülvén az eset-
leges kiemelések felületességének veszélyét, 
elég annyi, hogy a harminc foglalkozáson 
1033 alsótagozatos kisiskolás vett részt. 

M.L.M. 

_ A "LISZT-ÉV" MEGÜNNEPLÉSE . 
az őrmezei gyermekkönyvtárban 

Liszt Ferenc születésének 175. és ha-
lálának 100. évfordulója alkalmából zenés 
vetélkedősorozatot tartottunk. A versenye-
ken elsősorban felsőtagozatos tanulók vettek 
részt, alsótagozatos gyerekek közül csak a 
zenei osztályok diákjai oldották meg a rejt-
vényeket. 

A megemlékezés két részből állt. Az 
elsőben a nagy zeneszerző életének legfon-
tosabb mozzanatait elevenítettük fel. A 
második részt a zenehallgatásnak szentel-
tük. A zenei részleteket odaillő képzőművé-
szeti alkotásokkal párosíthatták tanulóink. 
Először a természetszeretetről szóló zongo-
radarabok közül válogattunk,/Forrásnál, Er-
6 

dőzsongás, Vihar, Az este harmóniái/. Majd 
az irodalmi ihletésű müvek következtek 
/123. Petrarca szonett, Faust-szimfónia, 
Mazeppa, Orpheus/. A versenyen igyekeztünk 
tudatosítani a gyerekekben azt, hogy Liszt 
Ferenc sohasem feledte magyar származását. 
Ezt a tényt csárdások és rapszódiák hosszú 
sorával bizonyítottuk. Befejezésül a törté-
nelmi vonatkozású müvek kerültek teritékre 
/Szent Erzsébet legendája, Koronázási mise, 
Funérailles, Rákóczi-induló/. Különösen a 
Rákóczi-induló közismert dallamának felidé-
zése jelentett élményt a gyerekek számára. 

F. Fasang Márta 



"MUNKAHELYI - OLVASMÁNYÉLMÉNYEM" 
A múlt év juniusában felsőtagozatos ta-

nulók részére "Szünidei olvasmányélményem" 
cirmnel országos pályázatot hirdetett a Móra 
Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, a Magyar Rádió, 
a Magyar Úttörők Szövetsége, a Könyvértékesi-
tő Vállalat és a KMK. 

A meghirdetők szándéka szerint a pályá-
zat célja egyrészt a Gyermekkönyvhét és az 
Ünnepi Könyvhét előzetes népszerűsítése volt, 
figyelemfelhívás a közművelődési könyvtárak 
szolgáltatásaira; másrészt az olvasással 
összefüggő olyan szünidei programot ajánla-
ni a tanulóknak, amely lehetőséget ad a sza-
bad önkifejezésre. A pályázat népszerűsíté-
sében részt vettek a különféle sajtóorgánu-
mok, a rádió, a könyvtárak, az iskolák. Saj-
nos a pályázati felhivások a vártnál később 
érkeztek - jóval a nyári szünet megkezdése 
után. Menet közben a pályázat lebonyolításá-
nak módja is többször változott. 

Budapesten 97 gyerek küldött be dolgo-
zatot, melyeket a gyermekkönyvtárak gyűj-
töttek össze. Közülük a husz legjobb irója 
részt vett a második fordulóban a szóbeli 
vetélkedőn, melyet a Dagály utcai könyvtár-
ban tartottunk. A foglalkozást dr. Barta 
Andrásné forgatókönyvének felhasználásával 
Fuchsné Fasang Márta vezette. Az első helye-
zést elért Fücsök Réka /XI. kerületi VIII. 
osztályos tanuló/ májusban részt vesz az 
országos döntőben, melyet a Magyar Rádió 
nyilvános adásban közvetit. 

A pályázatnak M r eddig is volt néhány 
megszívlelendő tanulsága. A beérkezett pá-
lyamüvek nagy része még formáját tekintve 
sem volt elfogadható /vonalas, kockás ki-
tépett irkalapok/, de lehangolóbb az, hogy 
élményszinten és -szerűen igen kevesen 
tudtak kedvenc olvasmányukról beszámolni. 
A pályázat egyik céljaként kitűzött szabad 
önkifejezés nem jutott érvényre. Az olvas-
mányélmény leirása vagy elmondása többnyi-
re a mü tartalmának ismertetése volt, annyi 
megjegyzéssel, hogy "tetszett, Msoknak is 
ajánlcm". 

Ebben a mezőnyben' felüdülés volt Papp 
Krisztián VI. osztályos tanuló pályamüve, 
aki Hegedűs Géza "Vasbordáju szentek" ciimi 
müvéről irt elemző, a maga számára tanulsá-
gokat is levonó dolgozatot. /Az első helye-
zést kevésbé sikerült szóbeli széreplése 
miatt nem ő kapta./ Nem kiváncm ismertetni 
a dolgozatot, csak azt a részét idézem, 
amelyet, ugy gondolom, meg kellene szívlel-
nünk: "Volna még észrevételem, javaslatom, 
amikről már régen gondolkodom. Hová, kinek 
kellene megirni? Most felhasználom az al-
kalmat. Van néhány kedves iron, akinek sok 
könyvét szeretném megismerni. A Bekecs ut-
cai mozgókönyvtárban katalógust akartam ta-
valy venni. Hoztak is, 1972-est. Azóta nem 
jelent meg bővitett kiadás?! Szeretném, ha 
friss jegyzéket adna ki az illetékes kiadó, 
legalább az ifjúsági olvasmányokból. Hogyan 
tudjon egy kisgyerek eligazodni a rengeteg 
könyv között? Hogŷ tudjuk meg mi az értékes 
és kevésbé értékes" irodalom? Mit olvassunk? 
Mik a legjobbak, a remekek, amiket minden 
gyereknek olvasnia kellene? /Olyan kevés a 
szabadidőnk, s ezrével a könyvek!/ Szeret-
nék utószót a regények végére, életrajzot, 
életmű felsorolást. Tudom, hogy ez sok plusz 
munkával jár, de segitené a művelődésünket. 
Az ifjúsági magyar Írókról keveset tudunk. 
Hiába kerestem én is kedvenceim pl. Fehér 
Tibor, Dávid Antal, Hevesi Lajos, Lengyel 
Balázs, Rónaszegi Miklós, Szentiványi Jenő 
nevét az tíj Magyar Lexikonban, nem találtam. 
Hol tudnék meg többet róluk? Jók a Delfin 
könyvek, legalább ott egy csomó eddig meg-
jelent regényt feltüntetnek. Szivesen fo-
gadnék egy könyvet pl. Ki kicsoda a mai if-
júsági irodalomban? cirrmel. Elnézést kérek 
az észrevételekért, hiszen ezek nem tartoz-
nak szorosan a pályázathoz, de remélem, hogy 
meghallgatásra talál." 

Ez a dolgozat valóban "munkahelyi ol-
vasmányélmény" volt. 

Kerekes Pálné 

MEGHÍVÓ 

Április 29-én, szerdán 9 órától a XI. 
kerületi főkönyvtár szervezésében Zsoldos 
Péter tart előadást "Zenepedagógia és az 
általános művészettörténet néhány kapcso-
lata" cirtmel. Az előadás helye: Vteiner Leó 
Zeneiskola /XI. ker. Bikszádi u. 53-55.sz./ 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 



DZSESSZKLUB PESTLŐRINCEN 
Pestlőrinc az egyik legnagyobb lélek-

számú fővárosi kerület. A főkönyvtár szol-
gáltatásait igénybe vevők legnagyobb hánya-
dát a 18-39 éves korosztály alkotja. Érthe-
tő, ha egyik célunk, hogy a kölcsönzésen és 
a hagyanányosnak tekinthető szolgáltatáso-
kon tul rétegigényeket kielégitő, vonzó 
programckat szervezzünk látogatóinknak. 
Ezek természetesen kapcsolódnak könyv- és 
hangzóanyag állományunkhoz. Ilyen uj "szol-
gáltatásunk" a tavaly decemberben megindí-
tott dzsesszklub. 

A dzsessz rétegmüfaj voltát és zenemű-
tárunk méreteit, összetételét figyelembevé-
ve 15-20 érdeklődő alkalmankénti megjelené-
sét már sikernek könyvelhetjük el. Mivel 
műsoraink programján nagyrészt előadások 
és gépzene szerepelnek, irreális lenne na-
gyobb létszámú közönségre számitani. Klub-
vezetőnek Gál Gábort, a Kandó Kálmán Főis-
kola dzsesszklubjánák vezetőjét kértük fel. 
Az ő alkalmazását és évi négy élő dzsessz-

SZEMLE 

A SZOCIOLÓGIATÖRTÉNETI FÜZETEKRŐL 

kok a szociológiai első magyar műhelyének 
tanulmányozásához" cimü irást terjedelemnél 
fogva nem tudjuk a RÓLUNK SZÓL rovatban kö-
zölni, ezért tömöritvény formájában ismer-
tetjük. 

A recenzens abból az alapvető igazság-
ból indul ki, hogy a bibliográfia "a tudo-
mányos kutatás tartóoszlopa", mert nélküle 
a publikációk tömkelegében eligazodni lehe-
tetlen. E célt kiválóan szolgálja a Magyar 
Szociológiatörténeti Füzetek sorozat két 
darabja, a Szende Pál és a Polánvi Károly 
életniivét föltáró két bibliográfia. 
Lichtenstein elemzi a neves szociológusok 
életpályáját ismertető elmélyült tanulmá-
nyokat, kiemelve, hogy azok a fönnálló ku-
tatási nehézségek ellenére is részletekre 
kiterjedők, uj ismereteket nyújtók. A kö-
teteknek adatföltáró jelentőségükön tul 
- hangsúlyozza a szerző - az is érdemük, 
hogy Szende és Polányi munkásságát szinte 
föltámasztják a feledés és hallgatás ho-
mályából. Elismerés illeti a kötetek szer-
kesztőinek, anyaggyüjtőinek /Báthory János-
nak, Bóna Mártának, Gyurgyák Jánosnak/ 
gondos, preciz munkáját - igy a recenzens -
amely a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtártól 
megszokott magas színvonalra vall. 

M.L.M. 

koncert finanszírozását a kerületi Rózsa 
Ferenc Művelődési Ház vállalta, igy a klub 
működése főkönyvtárunkat anyagilag nem ter-
heli. 

1987 első félévében dzsessztörténeti 
sorozatot tartunk, melyen a hallgatók meg-
ismerkedhetnek a műfaj fejlődésével. Zenei 
illusztrációként meglevő hangzó állományun-
kat hasznosítjuk, a további zenei szerze-
ményezés pedig igazodni fog a klub igénye-
ihez, munkájához, összejöveteleinken egy-
egy dzsessztörténeti jelentőségű hanglemezt 
ismertetünk előadásban, s természetesen 
zenehallgatással. Foglalkozásainkat minden 
második hétfőn este 7 és fél 10 között tart-
juk. 

Szeretnénk - ezúton is - az eddiginél 
nagyobb reklámot csinálni a klubnak; prog-
ramjainkon szivesen látjuk az egész FSZEK 
könyvtárhálózat érdeklődő olvasóit és munka-
társainkat is. 

Tóth Sándor 

A szegedi József Attila Tudományegye-
tem Bölcsészettudományi Karának lapja, az 
AETAS 1986. évi 3. számában Lichtenstein 
József tollából elismerő ismertetés jelent 
meg a FSZEK szociológiai dokumentációs osz-
tályának két kiadványáról. Az "Újabb adalé-



PÁKTHÍREK 
HÍREK 

1987. február 26-án a pártvezetőség megtar-
totta beszámolóját az 1986-ban végzett mun-
káról, és a tagság elfogadta az 1987. évi 
munkatervet. 
Március 2-án a pártvezetőség véleményezte 
a vezetők bérkorrekcióját. 
KISZ HÍREK 

KISZ szervezetünk március 4-én tartot-
ta beszámoló és vezetőségválasztó taggyű-
lését. Az elmúlt évi tevékenység ismerteté-
se után - amely igen szerény volt - a tag-
ság az alábbi vezetőséget választotta meg: 
titkár: Goldoványi Zoltán /IX. ker. fő-
könyvtár, 575-808/, szervező titkár: Csányi 
Szilveszter /mozgókönyvtár, 775-422/, 
agit.-prop, titkár: Pap Györgyi /XIII. ker. 
főkönyvtár gyerekkönyvtára, 499-154/. 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 
A február 25-én megtartott Bizalmi Tes-

tületi ülésen Kiss Jenő főigazgató tájékoz-

tatta a munkatársakat az intézmény tavalyi 
munkájáról és az 1987-es tervet is körvona-
lazta. Tverdota Miklósné beszámolt az elmúlt 
évi szakszervezeti munkáról, Kiss Jánosné 
pedig az 1987-es szakszervezeti feladatokat 
ismertette. A Bizalmi Testület döntött négy-
havi bérmaradvány jutálatként történő szét-
osztásáról, amelyre május elején kerül sor. 
OKTATÁSI HÍREK 

A Ho sí. Minh Tanárképző Főiskola SZOT 
Központi Iskolába kihelyezett tagozatának 
előkészitő tanfolyamán intézményünk tizen-
hat munkatársa készül felvételi vizsgára. 

Az "Aktuális könyvtárpolitikai kérdé-
sek" cimü továbbképző sorozatban február 
11-én Vitányi Iván, március 11-én pedig 
Gereben Ferenc előadását hallgathatták in-
tézményünk dolgozói. 

Kiss Jenő főigazgató február 2-a és 
6-a között az IFLA Közművelődési Könyvtári 
Szekció Állandó Bizottságának moszkvai ta-
nácskozásán vett részt. 

SZEMÉLYI HÍREK 
K i t ü n t e t é s 

A Nemzetközi Nőnap alkalmából Kerek Veronika, a bibliográfiai osztály főmunkatársa 
MINISZTERI DICSÉRET-ben, óhegyi Pálné, a VIII. kerületi könyvtár gyermekrészlegének vezető-
je SZAKSZERVEZETI MUNKÁÉRT EZÜST FOKOZAT kitüntetésben részesült; . Bornemissza Károlyné, 
a VIII. kerületi könyvtár munkatársa 90. születésnapja alkalmából FŐIGAZGATÓI DICSÉRET-et 
kapott. 
J u t a l o m 

Sándor Ottóné, a kapcsolatszervezési és propaganda osztály vezetője a VIII. kerületi 
Pártbizottságtól, munkája elismeréseként 10 napos társasutazásra kapott részvételi jegyet 
a Szovjetunióba. 
K i n e v e z é s 

Bakonyiné Benyovszky Katalin megbizott csoportvezetőt a IX. kerületi főkönyvtár cso-
portvezetőjévé, Röthler Ildikó megbizott csoportvezetőt a raktári osztály csoportvezetőjé-
vé nevezték ki. 
Á t h e l y e z é s 

Dr. Révy Eszter főmunkatársat a szociológiai osztályról a hálózati és felügyeleti 
osztályra helyezték át. 
Ú j m u n k a t á r s a k 

Horváth Katalin könyvtáros /XIII. kerületi főkönyvtár/, Spránitz Judit könyvtáros 
/III. kerületi főkönyvtár/, Balogh Józsefné /III. ker. főkönyvtár gyermekrészlege/. 
K i l é p e t t 

Zupku Enikő könyvtáros /XVIII. kerületi főkönyvtár/. 
S z ü l e t é s 

Antalné Schwarczuk Katalinnak /XXI. kerületi főkönyvtár/ Zsófia nevü kislánya, 
Tamási Júliának /V. kerületi főkönyvtár/ Dóra nevü kislánya született. A szülőknek és a 
kisbabáknak jó egészséget kivánunk! 



IV. ker. főkönyvtár 
VIII. ker. főkönyvtár 

VIII. ker. főkönyvtár 

XI. ker. főkönyvtár 
XIV. ker. főkönyvtár 
XV. ker. főkönyvtár 
XVI. ker. főkönyvtár 

BETÖLTETLEN ÁLLÁSHELYEK 

könyvtáros 
tájékoztató 
könyvtáros 
tájékoztató 
könyvtáros 
/szerződéssel/felsőfokú 

közép- v. felsőfokú 
felsőfokú 

könyvtáros 
könyvtáros 
könyvtáros 
könyvtáros 

közép- v. felsőfokú 
felsőfokú 
felsőfokú 
felsőfokú 

ÜDÜLÉSI HÍREK 

E g y é n i b e u t a l ó t 
Klinda Mária Lillafüred ápr. 27-től RKGY 
Szöllősi Istvánné Lillafüred szept. 28-tól XV. ker. 
Fodorné Kováts Márta Hajduszoboszló okt. 29-től XV. ker. 
Urbanek Jánosné Haj duszoboszló dec. 10-től II. ker. 

H á z a s p á r o s b e u t a l ó t 
Siska Lajos Szántód máj. 22-től ÜFO 
Papp István Siófok jun. 5-től igazgatóság 
Csöke Jánosné Haj duszoboszló jul. 1-től XIV. ker. 
Bors Attiláné Héviz jul. 30-tól bibliabusz 
Csomor Imréné Balatonföldvár szept. 11-től XXI. ker. 
Borsos Gyuláné Siófok szept. 25-től XVI. ker. 
Szakmári Istvánné Szilvásvárad okt. 7-től XXII. ker. 
Szakóné Kölber Andrea Balatonfüred okt. 8-tól XX. ker. 
Butykai Győzőné Héviz nov. 18-tól kötészet 
Lakatos Józsefné Hajdúszoboszló nov. 12-től XII. ker. 
Kiss Istvánné Héviz dec. 2-től XIV. ker. 
Szot Lajosné Leányfalu dec. 3-tól XIII. ker. 

C s a l á d o s b e u t a l ó t 
Kózel Miklós Leányfalu jun. 4-től ÜFO 
Fügediné Csóri Ágnes Balatonkenese jun. 4-től VII. ker. 
Csemeky Hedvig Siófok aug. 13-tól KESZ 

G y e r m e k b e u t a l ó t 
Heckmanné Kovács Éva Balatonboglár jun. 24-től XXII. ker. 

1 9 8 7. É V R E S Z O T B E U T A L Ó T K A P T A K : 



B A L A T O N F Ü R E D R E K A P T A K B E U T A L Á S T : 
l-es turnus: Lakatos László XIII. ker. 

Dunainé Konrád Aranka VII. kef. 
Kóré Károlyné ÜFO 

Egy 4 ágyas szobára még lehet jelentkezni ! 
2-es turnus: Novotny Béláné olvasó szolg. 

Király Éva XVII. ker. 
Csikós Ferencné XXI. ket. 
Maruszky Józsefné XX. ker. 

3-as turnus Micskó Rudolf kötészet 
Gerő Péter /2 szoba/ igazqatósáq 
Kelemen Tamás VII. ker. 

4-es turnus Pethő Klára zenei gyűjt. 
Seres Gyuláné XIX. ker. 
Mezeiné Nagy Mariann XIX. ker. 
Kardos Dóra XVI. ker. 

5-ös turnus Czeglédiné Gallyas Gabriella XXI. ker. 
Sáriné Janó Mária prop. oszt. 
Soltész Lucia XVIII. ker. 

Egy 4 ágyas szobára lehet még jelentkezni! 

A Fővárosi Tanács üdülőibe szóló jelentkezéseket továbbítottuk, értesitést a beuta-
lásról vagy elutasításról a Fővárosi Tanács közvetlenül küld. Érdeklődni lehet a 
175-161-es telefonszámon. 

TÁJÉKOZTATÓ 

Április 1-től a kerületi tanácsi szer-
vek, adó-, illeték- és földhivatalok az 
alábbi rend szerint tartanak ügyfélfogadást: 
hétfő i43o . 19oo 
szerda 8°° - lő30 
péntek 8oo _ n3o 

A Fővárosi Tanács Központi Ügyfélszol-
gálati Irodája az alábbi időpontokban áll 
az ügyfelek rendelkezésére: 

hétfő 8oo _ 19oo 
kedd 8°° - I630 
szerda goo _ 183o 
csütörtök 8°° - I630 
péntek 8°° - I600 
szombat goo _ 12oo 

Ebben az időben felvilágosítják és tá-
jékoztatják az érdeklődőket, közreműködnék 
államigazgatási kérdések elintézésében, se-
gítik az ügyfeleket bizonyos hatósági ügyek 
/pl. lakcim bejelentés ./ lebonyolításában. 



RÓLUNK SZÓL 

Útkereső könyvtárak 
Mindent az olvasóért 

7 q t i g lenne szépíteni 
a valóságot: az 

olvasási kedv csökkent, vagy 
legalábbis stagnál. Ennek 
okai annyira nyilvánvalóak, 
hagy fölösleges felsorolni 
őket : életmódbeli, gazdasá-
gi, értékrendi, műveltségi 
tényezők állnak mögöttük. 
Tíz-tizenöt éve a könyvtá-
rak is optimistábbak vol-
tak a könyvtárhasználati 
kul túra minőségi és meny-
nyiségi növekedését illető-
en. Most azzal a kérdéssel 
találják magukat szemben, 
hogyan is lehetne olvasóikat 
megtartaniok, sőt — min-
den kedvezőtlen körülmény 
ellenére — számukat növel-
niük. 

A nehéz kérdésre nincs 
egyetlen válasz Valójában 
minden könyvtárnak a ma-
ga társadalmi közegéhez 
igazodva, közvetlen hasz-
nálóinak személyes érdeke-
it és igényeit felmérve kell 
kifejlesztenie azokat a szol-
gáltatásokat és könyvtár-
technikai megoldásokat, 
amelyek a kívánt célhoz 
közelebb visznek. 

Egy azonban bizonyos: 
mindezek a próbálkozások 
csak akkor kecsegtetnek si-
kerrel. ha a „mindent az 
olvasóért" eddig is érvé-
nyes jelszava az olvasókhoz 
valóban barátságos könyv-
tárakban nyilvánul meg. Vi-
gyázat, könyvtárakat írtunk 
és nem könyvtárosokat ! 
Könyvtárosaink szolgálat-
készségét, odaadását, olva-
sóközönségük iránti elkö-
telezettségét más szolgálta-
tási területek rossz példái 
eddig nem kezdték ki. 
Mégis, azok a könyvtárak, 

amelyeket legjobb szakmai 
tudásuk és lelkiismeretük 
szerint létrehoztak, nem 
mindig barátságosak a 
használókhoz. Mit értünk ez 
alat t? Semmi mást, mint 
azt, hogy könyvtáraink bel-
ső rendje, s főképpen a 
könyvek és más dokumen-
tumok elrendezése, a köz-
tük való eligazodás módja 
inkább a könyvtáros, sem-
mint a laikus olvasó szem-
pontjainak felel meg. A 
szerzők nevének betűrend-
jében felállított szépirodal-
mi művek között, vagy a 
tudományos rendszeres ala-
puló raktári rendben álló 
ismeretterjesztő és szak-
könyvek között a valami 
olvasnivalóért betérő hasz-
nálók —, s ők vannak több-
ségben! — nehezen találják 
meg a kedvükre való köny-
vet. S minél nagyobb a 
könyvtár, annál nehezeb-
ben. A szabadpolc hatalmas 
vívmánya (amely az ötvenes 
évek vége óta ter jedt el ha-
zánkban), azaz, az a könyv-
tárhasználati rend, amely-
ben az olvasó maga emel-
heti le a polcról a könyvet, 
betű- és szakrendjével na-
gyobb gyűjtemények esetén 
Inkább megijeszti, semmint 
bátorí t ja a kevésbé járato-
sokat. 

A könyvtárosok mindig is 
tudatában voltak ennek az 
ellentmondásnak, s külön-
féle módszerekkel (temati-
kus kiemelések, ajánló-
polcok, kiállítások stb.) 
igyekeztek fellazítani a me-
rev, néhol már öncélúvá 
váló rendet. Valójában ezen 
a nyomon haladnak azok a 

kísérletek, amelyek a 
könyvtáros szempontjai he-
lyett az olvasó érdeklődése, 
kérdései, keresési szokásai 
szerint igyekeznek elren-
dezni a szabadpolcokon lévő 
könyvkínálatot. 

A Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár hálózatában né-
hány nagyobb könyvtár a 
leginkább keresett és a ján-
lott könyveket, néhány ki-
sebb könyvtár .pedig az 
egész állományt olyan tema-
tikus bontásban „tálalja" 
olvasóinak, amely megkí-
méli őket attól, hogy a 
meglehetősen bonyolult ka-
talógusok segítségével, vagy 
csak véletlenül talál janak rá 
a keresett művekre. Ez a 
fa j ta elrendezés megkíméli 
a használót attól, hogy hosz-
szú kódszámokat jegyezzen 
meg, hogy tisztában legyen 
a tudományok mindig vitat-
ható rendszerezésével, mert 
712.2.26 helyett azt látja jól 
olvasható feliraton, hogy 
„Kiskertek", vagy 392.6 he-
lyett azt, hogy „Szex és sze-
relem", "agy 681.31 helyett 
,.Számítógéptípusok", ugyan-
csak a használókkal való 
barátság jele az is, ha a 
szakrendben egymástól tá-
volra kerülő, de egymással 
összefüggő témák könyveit 
ugyanabba a csoportba oszt-
ja a könyvtáros. _ (Például 
i.iindazokat a könyveket, 
amelyek a családi élettel 
kapcsolatosak, legyen az 
gyereknevelés, higiénia, 
együttélési szabály, házi-
munka stb.) Ebben az el-
rendezésben az sem számít 
halálos bűnnek, ha egy-egy 
témakört művészeti, vagy 

ismeretterjesztő módszerrel 
feldolgozó művek . egymás 
mellé, ugyanabba a cso-
portba kerülnek (például 
a szexuális felvilágosítás 
könyvei, a szerelmes regé-
nyek és az erotikus művek; 
vagy egy-egy történelmi 
korszakról szóló szakköny-
vek és regények). Annál ke-
vésbé, hiszen általában az 
olvasó érdeklődésében sem 
válik el egymástól a két-
fa j t a megközelítés. 

Nyilvánvaló, hogy az ol-
vasói érdeklődéshez igazodó 
csoportokban felállított, 
gyűjtemény kezelése bizo-
nyos könyvtártechnológiai 
problémákat okoz, de a 
könyvtáros azért könyvtá-
ros, hogy megbirkózzon ve-
lük. Az is kétségtelen, hogy 
a tematikus elrendezés 
megkívánja a könyvtári 
környezet átformálását. A 
bútorzat, főként az állvá-
nyok katonás rendje helyett 
a témákhoz igazodó, lazább, 
otthonosabb elrendezésre 
van szükség, amely inkább 
csábít az elüldögélésre, be-
lelapozgatásra. az olvasó-
társakkal való beszélgetésre. 
Az olvasóhoz barátságos 
könyvtár arra kínálja ma-
gát, hogy használói otthon 
érezzék magukat benne, 
használják saját jukként . 

A családias kön>^ 
kialakítása — amely a fen-
tiekben elmondottan kívül, 
sok más vonást is megkí-
ván, így például a felnőttek 
és gyerekek közös könyv-
tárhasználatát — lehet az 
első lépés a közösségi ház-
ként is működő könyvtár 
felé. A Magyar Könyvtáro-
sok Egyesületének békés-
csabai vándorgyűlése nem-
régiben többek között ezek-
kel a kérdésekkel is fog-
lalkozott. 

Maruszky József 
Popp István / 

Dolgozók Lapja /Tatabánya/ 1986. augusztus 30. 

AZ "ANTOLÓGIA'-TAGOK FIGYELMÉBE! 

Kérjük azoknak a volt tagoknak a je-
lentkezését, akik részt vettek a FSZEK 
"Antológia" irodalmi együttesének munkájá-
ban, hogy májusban találkozhassunk. Jelent-
kezés: Márai Botondnál /142-162/ és Vándor 
Katalinnál /otthon: 128-705, munkahelyen: 
873-409/. 


