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Nem kezdem a KC részletes történetével, 
hiszen mindnyájan jól tudjuk, hogy hosszú 
évek óta fontos tájékoztatási bázisa olva-
sóknak, könyvtárosoknak egyaránt. Néhány 
fontosabb állomást azonban érdemes felidéz-
ni. 

1984-ig a KC minden könyvtár teljes 
könyvállományának darabszámmal kimutatott 
lelőhelye volt. Betűrendes szerzői és cim-
katalógusa nélkülözhetetlenné vált mind a 
hálózatnak, mind a központi könyvtár tájé-
koztató szolgálatának. Igazi fénykorát ak-
kor élte, amikor katalógusból előlépett 
egy központi szolgáltatás - a könyvtárközi 
kölcsönzés - alkotórészévé. Adatbázisa lett 
a duplum és a létesítendő könyvtárak állo-
mányából folyó átkölcsönzéseknek. Folyóirat 
katalógusával a KC bővítette a központilag 
nyilvántartott dokumentumok körét is. 

A főkönyvtári rendszer bevezetésével 
megszűnt a fiókkönyvtárak önálló állomány-
gyarapítása, ezért a KC is rákényszerült, 
hogy könyvtárak helyett kerületenként jelöl-
je a könyvek lelőhelyét. Később a darabszám 
feltüntetése is elmaradt, ezért ma már csak 
azt tudjuk megmondani az igy regisztrált ál-
lományról, hogy melyik kerület vette meg a 
keresett könyvet. Egy későbbi intézkedés fel-
mentette a KC-t a hálózati könyvtárközi köl-
csönzés közvetlen szervezésének kötelezett-
sége alól is. 

Miközben ujabb és ujabb dokumentumtí-
pusok nyertek polgárjogot a hálózatban, a 
KC már a periodikák nyilvántartását sem vit-
te tovább. 

Végül, de nem utolsósorban; a katalogi-
zálás szabványrendszerében bekövetkezett vál-
tozásokból a KC semmit sem tudott átvenni, 
ezért az uj szabvány szerint készülő kataló-
guscédulák egyre feszítőbb ellentétbe kerül-
nek a hagyományos szerkesztési elvekkel. 

A Központi Ellátó Szolgálat /KESZ/ a 
KC munka megujitását tűzte ki célul; "hala-
dó hagyományát" a könyvtárközi kölcsönzést 
kívánja újraindítani, a réginél jobb felté-
telekkel. Mint tudjuk, a szállítás nehézkes-
sége első perctől kezdve fékezte a korábbi 
szolgáltatás lendületét, legtöbbször a 
"szatyros" megoldáshoz folyamodtak a könyv-
tárosok, ha gyorsan akartak a könyvekhez jut-
ni. A motoros szállítás gyorsaságában bíz-
va igyekszünk a jövőben rövid határidőre 
teljesíteni a kéréseket. 

Az átkölcsönzési állomány alapját a 
régi duplumból és a létesítendőből válo-
gatva teremtettük meg és egységes egésszé 
ötvöztük. Bár a hálózati könyvtárközi köl-
csönzés alapja a múltban is ez a két állo-
mánycsoport volt, a KC-ben egyik sem szere-
pelt. A közeljövő feladata lesz a KESZ ál-
lomány bevezetése a KC nyilvántartásaiba. 
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A használók többsége a" megszüntetett 
szolgáltatások visszaállítása mellett ujab-
bak létrehozását is igényelné. Ugyanakkor a 
könyvtárak összállománya évről-évre növekszik 
és a nyilvántartások naprakész vezetése egy-
re nagyobb erőfeszítéseket kiván. Jelenleg 
is nagy a lemaradásunk. Mivel az intézetve-
zetés is támogatja azon törekvésünket, hogy 
a felgyülemlett restanciát felszámoljuk, e-
zért az év végére a könyvek katalógusa is-
mét naprakész lesz, és rátérhetünk az ujabb 
dokumentumok katalógusainak kiépítésére. 
Azonban a megnövekedett feladatok teljesíté-
sére csak ugy tudunk vállalkozni, ha a fel-
dolgozásban egyszerüsitünk. Egyfelől a könyv-
tárak körét kivánjuk szűkíteni; nem regiszt-
ráljuk tovább a bibliobusz állományát és az 
önálló kerületi könyvtárak közül csak a két 
legnagyobb állománnyal rendelkezőét tartjuk 
nyilván. Másfelől szükségesnek látszik, hogy 
egyes állománycsoportok nyilvántartásáról 
is lemondjunk és a rendelkezésre álló mun-
kakapacitást a valóban hasznos feladatokra 
fordítsuk. Állományalakitási munkánkban egy-
re határozottabban körvonalazódik, hogy mi az 
a mü, amit minden könyvtár megvesz és mi az, 
amit csak a főkönyvtárak szereznek be. A 

"családi" állományon belül vannak olyan tí-
pusok, amelyeknek a nyilvántartása egyértel-
műen feleslegesnek látszik. Gondolunk itt 
elsősorban a brossura jellegű kiadványokra. 
Felvetődik annak a kérdése is, hogy valóban 
szükséges-e azt regisztrálni, hogy A Pál ut-
cai fiuk miden könyvtárban megvan? 
Különös felelősséggel kell erről a kérdésről 
gondolkodnunk, mert a könyvek teljeskörü nyil-
vántartásának hagyományai vannak. A KC bib-
liográfiai adatszolgáltató szerepe mindenkép-
pen változatlan marad, mivel a katalógus to-
vábbra is tartalmazza minden, a hálózatban 
beszerzett könyv céduláját, azokat is, ame-
lyeknek nem jelöli meg lelőhelyét. 

A KC továbbra is közös munka, összjáték 
eredménye. Működése a könyvtárak bejelentési 
kötelezettségére épül. Csak a pontos és rend-
szeres adatszolgáltatás biztosithatja, hogy 
naprakészen tükrözze a hálózat állományát. 
Ezúton is kérjük a könyvtárakat, mielőbb pó-
tolják elmaradásaikat a törlések utolsó könyv-
kártyáinak beküldésével és a külön pénzekből 
/fejlesztési alap, kártérités stb./ törté-
nő gyarapodások "első példányának" jelentésé-
vel. 

Pásztor Etelka 

KÉT ANALITIKUS KATALÓGUS 

A Könyvtári Hiradó immár visszatérő 
rendszerességgel bemutatja a szokványos és 
mindenütt megtalálható katalógusoktól elté-
rő, egy-egy állományrészt mélyebben feltáró 
analitikus katalógusainkat. Folytatva soro-

zatunkat, e számunkban újból bemutatunk ket-
tőt; segiteni kivánjuk ezzel a tájékoztató 
könyvtárosok referenszmunkáját, s biztatni 
őket arra, hogy vegyék igénybe a más könyv-
tárakban készülő, gazdagodó feltáró- és visz-
szakereső eszközöket. 

Rejtett bibliográfiák tárgyszókatalógusa 

Uj katalógussal bővült a III. kerületi 
főkönyvtár tájékoztatási segédapparátusa: 
A rejtett bibliográfiák tárgyszavas kataló-
gusával. 

Egy közművelődési könyvtár nem vállal-
kozhat gigantikus, és nem is a számára meg-
határozott feladatokra, - de igen remélem, 
hogy mindig igyekszik adott helyén az adott 
olvasónak maximális segítséget adni. Egyéb-
ként is minél nagyobb egy könyvtár, illetve 
hálózatának választéka, a könyvtáros annál 
inkább szükségét érzi, hogy az anyagot több 
szempontból megközelítve tárja olvasói elé. 
Az is természetes, hogy tájékoztatni igyek-
szik az olvasót arról, hogy a keresett té-
mához milyen irodalmat, dokumentumot talál 
/ha nem is az adott könyvtárban/. Erre töb-
bek között a rejtett bibliográfiák feltárá-

sa is alkalmas, amely ily módon "közvetetten 
bőviti saját állományunkat", sőt nem utolsó 
szempont, hogy viszonyítva a lexikonok husz-
harminc éves elavult irodalmához, friss in-
formációkat is tartalmaz. 

A tárgyszavas megoldási forma könnyeb-
ben kezelhető az olvasó számára is, és rugal-
masasabban, a különböző összefüggéseket konk-
rétabban feltárva lehet alkalmazni az ETO e-
léggé merev számozási rendszeréhez viszonyít-
va. A katalógus hasznosságáról meggyőződhet 
a referensz szolgálatban dolgozó könyvtáros 
és az információáradattal küzdő olvasó is. 

Remélem, hogy nemcsak a III. kerületi 
könyvtárak fogják hasznát venni, más könyv-
tárak is hasznosíthatják egy-egy nehezen 
megválaszolható referensz kérdés esetén. 



Befejezésül annak magyarázatául, hogy 
előzetes gyakorlati tapsztalatok nélkül mi-
ért mertem belevágni a feltárás e módjába, 
szeretnék Szilágyi Tibortól idézni: "... a 
gyakorlati, olvasói használat szempontjából 
gyakran még egy alapjaiban elhibázott, elmé-
letileg rossznak mondható tárgyszókatalógus 

is hasznos, mert közvetlenül használható, -
hasznosabb, mint egy mégoly kiváló szakkata-
lógus, amit nem használnak, mert nem értik 
meg rendszerét, nem tudnak benne önállóan 
keresni ..." Mármint' az olvasók ... 

Vándor Katalin 

Versantológiák analitikus feltárása 

Tájékoztató könyvtárosaink számára jó 
hirt közölt a májusi Hiradó: célprémiumos 
feladatként a HFO szervezésében munkatársa-
ink elkészitik az 1960-1986 év között megje-
lent versantológiák analitikus feltárását. 

Elég egyetlen versantológiát kézbeven-
nünk ahhoz, hogy felmérhessük e munka nagy-
ságrendjét. Egy-egy kötet több száz verset 
tartalmaz, s az antologiak szama is igen ma-
gas. Ezért kellett időhatárokat kijelölni. 
A döntésben szerepet játszott a kötetek meg-
léte könyvtárainkban és színvonaluk is. /így 
esett ki az ötvenes évek hatalmas versgyüj-
temény-termése./ Gyakorlati megfontolások 
után ugy határoztak a feldolgozók, hogy a 
munka első szakaszában csak a magyar szerzők 
gyűjteményeit tárják fel, s majd csak a kö-
vetkező fázisban kerül sor az idegen költők 
antológiáira. 

A cédulakatalógus részei: 
1. A feldolgozott antológiák betűren-

des felsorolása 
2. A versek szerző /és azon belül: cim/ 

szerinti analitikus feltárása/ utalva a le-
lőhelyre : az antologia cime, kiadási éve, 
lapszám/ 

3. Cimmutató, mely csak a szerzőre utal. 
Miután öt könyvtár dolgozói vállalták a 

feltárás feladatát, jelenleg a feldolgozott 
cédulaanyag eggyészerkesztése a legnagyobb 
munka. /Itt derült ki pl. az is, hogy egyik 
magyar költőnk versét olyan nagyon szépnek 
találták a szerkesztők, hogy két egymást kö-
vető Szép versek-ben is megjelentették./ 

A XV. ker. főkönyvtár vállalta a külön-
katalógus elhelyezését. Ez év negyedik negye-
dében már innen kaphatnak az érdeklődők vá-
laszt a könyvtáraikban felmerülő kérdésekre. 

Csorna Mihályné 

TÁBORI KIS TRACTA, 
avagy jelentés a tűzvonalból 

Tata, 1987, május 15. 

Szeles, hűvös reggel. A már második nap-
ja táborozó "főhivatású népművelők" aggódva 
kémlelik az eget. Közöttük talán a könyvtá-
rosok a legizgatottabbak, no nem a várható 
időjárás, hanem a tracta miatt. Mindenki sej-
ti ugyanis, hogy a mai könyvtárvezetői érte-
kezlet afféle haditanács lesz. Több mint egy 
éve csatazajtól hangos kis könyvtárunk tör-
ténelmi pillanathoz érkezett, most "fehéren-
feketén" kiderül , mi a helyzet a frontokon: 
a tűzvonalban, a második vonalban, a lövész-
árkokban. A hadtestparancsnokok jelentést ad-
nak arról, hogyan szervezték meg vonalaikat, 
milyenek a hadállásaik, hogyan működik a ha-
digépezet, milyen a muníció stb.,stb. Nyolc 
parancsnok készül a beszámolóra. 

Közülük hatan már a terepasztal körül 
ülnek /gondosan a többiek közé vegyülve/, 
a hetedik épp most fut be /ő a hathuszassal 
érkezett csak a mai haditanácsra/, a nyolca-
dikról hirnök jelenti, hogy beteg lett/ nem, 
nem hadisérülés, közönséges influenza/. 

És megkezdődik a haditanács: 
Elsőként Jakubecz Ilona jelent, a tűz-

vonalból, de még a csata előestéjén /gazdag-
réti színtér/, őt Csép Attiláné és Kovács É-
va követi a sorban, szintén a tűzvonalból je-
lentkeznek, ahol már harc, támadás és véde-
kezés folyik /Mosoly utca és Csepel-Csillag-
telep./ A tudósítást a második védővonalból 
Tongorí Imréné /Gutenberg tér/, Szakmári Ist-
vánné /Budafok/ és Maruszki Józsefné /Erzsé-
bet/ folytatja. Ezeken a szintereken tartós 
háborúra készültek fel, de ugy vélik, köze-
leg a győzelem. 
Legvégül Havas Katalin jelentését hallgatja 
meg a tanács, a tüz- és második védővonal-
ból, mert náluk több szintéren is folyik a 
harc /Börzsöny és Mester utca./ 

Már a jelentések alatt is élénk a moz-
golódás: egyetértő bólintások, kiváncsi kér-
dések, időnként fel- és közbekiáltások. A 
haditanács vezetője minden parancsnoknak tiz 
percet engedélyezett hadállásának ismerteté-



sére, hogy a vitára, közös értékelésre, to-
vábbi stratégiai és taktikai megbeszélések-
re, kérdésekre és válaszokra bőven maradjon 
idő. A tervezett 70 perc helyett több, mint 
180 percig tartanak a beszámolók. 

Természetesen ahány szintér és parancs-
nok, annyiféle gond, probléma, eredmény, 
terv és elképzelés hangzik el. 

A könyvtárvezetők - hadtestparancsnoki 
szerepüket és tábori létüket mélyen átérez-
ve - rendkívül felelősségteljesen ismertetik 
a családi és kétfedeles könyvtárak működési 
tapasztalatait. Noha a legidősebb modell-
könyvtárunk is alig mésfél éves múltra te-
kint csak vissza, a beszámolók legérdeke-
sebb részei azok, amelyek arról szóltak, 
hogy a "sémát" hogyan "háziasitották", a csa-
ládi könyvtárat hogyan kellett és kell állan-
dóan a helyi használói igényekhez "igazitani". 
Mert ami kívülről nézve jónak tűnik, belülről 
másképp fest, ámi az egyik helyen bevált, má-
sutt nem sikerült. 

Amiben vélemények megegyeztek: 
- A családi könyvtár megfontoltabb vá-

sárlásra ösztönzi a könyvtárosokat. A té-
macsoportos elrendezés közvetlenebbül jelzi 
az olvasói igényeket. Ezzel függ össze az a 
megállapítás is, hogy még mindig sok a fe-
lesleges régi könyv, kivonásuk azonban ren-
geteg időráforditást igényel /Tongoriné, 
Csépné, Havas/. 

- Egyre nagyobb gondot okoz az uj köny-
vek késedelmes szállítása. Nem elég baj, 
hogy viszonylag szűkös a választék, még vár-
ni is kell a könyvre /Kovács Éva/. 

- A kialakított témacsoportokat időn-
ként változtatni kell: főként a besorolt 
könyveket, de a csoportok cimét, sőt helyét 
is /Kovács Éva, Maruszkiné, Havas/. 

- A kétfedeles könyvtárban is a csalá-
di övezet "dominál" /Maruszkiné/. No persze, 
hiszen sokkal lakályosabb,kényelmesebb, ba-
rátságosabb /Havas/. 

- Valamilyen katalógusra a családi 
könyvtárban is szükség van, főként a könyv-
tárosok biztonságérzésének erősitése végett 
/szinte mindegyik előadó/. 

Ahol a vélemények konfrontálódtak: 
- Az olvasók nem mindegyike örül a vál-

tozásoknak. Amilyen egyértelmű örömmel fogad-
ják a kényelmes, otthonos könyvtári enteriőrt, 
némelyek annyira hiányolják a hagyományos 
"könyvtári rendet" /Csépné/. Viszont: az ol-
vasók örülnek, hogy egy-egy téma irodalmát 
együtt találják a polcokon /Tongoriné, Ma-
ruszkiné/ . 

- Még mindig több könyvtárban gondot 
okoz konkrét kérések esetében a müvek gyors 
megtalálása. Többek között ezért is, "visz-
szaállitották" a témákon belül a szerzői be-
tűrendet /Havas, Szakmáriné/. Persze van a-
hol a tematikus kihelyezés kialakításakor 
fel sem borították a betűrendet /Tongoriné/. 

- Az olvasói kérések gyors teljesítésének 
legbiztosabb forrása a második fedél, ezért 
ők /a könyvtárosok/ nagyon kedvelik ezt a 
könyvtári övezetet /Szakmáriné/.' 

- A krimiolvasók száma ijesztő mérték-
ben megnőtt. Néhány népszerű témával pró-
bálják elterelni a figyelmet, de nem sok si-
kerrel /Csépné/. 

Más vélemény: 
- Krimit eddig is sokan olvastak, leg-

feljebb nem számoltuk őket össze /Tongoriné, 
Maruszkiné/. 

- A felnőttek és gyerekek jól megférnek 
egymással, nem okoz gondot a közös könyvtár-
használat /Maruszkiné/. 
Máshol az unatkozó tinik hangoskodó csapata 
időnként nem csak a többi olvasót zavarja, 
hanem a könyvtárosokkal szemben is tiszte-
letnek. Bizony sok türelem kell hozzájuk, bár 
esetenként minden türelem kevésnek bizonyul 
/Havas/. 

A beszámolók lassan beszélgetéssé, esz-
mecserévé váltak. A "már tapasztaltak" egy-
másnak is ötleteket, tanácsokat adtak. Sok 
kérdést tettek fel a többiek is: azok, akik 
családi könyvtár kialakítását tervezik, és 
azok is, akik ragaszkodnak a könyvtár hagyo-
mányos rendjéhez és rendszeréhez. A beszél-
getés azért volt igazán érdekes, hasznos és 
tanulságos mert egy-egy.feltett kérdésre töb-
ben válaszoltak, és - mint előbb láttuk, több-
féle módon is - mindegyik mögött konkrét gya-
korlati tapasztalatok állnak. 

Mindenki számára nyilvánvalóvá vált, 
hogy a kép nem fehér vagy fekete, a szinek 
harmóniájának kialakításában viszont kulcs-
szerepe van a könyvtárosoknak, meghatározó-
ak a helyi körülmények és rendkívül fontos 
a rugalmasság. Hogy egy pillanatra vissza-
térjünk a "hadászati terepre": ezért fordult 
elő a viták során, hogy a parancsnokok néha 
saját hadállásaikat lőtték. Arra a nyiltan 
feltett kérdésre azonban, hogy megbánták-e, 
vissza akarják-e állítani a könyvtár régi 
rendjét, valamennyien határozott nem-mel vá-
laszoltak. 

A vita természetesen nem zárult le, a 
beszégetések nem fejeződtek be. Annál is in-
kább nem, mert délután öt órakor/!/ a könyv-
tárvezetői értekezletet az egyéb tábori prog-
ramok miatt kellett félbehagyni. Az eszme-
csere folytatódott még ott Tatán a reggeli, 
déli és esti órákban /a következő két napon 
át/, és azóta is, és még sokáig. 

Szabóné Richlich Ilona 
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FÓRUM A HÁLÓZATFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓRÓL 
/Pataky István Művelődési Központ, 1987. 
május 27./ 

Ezen a délelőttön mindannyiunknak lehe-
tőségünk nyílott arra, hogy állást foglal-
junk, kérdezzünk, vitatkozzunk a FSZEK fej-
lesztési koncepciójáról. 

Az alábbiakban a fórum leglényegesebb 
eseményeit igyekszem kiemelni: 

1. A fórumon azon kollégáinknak, akik 
a korábbi viták során harcosan, elvi alapon 
vállalták a fejlesztési koncepcióval szem-
beni ellenvéleményüket, sajnos csak kis ré-
sze bocsátkozott újra harcba. Ebben szerepe 
lehet annak is, hogy alig két héttel koráb-
ban, a tatai főkönyvtárvezetői értekezleten 
már lezajlott néhány kemény vita, ahol a fe-
lek talán "ellőtték a puskaporukat". Minden-
esetre igy eshetett, hogy a május 27-i fó-
rumra nem a kibontakozó nagy viták, hanem a 
gyorsan elülő vitakisérletek lettek jellem-
zőek. Persze azért ezek is tanulságosak le-
hetnek. 

Forgács Tiborné a plénum előtt is meg-
ismételte Tatán felvetett gondolatát, mely 
szerint a fejlesztési koncepció a hierarchi-
kus igénykielégités hangoztatásával semmi 
ujat nem hozott a főkönyvtári rendszerhez ké-
pest; a főkönyvtárak és fiókjaik között ed-
dig is érvényesült a munkamegosztás az állo-
mányalakitás terén. 

Szabó Jánosné válaszában kijelentette, 
hogy a hálózatfejlesztési koncepcióval az 
intézmény vezetése nem kivánja helyettesí-
teni a főkönyvtári rendszert. Az állomány-
fejlesztés hierarchizáltsága szempontjából 
az elvek ugyanazok, ezek az elvek azonban a 
főkönyvtári rendszer működése során mindmá-
ig nagyrészt papiron maradtak. A fejleszté-
si koncepció komplex megközelítése ehhez ké-
pest továbblépést igér. 

Forgács Tiborné vitatta a koncepció a-
zon állitását is, hogy tematikus állomány-
elhelyezés nélkül nem létezhet családi könyv-
tár. A csillaghegyi fiókkönyvtár példáját em-
iitette, amely tematikus állományelhelyezés 
nélkül is családi jellegű könyvtár. 

Papp István vitába szállt Forgács Ti-
bornéval. Kifejtette, hogy mlg a hagyományos 
könyvtár néhány olvasó néhány igényének kie-
légítésére is felkészül, a családi könyvtár 
csak a tömegesen jelentkező igények kielégí-
tését vállalja. A tematikus állományelhelye-
zés révén a családi könyvtár azoknak a /jó-
val szélesebb/ olvasói rétegeknek kedvez, 
amelyek nem konkrét elmeket keresnek, hanem 
inkább bizonyos témájú, tipusu könyveket. 
Tematikus állományelhelyezés mellett az ol-
vasók sokkal könnyebben találják meg segit-
ség nélkül is a nekik tetsző könyveket, sok-
kal jobban áttekinthetik'a teljes választé-
kot, mint hagyományos elrendezésnél. A csa-
ládi könyvtár az olvasóhoz barátságosabban 
viszonyuló könyvtár. 

Kövesd Péterné az V. kerületből azt ne-
hezményezte, hogy a fejlesztési koncepció 
elvi vitájával párhuzamosan folyó kísérle-
tekben a vezetés eleve olyan feltételeket 
teremt, melyek a családi könyvtárak fölényét 
bizonyítj ák. 

Papp István nem értett egyet ezzel a ki-
fogással, hiszen /pl. egy-egy tatarozásnál/ 
mindenki ugy alakithatta saját könyvtárát, 
ahogyan akarta. A családi könyvtárak sem kap-
tak több négyzetmétert, mint a hagyományos 
könyvtárak. 

A vitához toldy Csaba is hozzászólt. A 
fejlesztési koncepciót egészében elfogadta, 
de felhivta a figyelmet arra a veszélyre, 
hogy a könyvtárak információs értéke csök-
kenhet, illetve a pusztán szórakoztató funk-
ció túlzottan kiterjedhet. Toldy Csaba egy 
kérdésére válaszolva Kiss Jenő és Papp Ist-
ván elmondták, hogy a vezetésnek nincs "csa-
ládiasitási ütemterve", a koncepciót senki-
re nem kívánják(ráerőszakolni, de ösztönözni 
fogják a rugalmas, olvasócentrikus formák ki-
alakítását . 

2. Papp István felolvasta Maruszki Jó-
zsef levélben elküldött hozzászólását. Eb-
ben Maruszki József többek között ismét le-
szögezte, hogy nézete szerint a közművelő-
dési könyvtárakat a FSZEK fejlesztési kon-
cepciójának szellemében kell átalakítani, 
és hogy az eddigi kisérletek közül a Börzsöny 
utcai kétfedeles megoldást tartja a legjobban 
sikerültnek. Ugyanakkor ugy Ítélte meg, hogy 
a használóközpontu fejlesztés intézményünk-
ben ellanyhult, a mobilitás - ami pedig a 
családi könyvtár lényege - nem valósult meg, 
a várakozásokkal ellentétben a FSZEK nem 
mozdult meg a kisérletek eredményeképpen, 
hiányzik a kreativitás, munkánkban továbbra 
is a statisztikai szemlélet és az elavult 
reflexek dominálnak. 

A levelet kommentálva Papp István rámutatott 
annak néhány következetlenségére. Maruszki 
József egyfelől azt nehezményezi, hogy a Bör-
zsöny utcai kisérlet nem kapta meg a megfe-
lelő elismerést, másfelől azt, hogy tul ko-
rán "tullihegték" a kísérletet, vagyis ide-
ológiává merevítették még megvalósulása, e-
lőtt. Egyfelől kijelenti, hogy a FSZEK egé-
szében merev maradt, nem hajlandó a kísérle-
tezésre, másfelől viszont nem helyesli, hogy 
a Börzsöny utcai kisérlet sikeres kibontako-
zása előtt ujabb kisérletek induljanak. A 
FSZEK megmerevedésére vonatkozó vádakat Papp 
István alaptalannak ítélte. Éppen az ellen-
kezője igaz: a FSZEK jelenleg a szakmai pezs-
gés állapotában van. 

A levélre válaszolt Németh Józsefné is 
a XVIII. kerületi főkönyvtárból. Elmondta, 
hogy Maruszki József véleményét cáfolja az 
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a folyamat, melynek során könyvtáruk dolgo-
zói az olvasói igények és a fejlesztési kon-
cepció együttes hatására jelentős változta-
tást határoztak el állományuk kihelyezésében: 
a szó szoros és átvitt értelmében is közelebb 
viszik olvasóikhoz. 

3. Kiss Jenő hosszú zárszót mondott a 
fórumon. Nem pusztán ezt a vitát, hanem a 
fejlesztési koncepció vitáinak egész idősza-
kát zárta le összegező gondolataival. Min-
denekelőtt leszögezte, hogy ennek a fórum-
nak nem volt célja valamiféle népszavazás 
utján dönteni a hálózat jövőjéről. Még csak 
az sem volt cél, hogy mindenki egyetértsen, 
mindenkit meggyőzzenek a koncepció hivei. 
A cél egyfajta szakmai legkisebb közös több-
szörös létrehozása volt, egy olyan szakmai 
alapé, amelyen az olvasók igényeinek teljesebb, 
hatékonyabb és gazdaságosabb kielégítésére 
kerülhet sor. Ez meg is történt. A koncepció 
egészéről a vezetés nem kiván tovább szerve-
zetten vitatkozni. A viták folytatódjanak a 
megvalósítás, a gyakorlat kérdéseiről. A to-
vábbiakban a konkrét problémákra kell össz-
pontosítani a szellemi energiákat, különös 
tekintettel egy-egy családi könyvtár kiala-
kítására, illetve a gyermekszolgáltatások 
fejlesztésére. 

Természetesen nincs olyan fejlesztési 
kérdés, amelyben teljes lenne az egyetértés. 
Ki lehet azonban emelni néhány alapelvet, a-
melyek minősitett többséget élveznek intéz-
ményünk közvéleményében. 
Ilyen elvek például, hogy 

- szükségessé vált szolgáltatásaink, 
működésünk megváltoztatása 

- szükséges saját tevékenységünk folya-
matos kritikus vizsgálata 

- nem lehetséges hálózatunk lineáris to-
vábbfej lesztése 

- csak a hálózat egészében gondolkodva 
fejleszthetünk egyes pontokat is 

- a KESZ szükségessége nem vitatható, 
ezzel kapcsolatban pozitiv várakozás jellem-
ző 

- racionális állománygazdálkodásra 
van szükség 

- nem zárkózhatunk el az AV-szolgál-
tatások kifejlesztésétől 

- különböző formákban és mértékben, 
de mind többen értenek egyet a tematikus ál-
lományelhelyezés hasznosságával 

- hálózatunkban máris elterjedtek az 
állomány használatba adásának rugalmas for-
mái /pl. kézikönyvtári anyag, AV-anyag köl-
csönzése/ . 

Végezetül Kiss Jenő utalt arra, hogy 
országos érdeklődés kezd kibontakozni a 
FSZEK kisérlete iránt. Ez persze nem jelent 
országos egyetértést, különösen nem lelke-
sedést. A kiváncsiság azonban kétségtelen. 
A sikeres kisérletek növelhetik intézményünk 
szakmai presztízsét. 

A fentiekben igyekeztem tárgyilagos ösz-
szefoglalót adni a fórumról. Egy értékelő 
megjegyzés azonban kikívánkozik belőlem. 

Ugy vélem, hogy a fejlesztési koncepció 
vitáinak szinvonalát növelte volna, ha a 
"középpárt" erősebb lett volna. Egy színvo-
nalas, konstruktiv, mindkét fél álláspontját 
elfogulatlanul értékelő középpárti vélemény 
képes lehet a vitás kérdések élezése helyett 
az álláspontok közelítésére helyezni a hang-
súlyt. A demokratikus vitához, egyáltalán a 
demokráciához nemcsak színvonalas ellenfelek-
re, de színvonalas "centrum-pártra" is elen-
gedhetetlenül szükség van. 

Éppen ezért reményt keltőnek tartom, 
hogy az elfogulatlan Ítéletre törekvők tábo-
ra e vitában komoly erősitésre számithat. 
Barczi Zsuzsa felmérésére gondolok, melynek 
során ez év tavaszán 4 családi könyvtár mű-
ködését vizsgálta meg közelebbről. Az a tu-
dományos tisztesség és az az apparátus, a-
mellyel ez a vizsgálat készül, alkalmassá 
teszi arra, hogy a fentiekben vázolt színvo-
nalas és tekintélyes centrum-álláspont ki-
kristályosodási pontjává váljék. Ugy gondo-
lom, hogy nemcsak ennek a koncepcionális vi-
tának, de intézményünk egészének is javára 
válnék az ilyen problémakezelési stilus erő-
södése . 

Tamás Tibor 

DUNÁNTULI KIRÁNDULÁS 

Intézményünk időről időre szervez ta-
nulmányi jellegű vagy, ha úgy tetszik, ta-
pasztalatcsere célú kirándulásokat hazánk 
különböző tájaira, hogy az ottani könyvtá-
rakat fölkeresve, a látottakon épülve gya-
rapítsák ismereteiket és hasznosítsák meg-
figyeléseiket a központi könyvtár osztály-
vezetői és a kerületi könyvtárak igazgatói. 
Újabban azonban mintha mi, fővárosi könyv-
tárosok irigykedni járnánk vidékre (amint 
erről a tavalyelőtti békéscsabai-szegedi 
kiránduláson okulva Csorna Mihályné is beszá-
molt a Híradó 1985 novemberi számában). 

Ezidén sem volt másképp, mert hazatérve du-
nántúli körutunkról nem tudom másképpen ösz-
szegezni a még le sem ülepedett benyomások 
hangulatát: ámuldoztunk és irigykedtünk. 

Sándor Ottóné kitűnő szervezőmunkával 
igen feszesre húzta a programot - egyedül 
a kedvező időjárást nem tudta elintézni -
ennek köszönhetően szakmai élményekben 
ugyancsak bővelkedő két nap áll a résztve-
vők negyvenkét tagú csoportja mögött. Első 
megállóhelyünk az akkor még csak cseperésző 
esőtől permetezett Székesfehérvár volt,ahol 
a Videoton Oktatási Központjában elhelyezett 



szakszervezeti könyvtárat látogattuk meg. 
A modern közép-európai nagyüzem és a párizsi 
Pompidou Kulturális Központ keresztezésének 
ötletéből tervezett épületkomplexum impozáns 
és tágas könyvtára mély benyomást tett a 
szűkös körülmények között szorongó pestiek-
re. Az összhatáson alig rontott valamit a 
funkciónélküli csőkötegek kígyózó kuszasága 
és a meghitt sarkok kialakítását lehetetle-
nítő üvegfalak szabdalta terek áttetsző szög-
letessége. A könyvtárnál már csupán a gazdag 
választékot kínáló büfé és a napnyugati mu-
latókra emlékeztető automata tekepálya tet-
szett jobban. Második állomásunk Veszprém 
városa - ahol az eső változatlanul permete-
zett, de a szél is föl-föltámadt már - ott 
pedig az Országos Oktatástechnikai Központ 
könyvtára volt. Ehelyütt persze az új cso-
da, a számítógép könyvtári alkalmazása volt 
ámulatunk tárgya. Villogott a képernyő, hal-
kan percent egyet-egyet a masina, s mi ál-
modni kezdtünk - igaz, bátortalanul - a jö-
vőről. Bátortalanul, mondom, mert a korsze-
rű berendezések ugyan a jövőt sejttették, 
azért a Commodore egyelőre csak a napi sta-
tisztikát képes összeadni, a heti, havi be-
számoló még vonalkázott füzetbe íródik. 

Az első nap délutánján - a készülő vi-
hart megelőző csöndesebb időben - érkez-
tünk az ámulások kicsiny falvába, Devecser-
be. Túlzás nélkül: pazarul, fényűzően be-
rendezett könyvtárat láttunk, a könyvtáros 
ábrándjainak kézzelfogható megtestesülését. 
Az ötezer lelket számláló Devecser Csóron-
kastélyában, több mint ezerhatszáz négyzet-
méternyi alapterületen működik az ország 
legnagyobb - körzeti hálózati feladatokat 
is irányító - községi könyvtára. Ám hogy 
valamivel pontosabb legyek - érzéseinket, 
gondolatainkat illetően, nem az egyedileg 
tervezett bútorok, nem az arborétumoknak 
is díszére váló növényritkaságok, nem a mé-
lyen, puhán süppedő padlószőnyeg mohaszín 
árnyalata, még csak nem is egy autó árába 
kerülő csillárok látványa állította el lé-
legzetünket, hanem igazából annak az építő, 
használó buzgalomnak a megismert története, 
amely pár éve létrehozta ezt az intézményt. 
Temérdek gátláson, akadályon, közönyön vagy 
netán rosszindulaton aratott ritka győzel-
met a jószándék, a kultúra ereje, a tudás 
hatalma - ami a jelek szerint itt nem üres 
szólam. Pincétől padlásig bejártuk a kas-
télyt, melynek ragyogó lovagtermében minden 
igényt kielégítő könyvválaszték és folyóirat-
állomány várja az érdeklődőket, az olvasni-
vágyókat. A devecseri könyvtárosok hittel 
vallják ugyanis, minél bőségesebb kínálatát 
nyújtják a tudásnak, annál inkább mutatko-
zik igény iránta. És a skála széles: a gyer-
mekek ízléssel berendezett kuckójától a 
szakkatalógusig. A susogó gesztenyék alatt 
aztán már valamennyien szemrehányást tettünk 
magunknak és egymásnak: miért is kellett 
látnunk e csodát?! Jó, tudjuk, nem ez az 
átlag, sokkal inkább a kivétel, de mégis-

mégis. Hisz gondolatban óhatatlanul össze-
hasonlítottuk a devecserit a magunk könyv-
táraival, s a mérleg enyhén szólva elszomo-
rítónak tűnt. A fölújuló szélrohamok autó-
buszunkat mind gyakrabban megrázó támadásai 
közepette rövid kitérőt tettünk Iszkázra, 
hogy a magában álló faluszéli házban tisz-
telegjünk századunk magyar költészetének 
óriása, Nagy László emléke előtt. Szállás-
helyünkre, a sümegi vár tövébe már nagyon 
rosszkedvű időben értünk, amit átmenetileg 
ugyan feledtetett a Vár csárdában fölszol-
gált ízletes vacsora, meg az egyéni mérték 
és kedv szerint rendelt bor, sör, üdítő. 
Másnap reggel aztán jéghideg eső verte a ka-
nyargós sümegi utcák kockaköveit^és a szél-
rohamok heves támadásaival csupán azon ke-
vesek dacoltak, akik esőköpenyeikbe burko-
lózva és kiforduló ernyőikkel birkózva el-
zarándokoltak a plébániatemplomba Anton 
Maulbertsch freskóihoz. Az önfeláldozásra 
kevésbé hajlamos többség a jól fűtött busz 
melegének biztonságában tette ugyanezt, az 
előbbiek nem kis bosszúságára. 

Sárvárott már förgeteges orkán foga-
dott bennünket, így futólépésben közelítet-
tük meg a Nádasdyak várát,s bévül a könyv-
tárat. Voltak,'akik fanyalogtak ezért-azért, 
de - vélem - szőröstül-bőröstül elfogadtuk 
volna egy kerületi főkönyvtárnak "még ezt" 
is. De Sárvár megítélésében e sorok írója 
nem lehet elfogulatlanul objektív, mert a 
folyóiratok dúsan megrakott polcán fölfedez-
te a Könyvtári Híradó legfrissebb számát. 
Tomboló szélrohamokkal dacolt lomha buszunk 
a Kőszeg felé vezető országúton, sofőrünk 
pedig folytonos, de mind reménytelenebb küz-
delmet vívott az állandóan beforduló vissza-
pillantótükörrel. A kilátástalan viadal vég-
ső kimenetelét még Pobori Ági aktív segítsé-
ge sem fordította javunkra. Jurisich Miklós 
városában az orkánon mégis győzedelmes napsü-
tés fogadott bennünket, no é.s a Chernel Kál-
mán Városi Könyvtár igazgatónője. Talán mon-
danom sem kell, az 1984-ben nyílott - ódon 
kereskedőházba költözött - könyvtárban ismét 
csak ámultunk és irigykedtünk. Például azon, 
hogy az épület tervezésekor gondoltak a moz-
gáskorlátozottakkal is, mindenütt rámpákat 
alakítottak ki a tolókocsival közlekedők szá-
mára, liftet építettek a háromszintes épület-
be. A mértéktartó ízléssel berendezett könyv-
tár "gyermekfoglalkoztató" szobájában "Orra 
Gombóc" báb várt ránk, és nem hiába. Katsányi 
Sándor nem kevés tehetségre valló ügyesség-
gel nyomban mozgásba is lendítette. 

Hazafelé az autóbuszon még mindig tar-
tott az ámulat, a csodálkozás, és kivált éle-
dezett a remény: megyünk még sokfelé kis ha-
zánkban olyan szép könyvtárakat látni, olyan 
lelkes hivatástudatú könyvtárosokkal eszmét 
cserélni, amilyenekkel és akikkel a szeles-
viharos Dunántúlon találkoztunk 1987 május 
második hetében. 

Mezey László Miklós 



ÜNNEPI KÖNYVHÉT 

KARINTHY FRIGYES születésének 100. év-
fordulója tiszteletére a XI. kér. tanács em-
lékmüsort rendezett a Karinthy Frigyes uti 
könyvtárban. Robotos Imre irodalomtörténész 
bevezetője után AlmásiÉva és Garas Dezső 
"Nekem a feleségem gyanús" cimü, Karinthy 
Frigyes müveiből összeállított műsorát él-
vezhette a nagyszámú közönség. Az évfordu-
ló méltó megünneplését segitette a Propagan-
da osztály által készített "életút" kiállí-
tás az Íróról és müveiről. 

A KÖNYVRŐL KÖNYVÉRT c. rádiós vetélke-
dő május 29-i felvétele a III. ker. főkönyv-
tár gyermekrészlegében volt Schubert Éva ve-
zetésével. 

PETRY BÉLA Amerikában élő grafikusmű-
vész ex libriseiből készített kiállítást az 
Erzsébetvárosi kisgaléria a VII. ker. fő-
könyvtár olvasótermében. 

AZ ANGYALFÖLDI KÖNYVTÁROSOK FÓRUMA kere-
tében Hegedűs Mária tartott szakmai bemuta-
tót a Magvető könyvkiadó könyvheti újdonsá-
gairól. 

GYÖNYÖRŰ BIRTOK cimü irodalmi műsorral 
/szerkesztette és vezette Tarján Tamás iro-
dalomtörténész/ nyilt meg a XVIII. kerület 
könyvheti rendezvénysorozata. A műsor ideje 
alatt könyvvásár is volt a főkönyvtárban. 

A KÖZPONTI KÖNYVTÁR Karinthy Frigyes 
születésének 100. évfordulójára tartalmas 
kép- és dokumentumkiállítással jelentkezett. 

A KALÁKA EYÜTTES szórakoztatta a gyere-
keket a Marczibányi téren /II. ker./ a kö-
zös szervezésű könyvheti-gyereknapi műso-
ron. 

AZ ÉLET ÉS IRODALOM 30 évéről tartottak 
érdekes beszélgetést Tarján Tamás vezetésé-
vel a h. főszerkesztő Zöldi Lászlóval. A 
programmal egyidőben kamarakiállitást is 
rendeztek az ÉS-ben megjelent grafikákból. 

SÜTŐ ANDRÁS Anyám könnyű álmot igért 
c. müvét Tompa László tolmácsolásában élvez-
hették a XV. ker. főkönyvtár olvasói, Gyer-
mekkorom tükörcserepei cimmel pedig k Heli-
kon irodalmi együttes mutatott be hangulatos, 
élményt adó műsort az iró születésnapja tisz-
teletére a XI. ker. főkönyvtár 80 fős közön-
sége előtt. 

A KÖNYVVÁSÁRT is megszervezték az ünne-
pi könyvheti programokkal egyidőben több 
könyvtárban, pl. a II. és XXI. kerületben. 

GEREBEN FERENC olvasáskutató előadását 
hallgatta meg a XI. ker. könyvtári tanács 
Változások a könyvtárhasználat szokásaiban 
és az olvasói értékrendben cimmel. 

A KÖNYVÉRTÉKESITŐ "ajándéka" igazi 
könyvheti csemege volt: maradéktalan örömet 
szerzett a jól időzített munka, ti. a könyv-
hétre a könyvtárakba is megérkeztek az ünne-
pi kiadványok. 

KRÓNIKA 
A GYERMEKEK ÉS FIATALOK KÖNYVTÁRI ELLÁ-

TÁSA volt a témája a X. ker. főkönyvtárban 
május 20-án rendezett könyvtári napnak, mely-
nek szervezője a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
lete és a müncheni Nemzetközi Ifjúsági Könyv-
tár /IJB/ volt. Előadók: Dr. Andreas Bode, 
a müncheni IJB igazgatója A nemzetközi ifjú-
sági könyvtár feladata és funkciói cimmel, 
Pápayné Kemenczey Judit, az MKE alelnöke A 
magyar gyermekkönyvtárak cimmel. Az előadást 
kötetlen beszélgetés és a könyvtár megtekin-
tése követte. 

KÖNYVTÁROSOK NAPJA volt május 25-én a 
Szovjet Kultura és Tudomány Házában. A'szer-
vezők /a FSZEK mellett a következő intézmé-
nyek: Állami Gorkij Könyvtár, MKE, OSZK/ a 
következő témákat választották: A szovjet 
könyvtárak a peresztrojka időszakában; Az 

együttműködés uj formái a könyvtárügyben; 
Szovjet-magyar közös kiadásban megjelent 
Zalka Máté bibliográfia. Intézményünk kép-
viseletében Gerő Péter beszélt a FSZEK gé-
pesítési elképzeléseiről. 

JÁTÉK A KÖNYVTÁRBAN cimmel a korábbi 
évekhez hasonlóan ismét vakációs játékfüze-
tet állított össze Bartha Andrásné. Az al-
só- és felsőtagozatosok részére 3-3 ezer 
példányban készült füzet a nyáron könyvtá-
rainkba látogató gyerekek' foglalkoztatását 
szolgálja. 

KÖNYVTÁRAK - KÖNYVÁRAK '. - OLVASÓK cim-
mel vitaestet rendezett május 27-én a Haza-
fias Népfront. Az esten a FSZEK számos dol-
gozója vett részt, egy kérdésre /a gyermek-
könyvtárak irányításával kapcsolatban/ Sza-
bóné Richlich Ilona válaszolt. 



RÓLUNK SZÓL 

A Pajtás 1987/14. számában -bépé- alá-
írással hangulatos cikk jelent meg a II. ker. 
Budenz utcai fiókkönyvtárának munkájáról, a 
gyerekekkel való közvetlen hangú foglalko-
zásról, arról, hogy "mi minden fér bele egy 
könyvtárba". A szerző elismeréssel ir Szer-
dahelyi Edit könyvtárvezető munkájáról: 
"Szeretet szakkör? Könyvtár szakkör? Szakkör 
szakkör? Senki sem egészen biztos benne, de 
senkinek se igazán fontos a név. Inkább a 
tartalom..." 

Iskola és köny,, össietartoinok, amióla világ a 
világ. Mégis, ritka a i olyan szerencsés ás életrovaló 
társulás, mint amilyen a csak néhány esstendeje 
megnyílt Budeni úti iskolában található: a domb-
oldalra lépcsőzetesen felkúszó fehér iskola föld-
szintjén talált otthonra a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár körzeti fiókja. Hatalmas körben az egyet-
len könyvtár, a gyerekeknek pedig - hisz számukra 
is von részlege - karnyújtásnyira esik, előtte men-
nek el. Akárkinek jutott is eszébe az a társbérlet, 
bölcs találmány voltl 

A kiskutyának eltörölt a 
lába; gipszkötésben jár. Mér 
ha viszik. Mive l egy ku-
tyát ugye, le kell vinni. Ha 
nem kéne, tizenegy lány ül-
né körül az összetolt aszta-
lokat; Így eggyel kevesebb. 
Szerdahelyi Edit, a könyv-
táros előtt Erika füzete, sb-
ból o lvas; 

a nyelvek. Ma jdnem egy -
szerre beszél Erika, KrlszU, 
)rsl, Eszter, Bori, Mara, 

meg a többi. 
— N e m biztos, hogy olyan 

forró az a szeretet! — sü-
víti az egyik, s mélán fe le l 
is rá magának: — Nem Is 
kell, hogy mindig az legyen. 

— Ml van akkor, ha va -

EZ IS TÖRTÉNT 

KIZAVART LEFIGYELŐNK JELENTI A BUDAI HEGYVIDÉKBŐL: 
Vége a gyereknapnak ! /?/ 

Ezerkilencszáznyolcvanhét junius 7. fél 
10. Egyetlen nagy családot alkotunk rengeteg 
gyerekkel a Törökbálinti és az Edvi Illés ut-
ca sarkán. Mindenki megkapja a szines, FSZEK 
'87 rejtjelzésű, masnis gömbemberkét ábrázo-
ló "akkreditáló" kártyát, ami nélkül talán be 
sem juthattunk volna a völgybe. Rövid megbe-
szélés után megállapodunk; a kocsival előre 
szaladunk, hogy a megérkező gyerekeket sok-sok 
felfujt léggömbbel lepjük meg. Az előre sza-
ladás annyira jól sikerült, hogy végül is a 
gyalogos mentőexpedició kis hiján az Irhás-
árokból navigálta visza a minden földi jóval 
megrakott kisteherautót. Többen addigra any-
nyira kimerültek a gyaloglástól, hogy egész-
napi üditőital készletünk azonnal a semmibe 
foszlott. így nyomban napirendi ponttá lépett 
elő a "Keresd a vizet!" akció. Ám ez sem za-
varhatta meg a megszállott apróbb-nagyobba-
kat abban, hogy zsákba szuszakolva magukat 
páros lábbal ugráljanak, hogy a rekkenő hő-
ségben és szélcsendben csak azért is megpró-
báljanak sárkányt eregetni /nem nagyon si-
került/, hogy megsirassák az eldurrant lu-
fikat, hogy eleget tegyenek Benyovszky Ka-
ti minden játékos ötletének, hogy végre egy-
szer apuka hátán és anyuka idegein táncol-

hassanak. Végül is mindenki felszabadultan 
örült. A kis csöppség annak, hogy bár ele-
sett, nem sirt! /ő mondta!/ Niki annak, hogy 
majdnem minden elnyerhetőt elnyert /hihetet-
len a versenyszelleme/, a kis szőke annak, 
hogy mindenkit kenterbe vert a hula-hopp ka-
rika versenyen,a vásottka meg annak, hogy 
a papa hasra esett a kifeszitett ugróköté-
len. 

"Atyavilág, igy elszaladt az idő? Ga-
bikám /Petikém, Zsuzsikám, Tibikém, Rezső-
kém/, lassan indulunk hazafelé. Tudod, 
anyunak ma még, " /Itt jön a másik üres, 
kiszinezendő rész./ 

Lassan tehát kiürült a Farkas-völgy.el-
oltottuk az utolsó erdőtüzet is, s kényte-
len-kelletlen csomagolni kezdett az igazán 
Ifjúsági Tagozat /is/. Már egészen városia-
sodott környéken jártam /Nagykörút/.amikor 
észrevettem, hogy furcsa és szókatlan tisz-
telet övez. Végignéztem magamon. Persze, az 
"akkreditáló" kártya! így magányosan már e-
gészen más a hatása. Szomorúan csúsztattam 
zsebembe filléres emlékeim közé: 

Emberek! Vége a gyereknapnak! 
VÉGE 

Szabó Z. Tamás 



IGAZ TÖRTÉNET 
arról, hogy miképpen szerzett Gerencsér Vali egy jó napot 

néhány mogorva felnőttnek 

1987. április 30-a napos délelőttje. 
A XXI/4-es könyvtár előterében gyülekezünk 
néhány tucatnyian. Komoly emberekhez illő-
en viselkedünk. Nem szaladgálunk, nem sug-
dolózunk, nem ráncigáljuk a lányok haját, 
nem ragasztunk rágógumit mások hátára. Mi 
ugyanis itt mindannyian felnőtt emberek va-
gyunk, ráadásul könyvtárosok, akikhez az 
ilyesféle csacskaságok végképp nem illené-
nek. Módszertani előadással egybekötött ta-
pasztalatcserére gyültünk egybe. A téma ér-
dekesnek Ígérkezik: "A közösségi játékok al-
kalmazása a gyermekkönyvtári csoportos fog-
lalkozásokon." 

Lassan beszivárgunk a terembe. A szé-
keket két sorban, körben állították fel. Mi-
után a második sor megtelt, a később jövők 
csak az első sorba ülhetnek. Pedig jobb len-
ne elbújni az elsők háta mögött, mintha itt 
sem lennék. Ki tudja, esetleg jelentkezni 
kell majd, neadjisten kérdezni, érdeklődő 
arcot vágni! 

Egyszercsak középre penderül Geren-
csér Vali, a könyvtár vezetője. Kedves, fia-
tal és vidám. Kezében egy bohóc-bábot tart. 

- Az újonnan érkezettnek köszönnie il-
lik, - beszélteti Vali a bábut. - Szervusz-
tok! Akinek köszönök, az köszönjön vissza, 
de anélkül, hogy megszólalna! 

És elkezd körbejárni a bábuval. Aki 
előtt a bohóc meghajol, az vad fintorokkal 
próbálja kifejezni, hogy visszaköszön. Jól 
szórakozom a többiek kinján... Te jó isten! 
Felém tart a bohóc! Mindjárt meghajol előt-
tem! Hogy köszönjek vissza? Nna neem, én ez-
zel a bábuval nem vagyok köszönőviszonyban! 
...Phü, ezt megúsztam. Ugy látszik, sikerült 
elrejtőznöm. 

- Látjátok, igy is el lehetne kezdeni 
egy gyermekfoglalkozást. Ezzel a játékkal 
mindjárt az elején oldott hangulatot teremt-
hetünk. - magyarázza Vali, aztán egy gonosz 
ötlettel folytatja:- Persze, ha nektek job-
ban tetszik, igy is kezdhetjük: "Jó napot 
kívánok, kedves kollégák! Gerencsér Valéria 
vagyok, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
XXI/4-es számú, a XXI. kerületi II. Rákóczi 
Ferenc utca 106. szám alatti általános is-
kolában működő kettős funkciójú fiókkönyv-
tárának vezetője. Üdvözlöm Önöket abból az 
alkalomból, hogy megjelentek mai előadásun-
kon, melynek cime: A közösségi játékok alkal-
mazása a gyermekkönyvtári csoportos foglalko-
zásokon." 

- Hát, az előbbi tényleg jobb volt!... 
- töprengek el magamban. A mélázásból Vali 
hangja riaszt fel: 

- Kérek egy jelentkezőt! <5 lesz a szá-
mitógép ! 

... Na mi lesz, többiek? Miért nem je-
lentkezik valaki?... 

Végre középen áll a "számitógép". Az 
a feladata, hogy alaposan megnézze, ki hol 
ül. Aztán kimegy, és közülünk ketten helyet 
cserélnek. A "számitógép" visszajön. Léleg-
zet-visszafojtva figyeljük,hogy észreveszi-e 
a cserét. Nagyszerű! Boszorkányos gyorsaság-
gal mutat a két cserélőre. Felszabadultan 
nevetünk, mintha mi oldottuk volna meg a 
feladványt. A következő "számitógép" már 
sokkal könnyebben jelentkezik. Rövid szen-
vedés után ő is diadalmaskodik. 

- Számtalan ilyen tipusu játék létezik 
- mondja Vali. - Ezeknek nem az a céljuk, 
hogy kiválasszák a legjobbat, a legerőseb-
bet, a legrámenősebbet a társaságból. A kö-
zösség itt olyan feladatokat kap, amelye-
ket csak együttműködéssel, a másik fél tisz-
teletben tartásával lehet megoldani. Nem 
szabad sem túlságosan megnehezíteni, sem 
túlságosan megkönnyíteni a játékos dolgát, 
mert az elrontja a játékot. Az ilyen játé-
kok kovácsolják igazán közösséggé a csopor-
tot. Mindent elő lehet adni szárazon és ko-
molyan, de érdekesen, vidáman, játékosan is. 
A gyerekeknek átadott tudás sokkal jobban 
megtermékenyül, ha játék közben szerzik meg, 
mint ha más módokon. Nem kell és nem is le-
het mindent eljátszani, - de minden foglal-
kozáson jó lenne minél több játékot "bedob-
ni". 

És már jönnek az uj játékok. Kezdünk 
belemelegedni. Egyre könnyebb jelentkező-
ket találni. Ha kell, mekegünk, hápogunk, 
nyihogunk, gágogunk, csipogunk a jószág-
udvar lakóiként, ha kell eljátszuk, hogy 
mit csinál a viziló, a béka, a csiga, ha 
kell, kitaláljuk, hogy mi mindent lehet va-
rázsolni egy partvisból, ha kell, élőképet 
adunk elő a zivatarról. 

Aztán gyorsan leszáll a dél. Ideje in-
dulni, a könyvtárakat ma is ki kell nyitni. 

A játék izgalmától felajzva széledünk szét 
a városban. 

Csak azt nem tudom, hogy magyarázom 
meg, hogy hol törtem el a szemüvegemet, hol 
piszkoltam össze a kezemet, hol szakítottam 
el a nadrágomat, hol hagytam el az egyik ci-
pőmet, és miért mosolygok egész nap?... 

- TT -



ÉLETÜNK A DIÁKNYELV TÜKRÉBEN 
Évek óta közösen ünnepli a magyar nyelv 

hetét a II. kerületben a Szabadság uti könyv-
tár és az általános iskola. Idén sem volt 
másképpen. Meghívott vendégünk, Filó Katalin 
az ELTE-ről érkezett, az "Életünk a diák-
nyelv tükrében" cimen tartott előadást, pon-
tosabban: beszélgetett el a könyvtárban ösz-
szegyült hetedikesekkel. Aki harsány jópo-
fáskodást várt, tévedett. Filó Katalin éppen 
az emberi életből hiányzó csendre hivta fel 
a figyelmet. Arra, hogy már egész apró kor-
ban, az óvodában is megpróbálják az ember-
kék túlkiabálni egymást, hogy magukra terel-
jék a figyelmet, s ebben a lármában egyre 
szúrósabbá, sündisznószerübbé válnak. Kiala-
kul egy védekező magatartás, ami ugyanakkor 
támadó is. Sok nyelvi leleménnyel kitalált, 
szellemes mondásokat, szólásokat idézett az 
előadó a diáknyelvből, s mondtak neki a gye-

rekek is, de ezek mind a másik bántását, 
megalázását, "cikizését" jelentették. A di-
cséretre nem tudtak példát mondani. Az ál-
landó harsányság kommunikációs képtelensé-
get eredményez, senkire sem figyelünk iga-
zán, még magunkra sem. Végül éppen erre hiv-
ta fel az előadó a figyelmet: próbáljuk meg-
ismerni önmagunkat, s értelmünk fényével, az 
érdeklődés csöndjével hivjuk fel magunkra a 
figyelmet. 
Hetedik osztályosaink a nagy nevetések mel-
lett valahogy furcsán, megilletődve érezték 
magukat. Talán először raktak tükröt legbel-
sőbb énjük elé, s kellett szembenézniük a 
kérdéssel: ki és milyen is vagyok én? A sike-
res előadás a többi évfolyamnak, sőt a fel-
nőtteknek is megszívlelendő lett volna. 

Csupor András 

VANDALIZMUS! MIÉRT? 
1987. május 27/28-án éjjel, máig isme-

retlen tettesek betörtek a soroksári könyv-
tárba. A rendőrség megállapítása szerint a 
betörők a lánccal, lakattal belülről bezárt 
tetőkijárón hatoltak az épületbe. A bezárt 
ajtókkal nem bajlódtak, minden utjukba kerü-
lő ajtót felfeszitettek, az ablaküvegeket 
betörték, s hogy lássanak, több helyen tüzet 
gyújtottak. A tűznek áldozatul esett könyv, 
hanglemezboritó, iratok, törülköző stb... 

Nem elégedtek meg a zenei részleg ki-
fosztásával. Eltűnt 101 kazetta, hanglemezek, 
16 különböző készülék: erősítő, 5 db magne-
tofon /kazettás, orsós/, mikrofonok, lemez-
játszó, fejhallgatók stb.. Vandái pusztítást 
végeztek a felnőtt részleg kölcsönzőterében, 
a kisraktárban és az irodában: lejárati do-
bozok tartalma, katalógusfiókok, iróasztal-
fiókok kiborítva, szétszórva, sok helyen 
elégve. Pult, asztal szétverve. 

Egyszóval az értelmetlen pusztítás nyo-
mai mindenütt. 

A döbbent könyvtárosok el-el sirva ma-
gukat próbáltak rendet teremteni. Több év 
munkája széttaposva, tussal leöntve, elég-
ve. A hálózat elsőnek alapított fonotékája 
működésképtelenné vált. A 14 év alatt félt-
ve, gondosan őrzött és gyűjtött helytörté-
neti felvételek pótolhatatlanok. 

M I É R T ? Minden magyar állampolgár 
évi 3, illetve 1 forintért a szolgáltatások 
egész skáláját kapja a könyvtártól. Miért 
kell több mint 2000 könyvtárhasználót meg-
károsítani és miért kell 18 000 potenciális 
könyvtárhasználót megrövidíteni ? Miért kell «• 
a könyvtárosokban a bizalmatlanság gyanúját 
kelteni? 

Mayerné Baán Magdolna 

Egy lakosra Egy könyvt i rosra 

jutó kölcsönzöl! kötet 

Forgösi sebesség 

New Yo tk 3.2 7 0 5 3 1.1 

Brook lyn 4.1 9 327 2.2 

Qoeen, 3.4 12 334 2 ,0 ' 

Philadelphia 3.2 5 6 0 9 1.6 

Dallas 4.4 9 »82 0,9 

Baltimore 2.5 3 707 1.0 

Cleveland 6 . ! 8 4 5 1 1.5 

Budapest 2.9 7 886 1.4 

/Forrás: Kiss Jenő: Nagyvárosi könyv-
tárak az USA-ban. Egy tanulmányut tapaszta-
latai. = Könyvtári Figyelő, 1987. 1. sz. 
75. p./ 

KITEKINTÉS 

Megfontolandó: A budapesti adat és az 
amerikai városok adatainak átlaga között 
csekély a különbség a könyvek forgási sebes-
ségét illetően /Bp.: 1,4 - USA átlag: 1,5/; 
és az egy könyvtárosra jutó kölcsönzött kö-
tetek számában /Bp.: 7,886 - USA átlag: 
8,053/; hatalmas eltérés van az egy lakosra 
jutó kölcsönzött kötetben /Bp.: 2,9 - USA 
átlag: 4,2/. 



HÍREK 
PÁRTHÍREK 

Április 23-án taggyűlés volt - Tájékoz-
tató az MSZMP káderpolitikai határozatáról, 
az alapszervezet feladatainak meghatározása -
témában. 

Május folyamán valamennyi pártcsoport 
megvitatta a szegedi ideológiai konferencia 
anyagát. 

SZEMÉLYI HÍREK 
K i n e v e z é s 

Jakubecz Ilona kerületi főkönyvtári igazgatóhelyettest a XI. kerületi főkönyvtár igaz-
gatójává, Mayerné Baán Magdolna csoportvezetőt a XX/35. számú könyvtár vezetőjévé nevezték 
ki. 

M e g b i z á s 
Kelemen Tamás könyvtáros a XI. kerületi főkönyvtár igazgatóhelyettesi teendőinek el-

látására kapott megbizást. 

U j m u n k a t á r s a k 
Kállay Orsolya szakképzett könyvtárkezelő /Központi könyvtár/, Köpeczi Edit könyvtáros 

/VIII. kerületi főkönyvtár/, Lukits Éva könyvtáros /XVI. kerületi főkönyvtár/, Radosza Má-
ria belső ellenőr /Titkárság/, Somorjai Noémi szakképzett könyvtárkezelő /Szerzeményezési 
és feldolgozó osztály/. 

K i l é p t e k 
MeZey László bibliográfus /Bibliográfiai osztály/, Paulics Judit könyvtáros /XI. ke-

rületi főkönyvtár/, Szabolcsi Hubertné könyvtáros /XVIII. kerületi főkönyvtár/, Tounkaráné 
Katona Zsuzsanna könyvtáros /III. kerületi főkönyvtár/. 

S z ü l e t é s 
Hermann Zsuzsannának /Szerzeményezési és feldolgozó osztály/ András nevü kisfia, Dr. 

Sarkar Maloy Ranjannénak /XI/6. könyvtár/ Nirmal nevü kisfia, Sárközi Évának /XII. kerületi 
főkönyvtár/ Ábel Márton nevü kisfia, Török Györgynének /II. kerületi főkönyvtár/ Szonja 
nevü kislánya született. 

A szülőknek és a kisbabáknak jó egészséget kivánunk! 

BETÖLTETLEN ÁLLÁSHELYEK 
Budapest gyűjtemény 
Zenei gyűjtemény 

szerzeményező 
könyvtáros 
könyvtárkezelő 

felsőfokú 
felsőfokú 
10 hónapos tanfolyam 

VI. kerületi főkönyvtár könyvtáros felsőfokú 

VII. kerületi főkönyvtár 
VII. kerületi szakolvasóterem 

könyvtáros 
fonotékás 

felsőfokú 
felsőfokú 

'VIII. kerületi főkönyvtár tájékoztató könyvtáros 
/ szerződéses állás/ 

felsőfokú 

XIII. kerületi főkönyvtár könyvtáros középfokú 

XIV. kerületi főkönyvtár könyvtáros 
/szerződéses állás/ 

felsőfokú 

XV. kerületi főkönyvtár könyvtáros 
gyermekkönyvtáfos 

felsőfokú 
felsőfokú 

XVI. keVületi főkönyvtár gyermekkönyvtáros felsőfokú 

XVIII. kerületi főkönyvtár könyvtáros közép- v. felsőfokú 

OKTATÁSI HÍREK 

Junius 10-én a hallgatók szóbeli vizs-
gájával sikeresen lezárult az egy éves könyv-
tárkezelői tanfolyam. /Értékelésére követke-
ző számunkban visszatérünk./ 


