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AZ IDŐSZAKI KIADVÁNYOK MEGŐRZÉSÉNEK ÉS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÚJ RENDJE 

Tempora mutantur et nos mutamur in il-
lis ... Utoljára 1983 végén került sor a 
FSZEK hálózatában az időszaki kiadványok 
kezelési rendjének módosítására, s alig öt 
év eltelte után ismét módosítanunk kell. 
Vajon mi teszi szükségessé - s egyáltalán 
szükségessé teszi-e - gyakorlatunk állandó 
újragondolását és változtatását? Ezek a 
szakmai változtatások általában sohasem ön-
magukért valók, hanem tükrözői egy - szán-
dékunk szerint - állandóan korszerűsödő 
könyvtári koncepciónak. 

Nézzük meg, mi volt a helyzet 1983-ban, 
mikor viszonylag hosszú idő után először kel-
lett ehhez a kérdéshez nyúlni, változtatni 
a folyóiratok kezelési gyakorlatán. 1983-ra 
megszilárdult az évek során fokozatosan kia-
lakított főkönyviári rendszer, kialakultak 
a szakrészlegek és a speciális gyűjtemények 
/zenei, pedagógiai/, melyeknek létrehozása a 
korábbinál differenciáltabb állományalakítá-
si gyakorlatot követelt. Az új körülmények 
között kialakított javaslatban elsőrendű szem-
pont volt, hogy e g y k e r ü l e t e n 
b e l ü l m i n d e n j e l e n t ő s , 
időtálló információt tartalmazó f o l y ó -
i r a t m e g t a l á l h a t ó l e g y e n , 
bekötve vagy tékázva. Azaz: kerületenként cél-
szerűnek látszott az időszaki kiadványoknak 
viszonylagosan teljes gyűjteményét kialakíta-
ni. Az egyes folyóiratok tartós megőrzésében 

nem az illető lap előfizetési ára volt az 
alapvető szempont, hanem használhatósága, tá-
jékoztatási értéke. 

Az 1983 óta eltelt időszakban újabb je-
lentős működésbeli és főleg szemléletbeli vál-
tozások zajlottak le intézményünkben. A rég-
óta deklarált hálózati elv "élettel telt meg", 
kezdtük t é n y l e g e s e n m e g v a -
l ó s í t a n i a l é p c s ő z e t e s 
e l l á t á s , a d i f f e r e n c i á l t 
s z o l g á l t a t á s o k e l v é t . Eh-
hez a biztonságos hátteret a Központi Ellá-
tó Szolgálat megszervezése és működésbe lé-
pése teremtette meg. 

E változások nyomán számos kérdés me-
rült fel. Tisztázni kellett, hogy mit je-
lent ránk nézve az időszaki kiadványok meg-
őrzési kötelezettsége; hogy szükséges-e 
kerületenként egy viszonylag teljes időszaki 
kiadványgyűjteményt retrospektive fenntarta-
ni; hogy lehet-e egységes gyűjteménynek te-
kinteni a FSZEK központjába és hálózatába be-
szerzett időszaki kiadványokat; hogy mennyi-
ben befolyásolja a kiadványok megőrzését és 
használatát a KESZ jelenléte stb. E kérdések 
megválaszolására 1987 januárjában a FSZEK fő-
igazgatója munkabizottságot jelölt ki, mely 
F o l y ó i r a t B i z o t t s á g néven 
kezdte meg munkáját. Azt azonban a kérdések 
beható tanulmányozása nélkül is biztosan tud-
tuk, hogy a hálózatban sem a raktári négyzet-
méterek, sem a polc folyóméterek növekedésére 



nem számíthatunk, viszont a folyóiratok féle-
ségének gazdagodásával folyamatosan számol-
nunk kell. Ebből következően az is egyértel-
mű volt, hogy a hálózat tagkönyvtáraiban csak 
a ténylegesen és gyakran használt kiadványok 
lehetnek jelen, a ritkábban keresetteket a 
"hátsó védelmi vonalaktól" célszerű beszerez-
ni. 

Az életre hívott Folyóirat Bizottság 
1987 tavaszán elkészítette tervezetét a 
megőrzés elvi kérdéseire vonatkozóan. Ál-
lásfoglalásában egy egységes, korszerű há-
lózati szemlélet szellemében próbált választ 
adni a fentebb felsorolt és az ahhoz hason-
ló számos kérdésre. Alapelvként leszögezte, 
hogy a feltételek hiánya nem teszi lehető-
vé és a használat intenzitása sem indokol-
ja, hogy továbbra is k e r ü l e t e n -
k é n t alakuljon ki az időszaki kiadvá-
nyok teljes visszamenőleges gyűjteménye. 
Továbbá komolyan kell vennünk azt az elvet, 
hogy a FSZEK hálózatába tartozó főkönyvtá-
raknak, kerületi könyvtáraknak, fiókkönyv-
táraknak és kölcsönzőheiyeknek nincs korlá-
tozás nélküli megőrzési /archivális/ kötele-
zettségük az időszaki kiadványokat illető-
en. Nem az utókornak gyűjtünk, hanem a je-
len használóinak szolgáltatunk! A további-
akban tehát csak korlátozott, erősen szelek-
tív megőrzésre vállalkozhatunk a hálózatban. 

Az alapelvek elfogadása után a gyakor-
lati tennivalók logikus, egymásból követke-
ző láncolatának meghatározása már szinte ma-
gától értetődően következhetett. Végül 1988 
februárjában fogadta el a Folyóirat Bizott-
ság azt a szakmai útmutatót, mely ez évtől 
kezdve kötelezően meghatározza a hálózatban 
az időszaki kiadványok megőrzésének, szol-
gáltatásának és kezelésének módját. 

AZ IDŐSZAKI KIADVÁNYOK BESZERZÉSE 
A hálózati hierarchia különböző szint-

jein elhelyezkedő könyvtárak által előfi-
zetendő-előfizethető időszaki kiadványok 
tekintetében sem a munkabizottság, sem a 
HFO nem tesz megkötéseket, csupán segíti 
az ésszerű, összehangolt előfizetések meg-
valósítását. A kerületi főkönyvtárak igaz-
gatói felelősek azért, hogy az irányításuk 
alatt működő tagkönyvtárakba azok az idő-
szaki kiadványok járjanak, melyek iránt 
tényleges, jelentős olvasói igény mutatko-
zik. Az évente előfizetett időszaki kiad-
ványokat a könyvtárak a tárgyév végén nyu-
godtan selejtezhetik, esetleg egy-két, igen 
népszerű, keresett lapot megtarthatnak. 
Mind a selejtezés, mind a kivételek megál-
lapítása tekintetében a főkönyvtárak hatá-
rozzák meg és irányítják a hozzájuk tarto-
zó tagkönyvtárak gyakorlatát. 

A RÉSZLEGES MEGŐRZÉS 
A munkabizottság javaslatára - az érin-

tett főkönyvtárak egyetértésével - a háló-
zatban előfizetett, közel 500 féle kiadvány-
ból mintegy 200 /pontosan 194 féle/ gondo-
san kiválasztott címet hat főkönyvtárban 
és a KESZ-ben bizonyos ideig megőrzünk. A 
megőrzési kötelezettséggel felruházott fő-
könyvtárak a következők: a IV., VII., X., 
XI., XIII. és a XVIII. kerületi főkönyvtár. 
Elképzelhető, hogy idővel, főleg elhelyezé-
si feltételeik javulásával még további fő-
könyvtárak is felruházhatok lesznek megőr-
zési kötelezettséggel. A KESZ a számára ki-
jelölt /kötelezően csak ott őrzött/ címek 
mellett egy ún. második sorozatot is meg-
őriz - részben ismételve a főkönyvtárak cí-
meit - a fokozott használói igényekre való 
tekintettel. A most megőrzésre kijelölt cím-
jegyzéket a Folyóirat Bizottság időről-idő-
re felülvizsgálja, s azt szükség szerint 
módosítja. 

SZOLGÁLTATÁSOK 
A jövőben tehát a megőrzésre kijelölt 

főkönyvtárak, a KESZ és a Központi Könyvtár 
együttesen biztosítják a hálózat valameny-
nyi könyvtára, illetve olvasója részére a 
számukra szükséges régi folyóiratévfolyamok-
hoz való hozzájutást. Az új rend célja nem 
a szűkítés, éppen ellenkezőleg, a szolgál-
tatások körének szélesítése. Az az elvi kö-
vetelmény, hogy a hálózat bármely pontján 
jelentkező olvasó gyorsan, könnyen és biz-
tosan hozzájusson a folyóiratok széles vá-
lasztékához . 

Ha tehát az olvasó helyben ki nem elé-
gíthető retrospektív folyóiratigénnyel je-
lentkezik, a könyvtár három megoldást kinál-
hat fel számára: 

- megadhatja annak a könyvtárnak a cí-
mét és nyitvatartási idejét, ahol a kere-
sett folyóirat biztosan megtalálható; 

- másolatot rendelhet a keresett cikk-
ből az olvasó számára /az olvasó költségé-
re/; 

- meghozattathatja a kért évfolyamot a 
KESZ-ből a 48 órás futárszolgálat keretében. 

A megőrzési kötelezettséggel fel nem ru-
házott főkönyvtárak, a kerületi könyvtárak 
és fiókok mostantól kezdve tehát folyóirat-
állományukat is - a könyvállományhoz hason-
lóan - rugalmasan kezelhetik. Nem szükséges 
önellátásra berendezkedniük, mostoha körül-
mények között, nehezen hozzáférhető, távo-
li pincékben tárolniuk a retrospektív folyó-
iratok özönét, ahonnan sok esetben csak na-
pok múlva hozható elő a kért évfolyam. Biz-
tonságot és garanciát nyújt számukra a fo-
lyóiratok új megőrzési rendszere, amelynek 
kiépítéséhez azonban nekik maguknak is hoz-
zá kell járulniuk, mégpedig a selejtezésre 



kerülő folyóiratévfolyamoknak a megőrzési 
helyekre való, megállapodás szerinti átadá-
sával . 

Különösen fontossá válik egyes folyó-
iratoknak a tárgyév végén a KESZ részére 
történő átadása, hiszen a KESZ saját maga 
nem fizet elő időszaki kiadványokra, folyó-
iratállományát kizárólag a hálózatból át-
vett sorozatokból építi ki. 

A megőrzésre kijelölt főkönyvtárakban 
a helyben használat vagy/és a másolatkészí-
tés, a KESZ-ben az átkölcsönzés vagy/és a 
másolatkészítés, a központi könyvtárban pe-
dig az eddigi gyakorlatnak megfelelően ugyan-
csak a helyben használat vagy/és a másolat-
készítés tartozik a folyóiratokkal kapcsola-
tos szolgáltatások közé. A másolatkészítés 
a könyvtárak céljaira ingyenes, az olvasók 
és a hálózaton kívüli intézmények részére 
pedig térítéshez kötött. 

Az időszaki kiadványok megőrzésének új 
rendje a k ö t t e t é s t is befolyásol-
ja, az eddigiektől eltérően szabályozza. Mi-
vel a megőrzési kötelezettséggel felruházott 
főkönyvtárakban a kiválasztott folyóiratok-
nak huzamosabb megőrzését tűztük ki célul, 
ott azokat érdemes beköttetni. /Bár meggon-
dolandó, hogy a tékázással tárolt folyóira-
tok jobban bírják a gyakori igénybevételt 
és a másolatkészítést!/ Az összes többi 
könyvtárban szükségtelenné válik a köttetés, 
hiszen a tárgyév végén selejtezhetik a saj-
tótermékeket, ill. csak egy-két indokolt 
cím tárgyéven túli megtartásáról lesz szó 
esetükben, melynek tárolása tékázással meg-
oldható. 

AZ ÚJ REND ÉLETKÉPESSÉGÉNEK FELTÉTELEI 
A fent ismertetett elvi alapvetéstől 

hosszú még az út a mindennapos gyakorlattá 
válásig. Az út lerövidítése, a várakozási 
idő meggyorsítása rajtunk áll! "Ha majd 
a ..." kezdhetnénk a költővel e feltételek 
felsorolását : 

- a KESZ pontos és naprakész k ö z -
p o n t i n y i l v á n t a r t á s s a l 
rendelkezik, mind a tárgyévi előfizetések-
re, mind a retrospektív állomány adataira 
nézve. Ennek alapja a jelentési fegyelem be-
tartása,a KESZ gyors és korrekt tájékoztatá-
sa a főkönyvtárak részéről; 

- a megőrzésre vállalt kiadványok visz-
szamenőleges évfolyamai v i s z o n y l a -
g o s t e l j e s s é g é n e k biztosí-
tása, a hiányok folyamatos pótlása megtör-
ténik a hálózat tagkönyvtáraiból. Ennek a-
lapja viszont a selejtezési fegyelem, azaz 
a selejtezési szándék pontos, időben való 
jelzése, hiszen mind a megőrzésre kijelölt 
főkönyvtárak, mind a KESZ, mind pedig a köz-
ponti könyvtár számára ez adja meg a lehető-
séget a pótlásokra; 

- a megőrzési kötelezettséggel bíró fő-
könyvtárakban a helybenhasználat ill. a má-
solatkészítés mindenkor biztosítható lesz. 
Jelenleg nehezíti és lassítja a szolgálta-
tást, hogy nem minden kijelölt főkönyvtár 
rendelkezik másolóberendezéssel; 

- bármely könyvtárban jelentkező o 1-
v a s ó i i g é n y tudatos és gyors t o-
v á b b í t á s a a z o n n a l az ille-
tékes főkönyvtárhoz vagy a KESZ-hez, eset-
leg a központi könyvtárhoz történik. Ennek 
érdekében minden könyvtárban betűrendes 
jegyzék tájékoztatja a könyvtárost /és az 
olvasót/, hogy mely címeket mely helyeken 
őriznek. A jegyzék alapján az olvasó a szá-
mára legmegfelelőbb megoldást választhatja: 

- ő maga megy el a megfelelő főkönyv-
tárba; 

- térítésért másolatot kér, vagy 
- a KESZ állományából kölcsönzi a ki-

adványt . 
A felsorolt feltételek mind azt fogal-

mazzák meg valamilyen formában, hogy min-
denkinek tennie kell a dolgát, mégpedig jól. 
Ennek azonban van egy mindent megelőző "elő-
feltétele", hogy tudniillik mindenki tisztá-
ban legyen a rendszerben ráeső feladattal. 
A részletes szakmai útmutatót, mely az új 
folyóiratkezelési rendet ismerteti, a fő-
könyvtárigazgatók kézhez kapták. Az ő fel-
adatuk, hogy munkaértekezlet keretében a 
hozzájuk tartozó tagkönyvtárak dolgozói tá-
jékozódhassanak minden részletkérdésről, 
hogy kerületenként egységes gyakorlat ala-
kuljon ki, ennek alapján pedig egységes há-
lózati szolgáltatási rend. Fontos, hogy 
m i n d e n k ö n y v t á r o s , akihez 
olvasói kérés juthat el, p o n t o s a n 
t á j é k o z o t t l e g y e n a folyó-
iratokkal kapcsolatos szolgáltatásokról, 
lehetőségekről, tisztában legyen a követen-
dő eljárásokkal. 

Biztos, hogy lesznek zökkenők, amíg a 
rendszer "bejáródik", funkcionálni kezd. 
Időre van szüksége a kijelölt főkönyvtárak-
nak, a KESZ-nek, hogy hiányait pótolja, 
gyűjteményét kiegészítse. Ez az idő azon-
ban lerövidülhet, s a mechanizmus mielőbb 
zökkenőmentesen működhet, ha tudatosan elő-
segítjük - a saját érdekünkben és főleg: 
az olvasók érdekében! 

Bartos Éva 

T á j é k o z t a t ó 

A F S Z E K hálózatában megőrzött időszaki kiadványok 
címéről és lelőhelyéről 



RÉSZLETEK AZ 1987-ES SZAKSZERVEZETI BESZÁMOLÓBÓL 

Az elmúlt év szakszervezeti munkájában 
első helyre került az érdekvédelem és a szo-
ciálpolitika. A dolgozók anyagi helyzetének 
javítása érdekében a következők történtek: 
- Februárban az első negyedévi 640 000 Ft 

bérmaradvány sorsáról a BT döntött. A 
döntés eredményeként május elején sor került 
a bérmaradvány jutalomként való szétosztásá-
ra. 
- Az SZB kezdeményezésére a húsvét előtti, 
és a május elseje előtti szombaton az olva-
sószolgálati ügyeletet teljesítők 250 Ft 
ügyeleti pótlékban részesültek. 
- Az SZB egyetértett az intézet vezetésének 
azzal a törekvésével, hogy éljen a bértömeg-
gazdálkodás lehetőségével, és így augusztus-
ban létszámátcsoportosítással és új munka-
szervezéssel összekapcsolt bértömegkiterme-
lést végezzen, és ennek segítségével jelen-
tős fizetésemelést hajtson végre. 
- Segélyben 168 főt részesítettünk, 64-en 
kaptak szakszervezeti, 59-en vállati és 45-
en nyugdíjas karácsonyi segélyt. A szakszer-
vezeti segélyre kiosztott pénz összesen 
55 000 Ft volt, amelyből 45 000 Ft alapszer-
vezetünk költségvetéséből, 10 000 Ft a KSZ 
külön támogatásából való. Vállalati segély-
ként 46 000 Ft került szétosztásra. A nyug-
díjasok karácsonyi segélyeként kiosztott 
26 000 Ft költségvetésünk forgóalapjának 
csökkentéséből és a szüreti bál bevételéből 
származott. A segélyből, a karácsonyi se-
gélyen túl 37 nyugdíjas, 14 nagycsaládos, 
12 egyedülálló anya, 6 gyesen v. gyeden lé-
vő részesült, és 47-en kaptak betegség, v. 
egyéb indok miatt. 

A többféle forrásból összeszedett se-
gélyezésre fordítható pénz így is nagyon ke-
vés volt. Alacsony - 600-800-1000 Ft - az 
egy alkalommal adható pénzösszeg. 

Október 30-án rendeztük meg a VI. ke-
rületi gyermekkönyvtárban a nyugdíjas talál-
kozót. Ez tartalmában eltért az előző éveké-
től. Fórum keretében Vereczkei Mihály, a KSZ 
Budapesti Bizottságának munkatársa adott elő-
zetes tájékoztatást a nyugdíjak várható ala-
kulásáról, a nyugdíjasok várható adózásáról, 
és lehetőség nyílt egyéb, nyugdíjasokat érin-
tő kérdések felvetésére is. 

A nyugdíjas klub első összejövetelére 
ugyancsak a VI. kerületi gyermekkönyvtár-
ban került sor, amelyen a jelenlevő 30 ér-
deklődőnek Angyal János orvos az idősek he-
lyes életmódjáról tartott előadást. 56 nyug-
díjas kollegánk részére előfizettünk a Könyv-
tári Híradóra. Folyamatosan intézzük az ala-
cson nyugdíjak felemeltetését. 87-ben 6 ilyen 
ügyet indítottunk el. Sajnos, eJLég sok nyug-
díjasunk nem jogosult nyugdíjának soron kívü-
li emeltetésére. 

Lakásépítési kölcsönt 8-an kértek, és 
meg is kapták, összesen 760 000 Ft értékben. 
Hosszas utánjárással a szociálpolitikai fe-
lelősnek sikerült elintéznie egy szükségla-
kás kiutalását is. 

Nagyon hosszú szünet után nőfelelősünk 
szervezésében ismét sor került a könyvtár 
nődolgozóinak rákszűrésére, amely teljesen 
önkéntes alapon történt. Ezt a lehetőséget 
53-an vették igénybe. 

A könyvtár dolgozóinak üdülési lehető-
ségei 87-ben sem voltak jobbak az előző éve-
kénél. Változatlanul kevés volt a főidényes 
családi, házaspári, de az egyéni SZOT beuta-
lók száma is. A kontingens jegyeket az üdü-
lési albizottság osztotta szét. Az üdülési 
felelős szervező munkájának köszönhetően 
ebben az évben is több alkalommal nyílt le-
hetőség gyors beugrásokra. így szakszerveze-
ti üdülésben 79 fő vett részt. Gyermekbeu-
talót 8-an kaptak, a külföldi beutalók szá-
ma 2 volt. 

A Fővárosi Tanácstól főszezonban fel-
nőtt beutalót 4-en, gyermekbeutalót 5-en 
kaptak, utószezonos és hétvégi beutalóban 
18-an részesültek. 

A szerény üdülési lehetőség bővítése 
végett a könyvtár vezetése 87-ben is bérelte 
a balatonfüredi házat. Itt 70-en nyaraltak. 
A ház bérleti díja 90 000 Ft volt. 

Az SZB költségvetéséből a nyaralók kí-
vánságára nyugágyakat, centrifugát, vasalót, 
vasalódeszkát és egyéb kiegészítő edényeket 
vásároltunk. 

Az intézmény dolgozóinak étkezési lehe-
tősége korlátozott. Étkezési hozzájárulást 
csak azok kaphatnak, akiknek lehetősége van 
szervezett étkezésben részt venni. A háló-
zatban a legtöbb helyen ez megoldhatatlan, 
a központbaii pedig csak meghatározott szá-
mú dolgozó kap ebédet a kollégium konyháján. 

Mivel úgy érzem, étkezési hozzájárulást 
minden dolgozónak kellene kapnia, ez ügyben 
többször megkerestem gazdasági igazgatónkat, 
aki egyelőre több, teljesen elfogadható in-
dokra hivatkozva a kérésnek nem tudott ele-
get tenni. 

Segélyezési alapunk bővítése érdekében 
októberben a szüreti bált rendeztünk, ame-
lyet a későbbiekben hagyománnyá kívánunk ten-
ni. Az érdeklődés a kívántnál kisebb volt, 
de a bevételből még így is 12 nyugdíjas ka-
rácsonyi segélyezését tudtuk fedezni. 

Mivel úgy látjuk, hogy az elkövetkező 
években a szociálpolitikai feladatok a jelen-
leginél erőteljesebben fognak jelentkezni, 
összeállítottuk egy szociálpolitikai terve-
_Z£t vázlatát, amelynek a megtöltéséről most 
tárgyalunk a könyvtár főigazgatójával és 
gazdasági igazgatójával. 



Márciusban sor került a SZIT első, az-
az alakuló ülésére. Az ülésre kb. 80 fő 
jött el. Hozzászólásaikból kiderült, igé-
nyelnék, hogy legyen problémáikra jobban 
odafigyelő szervezet. Háromtagú vezetőséget 
választottak, megbízva őket a SZIT-munka 
megszervezésével. Megbízásuk az ifjúsági 
parlamentig tart. Egy tagjuk az SZB és a 
BT ülésein rendszeresen részt vett. E három-
tagú bizottság tagjai megpróbálták a SZIT-
programot megfogalmazni, ezt a Könyvtári 
Híradóban közzé is tették. Igényfelmérést 
végeztek a nyelvtanulás területén. Aktívan 
segítettek a gyermeknap, a Télapó-ünnepség 
és a szüreti bál lebonyolításában, valamint 
a május I-jei felvonulás dekorációinak elké-
szítésében . 

A munkahelyi sportolás könyvtárunkban 
továbbra is megoldatlan. Helyette viszont 
nagyon jól bevált, hogy a dolgozók nyaralá-
sához, kirándulásához sportszereket vásáro-
lunk. Nyáron készletünk már 3 db 2 személyes, 
3 db A személyes sátor és 2 hátizsák volt. 
Az igényeket nem mindig tudtuk kielégíteni, 
ezért további bővítést tervezünk. 

Szerény kereket között ünnepeltük meg 
a nők napját, a szakszervezeti pénzkeretből 
összesen 10 000 Ft-ot tudtunk erre fordíta-
ni. A megemlékezés formájának a megválasz-
tását az egyes egységek szakszervezeti bi-
zalmijaira bíztuk. Az anyák napjára üdvözlő-
lapokat küldtünk. Gyermeknap alkalmából a 
Farkas-réten egész napos programot szervez-
tünk a SZIT közreműködésével. Itt 60 gyerek 
igen jól érezte magát. Télapó-ünnepségünket 
a Kosztolányi Művelődési Házban tartottuk. 
A nagy érdeklődés miatt /kb. 100-an voltak) 
a hely kicsinek bizonyult, egyébként a gye-
rekek nagyon jól érezték magukat. 

A munkahelyi demokrácia fórumai a fel-
ső vezetés szintjén ebben az évben is működ-
tek. Rendszeresen volt intézményi négyszög. 
A kölcsönös tájékoztatáson túl itt továbbí-
tottam a.dolgozók kéréseit, véleményét, ész-
revételeit . 

A könyvtár főigazgatója, gazdasági igaz-
gatója és személyzeti vezetője meghívásra 
részt vettek a BT üléseken és az SZB néhány 
ülésén, ahol pl. tájékoztatást adtak a könyv-
tár éves munkájáról, tervéről. Ismertették 
a könyvtár 1987-től érvényes új gazdálkodási 
rendjét, a speciális maradványérdekeltségű 
gazdálkodást. Tájékoztatást kaptunk a rész-
munkaidőben foglalkoztatott főállású dolgo-
zók munkajogi helyzetéről, megvitattuk az új 
jutalmazási formát. 

A munkaértekezletekről viszont nem le-
het pozitívan nyilatkozni, bár a munkamoz-
galmi felelős tájékoztatása szerint a meg-
tartottakra a nyíltság és az őszinteség volt 
jellemző, és egyik-másik viharos is volt. 
Azonban a 22 kerületben és a központi osz-
tályokon összesen csak 14 munkaértekezlet 
volt, /10 a hálózatban és A a központban/ 
holott a munkaügyi intézkedés értelmében 

Korabeli ponyva a Szüry-gyűjteményből 

mindenhol évente legalább egyet kötelező 
lenne tartani. Sajnos kiment a köztudatból 
a munkaértekezletek alapvető célja, a mun-
kahelyi demokrácia gyakorlása. Az SZB véle-
ménye szerint bőven lenne szakmai és egyéb 
munkahelyi probléma, amelyket jó lenne nyíl-
tan és őszintén megbeszélni, s a munkaérte-
kezleteken keresztül felső vezetőink is meg-
ismerhetnék dolgozóink közvetlen véleményét. 
Ilyen széleskörű megbe szelest igénylő temak 
lehetnének napjainkban pl. a könyvtár pénzt 
teremtő törekvései. Az elmaradt munkaértekez-
letek miatt a mulasztás a bizalmiakat is ter-
heli, hiszen nekik is feladatuk a munkásérte-
kezletek szorgalmazása. 

Egyébként a bizalmiak többsége partnere 
az osztályvezetőknek, illetve a könyvtár-
igazgatónak, és a hozzátartozó munkatársak 
érdekvédelmét komolyan veszi. Néhány hely-
ről viszont arról érkezett jelzés, hogy a 
bizalmi ennek a feladatának nem tesz eleget. 
Nem tud, vagy nem mer. 

1988-ban munkánkat az érdekvédelem és 
szociálpolitika területén kívánjuk erősíte-
ni. Szociális célokra fordítható pénzkere-
tünk bővítése érdekében ismét rendezünk szü-
reti bált, és újdonságként bolhapiacot. Ter-
vezzük, hogy feltérképezzük könyvtárunk 
nagycsaládosainak anyagi helyzetét, és 
megpróbálunk részükre augusztusban tanszer-
segélyt adni. 

Tverdota Miklósné 
SZB titkár 



MIT ÜZEN AZ OLVASÓ? 
Közelképek a "családiasított" könyvtár olvasóiról 

A családi könyvtár fogadtatásáról öt-
ven olvasóval készítettünk interjút a IX. 
kerületi főkönyvtárban. A könyvtárhaszná-
lattal kapcsolatos kérdések megválaszolása 
- amint a válaszok megfogalmazásaiból kitű-
nik - olykor korántsem bizonyult egyszerű 
feladatnak. Az elégedettség és a kritikák 
az elvárások és javaslatok "fésületlenül" 
is hozzájárulhatnak további gyakorlatunk 
alakításához. Kevés kommentárral, - hogy 
minél több véleményt idézhessünk - néz-
zük, hogyan vélekednek olvasóink a z á t -
a l a k í t á s r ó l . 

X X X 
- Nyugdíjas laboráns: Sokáig be volt 

zárva, és amikor hallottam, hogy kész lett, 
akkor rögtön jöttem. Akkor volt ez a ked-
ves kis fogadtatás, teával vártak bennün-
ket, leültem én is a fotelba, picit elbe-
szélgettünk. Nem felejtem el. Feltöltődött 
a könyvtár, barátságos ezekkel a fotelok-
kal, székekkel, az ember le tud ülni, és 
úgy válogatni, nem kell annyit állni, na-
gyon szép lett. 

- Nyugdíjas üzletvezető: Énnekem ez így 
nagyon jó, így ahogyan van. Akkor olyan kis 
cetlik lógtak ottan, kellett olvasni, hogy 
ilyen száz, meg olyan száz... olyan labirint 
volt, hogy azt se tudta az ember, hogy mi 
hol van? 

- Nyugdíjas pedagógus: Nekem jobban tet-
szik, ha helyén van a könyv... Nem a címet, 
meg a benne lévő tartalom kérdésében keresem, 
hanem kimondottan a szerzők után megyek. Te-
hát engem nem elégít ki, mert nem találom a 
szerzőimet, csak rábukkanok. 

- Gimnazista: Hangulatosabb, mint a 
legtöbb könyvtár,... nem annyira raktársza-
gú,... bensőséges... meghitt... 

- Pedagógus: Ami nekem nagyon jó, hogy 
a gyerekeimet is szoktam magammal hozni. Ők 
is találnak itt maguknak elfoglaltságot, 
meg jól érzik magukat itt. 

- Raktári kiadó: Mióta ez az új cso-
portosítás van, azóta könnyebb eligazodni, 
mert szerintem nem úgy jön az ember a könyv-
tárba, hogy van egy határozott célja, lega-
lábbis nagyon ritkán. Van valami elképzelé-
se, hogy mit szeretne, és akkor sokkal köny-
nyebben megtalálja, mint írók szerint. 

- Közgazdász: Fontos az, hogy több hely-
re van rakva egy adott könyv, nekem tetszik, 
tárgy, témakörök szerint, de azon belül egy 
bizonyos rendezettség jó lett volna. Az vol-
na jó, hogyha a katalógus azt a lehetséges 
helyet, ahova be lehet rakni, egy kis betű-
vel jelölné. Úgy könnyebb lenne megtalálni. 
Néhányszor volt olyan, hogy nem találtam, 

ezért megnéztem minden lehetséges helyen, 
egyszerűen megtalálhatatlan volt egy könyv, 
csak a könyvtáros tudta előkeríteni. 

- Antikvárius: Énnekem jobban tetszett 
a régebbi, mert ha keresek egy regényt akkor 
nem tudom, hová osztották be, hogy ki minek 
tartja. Nem mindig van egyébként a megfele-
lő helyre beosztva. 

- Nyugdíjas jogász: Amikor bejön az új 
könyv, akkor legyen ott az "új könyvek" meg-
jelölt fachban, és két-három hónapig tart-
sák ott. 

- Ügyintéző: Annyira be van skatulyáz-
va egy könyv, mert például Berkesi könyvek: 
az egy kicsit kémtörténet is, kicsit tör-
ténelem is, kicsit család is... de például 
a krimi polcon egyetlen Berkesi könyvvel nem 
találkoztam, soha nem oda rakják, szóval ez 
az, amit hiányolok. 

- Nyugdíjas pedagógus: Eleinte én is uj-
jongtam, ó de jó dolgom van, na most az or-
vosiból elviszem,amit mind gondoltam, de az-
tán láttam, hogy milyen vegyes. Nagyon csú-
nyán vegyes. Nem jó könyvek vegyítésével, 
tehát nagyon nagyszerű könyvek mellett na-
gyon silány könyvek. Hát a "szerelmi könyv"! 
Olyanok voltak, amiket én nem szerelmi könyv-
nek titulálnék... És többet kell igénybe ven-
ni magukat; azelőtt megtaláltam, legfeljebb 
azt kértem meg, ami nem volt benn. 

- Közgazdász: Kedves dolog az, hogy 
van egy ilyen pihenősarok a gyerekeknek ... 
kijelölve. Jó ötletnek tartom, hogy a könyv-
tár nem különbözteti meg a gyerek .. és a 
felnőtt olvasót, hogy családostól lehet jön-
ni, játszani is a gyerekekkel. 

- Nyugdíjas csoportvezető: Én így sze-
retem szakosítva, hogy amit én szeretek, 
tudjam, hogy oda menjek, oda nyúljak, és a 
többi nem is érdekel. 

- Nyugdíjas előadó: Szeretem ezt a 
könyvtárat, de azelőtt sokkal jobban tet-
szett a rendszer, amikor részemre áttekint-
hetőbb volt. 

- Mérnök: A korábbi merev betűrendes 
rendszer helyett tényleg jónak találom,.. 

- Nyugdíjas pedagógus: Aki szorgalma-
san olvas, az pillanatok alatt végigmegy 
azokon a könyveken, ami szortírozva van... 
tehát az kevés már, ami oda ki van téve, 
ha rendszeresen jár... annak, aki egy évben 
kétszer jön be, annak jó én kéthetenként 
jövök... az túlkerül azokon a rubrikákon, 
azokon a fachokon, amelybe ki vannak szortí-
rozva... visszamegyek a betűsorhoz, nagyon 
kevés maradt ott a jó könyvekből, mert a 
jobbakat kitették ide. 

(Folytatjuk) összeállította: 
Barczi Zsuzsa 



ÁRVÍZ UTÁN... 

A nagy árvízi katasztrófa másfél szá-
zados fordulójára emlékezve a Budapest gyűj-
temény kiállítást rendezett a központ épü-
letének lépcsőházában. 
1838. március 13-án este a Duna több helyen 
átszakította a gátat. Az ár 15-én este tető-
zött, az apadás 20-ára hozott csak számotte-
vő javulást. Vásárhelyi Pál, a folyamszabá-
lyozó mérnök volt az egyetlen, aki a veszélyt 
előre látta. Buda és Pest minden polgára,köz-
tük Wesselényi Miklós az árvízi mentők vezér-
alakja segített, ahogy tudott. Az áldoza-
tok száma ennek ellenére több százra tehető. 
A pesti házak 48,7 % összedőlt, 17,7 %-a 
megrongálódott, Óbuda jórészt földszintes 
házainak 54 %-a teljesen elpusztult. Buda-
pestet csak a II. világháborúban éri hason-
ló katasztrófa. A város azonban élt és élni 
akart, öt-hat év alatt lényegében befejező-
dik a helyreállítás. Megindul a város ter-
jeszkedése, új funkciójú épületek létesül-
nek. Új típusú, a kor színvonalának megfele-
lő városfejlődés indul, új várospolitika fo-
galmazódik. 

A kiállítás az árvíz eseménytörténetét 
éppen csak hogy érinti.A középső tárlóban 
helyet foglal a korabeli árvízi térkép az 
elöntés határát és az összedőlt házakat je-
lezvén. Néhány metszet emléket állít a nagy 
áradásnak. A cél azonban nem a BTM nagy em-
lékkiállításának megismétlése volt.Igen sok 
anyagot adott a Budapest gyűjtemény erre a 
kiállításra kölcsön. Más utat kellett válasz-
tani. A cél a várostörténet fehér foltjának: 
a Bach korszakbeli sajátos fejlődésnek be-
mutatása volt. A nagy történelmi sorsfordu-
lók: 1848/49 és 1867 között is volt városi é-
let, városi fejlődés. E "helyreállítási pe-
rio'dust" a történettudomány eddig nem kí-
sérte kellő figyelemmel, pedig érthető mó-
don ekkorra érnek be a dunaszabályozás ered-
ményei: a pesti alsórakpart megépítése a 
Vámháztól a soroksári zárógátig. A cölöpve-
rés és mederkotrás munkafolyamatait korabe-
li metszetek mutatják be. Reitter Ferenc ki-
rályi főmérnök terve, a Nagykörúti csatorna 
sajnos nem valósult meg. A város több vízhez, 
fákhoz, levegőhöz jutott volna. Erre az idő-



re tehető a gyáripar rohamos fejlődése, ame-
lyet többek közt az óbudai hajógyár, a budai 
Ganz öntőműhelyek metszetei képviselnek. Ek-
kor alakul ki a közlekedési hálózat, a vasúti 
indóházakkal, az Alagúttal. Az ötvenes évek-
től lehet közművesítésről beszélni, ekkor je-
lennek meg a pesti utcákon a gázlámpák és az 
utcaseprők. Ekkor épül számos középület, köz-
tük a pesti vármegyeháza, a Hild József ter-
vezte pesti városháza. Képek találhatók az 
akkori építési technológiákról, céhlevelek 
őrzik a kőművesek és kőfaragók emlékét. 

A város terjeszkedését, a fejlődő vá-
rosrészeket a Lipót-, Teréz-, József- és 
Ferencvárost bemutató tablók képviselik. A 
tablók sorát a földszintes, vidékies módon 
újjáépülő Óbuda zárja. A tárlókban még szá-
mos korabeli tudósítás, városépítési terv 
és javaslat, kortársi napló és történeti fel-

Az ötlet egy értekezleten született: 
indítsunk sorozatot, melyen a gyerekek és 
a felnőttek elmélyülten megismerik váro-
sunk múltját. A javaslat dr Vevér-Banyik 
Sándortól, a Budapesti Városszépítő Egye-
sület csoportvezetőjétől származott. Az 
volt a cél, hogy a gyerekeket érdeklő, ta-
nulmányaikat segítő, a tankönyvnél színe-
sebb és gazdagabb sorozatot szervezzünk. 

A könyvtárosok és a lelkes helytörté-
nészek vállalták a feladatot. A gyerek-

dolgozás tekinthető meg. A kiállítás anyagá-
nak összegyűjtése Fodor Béla és Sándor Ti-
bor érdeme, a szép installáció a Propagan-
da osztály kezemunkáját és ízlését dicséri. 

Külön ki kell emelni azt, ami néhány 
utóbbi kiállításunknál tapasztalható. Úgy 
véljük, tudatos elképzelés rejlik mögötte. 
Elsősorban állományunk rejtett értékeit te-
szi közszemlére. Az sem baj, ha a kiállítá-
sok egy-egy évfordulót is figyelmébe aján-
lanak olvasóinknak - ez a kiállítás is ezt 
tette. Azért jó ez a kiállítás, mert tud 
közhelyeknél többet, valami sajátosan a 
hely szelleméből kiinduló ösztönzést adni 
a néző-olvasónak. 

ízléses, ötletes, szerény,de tartalmas 
könyvtári dokumentum bemutatóink a követen-
dő példát jelentik. 

Márffy István 

könyvtár közönsége minden hónapban talál-
kozhatott a Városszépítő Egyesület neves 
képviselőivel, akik önzetlenül, minden ho-
norárium nélkül tartották a foglalkozáso-
kat, sőt egy-egy előadás után különböző 
várostörténeti kiadványokat is ajándékoz-
tak a könyvtárnak. A legnagyobb nyereség 
mégis az a gazdag ismeretanyag volt, me-
lyet a hallgatóknak átadtak. 

EZ IS TÖRTÉNT 
ISMERD MEG FŐVÁROSUNKAT! 

M e g h í v ó 

a Budapesti Városszépítő Egyesület és a Liszt Ferenc téri gyermekkönyvtár rendezésében élő-
adásra .kerülő sorozatra, melynek címe: 

Ismerd meg fővárosunkat! 
Az előadások helye: VI. Liszt Ferenc tér 6. gyermekkönyvtár. 
November 26. "Az Omnibusztól a Metróig" - vetítettképes előadás 

Vevér-Banyik Sándor, a közlekedési csoport vezetője 
December 15. "Budapesti zene Bachtól a modern zenéig" - zenés összeállítás 

Komjáti György, a rádió zenei szerkesztője 
Január 19. "Budapesti hidak" - vetítettképes előadás 

dr. Dalmy Tibor kormánybiztos 
Február 16. "Budapesti parkok - terek" - vetítettképes előadás 

Radó Dezső, a Kertészeti vállalat igazgatója 
Március 22. "Belsőterű kutak és szobrok a Belvárosban" 

Rajna György, az egyesület szoborcsoportjának vezetője 
Április 19. "Sugárúti történet" 

Meskó Sándor műegyetemi tanár előadása 
Május 16-án, kedden du. 4 órakor az előadást hallgatók részére zenés vetélkedőt rendezünk. 



Az előadások felsorolását a mellé-
kelt m e g h í v ó tartalmazza; eddig 
"Az Omnibusztól a Metróig" című vetített-
képes rendezvény aratta a legnagyobb si-
kert. Ez az összeállítás ünnepi alkalom-
ra készült: 100 éve, 1887 november 28-án 
indult meg az első villamos a Terézváros-
ban. 150 diaképen keresztül ismerkedtek 
meg olvasóink a régi és a mai közlekedési 
eszközökkel, az előadást követő napon pe-
dig megtekintették a November 7. térnél 
a nosztalgia-villamost. 

Ehhez a témához kapcsolódott a decem-
beri zenei vetélkedő, melyen híres régi 
dalok és dallamok hangzottak el rég elfe-
lejtett közlekedési eszközökről. A nyerte-
sek jutalomlemezeket kaptak, majd a vetél-
kedő második részében mai együtteseket is 
hallgathattak. 

A régi és ma is álló hidak vetítettké-
pes januári bemutatója után egy kiállítás 
hozta lázba a könyvtár közönségét: Vevér-
Banyik Sándor mutatta be egyedülálló gyűj-
teményét: a budapesti közlekedés történetét 
villamos- és autóbuszjegyeken. A könyvtár 
kirakatában és kölcsönzőhelyiségében elhe-

lyezett tablók sikere felülmúlta a tataro-
zás után rendezett bábkiállításét is,Az em-
berek csoportokban tárgyalták, hogy ki mi-
lyen jeggyel utazott valaha. 

Februárban dr. Radó Dezső kertészmér-
nök jött el hozzánk, akinek előadása már a 
közelgő tavaszt idézte. Budapest parkjairól, 
fáiról b eszelgetett a megjelentekkel. Sok 
kérdés hangzott el, amely érintette a Nép-
köztársaság úti fák sorsát is. 

Nagy öröm és különleges haszon, hogy 
a Városszépítő Egyesület védnökséget vál-
lalt a könyvtár és a ház közös kertje fe-
lett. Rendbehozzák, füvesítik, és mire a 
legnagyobb ajándék, Holló Barnabás Toldi-
szobrának torzója megérkezik hozzánk, a 
ház lakóit és olvasóinkat kellemes park 
várja majd. 

A sorozat még nem fejeződött be, de 
az érdeklődésre jellemző, hogy egyes is-
kolák külön-külön is kértek előadást. 

A Városszépítő Egyesület úgy döntött, 
hogy a jövő tanévben, 1988 őszétől új so-
rozattal folytatjuk a megkezdett együtt-
működést . 

Bóta Gyuláné 

VITÉZ LÁSZLÓ AZ Ő BUNKÓJÁVAL 
A XI. ker. Karinthy Frigyes úti könyv-

tár gyermekrészlegének meghívására nem ki-
sebb "személyiség" látogatott el hozzánk, 
mint a híres-neves igazságtevő hős: Vitéz 
László az ő bunkójával! Március 23-án dél-
előtt a környező iskolákból meghívott kö-
zel száz kisiskolás gyereknek bizonyára fe-
lejthetetlen élményt jelentett ifj. K e-
m é n y H e n r i k bábelőadása, amely 
szinte elénk varázsolta a Népliget egyko-
ri hangulatát. "Halló, halló gyerekek! 
Gyorsan, gyorsan ide gyertek! Kacagás és 
jó múlatás, kezdődik az előadás! Itt szem 
szárazon nem marad! Ezt mindenkinek látni 
kell!..." - hangzott a jókedvű, harsány kö-
zönségcsalogató, akárcsak a húszas-harmin-
cas években a népligeti Mutatványos téren, 
vidám verklimuzsika kiséretében. Azután szín-
re lépett a nagy attrakció hőse, Vitéz Lász-
ló, aki bunkójával - és a nagyobb nyomaték 
kedvéért időnként a palacsintasütőjével is -
most történetesen az ördögöt leckéztette 
meg, kiosztva neki, amit megérdemel. Való-
ban volt "kacagás és jó múlatás", a gyere-
kek bekiabálásaikkal, biztatással segítet-
tek a hetyke bábunak. 

Amióta a népligeti Mutatványos térről 
száműzték, Vitéz László vándorútra indult, 
számtalan helyre eljutott, a legkisebb ma-
gyar falvaktól Londonig. Most készül Kemény 
Henrik az ötezredik előadásra a Jurta szín-
házban. Mi a Budapesti Városszépítő Egyesü-
let közvetítésével ismerhettük meg őt, mint 
a Népligeti Csoport egyik aktív, lelkes tag-
ját. A csoport tagjai önzetlenül azon fára-
doznak, hogy a Népliget visszakapja a régi 

arcát, ismét leeven ott bábszínház és báb-
múzeum, lacikonyha és mutatványosok. An-
nak érdekében, hogy a közönséget visszacsa-
logassák és az újabb generációkat is megis-
mertessék Vitéz László hőstetteivel, minde-
nütt vállalnak előadásokat,ahol szívesen fo-
gadják őket - és ami manapság szokatlan és 
meglepő: nem kérnek honoráriumot! A Főváro-
si Szabó Ervin Könyvtárral idén februárban 
vették fel a kapcsolatot, először nálunk lép-
tek fel, de szívesen elmennek más könyvtá-
rakba is előzetes telefon-megbeszélés alap-
ján. Az egyesület többi lelkes tagja is vál-
lal különböző előadásokat, sőt Felkuti Ká-
roly nyugalmazott filatelista szakember bé-
lyegszakkör vezetését is elvállalta, fellen-
dítve ezzel a nálunk működő "Csere-bere" 
klub életét. Honoráriumot ő sem kér, viszont 
hangfelvételek másolásával, fénymásolással 
segítségére siethetünk az Egyesületnek, így 
végül is mindenki jól jár. 

Meg kell említenem M é s z á r o s 
E m ő k e bábtörténészt is, akit szintén 
mint a Városszépítő Egyesület tagját ismer-
tük meg. Kemény Henrik előadása előtt beszél-
getett és játszott a gyerekekkel. Rávezette 
őket arra, hogy pusztán a kezükkel mennyi 
mindent ki tudnak fejezni, el tudnak játsza-
ni. Verses meséket, ritmikus mondókákat ele-
venítettek meg, jó hangulatot teremtve ez-
zel a bábelőadáshoz. 

Elmondhatjuk a kikiáltóval: "Ezt min-
denkinek látni kell!" 

Csománé Kőszegi Anna 



NÉPSZABADSÁG 1988. április 15., péntek 

Taggyűlés a Szabó Ervin Könyvtárban 
Könyvtárosokhoz illő alapossággal lát ják a változásoknak. „Szép szóla-

boncolták az állásfoglalás tervezetét mok, üres szavak maradnak a leír-
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tak, ha a szükséges információkhoz 
kommunistái. nem jutunk hozzá, igazi helyett pe-

— Látszik, hogy felelősséggel- fo- dig álviták zaj lanak" — mondta az 
galmazták meg minden sorát — fog- egyik felszólaló. Hangsúlyozták a 
lalta össze egyikük a véleményeket, más véleményt képviselőkkel való 
— Bár éppen a felelősség kérdése párbeszéd szükségességét. Ügy vé-
nagyon általánosra sikeredett benne, lik, hogy ez nemcsak a politikai ve-
A végső formában ezt pontosítani zetők feladata, hanem minden párt-
kell, úgy, hogy személyekre is le- tagé. Csak így lehet különbséget ten-
hessen majd bontani az egyes dön- ni az ellenzék és a velünk azonos 
tések követelményeit, különben a platformon lévő, de más megoldáso-
jövőben is mód nyílik felelősséget kai keresők és javaslók között. Volt, 
nem tisztázó döntésekre. aki a népfront kötelmeit tartotta 

Ami a tervezet további tartalmát soknak, tevékenységét túlszabályo-
iLleti, önkritikusnak, társadalmi és zottnak, olyain változást javasolt, 
gazdasági helyzetünket helyesen hogy e mozgalom legális keretet ad-
elémzőnek minősítették. Ügy vélik, hasson a nézetek ütköztetésének, a 
hogy a kibontakozáshoz az eddiginél vélemények intenzívebb cseréjének, 
nagyobb következetességre ieszszük- A párton belüli frakciózás és a 
ség a végrehajtásban. Egyesek ké- kisebbségi vélemény -közötti határ-
itelyeiknek is hangot adtak, mond- vonal pontos kijelölését, kontúros 
ván, hogy nem éppen ideálisak a meghúzását is javasolták abból a 
körülmények, hiszen a bizonytalan- megfontolásból, hogy a jövőben még 
ság jelei is láthatóak, az emberek nagyobb szükség lesz majd a párt-
kevésbé mozgósíthatók. tagok körében is a véleménycserére. 

Egy sor ú j és módosító javaslat Az iskolázottság kérdése, a tudás 
is elhangzott a VIII. kerület egyik megbecsülése ugyancsak visszatérő 
legnagyobb értelmiségi alapszerve- téma volt a taggyűlésen. A könyvtá-
zetében megtartott taggyűlésen, ösz- rosok véleménye szerint az oktatási 
szegyűjtötték ezeket, és írásban jut- rendszert úgy kell módosítani, hogy 
tatják el a kerületi pártbizottságra, a tanulók általános ismeretei jelen-
Az állásfoglalás-tervezet feletti vi- tősen gyarapodjanak, ugyanakkor 
tában felszólalók mindegyike érin- több szakmára is alkalmas speciális 
tette a nyilvánosság témáját. A ter- képzettséggel léphessenek ki az is-
vezetben leírtakkal egyetértenek, a kola kapuján, 
gyakorlatban azonban kevés nyomát Czippán György 

RÓLUNK SZÓL 
A K ö n y v t á r o s legfrisebb, 

márciusi számában számos FSZEK-vonatkozású 
írás olvasható. Ilyen Papp István összegezé-
se a hálózatfejlesztési vitákról, Vajda Kor-
nél beszámolója a Közhasznú Információs Szol-
gálatról, Csalay András cikke a VII. ker. 
cigány lakosainak könyvtárhasználati szoká-
sairól. 

Más is van. Deák Sándor gazdasági igaz-
gatónk 1987. október 28-án nyilatkozott a 
rádióban, interjúját a Híradó n o v e m -
b e r i száma közölte. A Könyvtáros meg-
tisztelt bennünket azzal, hogy márciusi szá-
mában ezt a nálunk közölt formában átvette 
tőlünk /bár az átvétel tényét nem közölte./ 
- Benjámin Judit 1987 december 9-én felszó-
lalt az Országgyűlés kulturális bizottságá-

ban, ezt lapunk d e c e m b e r i számá-
ban rövidített formában közölte. A Könyvtá-
ros ugyancsak megtisztelt márciusban ennek 
átvételével /bár ugyancsak hivatkozás nél-
kül./ 

Engedtessék meg nekünk is egy szerény 
kis átvétel a Könyvtárosból, az egyik bel-
ső munkatárs írásából: "Először is, a bel-
ső információk áramoltatásának legfőbb fel-
tétele a gyorsaság. Talán nem kell részle-
tesen szólni arról, hogy ez a feltétel so-
ha, egyetlen hálózati híradó esetében sem 
áll fenn... a hálózati híradókra nincs szük-
ség." /1988. 2. szám. 70-71. p./ 

Hm...hm... 
Nincs szükség? 

/K.S./ 



KRÓNIKA 
Az OSZK KMK április 8-án kiállítással 

egybekötött országos értekezletet rendezett, 
amelyen Sándor Ottóné, a Kapcsolatszervezé-
si és propagandaosztály vezetője "Propagan-
daanyagok és hatásuk a FSZEK gyakorlatában" 
címen tartott előadást. Révy Eszter, a Köz-
hasznú információs szolgálat vezetője be-
számolt az új szolgáltatás kialakulásáról, 
működéséről, tapasztalatairól. 

+ + + 

A GYERMEKKÖNYVTÁROSI MUNKABIZOTTSÁG 
megvitatta a gyerekek könyvtári ellátásának 
helyzetét és feladatait összefoglaló tanul-
mányt. Az átdolgozott tanulmányt a hálózaton 
belül különböző fórumok fogják megtárgyalni. 

+ + + 

VIDEOKÖRÖK szervezése kezdődött a ke-
lenföldi, kőbányai és az újpesti főkönyvtár-
ban azzal a céllal, hogy meggyorsuljon a vi-
deogyűjtemények kiépülése. A videokörök kü-
lön szabályzat alapján működnek. 

KÜLFÖLDI ÚT 
Kiss Jenő főigazgató az IFLA Közművelő-

dési Könyvtári Szekciója Állandó Bizottsága 
tagjaként márciusban egy hetes tanulmányúton 
vett részt az NSZK-ban. 

+ + + 

AZ ÉLET ÉS IRODALOM KLUB legközelebbi 
összejövetele a IX. kerületi Börzsöny utcai 
könyvtárban lesz május 5-én 6 órakor. Vendé-
gek: Faragó Vilmos, Megyesi Gusztáv, Szántó 
Péter. Házigazda: Havas Katalin. 

+ + + 

Az ÜNNEPI KÖNYVHÉT ebben az évben má-
jus 27. június 1. között lesz. A megjelenő 
könyvek jegyzékét közli az Eseménynaptár 
1988/2. száma. 

OKTATÁSI HÍREK 

Kály-Kullai Károly az Országos Egész-
ségvédelmi Tanács Drogprogramja keretében 
februárban narkológiai képzésen vett részt. 

Március 16-án a XVI. kerületi főkönyv-
tár munkatársai a kerületi iskolai és szak-
szervezeti könyvtárosokkal közös szakmai ki-
ránduláson vettek részt a szegedi Somogyi 
Könyvtárban és az SZMT Könyvtárában. 

Fuchsné Fasang Márta (XI. ker.) az MKE 
Ifjúsági- és Iskolai szekciója meghívására 
két napos továbbképzésen vett részt, mely-
nek témája "A tantestület és a könyvtáros" 
kapcsolata volt. 

Április 6-7-én intézményünk munkatár-
sai szakmai tapasztalatcsere látogatást tet-
tek. Többek között megtekintették a gyöngyö-
si, mezőkövesdi, sárospataki, sátoraljaújhe-
lyi, tiszafüredi városi könyvtárakat, vala-
mint a kunhegyes! és kenderes! községi könyv-
tárat . 

HÍREK 

BALATONFÜREDI ÜDÜLÉS 

A könyvtár balatonfüredi IBUSZ szobá-
jában 4 férőhelyes üres szobák vannak még 
a következő turnusokban: 

2 db VI. 21 - VII. 4-ig 
3 db VII. 5 - 18-ig 
1 db VIII. 2 - 15-ig 
3 db VIII. 16 - 29-ig 
Várjuk a munkatársak jelentkezését, 

/nagyszülők,hozzátartozók is jelentkezhet-
nek/, Máthé Imrénénéi a 341-576-os telefon-
számon, vagy személyesen a titkárságon. 



SZEMÉLYI HÍREK 

K i t ü n t e t é s 
Hazánk felszabadulásának 43. évfordulóján a FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR KIVÁLÓ 

DOLGOZÓJA kitüntetésben részesültek: Farkas Lászlóné /személyzeti és oktatási osztály/, 
Haraszti János /raktári osztály/, Maruszki Józsefné /XX. kerületi főkönyvtár/, Szőke Ist-
vánná /kötészet/, Szuromi Györgyné /I. kerületi főkönyvtár/, Takács Miklósné /zenei gyűj-
temény/, Zima Istvánná /bibliográfiai osztály/, Zséli Jánosné /szociológiai dokumentációs 
osztály/. 

A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR IFJÚ KIVÁLÓ DOLGOZÓI: Sáriné Janó Mária /propaganda 
és kapcsolatszervezési osztály/ és Soltész Anna /XX. kerületi főkönyvtár/. 

FŐIGAZGATÓI DICSÉRET-et kaptak: Ferencz Sándorné /hálózati és felügyeleti osztály/, 
Szanyi Mária /szerzeményezési és feldolgozó osztály/, Takács Irén /IX. kerületi főkönyv-
tár/. 

J u t a l m a z á s 
A pártalapszervezetben végzett kiváló társadalmi munkáért jutalmat kapott Muzslai Já-

nosné /központi könyvtár/, Pogány Ferencné /kötészet/, Véghelyi Gusztávné /XVIII. kerületi 
főkönyvtár/. 

A Szakszervezeti Bizottságban végzett társadalmi munkáért jutalomban részesült: 
dr. Kiss Jánosné /hálózati és felügyeleti osztály/, Szecsei Lászlóné /XVI. kerületi fő-
könyvtár/, Kerek Veronika /bibliográfiai osztály/, Cziboly Józsefné /központi ellátó szol-
gálat/. 

A Könyvtári Híradóban publikált színvonalas cikkek írásáért pénzjutalomban részesül-
tek: Kerekes Pálné /hálózati és felügyeleti osztály/, Szabó Z. Tamás /IV. kerületi főkönyv-
tár/, Kály-Kullai Károly /VII. kerületi főkönyvtár/, Márffy István /központi könyvtár/, 
Sári Janó Mária /propaganda és kapcsolatszervezési osztály/, Szabó Józsefné /XIII. kerüle-
ti főkönyvtár/, Révy Eszter /bibiliográfiai osztály/, Kovács Verona /hálózati és felügye-
leti osztály/, Varga Erzsébet /VII. kerületi főkönyvtár/. 

A magyar képzőművészeti folyóiratok retrospektív analitikus tárgyszókatalógus készí-
téséért céljutalomban részesült Hatlaczky Katalin és Rohács Iván a X. kerületi főkönyvtár 
munkatársai. 

Alkotó Ifjúság pályázat EMLÉKLAP-ot kaptak "Forgatókönyv a IV. osztályos olvasókönyv 
anyagához" c. munkájukért Duffek Ágnes és Tárnyikné Szepessy Zsuzsanna a VII. kerületi 
főkönyvtár dolgozói. 

Köszöntjük azon TÖRZSGÁRDATAGJAINKAT, akik 1988-ban töltik be a 40, 35, 30, 25, 20, 
15, 10, 5 éves szolgálatukat a könyvtárban. 

40 éves törzsgárdatag dr. Ecsedy Andorné /bibliográfiai osztály/. 
35 éves törzsgárdatagok: Csomor Tibor /Budapest gyűjtemény/, Radvány Tiborné /XIV. 

kerületi főkönyvtár/. 
30 éves törzsgárdatagok: Pásztor Etelka /központi ellátó szolgálat/, Márffy István 

/központi könyvtár/, Horváth Ferencné /kötészet/, Csernák Béláné /III. kerületi főkönyv-
tár/, Meiszner Tamásné /V. kerületi főkönyvtár/, dr. Kolozsváry-Csathó Béláné /XI. kerüle-
ti főkönyvtár/,fGombos Zsófia|/XIII. kerületi főkönyvtár/, Lovas Zoltánné /XVI. kerületi 
főkönyvtár/, Véghelyi Gusztávné /XVIII. kerületi főkönyvtár/, Szakmári Istvánná /XXII. ke-
rületi főkönyvtár/. 

25 éves törzsgárdatagok: Szer Kálmánné /bibliográfiai osztály/, Vincze Gyuláné /bib-
liográfiai osztály/, dr. Bardócz Antalné /hálózati és felügyeleti osztály/, Ottovayné 
Ecsedi Klára /I. kerületi főkönyvtár/, Rátky Ágnes /IX. kerületi főkönyvtár/, Rónai And-
rásné /X. kerületi főkönyvtár/, Tompek Lászlóné /XIII. kerületi főkönyvtár/, Salát Pálné 
XXII. kerületi főkönyvtár/. 

20 éves törzsgárdatagok arany jelvényt /12 fő/, 15 éves törzsgárdatagok ezüst jelvényt 
/24 fő/, 10 éves törzsgárdatagok bronz jelvényt /26 fő/ kaptak, 5 éves törzsgárda jutalom-
ban 45 dolgozónk részesült. 

S z ü l e t é s 
Hernádi Miklósnénak /központi könyvtár/ Ambrus nevű kisfia, Kissné Tóth Évának /XXI. 

kerületi főkönyvtár/ Dávid nevű kisfia és Pallagi Erzsébetnek /hálózati és felügyeleti 
osztály/ Ervin nevű kisfia született. 

A szülőknek és a kisbabáknak jó egészséget kívánunk! 

« 


