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PRO BIBLIOTHECA CIVICA 

Ünnepre és ünneplésre, könyvtárunk ün-
nepére és kiváló munkatársaink ünneplésére-
köszöntésére jöttünk ma össze. Ünnep ala-
pító nap is ez a mai. Szándékunk az, hogy 
ez a ma elsőízben megrendezett ünnep ezen-
túl évente megismétlődjék, minden évben ok-
tóber 14-én tartsuk könyvtárunk saját ünnep-
napját. Azt tervezzük, hogy mindig ezen a 
napon adjuk át könyvtárunk kitüntetését, 
amelyet ugyancsak most alapítottunk és most 
elsőízben adunk át. 

Ennyi kezdet mindenképpen indokolást 
érdemel. Az ünnepi beszéd ma ezért legyen 
számadás szándékainkról, indoka ünnep és ki-
tüntetés alapító cselekedetünknek. A rend-
szerváltás vihara, - amelyben élünk - az 
elmúlt évtizedekben rendszeresített ünnepe-
ket és kitüntetéseket is magával sodorta. 
Az a nap, amelyen eddig szoktunk jutalmazni 
és ünnepelni,immár nem ünnep a Magyar Köz-
társaságban. Megszűntek azok a kitüntetések 
is, amelyekből időnként - ha nem is annyi, 
mint szerettük volna - csurrant-cseppent 
könyvtárunk munkatársainak is. Maradtak az 
országos, a minisztérium által adományozha-
tó szakmai elismerések - a mi szakmánké ép-
pen könyvtárunk első igazgatójáról elnevez-
ve - és kiosztásuk ünnepe, augusztus 20.-a, 
immár újra mint Szent István ünnepe. Ez ter-
mészetesen a mi ünnepünk is, különösen - ha 
mint az idén is, H i r i p i L a j o s n é 
személyében - munkatársunk veheti át a meg-

érdemelt országos elismerést. Reméljük a jö-
vőben is mind gyakrabban lesz módunk a töb-
bi kulturális, közművelődési intézménnyel 
együtt örülni. 

Mindezzel számot vetve döntöttünk úgy 
- a könyvtárunkban működő érdekvédelmi szer-
vekkel egyetértve - hogy saját, évente visz-
szatérő, ha úgy tetszik "házi" ünnepünket 
október 14-én tartjuk azon a napon, amelyen 
könyvtárunk 1904-ben megnyitotta kapuit a 
közönségnek. (Az idén ez vasárnapra esett, 
ezért tettük 17-ére;az első zárvatartási nap-
ra, amely a vasárnapot követi). És - noha 
házi ünnepnek, saját belső dolgunknak tart-
juk, úgy tervezzük (de ezt az idén még nem 
tudtuk megoldani), hogy egyúttal ezen a na-
pon a társadalomhoz fordulunk, kitárjuk ka-
puinkat, az átlagnál hangsúlyozottabban mu-
tatjuk be mindazt, amit nyújtani tudunk a 
társadalomnak, amivel szolgálhatjuk e város 
polgárait. Hiszen ez a könyvtár alapításá-
tól a város nyilvános könyvtára, amely min-
dig a polgárok szolgálatában lelte meg mun-
kája értelmét. 

Az idén alapított kitüntetésünkkel és 
elnevezésével; " P r o b i b l i o t h e -
c a c i V i c a" ezt a viszonyt akartuk 
kifejezni, "a városi könyvtárért" és ezen 
keresztül a város polgáraiért végzett kivá-
ló munkát kívánjuk elismerni. Nem valamifé-
le tömeges kitüntetést akartunk alapítani, 
pedig meggyőződésünk, hogy sok szorgalma-



san dolgozó, s munkáját szerető és odaadó-
an végző munkatásunk van. Ezzel a kitünte-
téssel a legkiválóbbak munkáját akarjuk el-
ismerni, azért is limitáltuk a kiadható ki-
tüntetések számát évente kettőben. Azokét, 
akik vagy azzal tettek sokat a város könyv-
táráért, hogy annak megújításában vállaltak 
részt, hogy új utakat kerestek, és eddig 
nem ismert megoldásokat dolgoztak ki és va-
lósítottak meg. Meg azokét, akik nagyon hosz-
szú időn keresztül nyújtottak az átlagon 
felüli, kiemelkedő teljesítményt. 

Az idei, első kiosztáskor - éppen mert 
szándékunk szerint hagyományteremtő válasz-
tásról van szó - különös gonddal választot-
tuk ki a kitüntetetteket. A kitüntetés alap-
szabályai értelmében a könyvtár vezetőin kí-
vül nemcsak a nálunk működő szakszervezetek, 
hanem az összes munkatársunk által titkosan 
választott Intézményi Tanács is állást fog-
lalt, érvényesítette a dolgozók véleményét. 
Meggyőződéssel mondhatom, hogy jól sikerült 
a választásunk, olyanok kapják e kitüntetést, 
akik munkájukkal rászolgáltak, akik valóban 
tettek "a város könyvtáráért". 

Elsőként G o d á n y i Á k o s n é -
n a k adom át a Pro bibliotheca civica ki-
tüntetést, aki harminchárom éve dolgozik 
könyvtárunkban, tizenhárom éve az őrmezei 
gyermekkönyvtárban. Munkáját mindenkor ma-
gas színvonalon, műveltségét, szakmai tudá-
sát szerényen, lelkiismeretesen,a gyermekek 

javára hasznosítva végezte. Kivívta ezzel 
nemcsak a gyermekolvasók szeretetét, de a 
szülők, a pedagógusok, a kerületi tanács el-
ismerését is. Mi kollégái pedig ezzel az ál-
talunk adható legmagasabb kitüntetéssel fe-
jezzük ki könyvtári munkája iránt hosszú 
ideje meglévő elismerésünket. 

K á l y - K u l l a i K á r o l y 
egy évtizede munkatársunk, de olyan telje-
sítményt nyújtott, amely nemcsak a mi háló-
zatunkban, de az egész magyar könyvtárügy-
ben újítást jelentett. A társadalmi szük-
ségleteket jól felismerve fejlesztette ki 
a Rottenbiller utcai könyvtárban a könnyű-
zenei gyűjteményt, majd erre alapozva a 
hátrányos helyzetű személyek közül a kábí-
tószeres fiatalok könyvtári eszközökkel va-
ló szociális gondozását. Teljesítményének 
értékét fokozza, hogy nem mindig kapta meg 
a hálózaton belül, és az intézet vezetősé-
gétől sem az úttörő vállalkozást megillető 
támogatást. Kály-Kullai jól hasznosította 
a vállalt feladat és a FSZEK egésze érdeké-
ben azokat a külső forrásokat, amelyek e 
súlyosodó probléma következtében megnyíltak. 
Ennek eredményeképpen sikerült a VII. kerü-
leti könyvtár berendezését felújítani, s 
gépi felszereltségét magas szintre emelni. 
Számos országos rendezvényen szerepelt előa-
dóként, a terület elismert szakértőjévé vált. 

Kiss Jenő 

EGY LEENDŐ KÖNYVTÁR SZAKMAI FUNKCIÓI 

(Csapongó gondolatok) 

Zugló könyvtári ellátottsága a huszon-
két kerület között minden mutató tekinteté-
ben a huszonharmadik helyen áll. S mit ad is-
ten! 

Ebben a nehéz gazdasági helyzetben kap-
tunk lehetőséget, hogy a K a s s á k 
k l u b négyszáz négyzetméteres földszinti 
területén főkönyvtárat létesítsünk. Hónapo-
kig tartó töprengés és az irodalom forgatá-
sa után kezdett kialakulni valami. Valami, 
ami a szakma számára érthető, de meghökken- -
tő és részben képtelen, mert elméletileg 
megalapozatlan. Bíztatást kaptam egy cikk 
megírására, s ebben megengedek magamnak kép-
telennek tűnő gondolatokat is. 

Melyek kiindulási pontjaim? 
1. Génjeimben és tudatalattimban ér-

zem, hogy esetünkben nem a főkönyvtár funk-
cióira, hanem a c s a l á d i k ö n y v -
t á r a k mára kiérlelt legjobb megoldásai-
ra és a Kassák klub két évtizedes fővárosi 
hagyományaira kell támaszkodnunk. Azaz a fő-
könyvtári feladatok közül mindössze az irá-
nyítást, az állományfejlesztés és szolgálta-
tások összehangolását kell erősíteni. /Egyéb-
ként is lehetséges, hogy a főkönyvtári rend-
szer mint szervezet nem lesz hosszú életű, 
így kerületünkben nem egymástól függő, hanem 
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egymást kiegészítő, egyenrangú könyvtárakat 
kell működtetni./ 

2. Hosszabb idő óta töprengek, hogyan 
lehetne a családi könyvtárak témaelemeit 
megtartva erősíteni a közhasznú információs 
szolgáltatásokat? Izgalmasnak tartom azt is, 
hogyan lehetne a "közhasznúságot" t á r g y i -
a s u l t formában is megjeleníteni? /A köz-
hasznú információt köznapi tanácsadásnak, tá-
jékoztatásnak értelmezem, a tárgyiasultságot 
pedig úgy képzelem, hogy a témákhoz helyezett 
zárható tárlókban eszközöket jelenítünk meg, 
használatra vagy kölcsönzésre, de eladásra 
is!/ 

3. Nem használok olyan nagy szavakat 
mint "családi könyvtár", "közösségi tér" -
én a "k o c s m a i" vagy szalonképesebb 
szóval " p i a c t é r i " hangulat irányába 
tolnám el a könyvtárat, ahol a használó 
nemcsak jól érzi magát, de kapcsolatokat is 
teremt, kommunikál, tapasztalatokat cserél 
és aktívan részt vállal a szolgáltatások a-
lakításából. Ennek érdekében elhagynám a má-
sodik fedelet és csupán a közhasznú témákhoz 
nem sorolható irodalmat tárolnám hagyományos 
rendben - néhány olvasói ülőhelyet biztosít-
ja az esetleges komolyabb kutatómunkához. 



4. Nem telepítenék hagyományos g y e r -
m e k r é s z l e g e t , csupán a kisiskolá-
soknak és o'vódásoknak emelnék ki állományt, 
de itt sem törekednék teljességre. 

5. Az állományfejlesztésben a periodi-
kákra, az AV dokumentumokra és az újként 
megjelenő kulturális árukra fektetném a hang-
súlyt . 

E szempontok alapján hogyan alakítanám 
a teret? Nagy alapterületet biztosítanák a 
stúdiónak és az AV dokumentumoknak, hogy a 
helyiség vegyes rendeltetéssel is üzemelhes-
sen akár a szolgálati időtől függetlenül is, 
kábelek segítségével pedig az egész könyvtár-
ra kiterjeszteném a stúdió szolgálatot, hogy 
lehetővé váljon a közhasznúság komplexebb 
szemléltetése. 

A nagy előtérbe "zsibongót" telepíte-
nék, ide helyezve a kölcsönzési adminisztrá-
ciót, büfé szolgálatot, gyorsmásolást és ma-
gazin lapozgatást. Mivel e tevékenységek el-
viselik a zsibongást, itt kezdődne a piac-
tér is. 

A piactéren - témakönyvtárban - öböl-
szerűen kialakított polcokhoz tárlószekré-
nyeket és kezelőasztalokat csatlakoztatnék 
az eszközök számára. 

A mára kialakult gyakorlattól eltérve: 
óvakodnék a sok apró témától, s csupán né-
hány, közhasznúnak minősíthető, illetve na-
gyobb olvasói réteg igényét kielégítő témá-
ban csoportosítanám az állományt. Természe-
tes, hogy e témáknál a prospektusok, perio-
dikák és eszközök is megjelennének. 

Kialakítanék egy kis sarkot, ahol na-
pi helypénz ellenében bárki eladásra vagy 
cserére kínálhatná saját régi könyveit, ka-
zettáit stb. 

A piacteret képzeletben két-három öve-
zetre osztva témafelelősökkel /"piacfelü-
gyelőkkel"/ biztosítanám a szolgálatot, akik 
mellett esetenként szaktanácsadók tájékoz-
tatnák a használókat. 

'"'yik "vad" elképzelésem, hogy két-
három területen /büfé, könyvárusítás/ abla-

kot nyitnék az utcára, hogy kétirányú áru-
sítás legyen, kiterjesztve ezzel a piactér 
hangulatát az épület környezetére -is. Sőt 
az épületet övező zöldterületre néhány asz-
talt, padot telepítenék,/asztalitenisz, sakk 
stb./ hogy a környezetet is közösségivé for-
máljuk. 

Az így alakított "piactér" jelentősen 
eltérne a hagyományos könyvtártól, ezért ter-
mészetes, hogy a munkatársak attitűdjének is 
változni kell. Két-három "belevaló" /magam-
ban marketing szemléletű showmannak keresz-
teltem/ könyvtáros lenne a piac-felügyelő. 

Mivel az épület felújítása együtt jár 
a második szint kialakításával, gondolata-
imban végig ott bujkált ennek hasznosítása 
is. Vegyes kulturális szolgáltatásokat, a 
külföldön már kipróbált "kulcsos szolgálta-
tást" telepítenék. Ezekkel együtt megvaló-
sulhatna egy évtizedes álom; a közösségi 
szolgáltató ház, középpontjában a tárral, 
azaz a könyvtárral. 

Joggal vetődnek fel mindenkiben a kö-
vetkező kérdések: Bolond ez az ember, vagy 
elveszítette arányérzékét? Fricskát akar ad-
ni egy szakmának, vagy érett korára vált ide-
alista álmodóvá? Behódolt korunk divatjának, 
vagy évszázados szakmát akar elsüllyeszteni? 
Mentegetőzni csak azzal tudok, hogy mindany-
nyian érezzük a váltás, a változás kénysze-
rét - és egyként akarunk hasznosak maradni. 
Én például a közhasznúságban sejtem jövőnk 
életképességét. Eretnekség-e hát, ha közmű-
velődési könyvtár helyett "közhasznú könyv-
tárról" álmodozok? Minden álomnak alig egy-
harmada valósul meg. S ha ebben az egyhar-
madban van racionális elem, ha szolgáljuk 
vele a használót; már nem volt hasontalan 
a szokatlan megközelítés. 

Számunkra a jelen a gondolkodás, a 
vajúdás korszaka, de hogy mit fogunk "kihor-
dani" az még bizonytalan. Ahogyan bizonyta-
lan annak megbecsülése is, milyen elvárásai 
lesznek a jövő könyvtárhasználójának. 

Maruszki József 



PORTRÉ - ÜNNEPI ALKALOMBÓL 

1952 óta megszakítás nélkül könyvtárunk 
dolgozója. 1990. augusztus 20-ától a leg-
nagyobb szakmai elismerés, 
a Szabó Ervin Emlékérem birtokosa 
H i r i p i L a j o s n é 
V á g h M á r i a . 

Vele készített interjút Karbach Erika. 

K.E.:Tudod, hogy ezzel a kitüntetéssel most 
ha akarod, ha nem a "nagy magyar könyv-
tárosok arcképcsarnokába" kerültél? 
Mit szólsz ehhez? 

H.M.: Azt hiszem,többségében tisztességes 
emberek vannak ott. Pl. Remete László 
doktor mellé szívesen kerülök oda. A ki-
tüntetés alkalmából az ember óhatatlanul 
visszagondol a pályájára. Szeretném is 
meghívni mondjuk a Bécsi kávézóba egy 
délutánra az osztályt és azokat az em-
bereket, akikkel valaha is együtt dol-
goztam és fontosabb szerepet játszottak 
a pályámon. 

K.E.: Kiket ültetnél oda az asztalhoz? 
H.M.: Ha jól végiggondolom, sokan már nem 

is élnek közülük. De hát legyen ez egy 
képzeletbeli asztal, amelyhez odaültet-
ném M o l n á r n é V á s á r h e -
l y i E d i t e t . Pályakezdőt úgy kell 
fogadni, ahogy ő akkor azt velem tette. 
Ott ülne szegény J á m b o r M a r i , 
akinek a munka gyógyír volt minden csa-
pásra, amit az élet rámért. T i r o -
l e r G y u l á t , aki a Vág utcai 
könyvtárban volt a főnököm, és sosem 
felejtem el neki, hogy a számomra leg-
vadabb Rákosi-évben, 1952-ben, amikor 
a könyvtáron belüli munkaveseny lázában 
volt olyan, aki a teljesítményeket kis 
zászlócskákkal jutalmazta, ő feláldoz-
ta a karácsony szentesti ügyeletét, 
hogy mi többiek hazamehessünk ünnepel-
ni. /Pedig kétgyermekes családapa volt 
és Dunakesziről járt be vonattal/. Tő-
le tanultam meg, hogy jó vezető az, 
aki kritikus helyzetben magára vállal-
ja a nehezét. 

Szerencsére többen vannak, akiket va-
lóban leültethetek még az asztalhoz. 
Marót Miklóst, Erdődy Zsuzsát, Zimonyi 
Emerikát,Mezei Gábornét.Mentes Bélánét, 
Bacsa Andrásnét, Hornyánszky Sárikát, 
Geréb Mártát. 
G e r é b M á r t a ott ült abban a 
felvételi bizottságban, 1952. július 
14-én, amelyik engem ide felvett. Hosz-
szú ideig rettegtem tőle, és csak ami-
kor már egy osztályon dolgoztunk derült 
ki, milyen óriási tudás és mennyi ember-
ség van benne. 
M a r ó t M i k l ó s nagy önállóság-
ra kényszerített mindenkit. Tőle tanul-
tam meg azt is, hogy ha egy olvasónak 
valami extra problémája van, valami sza-
bálytalan kérdése, akkor nem azon kell 
először gondolkozni,milyen alapon uta-
síthatnánk el, hanem találjunk valami 
fogódzót, amivel elindíthatnánk a prob-
lémája megoldásában. 
M e n t e s B é l á n é t ó l , aki ké-
sőbb átkerült a Budapest-gyűjteménybe, 
gyakorlati, munkaszervezési dolgokat 
tanultam. Ösztönösen rendszerben tu-
dott gondolkodni. Olyan volt, mint az 
a közlekedési rendőr, aki a menthetet-
len dugóban is tudja, melyik az az irány, 
amelyet először szabaddá kell tenni ah-
hoz, hogy meginduljon a forgalom. 
E r d ő d y Z s u z s a csöndes, sze-
rény, alkalmazkodó, nagy konfliktustű-
rő képességgel megáldott vezető volt 
Pesterzsébeten. Pedig kétfelől nyomor-
gatták. Egyfelől a kerületi tanács egy 
jegyszedőnőből lett művelődési előadó 
személyében, másfelől a könyvtár mód-
szertani felügyelete a szakmai instruk-
tor személyében. 
H o r n y á n s z k y S á r i k a , 
aki a ti nemzedéketek számára inkább 
bibliográfusként vált fogalommá, akkor 
az Olvasószolgálat népszerűsítésébe fek-
tetett nagy energiát. Aurát teremtett, 
művészek, színészek, rendezők kezdtek 
járni a könyvtárba, az elit körében 
nőtt a könyvtár iránti érdeklődés. 
M e z e i G á b o r n é és Z i m o -
n y i E m e r i k a ugyan fiatalab-
bak nálam, de én büszke vagyok arra, 
ha ezek az emberek, beleszámítva téged 
is,valamit tanultak tőlem. Mert ha az 
ember a pályájának a vége felé jár, ak-
kor nemcsak azt nézi, hogy ő mit kapott, 
hanem azt is, hogy tudott-e valamit eb-
ből továbbadni. 

K.E.: Hogyan jutott egyáltalán eszedbe, 
hogy könyvtáros legyél? 



H.M.: Érettségi idején teljes árvaságra ju-
tottam. A Bölcsész Karra ugyan beadtam 
egy felvételi kérelmet, de mivel egy-
házi iskolában érettségiztem, - az Evan-
gélikus Leánygimnáziumnak ez volt az u-
tolsó évfolyama, amelyik még leérettsé-
gizett -, az egyetemről választ sem kap-
tam rá. De az anyagi helyzetünk is olyan 
volt, hogy mindenképpen dolgozni kellett 
mennem. A nevelőanyám könyvtáros volt, 
ő ajánlotta, hogy keressem meg Geréb Már-
tát,, akinek ő csak a nevét ismerte. 
Akkoriban még ide is felvételizni kel-
lett. Rögtön felvettek. Mondták, üljek 
fel a villamosra és menjek ki Óbudára, 
a Fő térre leltározni. Akkor éjszakákon 
át könyvkártyákkal álmodtam. Hát így kez-
dődött. 

K.E.: Hol mindenütt dolgoztál kerületben? 
H.M.: Tehát 1952-ben kezdtem a Fő téren 

Molnár Editkénél. Aztán három hétre 
kitettek Erzsébetre. Nem tudtam, hogy 
abból később kilenc év lesz. Aztán 
visszakerültem ugyan a Fő térre, de 
addigra már nem Editke volt a vezető. 
Egy hónap múlva már a Vág utcában vol-
tam, Tiroler Gyulánál. Ez a könyvtár, 
amely megszűnt, /jogutódja a Dagály 
utcai könyvtár/ az egykori munkásott-
hon épületben volt, amelyet még a 
settlement mozgalom keretében alapí-
tottak, és ahol kezdettől fogva volt 
fiókja a Fővárosi Könyvtárnak. 1953-
ban kerültem Pesterzsébetre Erdődy Zsu-
zsához kilenc évre. Ekkor kaptam meg 
a véglegesítésemet is, addig csak szer-
ződéssel dolgoztam. A pesterzsébeti 
könyvtárhelyiséget, amelyet egy kávé-
házból alakítottak át, és amelynek 
alapját a pesterzsébeti olvasókörtől 
elvett könyvanyag szolgálta,azóta már 
lebontották. Nagyon messziről jártam 
ki ide, de nagyon szerettem itt dolgoz-
zi. Erdődy Zsuzsának sikerült egy jó 
hangulatú kollektívát összekovácsolni. 
1961-ig voltam kerületi könyvtáros. 
1962 januárjában kerültem a központ-
ba. 

K.E.: De hát k ö z b e n elvégezted az egyetemet. 
H.M.: Igen, levelezőn, könyvtár-magyar sza-

kon. 
A központban először a kölcsönzőbe ke-
rültem, majd az Olvasószolgálatban vol-
tam tájékoztatós és folyóiratos is. A 
Szociológiai dokumentációs osztály meg-
alakulásától pedig már egyfolytában 
itt dolgozom. 

K.E.: Alapítótagja vagy a Szociológiai do-
kumentációs osztálynak. Hogyan jött 
létre ez az osztály? 

H.M.: Még az osztály megalapítása előtt, 
1968-ban kezdtük el összeállítani a 
Tájékoztató külföldi szociológiai fo-

lyóiratokról c. kiadványt, és kiküld-
tük szociológiával, társadalomtudomány-
nyal foglalkozóknak. Többek között Vi-
tár Zoltán üzemszociológusnak, akinek 
múlhatatlan érdemei vannak a Szocioló-
giai Információ megalapításában, hiszen 
ő vetette fel, hogy milyen jó lenne a 
magyar anyagból is egy ilyen kiadvány. 
Akkor én a Tájékoztatóban dolgoztam, 
Remete László volt az osztályvezetőm, 
és felajánlottam, hogy havonta az MNB 
és a Repertórium átnézésével összeír-
juk a szociológiai anyagot és a meglé-
vő címlista alapján azt is szétküldjük. 
Ma már tudjuk, milyen naiv elképzelés 
volt így szakbibliográfiát összeállíta-
ni . 

K.E.: Azt mondod, ez a Tájékoztatóban zaj-
lott. Hogyan volt erre időtök és ener-
giátok a napi munka mellett? 

H.M.: Abban az időben nagyon sok mindenre 
volt időnk, ha akartuk, hogy legyen. 
Kétségtelen, hogy sokkal rosszabb mun-
kakörülmények között dolgoztunk, hi-
szen pl. mi voltunk a délutáni telefon-
központ is. 
Én az első bibliográfiámat a szabadidő-
ről még a kölcsönzőpultnál csináltam, 
amiért a csoportvezetőm kifejezetten 
üldözött. Az akkori osztályvezetőm, 
Marót Miklós viszont szorgalmazta, hogy 
mindenki kapjon amolyan féltudományos 
feladatot. Az volt az elve, hogy köny-
vet ki- és bevenni egy intelligensebb 
farkaskutya is tud. Ennél'ő értelmesebb-
nek tartott minket, és mert az is végez 
tájékoztatói munkát, aki a pultnál ül, 
meg kellett ismernünk a könyvtár anya-
gát. Bár egy élet is kevés ennek a ha-
talmas anyagnak a megismerésére, lega-
lább egy-egy részterületbe ássa bele 
magát az ember. Mindenkinek személyre-
szóló munkát adott. Engem is megkérde-
zett, van-e olyan társadalomtudományi 
téma, ami különösen érdekel.Én már ak-
kor azt a kettőt mondtam, ami később 
meghatározta a pályámat. Az egyik a 
szabadidő, a másik a cigánykérdés volt. 
Ez utóbbi lett később a meghatározóbb. 

K.E.: Tehát a Szociológiai dokumentációs 
osztály az Olvasószolgálatból nőtt ki. 

H.M.: Igen. Abban az időben kezdett egyre 
nagyobb érdeklődés mutatkozni a szoci-
ológia iránt. Az 1968-as szakkönyvtá-
ri rendelkezés már meglévő tevékenysé-
geink és állományunk miatt is minket 
jelölt ki a szociológia országos szak-
könyvtárává. Remete László volt az, 
aki felismerte ezeket az igényeket, 
elemezte a könyvtár állományát, és ja-
vaslatot tett egy önálló szociológiai 
osztály megalakítására. Ez találkozott 
a könyvtár vezetésének és a fővárosi 
tanács illetékeseinek szándékaival is, 
és 1973-ban megalakult az osztály. 



K.E.: Ez az a korszak, amikor a szociológi-
át hivatalosan is elfogadták tudomány-
nak, és amikor az általad említett 
1968-as rendelet szentesített egy sor 
szakkönyvtári törekvést. Gombamódra 
szaporodtak el a szakbibliográfiák. 
Követtél-e valamilyen példát, amikor 
elkezdted készíteni a Szociológiai In-
formációt, a magyar szociológiai szak-
bibliográfiát? 

H.M.: Igazából semmi példát sem láttam, ta-
lán az egy Pedagógiai Információn kí-
vül. Saiátmagam alakítottam ki a bib-
liográfia szerkezetét és a szerkesz-
tés munkafolyamatát. 

K.E.: ... ami kisebb változtatásokkal azóta 
is megmaradt. 

H.M.: Az első, 1972-es kötet még az Olvasó-
szolgálat kiadványaként jelent meg, az 
1973-as viszont már ebben a szobában 
készült, amely azóta is a Szociológiai 
osztály munkaszobája. Illetve az volt, 
úgy tűnik 1990-ig. De ez volt a kutató-
szoba és olvasóterem is egyúttal, ahol 
szaktájékoztatást adtunk. 

/Folytatjuk/ 

Karbach Erika 

BETEGEK, ÖREGEK, CSŐDBE JUTOTTAK 

(Befejező rész) 

A hatvanas évek végén alakult meg az 
IFLA betegkönyvtári szekciója. Kezdetnek 
ajánló könyvlistát kértek minden tagország-
tól. Az OOKDK-t keresték meg, ők minket, 
sejtelmem sincs róla, mi lett a listám sor-
sa. Jó sok Fekete István volt benne. Aztán, 
amikor a 70-es évek elején nálunk volt az 
IFLA, a Korányiba hozták ki a betegkönyvtá-
ri és orvosi könyvtári szekciót. A nyugatiak 
technikai ellátottságát nem lehetett a mi-
enkkel egy napon említeni sem. Pl. szeret-
ték volna látni a buszunkat, amivel az épü-
letek közt a könyveket szállítjuk. "In my 
hands!" - mutattam a kezem. 

Ismét a ház segített. Volt egy oxigén-
hez kötött idős tanárnő, csodás, intelli-
gens, kulturált ember, aki oxigéncsővel az 
orrában is "gondozott" egy osztálynyi bete-
get és a dolgozók jelentős részét, ő mond-
ta: "Te csak mosolyogj! Akkor látja, hogy 
van még r e m é n y ! " "De csak nekem, ez 
az én életem!" "Nem baj. A remény az közös. 
Él, azért látja tiedet. Talán holnap is fog. 
Érdemes neki megpróbálni!" Tőle tanultam 
meg, hogy kell bizonyos k í v ü l á l l á s , 
mert nyavalyogva nem lehet segíteni. Azt is, 
hogy az ember csak a saját megküzdött belső 
harmóniájával tud harmóniát, reményt kelte-
ni, de akkor, ha az igazán átjárja, akkor 

az "magától" is árad. /Neki különben eléget-
ték a szüleit, a férjét két heti házasság 
után elvitték munkaszolgálatba, sosem lát-
ta többet. A sugárzó mosolyáról el lehetett 
hinni, hogy nem blöfföl/. 

A könyvkiválasztásban akkor figyeltünk 
fel az összefogást, kiállást, s z o l i d a -
r i t á s t tartalmazó könyvek fontosságá-
ra a betegségükben magukra hagyatottak szá-
mára. Még ha nem is sikerül a közös ügy. A 
Lee: Ne bántsátok a feketerigót és a Stein-
beck: Egerek és emberek féle dolgokra 
gondolok. Modellt nyújt a bizalomhoz, nyit 
az emberek, a segítség elfogadása, a beteg-
szoba átmeneti k ö z ö s s é g é n e k 
kialakulása felé az ilyen azonosulási lehe-
tőség. 

A tapogatózáson nem jutottunk azért 
túl, az új körülmények közti módszert nem 
találtuk meg, amikor az orvosi könyvtár hir-
telen gazdátlan maradt. "Tanulmányútként", 
intézeti érdekből áthelyeztek. Rohamosan 
csökkenő forgalmunk lehetőséget adott a le-
építésre. A kolleganőmnek nem volt könyvtá-
ros képesítése, természetes volt, hogy én 
megyek. Az új feladatok és megváltozott el-
városok közt semmit sem tudtam tovább fog-
lalkozni a betegek könyvtárának problémái-
val. Szép lassan befulladt, majd megszűnt 



a betegek könyvtára. A könyvanyag kis töre-
déke szakszervezeti könyvtárként vegetál 
a dolgozók számára. 

A problémák elől azonban nem lehet meg-
szökni,de nem is kell! Amikor nyugdíjasként 
ide kerültem, egy-kettőre a Rajk L. utcai 
könyvtárban kötöttem ki. Tudjátok, hogy az 
olvasók legnagyobb része ott nyugdíjas. Ka-
rácsony előtt kerültem oda; a magyar kará-
csony teljes családközpontú és nagy megpró-
báltatás elé állítja a magányosokat, a ma-
gukra maradottakat, kiszakadtakat, csonka 
családosokat. Az olvasók pedig beszéltek 
az új emberekkel, panaszkodtak az új arc-
nak: "A legrosszabb krimi is jó, drágám, 
csak legyen valami olvasnivaló. Rettenetes 
ez a karácsony. Kivel ünnepelnék én? írni 
sincs, kinek." 

A kollegákat nem akartam terhelni, ösz-
szefutkostam a barátaimat, ismerőseimet. 
Senkinek sem volt ötlete. Vallásos emberek 
számára esetleg lett volna, de itt inkább 
vallástalannak tűntek az emberek. 

Ekkor került véletlenül a kezembe a 
Franki könyv. Ez mindent helyretett. Fel-
elevendtek és egységes képbe álltak össze 
az eddigi tapasztalatok, adódott a módszer. 

Ha belenéztél a könyvbe, láttad, hogy 
az alapélmény a koncentrációs tábor, vagyis 
a lehető legrettenetesebb helyzet. A szer-
ző megfigyelte, hogy azok bírták ki, azok 
tudtak életben maradni, akiknek valamilyen, 
önmagukon kívüli céljuk volt. Arra töreked-
tek, és mellesleg megmentették az életüket. 
Úgy látta, hogy ez lehet: 
- Hivatástudat, az alkotás vágya. /Gyógyí-

tanom kell, meg kell írnom/. 
Esetleg a befogadás szintjén. /Művészet, 
természeti élmény vágya/. 

- Szeretetkapcsolat. /Valaki vár, szüksége 
van rám/. 

- És ha már semmi sincs, még mindig megma-
rad az emberi méltóság. Szépen szenvedni 
mindenhol lehet, az Ember tiszteletében. 

Franki szerint erre óriási lehetőségek 
vannak az emberben. Az életerő fokozásában 
nagyon sokat segíthetünk egymásnak, éppen 

az erő,tudatosításával. Ha a beszélgetés 
kialakul, okvetlenül keresek valamit, ami 
a panszkodót rádöbbenti arra, hogy mennyi 
rejtett ereje van, milyen gyönyörűen bírja. 
/Hiszen él, eljött hazulról stb./ "Igen, 
ez nagyon nehéz. Még az a jó, hogy ilyen 
jól tetszik tudni németül, ez azért..." 
- "Még az a jó, hogy le tetszik jönni,köny-
nyít egy kicsit kilépni a lakásból." -
"Még az a jó, hogy olyan szép a haja, amíg 
az ember ilyen jól ápolt tud lenni, ez 
azért nagy erő." Valamit mindig kitalálok, 
amitől elmosolyodik. Ezeknek a sokat szen-
vedett embereknek olyan csodálatos a moso-
lyuk, hogy nem lehet nem megdicsérni. Akkor 
aztán már együtt vagyunk, emberek, ki-ki 
viszi a magáét, hát persze, hogy bírjuk. 
A feszültség oldódott, minek tovább beszél-
ni, lehet hazamenni. Érdekes, hogy többen 
is megkérdezték, de nem ám valami hosszas 
beszélgetésben, hiszen csak pillanatok van-
nak, tehát igazán csak egy-két mondat után, 
hogy szerintem az ő helyzetükben ők minek 
éljenek, minek örülnének stb. Mondom 
/Franki után/: "Nekünk tetszik modellt él-
ni, hogy lássuk, hogy lehet szépen, bátran 
élni idős korban. Ez olyan teljesítmény, 
aminek igazán lehet örülni." Sosem marad 
el a mosoly! 

Talán a biblioterápia legnagyobb je-
lentősége, hogy alkalmat ad ilyen találko-
zásokra. Hiszen mindnyájan rászorulunk egy 
kis erőtudatosításra, nemcsak az öregek és 
a betegek. De ezen túl, a könyvvel mindhá-
rom túlélési módot meg lehet támogatni, ta-
lán valahogy úgy válogatva, ahogy öntudat-
lanul is megpróbáltunk. Ehhez persze nagyon 
kellene ismerni az irodalmat. Dehát valami 
lassan csak ragad ránk. Csak jöjjön be va-
lahogy az olvasó a könyvtárba! Nem is kell 
mindig szó, biztos elég a legtöbbször egy 
teljesen öntudatlan mozdulat, ahogy átadjuk 
neki a könyvet, ha így akarjuk adni. 

Hát az én fejemben így kapcsolódik ösz-
sze Franki könyve és az olvasó. 

Matavovszky Tiborné 
XIII. ker. főkönyvtár 



NYILVÁNOSSÁG 

Az I n t é z m é n y i T a n á c s 
élénken ülésezett e hónapban. Egyrészt az 
alakulgató és tagjait lelkesen toborzó 
M u n k á s t a n á c s képviselőivel /V. 
Bárány Éva, XI. ker. és Szolnoki. Pál, TMK/ 
kísérelte meg tisztázni viszonyukat, az e-
setleges átfedéseket etc. E találkozóról vi-
deófelvétel készült, melyet bárki megtekint-
het. Másrészt az IT is megvitatta a K o l -
l e k t í v S z e r z ő d é s ü n k e t , 
mely további fórumok elé is el fog kerülni, 
s várhatólag ez év végéig elfogadtatik. 

* * * 

Hivatalosan is megnyílt a Reviczky ut-
cait a főépülettel összekötő á t j á r ó. 
Ez is hozzájárult ahhoz a főigazgatói utasí-
tás megszületéséhez, amely a k ö n y v -
e l l e n ő r z é s megszigorításáról ren-
delkezik. 

* * * 

A S z o c i o l ó g i a i O s z -
t á l y is átköltözött új helyére. A tájé-
koztatás így kettéoszlik: a régi helyen kia-
lakuló szakolvasóban ügyelő könyvtáros az 
egyszerűbb kérdéseket vállalja fel, a spe-
ciálisabb érdeklődőket a Reviczky utcai épü-
letben várja az osztály számítógépeivel. 

* * * 

Intézetünk az évfordulóra megjelenteti 
S z é c h e n y i I s t v á n Politikai 
programtöredékeit /1847/. A mai pénzhiányos 
időkben a közreadás úgy lehetséges, hogy a 
Széchenyi Társaság 500 példányt átvesz belő-
le /fizet azért, hogy közös kiadás legyen/. 

* * * 

Felajánlotta főigazgatónk Keszthelyen 
a Könyvtári és Informatikai Kamara Megyei 
Tagozatának ülésén azt, hogy a FSZEK továb-
bi szolgáltatások nyújtását vállalja azon 
könyvtárak részére, amelyek használják a 
TEXTAR-rendszert, ill. e tőle megvásárolt 
rendszerbe bevitt Új Könyvek adatbázisát. 
A terv a következő: A Számítógépesítési 
Osztály díjazás ellenében az adatbázist 
karbantartja, felülvizsgálja, a hibákat ki-
javítja; továbbá évenként kiegészíti a sza-
porodmánnyal. Megkezdhetné a hanglemezek 
leírásának gépre vitelét is. 

* * # 

A XXI. ker. főkönyvtárban tartották 
a s z á m í t ó g é p e s p r o g r a m -
k a z e t t á t kölcsönző kerületi könyv-
tárak értekezletüket; arról volt szó, ho-
gyan lehetne meggyorsítani a kazetták szapo-
rodását, ill. forgási sebességét a kölcsön-
zésben /tekintettel a megnyilvánuló nagy 
keresletre/. 

* * * 

A HELIR késett. A belföldi újságok 
megrendeléséhez szükséges listát, mely a 
kerületi könyvtárakba járóakat tartalmaz-
za, s melyhez képes jelenthető be a válto-
zás igénye, csak október közepén küldte 
meg intézményünk számára. A megrendelés mó-
dosítására így kevesebb idő /mintegy 3 hét/ 
áll majd rendelkezésre. Mindenesetre a há-
lózat kap segédeszközt a módosításhoz: a 
HELIR által terjesztett lapok jegyzékét ki-
egészítve . 

* * * 

A H á l ó z a t i T a n á c s meg-
vitatta a jövő évi k ö t é s z e t i ke-
retek újra-felosztásának kérdését. Erre 
azért volt szükség, mert az ez évieket a há-
lózat könyvtárai mintegy csak 80%-ban hasz-
nálják fel az év végéig. Ez jelenleg nem 
okoz problémát, mert a Kötészet létszáma 
csak 75%-os. A potenciálisan fennmaradó ka-
pacitás lekötését külső munka vállalásával 
kell megoldani. Erről a HT ki kívánja kérni 
a főkönyvtár-igazgatók véleményét. 

A HT témái között szerepelt a jövőre 
bevezetendő új s z e m é l y i i g a z o l -
v á n y is, amely a hírek szerint /Művelő-
dési Közlöny 19. szám/ nem fogja tartalmaz-
ni a potenciális olvasók munkahelyét, hiszen 
ezzel a tulajdonosa személyi jogait védi. 
Ez súlyos dilemma elé állítja könyvtárain-
kat, mert ez az adat szükséges az esetleges 
perlés beindításához /ami intézményünknek 
cca. évi 1 millió Ft bevételt jelent!/. 
Ha nem kérünk adatokat, milyen más állomány-
védelmi eszközhöz nyúlhatunk? Hogyan pótol-
hatjuk a kieső bevételt? etc. 

* * * 

Szó esett még a HT ülésén a b e i -
r a t k o z á s i n a p l ó "foglalkozás"-
rovatának idejét múlta beosztásáról. A mun-
kanapló reprezentatív statisztikájának /ápr., 
aug. , dec./ bontása sem korszerű már. Jövő-
re aligha meg nem változik ez is. 

összeállította: 
Somogyi József 



DOKUMENTUM 
Állásfoglalás 
a FSZEK Kollektív Szerződésének 
tervezetéről 

Az Intézményi Tanács 1990. október 
10-én tartott összejövetelén megtárgyalta 
az intézmény Kollektív Szerződésének terve-
zetét. Az I.T. az intézmény vezetőségét kép-
viselő Papp Istvánnal, Deák Sándorral és 
Gujgiczer Imrénével egyeztetett véleménye-
zés alapján, a tervezetben a következő mó-
dosításokat javasolja: 

II./3.: A főosztályvezetőkkel, osztály-
vezetőkkel, kerületi főkönyvtárigazgatókkal 
határozatlan idejű munkaszerződést kell köt-
ni, egyidejűleg határozott időtartamra, leg-
feljebb 5 évre, meg kell bízni a vezetői mun-
kakör ellátásával. Az intézmény vezetése 
minden esetben köteles kikérni a munkahelyi 
kollektíva véleményét. A megbízás lejárta 
előtt 2 hónappal döntsenek a felek egy újabb 
megbízás tárgyában. 

III./3. pontként javasoljuk: Ha a mun-
káltató mond fel és a felmondás indoka "át-
szervezés", akkor a felmondási idő legalább 
2 hónap legyen. 

V./6.: A közvetlen munkahelyi vezető 3 
nap helyett 10 nap fizetésnélküli szabadság 
engedélyezéséről dönthessen. 

VII./2./d. új szövege: Középfokú szak-
irányú végzettség megszerzése esetén... 

VII./2./f. módosított szövege: A közép-
fokú iskolai végzettség megszerzése esetén.. 

VII./5. pontjában, valamint az 5. sz. 
Melléklet 1. pontjában az alábbi változta-
tást javasoljuk: A kitüntetésre javaslatot 
tehetnek a középvezetők illetve a dolgozói 
kollektívák, ha a felterjesztéssel a fő-
könyvtárak ill. osztályok munkatársainak 
legalább 50 százaléka plusz 1 fő egyetért. 

VIII./l./e. pontjaként javasoljuk: A 
dolgozók részére biztosított "D" menetlevél 
szerepeltetését. /Az eddigi e. pont értelem-
szerűen f. pont lesz./ 

Az "új", VIII/l./f. ponthoz kapcsolódó 
4. sz. Melléklethez: Monitor előtt dolgozó 
munkatársak részére Mon-X alapszemüveg ill. 
szükség esetén előtét biztosítása. 

Az ÜFO dolgozói részére az intézmény 
térítési összeg helyett, megfelelő munkaru-
hát biztosít. 

A kötészet dolgozóinak az intézmény 
biztosítson munkacipőt is. 

Az I.T. az intézmény vezetőségével 
egyetért abban, hogy az intézményben megál-
lapított minimálbér-szintet mindenkor az 
országos minimálbérhez kell igazítani. 

TDDSZ hírek 

Benjámin Judit, a TDDSZ Szabó Ervin 
Csoport ügyvivője az Igazgatóság és az ér-
dekképviseleti szervezetek 1990. október 
8-i egyeztető tárgyalásán azt javasolta, 
hogy a 13. havi fizetést ne decemberben, 
hanem minél előbb fizessék ki. A javasla-
tot az ott jelen lévők elfogadták. 



nyílt ter 
MUNKÁSTANÁCS 

Dokumentumok 

A Híradó szeptemberi számában hírt ad-
tunk a FSZEK munkástanácsának létrehozásá-
ról. Szerkesztőségünk tájékoztatást kért ol-1 
vasói részére; a kapott dokumentumokat ere-
deti formájukban közöljük. 

AZ MT FÓRUM ALAKULÓ ÜLÉSÉN ELFOGADOTT "6 PONT" 

"Ezer zsibbadt vágyból mért nem lesz 
Végül egy er8a akarat?" 

/ Ady Endre / 

1« Fogadjuk «1, hogy az MT nem Irányítani akar, arra ott a 
mindenkori vezetés, hanem szolgálni - esetünkben: Budapest 
közönségét - ezért s.orr zavart bennünket - értelmiségi 
munkakört betöltőket - a Munkástanács elnevezés. 

2. Könyvtárunk progre szív és mkgvslósítheté terveket dolgoz-
zon ki. 
Ebben - segíthető a vezetés az elképzelések, tervek elő-
terjesztésével. 

3. Nem ftfzhet bennUnket más egybe, mint a szakmai kapcsolatok 
kötőszála. 
Mindenfajta - szétválaszté - funkcióbeli különbség nélküli 

4. Ne érvényesüljön a MAGYAR KARAKTER a hárman négyfelé húz, 
elv. Kér lenne, ha ezt itt éc most nem szívlelnénk meg, ha 
torzsalkodásainkkal - szók miatt - megint késnénkl 

5. Változatlanul elsődleges feladatunknak tartjuk a mtfveltség 
megszerzését, naprakészen tartását. Valljuki a könyvtár -
a szellemi élet infrastruktúrája - mffvelt és tájékozott 
emberekre van szükség. 

6. Mindannyiunknak el kell Jutni az igazmondás egyazerúségéigl 

KEDVES KOLLÉGÁK I 

Hívunk, várunk mindenkit, aki egyetért azzal, hogy a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtárban önkormányzatot hozzunk létre. 

Magyarországon ennek - immár szabadon vállalható - történelmi ha-
gyománya is van I az 1 9 5 6 - O B forradalom idején létrejött munkás-
tanácsok. 
Kérdezhetnék, kérdezték is: MI NEM VÁGTUNK MUNKÁSOK, MUKKAHELTUNK NEM 

TERMELŐ ÜZEM: MIÉRT MUNKÁSTANÁCS? 
Igaz, de: mi is a bérünkból élünk, mi 1b kiszolgáltatottak vagyunk, 
ml is dolgozunk. A mi munkahelyünkön is vannak súlyos gondok, amelyek 
megoldásában részt vehetünk. Ha akarjuk: akaratunk pedig akkor érvé-
nyesülhet, ha összefogunk és dolgozói önkormányzatot alakltunk! 
Munkástanácsok nem csak termeló vállalatoknál működnek, tevékenységük 
nem csak a privatizációval kapcsolatos. Olyan értelmiségi munkahelye-
ken is megalakultak már, ahol a dolgozók a munkahelyük működését és 
a saját sorsukat meghatározó döntések részesei kívántak lenni. 
Néhány példa : Békés Megyei Népújság 

Meteorológiai Szolgálat 
Magyar Szinkron és Video Vállalat 
Országos Onkológiai Intézet 
Veszprém Megyei Napló 

Kérdezhetnék, kérdezték is: MI SZÜKSÉG RÁ, HISZEM MÁR VAN INTÉZMÉNYI 
TANÁCS? 

Valóban van, de : semmilyen Jogköre nincs. Véleményét ugyan kikérik, 
de a szavának súlya nincs, a döntésekben része nincs.Véleményünk és 
érdekeink eredményes képviseletére emiatt alkalmatlan. 
Kérdezhetnék, kérdezték is: MI A KÜLÖNBSÉG AZ IHTÉZMÉNTI TANÁCS ÉS 

A MUNKÁSTANÁCS KÖZÖTT? 
Az, hogy az IT-ot a főigazgató hozta létre, egyszemélyi döntési joga 
fenntartásával. A Munkástanács pedig a miénk lenne, mert a mi akara-
tunkból jön létre: minél többen akarjuk, annál nagyobb erőt jelent. 
A döntő különbség az, hogy a Munkástanács bíróságon bejegyzett, tör-
vényes képviselete lenne kollektívánknak. Ha Munkástanácsunk van, ér-
vényesíthetjük a kollektíva álláspontját, megvédhetjük könyvtárainkat 
és magunkat. Az IT erre ma, jogkör és törvényes bejegyzés nélkül,, 
alka1matlan./Amennyiben törvényesen bejegyezteti magát dolgozói ta-



cácsként, akkor automatikusan munkástanács! funkciót betöltö szerve-
zetté válik. Törvényes jogaiban nem korlátozható, fel nem oszlatható. 
Az IT-nek pedig kötelessége a kollektíva képviselőjeként működnie, 
küldöttjei és választott.tisztségviselői felelősséggel tartoznak a 
kollektive előtt a tanács működéséért, döntéseiérti igy létrejön a 
Munkástanács, más névvel. / 

A Munkástanácsok pontos jogkörét még ebben az évben törvénybe fog-
lalja a Parlament. Tehát az önkormányzatok nem az intézmények veze-
tőitől kapják, hanem törvények biztosítják legitimitásukat és jogai-
kat / Egyesülési törvény, Munka törvénykönyve /. 

Ezért független szervezetként működhetnek, tagjaikat e tevékenyéé-' 
gükórt hátrány nem érheti, törvényes védelmet élveznek. 

KEDVES KOLLÉGÍK ! 

Munkástanácsot - mint bármely más szervezetet is - már tiz személy 
létrehozhat. Máris sokszor tizen vagyunk, /kb. a dolgozók 10 %-»./, 
akik akarjuk I De mi azt szeretnénk, ha valóban demokratikusan, lehe-
tőleg a kollégák többségének az egyetértésével jönne létre s csak Így 
válhat erőssé, csak igy lehet mindannyiunké I 
.Ezért hívunk, várunk mindenkit, aki dolgozói önkormányzatot akar, 

könyvtáraink és a magunk képviseletére 1 

"Csak akkor születtek nagy dolgok, 
Ha bátrak voltak, akik mertek..." 

/ Ady Endre / 

GYERTEK 1 I 1 

Budapest, 1990. október 6> 

Benjámin Judit 

Jelentkezni lehet az alábbi kollégáknál ! 
Vitézné Bárány Éva 1117 Karinthy Frigyes u. 11. 1 666-221 
Benjámin Judit lo51 Vadész u. 12. 1 327-392 
Meiszner Tamásné lo51 Vadász u. 12. 1 327-392 
Tamási Julia lo51 Vadász u. 12. 1 327-392 

Ii történt 

- Oly hallottam, hegy eieptemberben magalakult a rdvAresl könyrtAr-
han a Munkástanács. Miért Tilt a m aitlkaég, hlaian ai ér AprlUeA-
han létrajött ai Inténényl Tanéoa. A MunkéatanAoa abban ai aaatban 
alian ITt 

- Lahetna, vagy lahatatt raina ai la, hímen mindkettő alapratden 
delgeidl érdekképviseleti feladatokat Tállal. Ai IT oiépaéghlbAja 
ai, hegy rőlgargatől "ötletből" iittletett. lamArmeet egy Intéi-
mény, ahol a rőlgaigató haiia létre ai ellenlékét, / hímen a kere-
téit erőeltő és eegltő HAlóratl TanAos akkor mAr működött / - enyhén 
erőlTa Túrosa. - Ugy gondoltuk nem helyénvaló, mert nem le Indakelt 
ai "öesrdelgeról egyettértő.dl' - eiukeégee ai allaniék, - osak 
mAl módan. így alakult meg ai MT Ideiglenes Operatív BliettsAga 
július köropén ée sreptemher kőlapétól működünk." 

- Szerettétek Teína ai IT-vel a furlót." 
- Valóban terveltünk llyeemlt, »építeni akartuk a fenék helyute«, 

ektóber é-én tettunk erre kieérletet. 
- HegUtkörtetek at IT-rell 
- Te mendtad lgyl Valóban végülle »rabilpee tttköietként éltük ét. 

é megörükltd fila kéeiltólnek köeiönhetően - egy IT. kuldótt aeg-
fegalmaséea eierlnt: oeak érnyékbekeielée veltt - Ha vendégként 
érkesel valabeva - aérpedlg minket meghívtak - jó, ha felkéemUles, 
mert kapha»« egyet-kettőt. 

- na ágért TI aem tétlenkedtetek - ugy hallettaal -
- Te jól hallattad, eiért tudad ml keidtUk.. anal, hegy ml valódi 

elleniékl yórumot klvéntunk a rókéreel könyvtérnak. 

Iö »önjük a besiélgetéet V.Bérény ívénak 

AZ MT FÓRUM SZBPTS'ABER É3 OKTÓBER HÓNAPOKBA* HOZOTT ÍLLÍ3POGLALÍ3AI i 

1.A videót már köloeönző könyvtárak 5oo kazettáig állozányuknt ön-
maguk fejlesztik. 
Osak 5oo kazetta felett fejleszthet uj rendesert as állománv. 

2.Az 1970-ben elfogadandó kollektív oaersődáebea oeorepoltetnl 
kívánjuk a müszakpótlákot - Jolkápoa Javasolt öoosog a neház 
gazdasági körülmények figyelembe vátelável l 5oo.-rt 

3.A könyvtárak holyloágkladáol kampányával kapoaolatban tlltakozunkl 
Ahol a dolgozók BQVBTL31Ï elkülönített helyleáge / a köloeönző tér-
tői függetlent /.kerülne őj Jogi ozemály bárlől birtokába,ott az 
dolgozói érdekeket eárt,tehát a bárbeadáe nem reellzálhatől 

A kőbányai könyvtár dolgozói megdöbbe-
néssel értesültek arról a kósza hírről, mely 
szerint egyöntetűen beléptek a Munkástanács-
ba. Ezúttal tájékoztatunk mindenkit: a hír 
valótlan, a dolgozók az eddigi ismeretek bir-
tokában elhatárolják magukat a Munkástanács-
tól. 

A kőbányai könyvtár dolgozói 



Személyi hírek 

K i t ü n t e t é s 

KÖNYVTÁRUNK ALAPÍTÁSÁNAK ÉVFORDULÓJÁRA 
október 17-én első ízben PRO BIBLIOTHECA 
CIVICA kitüntetést kapott 

G o d á n y i Á k o s n é /XI./ és 
K á l y - K u l l a i K á r o l y /VII./ 
Ezen kívül FŐIGAZGATÓI DÍCSÉRETBEN része-

sültek 
Bálint Károlyné /IX./ 
Balogh Józsefné /III./ 
Bánfalvi Friderika /VIII./ 
Czenczné Füsti Molnár Erzsébet /XX./ 
Cziboly Józsefné /Olv. Főo./ 
Dömötör Lászlóné /XXII./ 
Geiger Jánosné /XX./ 
Gulyásné Póka Mária /XIX./ 
Hegedűs Lászlóné /Kötészet/ 
Hont Péter /VII./ 
Liszka Zsuzsanna /Zenei gy./ 
Ludas Piroska /II./ 
Mészáros Pálné /V./ 
Mészárosné Tátrai Zsuzsa /XVII.6 
Móricz Katalin /VIII./ 
Oláh Ferenc /ÜFO/ 
Pancza Lászlóné /IV./ 
Patakiné Szultos Ildikó /X./ 
Porogi Gabriella /XII./ 
Sándor Tibor /Bp.-gy./ 
Seres Gyuláné /XIX./ 
Szanyi István /ÜFO/ 
Szmolárné Baila Mária /XIX./ 
Tárnyikné Szepessy Zsuzsa /VII./ 
Dr. Tolnay Gusztávné /XI.J 
Tóth Sándor /KESZ/ 
Vincze Gyuláné /I./ 
Vörösné Jánosi Katalin /XIII./ 

Nyugdíjba vonulásuk alkalmából C s ö -
m ö r T i b o r a Budapest-gyűjtemény 
főosztályvezető helyettese, F o r g á c s 
T i b o r n é a III. kerületi főkönyvtár 

igazgatója, és M á t h é I m r é n é a 
Főigazgatói Titkárság főelőadója MINISZTERI 
DÍCSÉRET kitüntetésben, 

F e t t A n d r á s n é az Olvasó-
szolgálati Főosztály főkönyvtárosa FŐIGAZ-
GATÓI DÍCSÉRET-ben részesült. 

Ú j m u n k a t á r s a k 
Tóth Csilla könyvtáros V. ker. 
Popovicsné Nagy Ildikó számviteli osztály-

vezető 
Jelinek Istvánné könyvtáros XI/3. 

K i n e v e z é s 
Kovács Veronát, ai Ellenőrzési csoport 

vezetőjét III. ker. főkönyvtár igazgatónak, 
Karbach Erikát a Szociológiai Dokumentá-

ciós Osztályra főosztályvezetőnek. 
Kovács Györgyit, a IX. ker. főkönyvtár-

igazgató helyettesét könyvtárigazgatónak, 

Á t h e l y e z é s 
Vladárné Kiss Andreát a Szerzeményezési 

és Feldolgozó Osztályról a Szociológiai Do-
kumentációs Osztályra. 
K i l é p é s 

Váradiné Kopré Judit a XI/3 könyvtárból. 

A Híradó szeptemberi számának szemé-
lyi hírei között a "kilépők" rovatban sze-
repelt Szőke Angéla fiókkönyvtárvezető, La-
dányi Ágnes, Zsolnai Ferencné és Nagy Eme-
se könyvtárosok. 

Helyesbítünk: nem hagyták el a könyv-
tárat, hanem a XXI/6. sz. fiókkönyvtárat át-
vette az Általános Művelődési Központ. 

A félreérthető hírért elnézést kér 
a szerkesztő 

ÉBERLING MÁRIA 
1913 - 1990 

Nehéz tudomásul venni a megváltoztathatatlant: Marika néni elment közülünk. Örökre. 
Mindenkihez volt kedves szava, értett a különböző emberek nyelvén, műveltségével többeket 
meglepett, de sohasem bántóan. Életútja változatos volt. Vidéki leányként Angliába került 
dolgozni, innen angol nyelvtudása. A háború miatt hazatért, majd férfiaknak való nehéz és 
veszélyes munkát végzett. Könyvtárunkba ezután jött, volt kézbesítő, telefonkezelő, takarí-
tó és még sok egyéb, amire éppen szükség volt. Nyugdíjazása után a Szerzeményezési és Fel-
dolgozó Osztályt tartotta tisztán a szó szoros értelmében. Finoman és kedvesen adta tudtunk-
ra, hogy azért lehetnénk egy kicsit háziasabbak, de reggelre minden ragyogott. 

Súlyom operációja után már csak látogatóba jött be hozzánk, de töretlen jókedve min-
dig élmény volt számunkra. Szinte mindenből naprakész információval rendelkezett, és ezt 
mindenkivel szívesen megosztotta. 

Marika néni nagyon fog hiányozni. Emlékét szívünkbe őrizzük. 
Böszörményi Zoltán 


