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AZ ELŐSZERZEMÉNYEZÉSTŐL A KÖLCSÖNZÉSIG 

Beszélgetés Gerő Péterrel a FSZEK számítógépesítési programjáról 

Hogyan lesz egy igazi számítógépes 
szakemberből "szabóervines"? 

— Teljesen egyenes út vezetett ide. 
Kievben szereztem gazdaság-kibernetikai 

diplomát, dolgoztam az Állami Fejlesztési 
Banknál, a NIM IGÜSZI-ben, itt már módszer-
tani kérdésekkel foglalkoztam, majd Moszk-
vába kerültem, itt némi kitérő után a doku-
mentáció és bibliográfiai szabványosítás-
sal kerültem kapcsolatba. Innen az OSZK fej-
lesztési csoportjához kerültem, majd a 
FSZEK-hez. 

- Hónapok óta hitegeti a Híradót, hogy 
ír egy cikket, miért nem írta meg? 

- Egyfelől, mert lusta vagyok, de az 
igazi ok az, hogy csak a napokban dőlt el 
véglegesen, hogy a FSZEK mit is fog csinál-
ni a hálózat teljes és integrált számítógé-
pesítése érdekében. Mindez ideig csak arról 
lehetett volna szó, hogy mit és hogyan sze-
retnénk csinálni, ha volna lehetőségünk. 
Egy szóval csak álmodozni lehetett volna. 
Ma viszont már 99% az esélye annak, hogy 
megfogalmazott elképzeléseink meg is való-
sulnak. 

- Milyen elképzelések? 
- Olyan könyvtári programrendszer kia-

lakítását szeretnénk elérni, amely egyszeri 
adatbevitellel, egyszeri feldolgozással és 
főként egyszeri adattárolással megoldaná a 
FSZEK egész hálózatában az integrált számí-
tógépesítést az előszerzeményezéstől az au-
tomatizált kölcsönzésig. 

- Mennyi idő alatt tervezik ezt mind meg-
valósítani? 

- Attól függ, hogy mit ért idő alatt? 
hogy a feltételei létre jöjjenek?, hogy 
mennyi idő alatt valósul meg?, vagy hogy 
mennyi ideig fog működni? 

- Mind a háromra. 
- A feltételek három részre oszthatók. 

Kell hozzá a megfelelő szoftver vagyis prog-
ram rendszer, erre is több lehetőség kínál-
kozott, ez az a kérdés, amelyben ma már dön-
tés született, vagyis a FSZEK vezetésével 
egyetértve a jövő év végéig elkészül a meg-
felelő program. 

A második feltétel, hogy ezt a progra-
mot a FSZEK-en belül hol és mikor lehet al-
kalmazni, ehhez a megfelelő hardver eszkö-
zök, vagyis számítógépek szükségesek. Ma 
már a központ és a 6 kerület rendelkezik a 

A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR DOLGOZÓINAK TÁJÉKOZTATÓJA 



megfelelő gépekkel, amelyek kisebb átalakí-
tásokkal alkalmasak hálózatban működni. 
Arra viszont még legmerészebb pillanataim-
ban sem mernék vállalkozni, hogy megjósol-
jam mikor* lesz annyi pénz, hogy a hálózat 
legkisebb egységében is legyen számítógép 
és ezek legalább telefonvonalon összeköthe-
tők legyenek. 

A feltételek kialakulásának harmadik cso-
portja a FSZEK dolgozóitól függ, azaz attól, 
hogy hajlandók-e elvégezni azt a hatalmas 
mennyiségű előkészítési és munkaszervezési 
feladatot, amely egy új technológiára való 
átállással jár. 

- Mikorra várható mégis a rendszer bein-
dulása? 

- A feltételek akár csak részbeni megva-
lósulásától kezdve folyamatosan és remélem 
egyre bővülő mértékben alakul ki a rendszer. 

- Ez kissé bonyolult. Magyarázza meg le-
gyen szíves. 

- A megvalósítás első pillanatától fogva 
a résztvevő egységek az új beszerzéseiket 
már a rendszerrel valósítják meg és fokoza-
tosan, erőforrásaiktól függően kerül sor a 
visszamenőleges feldolgozásra. Persze az át-
állási időszak komoly erőfeszítéseket igé-
nyel, hiszen az újra történő átállás sajnos 
egy elég hosszú időre - még szükségessé te-
szi a hagyományos munkafolyamatok elvégzé-
sét is. De, ha ez megrémít minket, akkor so-
hasem leszünk modern könyvtár, sőt előbb-
utóbb teljesen kikerülünk a többi könyvtár-
ban megkezdett vagy megkezdődő modernizálá-
si körből és minél később kezdjük el, annál 
nehezebb lesz. Ma még ezen a területen mi 
lehetünk az irányadók, mi határozhatjuk meg 
a jövő magyarországi könyvtárait. 

A harmadik időponttal kapcsolatban azt 
kell mondanom, hogy nem tervezünk végső ha-
táridőt. A jelenlegi legjobb tudásainkat 
egybefogva képzeltük el a jövő könyvtári 
technológiáját és nem hiszem el, hogy va-
gyunk olyan okosak, hogy pontos, an körülha-
tároljuk a XXI. század könyvtárát, de a ter-
vezésben-fejlesztésben résztvevők mindegyi-
ke tudása legjavát nyújtva ezt tűzte ki cél-
jául. 

- Kikkel lehet együttműködni? 
- A fejlesztési szándékainkban partnerek-

re találtunk az Országgyűlési Könyvtárban, 
a KSH Könyvtárban, a Budapesti Tanítóképző 
Főiskola, az Államigazgatási Főiskola, a 
Külkereskedelmi Főiskola könyvtáraiban, a 
Belügyminisztérium és a Külügyminisztérium 
tájékoztatással foglalkozó főosztályaiban, 
valamint az ELTE Könyvtártudományi Tanszé-
kében, akik szintén ilyen rendszer kialakí-
tásában gondolkoztak. E könyvtárak képvise-
lői és a FSZEK képviselői együtt jelentik a 
többesszámot. A programrendszert az INFOKER 
Számítástechnikai Alkalmazási Kisszövetke-
zet készíti el, amely már meggyőzött minket 
arról, hogy képes a könyvtári igényeket maxi-
málisan kielégítő program elkészítésére. 
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- Nem volt közvetlen könyvtári vállalko-
zó? 

- Nem hallgathatom el, hogy a rendszert 
korábban a Könyvtári Egyesüléssel kívántuk 
közösen kialakítani. Sajnos a Könyvtári 
Egyesülés miután az adott feladatra verse-
nyeztetett több programirodát, végül is nem 
hozott döntést és így a FSZEK-ben már több 
mint egy éve érlelődő elhatározás megvaló-
sulását további évekre elodázta. Döntöttünk 
tehát a fentiekben leírt fejlesztői munka-
közösség megszervezéséről. A Könyvtári Egye-
sülés által pályázott ajánlatok közül egye-
dül a német IBAS cég ajánlata volt szakmai-
lag megfelelő. E cég,szemben az INFOKER-rel 
már ma is rendelkezik olyan programrendszer-
rel, amellyel a szerzeményezési, feldolgo-
zási és kölcsönzési munkafolyamatok számí-
tógépesíthetők és vállalta, hogy kidolgoz-
za más munkafolyamatok pl. folyóirat-érkez-
tetés programját is. Az IBAS rendszere a né-
met szabványoknak (RAK) felel meg, de már 
adaptálták az Állami Idegennyelvű Könyvtár-
ban honos magyar szokásokhoz. De mi nem ezt 
választottuk. Mi azért döntöttünk mindezek 
ellenére egy most kifejlesztendő szoftver 
mellett, mert egyfelől nem látjuk biztosí-
tottnak az IBAS cégnél a későbbi együttmű-
ködést (foglalkozik egy világcég a "kis" 
magyar problémákkal, amikor már nem lesz 
divat Nyugaton a Kelet?) Azonkívül az IBAS 
a program eladását a felhasználó munkahe-
lyek számától tette függővé. Ez a FSZEK ese-
tében könyvtáranként 500.000-1.000.000 fo-
rintot jelentett volna. Igaz,az IBAS fel-
ajánlotta a teljes programrendszert potom 
7 millió schillinges áron is, ha ezt az or-
szág egésznek veszi meg valaki De ki ez a 
valaki? És ő mennyiért fogja forgalmazni? 
Másfelől az INFOKER melletti döntésünk biz-
tosítja, hogy a rendszer azt fogja tudni, 
amit mi szeretnénk és nem nekünk kell azt 
szeretni, amit a rendszer nyújt. Mellesleg 
a programrendszer ára az INFOKER esetében 
62.500 forint könyvtáranként és az a szel-
lemi munka, amit a feladatmeghatározásba 
fektetünk. Az INFOKER ezt könyvtáranként 
187.500 forintra becsülte, vagyis a progra-
mot a szellemi munkánkért cserébe negyed-
áron kapjuk meg. 

Tehát végül is a FSZEK az INFOKER-nek 
másfél milliót fizetne a programrendszerért, 
de megállapodtak a kisszövetkezettel, hogy 
ezen összeg ellenében ők 3 évig használhat-
ják a központban a Számítógépesítési osz-
tály létszámcsökkentése következtében fel-
szabaduló 2 munkaszobát és még egy munka-
szobát. Tehát végül is nem kell a szűkös költ-
ségvetésünkből szoftvervásárlásra pénzt ki-
gazdálkodni. 

- Kicsit gyorsítsunk, mert eddig "csak" 
a rendszerről volt szó, most jöjjenek a 
praktikus háziasszonyi, következésképpen 
buta kérdések. 



- Benne van-e ebben a pakliban a közpon-
ti olvasószolgálat gépesítése, lehet-e ez-
zel helyet nyerni, megoldaná-e ez a szabad-
polc égető gondjait, olcsóbb-e a számítógé-
pesítés, mint az építkezés? 

- Persze, hogy olcsóbb, de soha nem 
azért gépesítünk, hogy helyet nyerjünk. 
Azért lesz jobb a gépi katalógus, mint a 
mostani, mert pontosabb lesz, többszempontú 
lesz, korszerűbb lesz, de még nagyon sokáig 
párhuzamosan fog működni a gépi és a hagyo-
mányos feldolgozás. Nem is igen lehet min-
denkire ráerőltetni a terminál használatát, 
ezt külföldön is a könyvtárosok végzik, már-
mint az idegenkedő olvasók helyett. 
A kölcsönzés gépesítése is a rendszer része, 
de helyet azzal sem lehet nyerni számottevő 
mértékben. 

- Van reális alapja a közhasznú informá-
ciós adatbázis kerületi forgalmazásának? 

- Ennek szinte már csak szervezési fel-
tételei vannak, mi elkészítettük, ami eh-
hez kell, már csak abban kell megállapodni, 
hogy mikor és hogyan történjen a folyamatos 
adatcsere és el kell dönteni, hogy milyen 
feltételek mellett szerepelhet valaki az 
adatbázisban, magyarul kérünk-e érte pénzt 

és ha igen mennyit. 
- Mikorra várható a videotex valódi könyv-

tári alkalmazása? 
- Én nem hiszek benne, nem adnék érte 

pénzt. Nem több, mint egy képújság, lassú, 
nem elég informatív. x 

- Mikor lesz használható a központi tá-
jékoztatásban a Parlamenti Könyvtár Press-
dok szolgáltatása? 

- Ez nem rajtunk múlik. Ha a vezetés úgy 
dönt, hogy legyen gép a tájékoztatóban is, 
akkor egy perc alatt át lehet tenni, ha a 
többes felhasználás feltételével vásároltuk 
meg. Ez nem számítógépes szakmai kérdés. 

- A jelenlegi gépi munkák már a jövendő 
rendszer részét képezik mind? 

- Valamennyi, egy kivétellel, a központi 
folyóirat érkeztetése egy átmenetileg hasz-
nált program szerint történik, de reméljük, 
hogy ez is alkalmazható lesz a végleges rend-
szerben. 

- Mi hiányzik a hálózat gépesítéséhez? 
- 20.000.000 Ft. 
- Több kérdésem nincs. Köszönöm a beszél-

getést . 

Havas Katalin 

L E G R É G I B B NYOMTATVÁNYAINK 

/A 15. és 16. századi nyomtatványokat együt-
tesen, gyűjteményenként közreadandó kataló-
gusban kívánja megjelentetni az OSZK által 
szervezett országos program, melyről V á-
s á r h e l y i J u d i t számolt be a 
MKE május 30-i ülésén. Elhangzott még S o l -
t é s z Z o l t á n n á ismertetése az 
OSZK 16. századi nyomtatványainak 1990-ben 
megjelent katalógusáról, valamint az alábbi 
beszámoló, melynek itt rövidített változa-
tát közöljük./ 

Központi könyvtárunkban ma 59 ősnyomtat-
ványt és mintegy ezer 16. századi nyomtat-
ványt, antikvát tartunk számon. A könyvnyom-
tatás e legrégibb korszakának termékei két 
különgyűjteményben, a Budapest gyűjtemény-
ben és a 09-es ritkasággyűjteményben vannak 
elhelyezve. Nagyobb részük a 09-es gyűjte-
ménybe tartozik. 

Az egykori Fővárosi Könyvtár állományá-
ban már 1904-es megalakulásakor is voltak 
nagybecsű régi nyomtatványok, melyeket a 
Fővárosi Levéltárban őriztek a létesítendő 
könyvtár számára. Köztük volt két ősnyomtat-
vány is, a S c h e d e l - k r ó n i k a 
1493-as latin és 1496-os német kiadása, egy 
pompás kézi festésű M e r c a t o r - a t -
l a s z 1595-ből és több más 16. századi 
nyomtatvány, "Budapest székes főváros könyv-
tára" nagy téglalap alakú bélyegzővel, év-
számmal, folyószámmal ellátva. A későbbiek-
ben hagyatékok és vásárlás útján gyarapo-

dott az állomány. 1911-ben gróf Z i c h y 
J e n ő gyűjteményével került a könyvtár-
ba további három ősnyomtatvány és számos an-
tikva, közöttük 32 aldinánkból tíz. A húszas 
évektől már vásárolt is a könyvtár régi nyom-
tatványokat, elsősorban a Budapest gyűjte-
mény számára forrásértékű műveket, míg az 
általános hungarika vagy bibliofil jellegű 
munkákat a 09-es gyűjteménybe sorolták, mely-
nek akkor még (egészen 1965-ig) szintén a 
Budapest gyűjtemény volt a gazdája. 



A húszas-harmincas években a Budapest 
gyűjteményben nagy számban szereztek be 16. 
századi magyar vonatkozású röplapokat, hadi-
jelentéseket, közülük sok olyant, amely ma 
is hiányzik a Széchényi Könyvtár állományá-
ból, amint ezt a nemrég megjelent háromkö-
tetes OSZK-antikva-katalógusból megállapít-
hatjuk. A történelem és a hadtörténet mel-
lett egyházi szerkönyvek, bibliák, reformá-
ciós pamfletek, csillagászati és földrajzi 
munkák sora került ekkor a két különgyűjte-
ménybe, csakúgy, mint ókori klasszikusok és 
humanisták munkái, ősnyomtatványaink száma 
tíz év alatt harminccal nőtt; 1931-ben vá-
sároltuk az összesen 3 példányban ismert ún. 
é r v á g ó n a p t á r t is, mely 19 76— 
os fakszimile-kiadása előtt hosszabban lap-
pangott. 1934-es svájci vétel volt a 

M a t t h i a s M i l c h e r budai könyv-
árus jelvényével Velencében 1511-ben nyom-
tatott összeállítás Remete Szent Pál életé-
ről és csodáiról, a budaszentlőrinci fráter 
Valentinus alias H a d n a g y B á l i n t 
munkája, amelyből csupán még egyte len, ró-
mai példány ismeretes. Ekkortájt vettük a 
P e l e i T a m á s magyar humanista glosz-
száival ellátott 1508-as E r a s m u s -
a l d i n á n k a t is, vaknyomásos magyar 
reneszánsz kötésben. Mindkét kötetről tanul-
mány jelent meg a Budapest gyűjtemény akko-
ri tudós vezetőjének, a tragikus sorsú 
K e l é n y i B. O t t ó n a k a tollá-
ból. E tanulmányok alapján tartják számon 
és keresik e műveket ma is, nemcsak Európá-
ban, de a tengeren túl is. 

A harmincas években a könyvtár rendsze-
resen vásárolt külföldi aukciókon és antik-
váriumokban, illetve magángyűjtőktől. Utób-
biak közül említendő J u h o s E r n ő , 
kinek bécsi gyűjteményéből számos ősnyomtat-
ványt és antikvát vásároltunk. E kötetekben 
mindig ott találjuk Juhos kézírásával a 
könyvészeti hivatkozást és hogy hol, mikor 
s mennyiért vette a nyomtatványt. De említe-
nünk kell B a l l a g i A l a d á r , M e 1-
z e r I s t v á n és S z a t h m á r y 
L á s z l ó gyűjtők nevét is. A Takarék-
pénztár 1938-as aukcióin S c h l a u c h 
L ő r i n c szatmári püspök könyvtárából 
vettünk régi nyomtatványokat, köztük T ö-
r ö k J á n o s 18. századi ismert gyűjtő 
ex libriseivel ellátott példányokat. 

Még 1940 és 1943 között is 15 ősnyomtat-
ványt szereztünk be, közülük kettő magyar-
országi kötése miatt az Iparművészeti Múze-
um 1966-67-es kiállításán szerepelt. 1945 
tavaszán a fóti K á r o l y i - k ö n y v -
t á r kötetei,(gróf Károlyi István és fia, 
Sándor ex libriseivel) gazdagították előbb 
letétként, majd véglegesen gyűjteményeinket. 
1951 az utolsó ősnyomtatvány vételének éve; 
ezután úgy tűnik, kimondatlanul is befejező-
dött az inkunábulumok és antikvák gyűjtése. 

* * * 

Könyvtárunkban a régi nyomtatványok nem-
csak raktárilag nem voltak elkülönítve, de 
külön katalógusuk sem volt, s áttekintésü-
ket belső nyilvántartások sem könnyítették 
meg. Szükséges volt hát, hogy a régi nyom-
tatványok különböző csoportjairól előbb nyil-
vántartásokat készítsünk, majd korszerű fel-
dolgozás után lehetőleg közzé is tegyük e 
nagyértékű gyűjtemények katalógusait. 

Elsőként ősnyomtatványaink feltárása tör-
tént meg, a Budapest gyűjtemény anyagának 
rekatalogizálása során a hatvanas években. 
Ekkor kézenfekvőnek látszott, hogy a 09-es 
állományba sorolt ősnyomtatványokat is fel-
kutassuk, a naplók és a szakkatalógus alap-
ján. Ekkor még nem tudtuk, hogy e módszerrel 
néhány év nélküli vagy kolligátumban rejtő-
ző, csonka ősnyomtatvány maradt regisztrá-
lás nélkül. 1966-67-es évkönyvünkben 53 ős-
nyomtatvány részletes leírását tettük közzé 
s a példányok külön elhelyezését biztosítot-
tuk. 

1500 utáni nyomtatványaink számbavéte-
lére jóval később, a régi magyarországi 
nyomtatványok feltárásával párhuzamosan ke-
rült sor, a raktári elhelyezés változatla-
nul hagyása mellett. A hetvenes évek végén, 
az OKDT kutatási programjában meghirdetett 
bibliográfiai munkálatok közül áz 1801 előt-
ti magyarországi és a 16. századi külföldi 
nyomtatványok feltárására kutatónapot kap-
tam. Munkám megszervezésében B o r s a 
G e d e o n szíves tanácsai segítettek. 



Az elsődleges cél az áttekintést lehetővé 
tevő nyilvántartások felállítása volt a ré-
gi nyomtatványok több kategóriájában, az 
azonosításhoz legszükségesebb adatok kimá-
solásával. Ezeket a szolgálati katalógus 
átnézésével gyűjtöttem ki és a raktári jel-
zetek rendjében állítottam fel, egyúttal 
kiírva a kéziratok adatait is. E munkával 
1982-ben készültem el, amikor a könyvtár 
vezetősége függetlenített a régi nyomtatvá-
nyokkal és kéziratokkal kapcsolatos munkák-
ra a " R i t k a s á g o k é s K é z -
i r a t o k G y ű j t e m é n y e " elne-
vezésű részlegben. E megbízatás természete-
sen más feladatokat is jelentett, így az 
antikvák feltárásának megkezdésére csak 
1986-ban gondolhattam. Ekkorra az OSZK-ban 
elkészült az egységes feltárást biztosító 
űrlap, mely a bibliográfiai leíráson és hi-
vatkozásokon kívül a példányok egyedi sajá-
tosságainak tükrözésére is kiterjedt. A 19 
rovat egyike a kolláció részletes képleté-
nek a leírását írja elő, biztosítja a hiá-
nyok és a téves lapszámozás vagy a rossz 
kötés adatainak pontos megállapítását. 

A bejegyzések feltárását P i n t é r 
G á b o r , az RMNy-csoport akkori munkatár-
sa végezte 1987-88-ban, összesen 430 kötet-
nél. Rajta kívül más külső szakértők is köz-
reműködtek egyes bejegyzések olvasatában, s 
még mindig maradtak megoldatlanok. Az ismert 
possessorok közt szerepel H e i n r i c h 
B u l l i n g e r , W o l f g a n g L a -
z i u s , G u b a s s ó c z y B o l d i -
z s á r esztergomi kanonok, G a 1 a m -
b ó c h T a m á s , Forgách Margit udvari 
káplánja, M e k c h e y P é t e r , A k-
n a y Á g o s t o n a 16. századból, 
F a b r i t i u s A n d r á s , K á l d y 
F e r e n c (Káldy György jezsuita testvé-
re) és V i e t o r M á t y á s szászse-
besi ev. lelkész a 18. századból. Magyar 
tulajdonosra utalnak természetesen a ritka 
magyar nyelvű bejegyzések is, melyeket kü-
lönös gonddal kell feltárnunk. 

A példányok részletes leírásához 1987 
végén kezdtem hozzá. A csonka, olykor cím-
lap és impresszum nélküli nyomtatványok 
meghatározása sok utánjárást, nem egyszer 
levelezést igényelt, s még így sem sikerült 
minden esetben a feltételezett kiadással 
egyező bibliográfiai leírást vagy példányt 
találnunk más könyvtárakban. A 16. száza-
di nyomtatványokat feltáró katalógusok so-
ra a jövőben e tekintetben is sok időt fog 
megtakarítani a későbbi leíróknak és kuta-
tóknak. (Ma A d a m s kiváló katalógusa 
a cambridge-i könyvtárak összesített 16. 
századi anyagáról nyújtja a legtöbb segít-
séget a leírt művek részletes kollációjá-
val. E nélkülözhetetlen segédkönyv a Volks-
wagen alapítvány jóvoltából ma már könyv-
tárunkban is megvan.) 

A katalógus tételeinek szerkesztését ez 
évben kezdtem meg az űrlapok adataiból. A 

szerkesztést ugyancsak központi irányelvek 
szabályozzák, amelyeket részben módosított 
az OSZK antikva-katalógusának a megjelené-
se, így a legtöbb esetben ismét a könyvhöz 
kell nyúlnunk olyan adatokért, amelypk fel-
vétele korábban nem volt előírva (pl. a 
metszetek száma, nyomdászjegyek, hónap és 
nap az impresszumban 1520-ig stb.) A szer-
zők névalakja az OSZK gyakorlatát követi. 
Nem tudjuk követni az OSZK részletes tar-
talmi analizisét, de többletet adunk a ko'l-
láció feltüntetésével. A bibliográfiai hi-
vatkozás zárja a könyvészeti leíró részt, 
ezt követi a példány leírása,az ábécé nagy-
betűivel jelölt legfeljebb öt'bekezdésben. 
(A: hiányok, téves kötés, rongáltság vagy 
javítás, B: kötés, C: proveniencia időrend-
ben, D: bejegyzések és irodalmuk, E: kolli-
gátum adatai.) 

A terv szerint közös sorozatban megjele-
nő katalógusok betűrendben fogják tartalmaz-
ni egy-egy gyűjtemény 15. és 16. századi 
nyomtatványainak a leírását, nyelvre és meg-
jelenés helyére való tekintet nélkül, tehát 
az RMNy anyagát is. Az egységességet az 
OSZK lektorálása / V á s á r h e l y i J u -
d i t és B o r s a G e d e o n szemé-
lyében/ biztosítja. A rendkívül munkaigé-
nyes mutatókról csak később készül szabály-
zat, de biztosan lesz nyomdász- és posses-
sor-mutató (utóbbi okozza a legtöbb gondot), 
valamint a bejegyzések tematikája, esetleg 
nyelve szerint is. 

Klinda Mária 



MA ÉPÍTSD A HOLNAPOT! 

Könyvtári marketing management 

"Az első dolog, amit el kell érni, az, 
hogy az emberek figyeljenek oda. Lepd 
meg őket. Keltsd fel a kíváncsiságukat, 
ébreszd fel őket. Ha már ébren vannak, 
akkor beszélj hozzájuk, mint egyik em-
beri lény a másikhoz." 

David Ogilvy 

H o g y a n b á n j u n k a z ú j s á g -
í r ó k k a l ? 

1990. március 24-én jelent meg a Magyar 
Hírlapban Stark. R. László írása a FSZEK-
ről "Eltékozolt értékek" címmel. A jóindu-
latúnak nem mondható cikk lényege: a könyv-
tár kiárusít, bezár, visszavonulási tervet 
készít, és nehéz helyzetében öncélú, presz-
tis-értékű építkezésbe kezd. Mivel az újság 
a helyesbítési kérelmet elutasította, a 
Könyvtári Híradó következő számában a szer-
kesztőbizottság "Eltékozolt tisztesség" cím-
mel reagált /válaszolt?/ az írásra. 

Vagyis: 1. Az újságíró nem értette meg, 
ill. félreértette a könyvtár tevékenységét 
és terveit, a könyvtár "tisztességét lejá-
rató" cikket publikált. 2. Az újság nem kö-
zölte az elferdített tények helyesbítését. 
3. A válasz egy belső, szakmai lapban je-
lent meg. 

Nézzük, hol követtünk el hibát. A Fővá-
rosi Könyvtár Budapest városi, nyilvános 
könyvtára, amelynek munkája - funkciójából 
adódóan - a nyilvánosság előtt zajlik. Min-
den változást, vagy tervezett változtatást 
érdemes e l ő r e elmagyarázni, megértet-
ni, elfogadtatni - azaz k o m m u n i -
k á l n i a közönséggel. Ennek legfonto-
sabb eszközei a különböző médiák, és közve-
títői az újságírók. Tehát az ő megnyerésük 
elengedhetetlen a könyvtárról kialakítandó 
pozitív kép érdekében. Ez a fenti esetben 
nem sikerült. Miért? 

Mi motiválja az újságírót, hogy foglal-
kozzon egy-egy témával? 
- Az esemény, a H I R érdekessége, 
- a botrány-szag, 
- érdeklődik a téma iránt, 
- felkészült a témában, 
- feladatul kapja a munkát. 

Bármi is az indíték, számunkra az a leg-
fontosabb, hogy 
- MI tudjunk az újságírónak érdekességgel, 
hírrel szolgálni, 
- mi /is/ készítsük fel előre az adott té-
mából, 
- a mi hírünk, információnk, nyilatkozatunk 
erősebb, érdekesebb, hihetőbb legyen, mint 
az esetleges ellen-hír, 
- ha rajtunk múlik, vigyázzunk a hír időzí-
tésére, mert a kései és a korai közlés egya-
ránt sok problémát okozhat. 

A jó riport vagy cikk megvalósulását ne-
künk is elő kell segíteni. Ha fontos szá-
munkra, hogy mondanivalónk pontosan, félre-
érthetőség nélkül jelenjen meg, akkor a té-
máról küldjünk előre röviden, lényegretörő-
en fogalmazott írásos anyagot. Ezért álta-
lában hálásak az újságírók, mert ez segíti 
munkájukat. Néha természetesen elegendő, 
ha a beszélgetés közben vagy utána kapja 
meg ugyanazt. Esetenként érdemes előre fel-
hívni a figyelmét a korábbi publikációkra 
is. 

Nem utolsó szempont, hogy a találkozó-
ról az újságíró jó hangulatban távozzon. 
Ha érzi, hogy ő is gazdagodott, okosabb, 
jártasabb lett az adott témában, legköze-
lebb is szívesen foglalkozik majd a könyv-
tárral. 

A siker érdekében általában tudnunk kell 
még, hogy 
- mikor hívjunk meg újságírókat a helyszín-
re, 
- mikor menjünk mi a szerkesztőségbe, 
- mikor szabad telefonálni, 
- hogyan kell levélben, személyesen vagy 
telefonon a hírt tálalni, 
- melyik újságnak mi a profilja, mire "ve-
vő" az adott lap, 
- a cikk megjelenése előtt mennyi idővel 
kell eljuttatni a hírt az adott újsághoz. 

Mindezek ellenére szubjektív okok miatt 
/pl. rosszindulat/ előfordulhat - de csak 
ritkán -, hogy a könyvtárról elmarasztaló 
írást közölnek. Ennek közömbösítését min-
denáron, bármilyen eszközzel el k e l l 
érni. Belenyugodni nem szabad,mert az em-
berek véleményét erősen befolyásolja, hogy 
mit hallottak a könyvtárról. 

Említett példánknál tehát valószínűleg 
hiányzott a jó előkészítés és a kommuniká-
lás fázisa, így, még ha rosszindulatot nem 
is feltételezünk, nem csoda a visszacsato-
lás negatív eredménye. Sajnos nem valósult 
meg a korrigálás sem, és híradóbéli reagá-
lás /j ószándéka ellenére/ a legfontosabb 
célcsoport, a lakosság szempontjából ér-
dektelen volt - mivel azt nem olvashatták. 

Az Irodalmi Kávéház Mezei Mária emlék-
kiállításáról cikket közölt az egyik napi-
lap. Mivel a cikk megjelenéséről előre nem 
tudtunk, az nem volt előkészítve, így há-
rom hiba csúszott a szövegbe. Rosszul sze-
repelt az intézmény neve /FSZEK helyett 
Fővárosi Művelődési Központ, ami nincs is, 
csak Budapesti M.K./, a címe is lemaradt, 
így nehezen találták volna meg az érdeklő-
dők. Ráadásul az újság a kiállítást az ere-
deti időponthoz képest két héttel előbb "be-
zárta". 



A feladat tehát a helyesbítés elérése 
volt, de úgy, hogy vigyáznunk kellett az 
újságírói érzékenységre is. Ha sikerül, a 
nyereség kettős, hiszen két alkalommal 
foglalkoznak a Kávéházzal, és végül a leg-
fontosabb információk is helyesen szerepel-
nek. Természetesen sikerült, mert ez volt 
a feladat. 

A különböző médiák más-más hozzáállást 
kívánnak a nyilatkozótól. A nyomtatott fo-
lyóirat ad leginkább alkalmat a "bőbeszédű-
ségre". A rádiós és televíziós riport lé-
nyegre törő, pontos, rövid és határozott 
fogalmazást kíván - ha azt akarjuk, hogy 
mondanivalónk a műsorban maradjon. 

Az újságíró éppen olyan ember mint a töb-
bi: barátságos, kedves, féltékeny, hiú, né-
ha ideges, felkészült vagy éppen .dilettáns, 
vannak jó és rossz napjai. Céljaink eléré-
séért együtt kell dolgoznunk velük, ők a 
partnereink, munkatársaink. A siker érdeké-
ben pedig ismernünk kell egy kicsit az új-
ságírói gondolkodásmódot, a munka lényegét 
és menetét. 

* * * 

Az elmúlt három alkalom arra adott mó-
dot, hogy röviden áttekintsük a marketing 
management rendkívül szerteágazó tevékeny-
ségének egy kicsi, de nagyon lényeges sze-
letét: a marketing- és reklámeszközök fel-
használásának lehetőségeit és feladatait. 

E vázlatos áttekintést az is motiválta, 
hogy mai, vállalkozásokban gazdag világunk-
ban soha ne felejtsük el: a könyvtárban mű-
ködő könyvesbolt, utazási iroda és egyéb 
próbálkozás kényszerszülte kezdeményezés. 
Igaz, anyagi és bizonyára erkölcsi haszon-
nal is jár - pillanatnyilag. A cél viszont 
továbbra sem lehet más, mint hogy a könyv-
tár, egy adott közösség számára, modern, 
szellemi, művelődési, szórakozási és infor-
mációs központtá váljon - függetlenül at-
tól, hogy 500 vagy 500 ezer ember számára, 
falun vagy városon működik. Ahol évente, ha-
vonta, hetente újra és újra meg kell találni 
a hétköznapi igények, a hosszútávú célok és 
a "szakmai szempontok" harmonikus egységét 
úgy, hogy a könyvtár használtsága és kihasz-
náltsága európai színvonalra emelkedjék. 

Ennek a feladatnak megoldását és haté-
konyságát segítik a reklám különböző for-
mái, amelyekről David Ogilvy így ír: 

En a reklámot nem tekintem se művészeti 
ágnak, se szórakoztató műfajnak - szerin-
tem a reklám ismeretközlő eszköz. Azt aka-
rom, hogy a reklám legyen annyira érdekes, 
hogy megvegyék miatta az árut. Mikor Aiszkhi-
nész beszélt, azt mondták az emberek: "De 
jól beszél." De amikor Demoszthenész szólt 
hozzájuk, azt mondták: Gyerünk Fülöp király 
ellen!" 

Kelemen Tamás 

KITEKINTÉS 
AMERIKÁBÓL JÖTTEM... 

Amerikáról nehéz sommás véleményt monda-
ni, hiszen annyian és annyifélét írtak ró-
la és maga a világrésznyi ország is olyan 
sokszínű. Számomra a barátságos, egymással 
kulturáltan bánó, közvetlen emberek hazájá-
nak tűnt. Kedvesek az utcán, az üzletekben, 
a járműveken és ahol gyakran volt alkalmam 
találkozni velük, az egyetemeken. 

Hét felsőoktatási intézményt ismertem 
meg abban a három hétben, amelyben egy to-
vábbképző tanfolyamon vettem részt 27 másik 
ország képviselőivel együtt. Valamennyien 
amerikai továbbtanulási tanácsadással fog-
lalkozunk. Ezek az évente megrendezett tan-
folyamok egybekapcsolódnak annak a szerve-
zetnek /NAFSA: National Association for 
Foreign Student Affairs/ a közgyűlésével, 
amelynek feladata, hogy a külföldi diákok 
amerikai tanulmányainak ügyével sokoldalúan 
foglalkozzék. Ilyenkor összegyűlnek az ér-
dekeltek: intézmények, egyetemek, kiadók, 
cégek, ügynökségek képviselői, akik egy sor 
aktuális kérdést megtárgyalnak, és kiállí-
táson mutatják be tájékoztató kiadványaikat, 
oktatási programjaikat vagy a gépesítésben 

elért legújabb eredményeket. Ezúttal az 
elektromos postai érintkezés perspektívái 
álltak az érdeklődés középpontjában. Három-
ezren tanácskoztak Bostonban május 25-26-27-
én és a megelőző ugyancsak három napos elő-
konferencián. 

Ami számunkra nagyon érdekes lehet, az a 
felfokozott érdeklődés Magyarország és az 
egész térség iránt. A külföldiek ottani ta-
nulását fontos gazdasági és politikai kér-
désnek tekintik, tehát természetes, hogy 
egy ilyen fejlődésnek induló régió figyel-
mük középpontjába kerül. Szem előtt tartják, 
hogy olyan gazdasági és politikai partnere-
ik legyenek, akikkel szót tudnak érteni min-
den tekintetben. 

Kintlétem első hete W a s h i n g t o n -
b a n telt, ahol előadásokat hallgattunk az 
amerikai kultúráról, a felsőoktatás szerke-
zetéről, jelenlegi helyzetéről, a felvételi 
procedúráról, a nehezen hozzáférhető szakok 
jelentkezési feltételeiről. /Ilyenek pl. az 
orvosi s általában az egészségügyi szakok./ 

Meglátogattunk fontos intézményeket, pl. 
az USIA /Egyesült Államok Tájékoztatási Szer-



vezete/ központját, ahonnan a könyveket, mik-
rokártyákat, leolvasót kapjuk, ahol a csere-
programokkal foglalkoznak, tehát a Soros Ala-
pítvány mellett másik támogatónkat, s tapasz-
talhattam, hogy már milyen sok ember megta-
nulta a Szabó Ervin Könyvtár nevét. /Csak zá-
rójelben jegyzem meg, hogy a délutánig tartó 
programhoz állófogadás is tartozott, ahol a 
legpompásabb fogásoktól roskadoztak az aszta-
lok. Utóbb derült ki, hogy a hideg és meleg 
ételeket, süteményeket egyaránt a munkatársak 
készítették./ 

A tanfolyam részeként a továbbtanulási 
központok működtetésével kapcsolatos terve-
zési és tartalmi feladatokról, a tanácsadá-
si folyamat különféle részterületeiről is 
szó esett. Például a video bemutatók, un. 
orientációs programok szervezéséről, ame-
lyek hozzásegítik a kiutazni készülőket, 
hogy bepillantást nyerjenek egy egyetem min-
dennapjaiba és atmoszférájába. A második 
hét, amelyet N e w J e r s e y b e n töl-
töttem, ilyen gyakorlati ismerteket nyújtott, 
élőben. 

Meglátogattunk egy két éves és egy négy 
éves felsőoktatási intézményt /college/. 

Meglátogattuk a híres P r i n c e t o n 
egyetemet is, amely több, mint 300 éves épü-
leteivel, óriási szép parkjával egy régi an-
golszász egyetem és ódon várkastély keveré-
kének tűnt. 

Az egyetemi könyvtárak egyre inkább mé-
diatárakká válnak, a könyvek mellett egyre 
nagyobb helyet foglalnak el az egyéb infor-
mációtároló lehetőségek. 

Egész idő alatt, de a programnak ebben 
a harmadában különösen, a vendégszeretetnek 
oly sok kedves megnyilvánulásával találkoz-
tunk, amely úgy látszik mindenütt a világon 
a kisebb, vidéki települések sajátja. Ez a 
kedves kis ajándékokra éppúgy vonatkozott, 
mint a felkínált ételek /főleg édességek/ 
mennyiségére. 

A harmadik héten B o s t o n b a ke-
rülve alkalmunk volt a H a r v a r d egye-
temet is megnézni, amely szépsége és szerve-
zettsége mellett óriási méreteivel, kisváros-
nyi hallgatói létszámával, nyüzsgésével ha-
tott a látogatóra. A könyvesboltok választé-

ka és a könyvek kivitele is lenyűgöző hatású 
volt. 

Érdekes szokás alakult ki ezen az egyete-
men, épp azért, hogy egy gólya ne érezze el-
veszettnek, háttérbe szorítottnak magát eb-
ben a kavalkádban. Mindenki meghívhatja egy 
alkalommal bármelyik profeszorát, hogy elbe-
szélgessen vele és választ kapjon problémái-
ra, kérdéseire. Kísérőnk, egy doktorátus e-
lőtt álló fiatalember, annak idején az első 
embert, az egyetem elnökét látta vendégül 
vacsorára. E szép és érdekes gesztusok elle-
nére azt hiszem,egy magyar diáknak fel kell 
készülnie arra, hogy az itthoninál nagyobb 
önállósággal és leleményességgel intézze 
ügyeit az idegen közegben. 

A másik fontos igény a külföldiekkel 
szemben, hogy saját kultúrájukat, országu-
kat is bemutassák a többieknek, miközben is-
merkednek az amerikai életformával. 

Természetesen, mint minden tanfolyamon 
és konferencián, nagyon sokat lehetett ta-
nulni a tapasztaltabb kollégáktól is. S mi-
után a legtöbb országban ez már régóta foly-
tatott tevékenység, sok ilyen volt. 

Az is igen tanulságos volt számomra, 
hogy a központok hogyan különböznek egymás-
tól szervezeti hovatartozás szerint és mi 
minden tartozik tevékenységi körükbe. Leg-
többjük főképpen csereprogramokkal foglal-
kozik, s ezért a fenntartók között a Ful-
bright központok, ÜSIS könyvtárak mellett 
egyre több egyetem is megjelent. Ahol töb-
ben, köztük angol anyanyelvűek is dolgoznak, 
ott bizonyítvány fordítást is vállalnak, 
amire a diákoknak gyakorta szüksége van. 
Sok helyen a felvételi tesztek lebonyolítá-
sát is végzik. A központok időnként tájé-
koztató tanfolyamokat szerveznek kollégák-
nak, de más csoportoknak is, például válla-
latok, üzletemberek számára, akiknek a fi-
gyelmét fel akarják hívni tehetséges alkal-
mazottaik vagy más fiatalok tanulmányainak 
sponzorálására. 

A rengeteg tapasztalat, érdekes látniva-
ló, élmény mellett talán legnagyobb ered-
mény az a sok /íj ̂ ismeretség, amit szerez-
tem, s aminek sokáig fogom érezni szakmai 
és emberi hatását. 

Gál Györgyné 



HASZNOS K É Z I K Ö N Y V E K 
MŰHELY 

Az Europa Publication Limited gondozásá-
ban, első ízben 1926-ban jelent meg a világ 
országairól készült adattár, a T h e 
E u r o p a W o r I d y e a r b o o k , 
mely köznapi nyelven Európa Évkönyvként is-
mert. Az azóta is rendszeresen megjelenő ki-
advány 31. kiadása az 1990-es évről szól, 
két kötetes és a változó világunkban való 
eligazodást segíti. Valódi kézikönyv, igazi 
lexikon. A Föld országainak sokoldalú, fej-
lődési tendenciákat is tükröző, helyenként 
területi vetületet is nyújtó bemutatására 
vállalkozik. Az országok, Afganisztántól 
Zimbabwéig,alfabetikus sorrendben szerepel-
nek. A bevezető adatsor segítségével az ol-
vasó használó elhelyezheti saját világképé-
ben az illető államot. Ezt követően közli 
az ország elhelyezkedéséről, természeti ké-
peiről, történelméről, társadalmi, politi-
kai, gazdasági szerkezetéről, intézményei-
ről, demográfiai jellemzőiről szóló legfon-
tosabb adatokat. 

A művelődés fejezete nekünk könyvtáro-
soknak módfölött hasznos, mert részletes 
áttekintést ad az egyes országok sajtótermé-
keiről, kiadóiról, rádió- és TV-adóiról stb. 
A statisztikai táblázatok az illető országra 
leginkább jellemző számokat tartalmazzák. A 
gyors tájékoztatás kitűnő segédeszköze. 

* * * 

Míg az Európa Évkönyv a világ valamennyi 
országáról közöl adatokat, tényeket, acTdig 
az E n c y c l o p e d i a o f t h e 
f i r s t w o r l d az ún. fejlett orszá-
gok adattára, 2 kötetben, 26 országról és 
6 európai miniállamról nyújt lényegesen rész-
letesebb tájékoztatást. 

Azonos tematikus felépítéssel még két i-
gen hasznos kézikönyv áll rendelkezésünkre, 
az ún. harmadik világ enciklopédiája a 
T h e e n c y c l o p e d i a o f t h e 
t h i r d w o r l d , valamint a volt szoci-
alista országok adattára a T h e e n 
c y c l o p e d i a o f t h e s e 
c o n d w o r l d . 

Az említett kötetek azonos fejezetekre 
oszlanak valamennyi országnál: alapvető tud-
nivalók, földrajzi jellemzők, éghajlat, né-
pesség, etnikai összetétel, nyelvek, egyhá-
zak, történelem, alkotmány, a kormányok ösz-
szetétele, a szabadság- és emberi jogok, 
közszolgálat, helyi önkormányzatok, külpo-
litika, parlament, politikai pártok, gaz-
daság, pénzügy, pénzforgalom és bankügy, me-
zőgazdaság, gyáripar, bányászat, energia, 
munkaügy, külkereskedelem, közlekedés, és 
hírközlés állapota, honvédelem, oktatás, tör-
vénykezési rendszer, rendőrség, egészségügy, 
élelmezés és táplálkozás, médiák és művelő-

Négy kötetben jelent meg P e t e r 
T r u h a r t R e g e n t s o f n a -
t i o n s c. műve, szabad fordításban -
kézikönyv a nemzetek vezetőiről. 

Az egyes országok történeti kronológiá-
ját nyújtja, felsorolja a valaha volt és 
jelenlegi uralkodókat, királyokat, régense-
ket, kormányzókat, helytartókat, állam- és 
kormányfőket, külügyminisztereket, némely 
ország esetében az őstörténettől napjainkig. 
Feltüntetik az uralkodás, működés idejét, 
születési adatokat, kiemelkedő tetteket. 
Az évszázadok krónikája köntinensenkénti 
és azon belül országonkénti tagolásban sze-
repel. A gazdag adattár az eligazodást meg-
könnyítendő névmutatót is tartalmaz. Az el-
mélyült kutatást szolgálja a felhasznált és 
a könyvben közölt irodalom. Alaposabban szem-
ügyre véve a kötetet, a Magyarországra és 
Erdélyre vonatkozó részben, sajnos pontat-
lanságokat fedezünk föl; lehet, hogy a fel-
használt irodalom tartalmazott téves infor-
mációkat. Megfelelő, kimerítő információs 
források, forráskiadványok hiányában néme-
lyütt hiányos az adatok közlése térben és 
időben. Ez nem sokat vesz el a könyv hatal-
mas információs értékéből, csak némi óvatos-
ságra int. 

Fülöp Júlia 

dés, valamint a népjólét kérdései. Az ország 
bemutatása után a legfontosabb események idő-
rendi táblázata található 1945-től napjaink-
ig, valamint egy, a legújabb kiadványokat 
tartalmazó bibliográfia. A fejezeteket il-
lusztrációk, /térképek, címerek/ gazdagítják. 



MEGJELENT 
AZ EMBER FELŐL MEGÉRTENI A T Ö R T É N E L M E T 

Mezey László Miklós — Pobori Ágnes 

20 TÖRTENELMI ARCKÉP 
a 20. század 

magyar történelméből 

Mezey László Miklós - Pobori Ágnes: 20 tör-
ténelmi arckép a 20. század magyar történel-
méből. Bp. 1991, Trezor. 

A 20 történelmi arckép könyvtáros írói 
századunk jelentős magyar személyiségeiről 
rajzolnak portrét. A válogatás szempontja a 
hézagpótlás lehetett inkább, mintsem a tel-
jes arcképcsarnok, ezért az olvasók valószí-
nűleg csak bizonyos mértékig fognak egyet-
érteni a kiadó által kiválasztott névsorral. 
A bemutatottak közös vonása, hogy az adott 
korszakban valamennyien hosszabb-rövidebb 
ideig jelentős politikai szerepet játszot-
tak: így került be a húsz közé a "politikus 
tudós" " S z e n t - G y ö r g y i A l -
b e r t és a "vértanúbíboros" M i n d -
s z e n t y J ó z s e f . 

Az életrajzok szerkezete egységes: a 
címadó "címke" a köztudatban a személyiség-
hez tapadt jelző, szállóige, közhely, utána 
következik a név /születési-halálozási dá-
tumokkal/, a kronológus iránytű az életrajz-
hoz, az ismertetés és a felhasznált iroda-
lom. 

A tartalmi részek novellisztikusan plasz-
tikusak, a szervező erő - ami a hangsúlyo-
kat megteremti, - hogy mi kapcsolódik az e-

seményekből, gondolatokból a magyar történe-
lem fő sodrához. /Ezért például nem tudjuk 
meg, hogy mit csinált F e n y ő M i k s a 
az amerikai emigrációban, azon kívül, hogy 
"csak az emlékeinek élt"./ A külső események-
kel párhuzamosan átvilágítják gondolataik, 
szándékaik, cselekedeteik mozgatórugóit anél-
kül, hogy a sommás értékelés hibájába esné-
nek. Szépirodalmi erénye az életrajzoknak 
egy-egy szimbolikus jelentőségű rövid anek-
dota beépítése. Érzésem szerint az időben kö-
zelálló, közvetlen a mai emberek életét be-
folyásoló személyiségeknél / G e r ő , K á -
d á r / , akikről többet tudunk és tapasztal-
tunk, személyiségrajzuk elmosódottabb, némi-
képp óvatosabban közelítenek hozzájuk. Mivel 
a történelem- és tankönyvek által hézagosan 
vagy tévesen megismerhető/megismerhetetlen 
személyekről van szó és a kötet korrekt ada-
taival ismeretterjesztő célzatú, tévedés vol-
na történészi bonyolultságot és szempontokat 
számonkérni rajta. 

Mire jó ez a vezérfonál? A használó szem-
pontjából a lexikonnál bővebb és "portrébb", 
nyolcadik osztályban, középiskolában, a fel-
nőtt érdeklődők számára olyan emberközeli 
segédeszköz, amely lehetővé teszi az anekdo-
tikus elemek segítségével, hogy könnyen és 
összefüggéseiben ragadjanak meg az adatjel-
legű részek is. Az átlagolvasó számára szó-
rakoztatóan pótolja az esetleges "információ-
hiányt", alkalmas arra, hogy a bővítendő is-
mereteket hozzákapcsolják. 

A kötettel közel egyidőben jelent meg a 
"19 történelmi arckép a 19. század magyar 
történelméből", H a n g a y Z o l t á n 
felépítésében, szemléletében megegyező mun-
kája. 

Szász Ilona 

Egy szál piros rózsát a könyvtárnak! 

Nem hiszem, hogy a könyvtárak történeté-
ben gyakran fordul elő, hogy az ifjú pár el-
ső útja, a boldogító igen kimondása után, a 
könyvtárba vezet. Nos, ez történt Kőbányán 
ez év június 15-én szombaton délután. Nem 
tudom megállni, hogy közhírré ne tegyem. A 
nagy nap délelőttjén a ház portása jelezte: 
egy fiatal pár a Szent László templomban tar-
tandó esküvőjét követően egy szál virágot kí-
ván elhelyezni a könyvtár ajtajába. 

A szándék kedvessége és meghittsége mind-
annyiunkat meghatott. Engem annyira, hogy 
szombat délután, programom megszakítva, két 

szál piros rózsával az ajtóban izgatottan 
vártam: igaz-e a hír. És igaz volt. Teljes 
esküvői pompában jött a menyasszony, a vő-
legény és a tanúk. Nagyon megörültek, hogy 
a könyvtár ajtaja helyett, megismerkedésük 
színhelyén, a zenei könyvtárban idézhették 
fel az esküvővel végződő találkozás első 
perceit, aminek emlékére a menyasszonyi cso-
korból egy szál vörös rózsát és egy emlék-
lapot helyeztek el az asztalon, amelynél az 
ismeretség kezdődött. 

Tverdota Miklósné dr. 
könyvtárigazgató 



Intézményi Érdekegyeztető Tanács 
Az IÉT két napirendi pontot tárgyalt: 
1. Az 1991 június 12-i vezetői ülésen 

ismertetett költségvetési teljesítés, il-
letve módosítás kapcsán a KKDSZ titkára 
kifogásolta a 10 százalékos bevételi visz-
szaáramoltatást, s ezért külön tárgyalást 
kért. A tárgyalás eredményeként a követke-
zőt fogadta el az IÉT: 

Tudomásul vesszük a 10 százalékos visz-
szaáramlást és felhasználási koncepcióját, 
de ragaszkodunk ahhoz, hogy az érintett fő-
könyvtár igazgatók a szakszervezeti bizal-
miakkal egyetértve /ahol TDDSZ tag van, 
ott a szervezet ügyvivőjével is/ alakítsa 
az eszközvásárlásra és a bérre fordított 
arányokat. 

A három érdekvédelmi szervezet^/KKDSZ, 
TDDSZ, IT./ aggályosan kevésnek tartja a 
gazdasági igazgató által megajánlott 10 sáá-
zalékot. 

2. Második napirendi pontként kötetle-
nebb eszmecserén vitatták meg az elmúlt 
négy hónap érdekvédelmének gyakorlati prob-
lémáit. Két kérdést tartott fontosnak az 
IÉT jegyzőkönybe rögzíteni: 

- Az átmeneti korszaknak jogi, szerve-
zeti problémái miatt kéri az intézet veze-
tését, hogy a személyzeti vezető tekintse 
át a dolgozókat és a szervezeteket érintő 
formai és szervezeti kérdéseket és tegyen 
javaslatot ezek ésszerűsítésére /aláírá-
si illetékesség stb. stb./ 

- a kollektív szerződést egyik szerve-
zet sem tartja hibátlannak, a következő hó-
napok országos változásai, jogalkotási fel-
adatok ismeretében azonban értelmetlen len-
ne a teljes átdolgozása. A dolgozók érde-
két védő pontok soron kívüli módosítását 
lehetségesnek tartja, sőt kezdeményezi. 

Egyéb információcserében a főigazgató 
bejelentette, hogy elkészült a stratégiai 
terv módosított változata. Kérte a szerve-
zeteket, hogy 1991 július 10-ig írásban vé-
leményezzék e változatot. 

Bp. 1991. VI. 20. Maruszki József soros elnök 

A KKDSZ Szakszervezeti Bizottságának állásfoglalása 
a stratégiai terv második változatáról 

A tervezet missziós mondata, kijelölt 
prioritásai alkalmasak arra, hogy mozgósít-
sák könyvtárunk szakembereit és inspirálják 
a végrehajtásban való aktív résztvételre. 
Ezért, mint szakmánkat szerető emberek egyet-
értünk a stratégiai terv céljaival, mint 
szakszervezeti vezetők pedig együttműködési 
készségünket és szervezeti lehetőségünket 
ajánljuk a végrehajtásban. 

Ezzel egyidőben leszögezzük, hogy a prio-
ritásokban rejlő belső konfliktusok, még-
inkább a hiánygazdálkodás veszélye miatt je-
lentős károsodás érheti a munkavállalókat 
és esetenként egész munkakollektívákat. 

Ezért időben mielőbb, soron kívül kívá-
natosnak tartjuk a tervhez illeszkedő gaz-
dasági /gazdálkodási/stratégia kidolgozását 
és a szervezeti megoldások tisztázását. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy a jelenle-
gi pénzügyi helyzet szinte havonkénti vál-
toztatása' kényszeríti intézetünket arra, 
hogy az elfogadott költségvetést módosítsa, 
"kézi vezérléssel" korrigálja. Ugyanakkor 
meggyőződésünk, hogy a középtávú gazdálko-
dási stratégia néhány alapelve megfogalmaz-
ható és betartható. /Pl. egy gazdálkodási 
hely,avagy 22 gazdálkodási hely irányába 
fejlesztjük-e gazdálkodásunkat, egyéni vagy 
csoport ösztönzésekkel serkentjük a straté-
gia végrehajtását, stb. stb./ 

Mint érdekképviseleti szervezetnek alap-
vetően fontos számunkra a kiszámíthatóság, 
a szervezeti kapcsolatrendszer és a hatás-
körök tisztázása, mert korrekt és racioná-
lis alkut csak így tudunk elképzelni. 

Látjuk, hogy a konszolidált pénzügyi 
viszonyok között a prioritások értelmezése 
és alkalmazása kevés veszélyt rejt magában. 
Becslésünk szerint a következő egy-két esz-
tendőben hiányköltségvetésre kell felkészül-
nünk és ezzel összefüggésben kemény, munka-
vállalók érdekeit érvényrejuttató alkukba 
kell bocsájtkoznunk. 

Fontosnak tartjuk azt is, hogy a gazdasá-
gi stratégia alapelvei között elsőbbséget él-
vezzenek: 

a./ dolgozók élet»és munkakörülményeit ja-
vító tendenciák, 

b./ a munkavállalók bérezésének és egyéb 
ösztönzésének megoldásai, 

c./ a stratégiai tervben részt vevő mun-
kakollektívák és egyének szakmai és 
erkölcsi megbecsülésének erősítése. 

Szervezetünk minden tagja érdekeit képvi-
selni kívánjuk, de kiemelten akarjuk védeni 
a szakmailag kvalifikált, munkahelyünkhöz 
és szakszervezetünkhöz hű könyvtárosok ér-
dekeit. Ezért csak helyeselni tudnánk egy 
olyan személyzeti stratégia megvalósítását, 
amelyik felkészül a lehetséges válságra, 
részleges visszavonulásokra és a konfliktu-
sok csökkentésére eszközül használja a: 

- szerződéses munkaviszony lehetőségeit, 
- az előre kalkulálható fluktuáció moz-
gáslehetőségét, 

- a centrumból irányítható személyzeti 
információ áramlás naprakész karban-
tartását. 

Ismételten leszögezzük, hogy azonosulni 
tudunk a stratégiai terv prioritásaival, de 
kiemelten fontosnak tartjuk az előbbiekben 
sorolt alapelvek és kérdések tisztázását, 
mert ezek nélkül elképzelhetetlennek tart-
juk a tisztességes és hatékony alkut munka-
vállaló és munkáltató között. 

A KKDSZ SZB felhatalmazása alapján: 
Maruszki József SZB titkár 



BAL A F(É)SZEK-BEN 

Persze csak álmomban. 
Szóval a marketing igazgató első dolga 

volt, hogy imézsünk javítása érdekében bá-
lát szervezzen. Mivel álomban minden lehet-
séges: a nyitó táncot Kiss Jenő és Révy 
Eszter táncolták, miközben egy intim sarok-
ban Papp Pista és Benjámin Jutka egymáshoz 
bújva csevegtek a stratégiai tervezet kon-
cepciós részéről. Szemmel láthatóan nagy 
egyetértés volt közöttük, elsősorban abban, 
hogy a kisebb egységeket azonnal meg kell 
szüntetni, majd később a "B" típusúakat is 
- annak érdekében, hogy a Reviczky utcát 
családiasítsák. 

Szüreti bál lehetett, mert a mennyezeten 
szőlőfürtök voltak és csőszlányok kergették 
a lopkodó vendégeket. 

Szürrealista álomképeimből csak arra em-
lékszem, hogy legrámenősebb csőszlányok Kar-
bach Erika és Bánhegyi Jula voltak. Bánhe-
gyi Jula éppen Deák frakkját kapta el. És-
pedig azért, mert Sándor lopva a zsebéből 
előhalászott szőlőfürtöt akarta felfüggesz-
teni a többihez, de mint kiderült: ez is ti-
los. Legalább is a csőszök szerint. 

Szabó Laci vehemens gesztikulálással 
kényszerítette Maruszkit, hogy báli belé-
pőjét szignálja, mert mit ér az ember, ha 
nincs rajta a KKDSZ aláírása. Maruszki u-
gyan szabadkozott, hogy: -De Lacikám, én 
illetéktelen vagyok! Laci addig-addig szí-
vóskodott, hogy Jóska megadóan odafirkan-
totta: szbtitkár. 

Az egész nagy, felszabadult kavalkád-
ban mindössze egy hosszúkás asztalnál szo-
morkodott néhány hagyományos főkönyvtárigaz-

Dr. Zoltán Józsefné 
/ 1906 - 1991 / 

Türelemmel viselt hosszú betegség után 85 
éves korában elment. 

Számomra teljesen hihetetlen, hiszen any-
nyiszor meghalt és ugyanannyiszor újraéledt. 

80 éves koráig dolgozott, és soha nem 
szűnt meg könyvtárosnak lenni. Minden iránt 
érdeklődött, mindenről volt véleménye. Csa-
ládtagként szerette és emlegette régi kol-
légáit . 

A jóságot istenhívő emberként mindennap 
gyakorolta. 

Nagyon szerettük. Kedves lénye hiányozni 
fog. 

Bóta Gyuláné 

gatónő, mert az ő könyvtáraik tovább működ-
hetnek. Az volt a legpikánsabb, hogy egy kü-
lönszobában video-vetités zajlott, végig 
pornofilmekkel. Csak Kiss Jenő tudta úgy, 
hogy akciófilmek. 

Somogyi Jóska, mint komor bika ballagott 
végig a termen, kezében egy körlevelet szo-
rongatva, amelyen az állt, hogy szigorúan 
csak két videót lehet adni egy alkalommal. 
Ezen mindenki jót kacagott, mire Somogyi 
előkapott zsebéből egy zsebírógépet és újabb 
körlevélbe fogott. Természetesen intézkedés 
volt rajta, arról, hogy kölcsönzéskor ki 
kell venni a könyvből a könyvkártyát. 

Talpig fehér, gyönyörű frakkban, délceg, 
egyenes léptekkel Szolnoki Pali húzott be 
egy kis fekete koporsót és bele akart tusz-
kolni mindenkit, aki 1989 előtt született. 
Persze, hogy nem fértünk el benne! 

Hirtelen koromsötét lett. Kádár Marika 
már ugrott is, és vadonatúj létrát támasz-
tott a biztosíték elé, amire majomügyesség-
gel kúszott fel Varga Jóska, s a termet el-
árasztotta ismét a fény. Jóska csipogója pe-
dig elhallgatott. 

Innen már csak elmosódott képeim vannak. 
Még mintha Pobori Ágit láttam vol-

na a ruhatárban, a falat meszelte társadal-
mi munkában, mert piszkos volt. A fal. A 
szolid bálban mindössze egy embernek volt 
szalonspicce: erre mindenki ujjal mutoga-
tott még másnap is. 

Ez én voltam; 
maruszki jóska 

_ Személyi hírek 

Á t h e l y e z é s 
Farkas Lászlónét a Központi Könyvtárból 

VII. 1-től a VI. ker. könyvtárba. 

S z ü l e t é s 
Endrefalviné Terényi Valériának /Pénz-

ügyi osztály/ Tamás nevű kisfia, Juglné 
Vilhelm Tündének /XVIII. ker./ Olivér Pé-
ter nevű kisfia, Soós Sándornénak /XX. ker./ 
Máté nevű kisfia, Zöldi Andrásnénak /XVIII. 
ker./ Dániel nevű kisfia született. 

A szülőknek és a kisfiúknak jó egészsé-
get kívánunk! 

KEDVES OLVASÓNK! 
Lapunk szokása szerint nyáron szünetet 

tartunk. (Erre technikai okok is kényszerí-
tenek.) Következő számunk két hónap múlva, 
október elején jelenik meg. Mindenkinek 
kellemes nyaralást kíván 

a szerkesztőbizottság 


