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A BOSZORKÁNY UTCÁTÓL A FÜVÉSZKERTIG 
Könyvtáros vándorgyűlés 

Mikor a Szerkesztőségtől felkérést kap-
tam a vándorgyűlésről szóló beszámoló elké-
szítésére, arra bíztattak, legyek nyugodtan 
szubjektív, hiszen úgyis megjelenik majd szá-
mos jelentés és értékelés, mely jegyzőkönyvi 
hűséggel tudósít a szakmai tanácskozás egész 
menetéről, az elhangzott előadásokról. Követ-
kezzék tehát,- hogy retorikailag divatosan, 
ráadásul még stílszerűen is fejezzem ki ma-
gam - az én olvasatom az MKE XXIII. pécsi 
vándorgyűléséről ! 

Először is megmagyarázom a címet. Első él-
ményem ugyanis a vándorgyűlésre való megér-
kezéskor a B o s z o r k á n y u t c a i 
szálláscím volt. Nomen est omen...? Különös 
tekintettel a könyvtáros hölgyekre...?! Ez a 
kedves figyelmesség derűvel töltött el, amit 
sikerült végig meg is őriznem, s utólag visz-
szagondolva is jó hangulatú találkozóra em-
lékezem. A két napos tanácskozás utolsó pil-
lanata a másik emlékézetes élményem, mely-
re a cím utal: Papp István szellemes-ironi-
kus - s egyben véresen, komoly "szimultánja" 
az MKE és a Pál utcai fiúk gittegyletének 
szervezetéről és működéséről... No, de ne 
szaladjunk előre, hiszen e két élmény között 
még igen sok minden történt, közben ugyanis 
volt egy vándorgyűlés... 

"Változó világ - változó könyvtár - vál-
tozó egyesület" hirdette a vándorgyűlés mot-
tója, melynek szellemében "változó" lett a 
szakmai programok eddig megszokott rendje 
is. Kezdődött tehát fordítva: a szekcióülé-
sekkel. /A "nulladik" napi, zártkörű prog-
ramokról nem tudok beszámolni, azt majd a 
hivatalosból .../ Tehát, színhely: a köz-
könyvtári és audiovizuális szekció együttes 
ülése, a téma pedig igazán rendhagyó: az 
érem másik oldala, azaz beszéljünk egyszer 
azokról, akik nem olvasnak, akik nem járnak 
könyvtárba, nem használják intézményeinket, 
hatáskörünkön kívül esnek.Mi tagadás, saj-
nos, ők vannak többen...! G e r e b e n 
F e r e n c , az OSZK-KMK munkatársa egy 
"amatőr természetbúvár" szellemességével, 
de egy csöppet sem amatőr olvasáskutató ala-
posságával igyekezett bemutatni a könyvtárke-
rülők és a könyvtárba nem könyvért járók 
természetrajzát. Vizsgálati adatai enyhítet-
ték némileg a 20%-os felnőtt könyvtári tag-
ság állandósulása miatti aggodalmunkat, mi-
vel a lakosság további 10%-a nem beiratko-
zott olvasóként ugyan, de használja a könyv-
tárakat, s még további 30% tekinthető látens 
könyvtári tagnak, aki közvetett kapcsolat-
ban van intézményeinkkel.Részletesen szólt 



a könyvtárkerülés Indokairól, a könyvtárat 
m é g soha nem és a könyvtárat m á r 
nem használók, valamint a könyvtárat nem 
olvasás céljából felkeresőkről. /Ez utóbbi-
ak skálája a melegedéstől a közhasznú infor-
máció-keresésig igen széles/. 

H a l á s z B é l a hangulatos eset-
tanulmánya jól illusztrálta a Gereben Fe-
renc által elmondottakat. Megosztotta ve-
lünk egy frissen átélt meglepetését: egyik 
húsz éve folyamatos tagsággal biró törzs-
olvasójáról kiderült, hogy a húsz év alatt 
csupán egyetlen könyvet olvasott el, azt is 
az aranycsapatról, egyébként pedig az újság-
olvasás miatt jár a könyvtárba, sőt, az u-
tóbbi években a könyvtár szociális funkció-
ja vált létfontosságúvá számára, gyakorla-
tilag itt "csövezik". 

S z i l á g y i E r z s é b e t szoci-
ológus szakmánkon kívüli nézőpontból hívta 
fel a figyelmet napjaink veszélyes jelensé-
gére: a hagyományos, humán értékekre támasz-
kodó, főleg könyvalapú és a tömegkommuniká-
ciós kultúra elszakadására. Generációk nőt-
tek fel ugyanis, melyek csak az ún. tömeg-
kommunikációs kultúrával rendelkeznek, il-
letve annak "fogyasztásában" is járatlanok. 
Halaszthatatlanul meg kell teremteni a ket-
tő közötti "átjárás" lehetőségét, s noha ezt 
a feladatot elsősorban az iskoláknak címez-
te, a könyvtárosoknak is tudomásul kell ven-
niük mindkettő létjogosultságát, annak vi-
tatása helyett inkább az összekapcsolás le-
hetőségét, módjait kell keresni. 
K e l e m e n T a m á s teljességre törek-
vő előadása a szakma előtt eddig nagyrészt 
ismeretlen terület, egy új lehetőség, a 
könyvtári marketing management szükségessé-
gét és nélkülözhetetlenségét bizonyította. 
Hogy az elhangzott előadások fontosak és ér-
dekesek voltak, azon is lemérhető volt, hogy 
150 főnyi hallgatóságnak csaknem fele a szü-
net után is visszatért egy kis közös eszme-
cserére, s B i c z á k P é t e r elnök-
nek a vacsoraidő közeledte miatt hatalmi 
szóval kellett berekesztenie a beszélgetést. 

Azután a baráti találkozó ... minden ván-
dorgyűlés fénypontja! Volt most is tülekedős 
vacsora, zene és tánc, de főleg sok-sok ba-
ráti beszélgetés. Azt hiszem, sokaknak a tá-
volság, az időhiány és egyéb okok miatt is 
talán ez az egyetlen alkalom évente a szak-
mabeliekkel való találkozásra. Ami az idén 
feltűnt nekem: kevés volt a fiatal, pálya-
kezdő kolléga, s talán mi, mondjuk úgy, 
hogy a középgenerációba tartozók, annyira 
el voltunk foglalva saját örömeinkkel, bá-
natainkkal, hogy nem is fordítottunk kellő 
figyelmet rájuk, vajon jól érzik-e magukat, 
meg tudják-e szerezni az egyenrangúság, az 
otthonosság érzését közöttünk. 

Második nap: p l e n á r i s ü l é s . 
Késéssel indult, a befejezését pedig megha-
tározta a kötelező ebédidő. Ami előre lát-
ható volt: időzavar lesz, sok az előadó, 
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sok a bejelentés, az egyéb esemény - és lőn. 
Noha az előadókra jutó időmennyiséget az el-
nök folyamatosan igyekezett korlátozni /ke-
vés sikerrel/, az utolsónak szóló P a p p 
I s t v á n n a k hangos-gyorsolvasásból 
valószínűleg új országos csúcsot kellett 
felállítania. Az idővel való versenyfutás 
ellenére igen sok információt, s kellemes 
epizódokat tartogatott ez a délelőtt. Íze-
lítő ezekből. Például megismerhettük ille-
tékes államtitkárunkat dr. K á l m á n 
A t t i l a személyében, aki maga is kuta-
tó-olvasó ember lévén, azonnal egy hullám-
hosszra tudott kerülni velünk. Számára evi-
dencia a könyvek, az olvasás jelentősége, s 
személyes külföldi könyvtári tapasztalatai 
pedig világo ssa tettek szamara hazai könyv-
tári nehézségeinket, aggodalmainkat. A ké-
sőbbiekben a minisztérium részéről ugyan-
csak szót kért az új osztályvezető, a régi 
S ó r o n L á s z l ó , s örömmel jelentet-
te be 4 fős könyvtári osztálya működésének 
megindulását. Hallottuk egyesületi elnökün-
ket, H o r v á t h T i b o r t keményen 
és célratörően szólni a könyvtárak jövőjéről, 
a haladási irány világos kijelöléséről. Hal-
lottuk N a g y A t t i l a egy mondatos, 
szomorú-elszánt "interpellációját" az olva-
sáskutatás fontosságának elismeréséért, az 
olvasó emberekhez való eljutás lehetőségéért. 
Az elnökségi tagok programbeszédeiből úgy 
érzékeltem, eléggé központi kérdése napjaink-
nak, milyen működési formát tud magának vé-
gül kialakítani az egyesület. Mozgásba len-
dült általában a szervezeti élet, egyesüle-
ten belül és kívül is meg kell találni az 
MKE lehetőségeit, feladatait. A sokféle ér-
dekképviselet, területi szervezet, testület, 
csoport, kamara stb. egyelőre nehezen átte-
kinthető burjánzása idővel valószínűleg le-
tisztul. A jogszabályi rendezettség valószí-
nűleg gyorsítja, segíti majd ezt a folyama-
tot. 

Másik fontos csomópontnak érzékeltem az 
előadásokból a könyvtárosképzésben való rend-
teremtés szükségességét. Nagyjából körvona-
lazódott is, hogy a jövő évi vándorgyűlésen 
napirendre kellene tűzni ezt a kérdést. 

Az említett kellemes epizódok: kitünteté-
sek átadása kiemelkedő egyesületi munkáért 
/"akikre büszkék vagyunk"/, valamint az 1991. 
évi Fitz József díjak átadása. Ez utóbbi át-
vételére többek között személyesen jelent 
meg a kedves-szép M é s z ö l y M i k l ó s , 
s a kitüntetettek nevében ő köszönte meg ke-
resetlen szavakkal a könyvtárosok által köz-
vetített olvasói elismeréseket. 

S hogy mitől volt jó közérzetem a vándor-
gyűlésen? Nem sírtunk egymás vállán kilátás-
talan helyzetünk miatt, nem sajnáltuk és nem 
áltattuk magunkat, nem viszálykodtunk /lega-
lábbis nyilvánosan/. Szorongástól ugyan nem 
mentes, de valami csendes, makacs bizakodás 
volt érezhető a levegőben. Remélem, legalább 
ebben az egyben nem torzít az interpretáci-
óm! 

Bartos Éva 



ÁLLÁSFOGLALÁSOK 
a stratégiai terv második változatáról 

Az Intézményi Tanács véleménye 

A külső körülmények által meghatározott 
helyzet, valamint a gazdasági nehézségek 
okozta működési problémák ismeretében tudo-
másul vesszük, hogy a stratégiai tervezet 
2. sz. változata is - az ilyen jellegű do-
kumentumokkal szembeni elvárástól eltérően 
- csupán "mozgásirányokat" tartalmaz. 

Változatlanul hiányoljuk azonban, hogy 
a - már a címben is jelzett - "elsőbbségek" 
nem egyértelműen és főleg nem következete-
sen megfogalmazottak /pl. III. 5. és 6. 
pont; de jellemző ez az anyag egészére/, s 
mindezekből adódóan a tervezet ellentmondá-
sokkal teli. 

Észrevételezni kívánjuk továbbá: 
- hogy új stratégiaként tüntet fel korábbi 

tevékenységi formákat /pl. közösségi ház/, 
ugyanakkor régóta működő funkciók hiányoz-
nak a könyvtári rendszerből /pl. különbző 
szakrészlegek/. 

- hogy szervezeti problémák és elképzelések 
említésre sem kerülnek. 
Mivel a stratégiai tervezet 2. sz. vál-

tozata nem azzal az igénnyel készült, hogy 
teljes egészében meghatározza - ebben a 
változó világban - az intézmény minden te-
vékenységét, ismételten hangsúlyozzuk annak 
szükségességét, hogy a későbbiek során be-
vezetendő változtatásokat - kedvező esetben 
fejlesztéseket - minden alkalommal széles-
körű, konszenzust kialakító szakmai viták 
előzzék meg. 

Vazinay Mária 
Intézményi Tanács 
ügyvezető titkár 

A főigazgató válasza 

Köszönettel megkaptam az Intézményi Ta-
nács véleményét a FSZEK stratégiai tervének 
2. változatáról. Észrevételeikre az alábbi-
akban válaszolok. 

Véleményem szerint nem csupán "mozgás-
irányokat" tartalmaz ez a dokumentum, ha-
nem helyenként célokat és határozott prio-
ritásrendeket is; kétségtelen azonban, -
mint ahogy Önök is rámutatnak, "a külső kö-
rülmények által meghatározott helyzet, va-
lamint a gazdasági nehézségek okozta műkö-
dési problémák" sok esetben csupán törekvé-
seink irányának a kijelölését engedik meg. 

Az én olvasatomban meglehetősen követke-
zetesen és egyértelműen fogalmazza meg a 
dokumentum az elsőbbségeket. Ha az Intézmé-
nyi Tanács nem ért egyet ezzel az elsőbbsé-
gi renddel, helyesebb volna véleményét konk-
rétan és ellenjavaslatokkal kifejtenie, s 
nem pusztán általában megjegyeznie, hogy 
"a tervezet ellentmondásokkal teli". így 
nem folytathatunk érdemi nézetcserét. 

Megítélés kérdése, hogy könyvtárunkban 
"korábbi tevékenységi formának" minősíthet-
jük-e a közösségi házként való funkcioná-
lást, vagy pedig olyasminek, amit éppen a 
jövőben kívánunk kibontakoztatni a feltéte-
lek kedvező alakulása esetén. Maradjunk 
annyiban, hogy a "közösségi ház" csírái va-
lóban jelentkeztek már eddig is, de még 
vannak lehetőségeink e területen a'tovább-
lépésre. - A régóta működő különféle funk-
ciók /pl. kölönböző szakrészlegek/ megem-
lítését hiányolják; talán azért maradtak 
ki, mert ebben a stratégiai koncepcióban 
nem kaptak különös hangsúlyt. 

Azt hiszem, hogy a szervezeti problémák-
kal és elképzelésekkel a stratégia végrehaj-
tása során kell majd foglalkoznunk, s nem 
eleve megszabnunk ezeket a kereteket. Min-
dig a formát igazítsuk a tartalomhoz, s ne 
fordítva. 

Egyetértek Önökkel abban, hogy "a későb-
biek során bevezetendő változtatásokat -
kedvező esetben fejlesztéseket - minden al-
kalommal széleskörű, konszenzust kialakító 
szakmai viták előzzék meg". Talán azt a meg-
szorítást tenném hozzá, hogy adott esetek-
ben akkor is döntést kell hozni, ha nem jött 
létre a könyvtár egészére kiterjedő konszen-
zus. Ez a vezetés kötelessége és felelőssé-
ge; a munkatársak - legalábbis ameddig a 
könyvtár munkatársai, - dolga, ha nem érte-
nek is egyet a döntéssel, mégis annak megfe-
lelően végezzék legjobb tudásuk és képessé-
gük szerint a munkájukat. 

Végezetül sajnálattal jegyzem meg, hogy 
az Intézeti Tanács nem hívta meg az intézet-
vezetést arra az ülésére, amelyen a straté-
giai tervet vitatta meg. Véleményem szerint 
ez olyan, tevékenységünk egészét és jövőn-
ket befolyásoló dokumentum, amely megérde-
melte volna a munkatársi közösséget képvise-
lő Intézeti Tanács és a vezetés közvetlen 
nézetcseréjét éppen az annyira óhajtott kon-
szenzus kialakítása érdekében. A stratégiai 
tervet ugyanis együtt kell végrehajtanunk. 

Fáradozásukat és észrevételeiket ismétel-
ten megköszönöm és számítok további közre-
működésükre . 

Kiss Jenő 
főigazgató 



A KKDSZ Szakszervezeti Bizottságának állás-
foglalása a Híradó előző /augusztusi/ számá-
nak 11. oldalán olvasható. 

A főigazgató válasza 

Köszönöm a FSZEK stratégiai terve 2. vál-
tozatát illető állásfoglalásukat. 

Örülök, hogy egyetértenek a stratégiai 
terv céljaival és prioritásrendjével. Szá-
mítok együttműködési készségükre a terv vég-
rehajtásában. 

Természetesnek veszem, hogy az SZB a 
KKDSZ tagsága munkavállalói érdekeit képvi-
seli mind a hosszú távú, mind a közvetlenül 
előttünk álló feladatok megoldása, a könyv-
tár működésének és szolgáltatásainak szabá-
lyozása, az anyagi erőforrások felhasználá-
sa során. Kijelentem, hogy az intézetvezetés 
őszinte és nyílt partner lesz az előttünk 
álló vitákban és alkukban. 

Ezért is értek egyet a gazdasági, szerve-
zeti és személyzeti kérdések tisztázására 
vonatkozó javaslatukkal. Máris foglalkozunk 
az egyes szervezeti egységek vezetőinek dön-

tési hatáskörének megállapításával, a gaz-
dálkodás szabályozóinak kidolgozásával, s 
az egységes szervezetben megvalósítandó cent-
ralizáció és decentralizáció optimális ará-
nyának kialakításával. E kérdések tisztázá-
sában magától értetődően közreműködnek a 
szakszervezetek is. Az intézeti személyzeti 
politikára vonatkozó irányelveiket és javas-
lataikat köszönöm; valójában már eddig is 
igyekeztünk az ezekben felvázolt irányban 
haladni. Állásfoglalásuk megerősít törekvé-
seinkben és a közös platformon várhatóan 
könnyebb lesz kölcsönösen megfelelő megol-
dásokat találnunk, s mindkét fél számára 
előnyös megállapodásokat kialkudnunk. 

Közreműködésüket ismételten megköszö-
nöm és kérem további segítségüket. 

Kiss Jenő 
főigazgató 

A TDDSz álláspontját és a főigazgató vá-
laszát következő számunkban fogjuk közölni. 

A KÖNYVTÁR OÁZIS 

Megtisztelő lehetőség cikket ír-
ni egy olyan lapba, amelyet fő-
ként könyvtárosok olvasnak. És 
írnak. A felkérésnek nem lehe-
tett ellenállni. "Te mint olva-
só írd meg benyomásaidat az új 
XV. kerületi főkönyvtárról." 
Elvállaltam mondván: "Szerencséd, 
hogy olvasónak szólítottál!" 

1. 
A könyvtár oázis. A könyvtár épülete 

megannyi pálmafa. A könyvtáros a beduin, a 
könyv az éltető forrásvíz, az olvasók a te-
vék. A teve teleissza magát vízzel, és utá-
na hetekig étlen-szomjan tud menni a siva-
tagban. Én egy teve vagyok. 

2. 
A XV. kerületi főkönyvtár új, Eötvös ut-

cai épülete eredetileg kaszinó volt. A föld-
szinten volt a kaszinó, az emeleten a szo-
bák. A szobákra azért volt szükség, mert ak-
kor még nem voltak masszázsszalonok. Ele-
gáns hely volt, a bejáratnál dekoratív pi-
ros lámpával. A tulajdonos 1945-ben - vala-
mi miatt - elhatározta, hogy inkább külföl-
dön fog lakni. Mielőtt távozott volna, az 
épületet futtában odaajándékozta egy barát-
jának, akit valószínűleg utált. Ez a barát 
rövidesen vidékre költözött. így lett a szép, 
nagy, központi helyen fekvő épület a kerü-
leti pártbizottság székháza. Homlokzatára 
vörös csillag került. Ha a csillagot bekap-
csolták, világított. 

3. 
A Szabó Ervin Könyvtár XV. kerületi fő-

könyvtára eredetileg a Mosolygó Antal utca 
36. számú házban volt. Sok szép élmény fűz 
ehhez az ódón, falusias épülethez. Egy ki-
csit rogyadozott mindig, de hangulatos volt. 
A könyvtári helyiségek kicsik voltak, de ba-
rátságosak. Itt kezdtem olvasói pályafutáso-
mat, mint kistermetű analfabéta. Édesanyám 
mindig magával hozott, ha kölcsönözni jött, 
hogy addig se legyek a rossz levegőn, hanem 
szívjak egy kis könyvszagot. 

Itt láttam 30 évvel később életem legem-
lékezetesebb arckifejezését - a könyvtár-
igazgató arcán -, melyen egy nemzedék több 
évtizedig csiszolt akasztófahumora tükröző-
dött. Egy egészen egyszerű felszólító mon-
dat váltotta ki, melyet egy igen fontos he-
lyi politikus vélt helyesnek mondani: "Ezek-
ben a nehéz időkben fogjuk szorosabban egy-
más kezét!" 

De mindez már a múlt. A nehéz idők fo-
lyamatosan tovább tartanak, a politikusok 
változnak, a könyvtárosok változatlanok. 

4. 
Valamivel később, egy délután Csorna Mi-

hályné így szólt: 
- Az Eötvös utcai pártházból könyvtárat 

fogunk csinálni. 
- De hiszen akkor itt rendszerváltozás 

lesz! - szóltam logikusan. 
- Nem tudtad? 
- De tudtam, csak nem hittem el. 



5. 6. 

Tényleg lett rendszerváltozás. Bizonyos 
jelekből magam is észrevettem. Először is 
beiratkoztam még két fiókkönyvtárba, mert 
többé már nem tudtam könyvet vásárolni. Utá-
na a könyvtárakban megjelentek a korábban 
tiltott könyvek. Majd az 5 Ft-ért eladó 
könyvek polcán végképp eladhatatlan könyvek 
jelentek meg. Végül pedig a Mosolygó utcai 
könyvtár valóban átköltözött az Eötvös ut-
cába. Most se csillag, se piros lámpa. Min-
den megváltozott. 

Az állandóság megnyugtató érzését most 
egy falfirka nyújtja számomra, mely az Eöt-
vös utcai épület melletti palánkon jelent 
meg 1990. májusának végén: DÖGÖLJÖN MINDEN 
KOMMONISTA /!/. Ugyanaz a lélek, ugyanaz a 
késedelmes bátorság. Az ismeretlen firkáló 
akár partizán is lehetett volna. 1946-ban. 

Az új helyen a könyveket új szisztéma 
szerint rendezték el. Ez a könyvtárosoknak 
régi szokása. És előjoga. Egyébként kilóg a 
lóláb. Én is ezt csinálom otthon a könyveim-
mel. Ugyanis imádom a könyveket időnként új 
szisztéma szerint elrendezni. 

7. 
Az új könyvtárban az a legjobb, hogy a 

könyvtárosok a régiek. 
8. 

Most még szeretnék a Mosolygó Antal ut-
cába egy elavult, zsúfolt fiókkönyvtárat is, 
a szép, korszerű és tágas főkönyvtár mellett. 
Azt se bánom, hogy a környéken a madár se jár, 
a 24-es autóbusz is csak félóránként. L e -
g a l á b b t i s z t a a l e v e g ő ! 

Maradok a régi tisztelettel: 
Matrahazi Katalin 
olvasó 

A FÚZIÓ UTÁN EGY ÉVVEL _ 
A Közhasznú Információs Szolgálatról 

A FSZEK vezetősége az 1980-as évek ele-
jén kezdett foglalkozni egy,az angolszász 
nyelvterületek városi könyvtáraiban már 
több évtizede sikeresen működő közhasznú 
szolgáltatás bevezetésével. A Közhasznú In-
formációs Szolgálat 1987 dec. 15-én kezdte 
meg működését rövid próbaüzem után. 

A szolgálat létrehozásának alapvető in-
dokai között szerepelt, hogy a lakosság kö-
réből egyre többen jelentkeztek olyan infor-
mációs igényekkel, amelyek a hagyományos 
könyvtári tájékoztatás szerepkörébe nem 
fértek bele. Bár 1987-ben még nem lehetett 
megjósolni az elkövetkező évek komoly poli-
tikai és közéleti változásait, a közönség 
igényei mégis a napi életet segitő, a köz-
életi információk felé fordultak. Gondolunk 
itt például a világútlevél megjelenésére, 
az erdélyi menekültekkel kapcsolatos kér-
déshalmazra, majd az élet gyors változása-
it követően az új társaságok, szakszerveze-
tek, gazdasági formációk átalakulásához fű-
ződő tájékoztatásra. Mindez a pártok megala-
kulásával természetesen tovább bővült, szí-
nesedett. 

A kezdetben napi 150-200 kérdést megvá-
laszoló szolgálat ma 1000-1500 kérdésre vá-
laszol, de az igény ennél jóval több lenne. 

1990-től jelentős szervezeti változás 
tötént, amely a munka tartalmát is módosí-
totta. Ugyanis a Budapesti Távközlési Igaz-
gatósággal történt megállapodás alapján a 
FSZEK vette át a különleges tudakozót. Az 
új feladathoz a posta technikai és szemé-

lyi feltétellel járult hozzá. Ugyanekkor 
még két fontos szolgáltatással bővült a 
Közhasznú Információs Szolgálat, az Ameri-
kai Továbbtanulási Tájékoztató Központtal, 
amely a Soros alapítvány és a USIS támoga-
tásával létesült, és a Közlönyolvasóval. 
A tanácsadás az amerikai felsőoktatási in-
tézményekre, az ösztöndíj lehetőségekre és 
a jelentkezés egyéb feltételeire vonatko-
zik. 

A közlönyolvasó létrehozása a szó konk-
rét értelmében létfontosságúvá vált a la-
kosság számára, hiszen a nap mint nap fon-
tos kérdésekben megjelenő új törvények, 
rendeletek ismerete mindenkit közelről is 
érint valamilyen tekintetben. Az érdeklő-
dők a Közhasznú szolgáltatás helyiségeiben 
minden formaság nélkül, közvetlenül hozzá-
juthatnak (munkanapokon 8-21 óráig) a hatá-
lyos jogszabályokat tartalmazó közlönyök-
höz, illetve gyűjteményekhez helyben! hasz-
nálatra, és azok fénymásolatához, megfele-
lő díjtételek ellenében. 

A Közhasznú Információs Szolgálat első 
perctől igyekezett rugalmasan követni a 
felmerülő igényeket. Anyagát az aktuális 
kérdések köréből gyűjtötte és az érdeklő-
dés állandó változásának megfelelően szűkí-
tette vagy bővítette. Ma a meghatározott 
körű információk gyűjtése mintegy 30-40 té-
makörre terjed ki. A keresettebb témakörök 
adatairól naprakész saját nyilvántartás ké-
szül. 



Illusztrációink a Budapest-gyűjtemény 
1848-as ponyvagyűjteményéből származnak. 

Pl. szervezetek: politikai, társadalmi, 
alapítványok, bankok, biztosítótársaságok 
stb., szociális, humánus intézmények, egy-
házak, szolgáltatások, oktatási intézmények, 
tanfolyamok, szolgáltatások, üzlethálózatok 
(éjjel-nappal is működők), vásárok, szedd 
magad akciók, utazással, üdüléssel kapcso-
latos információk, valuta árfolyamok, poli-
tikai, kulturális, művészeti, sport esemé-
nyek. 

A kézikönyvtárat és a cédulakatalógust 
ma már közel 6000 tételes számítógépes adat-
bank egészíti ki, amely neveket, címeket, 
telefonszámokat, félfogadási időket is tar-
talmaz. 

Az anyaggyűjtést, a tájékoztató appará-
tusok építését a személyesen és telefonon 
történő tájékoztatást, fénymásolatok készí-
tését 4 négyórás érettségizett és 4 nyolc-
órás + egy négyórás felsőfokú végzettségű 
munkatárs végzi, szoros együttműködésben a 
központi könyvtár más osztályaival - Tájé-
koztatás, Szociológia, Budapest-gyűjtemény 
- és a kerületi könyvtárak különböző egy-
ségeivel. Az utóbbiak közül 19.91 végéig hét 

helyen - III., IV., VI., IX., X., XI., XXI. 
- megindul a központi közhasznú adatbázis-
sal kiegészített számítógépes tájékoztatás, 
illetve a számítógépekben rögzített adatok 
folyamatos cseréje és kiegészítése. (Itt 
jegyezzük meg, hogy több városi és megyei 
könyvtár is érdeklődik a KHI adatbázisa i-
ránt, és keresi az együttműködés lehetősé-
geinek különböző formáit.) 

Mint említettük, a tájékoztató szolgá-
lat naponta kb. 1000-1500 kérdésre válaszol 
telefonon, egy kérdezőre max. 2 perc jut. 
A hívások száma ennél jóval több, de a je-
lenlegi technikai és személyi feltételek 
ennyire teszik lehetővé a válaszadást. Bo-
nyolultabb, munkaigényesebb válaszadást 
igénylő kérdéseknél gyakran kérjük, hogy a 
kérdező hívjon vissza bennünket 1/2 - 1 óra 
múlva, esetleg másnap. Ha a kérdezőnek na-
gyobb adatmennyiségre van szüksége, megkér-
jük, hogy személyesen fáradjon be, hogy a 
számítógépben lévő adatokat - megfelelő 
díjtételek ellenében - szolgáltathassuk. 

A továbbtanulási tájékoztató központ egy 
év alatt háromezer látogatónak adott felvi-
lágosítást az amerikai egyetemekről, ennek 
nyomán az 1991/92-es tanévben - tudomásunk 
szerint - nyolcan kezdhették meg tanulmá-
nyaikat az USA-ban. Hasonló nagyságrendű 
volt azoknak az érdeklődőknek a száma, akik 
a közlönyszolgáltatást vették igénybe. Ma-
gánemberek, intézmények, üzemek, vállalko-
zások képviselői, egyetemi, főiskolai hall-
gatók - vizsgaidőszakban a közeli jogi kar 
hallgatói tömegesen -, szociális munkások 
a legkülönbözőbb kérdésekkel, feladatokkal 
keresték meg a szolgáltatást. (Pl. nyugdíj-
ügyek, társadalombiztosítás, szociális jut-
tatások, segélyek, vámügyek, környezetvédel-
mi jogszabályok, térítési díjak, szerzői 
jog, cégek, társaságok, egyesületek alakí-
tásával kapcsolatos jogszabályok, földtör-
vények, kárpótlással összefüggő kérdések 
stb.) . A tájékoztatást a jogi kézikönyvtá-
ron és a 66 féle közlönyön (köztük vannak 
a megyei önkormányzatoké is!) kívül az Igaz-
ságügyi Minisztérium számítógépes jogi kar-
totékjai is segítik. 
Bátran állíthatjuk, hogy a Közhasznú Infor-
mációs Szolgálat a mai magyar közéletben 
szinte a legtöbbet nyújthatja a főváros la-
kosságának a mindennapi életben való eligazo-
dás, a köznapi tájékozódás ma már elenged-
hetetlen szintjén. (Többek között a késő 
esti órákban más információs szolgáltatáso-
kat is helyettesítve, pl. MÁV és több postai 
tudakozót). Sőt az egyre szaporodó igényé-
ket figyelembe véve, égető szükség lenne a 
Szolgálat minden műfajának továbbfejleszté-
sére. Vitathatatlan, hogy a FSZEK presztí-
zsének egészét illetően nem engedhető meg 
a visszafejlődés, mivel az állampolgárok egy-
re többet kívánnak a szolgáltatástól minő-
ségben és mennyiségben egyaránt. 

Sándor Ottóné 



„MI LESZ VELED ÁLLATKA?" 

avagy 
szabad kivonat a „Budapest szabaddemokrata főpolgármesterének 
programjavaslatai. Előtanulmányok" c. füzetsorozat 3. kötetének 

333. oldaláról 

Közgyűj temények 
Története során a főváros jelentős köz-

gyűjteményeket hozott létre, köztük az Állat-
kertet, amely a gyorsan modernizálódó Buda-
pest üde színfoltjává vált. Ebben az időszak-
ban alapozódott meg mai arculata, és lett a 
Noé bárkája után második leggazdagabb madár-
gyűjtemény tulajdonosa. Azóta működik 
F/é/SZEK néven. 

Az Állatkert tevékenysége három fontos 
területre bontható, úgymint a történeti ér-
tékű és jelentőségű Dinoszaurusz gyűjtemény, 
valamint a patások, kérődzők, harapósok, sze-
lídek, kicsik és emberszabásúak, bundások, 
csupaszok, büdösek és röfögök, egyszóval a 
legtöbb állat kifutóinak sora, és végül, de 
nem utolső sorban az énekes, a ragadozó és 
költöző madarak országos szakröptetője, mely 
egyúttal a más, madárlátta kertek kooperáci-
ós központja. 

Mindezek fenntartása természetesen meg-
oldhatatlan gondot okoz a fővárosnak. Bár 
a dinoszauroszok kihalásuk óta szinte sem-
mit sem esznek, hatalmas összegekbe kerül 
állandó portalanításuk, és a jelenlegi bé-
rek mellett egyre nehezebb munkaerőt talál-
ni a valaha szabad madarak szárnyainak nye-
segetésére is. Létüket fenyegeti, hogy a 
fent felsorolt egyéb állatok az ötvenes é-

vek /v.ö. Ratkó korszak/ szellemében megen-
gedhetetlenül szaporodnak. Az Országos Szak-
röptető lassan már csak évi 200 kakukktojás 
kiköltésére vállalkozhat, holott a röptetők 
előtt nemcsak gyermekek, katonák, diákok, 
nyugdíjasok álldogálnak szívesen, de egyre 
több erdélyi, horvátországi és kárpátaljai 
menekült is enyhet talál. 

Mindezek alapján a fővárosi önkormányzat 
szükségesnek tartja, hogy a közterületeken 
elszaporodott verebek és galambok etetését 
túlzottan, a két rangos, nélkülözhetetlen 
állatház rovására előtérbe állító távlati 
állatkertfejlesztési koncepciót vizsgálják 
felül. Vessenek gátat a dinoszauruszok to-
vábbi kihalásának, a szakröptető ültető fá-
it pedig helyezzék magasabbra, de legalább-
is biztosítsák a szintentartás lehetőségét. 

Megfontolja azt az elgondolást, hogy a 
Dinoszaurusz gyűjtemény és a Szakröptető 
környéke, esetleg bizonyos mértékig önerős 
fejlesztésre támaszkodva, váljon a Fővárosi 
önkormányzat tagjainak megérdemelt pihenő-
helyévé. /Ilyen Állatkert Veszprém megyében 
már létezik./ 

A Fővárosi önkormányzat tisztában van az-
zal, hogy a kerületi fiókák is nehéz helyzet-
ben vannak, de azokkal törődjék a kánya. 

HK és TT 

MŰHELY 
BÁBSZÍNHÁZAT JÁTSZOTTUNK! 

A "G y e r m e k m ű h e 1 y" tavalyi 
játszóház-tanfolyama után felmerült az 
igény: jó lenne, ha mi gyermekkönyvtárosok 
szakemberek segítségével betekintést nyer-
hetnénk a bábozás rejtelmeibe. Már eddig is 
többen igyekeztünk foglalkozásainkat bábbal 
színesíteni, de ez csak próbálkozás maradt. 
Most viszont 10 hetes tanfolyamon alapfokon 
ismerkedtünk meg a bábozás szerteágazó terü-
leteivel . 

G r a n a s z t ó i S z i l v i a a 
bábtörténetről és a bábok fajtáiról adott 
ízelítőt számunkra. Az előadást videofelvé-
tel egészítette ki, amelyet manuális foglal-
kozás követett. 

S z a b ó Z s u z s a , a pécsi B ó -
b i t a bábegyüttes művésze bemutató fog-
lalkozást tartott a spontán mesefeldolgozás 

lehetőségeiről az óvódások körében, sajátos 
bábkészlettel, illetve videón bepillantást 
nyerhettünk a pécsi óvodai kísérletekbe. 

N a g y K a t a l i n , aki a bábozás-
sal mélyebben és régóta foglalkozó, nagy ta-
pasztalattal rendelkező óvónő, a foglalkozás-
ra elhozta házi bábszínházát. Ezzel meggyőző 
bizonyítékát adta, hogy egyszerű és a gyere-
kek által is könnyen elkészíthető eszközök-
kel hogyan lehet csodálatos mesevilágot te-
remteni. Halkszavú, kedves meséjét áhitattal 
hallgattuk. 

Egy héttel később B á r á n y M a r a 
kalauzolt el bennünket sokunk számára még 
felfedezetlen területekre. Vízparti növények-
ből /nád, sás stb./ készítettünk bábozásra 
is alkalmas figurákat. 



Nagy élményt jelentett látogatásunk az 
Á l l a m i B á b s z í n h á z b a , ahol 
L á z á r M a g d a dramaturg kalauzolásá-
val megismerkedhettünk a magyar bábszínház 
történetével, a bábműhely titkaival és a 
színpadtechnikával. Látogatásunk befejezé-
séül megnéztük Kipling:"A dzsungel könyve" 
c. előadást, ez betetőzte élményünket. 

Nekünk gyermekkönyvtárosoknak a követke-
ző öt alkalom tette teljessé a tanfolyamot. 
N á n á s i M á r i a , aki a biatorbágyi 
klubkönyvtár vezetője, több nemzedéket ne-
velt bábossá, igazi szakértője e sajátos 
gyermekkönyvtári foglalkozásoknak. A báb és 
irodalom, báb és művészet /népi és képző/, 
báb és zene, báb és mozgásművészet területe-
it kapcsolta össze elméletben és gyakorlat-
ban, a következő formákban: helyzetgyakorla-
tok, etűdök zenére, versfeldolgozások báb-
színpadra. Próbálkoztunk bábkészítéssel is 
ping-pong labdából, filcből, készítettünk 
kúpbábot és marionett figurákat. 

A sikeres tanfolyamért köszönet a szerve-
zőknek, elsősorban F a r k a s L á s z -
l ó n é n a k . A tanfolyam sikerét az is bi-
zonyítja, hogy jószerivel mindnyájan jelent-
keztünk egy most induló tíz hónapos C kate-
góriás báb-tanfolyamra. 

Tompek Lászlóné - Kőszegi Katalin 

Bemutatjuk az Európai Utast 

"Európa e térségének legjobb szellemi 
erői a múltban rendszerint egy-egy bukás, 
vereség után ismerték fel - nemzeti hovatar-
tozástól szinte függetlenül - az együttmű-
ködés törvényszerű szükségességét. 

Mi - a magyar értelmiségiek - most itt 
Közép-Kelet-Európában a változás és a nem 
a vereség pillanatában keresünk társakat 
a kulturális együttműködéshez, a nemzeti 
összefogáshoz. Még mielőtt a régi ellenté-
tek újra megoszthatnák térségünket, sőt, ép-
pen az ilyen tendenciák újjáéledése ellen 
szeretnénk egy olyan szellemi fórumot terem-
teni, ahol az együttműködés, a párbeszéd ma-
gától értetődővé válik." (Részlet az alapí-
tók 1990 tavaszán kelt szándéknyilatkozatá-
ból) . 

Az E u t ó p a i U t a s , az európai 
együttműködés negyedéves folyóirata,tavaly 
év végén indult. A kulturális együttműkö-
dést kívánja elősegíteni elsősorban, de fog-
lalkozik a gazdaság, a történelem és kisebb-
ségvédelem témáival is. 

Az E u r ó p a i U t a s valószínűleg 
legszebb magyar folyóirat. Kiállítása sze-
rint - négyszín nyomós, íves ofszet - olyan, 
mint egy művészeti album. Példányai bármely 
könyvtár értékesebb darabjai közé tartozhat-
nak. 

Az Európai Utas nemzetközi kapcsolatai 
lehetővé teszik, hogy közreműködjék a kul-
turális cserében; évente több találkozót 
szervez az európai, ezen belül a közép-euró-
pai értelmiség számára. 

A szerkesztőség és az Európai Utas Ala-
pítvány kuratóriumának szándéka, hogy a fo-
lyóirat olvasóiból, előfizetőiből, az ér-
deklődőkből megalakítsa az E u r ó p a i 
U t a s K 1 u b-ot. Diákok, olvasókörök, 
klubok részére díjmentesen előadásokat kí-
ván szervezni - a lap írásainak szerzői 
szívesen vennének részt találkozókon, tar-
tanának előadást. Arra is lehetőség nyílik, 
hogy a klubtagok közül egyes érdeklődőket 
eljuttassanak más országokban tartott kul-
turális rendezvényekre. 

Módos Péter 



PARENS LECTIONEM OBLIGAT AM QUERENS 
avagy 

kötelező olvasmányt kereső szülők 

Bizonyítandó, hogy a könyvtártudomány va-
lóban tudomány, leírom rendszertani szempont-
ból a legújabban lelt olvasótípust. Klasszi-
kus olvasáskutató szerzők felfedezték már 
/ld. Halász Béla/, de alfajait nem határoz-
ták meg és adósak a latin elnevezéssel is. 
A szórványosan mindig létező, de rajokban 
csak napjainkban elterjedő használói csopor-
tot nevezhetjük k ö t e l e z ő o l v a s -
m á n y t k e r e s ő s z ü l ő n e k 
/Parens lectionem obligatam quaerens/. El-
terjedési helye kisebb mértékben könyvesbol-
tok környéke, /ott eredményesen irtják/ na-
gyobb mértékben a köz - és tudományos könyv-
tárak vidéke. 

Különböző alfajai ismeretesek, attól füg-
gően, hogy a gyermek az emberré válás mely 
fokán áll. Általános iskolás, középfokú tan-
intézet diákja, főiskolás, vagy egyetemista. 
Külön típust alkot a felvételi vizsgára ké-
szülő gyermek szülője, de határozott különb-
ség mutatható ki, mind a gyermek, mind pe-
dig a szülő neme szerint is. 

K ö n y v e s b o l t i s z ü l ő . Raj-
zás! ideje szeptember eleje, karácsony tája, 
valamint az év utolsó tanítási napja. E cso-
port tagjai elsősorban általános iskolai 
szülők, valamint az elsős és másodikos kö-
zépiskolások szülei. Ebben a csoportban még 
gyakori a páros megjelenés. 

Külön alfaj a középiskola 3. 4. osztályá-
ba járó gyermekek szülei. Kicsit bátortala-
nul, de önálló feladatok megoldására is vál-
lalkoznak. A gyermek határozott parancsára 
hajlandók olvasmánynaplót írni, verset és 
kisprózát elemezni, bár egyes ellenálló tí-
pusok csak a nagy regények elolvasására és 
annak elemzésére vállalkoznak. /Némi minő-
ségromlás észlelhető, ami eddig csak magá-
ra a gyermekre volt jellemző, hogy az utol-
só pillanatban jönnek és a Száz híres regényt 
kérik./ 

Az á l t a l á n o s i s k o l á s 
csoport szép példánya a nagymama, ő készül 
fel, írja a leckét, mert a gyerek sportol, 
zongorázik és hittanra jár. 
A f e l v é t e l i v i z s g á r a 

szükséges irodalom beszerzésére általában 
házaspárok vállalkoznak, nehogy valamelyikük 
hanyagsága miatt maradjon ki a gyermek a tan-
intézetből. Szerencsés esetben az ily módon 
felkészült szülők már könnyen veszik a főis-
kolai, egyetemi vizsgák akadályát is. A té-
telek kidolgozására általában az anyák vál-
lalkoznak, náluk némi önzést is lehet ta-
pasztalni, mert szemmel láthatóan örömüket 
lelik abban, hogy titokban részt vesznek va-
lamiben, amiből kimaradtak. Még élvezik is, 

hogy el kell olvasniuk azt a sok okos köny-
vet. Az anyák tiszteletet árasztanak,ők a-
zért jönnek, hogy a kisdedet mindenképpen 
rávegyék arra, hogy szerezze meg, olvassa el, 
tanulja meg, szinte animális gyöngédséggel 
taszigálják kölykeiket a szellemi vályú felé. 
"Péterke,kérdezd meg'a nénit, ő biztos segít, 
na menj szépen" - mondogatják. 

Az apák élesen elkülöníthető két csoport-
ja a lányos apa és a fiús apa. Ez utóbbi 
friss lendülettel beront és megmutatja an-
nak a hülye gyereknek, hogy kell megszerez-
ni a megszerezhetetlent. Erőszakossága nyers 
és egyértelmű, még a közelmúltból hozott biz-
tonságérzetből táplálkozik, nem hisz a fülé-
nek, ha valami nincs vagy csak helyben olvas-
ható, szívós, nem törik meg, mert példát 
kell mutatnia, egyenes úton megy tovább, 
akár a főigazgatóig. 

A lányos apa ravaszabb, hízelkedőbb és 
sokkal sérülékenyebb. "A lányomnak lesz" 
varázsszóval lép be és a "De hát a lányom-
nak lett volna" megtört hangú nyöszörgésé-
vel távozik. Mielőtt elmegy, még mindenre ké-
pes, az elvetemültje megkísérli ellopni a 
könyvet, a legelvetemültebb szépségemet és 
fiatalságomat dicséri... 

Ha más kutatók más jelenségeket vélnek 
elhatalmasodni, kérem, hogy tudományágunk 
fejlődése érdekében ne hagyják feldolgozat-
lanul tapasztalataikat,hanem tegyék közre 
kutatásaik eredményeit szaklapunkban, a 
Híradóban. 

Havas Katalin 



TDDSz hírek 

i. 

1991 szept. 2-i dátummal Kiss Jenő fő-
igazgató úr véleményezésre adta ki a Fővá-
rosi önkormányzat "Közgyűjtemények" címsza-
vat viselő, a FSZEK-kel foglalkozó anyagát. 

Tekintettel arra, hogy a nevezett anyag 
sem az Önkormányzat Kulturális Bizottságá-
nak, sem pedig a Közgyűlés tagjainak véle-
ményét nem tükrözi, hanem csupán egy, a fő-
polgármester tájékoztatására szóló eszme-
futtatás - tartalmával nem kívánunk részle-
tesen foglalkozni. Két dolgot azonban kény-
telenek vagyunk leszögezni: káros félreér-
tések előidézésére lehet alkalmas egy olyan 
anyag, mely szemmel látható hozzáértés nél-
kül készült. Ezek közül elsősorban a zava-
ró tárgyi tévedéseket emeljük ki,/pl. "93 
egység"-e a FSZEK-nek - mely adatról nem 
deríthető ki, honnan származik/ valamint 
az olyan megfogalmazásokat, mely szerint 
pl. a Közhasznú Információs Szolgáltatást 
a Budapest-gyűjtemény ill. a Szociológiai 
osztály rovására fejlesztették volna vala-
ha is. 

Az ilyen és hasonló, a valóságot nem tük-
röző megállapítások csupán arra alkalmasak, 
hogy egyes munkaterületek dolgozóit egymás 
munkája ellen hangolják. Az "anyagot" ilyen 
megfogalmazásban nem tartjuk vitára alkal-
masnak, mint ahogy elkészítésének célja 
sem ez volt. 

II. 
1991. szept. 11—i értekezletünkre meg-

hívtuk Szabó Béla urat, a Fővárosi önkor-
mányzat Kultúrális Bizottságának tagját, 
hogy tagságunknak részint a fenti anyagról, 
részint pedig a jövő évi költségvetési ki-
látásokról adjon tájékoztatást. 

Napirenden szerepeltek még segélyezési, 
valamint tagfelvételi kérdések. 

dr. Révy Eszter 
TDDSz bizalmi 

KKDSz hírek 

A KKDSz Szakszervezeti Bizottsága janu-
árban jelentős változásokat határozott el a 
szakszervezeti munkában. Intézeti Érdekegyez-
tető Tanács létrejöttét kezdeményezte, amely 
azóta is működik. A Szakszervezet rendelke-
zésére álló pénzeszközök nagyobb hányadát 
segélyezésre fordítottuk és fordítjuk. 

Az alábbi családok részére egyenként 5000 Ft 
nyaralási segélyt tudtunk biztosítani: 
Szamosné Kollár Ágnes 
Góger Róbertné 
Károlyi András 
Popovicsné Nagy Ildikó 
Vidák Jenő 
Ács Tivadar 
Gerbner Mihály 
Papp Józsefné 
Szabóné Sarkadi Zsuzsa 
Kály-Kullai Károly 
Sarkar Maloy Ranjanné 
Czeglédyné Gallyas Gabriella 
Szmollárné Baila Mária 
Szabó Natália 
Barna Istvánné 
Török Györgyné 
Földesiné Ladányi Márta 

A temetkezési segélyt 1200 Ft-ról 2000 
Ft-ra emeltük. A KKDSz Nyugdíjas tagozatá-
nak jóvoltából 3 idős kollégánkat sikerült 
egyszeri jelentősebb anyagi támogatásban ré-
szesíteni . 

A szerencsétlenül járt ausztriai autó-
buszon utazott nyugdíjas kollegánk, Drechs-
ler Ágnes részére a KKDSz Nyugdíjas Alapít-
ványához fordultunk segítségért. Külön mun-
kanélküli alapot létesítettünk, melyből 
s a j n o s már segélyezni is kellett egy 
volt kollegánkat, aki 15.000 Ft-ot kapott 
kézhez. 

Tavasszal nagysikerű kedvezményes mosó-
porakciót szerveztünk. Júniusban óriási meny-
nyiségű - 11.300 kg-nyi - cukor került szét-
osztásra igen olcsó áron (37 Ft/kg). 

Ezen a nyáron is megújítottuk a Velencei-
tónál lévő 3 szobás bérleményünket. Intéz-
ményünk átvállalta a 170.000 Ft-os bérleti 
díjat, így lehetőségünk nyílt arra, hogy 
a befizetett összeg (200 Ft/szoba) a szak-
szervezeti kasszába kerüljön. Hat turnust 
indítottunk hetes, ill. kéthetes váltásban. 
Dolgozóink főleg a hetes turnusokat vették 
igénybe. így 22 családnak sikerült üdülést 
biztosítani Velencén. A KKDSz részéről 26 db 
(63 fős) beutalót kaptunk, 2 család Király-
réten üdült. Itt hívom fel kollegáim figyel-
mét, hogy a Fővárosi önkormányzat által üze-
meltetett üdülőkről a 118-6066 számú telefo-
non lehet érdeklődni. 

Szakszervezetünk tagjai közül szabad szer-
veződésben megalakult a főkönyvtárvezetők 
külön csoportja (vezetője: Kovács Györgyi). 

A munkavállalói nyilatkozatot 250 tagunk 
írta alá. 
Felmérésünk alapján a KKDSz összlétszáma: 

dolgozó 250 fő 
nyugdíjas 230 fő 
GYED 50 fő 
összesen: 530 fő 

Vass Éva 
SzB elnök 



HÍREK 

Nyilvánosság 

Igazgatóságunk a F ő v á r o s i ö n -
k o r m á n y z a t K u l t u r á l i s 
B i z o t t s á g á n a k kérésére je-
lentést készített a FSZEK jelenlegi és jö-
vőbeli céljairól, feladatairól. Az ismerte-
tőt több melléklettel /pl. Stratégiai terv, 
új Használati Szabályzat/ szeptemberben meg-
küldte az önkormányzati képviselőknek. 

K ö l t s é g v e t é s ü n k szerke-
zetének változtatásáról, a gazdálkodás /de/-
centralizációs kérdéseiről kezdett új tanács-
kozássorozatot a kibővített H á l ó z a t i 
T a n á c s és D e á k S á n d o r gaz-
dasági igazgató. 

A Magyar Távközlési Vállalat (illetve a 
Videotex szolgáltató csoport) a jövőben elő-
fizetési díjat szed az eddig ingyenes video-
tex-szolgáltatásért. Folynak a tárgyalások: 
a FSZEK közérdekű (közhasznú) információszol-
gálata/!/ részére szeretnénk kieszközölni a 
további térítésmentességet. 

Azt már mindenki tudja, hogy a b e -
i r a t k o z á s i d í j a i n k a t au-
gusztus 1-től felemeltük. Azt azonban talán 
nem, hogy egyidejűleg fontos lépést tettünk 
a FSZEK egységesülése felé: a központi könyv-
tárban érvényes hálózatban történt beirat-
kozás; és viszont. 

Folynak a kísérletezések a b u s i n e s s 
l i b r a r y kiépítésével mind a VIII. ke-
rület Kálvária téri könyvtárában, mind a VI. 
kerületi főkönyvtárban. Az ősszel remélhető-
leg beindul itt is, ott is. 

Befejeződött a III. kerületi főkönyvtár 
egykori gyermekrészlegének családiasítása. 

A felújítás után szeptember 2-án meg-
nyílt az V. kerületi Királyi Pál utcai ket-
tős fiók. 

A különböző kiírású /MKM, Fővárosi és 
kerületi önkormányzat/ p á l y á z a t o -
k o n könyvtáraink igen sok támogatást 
nyertek: összesen majdnem 3 millió forintot! 
A legjelentősebb siker a III. kerületé /I 
millió 550 ezer forint/; utána következik 
a XI. kerület /420 ezer/, valamint a VII. 
/200 ezer/. Minden sikeres pályázónak gra-
tulál a Nyilvánosság 

összeállítója: Somogyi József 

Személyi hírek 

Ú j m u n k a t á r s a k 
Dévai Katalin könyvtáros, XVI. ker. fő-

könyvtár, Kiss Katalin könyvtáros, XIX. ker. 
főkönyvtár. 

Á t h e l y e z é s 
Dr. Bardócz Antalné főmunkatársat a 

Számítógépes osztályról a Kölcsönzési és 
raktározási osztályra, Dr. Bartos Éva könyv-
tárvezetőt a VII. ker.-bői a Központi könyv-
tárba oktatási felelősnek, Dr. Csománé Kő-
szegi Annát a XI/3. fiókkönyvtár vezetőjé-
nek, Cziboly Józsefné h.osztályvezetőt a 
Kölcsönzési és raktári osztály vezetőjének, 
Fügediné Csóri Ágnes a VII. kerületi könyv-
tár /Rottenbiller utca/ vezetőjének, Juhász 
Ágnes könyvtáros a XIII. kerületből a VIII. 
ker. könyvtárba, Szecsei Lászlóné a XVI. 
ker. főkönyvtárban igazgatói kinevezést ka-
pott, Tamás Tibor a Központi könyvtár Tájé-
koztató osztályáról a Szociológiai dokumen-
tációs osztályra, Vargáné Nánási Mária a 
Szociológiai dokumentációs osztályról a III. 
ker. könyvtárba. 

N y u g d í j b a v o n u l t a k 
Dr. Kolozsvári Bálintné könyvtáros, 

Reguli Ernő csoportvezető, Központi Könyv-
tár Tájékoztatási osztály, Scholtes Lucia 
Mária, a XVIII/1. fiókkönyvtár vezetője, 
Szentpéteri Csaba könyvtáros. 

Szalai Ágnes nyugdíjba menetele alkal-
mából ezúton köszön el minden kedves kol-
légájától. 

S z ü l e t é s 
Csányiné Papp Györgyinek /Helyettesíté-

si csoport/ Dorottya nevű kislánya, Len-
gyelné Mészáros Katalinnak /XI/6. sz. fi-
ókkönyvtár/ Dániel nevű kisfia született. 
A szülőknek és a kicsinyeknek jó egészséget 
kívánunk! 

K i t ü n t e t é s e k 

K a t s á n y i S á n d o r , az Olva-
sószoltálati főosztály vezetője SZABÓ ERVIN 
díjat kapott, 

S c h o l t e s L u c i a M á r i a 
nyugdíjbavonulás alkalmából főigazgatói 
dicséretben részesült. 



Dr. Forgács Zsuzsa 
1937 - 1991 

Rónai Andrásné 
Forintos Eszter 

1945 - 1991 

Ismét eltávozott közülünk törzsgárdánk 
egyik tagja. Eredetileg gyermekorvosnak ké-
szült, majd miután nem sikerült bejutnia az 
Orvosi Egyetemre, adminisztratív munkát vég-
zett a Nemzeti Banknál és a Szivárvány Áru-
házak Központjában. 1968-ban lett könyvtá-
runk dolgozója, s rövidesen az olvasószol-
gálatra került. Egy időben ő vezette a köl-
csönzést. Az eddigi kenyérkereső munkák u-
tán itt hivatásra talált. Az olvasó szent 
volt számára. Miután pedig az olvasószolgá-
lati munkában az egész könyvtár tevékenysé-
ge realizálódik, az egész intézményt magáé-
nak érezte. 1984 óta a Budapest Gyűjtemény-
ben dolgozott. Itt is akkor volt leginkább 
elemében, amikor az olvasókkal került kap-
csolatba és módja volt a segítségnyújtásra. 

Az egyetem esti tagozatán megszerzett 
magyar-történelem szakos diplomáját 1989-ben 
"Summa cum laude" minősítésű doktorátussal 
koronázta meg. Disszertációját azokról a 
Nagy Francia Forradalom idején megjelent 
röpiratokról írta, melyek 1945 után kerül-
tek a gróf Károlyi család fóti könyvtárából 
központunk állományába. A tanulmány nyomta-
tásban is megjelent. Ugyancsak megjelent -
könyvtárunk kiadásában - a francia forrada-
lom grafikus ábrázolásaiból általa összeál-
lított dokumentumgyűjtemény is. Lapjait a 
jubileum tiszteletére könyvtárunk lépcsőhá-
zában is kiállítottuk. 

Hosszú időn keresztül tagja volt intézmé-
nyünk Társadalombiztosítási Tanácsának. Tár-
sadalmi munkája ugyanolyan fontos volt szá-
mára, mint könyvtárosi hivatása. Igyekezett 
segíteni, ahol csak lehetett, s ha a szűkös 
keretek miatt erre néha nem volt lehetőség, 
ez lelkileg mindig nagyon megviselte, ugyan-
így könyvtárunk sorsa, gondjai is sokat fog-
lalkoztatták, s e problémák nem szűntek meg 
számára a munkaidő végeztével. 

A váratlanul rátörő betegség gyorsan vég-
zett vele. Valószínűleg sok szenvedéstől 
szabadult meg. 

Az élet pedig megy tovább, a város tele 
van emberekkel, csak ő nincs közöttük: ezt 
nagyon nehéz felfogni és megszokni. 

Indali György 

Amitől régóta féltünk, augusztus 20-án 
bekövetkezett, Eszter meghalt. 

Évek óta tudtuk, hogy halálos kór támad-
ta meg. 

Eszünkkel felfogtuk a tényt, de érzelmi-
leg elutasítottuk. Vele együtt reményked-
tünk, ha az orvosok nem is tudnak segíteni, 
segíteni fog az erős akarat, az élet szere-
tete. És Eszter nagyon szeretett élni. Ra-
jongott mindenért, ami szép volt. Szerette 
a természetet, a művészeteket, szeretett 
utazni, világot látni, moziba, színházba, 
hangversenyre járni, környezetét meghitté, 
barátságossá tenni, derűt varázsolni a kö-
rülötte levőknek. 

15 évet dolgozott velünk Kőbányán. Eb-
ből az utolsó öt évben már súlyos beteg 
volt, de olyan kemény tartással, lelkierő-
vel viselte sorsát, végezte munkáját, hogy 
aki nem tudott betegsegéről, nem vehetett 
észre rajta semmit. Nagyon tiszteltük. Most 
gyászoljuk, és mi is Ovidius szavaival bú-
csúzunk: 

"A lélek nem ismer halált, 
előbbi székhelyét elhagyván 
új lakást kap s tovább él!" 

Tverdota Miklósné 

Lendvai Istvánné 
1927 - 1991 

Lendvai Zsuzsika váratlan halálával 
olyan embert veszítettünk el, aki életével, 
életfelfogásával példát mutatott sokunknak. 

Ösztönösen élt benne a jóra való hajlam, 
mindig tette, amit tennie kellett, munkahe-
lyén és otthon egyaránt. Háttérben húzódva, 
szerényen, szívósan. Voltak gondjai és ne-
hézségei szép számmal, de ezeket türelem-
mel fogadta, sőt derűvel védekezett elle-
nük. 

Hirtelen halálát döbbenten fogadtuk -
máris nagyon hiányzik. 

"Nem volt nagy és kiváló, 
Csak szív, a mi szívünkhöz 
közelálló." 

/Kosztolányi/ 
Fekete Károlyné 


