
MOZAIKOK A JELENTÉSEKBŐL 

A dokumentumkölcsönzési vagy -forgalmi 
mutatók nem mindig relevánsak, ha például 
figyelembe vesszük a növekvő lelőhely-tájé-
koztatási tevékenységet... 

A forgalom visszaesése részben a fentem-
lített okokra vezethető vissza, részben a 
hosszabbítások és előjelzések növekvő száma 
bizonyítja a szerzeményezésben fennálló anya-
gi korlátok és az igények közötti arányta-
lanságot . 

(KESZ) 

Az elmúlt év azt bizonyította, hogy a fő-
város lakóinak fokozódó mértékben van szük-
ségük a Központi Könyvtár szolgáltatásaira. 

A kölcsönzés céljából beiratkozok száma 
1300-zal nőtt (14%), a kölcsönzők száma az 
év során 12 ezerrel (24%), az összes látoga-
tók száma 23 ezerrel (18%), a kölcsönzött 
dokumentumok száma 27 ezerrel (24%) emelke-
dett. 

A fenti számok a k i e l é g í t e t t 
olvasói igényeket tükrözik. A ki nem elégí-
tett kérések száma a fentieknél sokkal gyor-
sabban növekszik, és jelenleg már elvisel-
hetetlenül magas. 

A magunk részéről három olyan eszközt 
látunk, melyek e g y ü t t e s alkalmazá-
sával az összeroppanás elkerülhető: 

1. A szabadpolc következetes továbbvite 
le. 

2. Mielőbbi komplex gépesítés, az egyes 
munkafolyamatok részleges gépesítésének azon-
nali elkezdése. 

3. Az állománygyarapítás terén az alapjai-
ban megváltozott dokumentumhasználati nagy-
ságrendek és arányok figyelembe vétele. 

(Olvasószolgálati főosztály) 

A könyvtárlátogatókat sokkal könnyebb el-
veszíteni, mint megszerezni! Ezt bizonyítja 
a pestújhelyi olvasóközönség. Amíg ezen a 
területen a régi főkönyvtár és gyermekrész-
lege évek hosszú során 2-2,5 ezer olvasót 
látott el, az újból megnyitott fiókkönyvtár 
egy év alatt csak ezek egynegyedét tudta 
visszaszerezni. 

(XV. kerület) 

A beszerzési árakon kívül a közlekedés 
drágulását is figyelembe véve: növekvő szük-
ség van '(ennyi) közművelődési könyvtárra. 

(I. kerület) 

Az 1992-es évet a CD kölcsönzők számának 
hihetetlen nagy növekedése jellemezte. Amíg 
1991-ben 1414 CD kölcsönzőt regisztráltunk, 
a múlt évben ugyanez az adat: 3401 fő. 

(IV. kerület) 

Kossuth Lajos utcai fiókunk 1992-ben 7 
hónapig zárva volt, ennek ellenére kerüle-
tünkben az összes beiratkozott olvasó csak 
156-tal volt kevesebb, mint az előző évben. 

(XIX. kerület) 
Egy kolligátumba kötött, impresszum nél-

küli nyomtatványban ősnyomtatványt sikerült 
azonosítanunk. 

Ezzel ismert ősnyomtatványaink száma 60-ra 
emelkedett. 

(Ritkaságok és Kéziratok Gyűjteménye) 

A gyarapodás nyelvek szerinti megoszlá-
sa: 

1992-ben csökkent a magyar nyelvű doku-
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mentumok aránya, nőtt az angol és német 
nyelvű dokumentumoké. 

(Szerzeményezési és Feldolgozó Osztály) 

A szerzeményezéssel elsődleges szempont 
volt az olvasói igények figyelembe vétele 
és a könyvek "frissessége. "Éppen ezért, 
könyveink nagyobb részét a gyorsaság fon-
tossága miatt, a Könyv és Kulturcikk Nagy-
ker. Vállalatnál, illetve a megjelenés ide-
jében készpénzes vásárlással oldottuk meg. 
így a megjelenést követő napokban olvasóink 
már a könyvtárban is hozzájuthattak az új-
donságokhoz . 

(XVI. kerület) 

Az 1991.december 27-én indult Kassák 
könyvtár mellé belépett: 

- 1992. április végén a Füredi könyvtár, 
- 1992. október végén a Bosnyák utcai 

könyvtár. 
(XIV. kerület) 

Elkezdhettük a Karinthy F. úti könyvtár 
felújítását, szolgáltatásainak újragondolá-
sát, az állomány felfrissítését, a belső te-
rek átalakítását. 

(XI. kerület) 

Elkészült a FSZEK Számítógépesítési Kon-
cepciója és ennek megfelelően megkezdődött 
a központi könyvtárban a lokális hálózat ki-
alakítása. 

(Számítógépesítési Osztály) 

A Szociológiai Dokumentációs Osztály szá-
mára az 1992-es év újabb nehéz esztendőt je-
lentett. 

A lemaradások pótlására és a szolgáltatá-
sok szinten tartására irányuló törekvésünk 
és az újból és újból felbukkanó számítógé-
pes problémák közötti mérkőzés az utóbbiak 
lehengerlő győzelmével zárult. 

(Szociológiai Dokumentációs Osztály) 

A számítógépesítési folyamat megindítása 
nem csupán eszközváltást jelentett... újra 
körvonalazni kellett... milyen helyet tölt-
het be tevékenységünk a központi hálózatban, 
a kerületi helyismereti információszolgálta-
tásban és a főváros önkormányzatának terve-
zett informatikai rendszerében. 

(Budapest Gyűjtemény) 
A legnagyobb keserűség számunkra a gyer-

mekállomány botrányos visszafogott fejlesz-
tése. Három egységbe összesen 78 kötet gyer-
mek és ifjúsági szépirodalmat tudtunk csak 
vásárolni. A kompromisszumot évről évre meg 
kell kötnünk: vagy szakkönyvet vásárolunk, 
amely az elavult régi helyére kerül , vagy 
igen drága képes és időnként az árához mér-
ten alacsony színvonalú gyermekkönyvet. 

(XXII. kerület) 

Általában jellemző a kerületben a gyer-
mekolvasói létszám zuhanása: kevesebb a gye-
rek, a televízió és a videózás előtérbe ke-
rülése, az iskolák passzivitása, az erőtel-
jes propaganda és szervezés hiánya ... 

(II. kerület) 

A csoportos foglalkozások száma 1992-ben 
176 volt. 

(X. kerület) 

Kiemelt figyelmet - tartalmi munka tekin-
tetében prioritást - kapott a gyermekkönyv-
tári munka. 

A fiókkönyvtárban 216 könyvtári órát és 
egyéb csoportos foglalkozást tartottunk. 

A Pesti úti fiókkönyvtárban 82 tanítási 
órát és 35 videóval színesített foglalko-
zást tartott a könyvtáros. A dramatikus ját-
szóház 50 foglalkozáson és 10 előadáson nyúj-
tott élményt a gyerekeknek. 

(XVII. kerület) 

Az 1992-ig bevezetett szolgáltatások - a 
házhozszállítást kivéve - természetesen ol-
vasóink rendelkezésére álltak. 

(V. kerület) 

1992 februárjára partnerünkkel, a KFTK 
Kft-vel sikerült meghatározni üzleti tájé-
koztató és tanácsadó szolgálatunk szintjeit, 
elindultak a különböző ingyenes tanácsadá-
sok, folyamatosan szerzeményeztük és dolgoz-
tuk fel az együttműködés értelmében beérke-
ző dokumentumokat. Két hónapos munka után 
azonban a partnerünk szerződésszegése követ-
keztében... az együttműködést megszüntettük. 
... A Magyar Gazdasági Kamara támogatásával 
szerencsére nem kellett lemondanunk erről a 
szolgáltatásról. 

(VI. kerület) 

Az önkormányzati anyagok lefűzése, a leg-
fontosabb információk kigyűjtése (fogadóórák, 
képviselői körzetek stb.) megtörtént. 

...A vállalkozásinformációs alapítvány 
által biztosított anyagi forrásból tudtunk 
az idén is e témában könyveket, folyóirato-
kat vásárolni. 

(VIII. kerület) 

A mentálhigiénés segítő szolgálat működé-
se: 

Telefonhívások az ország egész területé-
ről érkeznek (hetente átlag 10-15 hívást 
jegyzünk). 

(V. kerület) 

Folytatjuk! 

összeállította: 
Somogyi József 



RÉGIÓ VAGY RÉGIÓ - EZ ITT A KÉRDÉS ? 

Változtatni pedig kell, mert ez viszi elő-
re az "üzletet", illetve a szolgáltatást, 
mert megírták az átvilágítok, és mert külön-
ben is 10 évenként szokás. Ami pedig a régi-
ót illeti, ez ráadásul alulról induló kezde-
ményezés is volt a nyolcvanas évek vége felé. 
(Több tanulmány született ebben az időben. 
Talán ekkor került előtérbe a menedzser könyv 
tár-vezető fogalma Havas Katalin jóvoltából.) 

De valóban ilyen lovat akartak a régi kez-
deményezők, és ilyent akarnak most azok, akik 
szükségét érzik valamilyen szervezeti válto-
zásnak? 

Az első és legfontosabb kiindulási szem-
pont az lehet, hogy a FSZEK egy és osztha-
tatlan közművelődési szolgáltatás, amelynek 
hálózati szerkezete van,és behálózza a fővá-
ros terülátét. Ahhoz, hogy egy hálózat jól 
és színvonalasan működjön, az kell, hogy 
szervezete rugalmas legyen, egységes de sok-
arcú, nyitott a többi egység felé; tudjon 
benne mindig mindenki mindenkivel együttmű-
ködni. És az kell, hogy mindezt tudják is ró-
la azok, akik használják és fenntartják. Eh-
hez meghatározott elv és egy biztosan, jól 
működő centralizált háttér szükséges. 

Miután ez a háttér sosem volt meg igazán, 
talán ennek megszervezése lenne az első fel 
adat. Ennek hiányában a kerületi főkönyvtá-
ri rendszer kialakulásakor egy-egy kerüle-
ten belül próbálták meg kialakítani a hát-
tereket. Az, hogy a kerületek együttműköd-
tek, mert saját érdekük gazdaságilag is ezt 
kívánta, - ezt a felsőbb vezetés biztosan 
az információáramlás hiánya miatt nem tudja. 

Persze az is igaz, hogy többel jobban le-
het gazdálkodni és mégtöbbel mégjobban. így 
lehet fő cél a centralizálás, de akkor mi-
ért kell közbeiktatni még egy lépcsőfokot, 
a régiót? És azzal is számolni kell, hogy 
a kerületeknek, miután önálló gazdasági 
egységek lettek, kialakult önálló gazdálko-
dási tudatuk. (Ezek után másnak kell kiala-
kulnia, pl. rokonszenvnek a centralizálás-
hoz) . 

Persze a gazdasági önállóság bevezetése 
akár egy demokratikusan működő hálózati for-
mát is eredményezhetne. Igaz, így a Központ 
rosszabbul jár, mert nem lenne miből gazdál-
kodnia'. Újra lehet minden intézményt szer-
vezni, hogy jobb és mégjobb legyen, de je-
len esetben nem tudom, hogy jobb-e a kabá-
tot újragombolni, vagy végre már egy jó ka-
bátot kellene szabni. 

Az új szervezet kialakításánál mindenkép-
pen figyelmen kívül kell hagyni a személye-
ket, mert egy szervezetet munkafolyamatokra, 
tevékenységekre, esetleg jól irányítható te-
rületekre kell kialakítani,s ezután követke-
zik a személyi kérdés,és nem fordítva. 

A régióvezetők kiválasztása kizárólagosan 
nyílt pályázat útján történhet, hiszen má-
sok is lehetnek alkalmasak vagy alkalmasab-
bak a vezetésre, mint a jelenlegi főkönyv-
tárigazgatók. 

A jelenlegi rendszerre viszont nem lehet 
ráolvasni minden rosszat, ami valójában nem 
is a rendszer hibája. És talán nem kellene 
azokat bántani, akiket meg akarunk győzni az 
újragondolás szükségességéről, és akiknek 
egyébként az is köszönhető, hogy vészhely-
zetben sokszor kihúzták a FSZEK kátyúba ju-
tott szekerét. Nem a kerületi igazgatók hi-
bája, ha túldotáltak, de az sem, ha alkal-
matlanok a rájuk bízott feladat megoldásá-
ra. A főkönyvtárigazgatókat ugyanis felsőbb 
vezetés dotálja, nevezi ki és ellenőrzi. Ha 
az arra alkalmatlanokat nem váltották le idő-
ben, nem ellenőrizték megfelelően, és a ki-
nevezéseknél nem voltak körültekintőek, ak-
kor most ezeket hibaként feltüntetni másnál 
nem szerencsés dolog. 

A 22 egység ellen szóló érv talán az le-
het, hogy 22 igazgatóval nehezebb együttmű-
ködni, mint hattal. De vajon átgondolták-e 
szervezéselméletileg, hogy lehet érdemben 
15 könyvtárat vezetni? 

Mert; 
89 / 6 = 15 15 k v t 

fő 
Az elképzelt és a valóságos szervezés telje-
sen más. Ha nem félmegoldást akarunk, gyor-
san összetákolt szervezeti-működési szabály-
zatot, akkor ez ügyben is komoly számításo-
kat kellene végezni nemcsak gazdasági téren. 
Hiszen ha a felsőbb vezetés nem bírt 22 egy-
séggel, akkor 15-tel sem lehet jobban bírni 
egy szinttel lejjebb. 

Az elvárásokkal ellentétben a régióigaz-
gatók saját régiójuk érdekét fogják képvi-

Számunk illusztrációi az 500 éves Schedel 
Krónikából valók. 



selni, mert ez a kötelességük (akár a többi 
régió ellenére is.) A bevételérdekeltség elin-
dította a farkastörvényeket és a szabadver-
senyt a könyvtárak és kerületek között. Ez 
alól a régiók sem lesznek kivételek. Ez nem 
szolgálja majd az egész FSZEK hálózati érde-
két. 

A kis és a nagy kerületek érdekellentéte 
talán megszűnik, de a kis és nagy könyvtáré, 
bármilyen rendszer is legyen, megmarad. Ezt 
soha nem lehet számításon kívül hagyni, ha 
tetszik, ha nem. 

Ami a sokat emlegetett piramist illeti: 
a régióvezető csak egy beépített lépcső le-
het, mert különben a szervezetből adódóan 
elveszti az irányíthatóságát és elszakad 
a valóságos gyakorlattól, ami a hálózat, a 
szolgáltatás rovására mehet. Nem hiszem, 

hogy ez a piramis lelapítása lenne, hiszen 
a mostani szervezetben nincs is piramis. 

A részletekben lakik az ördög és ha bár-
milyen újraszervezés történik, legyen az 
régió vagy régió, akkor apró részletesség-
gel ki kell dolgozni a háttérmunkálatokat 
minden apró részletig, így a szerzeményezés 
és az állomány-nyilvántartás minden problé-
máj át. 

Végül, az egyik legnagyobb aggályom: ami 
az egységes hálózatot és a régiókat illeti, 
lehet, hogy nem egy hálózat lesz a FSZEK-ből, 
hanem hat kicsi. 

A gazdasági háttér hiányát pedig nem old-
ja meg semmilyen újfajta átszervezés. 

Kovács Györgyi 

Február tizenharmadikán az Országgyűlés 
megszavazta a szakszervezeti törvényt. Há-
rom időmódosítás után vélhetőleg végleges 
a döntés, hogy 1993 május 21-én intézeti 
k ö z a l k a l m a z o t t i t a n á -
c s o t választunk. 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, 
hogy közvetlen szavazó helyiségnek minősü-
lünk majd, így nem kell külön elmenni az 
országos szavazásra, hanem a közalkalmazot-
ti tanács megválasztásakor leadhatjuk állam-
polgári voksunkat is a TB szavazásra. 

A Kjt. minden intézmény számára kötele-
zővé teszi a közalkalmazotti tanácsválasz-
tásokat, mi nagyságrendünkhöz igazodva 11 
fős tanácsot választunk. 

Az első választást a helyi érdekképvi-
seleti szervezetek kezdeményezték és szer-
vezték meg a paritásos alapú bizottság fel-
kérésével. A munkáltatónak ebben még bele-
szólási joga sem volt, viszont minden fel-
tételt biztosítania kell a szavazás előké-
szítésére és korrekt lebonyolítására. Ná-
lunk öt fős szavazási bizottság működik. 
A j e l ö l é s é s k o r t e s k e -
d é s s z a k a s z a 

Jelöltállításra az intézményben működő 
két szakszervezetnek van joga. Csak olyan 
munkatársakat jelölhetnek, akik írásban is 
nyilatkoznak arról, hogy a szakszervezet 
égisze alatt vállalják a jelölést. 

Joga van bárkinek önjelöltként is indul-
ni, ez esetben azonban a munkatársak tíz 
százalékának aláírásával kell igazolni (de 
legkevesebb ötven fővel), hogy bizalommal 
vannak iránta. 

Minden szervezetnek és önjelöltnek joga 
van korteskedést folytatni az előkészítő 
szakaszban. 

Három héttel a szavazás előtt a bizott-

ság lezárja a jelöléseket és elkészíti a 
szavazólistát. 

A szavazás akkor érvényes, ha a dolgo-
zóknak legalább ötven százaléka, plusz egy 
szavazó érvényesen adta le a voksát. 

Bizottsági tagnak tekinthető, aki a leg-
több szavazatot kapta (de minimálisan a sza-
vazatok 50%-a szükséges hozzá.). A szavazást 
összekötik a s z i m p á t i a v á l a s z -
t á s s a l is. Ez úgy történik, hogy a 
szakszervezeti jelöltekre leadott szavaza-
tokat összesítik és a jelölő szakszerveze-
tek javára írják. Amelyik szakszervezet az 
összes szavazat 66 százalékát megkapta, az 
k i z á r ó l a g o s r e p r e z e n t a -
t í v szakszervezetnek minősül és egymaga 
jogosult a kollektív szerződés megkötésére 
azaz az érdekképviseleti-jog érvényesítésé-
re. 

A m i t m é g j ó t u d n i : 
Az első bizottságot egy évre választjuk, 

majd ez után minden harmadik évben lesz vá-
lasztás. (A további alkalmakkor a szavazást 
már a közalkalmazotti tanács kezdeményezi és 
szervezi.) 

Mivel a Kjt értelmében ez a közalkalma-
zotti tanács a munkáltatóval szemben kizá-
rólagosan érvényesítheti a szakmai érdek-
képviseletet, komoly a tét. Részben egzisz-
tenciális és szakmai létünkről van szó. 
Ezért - legalább is saját meggyőződésem sze-
rint - nem szabad, hogy szakszervezeti, vagy 
csoportérdekek domináljanak, hanem olyan ér-
tő, szakmailag kompetens személyekre kell 
tenni a voksunkat, akikben a szakmai hozzá-
értés mellett az emberi és szociális érzé-
kenység is kitapintható. 

A választás további tudnivalóit már a 
szavazási bizottság fogja ismertetni. 

Maruszki József 

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSVÁLASZTÁS 



ÖTSZÁZ ÉVES A SCHEDEL KRÓNIKA 

Idén lesz fél évezrede annak, hogy a né-
metországi Nürnbergben megjelent egy gazda-
gon illusztrált, folioméretű nyomtatvány, 
mégpedig két különböző kiadásban. A latin 
nyelvű kiadvány 1493. július 12-én látott 
napvilágot, a német fordítás - nürnbergi 
dialektusban - december 23-án követte. 

Az Anton K o b e r g e r nyomdájában 
készült ősnyomtatvány a Hartmann S c h ä -
d e l világkrónikája volt, a L i b e r 
c h r o n i c a r u m illetve a D a s 
B u c h d e r C h r o n i k e n . 

A könyv az emberiség történelmét tárgyal-
ja a világ teremtésétől kezdve a maga korá-
ig. A szerző a genézis bemutatásával kezdi 
a művét, mely után a világtörténelem a bib-
liát követve Ádám életével indul, és a te-
remtés hét napjának megfelelően hét korszak-
ra tagolódik. A hatodik korszak Jézus életé-
től a krónika koráig terjed, a hetedik pedig 
a világ végéig tart, mely az Antikrisztus 
megjelenésével veszi kezdetét. 

Természetesen nemcsak a bibliai események 
szerepelnek bennük, hanem az egész akkor is-
mert világ földrajzi leírása és történelme, 
főként városok és történelmi alakok későgót 
stílusú, fametszetes ábrázolásával. A szem-
léltetést két térkép, egy világ- és egy Né-
metországot bemutató térkép teszi teljessé. 

De ki volt hát krónikánk szerzője, ponto-
sabban összeállítója, kinek neve sem a kia-
dással kapcsolatos szerződésekben, sem a mű 
kolofonjában sem szerepel! Kilétét csupán a 
latin kiadás a hetedik fejezetének végén árul-
ja el. 

Hartmann S c h e d e 1 (1440-1514) Nürn-
bergben született, Lipcsében és Padovában ta-
nult. A polihisztor műveltségű orvosdoktor 
1484-ben szülőhelyén városi orvos lett. Egy 
évvel később elhunyt rokonától nagy könyv-
tárat örökölt, melyet sajátjával egyesített. 
Tulajdonképpen annak a nürnbergi "korai hu-
manizmus"-nak a képviselőjeként tarthatjuk 
számon, melyet olyan nevek fémjeleznek, mint 

a krónika mecénásai: Sebald Schreyer és Se-
bastian Kammermeister; a már említett nyom-
dász Anton Koberger; a kozmográfus Hieromy-
nus Münzer; a mű második kiadásának szövegét 
revideáló Konrád Celtis, a költő. Külön kell 
megemlíteni a krónika két illusztrátorát, 
Michael Wolgemut-ot, Dürer mesterét és Wil-
helm Pleydenwuff-ot. 

E két utóbbi névvel el is érkeztünk ah-
hoz, hogy nekünk magyarok számára miért oly 
páratlan értékű ez a németországi ősnyomtat-
vány. A könyv 138-139. oldalán egy 24,3 x 
32,5 cm nagyságú, két dúcról nyomtatott vá-
roskép látható. A fametszet Budát ábrázolja. 
Ez Budának legkorábbról ismert látképe. Mai 
ismereteink szerint nagyon valószínű, hogy 
a veduta közös műve a két illusztrátornak. 

A krónika több, mint száz városképének 
nagyobbik része a középkori hagyomány sze-
rint nem egy várost, hanem "a" várost mu-
tatja be. Ugyanez a kép gyakran más és más 
aláírással jelenik meg. (Ez egyébként nem-
csak a városábrázolásokra vonatkozik!) Har-
minckét veduta esetében, köztük Budáéban, 
valószerűnek fogadható el az ábrázolás. A 
fametszet előképét jelentő és minden bizony-
nyal helyszínen készült rajznak jóval ko-
rábban kellett készülnie a könyv megjelente-
tésénél. A datálás azon alapszik, hogy a 
Mátyás-torony a Nagyboldogasszony templomon 
már 1470-ben elkészült, a képen pedig még 
nincs befejezett tornya a templomnak. A mö-
götte látható torony egy másik templomhoz 
tartozik, mely legvalószínűbben a domonko-
sok temploma volt. A kép eredetijének tehát 
Mátyás király korában kellett készülnie. 

Magának a kompozíciónak felvételi pontja 
ideális. Nincs olyan pont a valóságban, ahon-
nan mindazt és úgy lehet látni, amit és aho-
gyan a krónika láttatja. 

Buda és Pest régi városképeit kutató Ró-
zsa György szerint a kiterjedt üzleti kap-
csolatokkal rendelkező nyomdász, Anton Ko-
berger beszerezhette a városok reális lát-
képeit. Budán is lehettek megbízottai. 



Az ábrázolás hitelességét mind a régésze-
ti ásatások eredményei, mind pedig az írás-
beli forrásanyagokkal való összevetések egya-
ránt bizonyították. 

Könyvtárunk Budapest Gyűjteményében megta-
lálható az eredeti latin nyelvű kiadás tel-
jes példánya XIX. sz.-i bőrkötésben, réz kop-
tatókkal. Az első levél verzóján "Budapest 
székes főváros könyvtára" feliratú bélyegző 
olvasható, 1897-es bejegyzett évszámmal és 
2296. folyószámmal ellátva. Ez azt jelenti, 
hogy már a FSZEK alapját képező, a fővárosi 
levéltárban őrzött gyűjteményben megvolt. A 
kötéstábla belső oldalán az antikvárius 
Ranschburg 1885-ből származó becslése: 1000-
1200 korona. 

ősnyomtatványaink között a krónikának egy 
1496-ban Augsburgban, Hans Schönsperger nyom-
dájában nyomtatott német nyelvű "kalózkiadá-
sát" is őrizzük.E kiadásban is a fentebb em-
lített bélyegzőt, évszámot, valamint a 2298. 
folyószámot fedezhetjük fel. 

Az eredeti példányon a gyűjteményt ismer-
tető bemutatások alkalmával, a mindig ugyan-
azon a helyen való kinyitogatások következ-
tében, a Budát ábrázoló két lap középen el-
szakadozott egymástól. A restaurálás paran-
csolóan szükséges feladattá vált. 

Sipos György 

MUZEÁLIS ÁLLOMÁNYUNK MEGÓVÁSA 
Örömök és gondok 

Raktárainkban a legszerényebb becslések 
szerint is százával állnak az olyan megron-
gált, elhasználódott kötetek, amelyek javí-
tása, új rákötése különleges szakképzettséget 
és felszerelést igényel. Korábban mintegy 
évi 100-140.000 Ft-os kerettel gazdálkodva 
muzeális állományunknak csak a legértékesebb 
és a leginkább rászoruló példányait tudtuk 
külső restaurátor kezébe adni: ez évenként 
10-15 kötet restaurálását jelentette. 
1989-ben nagy előrelépést jelentett h á z i 
r e s t a u r á t o r m ű h e l y ü n k 
felállítása a Baross utcai nyomdánk szomszéd-
ságában, ahol restaurátor képzettségű könyv-
kötőnk, W e i g e l J ó z s e f , ha nem is 
teljes munkaidejében, de hozzákezdhetett a 
munkához. Elsősorban olyan kisebb hibák ki-
javítására tudott vállalkozni, amelyekre a 
régi könyvállomány részletes feltárása során 
derült fény, s amelyek elvégzése nélkül e 
példányok a későbbiekben tovább rongálódtak 
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volna. Ilyen a kiszakadt címlapok visszahe-
lyezése, a szakadt vagy lyukas lapok javítá-
sa, összeragadt lapok szétválasztása, tinta, 
víz - és penészfoltok eltávolítása vagy hal-
ványítása, régi bejegyzéseket takaró tasa-
kok /!/ és exlibrisek eltávolítása illetve 
megfelelő helyre ragasztása, hiányzó kapcsok, 
szalagok pótlása stb. Ezek az értékmentő be-
avatkozások nagyrészt 16, századi és régi 
magyarországi nyomtatványokon történtek, va-
lamint a Szűry gyűjtemény egyes példányain 
és a H kisnyomtatványgyűjteményben, hozzáve-
tőleg mintegy 40 esetben. Három ősnyomtatvá-
nyunkon, köztük a brünni Thuróczi krónikán 
és egy 1484-es esztergomi Breviáriumon is 
sor került ilyen "kisebb" javításra, ahol a 
szakszerű beavatkozás után ma már alig lát-
ható az egykori szakadások nyoma. Hasonló 
jellegű javításra volt szükség a túl sokat 
használt Zichy kódex néhány levelén is. 
(Éppen a kódex további elhasználódásának ki-
védésére készítettük el még Braun Tamással 
a teljes kódex eredeti méretű fotóit,amiből 
Weigel József készített könyvszerűen forgat-
ható kötetet.) 

Történeti kötéseink védelmére szép szám-
ban készültek védő tokok, dobozok is./Ilye-
neket korábban Németh Józsi bácsi is nagy 
szeretettel készített./ 

Nagyobb lélegzetű munkák elvégzésére saj-
nos ritkán van csak lehetőség, mivel Weigel 
József munkájára nemcsak a Ritkasággyűjte-
mény, de más osztályok is igényt tartanak. 
(Gyakran kiállítások kapcsán, s olykor kitün-
tetések alkalmából, a díszdobozok készítése 
is rá hárul — ) Mégis, néhány nagyobb munká-
ról is beszámolhatok. Ilyen egy tévesen ket-
téválasztott 17. századi, illusztrált alkí-
miai kézirat újbóli egybekötése, vagy egy 
vaskos RMK II kötet /Szentiványi: Curiosiora/ 
erősen rovarrágott leveleinek végigjavítása 
és a jellegtelen kötés helyett új, kapcsos 



KRÓNIKA 

Számítógépen az irodalmi bibliográfia 

Az Olvasószolgálati Főosztály 1992 de-
cember 1-től megkezdte az Irodalmi bibliog-
ráfia - közismert nevén a 8-as szak - számí-
tógépes feldolgozását. 

Az 1981 óta katalógusformában közreadott 
bibliográfia az egyik leghasznosabb segéd-
eszköz a könyvtárakban. A mintegy 80-100 
előfizető könyvtárban és 15-20 Szabó Ervin 
könyvtárban haszonnal forgatják érettségire 
készülők éppúgy, mint egyetemi szakdolgoza-
tot író hallgatók. 

A jelenleg több mint 80 folyóiratot és 
évente a megjelenő 20-25 irodalmi tanulmány-
kötetet feldolgozó bibliográfia gépi változa-
ta jelentősen növelni fogja használóinak szá-
mát és könnyíti majd a könyvtárosok munkáját. 

A számítógépes verzió legnagyobb előnye 
a sokszempontú visszakereshetőség. A kata-
lógusforma csak egyetlen szempontú vissza-
kereshetőséget engedett (még így is nagy 
helyigénye volt). A jövőben nemcsak a recen-
zált könyv szerzője szerint lehet keresni, 
hanem a könyv és a recenzió^jiinden lényeges 
adatára. Pl. ha valaki csak arra emlékszik, 

hogy egy érdekes recenziót olvasott az Elet 
és Irodalomban, arra is tud keresni. A film-
kritikákat eddig csak a film címénél lehe-
tett keresni, a jövőben a rendezőnél, a gyár-
tó országnál és a bemutató időpontjánál is 
lehet. A színházi kritikák eddig csak a szer-
zőknél voltak lerakva, most kereshető lesz 
a rendezőnél, a kritikus nevénél, a bemuta-
tó színháznál, a bemutató időpontjánál is. 
A feldolgozott tanulmányok eddig csak a ta-
nulmányozott nevénél volt található, most 
a tanulmány írójánál, a lelőhelynél, a meg-
jelenés idejénél is kereshető. 

A második nagy előny, hogy megszűnik a 
katalógusba sorolás nagy és nem könnyű mun-
kája. A flopin érkezett adatok gépbevitele 
alig igényel emberi munkát. A bibliográfia 
karbantartása is lényegesen könnyebb lesz. 
A helyhiánnyal küzködő könyvtárainknak külö-
nösen jól jön az az előny, hogy a nagy he-
lyet elfoglaló katalógust le lehet zárni, 
nem kell tovább növelni. A nyomdai munkála-
tok kiküszöbölése lényegesen gyorsíthatja 
az adatok használóhoz való eljuttatását. S 

bőrkötés elkészítése /B vltrinanyag/. Külön 
kiemelném egy 1592-es, mindeddig ismeretlen 
egyleveles bécsi nyomtatvány kitűnő restau-
rálását. A Daniel Holtzmann török elleni ver-
ses imádságát tartalmazó, fametszetes folio 
méretű nyomtatványt valamikor elvágták, majd 
rosszul ragasztották össze. Ma már a sorok 
újból egymásra találtak, a régi, rossz javí-
tás nyomát már csak emlékezetünk és feljegy-
zésünk őrzi. /lásd illusztrációnkat!/ 

A következő sürgős feladatok közül kiemel-
ném az Ady-levelek és verskéziratok restaurá-
lását. Jelenleg hat Ady-kéziratunk van rongált 
állapotban, közülük az egyik két darabra sza-
kadva! A jövőben a korlátozott használat is 
csak akkor engedhető meg, ha új mappát tudunk 
készíttetni e dokumentumoknak, ami szükségte-
lenné teszi a közvetlen kézbevételt, s lehe-
tővé teszi mindkét oldal olvasását. 

Végül a témához kapcsolódik: hosszú évek 
óta elhanyagolt a régi bőr-és pergamenköté-
sek gondozása. E kötések rendszeres kezelés, 
ápolás hiányában kiszáradnak, töredeznek, 
felhajlanak. Ápolásukhoz nem szükséges res-
taurátor: megfelelő útmutatással a recept 
alapján összeállított pasztával bárki alkal-
mas lehet a munka elvégzésére. Valamikor egy 
raktárkezelő, Szepesvári Katalin, mellékesen 
restaurátor végzettséggel, ápolta a rászoru-
ló kötéseket, részmunkaidőben "könyvhigéni-
kusi" munkakörben. Távozásával e munkakört 

nem töltötték be, mint ahogy állományvédelmi 
felelősünk sincs Márffy Pista óta. 

A restaurátor műhely felállítása kétség-
telenül nagy előrelépés volt egyre ismerteb-
bé váló muzeális állományunk megóvása terén, 
ám egyetlen restaurátor foglalkoztatása ko-
rántsem elég, ha a felszerelés költségeit és 
a védelemre szorulo állomány nagyságát te-
kintjük. A téma feltétlenül szélesebb körű 
megvitatást érdemelne. 

Klinda Mária 



végül: a szolgáltatás előállítása lényegesen 
olcsóbb lesz. 

Mindezen előnyök lehetővé teszik, hogy az 
adatbázishoz minden olyan könyvtár hozzájus-
son, amelyiknek erre szüksége van. Az adatbá-
zis a Textar 7. verziójában készül. Az 1993-as 
esztendőt kísérleti évnek tekintjük, bár az 
adatbázist a később használatos formában ál-
lítjuk elő. Szeretnénk, ha a géppel rendel-
kező könyvtáraink már ebben az évben a gépi 
verzió mellett döntenének. Nekik áprilistól 
- a Számítógépes osztály segítségével - flo-
pin juttatjuk el az adatokat. 

Az Olvasószolgálati osztály foglalkozik 
azzal a gondolattal is, hogy egy későbbi idő-
pontban, ha arra piaci igény jelentkezik, a 
katalógust visszamenőleg is gépre dolgozza. 

A jelenleg már több mint 2000 tételes 
adatbázis az Olvasószolgálati osztályon meg-
tekinthető és e sorok írója örömmel bemutat-
ja azt minden érdeklődőnek. 

Pesti Ernő 

Fotónk: S ü t ő A n d r á s - kezében 
a Híradóval - meghívást kap a FSZEK olvasói-
val való találkozásra. 

Családi könyvtárosi műhely 

Kedves Kollégák! 

A családi könyvtárosok szakmai műhelye 
egy évet tudhat maga mögött. Ez alkalomból 
engedjétek meg, hogy egy rövid összefogla-
lót adjak eddigi munkánkról és röviden tá-
jékoztassalak benneteket az 1993. évi terve-
inkről. 

Műhelyünk létrejöttének előzményei: 
A 80-as évek második felében egymás után 

alakultak hálózatunkban az úgynevezett téma-
csoportos elrendezésű könyvtárak. Mindenki 
végezte a maga - nem könnyű - feladatát, de 
hiányzott egy olyan fórum, ahol a hétközna-
pok problémáit megbeszélhettük volna. Hiszen 
körülöttünk minden változott. A társadalom-
ban végbement rendszerváltás olyan új, elő-
re nem látható igényeket támasztott könyvtá-
rainkkal s velünk szemben, amire nem voltunk 
felkészülve. A műhely létrehozásában nagy sze-
repet játszott szakmai érdeklődésünk a háló-
zatban folyó hasonló jellegű könyvtárakban 
folyó tevékenység iránt. 

"Kell egy műhely...!" A felhívás az V. 
kerületi Királyi Pál utcai könyvtár megnyi-
tóján hangzott el, s a műhely meg is alakult 
a családi könyvtárosok "együttgondolkodásá-
nak" jegyében, s azóta is találkozunk min-
den hó első szerdáján. 

Rendezvényeink 1992-ben: 
"Csoportok, klubok, körök" című rendezvé-

nyünkön beszéltünk arról, milyen, a szokás-
tól eltérő tevékenység folyik illetve foly-
hat könyvtárainkban. Fontos témánk volt a 
"Leltározás a családi könyvtárban". Megvizs-
gáltuk, "Hogyan változtak meg a témacsopor-
tok? Milyen a forgalma az egyes csoportoknak?" 
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Két ev anyagából összeállítottam, illetve 
megvizsgáltam, "Hogyan alakult a beszerzési 
lehetőség, és milyen a megjelent könyvek ará-
nya?" a XXI. kerület két családi könyvtárá-
ban. 

Nyári szünet után októberben a pest-me-
gyei kollégákkal találkoztunk Isaszegen egy 
kirándulás keretében, s cseréltük ki tapasz-
talatainkat . 

Novemberben K a m a r á s I s t v á n 
látogatott hozzánk, s elbeszélgettünk a val-
lás szerepéről napjainkban. (Lásd: KH 92/11.) 

decemberben Dr. G y ö k ö s s y E n d -
r e volt meghívott vendégünk, hogy szere-
tettel töltekezzünk fel a közelgő karácso-
nyi ünnepekre (közös rendezvény a gyermek-
könyvtárosok szakmai műhelyével). 

1993. év programja: 
Jan. 6. Látogatást tettünk a IX. kerületi 

Börzsöny utcai átalakított könyvtárban 
Febr. 17. Találkozás N a g y A t t i l á -

val (közös rendezvény a gyermekkönyvtá-
rosok szakmai műhelyével) 
Március 3. Látogatás a IV. kerületben 
Április 7. Vendéglátónk: K á l y - K u l -

l a i K á r o l y 
Május 5. Kirándulás (Szeged vagy Békéscsa-

ba) 
Összejöveteleinkre minden érdeklődőt to-

vábbra is nagy szeretettel hívunk és várunk! 

Hucskóné Kovács Mária 
XXI/3. fiókkönyvtár 



Extra muros 
azaz Hófehérke Békásmegyeren 

A békásmegyeri III/6-os gyermekkönyvtár-
ban emlékezetünk szerint még nem volt szín-
házi előadás. Minket is a véletlen szerencse 
juttatott hozzá. Kolléganőm, Janovszki Ági 
régi vörösmartys tanárnőjének, Kinszky Judit-
nak EXTRA MUROS osztálya - mint egy Beszél-
getés során kiderült - éppen H ó f e h é r -
k e tini-musical változatával szerepelt 
klubban, kórházban. 

Ebből született a vendégszereplés. Janu-
ár 11-én 16 lány és fiú jött el hozzánk Judit 
nénivel, hatalmas bőröndökkel, görbebottal 
és szintetizátorral. 
Sok gyerekkel, néhány anyukával és sok saját 
sütésű ennivalóval, na meg'kólával vártuk a 
"színtársulatot". Izgatottan vártuk., hogyan 
válik be házilagos színpadunk és öltözőnk, 
meg az 50-60 főt befogadó nézőtér, ahol min-
den talpalatnyi ülő-és állóhely foglalt volt. 
A narrátor elfoglalta helyét egy aztalon, 
majd kezdetét vette az előadás. Megcsodál-
hattuk: 
- a gonosz királynét, aki nem is annyira go-
nosz, hanem varázsos humorú, szép énekű, 
magabiztos, ragyogó "hölgy" volt, 

- a hat-hét 170-180 cm-es "Kamasz törpét", 
akik közül egy időnként vadász volt, 

- a szerény Hófehérkét, 

- az élő díszleteket: asztalokat, székeket, 
fákat, várakat, 

- a hó /azaz függöny/ lepte házakat, 
- a nap-éj váltakozását megtestesítő ifjú 

fel-alá rohangálását, 
- a hét lámpa helyett az egyet, 
- s a számtalan ötletet, kedvességet, a har-
monikusan ötvözött klasszikus és modern 
zenére költött szöveget. 

A nagy taps bizonyította, hogy érdemes volt 
az E X T R A M U R O S osztálynak a falakon 
kívülre kirándulni. A békásmegyeri gyerekek 
nem sok színházi előadást láttak eddigi éle-
tükben. A munkában kifáradt szülők hét vé-
gén nem egy újabb 2 órás színházi utazásra 
áhítoznak, a munkanélkülieknek pedig nincs 
pénzük színházjegyre. 

Sok gyerek nyitástól-zárásig nálunk van. 
Végignézik a többiek számitógépes játékát, 
társasjátékoznak, nyomdáznak, olvasnak. Mi 
szivesen fogadjuk őket, mint ahogy a szín-
társulatot is, hogy újabb színt hozzanak kis 
látogatóink mindennapi életébe. 

Koppány Péterné 
III/6 

Feszültség helyett: ismerkedés 

A cseh és a szlovák kultúra megismerteté-
sét szolgáló AMICUS Egyesület szívesen köt-
ne együttműködési egyezményt a Szabó Ervin 
Könyvtárral, illetve fiókjaival. 

Az AMICUS tagjai bohemisták és szlovakis-
ták, aki közvetlen kapcsolatban állnak a prá-
gai, a brnói és a kassai AMICUS Egyesülettel. 
A magyar kultúra cseh és szlovák barátaival 
sok személyes szál fűzi össze őket.Kiváló le-
hetőség ez arra, hogy kapcsolatot teremthes-
sünk a két szomszédnép kultúrájának igazi ér-
tékeivel . 

Módjuk van - esetleg magyarul is beszélő -
cseh, illetve szlovák írók, művészek, újság-
írók, értelmiségi szakemberek meghívására, 
velük eszmecsere szervezésére. Az ilyen be-

szélgetések során természetesen kirajzolódik, 
hogy ugyanazt az ezer éves, közös történelmet 
eltérően is láthatjuk. 

Az AMICUS révén gyakorlati lehetőség nyí-
lik cseh és szlovák kulturális intézmények-
kel - például könyvtárakkal, lemeztárakkal -
való levelezésre, közvetlen kapcsolat terem-
tésre. A határon innen és túl működő AMICUS 
Egyesületeknek egyaránt meggyőződése, hogy 
az alapvető magyar, cseh, szlovák nemzeti 
érdek az ismerkedés és nem a feszültség ger-
jesztés. 

A budapesti AMICUS Egyesület szívesen áll 
bárki rendelkezésére. Postacíme: AMICUS Egye-
sület 149. letét Bp. Pf. 701, 1399; Telefon: 
17-57-198. 



SÚRLÓDÁS 

A szombat egy rettenetes. Annyian jönnek 
a könyvtárba, mintha valami jóféle árút mér-
nének, jóval áron alul. 

Legutóbb is jött egy házaspár, jegyespár?, 
(illetve, hát együtt jöttek, de aztán ki tud-
ja?...) Olyan szubtiliseknek, amolyan művész-
féléknek látszottak. A "leányzó"-val egyébként 
volt már találkozásom; egyszer negyedórányit 
ácsorogtunk a bejárati ajtónál záráskor, mert 
éppen belőtte magát, (beszipuzott, pupillái 
elkerekedve; az ilyenre ráismerek még nevelő-
tanár-koromból; nem találta a haza vezető 
utat, én meg keresgéltem letűnt emlékeimben, 
hogy mi is ilyenkor a leghelyénvalóbb csele-
kedet) . 

Kiderült, hogy "leányzó", (ifjú ara?) ipar-
művészetire jár (szóbeli közlés), vagyis, hogy 
modell az istenadta, legalábbis ez szerepel a 
foglalkozás rovatban; innentől gondolhat aki, 
amit... Elengedhetetlen szüksége támadt egy, 
a kínai mitológiát és ikonográfiát taglaló 
műre. Mit tesz ilyenkor gyakorlott tájékoz-
tató könyvtáros? Bemegy a kézikönyvtárba, 
magával invitálva prominens látogatóit, és 
biztos kézzel, mosollyal, rányúl a kívánt 
opusra (mosoly a könyv átadásakor). 

Telik, múlik az idő. Nagynehezen, de el-
jön a zárás ideje is. "Leányzó" második fel-
szólításra sem hajlandó fölemelkedni ülőhe-
lyéről: "Elnézést kérünk, szeretnénk zárni!"; 
félórára lenne még szüksége, hogy kiszip-
pantsa kvintesszenciáját a könyvnek, enél-
kül fuccsba menne az egész tervezett, maj-
dani nyíltszíni kiselőadása. (Mondtam, hogy 
szubtilis művészféle; de mit lehet erre lép-
ni?) Persze az is kiderül, hogy nincs a Nap 
alatt előbbvaló a maga dolgánál, és elvárja, 
hogy teremtett lélek, (egy könyvtárnok) ki-
várja e szükséges időt. 

Mondom röviden: azonnali távozásra szólí-
tottam fel, (vannak dolgok, amiben én is meg-
átalkodott vagyok,intranzigens úgymond). Meg-
haragudott. Nem győzte átfogni értelmileg, 
praktikusan a közénk zuhanó véleménybeli kü-
lönbség szakadékát. Nyilván bennem volt a hi-
ba. Faképnél hagytam, hátha jobb belátásra 

tér. De tévedtem, mert utánam sziszegte, hogy 
nincs az a könyv, amit el ne lehetne lopni. 
Innentől résen voltam. Beláttam, hogy nem 
akárkivel van dolgom. 

"Vőlegény uram" ott ólálkodott a közelünk-
ben. Maga sem tudta; mitévő legyen. Aztán rá-
tukmálódott a méltó (?) szerep. Kevés idő 
múltán, köszönés nélkül kisétált az ajtón, 
a szemünk láttára; kezében egy nejlon sza-
tyorral, amin gyanúsan kiformálódott egy, a 
kínai mitológiát és ikonográfiát elemző, ké-
zikönyvtári könyv sziluettje. 

"Ifjú ara" még nem mutatkozott. Kevéssel 
utóbb aztán ő is. Bizonytalan léptekkel tar-
tott a kijárat felé. Hirtelen megakasztot-
tam: "Bocsásson meg Hölgyem, de kérném szé-
pen a könyvet, amit betekintésre átadtam!" 
Kisebb hezitálás után akként nyilatkozott, 
hogy nem is tudná már megmondani, hova is 
tette, bizonyosan megtalálom az egyik asz-
talon. Erre az alapos és kimerítő válaszra 
vérszemet kaptam, (egy könyvtárosnak talán 
nincsenek idegei?) leszaladtam az épület e-
lé, ahol ott találtam posztolva "vőlegény 
uram"-at. Felszólítottam, hogy követne visz-
sza az épületbe, mert "ifjú arája" nem tud, 
(nincs hajlandósága) elszámolni egy bizonyos 
könyvvel. Követett. Láthatta, hogy a dolgok 
innentől kiélesedtek. 

Visszaérve, ők elvonultak megbeszélésre. 
Jó tíz perc múlva visszaszolgáltatták a 
könyvet rongálatlanul. "Ifjú ara" duzzogva 
elvonult "vőlegény uram" árnyékos oldalán. 

Tudom, hogy ez egy rosszízű történet. 
(Kérném, a személyes érintettség okán, a 
reflexiókat, kommentárt leszámítani!) Ezt 
abból is gondolom, hogy eredetileg "Súrló-
dások" címet adtam az írásnak. Aztán kímé-
letből, meg terjedelmi okokból maradt az 
egyes szám. De sajnos, van még több ilyenem. 

Koncz Károly 



HÍREK 
Nyilvánosság 

TOP 

A FSZEK 69 részlegéből érkeztek szavaza-
tok a legnépszerűbb könyvekre, mégpedig 
összesen 181 féle címre vonatkozóan. Gya-
korisági sorrendben a legtöbb szavazatot 
kapott könyvek: 
1. Rachel Scott: Megveszem ezt a nőt 9 
2. Ripley: Scarlett 7 
3. T. Shaw: Fönn a csúcson 7 
4. Bradford: A szív hangja 6 
5. D. Steel: Vele vagy nélküle 4 
6. D. Steel: Keresztutak 4 
7. D. Steel: Ékszerek 4 
8. Mahmudi: Lányom nélkül soha 4 

Mint látható, az abszolút győztes tulaj-
donképpen Danielle Steel, aki három külön-
böző művével uralja az élmezőnyt. A TV-so-
rozatnak tudható be az első helyen álló cím, 
a Megveszem ezt a nőt. Nem először tapasz-
taljuk a televízió erős befolyásoló szere-
pét, amit az is bizonyít, hogy az élmezőnyt 
követő 3 pontos címek között máris felbuk-
kant "A 13 és 3/4 éves Adrian Mole...", a 
vasárnap délelőtt sugárzott filmek nyomán. 
(Egyébiránt: a Magyar Gallup Intézet csak-
ugyan gyűjti és tárolja a mi adatainkat is, 
ám a TESZT Magazin egyelőre nem közli őket, 
amint tapasztaltuk.) 

Bartos Éva 

Ú j m u n k a t á r s 
Katona Imre számítógépes programozó a 

Számítógépesítési Osztályon. 

Ú j s z ü l ö t t 
Visnyei Csabánénak (VII. ker.) Júlia nevű 

kislánya született. A szülőknek és a babának 
jó egészséget kívánunk! 

Könyvtárunkban a téma mindenek előtt: a 
hálózat struktúra átalakítása és a menedzs-
ment átszervezése (a régiók létrehozása). 
A Hálózati Tanács ismételten összeült feb-
ruár 26-án, március 4-én és 17-én; közben 
a javaslat részterületeit kidolgozandó sa-
ját tervezeteket nyújtottak be. Ugyanez a 
kérdés volt a március 5-i főkönyvtár-igaz-
gatói és központi osztályvezetői értekezlet 
középpontj ában. 

A nagyon aktív Hálózati Tanács március 
12-én tájékoztatást kapott az idei költség-
vetés keretszámairól. A dologi kiadásaink 
fedezetéül nyújtott fenntartói támogatást 
tekintve elviselhetőnek tűnik a büdzsé, kü-
lönösen a dokumentumbeszerzési keret az. 
Nem úgy a bér. Fejlesztést a Fővárosi önkor-
mányzat nem irányzott elő. Mivel a dokumen-
tumbeszerzési keret központilag felosztandó 
a kerületek között, a Hálózati Tanács javas-
latot készít erre. 

Gőzerővel folynak a besorolások. Semmi 
sem biztos; korrekcióra később mód nyílik. 
A kiindulópont mindig a munkakör és nem az 
azt betöltő munkaerő. Néhány vitás kérdés-
ben a továbbiakban más megoldás is születhe-
tik: egyelőre új vezetői megbízásokat nem ad-
nak ki, de a régiek megerősíttetnek; egyelő-
re a többmenetes diploma számít, nem a sza-
kok száma az "F"-be sorolhatóság feltétele-
ként; egyelőre az ún. közalkalmazotti idő 
kiszámítása is várat magára... 

A családi könyvtárosok minden hó első 
szerdáján találkoznak; ennek megfelelően 
március 3-án megtekintették a IV. kerüle-
ti Munkásotthon utcai Ifjúsági könyvtárat. 

Március 8-án az V. kerületi önkormányza-
ti Kulturális Bizottsága a Királyi Pál ut-
cai olvasóteremben kihelyezett ülésen fog-
lalkozott az V. kerületi könyvtárak helyze-
tével. A könyvtárak fokozott támogatása mel-
lett döntöttek. 

A videokölcsönzés ellátása április 1-től 
teljes egészében a KESZ beszerzési és elosz-
tási rendszerében folyik majd. Remélhetőleg 
ez a forgalom és a bevétel növekedését fo-
kozza majd. 

összeállította: 
Somogyi József 



AL-HIRADO JELENT MEG 
Vigyázat, hamisítanak minket! K i s s 

J e n ő főigazgatót 60. születésnapján kö-
szöntötték a könyvtár vezető munkatársai; 
ebből az alkalomból jelent meg az á 1 -
H í r a d ó. Egy részletet közreadunk belőle. 

Soha ninas rá idő, hogy jól csináljuk, 
de arra mindig van idő, nogy újracsináljuk. 

Interjú Kiss Jenővel 
az új hálózatfejlesztési koncepcióról 

H.K. H.K.: Ön egy nagy org.anizátor. Hama-
rosan új struktúrát akar kiata 
laKÍtani. Mire ez a nagy roha-
nás ? 

K.J.: Ez csak látszólagos rohanás, 
mert tulajdonképpen tizenöt 
áve erre készülök. És nem fog-
ja kitalálni, miért. Egyszerű-
en utálom a huszonkettes szá-
mo t. 

H.K.: A natos jobb? 
K.J.: Kétségtelenül. Mert a nuszon-

ketteshez annyi csapás fűződik. 
Például 22-án mondta ki a Kon-
vent a király trónfosztását, ás 
1522-ben esett el Temesvár meg 
Szolnok, arról nem is beszélve, 
hogy 22-én mondott le Napóleon 
a trónról, és ami a legborzasz-
tóbb, április 22-én kényszerí-
tette távozásra a hadsereg 
Lopez Arellano hondurasi elnö-
köt. De miért is kellene kitá-
rulkoznom, ismer itt engem min-
denki . 

H.K.: No és a hatos? 
K.J.: A hatos játékossá tesz engem, 

és ezt a fürge mókát hiányoltam 
már régóta a vezetésből. Hatan 
zavartalanul játszhatunk pl. ug-
róiskolát, nem lesz unalmas a vi-
gasság és én is beszállhatok. 
Aztán, ha behívjuk a Deákot is, 
indulhat az önfeledt csocsózás! 

H.K.: Igaz, hogy a tervezet alapja 
az ésszerű változtatás? 

K.J.: Természetesen. Elkezdtem vala-
mit és ezt szeretném végigvin-
ni. Számításaim szerint klté-
vente^meg kell szüntetni vala-
mit, így tréningezem a könyvtá-
rosaimat, ez egy fontos ménage-
ment feladat. 

H.K.: Számít-e a főkönyvtárvezetők 
együttműködésére? 

K.J.: Hogyne. Az igazgatók alapvető 
erdeke érvényesül azáltal,hogy 
levesszük vállukról a hatáskör, 
a^felelősség és anyagi túldo-
taltság keserű, nyomasztó ter-
het. Ezek után már csak megma-
radt egységük vezetésével kell 
foglalkozniuk. 

H.K.: Mi az, amiről úgy gondolja, 
hogy maga nélkül nem valósul-
na meg? 

K.J.: Hát, ugyebár maga a szervezeti 
korszerűsítés. A Pappnak terve 
van, a Deák préseli nozzá a 
pénzt, a Gujgiczer mez az em-
bereket, a főigazgató "pediz 
ám vagyok! 

H.K.: Es miből merít erőt mindeh-
hez? 

K.J.: A székely viccekből!!! 3.Ki-
rály Izabella irányította fi-
gyelmemet a bennük rejlő mély 
igazságokra. Úgy gondolom, 
nem buknatunk bele, példa 
erre a petrencésrudat faragó 
öreg székely tanúlságos tör-
ténete. .. 
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