
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvttár 
dolgozóinak tájékoztatója 

TÁNCOLNI KELL... 
Villámriport avagy Elmélkedés (egy kicsit) a FSZEK első igazgatójával, aki 

közös irányítás alá vont kerületeket vezet 

Riportalanyom - Szabó Ervinné (régebbi szabóer-
vineseknek „a Tenta") - a II. kerületi főkönyvtár 
egykori főkönyvtárigazgatója, 1993. november 1-
től a II. és XII. kerületi könyvtárak igazgatója (egy-
ben a Török utcai könyvtár vezetője), a funkciók 
halmozásából következően rendkívül elfoglaltan 
invitál irodájába. Az elkészült munkatervet próbál-
ja éppen átfaxolni az irányítása alá osztott volt XII. ' 
kerületi főkönyvtárba - nem kis lelkiismeretfurda-
lást okozva ezzel nekem, kétszeresen is: meg kell 
zavarnom munkáját, illetve újra tudomásul kell 
vennem, hogy minden határidő lejár egyszer. 

Beszélgetésünk kicsit nehezen indul, csakúgy 
mint a fax. Át kell rendeznünk több irat- és könyv-
kupacot, tisztáznunk kell a kávé csatlakozását, ki-
be kiabálásokkal szervezni az állandóan csilingelő 
telefon üzemeltetésének rendjét. Miután kellőkép-
pen „belaktam" a csőszení irodát (minden látszólag 
szabad helyre leraktam valamit), fogadalmam és 
gondosanmegfogalmazottkérdéseimellenéremár-
már tapintatlanul izgatottan megkérdezem: „Ugye 
tudod, hogy az elmúlt hetek szenzációja a Te meg-
bízatásod volt? 

Sz.E-né: Szenzációnak nem minősíteném megbí-
zatásomat, bár az értekezleten történt hivatalos be-
jelentés után egyesek gratuláltak, mások őszinte 
részvétüket fejezték ki... (kettőnk közé helyezi a 
hamutartót). 

P.Á.: ...néhányunknak az a bejelentés már semmi 
újat nem mondott, hiszen a „szenzáció" már előtte 
végigfutott szemérmes hálózatunk informális csa-
tornáin. Volt, aki meglepődött (mert az új SZMSZ-
tervezet kevésbé lényeges paragrafusaiba 
bonyolódott bele), voltak, akik a regionalizálás kö 

rüli viták felülről történő lezárását látták megteste-
sülni a döntésben, s voltak, akik fatalista módon 
hangoztatták: megígérték nekünk az SZMSZ-ben, 
mint a gyötrelmes szülést a Biblia. Te melyik cso-
porthoz tartozónak érzed magad? 

Sz.E-né: Engem teljesen váratlanul ért a dolog. 
Az SZMSZ-ből ugyan kiolvastam én is a körzete-
sítést, de hogy éppen nálunk és velem kezdődik el, 
arra nem számítottam. Amikor a helyettes főigaz-
gató bekéretett, a villamoson egész úton az ő szak-
mai elképzeléseit böngésztem, ilyen irányú 
beszélgetésre készülve nagy ártatlanul. 

P.Á.: Bár a régiók tervét sok hivatalos és nem 
hivatalos fórumon ki- és megbeszéltük, igazán csak 
kevesekről tudható, hogy egyértelműen elfogadják 
vagy elutasítják az új rendszerű hálózati tervet. 
Ezért most lazán megkérdezem tőled: régió vagy 
nem régió?^ 

Sz.E-né: Én a kerületnél nagyobb igazgatási egy-
ség irányítását - legyen az régió, igazgatási terület, 
összekapcsolt kerületek vagy akármi - elképzelhe-
tetlennek tartom megfelelő régióközpont nélkül. Ez 
a központ ideális körülményeket feltételez, mond-
juk legalább 1500 vagy 2000 négyzetméteren jól 
körülhatárolt funkcionális részlegeket, amelyek 
képzett szakemberekkel egyrészt szervezik, más-
részt gyakorolják a terület megfelelő gyarapítását 
és feldolgozását, módszertanilag irányítják akívánt 
könyvtárkép kialakítását. A tervezett régióbeosztás 
ismeretében (amelyről először a hálózat villanysze-
relőjétől kaptam izgató híreket) a mi budai körze-
tünkben nem található ilyen egység. Kénytelen 
voltam tudomásul venni, hogy minket majd a III. 
kerület irányítása alá vonnak, az ebből következő 
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pénzügyi és személyi konzekvenciákkal együtt. 
P.Á.: Ebből az elképzelésedből mennyire követ-

kezett a tény, hogy elvállaltad a közös irányítás alá 
vont kerületek vezetését? 

Sz.E-né: A felkérésnél gondolkodási időt kértem, 
amit természetesen meg is kaptam, helyettes fői-
gazgatónk munkatempój ának megfelelően azonna-
li határidővel. Végül is azt gondoltam, ha nem 
vállalom, majd vállalja más, s akkor még az a kevés 
döntési lehetőség is kicsúszik a kezemből, amely 
eddig megadatott... 

P.A.: Mennyire ismered a XII. kerület tevékeny-
ségét? 

Sz.E-né: Semennyire, illetve... (itt megakadtunk, 
mert Tenta egyik gyermeke jelentkezik telefonon 
egy izgalmas fizika dolgozat eredményével. A 
gondterhelt mamává avanzsált asszonnyal így 
gyorsan megvitatjuk a fiú- és leánygyermekek ka-
maszodásának kérdéskörét, az idő múlásába vetett 
hitünkkel vigasztalva egymást... Ja, az univerzális 
vezetőasszonyok!) ...szóval olyan általánosságok-
ban, amelyek az éves jelentésekből kiolvashatók. 
Ezért nem fogtam hozzá - annak ellenére, hogy a 
munkaterv határideje vészesen közel volt - semmi-
lyen átfogó irányítási tervezet kidolgozásához. A 
munkaterület feltérképezése előtt túl kellett esni a 
XII. kerületben történő bemutatkozáson, amely a 
helyettes főigazgató és a személyzeti vezető jelen-
létével talán nem a legszerencsésebben sikerült. Az 
azóta megtartott első közös munkaértekezletünkön 
sem tudtuk igazán átlépni azokat az érthető határo-
kat, amelyek a viszonylagos önállóság feltételezett 
elvesztésével, a személyi ambíciók korlátok közé 
szorításával, a megváltozott függőségi viszonyok-
kal tételeződtek... 

P.Á.:A közös irányításból logikusan következik 
a közös költségvetés kialakítása, amely az egysé-
gek szintjén a jelenlegi - viszonylagos önállóságú -
gazdasági tervezés neuralgikus pontja. A személyi 
érdeken túl a gazdaságiak azok, amelyek tapasz-
talat szerint a legtöbb ellentétet hozzák a főkönyv-
tár és egységei között. Te hogyan szembesültél 
ezzel a problémával 

Sz.E-né: Úgy, hogy ez most nem probléma. 
A mai napig nem tudom, hogy milyen leosztásban 
kapjuk meg a központi támogatást,* következés-
képpen a régióterv elvi lényegére, a racionálisabb 
felhasználásra csak olyan - senkit meg nem bántó -
elképzeléseim vannak, mint pl. a két terület meg-
takarításaiból egy közös, ún. repülős munkatárs 
foglalkoztatása a területi könyvtárak személyzeti 
problémáinak enyhítésére. 

P.Á.: Tehát nagyon vigyázol, hogy első lépés-
ben sem bért, sem pedig gyarapításra fordítható 
pénzösszeget ne csoportosíts át. Ennek tudatában 
hogyan fogadták az irányítási összevonást kerü-
leti önkormányzatok? 

* A beszélgetéskor még nem ismertük az elmúlt év 
ill. a tervév gazdasági trendjeit".P.A. 

Sz.E-né: Nálunk, szóval a II. kerületnek - ki hitte 
volna? - nagyon tetszett a „közös ló", a XII. kerületi 
bemutatkozás azonban - gondoltad volna? - már 
nem volt örömünnep. A közművelődési előadó azt 
hitte (így tájékoztatták!?!), hogy a regionalizálás 
ügye lekerült a napirendről. A hatékonyabb fel-
használást feltételező közös tervezés helyett a ke-
rületi juttatások átütemezésétől való félelmének 
adott hangot. Természetesen biztosítottam őt arról, 
hogy a tőlük érkező támogatások a XII. kerület 
épülésére fordíttatnak. Megjegyzem, ha összeha-
sonlítjuk a két kerület „adakozását", félnivalója a 
„máshol felhasználástól" elsősorban a II. kerület-
nek lehetne... 

P.Á.: Közvetlen munkatársaid hogyan viszonyul-
nak a könyvtár kibővült szerepköréhez, a Te meg-
bízatásodhoz? 

Sz.E-né: Legalább annyira meglepődtek, mint én. 
Tavasszal a régió-ügyet közösen vitattuk meg, el-
várásaink és félelmeink vagy inkább fenntartásaink 
is azonosak voltak. Ez egy nagyon jó együtt-egy-
másért mozduló közösség. Kiálltak mellettem ak-
koris.amikorall.kerületigazgatójává választottak 
'92 áprilisában, és számíthatok rájuk most is. Nem-
csak a két kerületre kiteijedő munkaterv ütemezé-
sében, de egy újabb, most már lényegesen nagyobb 
közösség összefogásában is. Persze, mint már em-
lítettem, az „együtt-gondolkodás" ki alakítása aleg-
nehezebb. Nem csupán egyes embereket, de két -
szokásokkal, munkamódszerekkel, egymásra épü-
lő kiegészítő egységekkel működő - közösséget 
kell összehozni, s ez csak az egyik fél közeledésé-
vel nem igazán oldható meg. Nagyon sok segítséget 
kapok a volt XII. kerületi főkönyvtár jelenlegi ve-
zetőjétől, aki egyben az én helyettesem is lett. Mi-



után egyszerre egyidősben csak egyik helyen létez-
hetek, ő az, aki kezdetleges elképzeléseinket koor-
dinálja, biztosítja saját területén az általam i^ 
elfogadott, elismert színvonalú szolgáltatást. 

P.Á.: Említetted, hogy alig két éves igazgatási 
gyakorlat áll csak mögötted. Munkatársaid közre-
működésén, illetve saját tapasztalataidon túl mi-
lyen segítséget vettél/vehettél igénybe? 

Sz.E-né: Miután elfogadtam a közös igazgatási 
megbízást, megkerestem néhány „nagy" könyv-
tárunk vezetőjét. Segítőkész, probléma-orientált 
beszámolójuk alapján talán sikerül majd elkerül-
nünk azokat a szervezési-igazgatási buktatókat, 
amelyek tényszerűen következnek minden több-
szintűszervezeti egység működésénél. Persze sem-
milyen tanács vagy szakirodalom nem pótolhatja a 
munkatársak megismerését... 

P.Á.: ...állandóan visszatérsz a személyi tényező-
re... 

Sz.E-né: ...természetesen! Ha van egyáltalán va-
lami összegzett tapasztalatom, akkor az az, hogy 
nem lehet közösen dolgozni a munkatársak felüle-
tes ismeretében. Nem csupán kvalitásukat kell fel-
mérni, de számolni kell egyéniségükkel is. A kettő 
együtt biztosítja, hogy munkakörükön belül érté-
kelhetőt végezzenek... 

P.Á.: ...és ami értékelhető, azzal már tervezni is 
lehet. Tehát tervezés azaz munkaterv... 

Sz.E-né: ...meg minden, ami vele jár. A most 
elkészült munkaterv már közös gondolkodás ered-
ménye. Nem látszott célszerűnek (és politikusnak 
sem) kialakítani egy általános tervet és ahhoz ren-
delni a két kerület tevékenységét, hiszen csak ta-
pogatózunk egymás munkáját illetően. Ahogy már 
mondtam, közös feldolgozást tervezünk, ami a mi 
esetünkben az „egyszeri feldolgozás dupla felhasz-
nálás" álmában ölt testet. Most már hét különböző 
szintű (és funkciójú) egységben kell „teríteni" a 
dokumentumokat, és hogy ez milyen összetételben 
és volumenben gazdaságos, miként felel meg leg-
inkább a használók igényeinek, azt csak egy folya-
matos állományelemzés mutatja meg. Különben -
szerencsére - így látja ezt a helyettesem is, tehát 
mindkét kerület folytatja korábban már elismert 
tevékenységét, ám állandóan gondolkodva az 
ésszerű változtatásokon. Ilyen ésszerűsítésnek tart-
juk, tehát tervezzük is, a Városmajor utcai kis 
könyvtár családiasítását. Természetesen minden 
kolléga legnagyobb megelégedésére. 

Interjúalanyom egyik kolléganője gondterhelten 
beoson a csöppnyi irodába, felkiáltójelként emlé-
keztetve az igazgatóasszonyt, hogy amíg mi nyu-
godtan csevegtünk, könyörtelenül öt óra lett, és hát 
Szabó Ervinnének kell átvennie a kölcsönzőpul-
tot... ! Ez persze engem is figyelmeztet, hogy vissza 
kell térnem „bázisomra", mert „kezdődik a Perpat-
var!" Még összesöpröm széthányt felszerelésemet, 
futtában (orvul) azért megkérdezem... 

P.Á.: Na és változott-e a véleményed a régiósítást 
illetően? 

Sz.E-né: (miközben hamutartót ürít, tollat véte-
lez, stb.) ...ezen nem gondolkodtam... nem jutott rá 
idő, különben sem azt váiják most tőlem, hogy 
tényeken elmélkedjek... hát csinálni kell... minde-
nesetre addig járok a két önkormányzat nyakára, 
míg meg nem győzöm őket egy valódi régiókönyv-
tár szükségességéről. Tudod, úgy 1500-2000 négy-
zetméteren... 

De ezt már úgy mormolja, hogy az köszönést is 
jelent. Tőlem és a várakozó olvasóknak. 

Míg „hazafelé" a 6-oson zötykölődöm, próbálom 
képzeletben felvázolni ezt az inteijút. A régiók 
körüli viták során elhangzott érvek és ellenérvek 
sokaságával vetem össze - kísérletként - Szabó 
Ervinné válaszait. Nehezen jutok bármiféle egyen-
leg megvonásához, hiszen valóban semmi ez az 
eltelt egy hónap! Meg hát (most) inteijút kértek 
tőlem; a véleményemet akkor kellett volna megír-
nom, amikor kérték - és amikor nem tettem. Persze 
a sok „volna-lenne" helyett most már itt konkrétum 
is van. Pontosabban egy feladat, amelyet valaki 
elkezdett. Míg mi többiek azt próbáljuk kideríteni, 
hogy ki lett a győztese - van-e győztese - a régiók 
körüli összecsapásnak. Meg vesztese: személy sze-
rint és globálisan. Nos, valaki kétségkívül elkezdte, 
mert így alakult, „...hát csinálni kell..." - mondta. 
Szóval „táncolni kell" - ahogy a jó öreg Zorba 
mondta - „a zene majdcsak megjön valahogy!" 

Pobori Ágnes 



MEGKÉRDEZTÜK 

A Híradó szerkesztősége 
megkérdezte 

Zorkóczy Antóniát, 
hogy könyvtárunkban a Közalkalmazotti törvény 
módosítása milyen változásokat jelent a tavalyi 
besorolásokban? 
A válasz: 

- Elóny, hogy az összes érettségizett képesítés 
nélküli könyvtárkezelő az eddigi A kategóriából az 
új B 1 katagóriába nyert besorolást. 

- Hátrány, hogy az a néhány kolléga, aki második 
diplomaként a MLEE-n szerzettet mondhatja ma-
gáénak, kikerült az F kategóriából. (Szerk. meg-
jegyzés: Fájdalmas ez elsősorban azért, mert szinte 
mindegyikük olyan munkatárs, aki szakmai főisko-
lai végzettsége és munkája alapján akár méltányos-
ságból is az F kategóriába kerülhetne, és mert 
pályakezdésük elején a könyvtár egyengette útju-
kat a politikai képzés felé.) 

- Mindazoknak a közalkalmazottaknak, akik 
1992. július 1-én könyvtárunkban dolgoztak, az 
addigi munkaviszonya is közalkalmazottinak mi-
nősül, bárhol is szerezte azt. Ez azonban csak a 
fizetési fokozat megállapításánál, és csak 1995. 
január 1-től érvényes. (Az egyetemi vagy főiskolai 
nappali tagozaton ill. sorkatonaként eltöltött évek 
akkor sem vehetők figyelembe.) 

- Mostanra már remélhetőleg felemelt bérüket 
élvezhetik (január 1-től visszamenőleg) mindazok 
a kollégák, akik eddig nem érték el fizetési kategó-
riájuknak alsó határát. Jó tudni, hogy a megemelt 

bért nem az intézmény, hanem a személyek kapták, 
és ezzel év végén tételesen el kell számolni (pl. ha 
az érintett munkatárs valamelyike a továbbiakban 
8 óra helyett 6 órát akar dolgozni, akkor a fennma-
radó 2 órára eső bért vissza kell fizetni a fenntartó-
nak. Ha valaki egyik könyvtárból a másikba megy 
át dolgozni, akkor a kapott bérkülönbözetet „viszi 
magával", az nem marad az egység bérkeretében.) 
Elég nagy problémát jelent mostantól az is, hogy az 
új belépőkkel a törvénynek megfelelően kell meg-
állapodni, és nem a rendelkezésre álló bér alapján. 
Ajánlatos tehát a tárgyalás megkezdésekor rögtön 
faxon megérdeklődni a Munkaügytől, hogy a je-
lentkezőnek mi az alsó bérhatárigénye. 
- A társadalombiztosítási járulék (6% nyugdíj, 4% 

egészségbiztosítás) 1994. januáijától az adóalapból 
levonható és változatlanul levonható a 1,5%-ra 
csökkent munkavállalói járulék is. 

Mit kell tenni? 
Semmit, már a február 2-án kifizetett bérnél ér-

vényesítettük ezt az elvet, ha nem is vette észre 
mindenki, amikor megkapta a fizetését. 

- Végül, tudjuk, hogy több helyen tájékozódhat-
tak a kollégák az 1994-es adósávokról és az adó 
mértékéről, de azért mi is megírjuk: 

0-1100.000 Ft-ig 0% 
110.001-150.000 Ft-ig 20% 
150.001-220.000 Ft-ig 21% 
220.001-380.000 Ft-ig 35% 
380.001-550.000 Ft-ig 40% 
550.001 Ft felett 44% 

* * * 

A januári számban megjelent egy oldal az 1993-as 
statisztikai adatokról, melyhez a statisztika össze-
állítói a következő megjegyzést főzik: 

Az V. kerületi főkönyvtárban 1993-ban tévesen 
készítették a statisztikát, a közölt adatokban csak az 
új kölcsönzések vannak benne, a hosszabbítások 
egyáltalán nem szerepelnek. 



SIKERLISTÁINK MÁSODIK ÉVE 
Második születésnapján is túl van az 1991 őszén megindult kísérletünk: a legkeresettebb könyvek 

havonta történd összegyűjtése és sikerlistába foglalása. A születésnapi ünnepségen - a FSZEK 1993 évi 
Könyvtári Nyílt Napján - másodszor adtuk át a kiadók képviselőinek az olvasók elismerését, érdeklődését 
jelképező okleveleket. Az év legkeresettebb könyveiről, a Nyflt Nap eseményeivel együtt, beszámoltunk 
már. Most inkább a végeredményhez vezető útról osztanám meg gondolataimat mindazokkal a kedves 
kollégákkal, akiknek köszönhetően folyik ez a sajátos közvélemény-szondázás, akik rengeteg apró és 
nagy feladatuk mellett gondosan gyújtik és továbbítják hónapról hónapra megfigyeléseiket 

Áttekintés a „beküldési kedv" alakulásáról 

1992 október 38 részlegben 97 féle cím 

Noha az első évhez képest jóval kiegyensúlyozottabbak az arányok, a hullámzás most is érezhető volt. 
Magától értetődő rendszerességgel csak a könyvtárak egy része küldi az adatokat, a többséget, bizony 
biztatgatni kell. Persze, 1993 januárjától munkaigényesebb is lett az adatküldés, mivel a Magyar Gallup 
Intézet könyves adatbázisához való csatlakozások miatt a szerzőn és a címen kívül a kiadót is fel kell 
tüntetni az adatok között. 

Az év során beérkezett, összesen 1622 féle cím összetételéről szólnék most. Múfaji megoszlás szerint 
a következő képet mutatja: 

szépirodalom 999 féle cím 62% 
ismeretközlő 623 féle cím 38% 
összesen 1622 " 100% 

A keresletben mutatkozó arányokat érdekes lenne a kínálatban, azaz az 1993. évi gyarapodásban ki-
mutatható arányokkal összevetni, ehhez azonban, sajnos, nem rendelkezem adatokkal. 

Ha az összes címet felnőtt-gyerek mtfvek iránti kereslet szempontjából bontjuk, akkor tehetünk 
összehasonlításokat: 

felnőtt múvek kereslete 1141 cím 70% 
gyermek művek kereslete 481 cím 30% 
összesen 1622 cím 100% 

Érdekes módon ez az arány tökéletesen összecseng a hálózat könyvtáraiba beiratkozott olvasók össze-
tételével (az 1993. évvégi adatok szerint): 

felnőtt beiratkozott olvasó 125 522 70% 
gyermek beiratkozott olvasó 38 074 30% 
összesen 163 596 100% 

A kölcsönzők között már kisebb a gyermekek aránya, csupán 26%, a felnőtt kölcsönzők 74%-ával 
szemben, a kölcsönzött dokumentumokat tekintve pedig még ennél is kevesebb, csak 19% a gyermekek 
által kölcsönzött dokumentumok aránya a felnőttek által kölcsönzött 81 %-kal szemben 
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1992 október 
november 
december 

1993. január 
február 
március 
április 
május 
június 
júl.-aug. 
szeptember 

38 részlegben 
67 " 
66 " 
63 " 
69 " 
80 " 
6 0 " 
78 " 
58 " 
48 " 
33 " 

97 féle cím 
137 " 
155 " 
154 " 
181 " 
191 " 
131 " 
196 " 
151 " 
151 " 
98 " 



Ha külön vizsgáljuk a műfaji megoszlást a két csoport érdeklődésében, az első évben hasonló 
tapasztalatokra bukkanunk. Éves átlagban a felnőttek által keresett címek 68 % -a volt most szépiro-
dalomra és 32%-a ismeretközlő irodalomra irányuló. A gyermekek által keresett címek megoszlása ennek 
épp a fordítottja: átlagban 40% - 60% a szépirodalomra - ismeretközlő irodalomra vonatkozó címek 
aránya. 

A mennyiségi jellemzőknél is érdekesebbnek ígérkezik a keresett művek tartalmi elemzése. A havi 
sikerlisták összesítéséből keletkező, az év során legkeresettebb művek listájára az első alkalommal 44 
cím, a második év végén összesen 50 cím került ( a kiadóknak járó okleveleket természetesen csak a 
listák élén álló, kb. 8-10 mű alapján adtuk át), érdemes ezeket tartalmuk szerint csoportosítani. Egy nagyon 
„vegyes" és önkényes kategóriarendszerben értelmezve a következő összehasonlítást tehetjük 

1992 1993 
TV-sorozat könyv formában 2 1 
Történelmi életrajzregény 3 1 
Dok.szerű,, .leleplező" irod. 3 -

Dok.szerű, „asszonysors" 2 2 
Társadalom tud. (pszich.) 1 1 
Útikönyv 1 -

Színész önéletrajz 1 -

Misztikus ismeretközlő 2 1 
Sci-fi 2 2 
Akcióregény 5 5 
Értékes szépirodalom 4 4 
Romantikus, érzelmes, .nosztalgia" 5 26(!) 
Gyermek ismközlő és szépirod. 13 7 

összesen 44 50 
Feltétlenül szembetűnő a romantikus, érzelmes, ún. nosztalgia irodalom iránti óriási kereslet, melynek 

ilyen mértékű eluralkodása, sajnos, a műfaji sokféleséget erősen leszűkítette. S talán szóvátehető még a 
„leleplező" irodalom iránti lanyhuló érdeklődés, melyben ma már oly nagy a kínálat, hogy a kiemelkedő 
„szenzációk" ritkábbak. 

Mielőtt messzemenő és lesújtó véleményt fogalmaznánk meg a kereslet alakulásáról, emlékeztetek rá, 
hogy a közölt adatok nem a tényleges kölcsönzések mennyiségi és tartalmi összefüggéseiről tájékoz 
tatnak, hanem a keresletnek a könyvtárosok által szubjektíve megélt alakulásáról. Éppen úgy, mint a 
következőkben bemutatandó, a Magyar Gallup Intézet közvéleménykutatásaiból származó, könyves-
bolti és utcai „könyvespulti" sikerlisták, melyek szintén nem a tényleges vásárlások statisztikái, hanem 
az eladók tapasztalatain alapuló, a kereslet gyakoriságát jelző adatok. Ezért is vethetők össze a mi 
könyvtári top-listáinkkal. Az 1993-as évben 6 hónapra vonatkozóan tudunk összehasonlítást tenni 
(január és augusztus között) 
- A címek csak kismértékben azonosak, 15% körül mozog a mindhárom helyen listavezető címek aránya. 
Mindhárom helyen abszolút első például a Megveszem ezt a nőt c. tv-regény összes kötete; az azonos 
címek között találjuk még többek között D. Steel öt különböző regényét, Follett Katedrális-át, Müller 
Péter Kígyó és kereszt-jét, Ripley és Jakes regényeit, Cook Vakság-át, Mahmudi két kötetét, King Halálos 
árnyék c. könyvét, Carnegie Sikerkalauz-át, valamint Ottlik Géza Buda c. kötetét. 
- A könyvespultok és a könyvtárak toplistái hasonlítottak jobban egymáshoz, a könyvesboltoké választé-
kosabb összetételű. Ott helyet kaptak pl. a bel- és külpolitikai bestsellerek (Lengyel László: Útfélen, A 
Jelcin-dosszié, Gosztonyi Péter: A magyar Golgota stb.), vagy az újra felfedezett Rejtő Jenő, Agatha 
Christie könyvek, s az értékes szépirodalom is jóval szélesebb skálán mozog.) A könyvtári toplisták 
viszont jobban tükrözik az iskolai használatra szolgáló irodalom iránti, fel-felfutó keresletet.) 
- Az is megfigyelhető volt, hogy könyvtárainkban csak 1 -2 hónappal később lettek listavezetők ugyanazok 
a művek, mint a könyvesboltokban vagy a könyvespultoknál, viszont nálunk az érdeklődés kitartóbb, 
makacsabb, néha hónapokig szerepel a toplistán egy-egy mű. A könyvesboltok és könyvespultok 
listavezetőkönyveinekjóval gyorsabb a cserélődése. (Helyszűke miatt az illusztrálástól el kell tekintenem, 
pedig az lenne igazán meggyőző, ha egymás mellett látnánk egy-egy hónap sikerkönyveit a három 
„könyvlelőhely" esetében.) 

Ízelítőül és meditálásra ajánlom soraimat, azzal a kéréssel megtoldva, hogy továbbra is érdemes figyelni 
és gyűjteni az olvasói érdeklődésnek ezeket a felszínen megmutatkozó jeleit, ezekből is fontos és érdekes 
jelzéseket, támpontokat kaphatunk a mindennapi munkához. 

B artos Éva 



A KÖZPONTI KÖNYVTÁR SZABADPOLCOS ÁLLOMÁNYÁNAK 

FELMÉRÉSÉRŐL 

„A szabadpolcos állomány forgalma a központi könyvtárban" címmel olvashattunk tájékoztatást a 
Könyvtári Híradó 1993. 8-9. számában a központi könyvtárban tavaly tavasszal végzett felmérésről. 
Vizsgálták a szabadpolcos állományrész kihasználtságát, valamint a szabadpolcos rendszer és a forgalom 
összefüggéseit; egyfelől állománygyarapítási, másfelől az állományelhelyezést igazoló konzekvenciák-
kal. Következtetéseiket mindkét vonatkozásban megalapozatlannak tartom (ami érthető és egyben elke-
rülhetetlen volt, mivel túl sok kérdésre akartak, külön-külön sem a legmegfelelőbb módszerrel választ 
adni); véleményemet csak a leglényegesebb észrevételek, okok felsorolásával szeretném indokolni. 
Terminológiai kérdések 

A hitelesség, a tényeken alapuló, ill. a valószínűsíthető állítások egyértelmű megkülönböztetése és a 
félreértések elkerülése érdekében legalább a bevezetőben pontosan kell megfogalmazni, behatárolni 
vizsgálatunk célkitűzését. 

A megállapítások érvényessége szempontjából nem mellékes, hogy a vizsgálat céljaként megjelölt 
szabadpolcos kínálat és kereslet a ténylegesnek csak egy metszetét, a jelek szerint azonban nem a 
keresztmetszetét jelenti. Keresleten csak a szabadpolcról ¿elégített kölcsönzési igények értendők, még 
ha készséggel el is ismerem, hogy ezek a nem teljesített kérések nagyságrendje és összetétele nélkül is 
sokat árulnak el az érdeklődésről (hozzáteszem: azokban a könyvtárakban, ahol relatíve kevés a konkrét 
igény, ill. a meghatározott kérések a művek felcserélhetőségével is kielégíthetők). 

A kínálat megítéléséhez egy harmadik összetevő, a nem igényelt, inaktív dokumentumok, „elfekvő 
készletek" jellemzőinek ismerete is szükséges. Ezt az elemet - belátva és megértve, hogy adott problémá-
val többnyire csak részlegesen foglalkozhatunk - nem lett volna szabad kihagyni, már csak azért sem, 
mert az adatok regisztrálását annyival nem nehezíthette, mint amennyire elengedhetetlen kiegészítő 
eszköz lett volna a megalapozott általánosításokhoz. 
Módszertani kérdések 
Az adatfelvételről 

A felmérés során teljeskörű adatfelvételre vállalkoztak. Az 1990 óta megjelent és kölcsönözhető 
egész szabadpolcos kínálatot tekintették vizsgálatuk tárgyának, ami az írás szerint 6 823 kötet volt; a 
kontrollévként figyelembe vett 1989. évi kölcsönzési állomány pedig 8375 darab. Nem tagadom, két-
kedve szembesültem azzal, hogy 1989-ben még egy év alatt több dokumentumot szerezhettünk be, 
mint az azt követő három év folyamán összesen. Ezért előkerestem a jelentéseket, statisztikákat, és 
felvilágosítást kértem a szerzeményezési osztály munkatársaitól is. 

Az 1989. évi gyarapodás 9728, az 1990 és 1992 közötti pedig 27 898 dokumentum volt. Utóbbiból 
21 706 db monografikus kiadvány, melyből 9646 került kölcsönzési állományként a szabadpolcra. Azt 
kell feltételeznem, hogy a felmérésből kimaradta szabadpolcos állományrész közel harminc százaléka; 
ugyanakkor, az 1989. évi állományrészben valószínűleg bennmaradtak az akkor állományba vett, aján-
dékból származó, régebbi impresszumű könyvek. Ezek természetesen a kínálatba tartoznak, csak éppen 
nem az adott év könyvkiadásának a termései, s mint ilyenek másféle elbírálásban kell részesüljenek, főleg 
ha a könyvek életkorának befolyásoló szerepét akarják kimutatni. 

Az adatbázis 1990-1991-1992. évi állománya - bár mennyisége önmagában bőven elegendő - csak akkor 
reprezentálja a szabadpolcos kínálatot, ha a feltehetően hiányzó művek arányosan (mégpedig időben is 
folytonosan állandó arányban) hiányoznak az egyes szakcsoportokból. Amennyiben ez nincs így, az 
adatok oly mértékben torzíthatnak, hogy a következtetéseket a szabadpolcra vonatkoztatva is csak 
feltevésekként kezelhetjük. 

Annál is inkább, mert ehhez további torzító tényezők társulnak. A bizonytalanságot növeli, hogy a 
hosszabbításokat nem regisztrálták kölcsönzési esetként, pedig a központi könyvtárban nem elhanyagol-
ható nagyságrendet képviselhet, s azt is feltételezhetjük, hogy előfordulásuk az állománycsoportok között 
nem egyforma (erre a szociológiával kapcsolatban hivatkoznak is a felmérés értékelésében). A kínálatból 
ily módon kieső művek tehát - a használói szokásoktól függően - csökkentették az adott szakcsoportok 
használatának lehetőségét. 

A kínálat oldalán az állománycsoportok részvételi arányát befolyásolta a tárgyidő alatt témájukban 
megjelentetett többedik kiadású művek száma. (Végső soron maga a könyvkiadás radikális változása, de 
ez már messzire vezetne.) Ez szakterületenként nyilván nem azonos mértékű. 
Azon állományegységek mutatói, amelyekbe relatíve több új kiadás tartozik, két szempontból is torzít-
hatnak. Egy-egy újra megjelenő könyv beszerzési példányszámáról remélhetőleg nem csak a válható 



kereslettel, de az előzményekkel, a zárt raktári háttérrel, a meglévő példányokkal is számolva döntenek; 
ezzel, úgymond tudatosan visszafogják (a várható igényekhez képest) a csoport fejlesztését. Emellett a 
kölcsönzés, szintén remélhetőleg (a kölcsönzők és a munkatársak érdekében egyaránt) a szabadpolcnál 
kezdődik, elsőként onnan elégítve ki a raktárban is található könyvek iránti keresletet, fokozva ezzel a 
szabadpolc kihasználtságát, és látszólag - mivel a szabadpolcot tekintik „a" kínálatnak - magának a 
szakcsoportnak a kihasználtságát is. És itt álljunk meg egy pillanatra. Meglehet, hogy fölösleges, egy 
fiktív példával mégis megpróbálom érzékeltetni egyfelől, hogy nem túlzóm el fenntartásaim jelentőségét, 
hangsúlyozni másfelől annak jelentőségét, hogy meg kell elégednünk azokkal a következtetésekkel, 
melyeket a rendelkezésünkre álló adatok valóban megengednek. íme a példa. 120 pszichológiai táryú 
műből 86 volt kikölcsönözve az adatfelvételkor, a szakcsoport kihasználtsága 72 százalékos. Tegyük fel, 
hogy közöttük volt Y:X művének öt példánya, melyből még hét található, korábbi kaidásban a raktárban. 
Ez eddig még nem fikció, és maradjunk annyiban, hogy csak egyetlen egy ilyen esetünk van. Nézzük meg 
a variációk hatását. Ha történetesen azokat is, vagyis az összes példányt kikölcsönözték, a csoport 
hatékonysági mutatója 73,2 százalék, ha a forgalom a szabadpolcról történik, de az egész állományhoz 
viszonyítom azt, akkor 67,7 százalék, s fordítva 67,5 százalékra csökken a szabadpolcos állományrész 
kihasználtságé, ha a regisztrált kölcsönzéseket a raktárból bonyolítják le. 
Az adatfeldolgozásról 

Az egyes szakok állományának kihasználtságát kétféleképpen, a forgási sebesség és a vizsgálat 
időpontjában polcon lévő és kikölcsönzött könyvek aránya kiszámításával állapították meg. 

Nem vagyunk elkényeztetve jobbnál jobb adatfeldolgozási technikákkal, ezért nem is említem ezeknek 
az eszközöknek a szokásos korlátait, csak jelenlegi alkalmazásuk torzítást erősítő jellegére utalnék. 

A forgási sebesség esetében egy - 1990 januárjától 1992 decemberéig - folyamatosan gyarapodó 
állomány jelenti az egyik tételt A felmérésről tudósító cikk végén is olvasható egy megjegyzés, miszerint 
„a kölcsönzések száma elsősorban a könyvek szabadpolcon töltött idejét tükrözi". Ha az állománycso-
portok gyarapítási üteme egész idő alatt állandó volt, akkor - és csak akkor - az egyes csoportokba tartozó 
műveknek egyenlő esélyük volt a kölcsönzésre. Ha a kínálat alakulása szakcsoportonként „hullámzó" 
volt, ezeknek az eltolódásoknak megfelelően már egyenlőtlen feltételekkel választhattak közülük. 

Egy 1990 elején polcra kerülő könyvet négyhetes kölcsönzési határidővel számolva elvileg harmic-
hatszor, míg egy 1992 elején polcra kerülőt tizenkétszer vihettek el. 1992-ben a szépirodalom, a filozófia, 
a pszichológia kötetszáma és aránya pl. nőtt (előbbi növekménye 560 db, 4,3%; utóbbiaké 236 db, 1,7%) 
az előző évi gyarapodáshoz viszonyítva (bár nem tudni, ebből mennyi került a szabadpolcra, ill. a felmérés 
„mintájába"; ezek elvileg hátrányosan érintették a rövidebb polcidő (a hozzáférés lehetősége) miatt 
kihasználtságukat. 

Ugyanez a körülmény befolyásolta, de másként az aktuális érdeklődést kifejező mutatót. A választék 
frissítése általában kedvező a kurrens kölcsönzésekre nézve. (Fenti csoportok ebben az adatsorban előrébb 
is helyezkednek el.) 
Az adatelemzésről 

Az adatbázis nem nyújt megbízható támpontot az általánosításhoz; ez alapvetően mintaválasztási 
probléma, és nem egyszerűen a kisebb-nagyobb mértékű torzító tényezőknek tudható be, noha ezek 
jellegükből adódóan inkább összegeződnek, semmint kompenzálnák egymást. A megfogalmazott állítá-
sok azonban a közölt táblákat tekintve sem meggyőzőek, mivel nem azokból következnek (inkább a 
lekiismeretesen végzett munka olyan értékes tapasztalatai, melyeket az egzakt adatok mértéktartó, mégis 
árnyalt értékelésében kiválóan lehetett volna hasznosítani). 

A második adatsor, a forgási sebesség, egy folyamatot tükröz, a szabadpolcról való kölcsönzésekben 
megnyilvánuló érdeklődés intenzitását fejezi ki; az első adatsor, a polcon és az olvasóknál lévőkönyvek 
aránya pedig e folyamatnak mintegy a végét, azaz az aktuális érdeklődés irányát jelzi. Ennek az 
időbeliségnek láthatóan nem tulajdonítottak jelentőséget az eredmények elemzésekor, amint annak sem, 
hogy a más minőséget mutató, és különnemű, ezért összehasonlíthatatlan adatokat „közös nevezőre" 
hozzák. Elég ahhoz a jóllehet primitív, de kézenfekvő lehetőséghez folyamodni, hogy összevessük a 
szakcsoportok táblákon belüli rangsorát. Ebből is kitűnik, hogy pl. a világ- és a magyar történelem tizenkét 
hellyel lentebb került a „pillanatnyi" állapotról készült adatfelvételkor. Ezzel a történelmi tárgyú művek 
zömét alkotó magyar történelem kihasználtsága számottevően elmarad a külföldi szakirodalomból 
viszonyítási alapul választott ideális kihasználtságtól. Vagyis: kétszeresen ellentmondásos az a sommás 
értékelés, miszerint a történelem „gyarapítása szintén fejlesztendő", mert iránta „az átlagosnál nagyobb 
az igény". 

Nem kívánok másodelemzésbe bocsátkozni, márcsak adatfelvételi kétségeim miatt sem, csupán meg-
jegyzem, hasonló észrevételek tehetők egy, a relatív igénybevételt a szakcsoportok kölcsönzési és 
állománybeli arányának hányadosával mérő, a két tábla adatait szemléletesen és azonos módon kifejező 
komplex hatékonysági mutató alapján is. 



A könyvek életkora és a szabadpolc bevezetése 
Emlékeztetőül idézek a felmérés tanulságaiból: „A legfrissebb könyvek iránti fokozott igény...", „A 

szabadpolcon lévő könyvek forgalma... háromszorosa a raktári állományénak", „a forgalom intenzitásá-
nak. . .megsokszorozódása...". 

Aligha vitatja bárki is a könyvek életkorának és a szabadpolcos rendszernek forgalomnövelő szerepét 
(amint azt sem, hogy már e két tényező is, és még számos egyéb ok, sajátos kölcsönhatásában befolyásolja 
a kölcsönzés alakulását). Nem hinném, hogy ezt bizonyítandó, szükség lenne az adatok ilyen túlzó 
leegyszerűsítéssel való, egyoldalú és félrevezető beállítására. 

Ha az utolsó három év szabadpolcos kínálatának az olvasónál és a polcon lévő részarányában egyedül 
(vegytisztán) a könyvek életkorának a hatása mutatkozna, úgy, pusztán logikai alapon, egy sokkal 
egyenletesebben, lineárisan emelkedő tendenciát kaptunk volna eredményül. 

Ha az újdonságok iránt fokozott az igény, talán az 1989- és 1990-es és összehasonlításkor a kettő közötti 
különbség magyarázata nemcsak a (zárt, ill. szabadpolcos) hozzáférés módjában keresednő. Itt is 
érvényesül, közrejátszik a könyvek életkora, s úgy tűnik, az 1989-es vizsgált állományrészt jócskán 
terhelik korábbi impresszumú kötetek is. 

Azt ugyan nem tudom, hogy a szabadpolcos kínálat a kölcsönözhető állományból milyen arányban 
részesedik, de arról a tényről így sem illik elfeledkezni, hogy az 1992-ben kölcsönzött 130 314 dokumen-
tumnak a hároméves (szabadpolcos) forgalom a 16,9 százaléka, egyéves átlagban tehát a kölcsönzések 
5,6 százalékát teszi ki. 

. . . Barczi Zsuzsa 
* * * 

Vizsgálódásainkat annak idején szerény gyakor-
lati célból végeztük: állománygyarapításunk napi 
munkáját kívántuk jobban hozzáigazítani az olva-
sói igényekhez. Arra voltunk kíváncsiak: hol szorít 
legjobban a cipő, milyen állományrészben feszíti 
túl leginkább a kereslet a kínálatot. Erre választ is 
kaptunk. Sajnos, minden javító szándékunk ellené-
re, a szűkülő állománygyarapítási keretek és a nö-
vekvő olvasói kereslet miatt az akkor leginkább 
igénybevettnek mutatkozó állománycsoportok ma 
is a leginkább lestrapáltak. Erről bárki könnyen 
meggyőződhet, aki - gyakorlott könyvtáros sze-
mekkel - végignéz lecsupaszított polcainkon. A 
Központi Könyvtár szabadpolcos állománya olyan, 
mint a hal, amit az Öreg halász Hemingway regé-
nyében partra húzott: a választólapok csontváza. 

Egy év elteltével örömünkre Barczi Zsuzsa tudo-
mányos metodikai tanulmánnyal tisztelte meg sze-
rény vizsgálódásunkat. Ebben egy nagyszabású 
vizsgálat lehetőségei körvonalazódnak. Mi örül-
nénk a legjobban neki, ha intézményünk vezetősé-
ge megbízná szociológusunkat a vázolt vizsgálat 
elvégzésével. A felmérők 

A RITKASÁGGYŰJTEMÉNY HÍREI 

Elkészült a kéziratok betűrendes mutatója (az 1984 júniusa előtt beszerzett kéziratokról). Ugyancsak 
elkészült a „H" (Histórica) kisnyomtatványgyűjtemény katalógusa (a szakrendi tárolás sorrendjében). 
Használható a Tájékoztatóban és a Ritkasággyűjteményben, irattartóba fűzve. 

Visszakerült könyvtárunkba Ptolemaios Geographiájának 1535-ös lyoni kiadása, melyet az ötvenes 
évek elején a Keleti Gyűjteménnyel együtt az MTA Könyvtárának adtunk át. A ritka antikva nem szerepel 
az eddig publikált hazai antikva-katalógusokban. 191 l-ben gróf Zichy Jenő hagyatékával került könyv-
tárunk tulajdonába. 

Klinda Mária 
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JELÓPÉDZS 
Végre megszületett! - mondhatná a reménybeli 

felhasználó, miközben kezébe veszi a valóban rég 
várt kiadványt. Mert a könyvtárak változnak ugye, 
az (olvasóknak szánt) információ meg jobbadán 
csak szájhagyomány útján terjedt már jóideje. Bi-
zony, már talán tíz esztendeje is van annak a hala-
ványzöld spenóton tükörtojásra emlékeztető 
téiképnek, ha akad még, aki emlékszik reája... 

A Mit? Hol? Mikor? 
A Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtárban címet vise-
lő tájékoztató (Somogyi 
József szerkesztése, ké-
szült 2000 példányban) 
48 oldalon (megszámol-
tam) sorolja elé a Köz-
ponti Könyvtár, a Zenei 
Gyűjtemény, majd a ke-
rületek adatait. Igaz, erre 
is „úgy" kellett rájön-
nöm, mert a Használati 
Útmutató nem említi ezt 
a szerkesztési elvet. An-
nak amúgy nagyon örül-
tem,hogy az úgyneve-
zett alapadatok sorában 
elsőül az alapítás éve 
íródott fel. Szó ami szó, 
eddig még senki sem kérdezte, mikor épült az a 
könyvtár, amelyikben dolgozom (az előzőekben 
sem!), de mit lehet tudni, talán a jövőben... 

Külön örömet okozott az „illetékes" jelző meg-
jelenése a könyvtáros, illetve a vezető megjelölés 
előtt, önkéntelenül (és illetéktelenül) eszembe jut-
tatva egy hajdanvolt televíziós műsort az „illeték-
esről". 

Komolyra fordítva a szót: több dolgot nem értek. 
A Nyilvános Szolgálatot mindenki igénybe veheti, 
aki elmúlt 16 éves és vagy magyar állampolgár 
vagy külföldi. Van harmadik eset is? Talán egysze-
rűbb lett volna: A könyvtárat csak 16 éven felüliek 
látogathatják. 

Más: tetszik a katalógusok felsorolása. Az ember 
nem is gondolná, hogy ilyen sok van belőlük. 

Ami a kerületi könyvtárakat illeti, azt hiszem, 
természetes, hogy elsőként magunkat (X. kerület) 
kerestem meg: vajh' mit ír rólunk a JELÓPÉDZS? 

A 46. szám alatt, éppen a füzet felénél (ez a lehető 
legjobb hely) kezdődik a kőbányai könyvtárak so-
ra. Az elsőben máris egy félrevezető információ: a 
gyanútlan olvasó azt hiheti, hogy ezt a könyvtárat 
alapították 1929-ben és csodálattal adózik majd a 

saját korát majd fél év-
századdal megelőző épí-
tésznek. Ezzel csak azt 
akarom mondani, ha 
már ennyi munkát bele-
ölt a T. Szerkesztő Úr az 
adatkeresésbe, azon az 
egy soron talán nem 
múlt volna. Mármint, 
hogy a Füzér utcai 
könyvtárat alapították a 
jelzett időben. 

Somogyi József meg-
előlegezi nekünk az üze-
netrögzítőt (még nincs), 
valamint az orgona hely-
ben használatát (jelen ál-
lapotában legfel jebb 
virágállványnak hasz-
nálható, amúgy sohasem 
működött). 

Örülök, hogy felhívja a figyelmet, számítógépes 
katalógusainkra, de miért maradt ki belőle a köz-
hasznú, ráadásul pedig abban „helyi" adataink is 
vannak. 

Időnként az volt az érzésem, hogy az adatok 
mintegy telepatikus úton kerültek a füzetbe, de 
lehet, hogy tévedek és akkor megkövetem a Szer-
kesztő Urat. 

Még egyszer elnézést a szőr szálának hasgatásá-
ért... 

Aknay Tibor 

Mit? Hol? Mikor. A Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tárban. Szerk.: Somogyi József. Bp. 1993. FSZEK. 

Tisztelt Aknay Tibor! 

Röviden e kisded tájékoztató („jelópédzs") hiányosságairól. 
Az oldalszám csak zavaró lett volna egy utalószámos rendszerben. 
A használati útmutató azért nem közli az adatolt könyvtárak körét, mert az összes benne van. 
A mutatók köre terjedelmi okokból szűkült a szolgáltatásokéra; sajnos a kerületekről - mint annyi más 

fontos szempontról - nem készült mutató. 
Az adatok köre és a szerkesztés elvei kompromisszumon alapulnak. Kinek ez, kinek az a fontos... 

„legszebb az arany középút, kár, hogy nem létezik". 



A redundancia információforrás. Mást jelent az, hogy „mindenki igénybe veheti" és az, hogy ,magyar 
vagy külföldi állampolgárok is igénybe vehetik". 

Hogy egy könyvtárat mikor alapítottak, és mely könyvtár az utóda melyiknek: elvi megállapodás 
kérdése. Mert mitől könyvtár a könyvtár? Lehet az épülettől, melyben működik, az állományától, melyet 
olvasók használnak. Mindkét elgondolás mellett vannak érvek: magam az utóbbira hajlottam. 

A X. kerületre vonatkozó adatok forrása - mint más kerületek esetében is - a helyi vezető („illetékes") 
volt. A hibák csökkentése végett legközelebb a telepátiával próbálkozom. 

Somogyi József összeállító 
Ui.: A sajtóhibákról nem szóltam. Azok vannak. 

RÓLUNK SZÓL 

EGYPERCES 

Jenő: Tényleg jól dolgozol. Kapsz hatezeregyet, 
kiemelten. 
Józsi: Jó, küldd ki a Pappot. Nem stimmel a tikett. 
Jenő: Melyiket? 
Józsi: A Jenőt. 
Jenő: Ne a Pistát? 
Józsi: A Pappot? 
Jenő: Nem, a Dobozit. 
Józsi: Jó, küldd. Legalább hozza. 
Jenő: Nem kell vinni. Itt van. 
Józsi: Az anyag? 
Jenő: Nem, a fegyelmid - mondtam, hogy tényleg 
jól dolgozol. 
Józsi: Mért kapom, Jenő? 
Jenő: Megérdemled, mondtam. Jól dolgozol Józsi. 
Józsi: Jolika is kapott? 

Jenő: Ő csak hatezret - most van vizsgálat. 
Józsi: Fog kapni? 
Jenő: Valami olyasmit mint te. 
Józsi: Ő miért? 
Jenő: Biztos rossz lesz a vizsgálat. 
Júzsi: Holnap is jöjjek? 
Jenő: Nem kell, holnap a Józsi megy. 
Józsi: A Somogyi? 
Jenő: Igen, meg az Irén. 
Józsi: Hogy került ebbe a férficsapatba? 
Jenő: Mert ő is ment Nyugdíjba. 
Józsi: Ha én megyek: nőieszek? 
Jenő: Nem. Te belsőellenőr. 

Maruszki 



NYILVÁNOSSÁG 
Január 20-án Eric von Brink holland könyvtáros 

adott elő a Kertész-utcai kerületi Olvasóteremben 
,.Kommunikáció a könyvtárban" címmel. 

* * * 

A január 3-tól megújúltan üzemelő IX. kerületi 
Boráros téri könyvtár ünnepélyes szakmai bemuta-
tóját február 9-én tartotta 

A családi könyvtárosok és a gyermekkönyvtáro-
sok szakmai műhelye február 16-án közös ülést 
rendezett. Témák: az együttműködés formái; az 
olvasószervezés tapasztalatai. 

Változás a Mit? Hol? Mikor?-ban: a IV. kerületi 
Reviczky utcai könyvtár felnőtt- és gyermekrészle-
gének vezetője Molnámé Vörösmarty Ágnes (a 
nyugdíjba vonuló Szentpétery Csaba és Szilágyi 
Zoltánné helyett egyaránt). 

* * * 

Helyesbítés: Előző számunkban tévesen jelent 
meg a XVII. kerületi Újlak utcai könyvtár telefon-
száma. Helyesen: 257-4088. 

Ezúton is kéljük bejelenteni a változásokat, kiiga-
zítani a tévedéseket vagy a szerkesztő Somogyi 
Józsefnek, vagy e sorok összeállítójának: 

Kiss Katalinnak 

SZEMÉLYI HÍREK 
Új munkatárs 

Tanka László könyvtáros IV. ker. könyvtár 

Áthelyezés 
Varga Erzsébet könyvtáros a VII. kerületből a 
KESZ-be. 

Kilépők 
Dr. Tóth Róbert könyvtáros Budapest Gyűjte -
mény 

TOP-LISTA 
december - január hónapban 

Az ünnepek és az évvégi sűrűsödő munkák miatt december hónapban oly kevés adat érkezett be, hogy 
célszerűbbnek látszott a januárival összevonni. A két hónapra vonatkozóan összesen 63 részlegből be-

küldött 145 féle cím közül az alábbi sikerlista alakult ki: 

1. Beke Kata: Jézusmária, győztünk! (Belvárosi K.) 9 szavazat 
2. Crichton: Őslénypark (Maecenas K.) 5 " 
3. Glut: Dinoszauruszok (Phoenix K.) 5 " " 
4. Willand: Scarlett örökében (Valhalla Páholy) 5 " 
5. Jakes: Észak és Dél (Európa) 4 " 
6. Jakes: Szerelem és háború (Európa) 4 " 
7. Benton: A dinoszauruszok nagy képeskönyve 

(Egyetemi K.) 3 " 
8. Jimenez: Megveszem ezt a nőt (Fabula) 3 " 
9. D. Steel: Újra jön a szerelem (Fabula) 3 " 
10. Krantz: Káprázat (Maecenas) 3 " 

A népszerű tv-sorozat úgy látszik, „lefutóban" van, de az őslények uralma változatlanul tart.. 
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