
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
dolgozóinak tájékoztatója 

Demszky Gábor 
Beszéd a Könyvtári Nyílt Nap alkalmából 

Hölgyeim és Uraim! 
Tisztelt Ünneplő Közönség! 

Köszönöm, hogy meghívtak, hogy részi vehetek 
a 90 éves Szabó Ervin Könyvtár ünnepségén. 

Talán megértik, ha nemcsak főpolgármesterként 
szólok, aki büszke erre a nagyhírű fővárosi intéz-
ményre. Szerelnék ar-
ról is beszélni, hogy 
éreztem magam itt ol-
vasóként. 

Egyetemista korom-
ban sok-sok órát, napol 
töltöttem ebben az ol-
vasóteremben. Később 
egy ideig a könyvtár 
kü l ső munka tá r sa is 
voltam. Persze, hogy 
szerettem itt lenni. So-
kan tudják rólam, hogy 
mindig is volt valami 
kényszeres vonzódá-
s o m a b e t ű h ö z , a 
nyomtatott szóhoz. 

Itt most is otthon ér-
zem magam. Ahol fel 
sem merül az ember-
ben, hogy mondjuk a 
bútorok máshogyan is 
állhatnának. Csak ami-
óta főpolgármester lettem, azóta tekintek „a Szabó 
Ervinre" mint városi közintézményre. 

A Szabó Ervin Könyvtár és hálózata kivételes 
kincse Fővárosunknak. Amikor megszületett, Bu-
dapest már pezsgő város volt. A nagy millcncumi 
építkezések után vagyunk, a házak, az utak világ-
városias képet mutatnak. Rohamléptekkel halad az 

iparosodás. Ezek azok az évek, amikor szinte min-
den megváltozik. Emberek tízezreinek kell megta-
nulniuk alkalmazkodni, rövid idő alatt kiigazodni 
egy új életformában. A városnak pedig segítenie 
kell az alkalmazkodást. Szolgálni és szolgáltatni 
kell a polgárainak. Hiszen a város nemcsak zaj, buz 

és zsúfoltság, hanem 
l e h e t ő s é g is. H o g y 
együtt elérjük azt, amit 
külön-külön nem tud-
nánk. 

Számomra megkapó 
és tanulságos az az em-
beri szövetség is, ami-
vel a két „ b á b a " e 
közgyűjtemény szüle-
tését majd tudatos fej-
lesztését segítette. 
Az alapításkor Szabó 
Ervin egyszerű könyv-
táros, Bárczy István pe 
dig oktatásügyi taná-
csos. Később az egyik 
igazgató, a másik pol-
g á r m e s t e r l e sz . De 
mindvégig Szabó kez-
deményez, Bárczy pe-
d i g r e n d ü l e t l e n ü l 
pártfogolja a korszerű-

sítő reformokat. Az ő missziójuk egyre közelebb 
vinni a tudást az emberekhez. 

S azóta rendszerek jöttek, mentek, de a könyvtár 
maradt. Nem csoda, hiszen mélyebb gyökereket 
eresztett a városba, mint a különféle politikai kur-
zusok. Talán nem is tudnék még egy ennyire kiter-
jedt hatókörű és eleve ennyire demokratikus intéz-
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ményt mondani. Hiszen az ifjú tudományos kuta-
tótól a magára maradt nyugdíjasig - minden réteg-
nek és korosztálynak kínál valamit. S nem csupán 
azt, hogy itt még ma is elérhető áron férhetnek 
hozzá könyvhöz, újsághoz, lemezhez. És itt van a 
könyvtáros, akire mindig számíthatnak. Mert segít 
eligazodni az újdonság között, tanácsot ad, s akár a 
föld alól is előkeríti azt, amit szeretnének. 

Tudom, hogy a legtöbb helyen már régen nem 
csak könyvekről, hangfelvételekről, videoszala-
gokról van szó. Ahol érzékeny könyvtárosok dol-
goznak, ott már évek óta a helyi társadalom 
finomszövetét szövik újra. Kallódó tizenévesek, 
vagy éppen beteg gyereküket nevelő szüléik talál-
nak egymásra, és támaszra, oltalomra az intéz-
ményben. Magam is tudom: az ilyen csoportok 
gyámolításancm szorosan vett könyvtárosi feladat. 
De gondolják meg, milyen kevés hely van, ahol a 
különféle társadalmi hátterű emberek úgy találkoz-
hatnak, hogy nincs közöttük hierarchikus viszony, 
s nem kell kötött szerepeket sem eljátszaniuk. 

A Szabó Ervinnek ez is egy olyan tulajdonsága, 
amit azóta látok, s becsülök igazán, amióta kicsit 
messzebbről tekintek az intézményre. 

Persze fontos az is - s ezt nem mondhatom cl a 
legtöbb kulturális intézményről - hogy a könyvtár 
forgalma egyre nő. A könyvtárnak jelenleg 200 
ezer olvasója van, akik évente 6 és fél millió köny-
vet, folyóiratot, lemezt és kazettát vesznek kézbe. 
A város lakossága használja és szereli a könyvtárat. 
Jele ez annak, hogy Önök jól végzik a dolgukat, 
igyekeznek alkalmazkodni az új viszonyokhoz. 
Kérem, ne adják fel, gazdagítsák folyamatosan kul-
turális szolgáltatásaikat! Különösen azért, mert az 
emelkedő forgalom arra is utal, hogy sokak számá-
ra - anyagi okokból - ez az egyetlen elérhető kultu-
rális fórum. Tudom persze, az égbe szökő árakat a 
gyűjtemények is megszenvedik, egyre nehezebb a 
szükséges eszközöket, példányszámot és választé-
kot biztosítaniuk. 

Ezek az évek - sok mögöttünk, s még jónéhány 
előttünk is -, nem kedveznek a kultúrának. Az 
anyagi prés nem válogatott: álságos dolgokat és 
valódi értékeket egyaránt fel kelctt adnunk. De úgy 
látom, elérkeztünk a határra, ahonnan már értel-
metlen a visszavonulás. Budapest szellemisége 
számára ez a könyvtári hálózat az az utolsó védvo-
nal, amit nem szabad feladni. Itt olyan anyagi és 
szellemi infrastruktúra van, amire bcmcnckílhelők 
a legfontosabb közművelődési szolgáltatások. In-
nen el lehet kezdeni a következő évezredet. Mert 
én azt hiszem, hogy az - minden ellenkező jel 
dacára, mégiscsak - a tudás korszaka lesz. 

S itt hadd mondjak el még valamit, ami miatt 
nekem személy szerint is fontos ez az intéz-
mény. Miután főpolgámiester lettem, sokszor pró-
báltam végiggondolni, mi az az erőforrás, amire a 
város újbóli felemelkedését alapozhatjuk. Sok tisz-
teletreméltó hagyományt találtam, de bárhova 

nyúltam, mindig a javak szűkösségét tapintottam. 
Lehetetlen döntések sorával találkoztam: rend-
szerint sok méltánylandó igény között kell megosz-
tanunk valamit, ami jóval kevesebb, mint az elég. 
Pedig tudom, hogy adni kell, mert várják és szük-
ségünk van rá. 

És én ma már ezért is szeretem a könyvtárat... 
Ugyanis javaink közül a tudás, az infonnáció az 
egyetlen, ami nem fogy attól, hogy többen kapnak 
belőle. Idézhetném ide azt a bibliai esetet, amikor 
Jézus körül ott áll tengernyi éhes ember, de neki 
csak néhány hala és kenyere van, hogy megetesse 
őket... 

De nem mondom tovább. Önök ezt ismerik. 
A könyvtárosok naponta megoldják ezt a problé-

mát. 

* * * 

Lassan kezd fogalmunk lenni arról, hogy milyen 
kíméletlen versenyt hoz majd az információs társa-
dalom. Ahol nagymértékben azon múlnak majd az 
egyéni életlehetőségek is, hogy ki, hogyan férhet 
hozzá az ismeretekhez, s miként tudja azokat hasz-
nálni. Ne gondolják, hogy ez olyan messze van. A 
világ nem fogja megvárni, amíg mi gazdaságilag 
talpra állunk. Mi egyszerre lógunk küzdeni a ha-
gyományos anyagi szükséggel, meg a csúcstechni-
kával. Ha nem tesszük, lemaradunk. S azzal is 
számolni kell, hogy a mi polgáraink közül csak 
nagyon kevésnek lesz módja és pénze, egyéni csat-
lakozást találni a hazai információs bankokhoz 
vagy a világhálózatokhoz. Ez is egy olyan törésvo-
nal, ami a társadalom kellészakadásához vezethet. 
Ha nem teszünk semmit, tömegesen lesznek olya-
nok, akik nem értik, hogy mi történik körülöttük, s 
ezért nem is tudnak majd beilleszkedni az új világ-
ba. 

Én azt gondolom, hogy a városnak kötelessége a 
tanulás és alkalmazkodás esélyét megnyitni min-
den polgára előtt. Az ehhez szükséges infrastruktú-
ra és tudás azonban Önöknél van. Kérem, hogy 
segítsenek nekem. 

Nagyon szeretném, de nem ígérhetem, hogy 
könnyebb lesz. Ha minden pénzünket összeszed-
jük, az is kevesebb, mint kellene. Szükség lesz a 
találékonyságukra, szakmai szenvedélyükre is ah-
hoz, hogy jussunk valamire. Jöjjenek, mondják el, 
mit tehetek azért, hogy könnyebben boldoguljunk 
a korszakváltással. Ha valahol pénzt sejtenek, mu-
lassanak rá, és megpróbáljuk kikaparni. A konnány 
rövidesen nekilát a könyvtári törvénynek; ha úgy 
érzik, segíthetek, üljünk le. és beszéljük át, hogy 
hogyan lenne jó a városnak. 

Minden épeszű megoldás érdekel. Mert Buda-
pest ugyan az önök erőfeszítései nélkül is elállna 
még tíz-száz évig, csak éppen durvább, szegényebb 
és szomorúbb lenne, mint képzelem. 

Amit pedig eddig tettek, azt köszönöm. 



MÁSKOR VERD BE JÓL A PATKÓSZÖGET! 

A gyerekkönyvek beszerzésének vizsgálata 
Talán a legtöbb, ami a vizsgálat tapasztalataiból 

mondható, benne rejlik ebben az angol gyemick-
vers idézetből vett címben... 

Mit vizsgáltunk és miért? Vizsgáltuk az 1993-as 
évre vonatkozóan a gyennekkönyv szerzeménye-
zését. Azért vizsgáltuk, mert a Kezelési és ügyviteli 
szabályzatnak máig élő passzusa az, hogy a gyer-
mekkönyveket a beiratkozott olvasók arányában 
kell szerzeményezni, de a rendelkezésre álló keret 
összegének legalább 25-30%-át erre a korcsoportra 
kell fordítani. Az új kezelési szabályzat megjelené-
se előtt indokolt volt utána nézni annak, hogy kell-e 
a jövőben egyáltalán útmutatást adni a gyennck-
könyvek szerzeményezéséhez, és ha igen, mit kel-
lene szabályozni . Megerősí te t te vizsgálódási 
szándékunkat, hogy nemrégiben zajlott a Híradó 
hasábjain a gyennekkönyvtárosi vita, ami önmagá-
ban elégséges ok volna arra, hogy „adatol-va" is 
lássuk a helyzetet. Ha ezekhez hozzászámítom azt, 
hogy én évekig voltam gyerekkönyvtáros, a Somo-
gyinak meg sok a gyereke..., szóval örömmel lát-
tunk a munkához. 

Örömünkbe rögtön az első helyen jócskán csor-
dogált az üröm, amikor kiderült, hogy bizony még 
a vásárolt gyennekkönyvek számára is csak-csak 
ad választ a nyilvántartás, de a forintra semmiképp 
(két könyvtár kivételével). A „csak-csak" sem je-
lentéktelen apróság, hiszen a könyvtárak egy részé-
ben (vegyes, családi) csak a kicsiknek szóló irodal-
mat regisztrálják gyermekkönyvként, a többi a fel-
nőtt nyilvántartásban szerepel. 

Kénytelenek voltunk rögtön az elején szűkíteni a 
kört, így összesen nyolc kerületben folytattuk le a 
beszerzési listák és a csoportos leltárkönyv össze-
vetése alapján a forint ráfordítási vizsgálatot, a 
többi kerületből bekértük az 1993-ban vásárolt 
gyennek és felnőtt könyvek darabszámát, és ezt 
tekintettük vizsgálati alapnak. 

Az összesített táblázatokat itt is közöljük, és 
pontosan tudjuk, hogy ebből mindenki ki tudja 
olvasni ami érdekli, összehasonlíthatja saját könyv-
tárát másokéval, elgondolkodhat, magába szállhat, 
vagy csak kér egy kávét... 

Ne vegyék azért szerénytelenségnek, ha mi is 
közreadjuk gondolatainkat, és hajlandók vagyunk 
vitatkozni is. 

Az 1979-ben kiadott kezelési szabályzat idejé-
ben még jelentős volt az önálló gyermekkönyvtárak 
száma is (14), és sok volt a csak felnőtteknek köl-
csönzőkönyvtár, ahova a gyerekek nem iratkozhat-
tak/juthattak be. Most sok a vegyes és családi 
könyvtár, a gyerekek válogathatnak a felnőttek bi-
rodalmában is. Hozzátehetjük, hogy már 1979-ben 
sem volt általános a kijelölt arány betartása (pl. a 
VI. kerületben 33% volt a beiratkozott gyennek 

olvasó, és a rendelkezésre álló keret 27,4%-a, a 
VIII. kerületben a beiratkozott gyennek olvasó 
25,5%, és 16,8% volt a ráfordítás). 

A főkönyvtárt rendszer kialakulásával, majd a 
HFO megszűnésével a szerzeményezési döntés 
egyedül a főkönyvtár-igazgatók hatáskörébe ke-
rült, megszűntek az eddigi szerzeményezési tanács-
adók is. Az utóbbi években jelentősen változott a 
könyvpiac, a gyennekkönyvek árának emelkedése 
(ezek előzőleg igen magasan voltak dotálva), külö-
nösen megrendített mindenkit, a rendelkezésre álló 
keret egyre kevesebb dokumentum megvételére 
adott lehetőséget. 

1993-ban a tételesen vizsgált kerületekben (1. sz. 
melléklet) (VI., VIII., XI., XVI., XVII., XVIII., 
XIX. és XXI. kerület) agycnnekkönyvekreaFt-rá-
fordítás 7,37% (XIX.) és 44,1% (XVII.) között 
volt, ami akkor is feltűnő szélsőség, ha a két könyv-
tárközött nagy a különbség, hiszen a XVII. kerületi 
könyvtár maga is iskolában működik, és a beirat-
kozott olvasók több mint fele gyerek (54,4%), rá-
adásul a kerületben másik, iskolában működő 
könyvtár is volt. A XIX. kerületben viszont a két 
„nagy" könyvtár „közös", és az iskolában működő 
könyvtárak tavaly nem szerzeményeztek. 

A darabszámot tekintve (ld. 2. sz. melléklet) teljes 
körben tesszük a megállapításainkat, hiszen ebben 
minden kerület adata rendelkezésünkre áll. Az 
1993-ban szerzeményezett összes könyvből a gyer-
mekkönyv szóródás 6,4% (V. ker.) és 38,8% (VI. 
ker.) között van, és meglehetősen változatos a köz-
bülső rész. Nehéz általános következtetést levonni, 
hiszen a kerületek „arculatának" megállapítása le-
hetetlen a gyennek szolgáltatás szempontjából, 
szinte mindenhol keverednek a különböző típusok. 
Az összehasonlításnál csak törekedni tudtunk arra, 
hogy nagyjából cgyfomiaszolgáltatásokkal rendel-
kező kerületeket vessünk egybe. 

Azokban a kerületekben, ahol iskolákban műkö-
dő gycrckkönyvtár is van, darabszám tekintetében 
a szélső határok 15,7% (II.) és 36,2% (XVII.), 
előbbiben egy, utóbbiban két iskolában működő 
könyvtár van. 

A „vegyes" kerületekben (ahol többnyire egy 
térben kölcsönöznek gyennek és felnőtt olvasók-
nak) ez az érték 6,5% (XIV.) és 22% (XVI.). Né-
hány kerületben a kerületi könyvtár gyennekrész-
lcge külön épületben van, és többnyire változatla-
nul gyennek-részlegként üzemel (elhanyagolható 
számú felnőtt olvasóval), itt a szélsőértékek 11% 
(I.) és 38,8% (VI.). (Utóbbi azonban rendkívüli 
évet zárt, miután olcsón hozzájutott egy bezárt 
szakszervezeti könyvtár gyennekkönyvcihez.) 

A beiratkozott gyemtekolvasók számával össze-
vetve a Ft-ráfordítást (Id. 1. sz. melléklet), a nyolc 



tételesen vizsgált kerületben a VIII. és a XVI. ke-
rület magasabb arányban, a többi - eltérő mérték-
ben - k isebb arányban szerzeményeze t t . Ha 
azonban a kölcsönzött dokumentumok számát 
vesszük figyelembe (ami számunkra a beiratkozott 
olvasói számnál reálisabbnak látszik), akkor„csak" 
a XI., XVIII. és XIX. (itt jelentős az eltérés) kerü-
letben magasabb a gyermekeknek kölcsönzött do-
k u m e n t u m f o r g a l m á n a k a r á n y a , m i n t a 
szerzeményezésé. Felvetődik persze az a kérdés, 
hogy az új könyvek szerzeményezése milyen köl-
csönhatásban lehet a dokumentum forgalommal a 
gyerekek körében, ezt azonban nem állt módunk-
ban vizsgálni. A darabszámot tekintve sem igazol-
ható az összefüggés, hiszen pl. a VII. kerületben 
még a csekély szerzeményezést is „alulmúlja" a 
dokumentum forgalom, vagy pl. a IV. kerületben 
az alacsonyabb szerzeményezés ellenére is jó he-
lyen szerepel a kerület a gyennek dokumentum 
forgalom tekintetében. 

Jó hír (esetleg van akinek rossz), hogy a gyer-
mekkönyvtárosi műhely vizsgálódásának összesí-
tése most folyik (sajnos nem minden könyvtár 
válaszolta meg a kérdéseket), az talán jobban rávi-
lágít majd az összefüggésekre. 

Visszatérve a kezelési szabályzatra, annak meg-
jelenése évében (1979) 52 338 volt a beiratkozott 
gyennekolvasó (31,6%), akik az összes kölcsön-
zött dokumentum 24,5%-át kölcsönözték. A vizs-
gálat időszakában (1993) az összes beiratkozott 
olvasó 23,3%-a gyennek, akik az összes kölcsön-
zött dokumentum 18,9%-át vitték el. Az általános 
iskolai tanulók száma nem változott (1978-79-es 
tanévben az összes általános iskolás 166 120 volt, 
az 1992-93-as tanévben pedig 167 290). Két dolog 
is torzíthat. Egyrészt akkor (1979-ben) még a sta-
tisztikában a gyerekkönyvtárba bei ratkozott felnőt-
tek is mint gyennekkönyvtári olvasók szerepeltek, 
másrészt nagy divatja volt az osztályok csoportos 
beiratásának, ami - mint tudjuk - nem feltétlenül 
jelent olvasót is. 

A bennünk lévő kisördög azt is kérdezgeti, hogy 
miért nem emeli az olvasók számát az a kisded, akit 
állítólag a szülők a megnövekedett beiratkozási díj 
miatt maguk helyett iratnak be. (Ezt felejtsétek el!) 

Nem lehet szó nélkül hagyni, hogy közben telje-
sedett ki a videó-örület, és minden bizonnyal befo-
lyásolta az érdeklődők számának csökkenését, 
hogy az önálló gyennekkönyvtárak megszűnésé-
vel, az időközben végrehajtott létszámcsökkenté-
sekkel kevesebb energia jut erre a - velük való 
egyéni foglalkozás tekintetében - nagyon igényes 
olvasórétegre. Elsősorban ezt-kellene megfelelően 
vizsgálni, hiszen a gyakorló könyvtárosok tapasz-
talatai bizonyítják: ha a gyennek becsöppen egy 
„nagy" könyvtárba, nagyon elveszetté válik eliga-
zító könyvtárosi segítség nélkül. Amíg a gyerek-
könyvtáros kénytelen a nagy forgalom miatt beállni 
a pulthoz és csökkenteni pl. a videó sorbanállást, 
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addig nagy a veszélye annak, hogy elveszítjük a 
jövő olvasóit. Ráadásul néhány helyen „mindenki" 
foglalkozik a gyerekkel, ami majdnem annyi, mint-
ha nam foglalkozna velük senki. Úgy látjuk, hogy 
nagyobb figyelmet kellene fordítani a gyermekol-
vasókra. Ennek egyik eleme a gyermekkönyv szer-
z e m é n y e z é s , és bár a g y e r m e k k ö n y v t á r a k 
állományában több a maradandó érték (hiszen a 
gyerekek mindig cserélődnek), és nincs az a lektűr-
dömping, mint a felnőtt könyvtári anyagban, min-
denképpen több figyelmet érdemelne a kérdés. 

Lehet, hogy meglepő, de nem látjuk indokoltnak 
az általánosságon túli számszerű kezelési szabályo-
zást, megkötést a gyennekkönyvek szerzeménye-
zésére (annál is inkább, mert az előírás lehet 
bumeráng, hiszen ha csökken az olvasó, nyugodtan 
csökkenthető a beszerzés, de mi van ha azért csök-
ken... ld. előzőek). 

Nem hisszük, hogy lehetetlen lenne mindig 
tudni, hogy év közben milyen az anyagi ráfordítás. 
Ez ugyan a pénzt nem növeli, de a figyelmet tereli. 
Az sem ártana, ha egy hálózaton belül egyfonna 
lenne a nyilvántartás (már tudniillik, hogy mi gye-
rek és mi nem), hiszen úgyis állandóan hasonlítgat-
juk. 

Szükségesnek tartanánk azt is, hogy szakmai 
vitákon (megbeszéléseken) többször foglalkoz-
zunk a gyennekolvasók ellátásának kérdéseivel. 
Javasoljuk, hogy legközelebb például a gyerek-
könyvtárosiműhely felmérésének tapasztalatait vi-
tassuk meg közösen. 

Gujgiczer Imréné 



1. sz. mel léklet 
Beiratkozott Kölcsönzött Gycnnckkönyv vásárlás 1993-ban 

Kerület gyermek olvasó dokumentum össz. %-ban 
(össz. %.-ban) 

V 
(össz. %-ban) db pénz ráfordítás 

VI. 25.4 16,2 38 .8 24,4 
VIII. 14,0 15,6 17,5 19,9 
XI. 30,0 25,4 19,0 17,8 
XVI. 16,5 15,8 22,0 20,5 
XVII. 54,4 35,6 36,2 44,1 
XVIII. 21,1 18,9 15,2 14,5 
XIX. 25,4 21,0 9,1 7,4 
XXI. 41,3 25,8 27,7 27,7 

átlag 20.3 21,5 

2. sz. mel léklet 

Kerület 
Összes vásárolt 

könyv 
db 

Ebből gyermek 
könyv 

db % 

Beiratkozott 
gyermek olvasó 

az összesből 

Gyennek kölcsönzött 
dokumentum 
az összesből 

I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 
XII. 
XIII. 
XIV. 
XV. 
XVI. 
XVII. 
XVIII. 
XIX. 
XX. 
XXI. 
XXII. 

2 841 
3 971 
7 220 
5 386 
3 485 
2 770 
5 196 
2 174 
2 442 
5 187 
7 443 
3 382 
6 261 
5 069 
3 957 
1 939 
3 500 
3 450 
2 058 
3 751 
2 707 
1 835 

314 
624 
607 
394 
222 

1 077 
438 
381 
297 
623 

1 418 
841 

1 460 
331 

1 21 1 
427 

1 266 
525 
187 
520 
751 
156 

1 1 
15.7 
8,4 
7.3 
6.4 

38.8 
8.4 

17,5 
12,2 
12,0 
19.0 
24.9 
23.3 

6.5 
33.1 
22,0 
36.2 
15,2 
9,1 

13,9 
27.7 

8,5 

% 
20,3 
22,7 
26.3 
21,2 
15.5 
25.4 

8,8 
14,0 
16.5 
19,3 
30.0 
21.5 
22.6 
14.3 
27,6 
16.5 
54.4 
21.1 
25,4 
17,1 

41.3 
20.4 

% 
16,6 
20.3 
20,9 
24.1 
16,8 
16.2 

, 7,2 
15,6 
24.4 
12,0 

25.4 
12,2 
16^3 
10.5 
21.6 
15.8 
35.6 
18.9 
21,0 
11,9 

25,8 
20.7 

Összesen: 86 024 14 070 16.3 23,3 18,9 



AZ „ÉV KÖNYVEI" 

A hónapról hónapra (igaz, néha csak kéthavon-
ta...) elkészített top-listáink összegezésérc került 
sor ismét, a Könyvtári Nyílt Nap alkalmából. Most 
harmadízben kerülhet sor a legkeresettebb könyvek 
címének kihirdetésére. Ezeknek az éves sikerlisták-
nak a tanulmányozása - ha csekély mértékben is -
adalékul szolgál a könyvtárhasználati szokások 
szociológiai vizsgálatához (lásd Barczi Zsuzsa 
eredményei), a visszatekintés hozzásegíthet minket 
az olvasói igények mibenlétének tudatosításához. 
(A top-listák nyilvánvaló „korlátait" eddig is, min-
den alkalommal előrcbocsátottam.) 

Az összevonások következtében 1993 októbere 
és 1994 szeptembere között kilenc sikerlista ké-
szült, ezek éves összesítése pedig egy 4b címet 
tartalmazó sort eredményezett. 

A 46 címből álló listát a kiadók szerint nézve a 
következőt tapasztaljuk: összesen 20 kiadó köny-
vei alkotják azt, kiemelkedőcím-mennyiségével az 
Európa Kiadó áll az élen. A sorrend: 
Európa 12 cím 
Fabula 8 cím 
Maecenas 6 cím 
Egmont-P. 2 cím 
Pesti Szalon 2 cím 
Új Esély 2 cím 
+ még további 14 kiadó l- l címmel. 

Ha a 46 címet a müvek szerzői szerint nézzük, 
megint az a helyzet, mint az előző évben: Danielle 
Steel nevével találkozunk leggyakrabban, egyma-
gában 9 könyvével szerepel az összesített listán! 
Ám éppen emiatt, mintegy önmagát szorítja ki az 
élről, sok műve miatt annyira szóródik a szavazati 
arány, hogy végül egyik könyve sem tud „nyertes" 
lenni. Egyébként rajta kívül./. Jakes, H. Wonk és 
Walt Disney szerepel több címmel, 3-3 művel, a 
többi 26 szerző már csak „egykönyves" a listán. 

Ennél érdekesebb, ha megpróbáljuk a műveket 
tartalmuk szerint megközelíteni. Egy nagyon rend-
hagyó kategória rendszerbe sorolva őket, az alábbi 
tematikai-műfaji megoszlást kapjuk: 
- ún. nosztalgia regény(„neoromant ikus") 17 
- TV-filmsorozat könyvváltozata 4 
- hagyományos értelemben vett bestseller (a„nagy 

irodalom" látszatát keltő mű) 4 
- akcióregény 4 
- tennészettudományos ismeretközlő 4 
- értékes szépirodalom 3 
- mese 3 
- publicisztika 2 
- életrajz (női sors) 1 
- fantasztikus 1 
- itjúsági 1 
- klasszikus krimi 1 
- já tékos nyelvkönyv gyerekeknek 1 

Néhány megjegyzés a fenti kategóriarendszer 
értelmezéséhez: - az ún„ nosztalgia regény (elneve 
zését Barczi Zsuzsától kölcsönöztem) egyedural-
mát évek óta tapasztaljuk. Az érzelmes, szenvedé-
lyes, megható, kicsit erotikus „neoromantikus" 
művek iránt még mindig nem csökken a kereslet, 
sőt!...; 
- a TV-filmsorozatok hatása még mindig lenyűgö-
ző, azonnal kimutatható a könyvkereslctben. Sze-
rencsére a filmes befolyás más értelemben is jelen 
van, bizonyítja ezt Keneally: Schindler bárkája 
címűkönyve, mely a belőle készült Ilim világsikere 
és - feltehetően a Holocaust évforduló kapcsán -
újra a keresett könyvek közé került; 
- ami a tennészettudományos ismeretközlő művek 
iránti érdeklődést illeti, elmondhatjuk, hogy ez „a 
dinoszauruszok éve" volt (és persze, nem csak a 
könyvek terén!). Ugyanis az ide tartozó4 cím közül 
3 volt dinoszauruszos témájú, sőt, a fantasztikusnak 
kategorizált 1 cím is, ez ti. az Őslénypark. Mit 
mondhatunk erre? Soha ennél rosszabb divatot!; 
- ami szemet szúr a lista láttán: a hiányzó műfajok, 
a hiányzó szerzők. Úgy tűnik, teljesen kiszorultak 
az érdeklődésből az olyanféle társadalomtudomá-
nyi vagy aktuális közéleti művek, melyek a két 
évvel ezelőtti sikerlistán szerepeltek. Vagy most 
nem is születtek ebben a műfajban igazi csemegék, 
feltűnést keltő művek? Vagy már ez a dolog is 
veszített a varázsából? 
És hát, bizony, véletlenül sem került a legkereset-
tebb könyvcímek közé egy Ottlik, egy Szolzsenyi-
cin, egy Sütő András vagy épp egy Golding mű; 
egy-egy verseskötetről már nem is szólva. Ez, per-
sze, egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne lenne meg 
a maguk olvasótábora, de fokozott, észrevehető 
érdeklődés nem volt irányukban...! 

Nos, az elmélkedés végén most álljon itt a nyer-
tesek listája. 
Karinthy Ferenc: Napló I-III. Littória Kiadó 
H. Wouk: Remény 1-2. Új Esély Kiadó 
Montgomery: Váratlan utazás Fabula Kiadó 
Wald Disney: A Szépség és a Szörnyeteg 

Egmond-Pannónia 
Bcnlon: A dinoszauruszok nagy képeskönyve 

Egyetemi Kiadó 
M il land: Scarlett örökében Valhalla Páholy 
Külön elismerés az Európa Kiadónak, mint a leg-
több sikerkönyv kiadójának! 

Végül, de nem utolsósorban: köszönet a könyv-
táros kollégáknak, akik mindezideig szeretettel és 
érdeklődéssel gondozták, gyűjtötték a sikerlistákra 
kerülő adatokat. 

Barios Éva 



REFLEKTORFÉNYBEN A VIDEÓ 
Ahogyan egy könyvtárból látszik 

Annak idején a könyvtárosok meglehetősen ve-
gyes érzelmekkel fogadták a videokölcsönzés gon-
d o l a t á t . Mai n a p i g is sok k o l l é g a azon a 
véleményen van, hogy az nem tartozik a klasszikus 
könyvtári szolgáltatások körébe. 

Mi, a XIX. kerület dolgozói úgy gondoltuk, hogy 
olvasóink érdekében felvállaljuk ezt a tevékenysé-
get. Kerületünkben a két (még létező) fiókban bo-
nyolítjuk le a kölcsönzést. 

A kezdeti nehézségek után egyre népszerűbbé 
vált ez a szolgáltatás. A KESZ-bcn dolgozó „videós 
szakemberekkel" az első perctől fogva nagyon jó 
volt a kapcsolatunk. Kéréseink teljesítésében ma-
ximálisan segítségünkre voltak, sőt azt is lehetővé 
tették, hogy kéthetente személyesen választhassuk 
ki olvasóink igényeihez igazodva az új kazettákat. 
Ennek köszönhetően videós-táborunk száma gya-
rapodott, forgalmunk és bevételünk jelentősen nö-
vekedett. 

Az első zökkenő akkor történt, amikor a KESZ 
elosztása alá vonták az addig önálló gyarapítást 
végző könyvtárakat. Ezzel alaposan csökkentek 
cserelehetőségcink, mert az általuk visszaküldött, 
lestrapálódott kazettáknak jó részét selejtezni kel-
lett! 

Az 1994-es év elején a KESZ számítógépes prog-
rammal akarta a videokazetták feldolgozását, nyil-
v á n t a r t á s á t és k i szá l l í t á sá t g y o r s í t a n i . Ezt 
megelőzőleg minden kölcsönző egység leltárt ké-
szített a nála lévő állományról. 

Nem igazán értettük ugyan, hogy miért nem a 
kisebb forgalmú nyári hónapokban kerül sor erre 
az akcióra, mikor kisebb mértékű lett volna a bevé-
telkiesés. 

Megértéssel fogadtuk, sőt örültünk, hogy a 
KESZ-es kollégák végre rendezettebb körülmé-
nyek közölt dolgozhatnak. Az előzetes tájékoztatás 
szerint ez az átállás tavasszal fejeződött volna be. 

Az előzetes terveknek megfelelően február 3-án 
kaptuk meg az utolsó rendszeres kélheti kazetta-
szállítmányunkat. Ettől kezdve jó esetben is csak 
havonta egyszer kaptunk új filmeket. Sajnos m á r a 
tavasz végén láttuk, hogy a rendszertelen szállítás 
és a választék szűkülése miatt videósaink jó része 
lemorzsolódott, bevételeink pedig jelentősen csök-
kentek: 

XIX. fő XIX/3. 
1994. I. negyedév: 7701 db 5086 db 
1994. II. negyedév: 4008 db 2640 db 

A helyzet a nyáron tovább romlott: május 30-től 
auguszus 22-ig nem kaptunk egyetlen filmet sem! 
Hogy a helyzeten javítsunk, az éppen zárva tartó 
fiók átadta kazettái használható részét a másiknak. 
De hiába: az újdonság hiánya miatt minden erőfe-

szítésünk ellenére a legelszántabb videós olvasóink 
is átpártoltak a közeli videótékába. 

Sajnos, ősszel sem tapasztaltunk lényeges válto-
zást. Válogatásra már nincs lehetőségünk, mindent 
a gép intéz meglehetősen pontatlanul helyettünk. 
Pl. az újdonságként kapott kazettát megkettőzte; 
ezek szerint nem tartja számon, hogy adott könyv-
tárnak mi az állománya. Tovább rontja helyzetű 
ket az a tény, hogy a két könyvtár igen közel van 
egymáshoz. A videósok zöme mindkét könyvtárat 
látogatja. Választékot azonban nem igazán talál-
nak, mivel a két könyvtárba kiküldött „újdonsá-
g o k " közel 50%-ban fedik egymást . Igazán 
újdonságnak sem nevezhető jó része, hiszen olyan 
sokáig késlekedett a kiszállítás, hogy mire hozzánk 
kiér, addigra jó részét már látták a videotékákból! 

Az olvasói kéréseknek nem tudunk eleget tenni, 
mert most már nem befolyásolhatjuk a választékot, 
így fordulhatott elő, hogy a XIX. kerületi főkönyv-
tár egy ideje nem kap gyerekfilmet (ami nagyon 
kellene), és túlteng az erőszakos és vérengzős ak-
ciófilm. 

Még most is (október elején) kérdéses, hogy 
tudja-e a KESZ a rendszeres kétheti szállítást telje-
síteni, hiszen a program „gyengélkedése" nyár óta 
folyamatos. 

Nagyon várjuk, hogy a helyzet stabilizálódjon, de 
ennek egyelőre sajnos nem sok jelét tapasztaljuk. 

Vajon hálózati szinten mennyi bevétel-kiesést, 
olvasóink szemében mekkora presztizs-vesztesé-
get okozott ennek az új zökkenőkkel teli program-
nak a bevezetése?! 

A kispesti könyvtárosok nevében 
Hamar Krisztina 

Mezeiné Nagy Marianna 



REFLEKTORFÉNYBEN A VIDEO 
Ahogy a KESZ-ből látszik 

1993. július l-jén készült el az „Ütemterv a 
KESZ videokazetta állományának ellenőrzésére, 
leírására és számítógépre vitele" című javaslatom. 
E szerint - a főigazgató úrral történő megállapodá-
som értelmében - 1993. október 31.-ig be kellett 
volna fejezni az adatrögzítést. 

Annak, hogy a kötelezettségünket nem tudtuk 
teljesíteni, a következő okai voltak: „A számunkra 
írott program június utolsó hetére készült el, így 
tesztelésre nem volt mód. Az adatbevitel első nap-
ján kiderült, hogy a program használhatatlan, így 
az adatrögzítést augusztusban élőiről kellelt kezde-
ni. Augusztusban meg kellett várni, amíg Gerő 
Péter visszajön a szabadságáról, majd kijavította a 
programot, de ezt követően a számítógép romlott 
el. Hozzávetőleg két hét eltelt, amíg a gépet meg-
javították, amikor is kiderült, hogy a gép lestrapált, 
lassú, arra a célra, amire nekünk kell, alkalmatlan. 
Deák Sándor gazdasági igazgató úr engedélyezte 
egy új gép vásárlását, amit szeptember közepén 
meg is kaptunk." (Idézet a főigazgató úrnak 1993. 
október 20-án írt feljegyzésemből.) 

Ezek után gőzerővel folyt az adatrögzítés, úgy 
hogy közben a szállítás nem szünetelt, tehát a lelő-
helyeket folyamatosan módosítani kellett. 

1994. február közepére befejeztük az adatrögzí-
tést. A főigazgató úr az egész hálózatban állo-
mány ellenőrzést rendelt el, a könyvtárak terhelé-
sét a bevallott meglévő állományra módosítottuk a 
gépben. 

1994. márciusától kezdődött a féléves kálvá-
ria. Az Igazgatósággal egyetértésben azt gondol-
tam, hogy márciustól elkezdődhet a könyvtárak 
részére a számítógéppel való kölcsönzés, tehát el-
készül a szállítóprogram. Közben kiderült, hogy a 
tervezett program nem felel meg a bizonylati fegye-
lem követelményének, tehát a programot át kellett 
írni. Hozzávetőleg két hét eltelt, hogy Gerő Péterrel 
átfogalmaztuk a programot, elkészítettük a rend-
szertervet, amit a főigazgató úr jóvá is hagyott. 

1994. áprilisában Gerő Péter megírta az új prog-
ramot. Időközben a videó szállítás üzemelt, a régi 
programmal kézi úton adtuk ki a kazettákat a 
könyvtáraknak. Párhuzamosan rohammunkában 
több ezer tételt kellett módosítanunk a gépben, (a 
javítást, selejtet, kártérítést a megfelelő lelőhelybe 
kellett tennünk.) 

1994. májusára elérkezett az ideje, hogy a régi 
adatbázist áttöltsük az új programba. Az áttöltést 
különféle problémák akadályozták, a leglényege-
sebb gond az volt, hogy a lefutott kazcttacímeket 
programmal le kellelt futtatni, hogy csereként a 
program ezeket a kazettákat ne vegye figyelembe. 
Természetesen az adatbázis lelőhelyeinek megfe-
lelő állapotot kellett produkálni a KESZ polcain, 
így több ezer kazettát kellett megmozgatni. Úgy 
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hittük, hogy májusban végre elindul a géppel való 
szállítás, de ekkor Gerő Péter két hónapra betegál-
lományba került. Bár otthon a lakásán is dolgozott 
és dolgoztunk a programon, de az csak júliusra 
készült el. A programot feltöltöttük, majd első nap 
le is robbant és Péter szabadságra ment, majd én 
mentem szabadságra úgy, hogy a program nem 
működött. 

1994. augusztásában Gerő Péter két hetet a 
KESZ-ben töltött, a programot használhatóvá tette, 
de az elmaradt szállítások szorításában a javasolt 
tesztelés helyett élesben kezdtünk dolgozni. 
A KESZ-ben hozzávetőleg négyszer kellett leltá-
rozni, hogy a szállítási automatizmust használni 
tudjuk. 

A program ezután is számtalanszor lerobbant, hol 
programhiba, hol adatrögzítési pontatlanságok mi-
alt, aminek kijavítása alkalmanként több nap vesz-
teséget jelentett. 

Most szeptember végére jutottunk el addig az 
állapotig, hogy egy-egy olyan programhibára derül 
fény, amire előre nem lehetett számítani. Sok mun-
kával az adatbázist olyan szintre hoztuk, hogy az 
ellenőrzési program hibát nem talál. Időközben a 
gyakorlatban felmerülő problémákat Gerő Péter 
számtalan program-átírással követte, így a program 
egyre racionálisabbá és kezelhetőbbé vált. Külön 
ellenprogramokat kellett írni a rögzítési pontatlan-
ságok kivédésére. 

Végre elkezdhettük a rendszeres szállítást. A 
KESZ-ben felhalmozódott kazettákat egy hónap 
alatt kiküldtük a könyvtáraknak. A több hónapos 
programnélküliség restenciáit feldolgoztuk, (több 
ezer kazetta feldolgozatlanul hegyekben állt a 
KESZ-ben, nem beszélve a több ezer előzőleg visz-
szaküldött kazettákról, amit szintén fel kellett dol-
gozni.) A könyvtárak jelenleg is százasával küldik 
vissza a fél éve felgyülemlő kazettákat, ami nagy 
mennyiségben újból felhalmozódott, ráadásul a zö-
mét javítani is kell. 

Gyakorlatilag az egy munkahelyes gépen párhu-
zamosan kell „érkeztetnünk", (tehát feldolgozni az 
új szerzeményeket), szállítanunk és visszaven-
nünk. Egy másik számítógép összekötésével meg-
oldottuk, hogy legalább a tájékoztatás és cédula-
nyomtatás nem a fő gép idejét csökkenti. A krit ikus 
időpontokban, mikornem tudtunk szállítani, kézzel 
írtuk a szállítólevelet. Ezt lehetetlen megoldásnak 
tartottam azért is, mert a visszamenőleges adatrög-
zítésre a már említett „gépidő" nem ad lehetőséget. 
Ideális esetben, ha a program folyamatosan műkö-
dik, akkor sem elég a napi 8 óra a gépen való 
munkához. Bevezettük, hogy ügyeleti rendszerben 
6-ig dolgozunk, megnövelve a gépidőt. 

Végleges megoldásnak egy legalább három mun-
kahelyes program kidolgozását látom, amire be-



látható időn belül nincs lehetőség. 
Naponta ellenőrizzük az adatbázisunkat, oly mó-

don, hogy éjjelre elindítjuk az ellenőrző programot, 
reggelre kinyomtatjuk és a hibákat kijavítjuk. 

Számomra a KESZ videózásában az elmúlt -
enyhén szólva zavaros - év a következő gondolato-
kat veti fel: 
A nyilvántartás és a letétbe adás számítógépre 

vitelét az elmúlt év minden tapasztalatának tudatá-
ban is újból kezdeném. A 69 könyvtár terhelése, a 
leltári nyilvántartás, a tételes szállítólevél, a cédula 
nyomtatás és nem utolsó sorban a minőségi tájé-
koztatás (most egy perc alatt tájékoztatni tudunk a 
címek lelőhelyeiről, rendezőkről, szereplőkről, 
közreműködőkről), a hagyományos mechanikus 
módszerrel, kartoték tonnájában elképzelhetetlen. 
Tudomásom szerint a Szabó Ervin Könyvtár első 
kölcsönző programját sikerült megvalósítanunk, 
aminek a használata jóval komplikáltabb, mint egy 
csak visszakeresésre alkalmas adatbázisé. A letétbe 
adás során a programban az adatok állandó moz-
gásban vannak, ha pontatlan adatokba ütköznek, az 
adatbázis pillanatok alatt borul. 

A videoadatbázis programja reményeim szerint fel-
használható lesz más dokumentumok letéti ellátá-
sára is. 
A másik oldalon állandó lelkiismcretfurdalás gyö-

tör, hogy mekkora károkat okoztunk. Elvesztettük 
a vezetőség, könyvtárigazgatók és a könyvtárosok 
bizalmát, amit igen nehéz lesz visszaszereznünk. 
Tudatában vagyok, hogy nemcsak a bevétel esett 
vissza, hanem kölcsönzőket, beiratkozni vágyó ol-
vasókat vesztettünk el. 

A legkisebb problémának azt tartom, hogy az 
elmúlt év alatt az én idegrendszerem is súlyosan 
sérült, nagyobb baj, hogy a vidcocsoport hat mun-
katársától kellett megválnunk,-köztük igen értékes 
emberektől is - elmenetelüknek sajnos döntő moti-
vációja az állandó megfeszített kampánymunka, a 
programnélküliség okozta káosz volt. 

Reményeim szerint az elkövetkező hónapok 
munkájával sikerül visszaszereznünk a hálózat 
könyvtárosainak és a kölcsönzők bizalmát. 

Babákné Kálmán Mariann 

Szonda az egyiptomi vetélkedőről 

Modem korunkban múlhatatlanul dívik a „köz" 
véleményének kutatása. 

Úgy gondolván, nem maradhatunk ki a sorból mi 
sem, az alábbiakban közreadjuk saját, ' az ún. 
„Egyiptomi vetélkedő" nevel viselő összkönyvtári 
megmozdulás tárgyában végzett búvárkodásaink 
néhány „leletét" és általunk fontosnak vélt tanulsá-
gait. 

Mindenek előtt, ahogyan ez komoly kutatási be-
számolóhoz illik, essék néhány szó a mintavételről. 
Köztudott, hogy „aki sokat markol, az keveset fog", 
ezért a magunk részéről jónak láttuk az elégséges 
minimumra szűkíteni a megkérdezettek körét. 
Ezért, magunkat (X. kerületi főkönyvtár) is odaért-
ve, négy kerület véleményére voltunk kíváncsiak. 
Kezdtük az elején az első kerülettel. A második 
kerületi főkönyvtárral nem tudtunk telefonos 
összeköttetésbe kerülni. A harmadik kerülettel 
minden rendben volt, a negyedikben nem találták 
az illetékes kollégát, aki részletcsen ismerte a dol-
gok mikéntjét. Az ötödik kerületiek péntek délután 
már nem dolgoznak, a hatodik kerülettel ismét sze-
rencsénk volt. Fentieket azért írtam le, nehogy azt 
hihesse bárki is, hogy a közvélcménykutatő élete 
fenékig tejfel. 

Általános volt a vélemény, hogy az olvasók - az 
az egy-két tucat ember, aki kerületenként résztvett 
a játékban - nagy kedvvel fogtak munkához és 
lelkesedésük m indvégig kitartott. Kőbányai I apasz-
talatok azt mutatják, hogy vannak visszatérő ver-
senyzők, akik gyakorlatilag mindenféle versenyen, 
j á t ékban rész tvesznek, így számukra termé-
szetesnek adódott, hogy ebben a játékban is kipró-

bálják képességeiket. 
Érdekes volt megfigyelni, hogy a versenyző höl-

gyek - igaz, csekély mértékben - de többségben 
voltak férfitársaikkal szemben. Lakóhely szerinti 

Mohamed MoklUar el Hamawy úr, az Egyiptomi 
Arab Köztársaság nagykövete az ünnepi műsor 
megnyitóján 



megoszlást most csak érintőlegesen említek, mert 
egy adott kerületi könyvtárba nemcsak „saját" ke-
rületbéli olvasók járnak. Ennek egyébként az ún. 
győzteseklistájánál volt jelentősége, mert a könyv-
tárak csak valószínűsítették feltételezett nyertesü-
ket, de biztosan nem tudták megmondani, hozzájuk 
tartozik-e az olvasó. 

Mindenki hiányolta az irodalomjegyzéket. Ennek 
hiányában fordulhatott elő, hogy a szervezők „jó 
megoldása" esetenként eltért a versenyzők nem 
kevésbé „jő megoldásától", minekutána nem azo-
nos forrásmunkákból dolgoztak. 
Nem találkozott a résztvevők egyértelmű helyeslé-
sével az sem, ahogyan az Egyiptom Totó szervezői 

a nyerési esélyekről tájékoztatták a nagyérdeműt. 
Szó se róla, aki figyelmesen elolvasta a tájékoz-
tatót, az megtudhatta, hogy nem konkrét utat, ha-
nem utazási hozzájárulást lehet nyerni, ennek 
ellenére akadt olyan résztvevő, aki az előbbiről volt 
meggyőződve. Mégis: egy egyiptomi út - ahogyan 
mondani szokás - nem két fillér. Azaz, akinek már 
csak a tízezer hiányzik, annak a többi is megvan, 
akinek nincs meg a többi, nem tud mit kezdeni a 
tízezerrel sem. 

Utolsó kérdés: biztos, hogy így kellett csinálni? 

Aknay Tibor 

Hát megtörtént. Lezajlott. Ez volt az első. Nem 
hömpölygött a közönség, ki tudja miért... vagy 
talán mégis tudjuk? A médiák tétova szóbeli infor-
mációi már az esemény előtti héten is elhangzottak, 
az azokat cifrázó városi folklór gyögyszcmcit pe-
dig néhány kollégánk mondta vissza. De a pontos 
időpontot közlő plakát csak hétfőn, két nappal a 
rendezvény előtt lett jól látható helyre kiragasztva. 
Persze meglehet, hogy azért nem jöttek többen, 
mert az érdeklődők egyik felének túl elit az Elite 
Magazin, a másiknak pedig túl snassz a rendezvény 
helyszíne. A szervezés buktatóinak ez az együttes 
megjelenése is arra figyelmeztet, hogy egy ekkora 
intézmény társadalmi-társasági kapcsolatainak 
szervezése nem egy emberes munka. Más műintéz-
ményekben ezt egy csapat, egy team végzi. 

A színvonalasabb rendezvények áhítóit enyhén 
szólva zavarja ez a csacsogó zscrbó-stílus, amely 
az elitkedni óhajtó társadalmi réteg nyelvezete is. 
Márpedig egy ilyen rendezvényhez ilyen konl'e-
ransz, ilyen felvezetőszöveg, ilyen stílusú csevegés 
illik. 

A rendezvény első közreműködője Homonyik 
Sándor énekes volt, aki elénekelte az Álmodj, 
királylányt, majd egy kemény és egy lágy, lírai 
számot. Ez utóbbi is sajnos keményen szólt a 
fél-playback jóvoltából. A beszélgetés során a mű-
vész úr dicsekedve panaszkodott, hogy a TV nem 
készített vele az utóbbi időben klippel, bezzeg a 
Petőfi Rádió leadta dalait. Hogy nemrég fejezték be 
az új album stúdiómunkáit, közben egy másik ki-
adó kalózkiadásban dobta piacra H.S. régebbi slá-
gereit. Hát hol van ilyenkor az Artisjus, a Szerzői 
Jogvédő Hivatal? Az est háziasszonya, Bagdi Ma-
rianne, cégünk kiváló PR-mencdzsere tudott vála-
szolni a szónoki kérdésre, ugyanis a megnevezett 
cég a FSZEK-től is kérte a százalékot a nem létező 
bevételből. 
Ezután a Bojtorján együttes 2/5-e lépett fel. El-
hangzott egy régebbi, még counlry-stílusú Bojtor-
ján-szánvezt szöveg nélküli „latin zene" követte. 
A gitáros elég jól improvizált, de a harmadik, befe-
jező zene nekem így is túl hosszú volt. 

Az első rész fénypontja Karda Beáta fellépése 
volt. Műsorát ő maga konferálta fel, a dalok közti 
átvezető szövegeket is ő csevegte el, minimum 
háromszor megemlítve Beamix című új albumát. 
Teljes bedobással és nagyon jő szövegmondással 
énekelt, jól mozgott. Megtáncoltatta és megénckel-
tette a közönséget is. Nem tudtam eldönteni, hogy 
boszorkányba ojtott szőke ciklon volt-e, vagy épp 
megfordítva. 

Utána a Ruszwurm cukrászda itjú üzletvezetője 
beszélt a cukrászdáról és cukrászmesteri ars poeti-
cájáról, mondván, hogy „beszéljenek" inkább a 
sütemények. Őt követte a Vichy Laboratoires ma-
gyarországi forgalmazó cégének a tennékmene-
dzsere, aki a termékeknek a szépségápolásban 
hasznosnak tekinthető előnyös tulajdonságai t 
emelte ki 

Végezetül az úri közönség átvonult a nagy olva-
sóteremből a kicsibe, ahol a sütemények, a Vichy-
prőbacsomagok, régebbi Elite Magazin lapszámok 
és női fehérneműk között tobzódhatott. A sütik 
finomak voltak, a női fehérneműk szépek, csak 
sajnos senkinek nem volt a zsebében a megvásár-
lásukhoz szükséges 2500-3000 Ft. Ezután lassan, 
fokozatosan fel is oszlott a társaság. 

Felmerülhet többekben a kérdés: Kell-e ilyen 
rendezvényeket tartani a könyvtárban? Szerintem 
igen, mert égető szükség van arra, hogy kilépjünk 
az elszigeteltségből és a társadalom befolyásosabb 
rétegeivel is jó kapcsolatokat építsünk ki. Amúgy 
szép volt a neobarokk enteriőr, de két virágkosár 
kevés volt a miliő hangulatának a „feldobásához". 
Talán egy kis politúrozás, girland, néhány transz-
parens a lehangolóbb, kopottabb részletek takará-
sához... Egy állandó keccsölő stáb... Ütemterv a 
Központi Könyvtár szerdai rendezvényeihez... Ta-
lán az ilyen jellegű rendezvények menedzselésé-
nek, impresszálásának a támogatása... Talán... 
Talán... 

Különben is mire föl nyavalygunk a kulturális 
mecenatúra hiányáról, ha ilyenkor csak fanyalogni 
tudunk? 

Gerbner Mihály 

Elite M a g a z i n Klub '94. október 12. 



Légy a levesben! - avagy a hölgyek öröme 

Hurrá! Már csak ez hiányzott a magyaroknak! 
Mindig meghat, ha valaki a szociális érzékenység 
magas fokáról tesz tanúbizonyságot, ha valaki - a 
társadalom ütőerén tartva kezét -, remek érzékkel 
kitapintja, hogy mire van szükségünk. Nekünk, 
könyvtárosoknak, mi több, az olvasó hölgyeknek 
is. Örömmel tölt el, hogy szakmai lapunkat, a 
Könyvtári Híradót pr-es kolléganők és hölgyek is 
olvassák. (A pr-szakrefercns kollégája csak más 
pr-es lehet, az én kollégáim a könyvtárosok - nemre 
való tekintet nélkül - s kollegialitásom mértéke, 
hogy a pr-es és a könyvtáros vitájában látatlanul is 
a könyvtárosnak adok igazat.) 

Be kell hogy valljam - úgyis, mint könyvtáros, 
úgyis, mint hölgy - az Elite magazin előfizetésétől 
nem kizárólag az ára tartott vissza. A gyengébbek 
kedvéért: ez egy tapintatos, eufémiszlikus elutasí-
tása volt egy olyan lapnak, amelynek lehet, hogy 
van létjogosultsága: a lakosság megélhetési viszo-
nyait kissé is ismerve, úgy 5 százalékuk körében. 
A legnagyobb közművelődési hálózat olvasói 
azonban nem ebből a gazdag-újgazdag körből ver-
buválódnak. Mert gondban lennék, ha tényleg klub-
tagokat kel lene sze rveznem, ugyan kinek is 
szóljak? A két kukázás között betérő bibliaolvasó 
copfosnak (aki mellesleg férfi), a Sziget Klub nyi-
tására várakozó drogosnak, az állva elalvó, orosz-
ról németre átképzős tanárnőnek, a gyermekei 
számára beiratkozási díj elengedését kisíró munka-
nélküli anyának, vagy azoknak a hajszolt értelmi-
ségieknek, akik fantáziáját garantáltan nem a 
fehérnemű parádé mozgatja meg. 

Vagy talán a könyvtárak közötti országos „Nagy 
blamázs" vetélkedőn akarunk sikerrel indulni? Ez 
a húzás is volt olyan jó, mint az OSZK-ban illatozó 
gulyáságyú. Nincs mit egymás szemérc vetnünk. A 
terembérlet az terembérlet, a szponzor, az szpon-
zor. Legyen az a szakmában feledhetetlen fagyizó 

vagy „rongyolda" - utóbbi Győry Erzsébet megér-
tőnek nent mondható kifejezése, amivel Oroszlány-
ban rúgott egyet rajtunk kecsesen. Hogy kulturális 
intézményekhez méltatlanok ezek a fonnák? Na ja . 
De pénznek nincs szaga, nem úgy, mint a gulyás-
ágyúnak. Ha az elite magazin rendezvényei hely-
színéül bérbe veszi szerdánként a Nagyolvasót, és 
ezért fizet, amit a könyvtár a számára fontosnak 
ítélt dolgokra (dokumentum beszerzés, számítógé-
pesítés) fordíthat, akkora körülmények kényszerítő 
erejét elismerve, ha nem is örömmel, de tudomásul 
veszem a történteket. Most azonban nagyon komo-
lyan megkérdezem: kinek a pr-ese dr. B. M.? Az 
Elite magaziné, az operaénekeseké, a marcipánosé, 
az utazási irodáé? Kit népszerűsítettek ezek a „rep-
rezentatív" rendezvények? Mi szponzorálunk vagy 
bennünket szponzorálnak? Mihez adjuk még ne-
vünket és termeinket? És mennyi haszonért. 

* * * 

„Drága harámém! Vasárnap légy volt a leves-
ben." Az idézet helyes megfejtőinek nem kell kor-
csolyapályáváalakítani a Nagyolvasót, fővédnökül 
felkérni a tűzoltó parancsnokot és meghívni a 
moszkvai jégbalettet. - A túlélési-játékban részt 
nem vevők azonban sürgősen kutassanak fel egy 
továbbképzőtanfolyamot „Hogyan menedzseljünk 
számunkra ismeretlen intézményt?" címmel! A 
tandíjat pedig „I love FSZEK" feliratú léggömbök 
árusításából fedezhetnénk. Vagy lemondhatnánk 
néhány, az eddigiekhez hasonlóan nagyszabású, 
reprezentatív megmozdulásról. 

F. Csóri Ágnes 
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FOKOZOTTAN VÉDETT KÖNYVEK OLVASÁSA 

a Központi Könyvtár kutatótermében 

Előző számunkban ismertettük a fokozott véde-
lemre érdemes állományt, a továbbiakban azt vizs-
gáljuk, hogy olvasóink mennyire veszik igénybe a 
védett anyagokat? 

* * * 

1986-ban (július 4-én) tértünk át a helybcnolva-
sást nyilvántartó füzet használatára, vizsgálódá-
sunkat ettól az időponttól kezdve az 1993 december 
31-ig terjedő időszakra terjesztjük ki. Összesen 
3612 alkalommal vették igénybe ez idő alatt a 
különlegesen védett anyag egyes darabjait. A re-
kordot az 1987. év tartja, amikoris 746 ízben kértek 
ki dokumentumokat. A mélypont 1989, ebben az 
évben mindössze 341-szer használták a védett 
anyagot. 384 kötetes forgalmával nem volt sokkal 
jobb az 1990-es év sem. A csökkenés mögött min-
den bizonnyal a rendszerváltás korszakának politi-
kai feszültségei áLltak, amelyek éppen a humán 
értelmiség jelentős részét vonták el az elmélyült 
könyvtári kutatómunkától. A 90-es években aztán 
450 m ű használata körül stabilizálódott az. éves 
forgalom. 

Hogyan oszlik meg az igénybevétel az egyes 
gyűjtemények között, s azon belül tematikusait? A 
09 szakbatartozódokument untokat használláklcgy-
gyakrabban a kutatók, összesen 1002 alkalommal. 
(A vizsgált 7 és fél év alatt.) A használat évi meg-
oszlása egyenletesnek mondható, 100 és 150 mű 
között ingadozik. A másodsorban leggyakrabban 
használt a Budapest Gyűjtemény „vitrines anyaga", 
ezek közül 978 alkalommal igényeltek az olvasók. 
Szemben a 09-es szakkal ennek a használata nem 
egyenletes: a csúcsot jelentő 1987 évi 306 műről az 
igénybevétel az 1990-es években 100 alá száll, sőt 
1991-ben még az 50-ct sem érte el. (41 kötetet 
vettek igénybe.) A Szüry-Gyűjtcmény „bronzér-
mes" helyezést ért el: 862 esetben használták. 

Komolyabb lemaradással következnek a Ballagi-
Gyüjtemény röpiratai. A vizsgált időszakban 488 
alkalommal használták ezeket. Az újabb keletű 
kisterjedelmű politikai írások lelőhelye, a Pamflet-

Gyűjlcmény jócskán lemaradva, az utolsóelőtti 
helyre szorult: mindössze 223 alkalommal használ-
ták, de egy évben sem 50-nél többször. - A sereg-
hajtó a régi magyarországi nyomtatványok „R" 
jelzetet viselő csoportja. Ezeket mindössze 59-szer 
kérték, a csúcstartó év 1987, amikoris 25-en kértek 
c dokumentumokból, 1989-ben és 1993-ban vi-
szont csupán kétszer. 

Miket keresnek az egyes állományegységcken 
bcliil leginkább az olvasók? Kétes dicsőség, a 09-es 
szak, de talán az egész fokozottan védett anyag 
sztárja a Deutsche Ephemeride c. asztrológiai ki-
advány, melyet 84 alkalommal használtak. - 11 
ízben pedig könyvtárunk legértékesebb kincsét a 
Zichy kódexet, két alkalommal megállapíthatóan 
csak az arról készült fotómásolatot. Népszerűek a 
09-es állományrész könyvei közül a képzőművé-
szeti albumok, miket 63 alkalommal kértek ki. 
Aggházy Mária: Barokk szobrászat Magyarorszá-
gon c. művét 11, Berkovits Ilona: XI-XVI. századi 
magyar kódexek c. díszes kiadványát 7 alkalom-
mal. Többször is kézben voltak Holbein, Picasso, 
Watteau albumai, a kínai művészettel foglalkozó 
írások és a Magyar Anjou Legendárium. - Igen 
magas a 09 szakon belül a latin nyelvű művek 
igénybevétele: 159. A klasszikus latin auktorok 
mellett sűrűn szerepelnek a XVII-XVIII. századi 
tudományosság képviselői: Fehér György Codex 
diplomaticusának különböző köteteit 10-en hasz-
nálták. A tudós jezsuita Katona Istvánnak hasonló 
jelentőségű munkáját a Historia critica-t 5-cn kér-
ték. - A latin szerzőket leszámítva is sok a 09-ben 
őrzött szépirodalmat olvasók száma, összesen 83 
művet kértek. A régi magyar szerzők (Csokonai, 
Gvadányi, Kazinczy, Virág Benedek stb.) korabeli 
vagy értékes későbbi kiadásai mellett forgatták az 
újabb magyar írók bibliofil jellegű, vagy a külföldi 
írók alkotásainak régi, ritka vagy értékes példányait 
is. így többször is használták Szilágyi Domokos 
Napló c. művének nyomdászatilag is igényes ki-
adását és Dickens Karácsonyi ének-ének egy re-
fo rmkorbc l i Erdélyben megje len t ford í tásá t . 
Érdeklődés mutatkozott hazánk történetének régi 
elbeszélő forrásai iránt is. Többen tanulmányozták 
a Kálti Márk féle Képes Krónika hasonmás kiadása 
mellett Hcltai Gáspárt és Székely István krónikáit. 
- Igen népszerűek a viselet-, kultur-, illetve társa-
dalomtörténettel foglalkozó illusztrált könyvek, al-
bumok. Az utóbbi csoportba tartozó művek között 
népes alcsoportot alkotnak a szerelmi erkölcsök 
történetével foglalkozó kiadványok. 



A Budapest Gyűjtemény védett anyagába tarto-
zik minden 1801 előtt Budán vagy Pesten előállított 
nyomtatvány. Leggyakrabban a helytörténeti mun-
kákat használják az olvasók. 4-en kérték a Vas-
quez-féle refonnkori térképet, az osztrák Rudolf 
Alt múlt század közepi metszetgyújteményeit 5, 
Hunfalvy Jánosnak, a Bach korszak idején megje-
lent, s a híres Rochbock féle metszetekkel díszített 
könyveit („Magyarország és Erdély", „Budapest és 
környéke", „Pest und Ölen") 22 alkalommal hasz-
nálták. - A Budán letelepedett jeles szőlész, Schams 
Ferenc forrásértékű monográfiáit 17 ízben forgat-
ták. - Az esetek jelentős részében kértek Magyar-
o r s z á g t ö r t é n e l m e s z e m p o n t j á b ó l is fon tos 
statisztikai munkákat, mint pl. Vályi András: Ma-
gyarországnak leírása - ezt 26-szor használták -
vagy Magda Pál: Magyarországnak statisztikai le-
írása - 4 ízben volt rá igény. Ugyanez mondható el 
Fehér György már említett Codex diplomaticus c. 
munkájáról, melynek a Budapest Gyűjteményben 
őrzött sorozatát is 17-szer használták. Iroda-
lomtörténeti érdeklődés támasztott igényt a Buda-
pest Gyűj teményben őrzött Pest-Budán 1800, 
illetve 1848 előtt kinyomtatott könyvek iránt, me-
lyek szerzői Janus Pannonius, Kis János, Kölcsey 
Ferenc, Verseghy Ferenc, Virág Benedek slb. 

A Szüry-Gyüjtemény forgalmának jelentős részét 
teszik ki a régebbi és újabb népi és népies ún. 
ponyva-nyomtatványok. Ezekből a dokumentu-
mokból 54 alkalommal kértek. Több ízben olvasták 
Ilosvay Selymes Péter Toldi-ját. - A XVIII. század 
szépírói közül Orczy Lőrinc vezet, Dugonics And-
rás és Kánnán József követik. Sokszor kérték a 
XVIII-XIX. század legkedveltebb iskolai tan-
könyvét Losontzy István Hármas Kis Tükrét is. - A 
XIX. század elején alkotók közül Kazincy műveit 
10, Kölcscyét 7, Dayka Gáborét 5 alkalommal kér-
ték. Gyakran in olvassák a közkönyvtárakban csak 
nehezen hozzáférhető könyveket: Gárdonyi Göre 
Gábor könyveit. Gyulai Pál írásait, az Egy régi 
udvarház utolsó gazdájá-t. - Rákosi Viktor műveit, 
mégpedig a Sipulusz néven közreadott humoreszk-
jeit és a szabadságharcról szóló elbcszélésgyűjle-
ményét, a Korhadt fakcrcsztck-et egyaránt. A saját 
korában népszerű, de ma márnehezen hozzáférhető 
kisebb költők közül Ábrányi Emil versesköteteit 
27, Pósa Lajosét 14, Endrődi Sándorét 13, Rud-
nyánszky Gyuláét 11 alkalommal használták. - Per-
sze, se vége, se hossza azon szépírók sorának, 
kiknek műveit 2-3 alkalommal tanulmányozták az 
olvasók. A teljesség igénye nélkül álljanak itt a 
következő nevek: Ambrus Zoltán, Batsányi János, 
Bródy Sándor, Erdős Renée, Gozsdu Elek, Gvadá-
nyi József, Gyöngyösi István, Gyöngyössy János, 
Heltai Jenő, Kaffka Margit, Kozma Andor, Lévay 
József, Madách Imre, Petelci István, Toldy Ferenc, 
Toldi Istán, Vértesi Arnold. Vörösmarty Mihály. A 
Ballagi-Gyűjteménybfíl használt 488 politikai röp-
lap és rövid értekezés igen nagy szóródást mutat. 

nem található olyan cím, mely háromnál több alka-
lommal ismétlődne. Leggyakrabban a dualizmus 
idejéből szánnazó füzeteket használták. Néhány 
cím a kérések közül: Deák Ferenc beszéde, Dcs-
sewffy Aurél: Néhány szó a közönséghez, Fáy 
András: Halál és büntetés, Széchenyi István: Üdv-
lclde. Szemere Bertalan: Terve egy építendő új 
fogdának, Teleki László el nem mondott beszéde, 
Barlha Miklós: A Függetlenségi Párt, Bende Áron: 
Mit tegyen az erdélyi gazda?, Országh Sándor: 
Budapest középítkezései, Sallay István: Szabad-
elvűség, szabadság, vallás, Simonyi Lajos: Balol-
dali értekezlet, Verhovay Gyula: Liberalizmus és 
konzervatizmus, Zichy Jenő: Országos magyar vi-
lágkiállítás, Zárójelentés az 1885-ös országos kiál-
lításról, Útmutató a székely ifjak elhelyezkedése 
tárgyában. Jelentés a Vöröskereszt működéséről. 
A Pamflet-Gyűjteményből kikért 223 röpirat szin-
tén nagy szóródást mutat, de két blokk mégis elkü-
löníthető. Sokszor kértek a munkásmozgalommal, 
a szocializmus elméletével foglalkozó füzeteket 
(Trockij, Buharin, Csicserin, magyar szociálde-
mokrata vezetők írásait). Mindez egyenletesen osz-
lik el a hét és fél év alatt, a rendszerváltás utáni 
években sem mutatható ki látványos csökkenés. 
Viszonylag sűrűn olvastak zsidó kérdéssel foglal-
kozó dokumentumokat, elsősorban Jászi Oszkárt. 

Az R jelzet alatt összegyűjtött régi hazai nyom-
tatványok a lista sereghajtói. Az OSZK munkatársa 
használta ezeket a Pctrik féle bibliográfia készülő 
pótkötetének összeállítása alkalmából, a könyvkö-
tés történetének egy jeles szakértője a kötéseket 
tanulmányozta, két kutató is használt a Szentkoro-
na törlénelével foglalkozó köteteket, egy egyetemi 
hallgató Hatvani Professzor egy latin nyelvű mun-
káját kérte ki. Kelten használták Decsy Sámuel: 
Osmanographiá-ját. 

Indali György 
13 



MEGJELENT 
Budapest története képekben 1493-1980. 

Képkatalógus - Mutató 

Végre pont került a mondat végére. Közel 20 évi megfeszített munka gyümölcse az a terjedelmes mű, 
melynek utolsó kötete, a mutató, idén kerüli ki a nyomdából. 

A Budapest Gyűjteményt felkeresők több mint negyede a várossal kapcsolatos ábrázolást keres, ezeknek 
a kívánságoknak a többsége teljesíthető, hiszen legtöbb objektumról vannak képek valamelyik könyvben 
vagy folyóiratban. Olvasószolgálati segédeszközként ezért már évtizedekkel ezelőtt megkezdték a Buda-
pest Gyűjteménybe a fővárosi vonatkozású képek cédulázását. 1973-ban aztán, amikor a hétkötetes 
Budapest bibliográfia több évtizedes munkálatai befejeződtek, újabb nagy vállalkozásba kezdett az 
osztály. A már összegyűlt cédula-anyagra támaszkodva elkezdték egy budapesti képbibliográfia összeál-
lítását. Tíz évi kemény munka után az 1980-as évek elején meg is jelent az első két kötet. Pénzügyi 
nehézségek miatt ezután szünet következett, majd a tervezett hannadik kötet anyaga is megjelent öt 
füzetben. A nagyterjedelmű kiadvány minden bizonnyal nem hibátlan, de hézagpótló jelentőségű. A két 
kötetben és a füzetekben több, mint 65 000, a két időhatár közötti Budapestet ábrázoló kép leírása áll a 
főváros története iránt érdeklődők rendelkezésére, a pontos lelőhely megnevezésével. Ezeknek a képek-
nek több, mint háromnegyedét legalább akkora vállalkozás lenne a Képkatalógus nélkül megtalálni, mint 
egy tűt a szénakazalban. 

Mégis azt kell mondanunk, hogy ez a mű ez év nyaráig, a Mutató megjelenéséig agyaglábú kolosszus 
volt, annakellenére, hogy szerkezete viszonylag jól tagolt és felépítése logikus. A megfelelő helyen sok 
mindent meg lehetett találni, ez azonban nem volt elegendő. A bibliográfiában minden objektum az akkori, 
a feldolgozás idején érvényes nevén és funkciójában szerepel. Sok probléma adódott a gyakori név- és 
utca-változásokkal kapcsolatban, de még súlyosabb volt a helyzet a sok esetben sűrűn változó funkciójú 
épületek, gyakran átszervezett intézmények esetében. Terjedelmi okok miatt azonban az előző, régi 
elnevezésre, funkciókra vonatkozó utalásokat nem lehetett beépíteni a Képkatalógusba. Többek között 
ezeket a problémákat oldja meg a most megjelent Mutató. 

A kötet elején a személyi névmutató található. Találkozunk mindazok nevével, akik kapcsolatba 
hozhatók a képekkel (tervezők, szobrászok, ábrázolt személyek, könyvek-, tanulmányok írói, fényképé-
szek, stb.). Ezt követi a legfontosabb rész, a kereszt-katalógus jellegű index, mely egyszerre intézmény, 
objektum és földrajzi névmutató. A visszakeresés a tételszámok alapján történik. Ezzel a kötettel lett 
igazán teljes az a nagy vállalkozás, melyhez jelentőségében legfeljebb a hétkötetes Budapest bibliográfia 
fogható, bár hézagpótló szerepe talán még annál is nagyobb fontosságú. 

A budapesti Képkatalógus eredetileg négykötetesnek indult. Az utolsó kötetbe kerültek volna a 
budapesti események. Miután pedig hazánk fővárosáról van szó, ez a kötet a várostörténések mellett a 
Magyarország történetével foglalkozók számára is nagy segítséget jelentett volna. Sajnos, erre anyagi 
okok miatt nem került sor. A kiadásra előkészített, beszámozott cédula-anyag a Budapest Gyűjtemény 
olvasótennében megtalálható és használható. (Használják is.) Eltökélt szándékunk, hogy ha újabb 
kiadványt nem is tudunk belőle készíteni, az anyagot belátható időn belül számítógépre visszük és a 
számítógépes program betölti majd a mutató szerepét, sőt, a legkülönbözőbb adatok összekapcsolásának 
lehetősége révén még többet is log nyújtani, mint egy hagyományos kötet alakú mutató. 

I. Gy. 

Ünnepi „ K I NYER MA?" 

1994. október 19-én a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Nyílt Napján 

a Wcnckhcim-palotában 

műsorvezető: Magyar Kornél 
a két művészvendég: 

Kukcly Júlia és Szüle Tamás, 
a Magyar Állami Operaház magán-énekesei 



GYERMEKKÖNYVTÁROS KONFERENCIA ERDÉLYBEN 

Örömmel, várakozással és nem kis izgalommal 
készültem erdélyi utunkra, amelyet a M KE Gyer-
mekkönyvtári Szekciójának vezetői szerveztek. 
Biharkeresztes felé közeledve óhatatlanul eszembe 
jutott: most arra a földre igyekszünk, ahol sokan 
Tamási Áron, Sülő András gyönyörű nyelvét be-
szélik, ahol a leggazdagabb fantáziájú szőttesek, 
álomszép kézimunkák, cserépedények készülnek. 
Az itt élőkről Kodály Zoltán már régen megállapí-
totta: „A székelység a magyarság legigazibb mű-
v é s z g y e r m e k e . " így önkénte lenül fe l támadt 
bennem a kétség: mit adhatunk mi, anyaországiak 
azoknak, akik sok tekintetben gazdagabbak nálunk. 
Legalábbis azt tudják nálunk jobban, hogyan lehet 
beépíteni a gyerekek személyiségébe a szellemi 
értékek tiszteletét olyan mértékben, hogy azok 
egész életük folyamán örömükre, vigasztalásukra 
szolgáljanak a nagy nehézségek, kudarcok köze-
pette is. Ezek a gondolatok foglalkoztatlak útköz-
ben 

Az első kellemes meglepetés Nagyváradon ért. 
Itt jóleső érzéssel értesültünk arról az örömről, 
amellyel a magyar lakosság fogadta a rend-
szerváltás óta egyre gyarapodó, részben a mi segít-
ségünkkel létesült könyvtárat. Főleg a gyerekek és 
a nyugdíjasok élvezik az évtizedekéig csak néha, 
suttyomban átcsempészett, „tiltott" magyarnyelvű 
könyveket, folyóiratokat. 

Bár kincses Kolozsvárt már régóta ismerem, még-
is mindig megcsap a városközpont történelmi leve-
gője és megrendít az egymást követő nemzedékek 
áldozatos küzdelme, amivel megteremtették a gó-
tika keleti „végvárát", a Szent Mihály-plébánia 
Templomot. 

A gyerekekkel való találkozásunk első színhelye 
Marosvásárhelyen volt. Csak ismételni és megerő-
síteni szeretném Suppné Tarnay Györgyinek a 
Könyv, könyvtár, könyvtárosban olvasható beszá-
molóját: „A feszültség azonban a találkozás pilla-
n a t á b a n f e l o l d ó d o t t n e v e l ő k , g y e r e k e k és 
könyvtárosaink között. A meleg baráti fogadtatás, 
a gyennekek fegyelmezettsége, várakozásteljes fi-
gyelme, nyitottsága, aktivitása egy csapásra régi 
ismerősökké tette az először találkozókat. Azonnal 
otthon éreztük magunkat." 

Az én szorongásom is azonnal elmúlt, amint 
megpillantottam a gyerekek kis „névjegykártyáit." 
Nagyon hálás voltam a vásárhelyi kollégáknak, 
hiszen ez a kedves gesztus azonnal megteremtene 
a közvetlenséget, az otthonias légkört. De ez még 
nem minden. Arról is gondoskodtak, hogy zenél 
tanuló gyerekeket gyűjtsenek össze. A könyv-
tárosok figyelmessége azért esett jól, mert én zenei 
foglalkozást tartottam: Bartók Béla életét, műveit 
igyekeztem bemutatni játékos tonnában. Itt még 
nem terjedt el a komplex módszer, vagyis a zenének 

más művészeti ágakkal való társítása. Ennek elle-
nére a gyerekek rögtön vették a lapot, játszi 
könnyedséggel kapcsolták össze a zenedarabokat a 
társművészetek megfelelő illusztrációjával. 

Marosvásárhelyről Székelyudvarhelyre utaz-
tunk. Közben felkerestük Farkaslakát és megcso-
dáltuk Tamási Áron síremlékét, melyet a két 
Szcrváliusz, apa és fia készített a székelység egyik 
legkiemelkedőbb írójának a tiszteletére. 

Székelyudvarhelyen ugyanaz a meleg fogadtatás 
várt bennünket, mint Marosvásárhelyen. Az itteni 
gyerekcsoportban senki se tanult zenét, ennek elle-
nére nagy várakozással és kíváncsisággal vettek 
részt a foglalkozáson, láthatólag örömmel fejtelték 
meg a különböző zenei rejtvényeket. Bár az udvar-
helyi könyvtárak nem rendelkeznek értékes mag-
nóval, lemezjátszóval, mégis a technikai eszközök 
hiányát bőven ellensúlyozza a könyvtárosok szere-
tetteljes, lelkes, szakszerű pedagógiai munkája. 
Mindegyiken érződött, hogy méltó akarlcnni a400 
éves iskolaváros legjobb hagyományaihoz. 

A bemutató foglalkozások után került sor a szak-
mai konferenciára. Ezen a rendezvényen bőven 
hallhattunk az erdélyi kollégák áldozatos munkájá-
ról. A rendszerváltással járó szabadságot igyekez-
nek kihasználni a több évt izedes lemaradás 
behozatalára. Például: Fazekas Évától, a sepsi-



szentgyörgyi Kovászna Megyei Könyvtár munka-
társától megtudtuk, hogy sok ötlettel, odaadással, 
energiával megszervezték a „Megy-megy a könyv 
vándorúira" olvasóláncot és életre keltetlek a Cim-
bora címú gyerekújságol. Az olvasómozgalom és a 
folyóirat is a szórványban élő gyerekek felzárkózá-
sát segítik elő. Az egyházi ünnepekhez kötődő régi 
gyerekjátékokat, népszokásokat is felelevenítették. 

A könyvtárosok munkájába szívesen bekapcso-
lódnak a színinövendékek is. Segítségükkel színvo-
nalas irodalmi rendezvényekkel örvendeztették 
meg a hálás gyerekeket. 

Nagy örömömre Csíkszeredára is eljutottunk. Itt 
tennészetesen ellátogattunk a Hargita Megyei 

Könyvtárba, majd megtekintettük a város neveze-
tességeit. 

Az élményekben és programokban gazdag tanul-
mányi kiránduláson csak azt sajnáltam, hogy nem 
nézhettem meg kollégáim - Juhász Ágnes, Király 
Éva, Pápayné Kcmenczcy Judit, Tóth Gyuláné -
foglalkozásait. Hiszen az egymástól nyert tapasz-
talatok hasznosak, sőt sokszor hasznosabbak, mint 
a könyvekben olvasható, száraz ismeret. Ezt persze 
nem panaszként írom. Csak azt szeretném, ha más-
kor erre is nyílna alkalom. 

Remélem máskor is eljutok még Székelyudvar-
helyre, hiszen azzal búcsúztunk, hogy majd talál-
kozunk... 

Fuchsné Fasang Márta 

„JATSZOTARSAM, MONDD, AKARSZ-E LENNI?" 

Hasbro-játékok a gyermekkönyvtárakba 

A Gyermekkönyvtáros Műhely és a Hasbro Ma-
gyarország Kft. között a Hasbro cég nagyvonalúsá-
gának jóvoltából gyermekkönyvtáraink számára 
igen kedvező megállapodás jött létre ez év tava-
szán. A Hasbro cég 13 gyennekkönyvtárunkat ké-
nyeztetett el azzal, hogy összesen 59 db és mintegy 
16 féle Hasbro-játékot bocsátott rendelkezésünkre 
összesen 140 000 Ft értékben, hogy a játékokat kis 
olvasóink kipróbálhassák. 

Közel 4 hónap tapasztalatai bizonyítják, hogy az 
ötlet nagyszerűnek bizonyult. A gyerekek nagy 
érdeklődéssel és izgalommal próbálták ki a játéko-
kat, amelyeknek szinte kivétel nélkül óriási sikerük 
volt. A Hotel, az Aladdin, a Szépség és a Szörnye-
teg, valamint a Game of Life osztatlan sikert aratolt, 
s a többi játékot is érdeklődéssel vették kézbe kis 
olvasóink. Mérsékelt sikere volt a Scrabble szóki-
rakójátéknak, amelynek okát abban látjuk, hogy a 

^gyerekek nyejvtani tudása bizonytalan, ezért ide-
genkednek az ilyenfajta játékoktól, bár a játék érté-
ke, hasznossága éppen abban rejlik, hogy játszva 
tanít. A Rizikó - mint stratégiai játék - inkább az 
idősebb korosztálynak okoz igazi izgalmat és érde-
kességet, s nekik van türelmük valamint képzclőc-
re jük a hosszú csa ták m e g t e r v e z é s é h e z és 
végigjátszásához. 

Sokan jelezték azt az igényüket, hogy - akár 
némi térítés ellenében is - szívesen hazavinnék, 
kikölcsö-
nöznék a játékokat, erre sajnos könyvtárainkban 
nincs lehetőség. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a Hasbro cégnek 
a kivételes lehetőséget, a nagyvonalú felajánlást. 

Bcncsikné Kucska Zsuzsa 
a Gyermekkönyvtáros Műhely vezetője 



RÓLUNK SZÓL 

Országunk rongya 
Vörösmarty keserű versében, a Gondolatok a könyvtárban címűben még az országok 
rongyának nevezi a könyvtárt. Ma a nyugati világban létrejött posztindusztriális in-
format ikai társadalmak idejében egyre nő a dokumentumok tárolására és hozzáférhe-
tőségére szakosodott intézmények szerepe. Míg a gazdag országokban rázzák ezt a 
rongyot, a világ másik felében legfeljebb foltozgatják. 
Összeál l í tásunknak az ad szomorú aktuali tást , hogy a pótköltségvetés pénzt von el a 
könyvtáraktól . Három írásunk a jelennel foglalkozik: a s t rukturál is (le)épüléssel, a 
törvény-előkészítéssel és a fővárosi helyzettel. A másik kettő a közeL" 
könyvtárával és annak hazai inkarnációiávo' SZEPTEMBER 29. 

BESZÉLŐ, 1994. 
SZÍV ERNŐ: 



NYILVÁNOSSÁG 

Szeptember 21-én ünnepélyes körülmények kö-
zött került sor a Központi Könyvtárban az Egyip-
tomi TOTO nyerteseinek húzására. A műsoros 
rendezvényen részt vett az Egyiptomi nagykövet és 
a követség több tagja is. (Ld. fotóinkat) * * * 

Szeptember 21. A gyermekkönysok összejövete-
lén a Műhely vezetője ismertette a szeptember 16-
18-án megrendezett Gycrmekkulturális Szakmai 
Találkozó eseményeit és tapasztalatait. A Műhely 
következő alkalommal október 26-án várja tagjait. 
A téma a beérkezett gyermekkönyvtári felmérés 
eredményeinek megbeszélése lesz. 

Október 10-15: Román-magyar szeminárium a 
FSZEK-ben. 
Címszavak a programból: 
Hétfő: Érkezés, a vendégek fogadása, látogatás az 
OSZK-ban. 
Kedd: Könyvtárlátogatás a XIII. kerületben (Pan-
nónia u.. Dagály u. és a Kertész u.-i könyvtárak. 
Beszélgetés Richlich Ilona cikkéről). 
Szerda: Ismerkedés a Központi Könyvtárral, a 
könyvtár osztályaival. Beszélgetés a román kollé-
gák dolgozatairól. 
Csütörtök: Látogatás a KESZ-ben, beszélgetés Ja-
kubecz Ilona KESZ-ről írt dolgozatáról. Könyv-
tárlátogatások: Erzsébeti főkönyvtár. Soroksári- és 
Vénusz u. könyvtárak 
Péntek: Szabadprogram, hazautazás. 

* * * 

Október 12-én szerdán 17,30 órai kezdettel került 
sor az Elite Magazin Klub első összejövetelére a 
Központi Könyvtár Olvasótermében. À Klub ren-
dezvényei minden hónap második szerdáján lesz-
nek. 

* * * 

Október 15-16-án a családi könyvtárosok műhe-
lye a Nagykanizsai könyvtárral és a város neveze-
tességeivel ismerkedett. 

* * * 

Október 19-én egész napos megemlékezéssel 
ünnepelte a FSZEK 90. évfordulóját. 
Kiss Jenő főigazgató nyitó szavai után Demszky 
Gábor főpolgármester köszöntötte a fővárosi 
könyvtárat, (ld. vezércikkünket) Az ünnepi szava-
kat Barczi Zsuzsa: Könyvtárhasználat a FSZEK 
hálózatában, Sándor Tibor: Hagyomány és meg-
újulás: helytörténeti és helyismereti munka a Buda-
p e s t G y ű j t e m é n y b e n , Karbach Erika: 
Időszerűtlen gondolatok az Országos Szociológiai 
Szakkönyvtárról című előadásaik követték, melye-
ket a könyvtári évfordulóra megjelent Évkönyvben 
olvashatunk. 
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Minden évben a Könyvtári Nyílt Napon kerül sor 
a „Pro Bibliotheca Cívica" díj átadására, vala-
mint a könyvtár legjobb dolgozóinak jutalmazásá-
ra. 
Idén a díjat Szer Kálmánná /Budapest Gyűjtemény/ 
és Kovács Éva /XXI.ker./ vehette át. 
Munkatársaink közül 27 kollégát jutalmazott a 
főigazgató. 

A jutalmak átadása után a résztvevők megtekin-
tették a könyvtár legértékesebb könyvkötéseiből 
készített kiállítást /a kötésekről készült tanulmány 
szintén olvasható Évkönyvünkben/, majd pezsgő-
vel köszöntötték egymást és könyvtárunkat. 

Az esti gálaműsort megelőzően 14 órakor a 
könyvtár vezetői sajtótájékoztatót tartottak a Bu-
dapest Gyűjtemény Olvasótermében. A könyvtár 
helyzetéről és jövőjéről tájékoztatták a sajtó képvi-
selőit. 

„ Kiszíihand Budapest - Kisztihand Könyvtár" 
címmel 19 órakor kezdődött a Franklin Nyomda és 
Kiadó Dísztcnnébcn a Könyvtárat ünneplő Gála-
műsor. Itt került sor a Focus Travel Utazási Iroda 
által felajánlott ajándékulak kisorsolására. Kollé-
gáink közül Krecsmár Lászlóné /XII. kerület/ és 
Kuli Ágota /I. kerület/, az olvasók közül Lénárd 
Barnabás utazik majd Egyiptomba. Kisorsolásra 
került két óra is melyet Zomboriné Bcnkő Mónika 
és Fercnczi Lilla nevű olvasóink nyertek. * * * 

Megváltozott a XIX. ker. Kossuth L. u. 8. könyv-
tárunk telefonszáma: 282-99-05 

* * * 

Novembertől a következő módon tartanak nyitva 
a XV. kerület könyvtárai: 

XV. főkönyvtár XV/3 fiók 
H: 1 0 - 2 0 H: 1 4 - 2 0 
K: zárva K: 1 0 - 1 5 
Sz: 1 0 - 1 9 Sz: 1 4 - 1 9 
Cs: 10- 19 Cs: 10- 17 
P: 1 0 - 1 9 P: 1 4 - 1 9 
Sz: 13 - 17 Sz: 13 - 17 

* * * 

XV/4 fiók 
H: 1 4 - 1 9 
K: zárva 
Sz: 14- 19 
Cs: 13- 17 
P: 1 4 - 1 9 
Sz: zárva 

Helyesbítés: Előző számunkban az iskoláknak 
átadott könyvtárak között soroltuk fel a XII. ker. 
Városmajor u. 42. sz. gyennekkönyvtárat. Valójá-
ban a bezárt egységek közé tartozik. 

* * * 

Állás: A XII. ker. felnőttkönyvtárban 8 órás tájé-
koztató könyvtárost keresnek. Érdeklődni 155-95-
28 telefonszámon lehet. 

Kiss Katalin 



SZEMÉLYI HÍREK 
Pro Bibliotheca Cívica 

KOVÁCS ÉVA 

1970 óta dolgozik a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnál, 1975 óta vezetői beosztásban. Jelenleg is, de 
már közel húsz éve dolgozik Csepel könyvtári ellátásának színvonalas megszervezéséért. 

A hatalmas fővárosi kerületben lépésről lépésre bővítette a fiókkönyvtári hálózatot, s a kerület 
valamennyi könyvtári egységének önálló könyvtári arculatot szabva gondoskodott a differenciált lakos-
sági ellátásáról. 

Korszerűen szolgáltató, esztétikailag is igényes könyvtárak kialakításán fáradozik a saját kerületében, 
s egyidejűleg szorgalmazza ezt a FSZEK hálózatának egészében. Az új iránt mindenkor fogékony, 
kísérletező kedvú könyvtáros, aki az elsők között, nagyon tudatosan kezdte meg könyvtáraiban a 
dokumentumok körének kibővítését, a szolgáltatások kiszélesítését. 

Igényes szakmai elképzeléseit és törekvéseit következetesen, határozottan képviseli és valósítja meg. 
Szakmai sikereinek záloga, hogy azokat a könyvtárügy valóságos és potenciális támogatóival, szövetsé-
geseivel együtt, példamutató együttműködő készsége révén éri cl. 

Könyvtárosi pályafutása korszerű műveltségű, szélcslátőkörű, nagy léptékben gondolkodni tudó és-
határozottan cselekvő könyvtáros egyéniségről tanúskodik. 

SZER KÁLMÁNNÉ FARAGÓ ÉVA 

Faragó Évát több mint három évtizedes kapcsolat fűzi a Szabó Ervin Könyvtárhoz. Aligha van olyan 
helyismereti tevékenység, melyben ne szerzett volna kiemelkedő jártasságot. Kevés alaposabb ismerője, 
gondosabb őre akad páldául a várostörténeti dokumentumoknak, melyeket őlett hozzáférhetővé a szűkebb 
szakma és a nagyközönség számára. Legfőbb munkaterülete azonban mégis a bibliográfusi és a szerkesz-
tői tevékenység. Részese volt a Budapcl Gyűjtemény több jelentős bibliográfiai és ikonográfiái vállalko-
zásának. Nevéhez fűződik például az Ady Endre Budapestje című irodalmi antológia vagy a háború utáni 
magyar memoárirodalom bibliográfiája. Legtöbben talán az egykori Eseménynaptár felelős szerkesztő-
jeként ismerhetik. Jelenleg pedig a Budapest-bibliográfia, valamint a kétnyelvű Bél Mátyás-kiadás soros 
köteteinek sajtó alá rendezésén dolgozik. 

Munkáiban határozott szerkesztői koncepció és a feldolgozott témához fűződő bensőséges viszony 
tükröződik. Szélcskörűlárgyi ismereteire, kutatói rutinjára egyaránt bátran támaszkodhat a főváros múltja 
iránt érdeklődő olvasó és a szaktájékoztatásban még járatlanabb kollega. 

Tudományos ambíció és nívós ismeretterjesztés szerencsésen ötvöződik könyvtáron kívüli szerepvál-
lalásaiban is: ezt tanúsítják a tolla alól kikerült tanulmányok, recenziók, lexikon-szócikkek, valamint a 
közreműködésével létrejött vetélkedők és kiállítások. 

Egész munkásságával, szakmai-emberi jelenlétével figyelmeztet a klasszikus könyvtárosi erények 
megőrzésének fontosságára az informatika, információ-technológia korában is. 

Főigazgatói Dicséret 
BenkovicsKaralin - a Kötészetben kifejlett sokoldalú, kifogástalan munkájáért 

Bordács Andrea - több évtizedes, szolgálatkész tájékoztató munkájáért 

Dr. Fekete Károlyné (X.) - a könyvtár szervezeti átalakítása, az új munkarend kialakítása során tett 
erőfeszítésekért 

Fett Andrásné - a könyvtárközi kölcsönzésben végzett megbízható pontos munkájáért 

Halasi Edina (XIII.) - a tartalmában és külső megjelenésében megújított fiókkönyvtáráért 

Horváth Petemé (XV.) - sok-sok éve egyenletesen, magas színvonalon végzett munkájáért 

Horváth Tamás (Bp.Gy.) - a helyismereti információszolgáltatás kialakításában és tökéletesítésében 
végzett alkotó közreműködéséért 

Jaksa Ferencné (XI.) - az adminisztratív munkák szakszerű, fegyelmezett elvégzéséért 

Janovszky Józsefié (III.) - megbízható, pontos gyermckkönyvlárosi munkájáért 



Kalocsai Andrea (XVI.) - különösen az idős olvasókkal szemben tanúsított türelmes, szeretetteljes 
olvasószolgálati tevékenységéért. 

Kelecsényi Istvánné -(X.) kiemelkedő álománygyarapító és csoportvezetői munkájáért és tevékenysé-
géért 

Kiss Eszter (XII.) - pályakezdőként tanúsított lelkes és megbízható munkájáért 

Kissné Császár Erzsébet -(Munkaügyi oszt.) a mostanában meglehetősen változékony munkaügyi 
feladatok készséges ellátásáért 

Kocsis Pétemé (II.) - magas színvonalú szakmai és irányító tevékenységéért 

Kutas Endréné - nyugdíjbavonulása alkalmából, több évtizedes, kiemelkedően pontos és lelkiismere-
tes munkavégzéséért 

Langó Jánosné (I.) - aki szorgalmas, fáradhatatlan munkájával észrevétlenül biztosítja a könyvtár 
rendjét és zavartalan működését 

Mayer Vivian (I.) - az olvasószolgálat minden területén végzett munkájáért, különösen a Krisztinavá-
rosi Értelmiségi Klub megszervezéséért 

Molnárné Korom Margit (XVIII.) - a könyvtárnak biztonságot nyújtó, megbízható, pontos adminszt-
ratív munkájáért 

Ötvös Ágnes (XIII.) - színvonalas tájékoztató munkájáért, példamutató kollegalitásáért 

Paunoch Éva (VII.) - sokoldalú, rugalmas, megbízható olvasószolgálati és tájékoztató tevékenységéért 

Schmidt Antalné (III.) - aki szakmai felkészültsége alapján minden munkakörben maradéktalanul 
helytáll, példamutatóan kollegiális 

Dr. Szatmári Iswánné (XII.) - a két kerület (II. és XII.) közös igazgatás alá vonásával járó feladatok 
zökkenőmentes, segítőkész elvégzéséért 

Szirtes Katalin (II.) - csendes kitartással és szorgalmasan végzett munkájáért, különösen az idős olva-
sók ellátásáért tett erőfeszítéseiért 

Törő Tibor (KESZ) - kreatív, dinamikus, igényes munkavégzésért 

Török József né (XVIII.) - nélkülözhetetlen és pótolhatatlan ügyintéző munkájáért 

Vass Éva - magas színvonalon ellátott szakmai munkájáért 

Veres Anikó (XI.) - magas színvonalú gyermekkönyvtárosi munkájáért, különösen a nyári táborok 
eredményes szervezéséért 

Személyi változások 

Új munkatárs: Csorna Éva tájékoztató könyvtáros. Központi Könyvtár olvasószolgálat. 

Áthelyezés: Támyikné Szcpcssy Zsuzsanna könyvtárost a VII. kcr. könyvtárból a IX. ker. könyvtárba, 
Lippai Fcrencné könyvtárost a XX. kcr. könyvtárból a VIII. ker. könyvtárba. 

Kilépők: Kohut Péter könyvtáros, XIII. kcr.. Nyúzó Eszter könyvtáros, X.ker., Vajda Imréné 
könyvtáros, X. kerület. 
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