
DOKUMENTUMOK 
a hálózat vezetési struktúrájának 

változásával kapcsolatban 

I. 

ELSŐ, ÓVATOS LÉPÉSEK 

Az évi munkatervek első számbavétele hagyomá-
nyosan a helyettes főigazgató feladata. Papp István 
a Híradó részére kiemelt néhány olyan gondolatot 
ezekből a tervekből, amelyek a hálózat vezetési 
struktúrájának változásával kapcsolatosak. Szerk. 

*** 

Hálózati tagkönyvtáraink vezetési stuktúrájában 
1995. január l-jével változás történt. (Ld. aKönyv-
tári Híradó 1994. decemberi számában). Az inté-
zetvezetés reményei szerint e változás kedvező 
hatással lesz könyvtárunk szakmai teljesítményei-
re, az emberi és anyagi erőforrások hatékony fel-
használására, a szolgáltatások összehangolt 
működtetésére. Bár már régóta folynak az előkészí-
tő megbeszélések, sok, főleg gyakorlati kérdés 
nincs még tisztázva; nem is lehetett, mert ezekre 
éppen a napi gyakorlat során kell megtalálni a 
válaszokat. 

Ezért az intézmény vezetése nem várhatta el sem 
az újonnan kinevezett kerületi igazgatóktól (akik 
1995. január l-jével léptek hivatalba), sem az eddi-
gi kerületi főkönyvtárigazgatóktól (akik 1994. de-
cember 31-én tették le hivatalukat), hogy szabályos 
munkatervet készítsenek 1995-re. Helyette azt a 
megoldást választotta, hogy valamennnyi hálózati 
tagkönyvtárat, amely ez ideig kerületi könyvtár I. 
vagy II. besorolást kapott, felkért arra, írja le rövi-
den, milyen fő feladatokat lát maga előtt 1995-ben. 
A könyvtárak vezetői be is adták ezt a „házi felada-

tot". Érthető módon valamiképpen reagáltak az 
1995. január 1 -jével életbe lépő vezetési struktúrára 
is. Az alábbiakban - a könyvtár vagy a könyvtáros 
megnevezése nélkül - válogatást nyújtunk át olva-
sóinknak e reakciókból. 

* * * 

Az elkövetkező évben a könyvtár számára a 
legnagyobb változást a régiók megalakulása fogja 
jelenteni (a régióban játszott, az eddigiektől eltérő 
szerepe). Problémát nem is a megváltozott szerep, 
hanem a változás átmenete jelenthet. 

* * * 

Tennészetes számunkra, hogy mint volt főkönyv-
tár (vagy kerületi könyvtár, mindegy) az átmenet 
2-3 hónapjában besegítünk a régió indulásába, 
összehangolásába és a várható zavarok (elsősorban 
a dokumentumellátás és a személyzeti ellátottság 
terén) elhárításába. 

* * * 

A tervezett változtatások hatásai és következmé-
nyei ismeretlenek. 

* * * 

Úgy gondoljuk, hogy az új szervezetben dolgozó 
munkatársak számára tágabbra nyílik a világ és ha 
megismerik a régió könyvtárait, a hasonló gondok-
kal küzdő könyvtáros kollégákat, ha együtt gondol-
kodnak az olvasók ellátásának jobb lehetőségein, 
ezzel mindenki gazdagodik majd. 
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* * * 

Szurkolok az ügynek és tiszta szívből sajnálom, 
hogy „kiöregedtem" és így objektív okok miatt 
kimaradtam a következő évek nagyszabású, vonzó, 
izgalmas szakmai játszmájából. 

Engedjen meg egy nagyon szubjektív gondolatot: 
bár személy szerint engem is megviselt, hogy 3-4 
hónappal előbb el kell hogy menjek, mint aihogy 
terveztem, mégis el szeretném mondani, hogy 
rendkívül nagy lehetőséget látok a régió beindítá-
sában. Ha ez valóban értékes együttműködést ered-
ményez majd a könyvtárak között, akkor nemcsak 
a bérek racionálisabb felhasználása miatt, hanem a 
szétforgácsolódott és a hétköznapi már-már elszür-
kült munka miatt egymástól elidegenedett kollégák 
számára, legyenek azok fiatalok vagy kevésbé fia-
talok, jelentős változásokat hozhat. 

* * * 

Az 1995. év munkáinak meghatározója az új 
rendszerbe történő átállás, mely nemcsak a veze-
tőkre, hanem a könyvtárak egészére is új, más 
jellegű feladatokat ró. Meg kell tanulni a nagyobb 
egységben való gondolkodást, a folyamatos mun-
kák - állománygyarapítás, feldolgozás stb. - jobb 
összehangolását. Ki kell alakítani az egy régióhoz 
tartozó könyvtárak szorosabb együttműködését, át 
kell lépni az eddig megszokott, megszabott kerületi 
határokat. 

* * * 

Könyvtárunk 1995-ös munkatervének legjelentő-
sebb - feltehetőleg egész évre vonatkozó - feladata 
a FSZEK dél-pesti régiójához szervezeti illeszke-
dés lesz, amely a szakmai munka minden területét 
érinti. 

* * * 

Konkrét javaslataim a jelenlegi helyzetben nin-
csenek, természetesen részt veszünk a régiórend-
szerhelyi gyakorlatának kialakításában is, egyelő-
re azonban erről sem tudok többet. 

* * * 

Az 1995. esztendő a kerület könyvtárai életében 
jelentős változást hoz. A főkönyvtár koordináló 
szerepe mind szakmai mind pedig adminisztratív 
vonatkozásban háttérbe szorul, leértékelődik, s ez-
zel egyidejűen nő az egységek önállósága. Ezért az 
1995. évre szóló munkatervünk rendhagyó, nem 
épül rá, illetve nem ad neki keretet egyfajta egysé-
ges kerületi koncepció, hiszen az új szervezeti 
struktúra a könyvtárak nagyságrendi egymás mel-
lett élésre épít. 

* * * 

A napi rutin feladatokon kívül fontosnak tartjuk 
a kerületi önkormányzattal való kapcsolattartás fo-

lyamatosságának biztosítását. A helyi vezető a ré-
gió vezetőjével kezdetben egymást segítve kell, 
hogy részt vállaljon ebből a feladatból. Ugyancsak 
a helyi vezető munkakörébe tartozik a régió veze-
tőjével való naprakész információcsere. 

1995-ben elsődleges szakmai feladatnak a régió-
szintű szerzeményezéshez való illeszkedést tekint-
jük. A kialakítandó új szerzeményezési gyakorlat -
az egységek önállóságát megőrizve - ebben az év-
ben feltehetőleg jelentős többletmunkát jelent majd 
a kerület könyvtáraiban az állományalakítást végző 
könyvtárosok számára. 

* * * 

Javaslat: Régión belül kijelölt „koordinátor" kép-
viselje kerületét az önkormányzatnál. 

* * * 

Szeretnénk, ha az új szervezeti felállás nem csök-
kentené az eddig kialakult és jól bevált szolgáltatá-
sok körét és az ú j besze rzések (könyvek , 
hangzókazetták, CD lemezek) továbbra is olvasó-
ink igényeihez igazodnának. 

Új helyzetet teremt majd a régióban elfoglalt 
helyünk is. Az együttműködés kereteit ki kell még 
dolgozni. Helyi Szervezeti és Működési Szabályzat 
létrejötte segíthetné munkánkat. 

* * * 

Nagy feladat lesz az új szervezetnek legcélsze-
rűbben megfelelő állományépítési, feldolgozási és 
feltárási gyakorlat kialakítása. 

* * * 

Az 1995-ben is rohamosan emelkedő könyvárak 
okozhatnak majd nehézségeket a könyvbeszerzés 
terén. Az új központosított besorolási rend - a közös 
beszerzés - talán segít ésszerűbben felhasználni a 
rendelkezésre álló pénzeszközöket. 

* * * 

Az adottságainkat meghaladó kéréseket a jövő-
ben a kerületben működő, de nagyobb állománnyal 
rendelkező ún. kerületi könyvtár I. felé irányítjuk 
elsősorban. 

* * * 

Nem mehet az olvasószolgálat rovására ez az 
állapot. A Török utcai könyvtár két fiatal munka-
társa időnként kisegítette a Böszörményi útiakat, 
ebből a szempontból a kerületek összevonása be-
vált. Ezt a tendenciát remélem 1995-ben is tudjuk 
érvényesíteni. 

Javasoljuk, hogy dél-pesti régióban az egész te-
rületre kiteijedőén hozzanak létre közhasznú infor-
mációs bázist. 



A kerületi és a régióhoz tartozó kerületnek újságja-
iban a kábeltelevíziókban rendszeresen híranyagot 
kellene leadni a régió valamennyi könyvtárának 
szolgáltatásairól. 

Remélem, tapasztalatokon alapuló javaslataim 
segítséget jelentenek. A magam részéről bízom a 
sikeres továbbfejlődésben. 

* * * 

A kialakulatlan, bizonytalan tényezőkkel teli jövő 
év megtervezése vagy méginkább megszervezése 
úgy érzem már nem az én hatáskörömbe tartozik, 
már csak azért sem, mert nem világos előttem, hogy 
a jövőben meddig terjed az önállóságom. Már most 
van egy olyan érzésem, hogy semeddig. Azt gon-
dolom, hogy egy adott egység feladatainak elvég-
zését elsősorban a régió közös érdekei fogják meg-
határozni, nem pedig az eddig kialakult gyakorlat. 
Hogyan tervezzük meg az állomány gyarapítását, a 
szerzeményezés módját, a feldolgozást, amikor 
ennek módozatait még csak körvonalaiban is alig 

ismerjük (lásd pld. a CD állomány fejlesztése, de 
ez csak egyetlen példa). 

* * * 

Mivel meggyőződésem, hogy az új igazgatási 
rend szakmailag is gerjesztőleg hat; néhány ötletet 
írok le, de hozzáteszem, hogy ezeket, mint szakmai 
törekvéseket csak a régióigazgatóval való egyezte-
tés után valósíthatjuk meg. 

*** 

Viharos időknek nézünk elébe, de számítva mun-
katársaim hozzáértésére és munkabírására, bizto-
san megbirkózunk a ránkváró feladatokkal. 

*** 

Mindenben támogatjuk a régió munkáját. *** 

Nagy várakozással - tervek és kétségek között 
tekintünk a jövő év elé. Reméljük, hogy a könyv-
tárak és az olvasók javára fog szolgálni a kerületek 
összevonása. 

II. 

TEVERIPORT 

1995. január 3-án a TV KÉK című műsorában 
riport hangzott el Benjámin Judittal és Kiss Jenő-
vel. A riporter Papp Endre volt. Az elhangzottakat 
szó szerint közöljük. Szerk. 

*** 

P.E.: A Magyar Hírlap december 30-i számában 
„Olvasó ellenes intézkedések a Fővárosi Szabó Er-
vin Könyvtárban" címmel jelent meg egy írás. A 
cikk egyik szereplője Benjámin Judit volt, a 
FSZEK Vadász utcai könyvtárának vezetője. Őt 
hívtuk meg a stúdióba és a FSZEK főigazgatóját 
Kiss Jenőt. Először Ön mondja el (B.J.) mit érez 
olvasóellenes intézkedésnek, és utána termé-
szetesen meghallgatjuk Kiss Jenőt, hogy miért hoz-
ták ezeket az intézkedéseket? 

B.J.: Úgy kezdődött, hogy a FSZEK-ben január 
elsejével egy átszervezés történt, amely ellen a 
könyvtárban működő TDDSZ szakszervezet tilta-
kozott a főigazgató úrnál, valamint a fővárosi ön-
kormányzatnál is. Ennek hatására készült ez a cikk 
is az újságban. Nos, mi ezt az intézkedést nem 
tartjuk a könyvtár szempontjából jónak, azért mert 
tartalmában azonosnak véljük az eddig 15 éve mű 
ködő rendszerrel, melyet - sajnos - szakmailag szin-
tén hibásnak kell neveznem. Ezeknek a tizenöt éves 
intézkedéseknek következtében a FSZEK összes 
könyvtárának mintegy 30-40%-a megszűnt, a ma-
radéknak mintegy 80%-a rosszabb állapotba került 
szakmailag és kb. 20-25 könyvtár fejlődött. Mi ezt 
rossznak tartjuk szakmailag a szakszervezetem ne-

vében, valamint nagyon sok száz kolléga nevében, 
akik a tiltakozásnak a megtételére minket felkértek. 
Azért tartjuk rossznak, mert a mi rendszerünk 
nagyjából úgy működik elég régóta, hogy évente 
egy tucat, 8 - 5 - 6 könyvtárat bezárunk. A megma-
radt pénzt ráfordítjuk a többire és akkor azok még 
- úgy ahogy - elműködnek belőle. Dehát a könyv-
tárak egyszer elfogynak és akkor mi lesz?! 

P.E.: Ez az Önöknél működő egyik szakszerve-
zetnek az álláspontja? 

B.J.: Hát nemcsak ennek a szakszervezetnek, a 
kollégák, nagyon sokan felkértek erre ugyancsak, 
hogy hangoztassuk. 



P.E.: Akkor most kérem főigazgató urat, úgy 
reagáljon mindenre, hogy közben elmondja, hogy 
mi is ez a rendszer, amit Önök képviselnek? 

K.J.: Az az intézkedés, amiről itt szó volt, egy 
belső igazgatási módosítás. Nem 22 kerületi igaz-
gató, hanem 6 kerületi igazgató látja el a jövőben a 
kerületek igazgatását. Ez körülbelül olyan téma, 
mintha a BKV kapcsán arról beszélnénk, hogy 
milyen osztályok vannak a BKV-nál és nem arról, 
ami a közönséget érinti, tehát arról, hogy közle-
kednek-e villamosok, buszok stb. Való igaz, hogy 
vannak a könyvtárban pl. Benjámin Judit és még 
néhányan a TDDSZ Szakszervezet - létszámát 
Benjámin Judit tudja megmondani, hogy mennyi -
akik ezzel nem értettek egyet, ezzel az intézkedés-
sel. Ő (B.J.) kifejezetten nem értett egyet, hozzá 
tenném, hogy 15 év óta még jóformán egyetlen 
intézkedésünkkel sem értett egyet, a legkülönbö-
zőbb helyeken. Mikor bevezettük például a leme-
zek, kazetták térítéses kölcsönzését, amikor 
bevezettük a családi könyvtárak új típusát, azzal 
sem, létrehoztunk egy központi ellátó szolgáltatást, 
és folytathatnám. Tehát volt egy csomó intézkedés, 
amellyel Benjámin Judit soha nem értett egyet. 

P.E.: Mi a mostani intézkedés konkrétan, két 
mondatban. 

K.J.: Ez azt jelenti, hogy a fővárosban működő 
könyvtárak ugyanott maradnak, ahol vannak, nem 
akarjuk őket megszüntetni, egyet sem, nem aka-
runk visszafejleszteni egyet sem. Az igazgatásuk 
nem szétaprózva, 22 ember kezében, hanem hat 
ember kezében lesz. 

P.E.: Ez azt jelenti, hogy több kerületi könyvtár 
is egy ember kezében lesz? 

K.J.: Ez történetesen nem tetszik azoknak, akik 
nem lettek kerületi igazgatók. 

P.E.: Tehát a könyvtárak megmaradnak? 
K.J.: Megmaradnak. Semmiféle olyan tervünk 

nincs, hogy megszüntessünk, visszafejlesszünk. Ez 
az egész intézkedés abban az interpretálásban árt-
hat a könyvtáraknak, ahogy Benjámin Judit és kol-
légái tájékoztatták a kerületi önkormányzatokat. 

P.E.: (B.J-hez) Akkor most kiderült az Ön meg-
nyugtatására is, hogy a könyvtárakat nem zárják be. 
Ugyanazok a könyvtárak egy más szervezeti rend-
ben dolgoznak. 

K.J.: Még annyit fűzök hozzá: nem felel meg a 
valóságnak, hogy visszafejlődtek a könyvtárak. Ti-
zenöt éve a könyvtárak olvasói még növekedtek is, 
több könyvet vesznek igénybe, több egyéb doku-
mentumot használnak. Ez tulajdonképpen nagyon 
jól működő kulturális rendszer, és szó sincs visz-
szafejlődésről. Egy ilyen torz látás mondhatja csak 
ezt. 

P.E.: Most már csak arra kérem - látom, hogy 
Benjámin Judit is akar szólni -, hogy egy-egy mon-
datot mondjanak. 

B.J.: Hát én sajnálom, hogy személyes szintre 
terelődött, mertez sajnos nem személyes probléma. 

Az, hogy a könyvtárat többen használják, az bizony 
nem azt jelenti, hogy azok jók, hanem azt jelenti, 
hogy igény van, és nem kapják meg sajnos sok 
esetben azt, amit akarnak. Én valóban sok intézke-
déssel nem értek egyet szakmailag. 

P.E.: Röviden kérem. 
B.J.: Kikérem magamnak ezt a hangot! Ne hara-

gudjon (K.J.-hez), mi a könyvtárak érdekében egy 
olyan kifogást tettünk, amelynek az elutasítását a 
fővárosi önkormányzat maga tette meg 1993-ban, 
és Ön erről tud! Most álnéven bevezette ugyanazt. 
A főpolgármester úr nyilván ezért vizsgálja meg, 
mert Ön azt az intézkedést hajtotta végre - abban az 
időben, amikor nem volt önkormányzat - amelyet 
az önkormányzat, amikor volt elutasított. Elnézést 
kérek, ez tény! 

P.E.: Köszönöm, az idő lejárt. (K.J.-hez) Muszáj 
azt mondanom, hogy Ön két mondattal reagáljon. 

K.J.: Ez nem felel meg a valóságnak, én csak azt 
mondanám, hogy a könyvtárban van egy másik 
szakszervezet, amely a dolgozók 95%-át tömöríti, 
az egyetértett ezzel. Azonkívül a könyvtár dolgo-
zóinak választott Közalkalmazotti Tanácsa, amely-
nek törvény szerint egyet kell érteni, szintén 
egyetértett. 

B.J.: Amelyet meghamisítottak, amiatt mondtam 
le, ezt Ön is tudja. 

Vége 



EGY ÁLLÁSFOGLALÁS - ÉS ELŐZMÉNYEI 

A FSZEK Közalkalmazotti Tanácsa 1995 január 
10-én tartotta idei első ülését, amelyen a betegál-
lományban lévő Vazinay Mária és a szabadságon 
lévő Kamer Katalin kivételével a KT. minden tagja 
részt vett. 

A KT. az ülésen döntött arról, hogy a Könyvtári 
Híradóban közzéteszi az 1994. decemberi állásfog-
lalásának pontos szövegét: 

„A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Közalkalma-
zotti Tanácsa 1994. december 1-i ülésén foglalko-
zott a „Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
hálózati szerkezetének és igazgatásának módosítá-
sára" című terx'ezettel. 

A Közalkalmazotti Tanács - korábbi határozatá-
nak értelmében - támogatja a könyvtár hálózati 
szerkezetének és igazgatásának korszerűsítését ab-
ban a reményben, hogy a fővárosi könyvtár egésze 
hatékonyabban, céltudatosabban és korszerűbben 
szolgálja a főváros lakosságát." 

* * * 

A hálózat szerkezetének és irányításának korsze-
rűsítési lehetőségével a KT. 1993 szeptembere és 
1994 májusa között több alkalommal foglalkozott 
a Szervezeti és Működési Szabályzat különböző 
tervezeteivel összefüggésben. Ezzel kapcsolatos 
észrevételeit és kritikáját többször megfogalmazta, 
amelyeket a KT. állásfoglalásai részletesen tartal-
maznak. A KT. megalakulásától fogva egységesen 
vallotta, hogy a főkönyvtári rendszervalóban meg-
érett a változásra, legfőképpen azért, mert az irá-
nyí tás h i e ra rch iá j a h iányos , a könyvtárak 
hierarchiája viszont kissé erőltetett. 

A KH. 1994. május 20-i állásfoglalása - az akkori 
SzMSz-tervezetet véleményezve, és az ott megfo-
galmazottakat követve - a változtatás lehetséges 
megoldásait az alábbiak szerint foglalta össze: 
[A hálózat szerkezetéről és irányításáról]: 

„1. Budapest közigazgatási rendszeréhez kapcso-
lódó kerületi szervezetben, vagy 

2. Nagyobb területi egységet, városrészeket átfo-
gó főkönyvtári rendszerben. 

Első esetben a Közalkalmazotti Tanács hálózati 
igazgató kinevezését tartja szükségesnek, aki a fő-
igazgatói döntések megvalósítását irányítja és vég-
rehajtja, és a FSZEK legfelsőbb vezetésében ellátja 
a hálózat könyvtárainak szakmai képviseletét. 

Második esetben a könyvtárak elnevezésénél a 
következőt javasolja: 

A tervezet szerinti „Kerületi könyvtár I." fogalom 
nem szerencsés, hiszen „egy-egy nagyobb, több 
kerületre kiterjedő városrész lakossága számára" 
kíván „felsőszintű közművelődési könyvtári szol-
gáltatástbiztosítani" . 

Azoknál a könyvtáraknál, amelyek azt a feladatot 
látják el, helyesebb lenne megtartani a korábbi 
„főkönyvtár" elnevezést. 

Pl.: l. főkönyvtár (Észak-Buda) 
II. főkönyvtár (Dél-Budai) stb. 
vagy: 
Dél-Pesti főkönyvtár 
Észak-Budai főkönyvtár stb. 

A főkönyvtárak vonzáskörzetéhez tartozó terület 
vezetésével megbízott személyek feladatait, hatás-
körét, felelősségét meg kellene határozni úgy [az 
SzMSZ-ben], hogy az mindenki számára egyértel-
műlegyen." 

* * * 

A Közalkalmazotti Tanács 1994 decemberi ülé-
sén nem foglalkozott a könyvtárak bezárásának ill. 
besorolásának kérdésével, mert az ülés témája („Ja-
vaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár hálózati 
szerkezetének és igazgatásának módosítására") 
sem tartalmazott efféle tervet. A KT. ezzel kapcso-
latban részletes állásfoglalása viszont megtalálható 
a Könyvtári Híradó 1994/1V. számában. 

A KT. nem foglalkozott a létszámcsökkentés 
kérdésével sem. Részben az előző okok, részben 
pedig az Intézményi Érdekegyeztető Tanács 1994. 
április 20-i ülésén elfogadottak miatt, amelyet a két 
szakszervezet vezetője és a FSZEK főigazgatója 
aláírásával hitelesített. (Az emlékeztető teljes szö-
vege megtalálható a Könyvtári Híradó 1994. ápri-
lisi számában). 

„Az Érdekegyeztető Tanács egyetért abban, 
hogy.... 
2. Az erőforrások átcsoportosítására vonatkozó in-
tézkedések célja nem a határozatlan idejűközalkal-
mazotti munkaviszonyban állók létszám-leépíté-
se." 

*** 

Budapest Főváros Közgyűlése Kulturális Bizott-
sága elnöke, BaánLászló, 1994.július 1-énléptette 
életbe a FSZEK Szervezeti és Működési Szabályza-
tát. Ha a Közalkalmazotti Tanács korábbi vélemé-
nye nem a fentiek szerint alakult volna a szakmai 
törvényesség egyfajta belső felügyelőjeként - a ha-
tályos SzMSz-t akkor sem hagyhatta volna figyel-
men kívül. 

A Közalkalmazotti Tanács 1994. decemberi ülé-
sén úgy döntött, hogy a „Javaslat''-ról rövid állás-
foglalást fogalmaz meg. Azokra a kérdésekre, 
amelyek kételyeket ébresztettek - a terv megvaló-
sulásának folyamatát figyelemmel kísérve - később 
visszatér. 
Budapest, 1995. január 10. 

A Közalkalmazotü Tanács nevében: 
Kelemen Tamás elnök 



MI NEKEM A „SZABOER VIN"? 
1950.ben lettem a 36-os könyvtár 3. számú olva-

sója. A nővérem volt a második, mert idősebb volt, 
az egyes számot pedig tiszteletből Steinczinger elv-
társ kapta, mert tanácselnök volt. (Mily sajátos! Én 
1991-ben a Kassák nyitása előtt Kardos Zsuzsa 
polgármester úrasszonynak adtam az első számot!) 

Faltam a könyveket. Bár engem csak a termé-
szettudományok s ezen belül a matematika érde-
kelt; Mária néni adott mindent. Panovát, Azsajevet, 
Lobacsevszkijt, Perelmant, s véletlenül lila kötés-
ben Silvio Pelico Börtöneim című munkáját. Hát 
nekem ez egy csoda volt, ezentúl mindig lilát kér-
tem. így - lilában - olvastam végig a klasszikusokat, 
Musetétől kezdve, Dickensen keresztül, Leopardi-
ig. Mária néni legtöbbször úgy fogadott; „Megint 
sikerült elcsípni egy lilát az antikváriumban." 
(Nem is tudtuk, hogy ez egy demokratikus állomá-
nyépítés volt.) Mégis legnagyobb hatással rám Bo-
lyai Appendixe volt - azóta is az izgat a 
párhuzamosok problémája. Találkoznak-e a párhu-
zamosok a végtelenben? 

54-ben 4 : 2 re vertük a brazilokat , ez egybeesett 
életem hatalmas intellektuális csalódásával, mert 
ekkor tudtam meg Mária nénitől, hogy Leonardo da 
Vinci nem spanyol focista, hanem olasz festő. 
Azért természetes volt számomra is, mikor 1956 
tavaszán Mária néni megkért, hogy helyettesítsem 
a beteg kolleganőjét, mert rengeteg könyvet olvas-
tam. így kerültem a könyvtárhoz, bár sosem akar-
tam könyvtáros lenni. Belépésem egybeesett a 
Petőfi kör működésével, majd a forradalommal, s 
természetes volt, hogy Mária nénivel együtt ellen-
forradalmárok lettünk. 

1957 április 1-én centralizálták a hálózatot, s 
bennünket politikai megbízhatatlanság miatt két 
lábbal rúgott ki Steinczinger elvtárs! 

Több hónapos tortúra után Révész elvtárs, mint 
megtévedt fiatalt vett vissza - és ezért lettem könyv-
táros. Majd én megmutatom nektek! Holott a való-
s á g b a n engem csak az i zga to t t , hogy a 
párhuzamosok a végtelenben.... 

Az események felgyorsultak. Fogalmam sem volt 
esztétikáról, meg ideológiáról; százával selejtez-
tem a titóista, meg szocreál könyveket. (Fogalmam 
sem volt, hogy ez demokratikus állom ányapasz-
tás.) 

Észrevették tennészettudományos műveltsége-
met (közröhej!) ezért én lettem Kispesten az első 
műszaki részlegvezető. Nem hittem benne, de na-
gyon élveztem, mert Dénes elvtársnő megengedte, 
hogy a betűrend helyett témákat csináljunk az ak-
kor induló szabadpolcos részlegben. (Fogalmunk 
sem volt róla, hogy ez „az állomány másfajta elren-
dezése".) Ettől már csak egy ugrás a József Attila 

lakótelep, a maga 540 négyzetméteres könyv-
tárával, amit Sallai István „tojásnak" álmodott meg, 
de mi Bárány Évával belebarmoltunk a tojásba, 
hogy Papp Pista megírhassa a „Tojás és ami kikelt 
belőle" című szakcikkét. 

E korszakban legszívesebben Bárány Évára em-
lékszem, vele bújva a könyveket és antikváriumo-
kat, mindent megvásároltunk amire engem Mária 
néni, Évát pedig a papája rászoktatott. (Nem tudtuk, 
hogy ez kollektív és demokratikus sőt liberális ál-
lományfejlesztés.) 

A puhadiktatúra éveiben előbuktak a humán as-
pektusok, mi a Gubacsin meg az Aszódin is hátrá-
nyos helyzetűekkel sőt cigányokkal foglalkoztunk, 
táboroztattuk őket. De nem tudtuk, hogy ez családi, 
nem tudtuk, hogy etnikumok, nem tudtuk, hogy 
másság. De belénk ivódott. A demokratikus, a libe-
rális, a másság - majd a tolerancia. Közben Konrád 
Györgyöt, Szelényit, Szolzsenyicint meg Sztelma-
hot olvasgattunk. Pedig engem istenigazából csak 
a párhuzamosok érdekeltek.... 

A könyvtárban ránkzúdult a főkönyvtári rendszer 
és mi csináltuk. Kitaláltuk a kerületi érdekeltséget, 
az állomány más kezelését, a dinamikus kitöréseket 
- csak éppen nem tudtuk, hogy ezek azok. 

Rendbetettük a főváros egy huszonkettedét, mi 
huszonketten. Alig vettük észre a rendszerváltást, 
mert nekünk lábon kellett maradni, meg kellett 
fogalmaznunk, hogy mi végre vagyunk a világon, 
mert Papp István meg akarta írni. 

Mondhatnám; tettük a dolgunkat és észre sem 
vettük, hogy kifulladtunk. Ezt is mások vették észre 
és mások írták meg helyettünk. 
Miközben engem isten igazából csak az érdekelt, 
hogy a párhuzamosok a végtelenben. 

S most a pályám vége felé (ha nem éppen a 
végén), menesztve vagy modernizálva - ki tudja -
már csak egy vágyam van. írja meg valaki helyet-
tünk, hogy a párhuzamosok találkoznak-e a végte-
lenben? Nagyjából nekem ez volt a könyvtár, a 
„szabóervin". S most hogy pályámra visszaemlék-
szem, nem értem, hogy agyam mily vad asszociá-
cióval gondol egyre csak egyre József Attila 
soraira. A valóságban nem várnék mást csak né-
hány köszönő szót, valakitől. Pontosan azt sem 
tudom, hogy miért. Azért, amiért most is meg-meg-
látogatom Mária nénit a szeretetotthonban? 

Szóval agyamat kárhoztassák, s ne engemet, hogy 
újra meg újra József Attila sorai jönnek elém, s 
kényszerből ezzel fejezem be visszapillantásomat; 
„S mégis, magyarnak számkivetve, 
lelkem sikoltva inegriad-
édes Hazám fogadj szívedbe, 
hadd legyek hűséges fiad!..." 

Maruszki József 
3. számú olvasó 



UTAZÁS FINNORSZÁGBA 

Kedves Kolleganők - Kollegák! 
Arról szeretnélek Benneteket tájékoztatni, hogy 

1995. január l-jével szeretnénk útnak indítani az 
„Egyiptomi kampányhoz" hasonlóan egy finnor-
szági akciót. 

Tekintettel az egyiptomi utazási TOTÓ, ill. az 
„olvasó-szervező mozgalom" publicitására, sike-
rült megnyerni egy újabb utazási irodát, hogy foly-
tatódjék egy hasonló jellegű kampány. 

A SUNI TRAVEL UTAZÁSI IRODA alapvető-
en Finnországra szakosodott finn-magyar közös 
vállalkozás, azonban Spanyolországba, Olaszor-
szágba, Ausztriába, Horvátországba és Szlovéniá-
ba is szervez utakat. 
Együttműködésünk lényege a következő lenne: 
- az 1995. január 1. - március 1. között újonnan 
beiratkozok között tartandó sorsolás fődíjaként fel-
ajánlanak 2 fő részére egy egyhetes tengerparti 
nyaralást, 
- az utazási TOTÓ helyes megfejtői közül 365 fő 
(tehát az év minden napjára jusson egy-egy ember) 
olyan törzsutas-kártyát nyer, amely a jövőben bár-
mely útjukra igénybe vehető módon 5%-os kedvez-
ményt biztosít (lényeges tudnivaló, hogy egyéb-
ként csak azok az utasok kapnak ilyen kedvez-
ményt az irodától, akik már kétszer vagy háromszor 
utaztak velük). 
- az utazási TOTÓ 13+1 helyes válaszátadó olva-
sók között a sorsoláson 20 vagy 30 ember dupláz-
hatja meg a törzsutas-kedvezményt, t ehá t a 
szerencsések 10%-os kedvezményt nyernek, 
- természetesen a könyvtárosokról sem felejtkezik 
meg az iroda: munkahelyi igazolás alapján minden 
könyvtáros, ill. azok családtagjai 8%-os kedvez-
ményt élveznek az iroda bármely útja viszonylatá-
ban - tekintve hogy közelebbi útjaik is vannak, azok 
jóval olcsóbbak, s talán nagyobb utazási kedv vár-
ható akkor, ha kevesebbe kerül egy-egy út ill. abból 
lejön a 8% kedvezmény. 

Mi az, amit ezen akcióhoz szeretnénk kérni 
tőletek? 
1. A tárgyidőszak alatt az újonnan beiratkozók 
adminisztrálására való fokozottabb odafigyelést, 

de ez nem jelenthet igazán plusz feladatot, mert a 
hosszabbítók, mint korábban is gyakorlat volt: sor-
számot kapnak, míg az új beiratkozók neve+lakcí-
me külön regisztrálásra kerül. T e h á t az 
„olvasó-szervező mozgalonf'-ban most sem azt 
várjuk el, hogy Ti „agitáljátok" az embereket a 
beiratkozásra, csak azt, hogy ezeket az adatokat 
vezessétek. Jelen esetben - válogatás nélkül - min-
den újonnan beiratkozott olvasó neve bekerül a 
„sorsolási kalapba". 
2. Az utazási TOTÓ adatlapjai a korábbihoz 
hasonlóan kétoldalas anyagok lesznek. Az első lap 
alján található levágható „csíkon" maga a pályázó 
olvasó tölti ki az adatokat, azzal együtt adja oda a 
könyvtárban a kitöltött lapot, amelyet a nektek fa-
xon leadott javítási útmutató nyomán kell átnézne-
tek, s csak a helyesen válaszolók (tehát mind a 13+1 
kérdésre 
helyes választ adók) adatait tartalmazó „csíkot" 
kell beküldenetek majd a leadási határidőt követő-
en a központba, vagyis a titkárságra. Ide kell egyéb-
ként megérkeznie majd az új beiratkozók neveit 
tartalmazó listáknak - régiók szerint. Tehát az ada-
tokat helyben gyűjtitek, majd az „összesítés" a 
régiók szerint történik, s onnan kerülnek együttes 
beküldésre. 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár dolgozóinak 
nyújtott utazási kedvezmények már január 1-étől 
élnek, míg aTOTÓ-ra, ill. a beiratkozókrafelaján-
lás határidőinek pontosítása most történik, most 
van végső stádiumában az egyeztetés. Úgy tűnik, 
hogy akciónkat támogatja a Finn-Magyar Baráti 
Társaság, a Finn Nagykövetség és a finn nemzeti 
légitársaság, a FINNAIR is. 

Kérlek Benneteket, hogy az e témában még végső 
pontosítást adó fax információra is tekintettel, 
annyiban támogassátok a kampányt, hogy helyez-
zétek ki ezen anyagokat. Tekintve, hogy a rádió, a 
sajtó részéről most is szép támogatást ígérnek ne-
künk, remélhetőleg keresni is fogják az olvasók, 
tehát nem kell majd „agitálni" őket. 

Dr. Bagdi Marianna 
PR-szakreferens 

ÖSZTÖNDÍJJAL FINNORSZÁGBAN 

1994. november elején, mint állami ösztöndíjas 
két hetet töltöttem Finnországban. 

Egy Magyarországról érkezett polgárnak itt több 
oka is van az irigykedésre. 

Leginkább a finn létbiztonságra vágynánk sokan 
e hazában. Két hét alatt nem találkoztam egyetlen 
koldussal, egyetlen hajléktalannal sem. Bár a mun-
kanélküliség mértéke hasonló a magyar adatokhoz, 
a szociális biztonság, a munkanélküli segély bizto-

sítja az emberhez méltó életet. Ingyenes az egész-
ségügyi ellátás, ingyenes az oktatás és a könyvtári 
ellátás, amelynek színvonala Európában a legelsők 
között van. Igaz nagyon sok adót fizetnek a finnek 
(alig kevesebbet mint mi). 

1980 és 1990 között a gazdasági prosperitás ha-
tásaként csodálatos könyvtári paloták épültek Finn-
ország szinte valamennyi városában. 1990 óta 
Finnországban is regresszió van (keleti piacok el-



vesztése, nagy munkanélküliség, infláció) és ez a 
fejlesztést leállította. Jelenleg csak a szintentartás 
lehetséges. De milyen szinten! A finn közművelő-
dési könyvtárakat mintegy 60%-ban az állam 40%-
ban a helyi önkormányzat szubvencionálja. Minél 
többet ad a helyi vezetés, annál nagyobb az állami 
támogatás. A teljes könyvtári szolgáltatás, beleért-
ve a video és CD kölcsönzést, a számítógépes adat-
bázisok használatát teljesen ingyenes. Kizárólag a 
másológépek használatáért kell fizetni. 

A finn embereknek fontos a könyvtár, ha bármi 
probléma van vele, azt azonnal minden szinten 
(különösen a sajtóban) szóváteszik. A lakosság 
mintegy 60%-a regisztrált könyvtárhasználó. Ta-
pasztalatom szerint ez a valós statisztikai szám. 
Tamperében (kisebb mint Miskolc) a városi könyv-
tár központjában egy remek, könyvtárnak tervezett 
épületben naponta 6000 látogató fordul meg. Csak 
a jól kiépített számítógépes rendszereknek köszön-
hető, hogy a viszonylag kevés olvasószolgálatos 
könyvtáros bírja a forgalom ellátását. 

Az egyik legnagyobb szakmai élményt a Helsinki 
Egyetemi Könyvtár meglátogatása jelentette. A 
könyvtár Helsinki egyik legrégebb és legszebb 
középületében van. Gondjai hasonlóak a miénkhez.' 
Régi, nem könyvtárnak tervezett épület, kevés hely 
stb. Mégis azt tapasztaltam, hogy a könyvtárosok 
büszkék az épületre és a világ összes kincséért sem 
cserélnék másikra. Inkább évente igény szerint cse-
rélik a szűkös szabadpolcokon a köteteket és min-
den négyzetméter ésszerű hasznosításával növelik 
a helybenolvasás lehetőségét 

Új és remek könyvtári épületeket láttam Finnor-
szág második legnagyobb városában Espooban is. 
A szakmai élmények mellett meg kell említenem a 
meleg, baráti fogadtatást és a kitűnő lazactálat, 
amelyet ebédre kaptam. 

Utolsó munkanapi programom választható volt. 
Nos én egy Helsinkitől 550 kilométerre lévő ún. 
deposit könyvtárat látogattam meg. Kuopio a város 
neve, ahol ez öt éves intézmény működik. Maga a 
város a finn tóvidék központja. Kilátójából varázs-
latos kép tárul a látogató elé. Több mint száz tónak 
több ezer kis szigete látható innen. Az volt az 
érzésem, ha nyaranta egy hónapot itt tölüietnék, 
évekkel hosszabb életű lehetnék. 

Maga az intézmény és munkája egy kicsit luxus-
nak tűnt, mert kevesen veszik igénybe. Ez a finn-
országi KESZ. Minden kiselejtezett dokumentum-
ból (könyv, periodika, CD, video) egy példányt 
megőriz és azt kérésre (on-line kapcsolatban állnak 
a legtöbb könyvtárral) 24 órán belül postán eljuttat-
ja a kérő könyvtárnak. 

A könyvtári épületek okozta irigységemet fokoz-
ta a könyvtárak gépesítésének magas szintje. Mint-
egy 5 éve kezdték (tehát neír előbb mint mi) 
bevezetni a számítógépes rendszereket a könyv-
tárakba. Ezt azonban nagyon intenzíven és nyil-
vánvalóan nagy anyagi ráfordítással csinálják. Az 

általam felkeresett 18 könyvtár mindegyikében 
működött egy komplex rendszer. Ez azt jelenti, 
hogy számítógéppel kölcsönöznek és vagy a teljes 
állomány, vagy annak nagyobbik (főleg a frekven-
tált része) on-line katalógussal elérhető. Minden 
könyvtárból elérhetők és ingyen használhatók a 
világ nagy könyvtárainak katalógusai és sok fontos 
adatbázis. Sok adatbázisért (főleg kereskedelmiek) 
fizetni kell, de elérhetők. A számítógépes fejlesz-
tést több számítógépes világcég szponzorálja. A 
könyvtárak állománya nagyon hasonló a magyar 
könyvtárakéhoz, pl. hasonlóan gazdag a szépiro-
dalmi rész. Különösen örültem annak, hogy a mai 
magyar irodalom milyen nagy számban van repr-
ezentálva. Esterházyt minden könyvtáros ismerte. 

November eleje nem kedvez a turizmusnak Finn-
országban sem. Reggel 8-kor még sötét volt és 
délután 3-kor már szürkült. Hosszúra nyílt estéi-
men megismerkedtem Helsinki kulturális életével. 
Mindkét operaházukban jártam. Sok hangversenyt 
rendeznek szép templomaikban. Különösen nagy 
élmény volt a híres sziklatemplomban rendezett 
Schubert-Mahler est. Megismerkedtem a kiváló 
finn festőkkel az este 9-ig nyitvatartő Ateneum 
Galériában. 

Nagyon hasznos volt az utam nyelvgyakorlásra 
is. Szinte mindenki beszél angolul, az élelmiszer 
bolti eladó éppúgy, mint az autóbusz sofőrje. Lehet, 
hogy mindenki csak annyit tud, amennyire szüksé-
ge van, de annyit biztosan tud. Sehol, senki nem 
lepődött meg, ha angolul szóltam hozzá. 
Az árak számunkra riasztóan magasak. Az általam 
megismert árak átlagosan 4-5-szörösei a mieink-
nek. A könyvtárosi fizetések 8-9-szer nagyobbak a 
mieinknél. Tehát nem gazdagok, de jól és bizton-
ságban élnek. 

Nagyon kellemes és hasznos két hetet töltöttem 
el Suomiban. Mindenkinek meggyőződéssel aján-
lom ha teheti, látogassa meg ezt a gyönyörű északi 
országot. Vagy ösztöndíj, vagy nagyon sok pénz 
kell csak hozzá. 

Madár alaprajzú könyvtár Tamperében 

Pesti Ernő 



A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 

Meglehet ez szakmai elfogultság, de úgy vélem, 
mi könyvtárosok nem 1990-ben váltottunk rend-
szert, hanem évtizedekkel korábban, hiszen a sza-
badpolcos kölcsönzési forma honosításától kezdve 
minden törekvésünk azt a - ma már közhelynek 
számító - célt szolgálta, hogy felzárkózzunk Euró-
pához. 

Véleményem igazolását vélem kiolvasni a Fővá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár 1988-1990 között vég-
zett munkájáról szóló beszámolóból is. Mert noha 
még ekkor a rendszerváltásnak híre sem volt, ők 
már megkezdték szervezetük racionalizálását, a 
közhasznú információs szolgálat fejlesztését, a 
TEXTÁR adatbázis kialakítását, bővítették társa-
dalmi kapcsolataikat és - ahogy a jelentés fogalmaz 
- „vezetőinket menedzserképzésnek vetettük alá". 

Ezek a kezdeményezések ma már a politikai 
lózungok visszhangjainak hatnak, holott valójában 
csupán a könyvtárügyben már korábban is létező 
tendencia következményei. Másként fogalmazva: a 
könyvtárak vezetőinek többsége jószerint a nyolc-
vanas évek közepén felismerte, hogy az egyre rom-
ló gazdasági helyzetből nincs más kiút, mint az 
„előre menekülés". 

Persze, mint az lenni szokott, a felismerést nem 
mindenütt követte a tett. A közművelődési könyv-
tárak közül az első lépéseket a FSZEK tette meg és 
ő jutott a legtovább is a piacgazdasághoz vezető 
úton. Mi tagadás, kezdeményezéseit a szakma nem 
mindig méltányolta, sőt olykor háborgással fogad-
ta, de később tudomásul vette, s vagy felzárkózott 
hozzá, vagy némi távolságot tartva követte. 

Tüzetesen megvizsgálva, mérlegelve a Somogyi 
József és Gujgiczer Imréné által összeállított be-
számoló tényeit és hozzágondolva az azóta eltelt 
évek tapasztalatait, úgy vélem, a FSZEK helyzeté-
ből - eredményeiből és problémáiból - két, a hazai 
könyvtárügy egésze számára fontos tanulság szűr-
hető le. Az egyik az, hogy kritikus helyzetekben a 
könyvtáraknak a társadalmi környezethez való al-
kalmazkodási képessége olykor a szakmai szem-
pontoknál is fontosabb lehet. A másik tanulság 
viszont az, hogy csupán saját hajunkba kapaszkod-
va nem tudunk kilábalni a piaci viszonyokból kö-
v e t k e z ő „ m é l y s ü l l y e d é s b ő l " , azaz az 
önkormányzati támogatás egyre szűkülő gazdasági 
csapdájából. 

Ez az évkönyv közlése szerint még a FSZEK-nek 
sem sikerült, noha a beszámoló időszakában min-
dent elkövetett ennek érdekében oly módon, hogy 
alkalmazottainak számát 761 főről 650-re csökken-
tette, ár- és díjbevételeit viszont 219%-kal növelte. 
Mindazonáltal még így sem volt képes arra, hogy a 
könyvtári szolgáltatásainak alapját, az új dokumen-
tumok beszerzésének mennyiségét szinten tartsa. 

Az évkönyv másik része - egy írás kivételével, 
amire majd még visszatérek - noha ilyen aktuális 

problémákat nem vet fel, egyértelműen dokumen -
tálja viszont a FSZEK gyűjteményének kivételes 
értékét a hazai kultúrtörténet megannyi ágában. 
Nevezetesen: Csikós Zsuzsanna és Fáy Zoltán 
Ungvárnémeti Tóth László ismeretlen verseiről 
szóló tanulmánya, Rozsondai Marianne ismerteté-
se a könyvtár gótikus, reneszánsz és barokk kötésű 
könyveiről, Klinda Mária kiegészítő leírásai a 
FSZEK ősnyomtatványairól, Faragó Éva beszá-
molója Budapest cím- és lakójegyzékéről, dr. Hor-
ny ák Máriáé Brunszvik Teréz naplóiról és Indali 
György szövegközlése a 19. század eleji lapelő-
fizetési felhívásaiból becses adalék az iroda-
lomtudomány, a könyv- és a társadalomtörténet 
számára. Nem különben az a Fővárosi Könyvtár 
történetét, illetve vezető munkatársainak politikai 
szerepét új megvilágításba helyező két tanulmány 
{Katsányi Sándor: Politikai támadás a Fővárosi 
Könyvtárvezetői ellen 1944-ben; Fodor Béla: Ke-
lényi Béla Ottó portréja) 

Visszatérve a múltból a jelenbe: szólnom kell 
még egy, az évkönyv műfajától tulajdonképpen 
idegen közleményről, Papp István: A könyvtár élő 
szervezet című írásáról. Ebben a Forgácsok a veze-
tés műhelyéből alcímű, és a szerző ajánlása szerint 
„önvizsgála tként" olvasandó munkájában a 
FSZEK Hálózati és Felügyeleti Osaztályának át-
szervezési tapasztalataiból kiindulva Papp István 
arra a kérdésre keres választ, hogy az intézmény, 
mi több: a hazai könyvtárügy egészére figyelve mit 
és hogyan kellene megváltoztatnunk mindennapi 
gyakorlatunkban. 

A szerkesztő megjegyzése szerint hasznos, to-
vábbgondolásra érdemes írás ez, noha, Jcissé szub-
jektív nézőpontú". Véleményével egyetértek, de 
kiegészíteném azzal, hogy szerintem Papp István 
nézőpontja nem csupán „kissé szubjektív", hanem 
olykor naiv is, némely javaslata pedig a voluntariz-
mus klasszikus esete. Például amikor azt szorgal-
m a z z a : „ t e k i n t s ü k m a g u n k a t é r t e l m i s é g i 
szakmának"! Henye köznapi fordulattal kérdezem: 
és akkor mi van? mert igaz ugyan, hogy - miként 
azt az antropológusok kimutatták - az „önerősítő 
ének" előadása növeli ugyan a tettrekészséget, ám-
de csak a gyakorlati kivitelezhetőség határáig. 

Mármost megannyi szociológiai felmérésből az 
derül ki, hogy a mai magyar társadalomban a 
könyvtárosi munka sokkal inkább adminisztratív 
tevékenységnek, mintsem szellemi produkciónak 
számít. Következésképp én úgy vélem, hogy az 
„önerősítő énekre" szükség van ugyan, de ennek 
hozadéka csak korlátozottan képes módosítani tár-
sadalmi helyzetünket. 

Magyarán: mivel a könyvtárügy nem meghatáro-
zója, hanem következménye egy társadalmi közön-
ség, egy ország fejlettségi szintjének, szakmai igé-
nyeinek megvalósulása tőlünk is függ ugyan, de 



de döntően nem rajtunk múlik, miként azt Papp 
István írása sugallja. 

Más kérdés - és ebben viszont neki van igaza -, 
hogy céljaink megfogalmazásakor nem hagyatkoz-
hatunk csupán a lehetségesre, hanem figyelnünk 
kell a jövőre is, ha úgy tetszik: az európai távlatok-
ra. 

Simon Zoltán 

(Az ismertetés csak az 1988-1990-es kötetre terjed 
ki. Szerk.) 

SZAKSZERVEZETI KÖZLEMENYEK 
a munkabér kifizetésének új formájáról 

A Híradó előző számában Olasz Mihály né tájé-
koztatást adott a munkabér lakossági folyószámlá-
ra történő átutalásának tervéről. E tervvel 
kapcsolatban intézményünk dolgozóinak egyik 
szakszervezete a TDDSZ (Dr. Révi Eszter bizalmi) 
kérdésekkel fordult Deák Sándor gazdasági igaz-
gatóhoz, aki írásban válaszolt. Az alábbiakban a 
könnyebb áttekinthetőség érdekében párhuzamo-
san közöljük a kérdéseket és a gazdasági igazgató 
válaszait. Szerk. 

Kérjük, hogy az OTP-Bank és az Intézmény 
szaktanácsadói az alábbi kérdések megválaszolásá-
ra egybehangzó és hiteles tájékoztatást tudjanak 
nyújtani: 

1. Az összes OTP-bankfiók listája (aktuális ada-
tokkal), melyek ebben az akcióban részt vesznek. 

Válasz: Az összes budapesti kerületben a kerületi 
OTP fiók, mely lehet munkahely, illetve lakóhely 
szerinti. 

2. A kártyákat beváltó pénzautomatákról ugyan-
ezt a tájékoztatást kérjük - működési időpontok 
pontos megjelölésével is. 

Válasz: A körlevélhez mellékelten kaptak tájé-
koztatót, melyen a bankjegykiadó automaták vol-
tak fe l so ro lva . Isméte l ten küldünk, szíves 
felhasználásra. 

3. Külön kérjük megjelölni helyileg és időpont-
ban azokat az egységeket, ahol ünnepnapokon is 
üzembiztosan lehet pénzt felvenni. 

Válasz: A bankjegykiadó automaták 0-24 óráig 
ünnepnapokon is üzemelnek. 

4. Az OTP-Bank esetében folyószámlára illetve 
kártyára mennyi az ún. kezelési költség és annak 
összegét ki fedezi (természetesen csak a fizeté-
sünkre vonatkozóan). 
Válasz: Lakossági folyószámla nyitási költsége: 0 

Havi kezelési költség: 0 
Kártyadíj: ATM 250,-Ft 20 000,- Ft/hó nettó bérig 
Ügyfélkártya: 300,-Ft 50 000,- Ft/hó nettó bérig 

5. Az egyszerre felvehető összeg minimumát 
kérjük 50 000,-Ft-ban rögzíteni. 

Válasz: Az egyszeri felvehető összeg személyen-
ként változó, mindenkinek a nettó munkabére alap-
ján. 

6. Lesz-e garancia arra, hogy fizetésünket a kerü-
leti OTP igazgatóságok egyöntetűen, a FSZEK 
Kollektív Szerződésének értelmében fogják kifi-
zetni - illetve az Intézmény ennek megfelelően 
fogja átutalni. 

Válasz: A garanciát az OTP-vel megkötött szer-
ződésünk biztosítja. 

7. Ha valamely munkatársnak - nem egyéni ese-
tek! - nincs alaptőkéje a folyószámla és kártya 
„nyitására" -, több kerületi OTP központnak van-
nak egymástól eltérő anyagi kikötései - ki vállalja 
a nyitással járó garanciát és megkapja-e az illető/k/ 
a jogos, a Kollektív Szerződésben rögzített idő-
pontban bármelyik OTP-fióknál a munkabérét. 

Válasz: Minden dolgozóval megkötik a szerző-
dést, amelyhez semmilyen alaptőke nem szüksé-
ges. 

8. Milyen módon történik a jövőben az Intézmény 
által biztosított ebédhozzájárulási tikettek kézhez 
vétele. 

Vá lasz : Az e b é d j e g y t ike t t e t a munka-
bérelszámolási lappal együtt fogják megkapni. 

TUDOSZ 

A Rottenbiller utcai (Villi.) könyvtárban január-
ban TUDOSZ (Tudományo s Dolgozók Szakszer-
vezete) alapszervezet alakult. Az érdeklődők vagy 
belépni szándékozók a könyvtárban Sott Ferenc 
bizalmitól kaphatnak tájékoztatást. Az alapszerve-
zet kérésére közöljük Révész Mária országos titkár 
tájékoztatóját a TUDOSZ-ról. Szerk. 

*** 



A Tudományos Dolgozók Szakszervezete, a 
TUDOSZ a magyar szakszervezeti mozgalom 
megújulása sorában másodikként alakult, immáron 
6 éve. Mi vagyunk azok, akik kizárólag a tagdíjak-
ból próbálunk megélni. Legfőbb döntéshozó testü-
letünk a Titkárok Tanácsa, amely az alapszerveze-
tek titkáraiból áll és havonta tart ülést. A kilenctagú 
elnökség, melynek tagjait a küldöttértekezlet vá-
lasztja, a napi ügyekben dönthet, tagjai egy-egy 
terület felelősei. A TUDOSZ állásfoglalásai éppen 
ezért nem lehetnek azonnaliak, hiszen csak testületi 
döntésként születhetnek meg. 

A TUDOSZ, az elsőként megalakult konföderá-
ció, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés ala-
pító tagja, valamint társult tagja a Közszolgálati 
Szakszervezetek Szövetségének. Irodánk a Puskin 
u. 4. sz. alatti szakszervezeti székházban van. 

A tagdíj a bruttó bér 1%-a, melynek felével az 
alapszervezetek rendelkeznek. Másik feléből tart-
juk fenn az irodát, és adjuk ki újságunkat, a Szószó-
lót. Az iroda igyekszik szolgáltató irodaként 
működni, közlönyökkel, TB és adófolyóiratokkal a 
tagság rendelkezésére állni. Hetente egy alkalom-
maljog- és adótanácsadás van az irodában. Nyárra 
az ország különböző részein családok üdülésére 
alkalmas kollégiumi szobákat bérlünk, gyerekek-
nek természetvédő tábort szervezünk. A TUDOSZ 
az AMWAY tagjaként a legolcsóbban adja a ter-
mékekettagjainak. A Balassi kiadó könyvesboltjá-
ban (Margit u. 1.) pedig 10% kedvezménnyel 
vásárolhatnak tagjaink. 

Révész Márta 
a TUDOSZ titkára 
tel./fax 1-384-287 

TOP-LISTA 

December hónap legkeresettebb könyvei 
1. Haley, Alex: Királynő I-II. Új Esély Kiadó 
2. Jakes, John: Menny és pokol Európa Kiadó 
3-8. Füzesi Zsuzsa: Beszélgetőkönyv Dunakanyar 
2000 
Guineres: Isaura visszatér Totem Kiadó 
Hemingway: Édenkert Európa Kiadó 
Jones, James: Fütty Fabula Kiadó 
Milland: Scarlett gyermekei Valhalla Páholy 
Wouk,Herman: Örökké karnevál Új Esély Kiadó 

NYILVÁNOSSÁG 
December 7-én nyugdíjas találkozó volt a Köz-

ponti Könyvtár oktatótermében. 

December 12-én a volt HFO munkatársai talál-
koztak egymással. 

A családi könyvtárosok karácsonyi találkozóju-
kat december 14-én a Mester utcai könyvtárban 
rendezték meg. 

December 30-án az egyiptomi utazás pótsorso-
lásán - mivel az eredetileg kisorsolt Kuli Agota (II. 
ker.) lemondott az utazásról - Fogarasi Erzsébet (X. 
ker.) nyerte el a jutalomutazást 

1995. január 1-én a Rottenbiller utcai könyv-
tárunkban megalakult a TUDOSZ alapszervezete. 

Telefonszámok változása: 
A Liszt F. téri gyermekkönyvtár és a Rottenbiller 
utcai könyvtárak telefonszámainak első száma 3-ra 
változott, az utolsó hat szám változatlan. 

Összeállította: 
Kiss Katalin 

A sienai kiállítás sajtóvisszhangja 

Mint ismeretes, 1995-ben Sienába kölcsönöztük 
a Zichy-kódexet, a sienai származású építész-szob-
rász-festő-hadmémök Francesco di Giorgio Mar-
tini (1439-1501) emlékkiállítására. (A kódex 
tartalmazza a nagy reneszánsz alkotó építészelmé-
leti traktátusát.) Októberben tekintélyes csomag 
érkezett könyvtárunk címére: két vaskos kötet 
fénymásolatban közli a kiállításról megjelent is-
mertetéseket és tanulmányokat, 1993. márciustól 
szeptemberig. Az írások zöme természetesen olasz 
nyelvű, de néhány angol, német és francia nyelvű 
is van közöttük. Több tanulmány és interjú is olvas-
ható a kiállítás tudós szakértői, Manfredo Tafuri, 
Francesco Paolo Fiore és Luciano Bellosi tollából. 
Életrajzi kronológia, bibliográfia és számos illuszt-
ráció segíti és teszi élvezetessé a 442 lapos mű 
használatát. 



OKTATÁSI HÍREK 

Az ELTE BTK Könyvtártudományi -Informatikai 
Tanszéke az 1995/96-os tanévre felvételt hirdet: 
1. Tanárképző főiskolai könyvtár szakos diplomá-
val rendelkezők számára kiegészítő tagozatra. A 
képzés hároméves (6 félév), kéthetente kétnapos 
elfoglaltsággal. A jelentkezők 1995. május-június-
ban írásbeli és szóbeli felvételi vizsgát tesznek. 
Tandíj: 15 000,- Ft 
2. Nem könyvtár szakos egyetemi diplomával ren-
delkezők számára szakmai információs tagozatra. 
A képzés kétéves (4 félév), kéthetente kétnapos 
elfoglaltsággal. A jelentkezők 1995. május-júniu-
sában a számítástechnikai-informatikai jártasság-
gal kapcsolatos, felmérő jellegű írásbeli vizsgát 
tesznek, majd szóbeli felvételi beszélgetésen vesz-
nek részt. 
Tandíj: 25 000,- Ft 
Jelentkezési határidő: 1995. március 1. (az egyete-
mek nappali tagozataira való jelentkezési űrlap ki-
töltésével és az előírt felvételi díj befizetésével. 
Részletesebben Id. a Felsőoktatási Felvételi Tájé-
koztató 1995. c. kiadványában!) 
A meghirdetett tagozatokkal és a felvételi vizsgák-
kal kapcsolatban érdeklődni lehet a 2-669-
833/2235 melléken. 
Levelező képzés az ELTE TFK-án 

Az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Könyvtár-
informatikai Tanszéke lehetőséget teremt a felső-
fokú szakképzettséget igénylő, könyvtárosi 
munkakörben dolgozók számára a továbbtanulás-
hoz. A képzés 4 éves, egyszakos, tartalma és köve-
telményei azonosak a nappali tagozat érvényes 
tantervével. Ehhez közismereti tárgyként a résztve-
vők kötelezően filozófiatörténetet, szociológiát, lo-
g iká t és gazdaság i i smere t eke t t anu lnak . 
Államvizsgára az a szigorlatokat és vizsgakövetel-
ményeket teljesítő középfokú nyelvvizsgával ren-
delkező hallgató bocsátható, aki elfogadott 
szakdolgozatot készített (a nyelvvizsga bármikor 
letehető, erre egyénileg kell felkészülni). 

A jelentkezőt a munkahelyének kell javasolni, 
amely vállalja, hogy az oktatás ideje alatt biztosítja 
a konzultációkon és vizsgákon való részvételt. 
A foglalkozások hetente egy alkalommal egész nap 
- előreláthatólag pénteken - lesznek. 

A felvételi előfeltétele az érettségi és minimum 3 
éves könyvtári munkaviszony. A felvételi vizsga 
írásbeli és szóbeli részből áll. Ezen ismerni kell a -
A könyvtár kezelése 3 átdolgozott és bővített kiad. 
Szerk. Katsányi Sándor. Bp. 1990. című könyvet, 
valamint az utolsó 5 év könyvtári szaksajtóját. 

A képzés minimum 15, maximum 25 fővel indul. 
A tandíjat a levelező képzésben mindenkor érvé-
nyes módon állapítja meg a főiskola, mely az 
1995/96-os tanévre félévenként 20 000 Ft. 

Jelentkezési határidő 1995. április 30. A jelentke-
zési okmányokat és a felvételi eljáráshoz csekket 
az ELTE TFK (1075 Budapest, Kazinczy u. 25-27.) 
tanulmányi osztályán, vagy a Kar portáján lehet 
beszerezni. A képzésről további információkat az 
ELTE TFK Könyvtár-informatikai Tanszéke ad a 
267-9267/139-es telefonszámon, hétköznaponként 
9-12 óra között. 

SZEMÉLYI HÍREK 
Áthelyezés - kinevezés 

Dr. Kiss Jánosné X. ker. csop.vezetőt áthelyezték 
a VI. ker. And rássy u. könyvtárba vezetőnek, Török 
Györgynét a II. ker. főkönyvtárból áthelyezték a II. 
ker. Török u. könyvtárba vezetőnek, Vincze Mári-
át a XVI. ker. Rákosi u. könyvtárból áthelyezték a 
XVI. ker. Veres P. u. könyvtárba vezetőnek, Bé-
keyné Zurawska Kamilla könyvtárost a XVI. ker. 
Veres P. u. könyvtárból áthelyezték a XVI. ker. 
Rákosi u. könyvtárba vezetőnek. 

Álláshirdetés 
A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház könyvtárost 

keres, szerződéssel. Érdeklődni lehet: 
284-7610/1128-as telefonon. 

Újszülöttek 
Dobainé Baracsi Katalinnak Gergely nevű gyer-

meke, Varga Ferencnének György nevű gyermeke 
született. 

A szülőknek és a kisbabáknak jó egészséget 
kívánunk! 

Megjelenik havonta 
Ára: 10.-Ft 

Előfizetési díj egy évre 120.-Ft 
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