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CSUCSTALALKOZO NEW YORKBAN 

New York-i testvérintézményünk századik születésnapján fennállásának nem az első, hanem a második 
évszázadát ünnepelte: a múlt csak ürügy volt, a jövő felé fordult. Az egy éves eseménysorozatnak - amely, 
a központi könyvtár új díszkivilágításával, egésznapos ünnepséggel, világhíres művészek-írók felléptével, 
20 néptánc- és zeneegyüttes közreműködésével kezdődött és egész éven át folytatódott reprezentatív 
kiállításokkal, rendezvényekkel, kiadványokkal - majdnem az utolsó eseménye volt az „a világ könyvtári 
vezetői csúcstalálkozójáénak nevezett két és fél napos konferencia, amelyre 26 ország 50 könyv-
tárigazgatójával együtt engem is meghívtak és vendégül láttak. 22 nemzeti könyvtár (köztük az angol, a 
francia, a spanyol, a német, az indiai, az ausztrál, a kenyai, a mexikói, a brazil) igazgatója, 22 nagyvárosi 
könyvtár vezetője (köztük a házigazdákon kívül 6-an az USA-ból, 6-an Európából), 5 nagy egyetemi 
könyvtár igazgatója (pld. a Yale, a Berkeley, a Bodleiana), a vatikáni könyvtár vezetője, az IFLA elnöke, 
nagy számítógépes cégek vezetői, nagy alapítványok képviselői vettek részt a találkozón. 

T h e N e w York Public Library Celebra t ing Its Second Cen tu ry 

A tanácskozás „tiszta ideje" másfél nap volt. Eza-
latt négy téma köré rendezve mindvégig arról volt 
szó, hogy mi legyen a könyvtárak stratégiája a 21. 
századra, hogyan tudják minél jobban felhasználni 
az információs technológia fejlődéséből adódó le-
hetőségeket annak érdekében, hogy gyűjteményük 
állományát az olvasók-használók minél nagyobb 
köréhez juttassák el. Szükségképpen a legáltaláno-
sabb kérdésekről esett szó, hiszen az idő kemény 
korlátokat szabott a hozzászólásoknak. Harminc-
hét hozzászóló közül a 4 altéma bevezetője kapott 
8-10 percet, a többiek szigorúan 3 percbe voltak 
kénytelenek beleszorítani mondanivalójukat. Az 
egész tanácskozás fő vitaindítóját az IBM fejleszté-
si igazgatója tartotta. Engem a kelet-európai régió 

könyvtári helyzetéről szóló „három percre" kértek 
fel a rendezők. (Ezt a régiót a szentpétervári orosz 
nemzeti könyvtár igazgatójával ketten képvisel-
tük.) A konferenciáról részletesebben be fogok szá-
molni a Könyvtári Figyelőben. 
Csak „majdnem" volt az utolsó rendezvénye a ju-
bileumi évnek ez a konferencia, mert még utána, 
május 2-án adták át a nagyközönségnek a NYPL új 
(fél)központi könyvtárát. (Nekünk, a „csúcstalál-
kozó" résztvevőinek április 26-án bemutatták.) Az 
191 l-ben épült „oroszlános" központi könyvtár, az 
5. Sugárút és a 42. utca sarkán, a jövőben a huma-
niórák és a társadalomtudományok gyűjtő- és szol-
gáltatőhelye lesz, itt maradnak továbbra is a térkép, 
a helytörténeti, a zsidó, a szláv és balti (ebben van 



magyar anyaguk is), a keleti osztályok és a külön-
gyűjtemények (pld. a ritkaságok, kéziratok stb.), és 
ez ad helyet a könyvtár nagy rendezvényeinek.) 
Központi gyűjtemények még az előadóművésze-
tek, a színház, a zene, a tánc 8 millió egységből álló 
gyűjteménye a Lincoln Centerben, valamint a feke-
te kultúra 5 millió egységet őrzó Schomburg Kuta 
tási Központja a Harlem területén. Mellette, hat 
utcasarokkal odébb, egy volt áruházépületben most 
létrehozták újabb központi egységüket, a Termé-
szettudományos, Műszaki és Üzleti Könyvtárat 
(angol nevének rövidítése SIBL) 15000m2-en, 1,2 
milliós állománnyal, 50 000 kötetes kölcsönzési, 60 
000 egységből álló szabadpolcos kézikönyvtárral, 
110 000 periodikával. Az új könyvtárban 500 hasz-
nálót tudnak egyszerre leültetni és mindegyik he-
lyen bekapcsolható az olvasó saját laptop 
számítógépe. Száz munkahelyen elektronikus tájé-
koztatási központteremtösszeköttetést nemzetközi 
és hazai adatbázisokkal, a hálózatba kapcsolt CD-
ROM-okkal éppúgy, mint az Internettel, elektroni-
kus újságokkal és online szolgáltatásokkal. Külön 
30 férőhelyes oktatóteremben tanítják a használó-
kat az elektronikus információhordozók használa-
tára. Természetesen itt is épp úgy hozzáférhető a 
NYPL központi számítógépes katalógusa 
(CATNYP, amely 1972 óta tartalmazza a tudo-
mányos gyűjtemények állományát, az 1972-ig 
gyűjtött állomány 800 kötetes nyomtatott katalógu-

sának retrospektív konverziója most folyik), mint a 
82 fiókkönyvtár teljes állományát (sőt azt is, hogy 
mi van éppen a polcon) tartalmazó 1995-ben elké-
szült számítógépes katalógus (LEO). Egyébként 
valamennyi fiókkönyvtárban hozzáférhetők mind-
ezek az online katalógusok, és mindegyikben lehet 
kapcsolódni az Internethez. 
A SIBL 100 millió USD-os költséggel készült (84 
az építésre, 16 a működtetésre), állami és magán-
források összefogásával. Az IBM cég pld. 500 PC-t 
adott ajándékba, de volt olyan szponzor, aki 12,5 
M USD-t adott egyedül. Az elkészült könyvtár 
valamennyi termében kiírták, hogy kinek, melyik 
támogatójuk áldozatkészségéből jött létre. 
Négy nap alatt természetesen csak egy kis részét 
láthattam az 51 milliónyi egységet tartalmazó, 
évente 12 millió használót kiszolgáló New York 
Public Library-nak, csak néhánnyal találkozhattam 
3575 munkatársa, néhánnyal pedig gazdag és ado-
mányozó kedvű támogatója közül. A „csúcstalál-
kozóin érzékelhettem a világ könyvtárügyének 
legújabb fejleményeit és személyes ismeretséget 
köthettem a világ néhány vezető könyvtárosával. 
Paul LeClerc - a vendéglátó könyvtár elnök-igaz-
gatója - szerint éppen ez volt a cél: személyes és 
intézményközi kapcsolatokat teremteni egy globá-
lis könyvtárvezetői közösség létrehozása érdeké-
ben. 

Kiss Jenő 

RAGNAR DOKTORI DISSZERTÁCIÓJA 

Talán megvan már 15-20 éve is annak, hogy Ragnar viking feltűnt a magyar könyvtári mezőkön. Nem is 
egyedül, hanem egy sereg osloi könyvtárossüvölvény kíséretében, lévén akkoriban az osloi könyvtáros 
főiskola tanára. Ragnar Audunson azóta az Osloi Főiskola Újságírói, Könyvtáros és Informatikai Fakul-
tásának a dékánja lett, de nem szakította meg, sőt tovább erősítette magyar kapcsolatait. Olyannyira, hogy 
magyar, sőt budapesti vonatkozása is lett doktori disszertációja témájának. A disszertáció címe: Változási 
folyamatok közművelődési könyvtárakban: összehasonlító vizsgálat intézményi perspektívában. Nos, a 
vizsgálat tárgyát az osloi és a göteborgi kollégáké mellett a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársa-
inak szakmai attitűdje képezte. Sokan töltötték ki nálunk is Audunson kérdőíveit, - amelyek végső formája 
sokat köszönhet a Barczi Zsuzsával folytatott konzultációnak, - s a személyes inteijúk során többen 
fejthették ki véleményüket, ami aztán a tudományos elemzés tárgyává vált. (A disszertáció egyes fejezeteit 
talán sikerül évkönyvünk következő kötetében is megjelentetni. A teljes angol nyelvű szöveg a Budapest 
Gyűjteménybe kerül.) 

Ez év április 11-én és 12-én végre megvédhette disszertációját az Osloi Egyetemen Ragnar barátunk. Erre 
az alkalomra jómagamat is meghívta az Osloi Főiskola, ahol ennek fejében egy előadást kellett tartanom 
10-én, szerdán a magyar közművelődési könyvtári átalakulásokról, különös tekintettel az állományépítés-
re. Csütörtökön viszont Ragnar Audunson két norvég nyelvű előadását hallgattam mej*. (Csaktalálgathat-



tarn a cím után, miről is beszélt egyszer a magyar helyi közigazgatás demokratizálódásáról, másszor az 
összehasonlító módszer alkalmazásáról a helyi intézmények vizsgálatában). Pénteken az Oslói Egyetem 
dísztermében jelen lehettem a disszertáció sikeres megvédésén, ahol egy tromsöi és egy kopenhágai 
professzor volt a két opponens. 

És péntek este egy volt szaunából átalakított közösségi házban volt az ünnepi bankett. Nagyon szertartá-
sosan indult, a hölgyek estélyi ruhában, rengeteg virágcsokor és ajándék, ültetési rend, finom menü, 
rengeteg tószt (mindegyik után egy vagy két korty bor). Majd oldódott az egyébként is kedélyes hangulat. 
El kellett énekelni az előzetesen kiosztott nép- és műdalokat, amelyeket Ragnar tiszteletére válogattak 
össze (a FSZEK irattárában hozzáférhetők), majd következtek a tánczenét tartalmazó magnószalagok is. 
Először csak olyan háromnegyedes polkákat meg népi táncokat tettek fel, de következtek a rock- 'nd-nol-
lok. Látni kellett volna, ahogy a rengeteg viking (s köztük egy magyar is) ropta a ropnivalót! 

Dehát ez is elmúlt, s most doktor Ragnar Audunson azon töri a fejét, milyen új, magyar vonatkozású témát 
válasszon a norvég tudományosság fejlesztése érdekében. 

Papp István 

KÖNYVHÉT '96 
(Nagyon szubjektív beszámoló) 

Már a földalattin föltűnik, hogy sok ember kezében 
ott a Könyvpiac könyvheti száma. Azután a Vörös-
marty téren - kellemes meglepetésként - tömeg. A 
szobor körbekerítve standokkal, van ahol csak az 
eladó ácsorog, de a legtöbb helyen szépszámú ér-
deklődő nézegeti (mint később kederül, tényleg 
csak nézegeti) a könyveket. 
Még be sem tájolja magát az ember, máris kapkod-
hatja a fejét a rengeteg prominens és kevésbé pro-
minens, ám annál népszerűbb személyiség után. 
Föltűnnek TV-stábok is: a szerencsétlenkedő ripor-
terek sétáltatják operatőreiket a rövidre fogott ká-

Gyors terepszemle, és irány a ,.megbízható minő-
ség", az Európa Kiadó standja; van mit nézegetni. 
A régebbi kiadványok mellett a ropogósak: Bret 
Easton Ellis (igen az, aki az Amerikai Psychot írta), 
Hrabal, Kundera, Salman Rushdie, Mario Vargas 
Llosa. Elég jó névsor - elég „jók" az árak is. A 
kiadónak kétszer is sikerült a bűvészmutatvány: 

Hrabal és Kundera kisregényeit,.normál méretű" 
regényként kiadni ( „ m e s e k ö n y v p a p í r " , gyengénlá-
tóknak való betűtípus). Ennek megfelelően sikerült 
feltornázniuk az árakat is - 598,- és 550,- Ft. Persze 
a két cseh így is eladható. 

A kettes számú célpont az Ab Ovo. Feltűnően nincs 
reklám - még a Könyvpiacban sincs ismertetés -, 
vannak viszont színvonalas kötetek. Kettő bekerül 
az én hátizsákomba is: Esze Dóra második könyve 
és a Goncourt-díjas Andrei Makine regénye. Szép 
a kiadás, jó a minőség - megéri a pénzét! 
Hajtóvadászatot indítok a másik Hrabal kötet, a 
Skizofrén evangélium után, és meg is szerzem - egy 
zöldhasúért cserébe. A jól végzett munka öröme és 
persze Hrabal szelleme kívánja a hideg sört. Kor-
tyolgatás közben belelapozok a Kalligram szépki-
állítású kötetébe. Tetszik a dolog, a kiadó amúgy is 
eséllyel pályázik a harmadik biztos pont helyére. A 
Domino könyvek sorozatával belopta magát a szí-
vembe. Nagyszerű szerzők esszéiből összeállított 

beleken. 



berek csöndben vannak a szervezés csodája jóvol-
tából, ötven méterrel távolabb zajlik a pincér-futó-
verseny eredményhirdetése, lelkes és népes 
nézősereg előtt. 
Miután a keretem majdnem kimerült, nyugodtan 
bóklászhatok a standok között. Akadnak kellemes 
és kellemetlen meglepetések is. Az egyik legkelle-
metlenebbet a Novella Könyvkiadó Kft. szolgáltat-
ja: I.B. Singer regényét A Moszkát családot 1780,-
forintért szeretnék eladni - kevés sikerrel; ugyanígy 
kevés babér terem az ú j , JEgyiptom"-os könyvnek, 
nem sok vásárló képes kifizetni az ötezer forintot... 
továbbra is: árak az égben az Osirisnál, de itt leg-
alább a színvonal is magas (Gion Nándor és Lázár 
Ervin novellák 720,-Ft-ért, Koestler önéletrajz 
980,-Ft-ért, Kosztolányi levelek 1980,-Ft-ért). Még 
egy kis fanyalgás a Magvető standjánál: két,.húzó-
név" és sznobirodalom (figyelem: magánvéle-
mény!) - Esterházy 880,-Ft-ért és Tandori 
1200,-Ft-ért. És még egy kis fanyalgás: Zagora 
2000 Kft. - Vargas Llosa 1580,-Ft-ért és Malamud 
1190,-Ft-ért. 
Ami kellemes meglepetés: több kiadó, a helyzetet 
kihasználva, régebbi kiadványait kedvezménnyel 
árusítja. És ami a lényeg: több mint száz új kiad-
vány és sok érdeklődő. És közben gondolkodom: 
mit tud ebből megvenni a könyvtár...? 

Nóvák Péter 

MIKOR MIT LEGALÁBB ANNYIRA, DE AKKOR MI MENNYI? 
Kérdések a FSZEK hálózatának Kezelési és Ügyviteli Szabályzatával 

kapcsolatban 

Az 1996-ban megjelent általános ügyrend a hálózati tagkönyvtárakat négy kategóriába sorolja, három 
szempont szerint (1. beiratkozott olvasók száma; 2. nyitvatartási idő; 3. a könyvtár alapterülete alapján). 

A még érvényben lévő Szabályzat (3/1975. (VIII. 17. KM-PM számú, a könyvtári állomány ellenőrzéséről 
és az állományból történő törlésről) azonban ezeket a kategóriákat nem ismeri. A könyvtárakat állomá-
nyuk nagysága, továbbá szerzeményezési és személyzeti önállóságuk alapján különbözteti meg, és ennek 
függvényében rendelkezik a leltározás idejéről, módjáról és mértékéről. 
Új ügyrendünk szerint a fővárosi könyvtárak 6 szervezeti egységet alkotnak, 6 körzeti könyvtárigazgató 
irányítja, szervezi tevékenységüket, 6 külön részleg segíti munkájukat, többek között az állományépítést 
is. 

A tagkönyvtárak tehát nem végeznek önálló állománygyarapítást, ill. régiónként változó gyarapítási 
igényeiek fiegyelembevétele, sőt állományuk nyilvántartási rendje is. A tagkönyvtárak kezelői (a könyv-
tárosok) felett a munkáltatói jogkört is a kerületi könyvtárigazgatók gyakorolják. 

kötetek ezek, amik Közép-Európa szép és rút dol-
gait elevenítik meg. (Mondom: Közép-Európa. 
Még véletlenül sem Kelet-Közép-Európa.) Szeren-
csére a kiadó hú marad önmagához. Újdonságai 
között Jan Patocka: Mi a cseh? címú kötete, Adam 
Michnik: Gondban a bohóc címú könyve, és egy 
Kis József pozsonyi történész esszéiből készült vá-
logatás. Elindítottak egy új sorozatot is, élő vagy a 
közelmúltban elhunyt magyar írók és költők mun-
kásságáról, Tegnap és ma címen. A három kötet 
Kukorelly Endréről, Oravecz Imréről, ill. Ester-
házy Péterről szól. 

SALMAN 
RUSHIDE 
Kelet, Nyugat 
110 X 182 mm, 
'144 p., kötve, 
550 Ft 
Elbeszélésköte-
tében Rushide a 
Kelet és a Nyu-
gat világát vizs-
gálja, történel-
müket, komikus 
és tragikus félre-
értéseiket, ame-

lyek elválasztják, ám egyszersmind össze 
is kapcsolják őket., 

Költekezés után csendes szemlélődésbe merülök. 
Azért is csendes, mert kezdetét veszi a „félóra 
csend", Lukács Andor „találmánya" - vitatható si-
kerrel. Bár a könyveket vizsgálgató és vásárló em-



Tehát: „Mikor leltározzunk mégis, és mit?" 

A Gutenberg téri könyvtárnak, ha önállóan szerzeményezö könyvtárnak számít, akkor tavaly kellett volna; 
ha főkönyvtár, akkor 1998-ban kell majd leltároznia; ha a régió egyik tagkönyvtára, akkor 2007 december 
31-ig feltétlenül, de ha az egésznek a része, akkor is 12 évente tokkal-vonóval. 
Igazából ugyan sohasem értettem, hogy a nagyobb és feltehetően értékesebb állománnyal rendelkező 
könyvtárakat miért kell ritkábban ellenőrizni, és ha egy könyvtárnak külön kölcsönzőhelye is van, akkor 
az elszámolható hiányt forint érték helyett miért lehet könyvtári egységben is meghatározni, de hát ez a 
Szabályzat-készítők titka. 

Ezzel el is jutottunk a második nagy kérdéskörhöz: mi a könyvtári érték? Ez a bizonyos Szabályzat szól 
az antikvár-forgalmi becsértékről, a gyűjteményi értékről, a leltári (azaz beszerzési) értékről és csekély 
értékről, nem ismeri viszont az amortizációs érték fogalmát. Tisztázni kellene, hogy amortizálódás alatt 
a megtérülést, avagy az elhasználódást értjük, és ha utóbbi helyett használjuk ezt a kifejezést, akkor miért 
teszünk különbséget a könyvtári dokumentumok között. 
Mert: a könyv, folyóirat az ún. hagyományos dokumentumok is amortizálódhatnak, azaz csekély értékűvé 
válhatnak, akkor viszont a Szabályzat és az ahhoz kapcsolódó Irányelvek alapján behajthatatlan követelés 
címén törölhetők is az állományból, amit házi szabályzatunk határozottan tilt. 
Mit értsünk gyűjteményi érték, illetőleg becsérték alatt? Miért számolunk gyűjteményi értéket, ha 
kártérítést követelünk, és miért ragaszkodunk a káló kiszámításakor szigorúan a beszerzési árhoz? 
Az Irányelvek lehetőséget adnak arra, hogy „kivételesen" a könyvtár saját becsértékmegállapítási rend-
szert határozzon meg az egyedi nyilvántartásé dokumentumokra is. 
Tán elég „kivételesnek" minősül a rendszerváltozás ténye; a könyvek árainak minimum megtízszerező-
dése; nekem mindenképp indokoltnak tűnne egy egységes inflációs szorzószám bevezetése. 

Még egy apróság: azt írja a házi szabályzatunk, hogy „az érvénytelenítő bélyegző használata kötelező, 
legalább a címlapon". Hatályát vesztette volna az MSZ 3448-78 számú szabvány? Ez a szabvány ugyanis 
meghatározza a bélyegző nagyságát és szövegét, továbbá azt is, hogy hová nyomkodjuk. Tudtommal ettől 
eltérni csak a hivatal elnökének engedélyével lehet... 

Godolom, az új Kezelési és Ügyviteli Szabályzatunk előírásait mindenkinek kötelező betartani és nem 
csak „legalább" egy kicsit, vagy ahogyan éppen gondolja. 

Sáfár Katalin 

MAGVETŐ - KÖNYVHÉT i l l 
M A G V E T Ő 

KÖRKÉP 1996 
300 oldal, kartonált, 
könyvhéten 500 Ft 

TANDORI DEZSŐ: 
AZ EVIDENCIA-
TÖRTÉNETEK 
324 oldal, karlonáll, 
40 ff ¡II., 1200 Ft 

SZÉP VERSEK 1995 
224 oldal, kartonált, 
könyvhéten 500 Ft 

MAGVETŐ - KÖNYVHÉT 



EZ TÖRTÉNT... 

Június 5-én Replika folyóirat-bemutató volt a Központi Könyvtárban. 

Június 30-ig volt megtekinthető a Központi Könyvtárban A másik Budapest című kiállítás (az 
elő(d)városokról) - amely válogatás egy előkészületben lévő könyv anyagából - először vállalkozik arra, 
hogy bemutassa az eltemetett „másik" Budapest egykori világát. A kerületi helytörténeti múzeumok és a 
Budapest Gyűjtemény anyagainak felhasználásával. 

Contemporary British Novelists Exhibition angol nyelvű plakát-kiállítás a Kőbányai könyvtában május 
24-től június 4-ig, a Lőrinci könyvtárban június 5-19-ig volt látható. Június 20-tól július 18-ig a Dagály 
utcai könyvtárban tekinthető meg. 

Június 24-én este 6 órakor Beszélgetés a Bárkáról (egy színházi szellemi műhely terve) címmel rendeztek 
programot a Vízivárosi Olvasóteremben. Résztvevők: Csányi János, Bérezés László, Kaszás Gergő és 
mások, voltak. 

Olvasótábort szerveztek a Dél-pesti gyermekkönyvtárosok Kispesten, 25 gyerek részvételével június 
17-28-ig. A gyerekek a századforduló életével, művelődéstörténetével ismerkedtek. 

A Szolnokon működő Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár minden évben megrendezi országosan, nyelvi 
játékversenyét. Az iskolák, benevezésük után, házi versenyt rendeznek, majd továbbjutnak a területi, 
azután a megyei döntőbe. 
Könyvtárunkban, a Terézvárosi gyerekkönyvtárban a budapesti döntő két fordulója zajlott Külön az 
V.-VI. és a VII.-VIII. osztályosoknak. (Egy délután az írásbeli: 12-13 feladat 90 perc alatt; egy délelőtt a 
szóbeli, majd eredményhirdetés.) A győztesek mehetnek a nemzetközi versenyre, ill. az azt megelőző 
táborba. 

Találhattunk az írásbeli feladàtok között mondat visszafordítást rövidítést, hangleválasztást, igekötő 
használati játékot közmondás párosítót, állati szólásmondást (V.-VI. o.); mondatváltoztatót, földrajzi 
névjátékot, szóvégmutató szótárat, országjárást, eredetmondat-írást (VII.-VIII. o.). 
A szóbeli feladatok között szerepelt fogalmazás, villámkérdés. 

A versenyre 11 (!) budapesti iskola tanulói neveztek, a döntőig 6 (!) iskola tanulói jutottak el. A verseny 
jó hangulatban zajlott, s jó volna, ha jövőre többen idnulnának a döntőn! Ez rajtunk, könyvtárosokon is 
múlik: ha időben eljuttatjuk a nevezési lapokat, ha megszervezzük a háziversenyt, ha segítünk a feladatok 
összeállításában, stb. 

Megéri. Még nagyvonalú támogatóink is akadtak, a Chio Chips Magyarország Kft., és a Krisár Bt. 
képviseletében. 

A Verseghy Ferenc Nyelvművelő Versenyről 

Bencsikné Kucska Zsuzsanna 



MORZSÁK A KELENFÖLDI „GYERMEKKÖNYVTÁR" 
PÁLYÁZATAIBÓL 

Az ősi pogány hit szerint mit ismerünk, afölött 
hatalmunk van. 
Ezért fontos, hogy „ E m l é k e z z ü n k régiekről". Kü-
lönösen jó, ha gyerekek válogatnak történelmünk 
nehéz vagy dicső időszakáról szóló irodalomból, s 
ha még le is rajzolják, egy életre rögzülnek agyuk-
ban, szívükben a történések. 
Minden könyvtári rajzpályázatnak a mindenkori 
kiírásban foglaltak elmélyítése a célja. 

Évente 1-2-szer van nálunk rajzpályázat: így szü-
lettek képek Arany János müveihez, a család, a 
természet az irodalomban, stb. témákhoz. Meg kell 
jelölnünk az illusztrált mű szerzőjét, címét - ez is a 
rögzítési folyamat része. Sajnos nem is mindenki 
olyan pontos, mint a 2. osztályos Klucsik András, 
aki az Arany János: Buda halála (Hatodik ének) 
„Rege a csodaszarvasról" felirattal készítette képét. 
Hagyomány - nemcsak nálunk - az írásos pályázat 
is. A cél: elmélyült gondolkodásra készteti a gyer-
meket a megadott „leírt" irodalommal kapcsolat-
ban. Minden esetben fontos a pontos megkötés a 
témában, de teljes szabadság a téma felfogásában 
(lásd: xx), és az alkotói szabadság megvalósításá-
ban. így - különösen írásban, ha a téma olyan -
bizonyos mentálhigiénés szerepet, önkifejezési le-
hetőséget is betölt Pl. a „Már néha gondolok a 
szerelemre" (Kosztolányi) téma, vagy a „nem 
mondhatom el senkinek..." (Karinthy) gyermekbá-
natában szereplő szülő, aki autóba rakja két gyer-
mekét valami jó kirándulást igérve, és kikötnek a 
nevelőotthonban, ahová már ez az autó nem jön 
vissza többé soha. 

Vagy a „Bal sors akit régen tép" pályázatban sze-
replő jó apa, aki à kolleganő csábítására nehézzé 
teszi az egész család életét A „Légy jó mindhalá-
lig"-ban a helyrehozhatatlan rosszról elmélkednek. 
Történet szól azokról a szülőkről, akiknek hiába 
könyörög fiuk, hogy elárvult barátját fogadják be a 
családba. Ugyanerre a pályázatra íija Somlai Judit: 
„Az elmulasztott jóság legalább olyan nagy bűn, 
mint egy rossz cselekedet." „Valamit elmulasztot-
tam," címmel ír az öccs az öngyilkos nővérről. „Az 
ember ahány, annyiféle" (Berzsenyi) pályázatban 
sokan egy tolókocsis társuk osztályba kerülését, a 
társas viszonyok alakulását dolgozzák föl. 

Az „..érzelem az van, / míg dobban a szív" (Arany) 
összetett, nehéz pályázat volt. Arany műveibőlJkel-
lett érzelmeket kifejező idézeteket keresniük, s erre 
„rímelő" történeteket írniuk. A megalázottság és a 
düh, feldúltság és szeretet, bátorság, szökés, stb. 
témákat választották. 

Sorolnám még szívesen, mert érdekesek a gyer-
mekek számunkra szóló „üzenetei". Kíváncsi let-
tem, mit gondolnak a hazáról, kit és miért tartanak 
a hazához hűnek. így születet meg a „Hazádnak 
rendületlenül légy híve" pályázat kiírása, melyhez 
a múlt év végén a Gyermekkönyvtárosi műhely is 
csatlakozott. Ugyanúgy az „Emlékezzünk régiek-
ről" rajzpályázathoz is. Budapesten kívül Szolnok-
ról, Miskolcról és Szombathelyről is érkezett 
néhány munka. Közel 200 rajz és 50 írás volt jó 
színvonalú és jutalmazható. A XI. kerületi OTP 
Bank Rt-től kapott nagy mennyiségű, kinek-kinek 
teljesítménye, kora szerinti ajándékkönyv, a Ba-
golyvár Bt. Játéknagykereskedés jutalmazást szí-
nesítő apróságai, és az emléklapok összekészítve 
várták a „kitüntetendőket". - Ekkor tette igazán a 
honfoglalás 1100. évfordulójához méltóvá az ün-
neplést a művelődési miniszter úr színvonalas 
könyvekből és sokak által most először kóstolt 
csemegékből álló küldeménye. Remélve, hogy a 
következő évekre is jut a támogatási kedvből, nagy 
hálával köszönjük! 

Szeretettel és köszönettel tartozunk a bírálóknak 
(írás: Szabó Éva, rajz: Bicskey Gábor). Az ő díjki-
osztásuk, bírálásuk külön „műsor". Egyénre sza-
bottan, hozzáértéssel, szeretettel foglalkoznak a 
gyennekekmunkáival, de az általános tanulságokat 
is megmutatják, s mindezt a gyerekekhez értő stí-
lusban. 



Az illusztrációk eszköztára változatos: grafit, toll, 
színes kréta, festék, stb. ugyanúgy az írásoké is: 
riport, elmélkedés, vers, szerkesztett újság, történet 
stb. A rajzolók a Képes Kórnikától a mondás köny-
veken át Jókai, Gárdonyi, Mikszáth, Arany, stb. 
műveit vették alapul. A téma is változatos: Árpád, 
a honalapító, Attila, Isten kardja, honfoglaló ma-
gyarok, vérszerződés, Lehel kürtje, egri ostrom, 
István király, II. világháború, Mátyás király. Kini-
zsi, Toldi, március 15-e, Nagy Lajos, László király. 

A pályázók 12 iskola és 3 óvoda gyerekeiből kerül-
tek ki. Az írásos pályázatra 8 iskola gyerekei jelent-
keztek. A „Tündöklő rubin": a hazaszeretetről 
történő elmélkedések, Árpád, a honfoglalók, a tö-
rökkel küzdők, a szegény erdélyi nép vidámsága, a 
magyar pásztornép művészete és a hazaszeretet „A 
művészek kapuján át" - az írások témái. „Ahová 
születtünk, meghatározza egyéniségünket" írja Fa-

zakas Anita 7. osztályos. - De hova születtünk? 
„Magyarország az egyik legszebb, de legszeren-
csétlenebb ország" Krieger Éva szerint. Németh 
Bálint hatodikos a „leghullámzóbb helyzetű or-
szág"-nak tartja. Korompay Anna hatodikos már 
enyhébben fogalmaz: „Szeretek itt élni, bár néha 
nehéz". 
A nem túl régmúlt történetéből név szerint csak 
Széchenyit emelik ki. Kózel Miklós 5. osztályos is 
róla ír és elgondolkodik: „Magyarországon van-
nak-e önzetlen hazafiak?" 

Végül Király Péter 13 éves „jó világot látni, de még 
jobb hazajönni" gondolatához kapcsolódva kívá-
nom, hogy ezeknek a gyerekeknek módjuk legyen 
a világ kincseit feltérképezni, de legyen ez a haza 
olyan, ahol a szellemi kincsekkel rendelkezők jól 
érezhetik magukat, ahol a tudást zavartalanul és jó 
szívvel osztogatják. 

Friedrich Lajosné 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 

Kedves szakszervezeti tagok! Kedves Kollegák! 

Intézetünkben 1996. május 14-25 között a KKDSZ tisztújító választást tartott. A választás eredményéről 
kívánok beszámoni. 
A FSZEK főfoglalkozású dolgozói közül 188 fő KKDSZ tag. A választáson ezen tagok közül 153 adta 
le szavazatát. Érvénytelenül szavazott 4 fő, tehát 149 érvényes szavazat érkezett a szavazat számláló 
bizottság elé. 

A titkár személvére a következőképpen oszlott meg a tagság szavazata: 

Atkári Győzőné 107 fő 
Goldoványi Zoltán 37 fő 
Havas Katalin 3 fő 
Cseriné Székely Erzsébet 1 fő 
Kovács Györgyi 1 fő 

Gazdasági felelős: Kádár Lászlóné 149 fő 

Szervező: Bakonyiné Benyovszky Katalin 146 fő 
Paunoch Éva 2 fő 
Cseriné Székely Erzsébet 1 fő 

Az 1995. év nemcsak az intézet szervezeti életében hozott változást, hanem az SZB összetétele is 
megváltozott ebben az évben. A régiók dolgozói az év folyamán megválasztották bizalmiaikat, így 
kialakult a régió bizalmiak csöportja, akik az SZB tagjai lettek. À továbbiakban arról számolnék be, miként 
alakult az egyes egységek, ill. régiók választása. 



Központ: Ilinszky Lídia 

Gazdasági osztály: Vass Éva 

1. régió: Varró Istvánné 6 fő 
2. régió: Jelinek Istvánné 8 fő 
3. régió: Soósné Szabó Zsuzsanna 16 fő 

Berta Éva 9 fő 
Dobrova Zsuzsa 6 fő 
Hamar Krisztina 2 fő 

4. régió: Cseriné Székely Erzsébet 24 fő 
Goldoványi Zoltán 9 fő 
Mészárosné Tátrai Zsuzsa 1 fő 

5. régió: Szandányiné Kiss Mária 10 fő 
Vargáné Vida Emília 2 fő 

6. régió: Hucskóné Kovács Mária 16 fő 

Tehát a fenti részeredmények után a hivatalba lépő új SZB tagjai: 

Titkár: Atkári Győzőné 

Gazdasági felelős: Kádár Lászlóné 

Szervező: Bakonyiné Benyovszky Katalin 

Központ: Ilinszky Lídia 

Gazdasági osztály: Vass Éva 

1. régió: Varró Istvánné 
2. régió: Jelinek Istvánné 
3. régió: Soósné Szabó Zsuzsanna 
4. régió: Cseriné Székely Erzsébet 
5. régió: Szandányiné Kiss Mária 
6. régió: Hucskóné Kovács Mária 

Végezetül a leköszönt titkárnak szeretném megköszönni az éveken keresztül végzett munkát, jó pihenést 
és jó egészséget kívánva neki az elkövetkező évekre. Az új SZB-nek pedig kitartást és megfotoltságot a 
rájuk váró feladatok elvégzéséhez. 

Hucskóné Kovács Mária 



MACSKA - MESE 

Ezek megtalálnak minket Feljönnek a könyvtárba. Sok van belőlük az utcán. Koldulnak. 
Kopogást hallottunk a lépcsőn. Rettenetest. Olyan monoton dörgőt, mintha a kőszobor jönne Don Jüanért 
(vagy értünk az ördög). Frászoltunk, hogy ki vagy mi fog megjelenni a lépcső tetején, hogy látására 
sóbálvánnyá meredjünk. 
Beállított(?) egy csonkolt ember. Tőből hiányzott mindkét lába. Két vastag fadarab a kezében, azzal 
küzdötte fel magát, azokkal kopogott. Néztünk lefelé rá, akár egy kutyára (kb. az a magasság). Nem 
késlekedett, rákezdte kántáló, sopántó hangon... Gyerekkorom vasúti élményeit idézte, amikor végigvon-
szolódott a kocsin, ugyanezzel a keserves nótával, de én nem tudtam másra figyelni, csak a két fadarabra, 
amit olyan erővel püfölt minden mozdulásnál a kocsi padlatához, mintha Istent káromolná; csak arra 
bírtam godolni, ha ezt a két fadarabot én ráraknán a sínre, az biztosan kisiklatná a gyorsvonatot is. 
Gyorsan végzett, nem volt nagy kapás (tán a meglepetéstől), látszott, siet maga is; elhaló hangon kótogott 
lefelé a lépcsőn. 

Van egy macskája a könyvtárnak. Mondjuk nem a könyvtáré, de lehet látni az ablakból, ahogy környékezi 
a szemetes konténert az utca túloldalán. Vörhenyes, öreg, kövér macska. Böhöm-nagy (tankkal mozdít-
ható) folyós, ottfelejtett konténer. Rájár a szemétre lakmározni. Van akkora feje, mint egy kertben felejtett, 
dércsípte, ráncos, befásult karalábé (ebből gondolom, hogy kandúr), de az mindenképp biztos, hogy vén 
már szegény pára, mint a Horthy lova; a farka konyán áll, nem tartja fel rendesen, egy kicsit mintha már 
molyosodna. És igaz ami igaz, akkor se láttam virtuskodni, amikor szezonban a környék összes macskája 
gyereksírósat játszott annak a lepusztult manufaktúrának (sré vizavé) szakadozott, rozsdás bádogtetején. 
Nem látom egy ideje. Utoljára akkor láttam; fenn állt a konténer púpozott tetején, finnyásán csemcsegett 
valami nyúlós csirkebelet, elmélyülten, odvas fogára vetten, komótosan. Álmában nem gondolt volna a 
vészesen közelgő, gazdáját sétáltató, fényezett szőrű, tagbaszakadt dogra. Halálra rémült, amikor szem-
benézett ősellenségével, az ugyanis feltette két mellső lábát a konténer peremére, körmeivel megcsikor-
dítva a vaslemezt. A macska kínjában-ijedtében fújt egy hatalmasat, s vaktában leugrott a túloldalon. Úgy 
sikeredett, hogy beleugrott egy kidobott, magasított szárú gyerekcipőbe. Egy pillanatig az volt a határozott 
képzetem, hogy a Csizmás Kandúrt látom. 
Szóval akkor láttam utoljára. Biztosan éjszaka portyázik. Az inkább az ő birodalma. Meg kevesebb a 
veszély. 

* 

Egy gyereknek ne legyen semmi baja. Ne szülessen nyúlszájúnak, nyitott gerinccel, testi, szellemi 
fogyatékosnak. Ne dadogjon, diselxiás se legyen, ne adja szipuzásra a fejét, ne keveredjen kalandba cukros 
bácsikkal, be ne dőljön szopott fejű, olajozott hajú, bül-bül szavú, preparált rágógumit, bélyeget, vinyettát 
(ezt lehet, hogy vignettának íiják), árusító utcai kereskedőnek. Ne szaporítsuk, egy gyerek legyen védett 
és egészséges. 



Elém térdelt a könyvtárban egy tizenkét éves körüli, koravén (megöregedett fejű) gyerek. Bejutott 
valahogy a kölcsönzőpult mögé. Nem volt semmi baja, csak bokából hiányzott a lába. Mind a kettő. Nem 
tudott beszélni, artikulátlan hangokat adott ki a torkán, élesen, monoton, követelőn. Majdnem elbotlottam 
benne. Két tenyerét maga elé tartotta összezárva, mellmagasságban, mintha inni készülne, csak a víz 
kifolyt az ujjai között. Rémült döbbenetemben hirtelen nem tudtam mit csináljak. Végül előkotortam, s 
odaadtam egy fémhuszast, amit boszorkányos ügyességgel berejtett a hasára kötött penész verte bőrtokba. 
De nem húzódott odább, ottmaradt térdelőn, könyörgő tartásban. Hátralestem, hogy maradt-e még az Andi 
által műgonddal aggatott, húsvéti barkákon fityegő csokitojásokból. Nem maradt Ekkor azt gondoltam, 
adok neki egy színes mesekönyvet. Na nem egy rendeset, hanem az eladásra szánt selejtkönyvekből. így 
is lett. Kiválasztottam gyorsan egy nagyalakú, vékony, alig rongált, alig firkált példányt. (Egységára 
tizenöt forint.) Odaadtam. Kevés szöveg, minden csupa kép. Fogta, forgatta, nézegette. Az arca felderült, 
egészen visszafiatalodott. Gügyögött-gurgulászott örömében. 
És akkor láttam meg (milyen szerencsétlen vagyok), pont a Csizmás Kandúr meséjét adtam oda. Nézte 
sóváran, álmélkodva azt a büdös dög macskát, kackiásan parádézva, pompázva abban a vadonatúj, sárga, 
sarkantyús csizmában. 
Szereztem mindkettőnknek egy napot. 
Hát eddig a mese. Ennyit a macskákról... 

Koncz Károly 

RÓLUNK SZÓL... 

Kiss Jenő Főigazgató Úrnak 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Tisztelt Főigazgató Úr! 
Szeretném felhívni figyelmét a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár I/l-számú kerületi könyvtárára. 
Évek óta rendszeres olvasója vagyok ennek a könyvtárnak, melynek dolgozóitól mindig maximális 
segítőkészséget és kedvességet, tájékozottságot tapasztaltam. Tanúja lehettem annak, hogy mindvégig, 
az egyre inkább nehezedő feltételek ellenére is minden lehetőt megtesznek annak érdekében, hogy 
színvonalas könyvtári állományt és kulturált környezetet tartsanak fenn. A könyvtárban mindig tisztaság, 
csend van és a kultúra iránti.tisztelet érzékelhető. 
Munkába menet rendszeresen elmegyek a könyvtár előtt, melynek kirakatát is mindig érdemes megnézni. 
A könyvtár dolgozói arra is gondolnak, hogy a napi aktualitásoknak - ünnepeknek, évfordulóknak, 
nevezetes eseményeknek - megfelelő könyveket, folyóiratokat illetve illusztrációkat mutassanak az utca 
embere számára. 
Ez a kis könyvtár olyan hely, ahova az írott kultúrát szerető, informálódni kívánó vagy valamilyen 
írásműben csendben elmélyedni vágyó ember szívesen betér, és otthon érzi magát. 
Kérem, tolmácsolja magam és olvasótársaim köszönetét munkatársainak. 
További eredményes munkát kívánva. 
Budapest, 1996. június 4. 

Vajdovichné dr. Visy Erzsébet 

MEGKÉRDEZTÜK 
..., hogy milyen változások történtek a gyermekgondozási segély 

igénybevételével kapcsolatban. 

Zorkóczi Antónia tájékoztatása szerint az 1996.04. 
15-én életbe lépett új jogszabály szerint az 1996. 
április 15-én vagy ezután született gyermekek után 
járó terhességi, gyermekágyi segély mértéke az 
eddigi 100%-os elbírálásról 70%-ra (270 nap biz-
tosítási idő esetén), egyéb esetben 65%-ról 60%-ra 
csökkent. Időtartama nem változott (168 nap). 

Az új törvény szerint megszűnt a GYED. A már 
folyamatban lévő ellátást azonban változatlanul fo-
lyósítjuk. A szülési szabadság lejárta után a gyer-
mek 3 éves koráig GYES-t lehet igénybe venni, 
melynek elbírálása megegyezik a családi pótlék 
elbírálásával, továbbá fizetésnélküli szabadságot 
kell kérni. A GYES összegét 6%-os nyugdíjjárulék 



terheli, összege azonos az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegével, jelenleg 9600,-Ft. A 
már megkezdett G YED-et, GYES-t át lehet váltani 
az új GYES-re, ha valaki a feltételekkel rendelke-
zik. 
A várandósági pótlék megszűnt, (a már megkezdett 
pótlék folyósítására ez nem vonatkozik) helyette 
egyszeri anyasági támogatásra jogosult az a nő, aki 
a terhessége alatt legalább 4-szer, koraszülés esetén 
legalább egyszer terhesgondozáson vett részt. Az 
anyasági támogatást írásban kell kémi, és az igény 
bejelentésével egyidejűleg be kell mutatni: 
- a terhesgondozási könyvet, 
- a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát, 
- halva született gyennek esetén a halva szülés 
tényét bizonyító okirat eredeti példányát. 
Az anyasági támogatás összege az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének a szülés időpontjában érvé-
nyes 150%-a. Jelenleg 14 400,-Ft. (Ikerszülés ese-
tén gycnnekenként kell megállapítani). 

...hogy milyen változások vannak a közalkalma-
zottakjogállásával kapcsolatban. 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény módosításáról a következőket kell 
elmondani. Az előmeneteli rendszer illetménytáb-
lázatának nyolc fizetési osztálya van. Az osztályok 
fizetési fokozatokba tagolódnak. A „G" fizetési 
osztályba kell besorolni azt a közalkalmazottat, aki 
a/ két egyetemi oklevéllel; 
b/egyetemi oklevéllel és más szakon szerzett főis-
kolai oklevéllel, vagy posztgraduális képzésben, 
szakosító képzésben szerzett oklevéllel, vagy 1984. 
szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján 
szerzett egyetemi doktori címmel, vagy 1984. szep-
tember 1-je után szerzett egyetemi tudományos 
fokozattal (dr univ.) rendelkezik. 
Változás még, hogy az „Al" fizetési fokozat sze-
rinti illetmény helyett 1996. február l-jétől havi 
9350 forintot, 1996. szeptember l-jétől havi 9800 
forintot kell pótlék alapként figyelembe venni. 
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