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XLI. ÉVF. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
v . SZÁM 1997. MÁJUS dolgozóinaktájékoztatója

IV. BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁL
(Egy egyszerű érdeklődő benyomásai)

A Budapest és Frankfurt testvérvárosi együttmű
ködéséből született könyvfesztivál immár negye
dik  a lk a lo m m al v á rta  az é rd e k lő d ő k e t a 
Gesztenyéskertben.

A Budapesti Kongresszusi Központ mintegy ezer 
négyzetméteren nemcsak a kiadói kínálatnak biz
tosított helyet, de különböző konferenciákkal, be
mutatókkal és vitafórumokkal, sőt a személyes 
találkozások megszervezésével is rendelkezésére 
állt a kultúrabarát látogatóknak. Áttekintve a négy 
napra tervezett fesztiválprogramot (1997. április 
24-27-ig), csak nehezen tudtam dönteni, hogy - a 
kötelező „bóklászáson” kívül - milyen előadást 
hallgatok meg, vagy milyen bemutatón veszek 
részt: az időm ugyanis kevés, a jónak ígérkező

program pedig igen sok (többségük természetesen 
párhuzamosan szervezve).
Bizony így jár az, akit mindenféle érdekel! 
Hosszas vívódás után végül is a pénteki napot 
szántam (kolléganőmmel egyetértve) tájékozódási 
és ünneplési-felfedezői vágyaim kielégítésére. Aki 
sokat fontolgat, az rendszerint elméri magát. Ez - 
az általam is jól ismert - bölcs tapasztalatokból 
született közhely teljesedett be választott napomon. 
Mert a programok 10 órától indultak... Előtte bi
zony csak éppen belekóstolhattam a fesztivál za
jos-vidám hangulatába, mert már rohanni kellett A 
könyvtár szerepe a szakmai információ-ellátásban 
címen összefoglalt előadássorozatra. Ezt a téma
kört szúrtam ki, hiszen vagy haladunk a korral, 
vagy sem... Különben is azún. Könyvtárosklubban 
a felsőoktatás tankönyvellátását és - kapcsolódva - 
a könyvtár szerepét elemezték, ez pedig nem a mi 
problémánk. Lemondtam még a Corvina-terem kü
lönböző sajtótájékoztatóiról is, remélve, hogy a 
standokon minden lényegeset majd megtalálok, és 
ugyancsak nélkülem lebonyolíthatónak ítéltem Lu
kács Zsuzsa szervezésében (Országos Idegennyel- 
vu Könyvtár) a magyarországi nemzeti, etnikai 
kisebbségek zenés irodalmi találkozóját. 
Választott programom már akkor gyanúsnak tűnt, 
amikor a mozinyi teremben egyetlen ismerős arcot 
sem véltem felfedezni a különben szép számmal 
tolongó hallgatóság soraiban. Természetesen min
den késve indult, így az előadók rendre lerövidítet
ték beszámolóikat. Ilyen indítás után már csak azt 
bántam (ill. bántuk kolléganőmmel), hogy túlságo



san távol foglaltam helyet a kijárattól; és persze 
középen, vagyis elvágva magamat az intelligens 
menekülés lehetőségétől. így hát nagy önfegye
lemmel végighallgattam mindazt, amit már leg
alábbis sejtettem : hogy m ennyire fontos az 
információ, meg hogy mit is mondott Vörösmarty 
- ilyen alkalmakkor rendszerint előkapart - közis
mert versében, a könyvtárakról meg mindenféle 
rongyokról. És mindezt aktualizálva az informáci
óra! Könnyen humorizálok erről, hiszen a szó szo
ros értelmében ez volt az egyetlen, amit felfogtam. 
Nem állítom, hogy az előadók voltak rosszak, in
kább hajlok arra, hogy a saját képességeimet kér
dőjelezzem meg, DE! Valahogy "nem jött össze" a 
tanácskozás címe meg az én várakozásom, a való
sággal... Egy hosszúra sikeredett taps álcáját ki
használva, megtörtén távoztunk. Most aztán vége 
a tervezésnek - mondogattam, és elkezdtük a láb- 
fájdító barangolást a pultok között. Tolongtunk és 
kiharcoltunk magunknak némi kávét és üdítőt, 
majd megint tolongtunk, miközben játszadoztunk 
a kihelyezett terminálok információs programjai
val. És közben „tapasztaltunk”: kevés az igazi új
donság (persze feltöltötték a kiállító-standokat a 
már a Könyvhétre szánt kiadványokkal is), a köny
vek többségét mi már beszereztük a régiónak, és 
különben is jóval nagyobb kedvezménnyel, mint 
amekkorát a különböző kiadók a fesztivál tisztele
tére „megengedtek maguknak”,; természetesen 
minden nagyon drága, és természetesen alig-alig 
találkoztunk egységes profilú (jellegzetes kiadói) 
bemutatkozással (mert az éppen csak magára találó 
könyvkiadás és -kereskedelem képtelen vállani 
adott küldetését, és minden szervezet rendre kiad 
ún. „eltartó” - olvasmányos, tömeges keresletet és 
így bevételt is biztosító - könyvet).

Kapkodtuk a prospektusokat és csak hálálkodni 
tudtunk azért, hogy a nyilvántartott közel kétezer- 
hétszáz könyvkiadással (is) foglalkozó cég nem 
férhetett be a Kongresszusi Palotába...
Persze sok minden tetszett (azért). Elbűvölt a 
könyvtárosklub autom atizált könyvtári rend
szereket - működésben - bemutató programja, mi
közben ismét fontolóra vehettem a Textlib körüli 
problémákat. (Megoldást most sem találtam!) 
Nagyszerűnek találtam a Typotex könyvadatbázis 
indexét (Books in Print), amely - nyugati mintára - 
valamennyi piacon elérhető kiadványt regisztrál, 
százötven szempont szerinti besorolásban. A CD- 
ROM-on forgalmazott indexet kéthavonta „aktua
lizálják” floppyn, és mindezt csak 25 ezer Ft éves 
előfizetési díjért! Itt említeném meg a Líra és Lant 
Rt. új, korszerűnek ígérkező szolgáltatását, amely 
virtuális könyvesboltként is rendelkezésre bocsátja 
Fókusz könyvesbolt-hálózatának kínálatát. Inter
net-katalógusukban egyelőre cím és szerző alapján 
lehet keresni, illetve információt kaphatunk a cég 
újdonságairól, ám hamarosan tematikus bontásban 
is kutakodhatunk majd az elérhető kiadványok 
dzsungelében. Feltéve, ha lesz Inemet-kapcsola- 
tunk, és megfelelő gépi hátterünk! Internetre - vagy 
minimum X-25-ös vonalkapcsolatra - van szükség 
a KELLÓ információs programjához való hozzá
féréshez is, ezt azonban könyvtáraink már használ
hatják, hiszen a K önyvtárellátó  Közhasznú 
Társaság szinte automatikusan telepíti ügyfeleinek 
(a FSZEK pedig az egyik legjobb partnere a cégnek 
- már csak kitartó elszánás kell a hozzáféréshez, és 
némi modem beszereltetése).
Nem csábított el a Születésnapi Irodalmi Szalon 
illetékes meghívottainak (pl. a 85 éves Szántó Ti
bor, a 70 éves Lator László és Szász Imre, vagy a 
Parnasszuson még ifjúnak számító ötvenévesek - 
Balassa Péter és Csapiár Vilmos) sokat ígérő név
sora, vagy az Európa-matiné jelesei (pl. Viktor 
Jerofejev és Tereza Boucková), pedig már olvas
tam új könyveiket, és igazán figyelemre méltóak. 
A Kossuth Kiadó multimédiás bemutatóit sem néz
tem meg, sőt a világot sem fedeztem fel a Disco
very Channel videókazettáinak segítségével 
(többségüket a FSZEK már kölcsönzi!). Nem! Én 
igazán lemondtam öntörvényű élvezeteimről, hogy 
a fesztivál elnevezésében említett könyvnek tiszte
legjek.
Örültem a Központi Statisztikai Hivatal (számom
ra) újdonságainak, mint pl. a KSH jelentések, ame
lyek összefoglalóan elemzik a jelen gazdaságának 
főbb folyamatait, sőt a várható tendenciákat is, és 
beszámolnak az árak, a foglalkoztatottság, ill. a

2



kereseti adatok alakulásáról - segítségükkel már 
igazán minden házi feladatot meg tudunk oldani! 
Gyönyörködtem a Holló és Társa kézikönyveiben 
(pl. A kígyók világa; a Vitorlázás; A világ vallásai), 
és tűnődve lapozgattam bele a „Változz meg 21 nap 
alatt” címet viselő szépkiállítású könyvükbe, el
gondolva, hogy bizony titáni feladatra vállalkoz
nék, ha balgán követni akarnám a kiadvány kínálta 
programot.

A már megszokott színvonalat „hozták” a Park 
kiadványok, egyszerre szellemi és esztétikai él
ményt nyújtva a használóknak, vagy a Nemzeti 
Tankönyvkiadó profilját messze meghaladó, ör
vendetesen sokoldalú könyvei. És persze a Corvi
na! A lbum ai és é re ttség i-ka lauza i ma már 
nélkülözhetetlenek könyvtárainkban, és beszerzé
süket sem elérhetetlenségük hanem az áraik szabá
ly ózzák csak...

FIATALOK OXFORD KÖNYVTÁRA VÁLTOZZ MEG
21 NAP ALATT

Rövid ot a fogyáshoz, a jó megjelenéshez 
es a kellemes közérzethez

A Föld 
őstörténete

Igazán beszerzendő a „Fiatalok Oxford Könyv
tára” sorozatuk (A mozi; Ökológia; A Föld nevű 
bolygó stb.) minden darabja - hogy miből persze, 
„az itt a kérdés” . Hasznosak a Mozaik Oktatási 
Stúdió tantárgyakhoz kapcsolódó könyvei, a Froh
lich és Társai Kft. gyermekkönyv ajánlatai (még 
akkor is, ha túltengnek az általam nem kedvelt Walt 
Disney „átiratok” agresszíven butácska lapozga- 
tói), köztük az Állathangok kicsinyeknek című ké
peskönyv, amely meg is szólal: a tehén, a cica, a 
kutya, a tyúk stb. hangján - és mindez először. 
Magyarországon!

Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna

Kerek
egy esztendő

Olvasókönyv 2. osztály

Nem áll módomban minden szépséget és/vagy 
könyvanomáliát felsorolni, de szólnom kell a szép- 
irodalomról is, bár a fesztiválon láthatóan a szak- 
és ismeretterjesztő könyvek uralták a terepet. Az 
Európa pultján kutakodtam, ám igazi újdonságot 
már nem találtam. Jerofejevet, Bouckovát és Mo- 
nikovát már beszereztük, csakúgy mint Gerald 
Durrell guyanai expedíciós élmény (és élményt 
adó) - beszámolóját. Mint folyamatos állományé
pítőt, a zsebkönyvsorozat újrakiadásai (Golding, 
Merle, Buzzati stb. alapművei) sem hoztak izga
lomba. Lényegében ez volt a helyzet a Magvetőnél 
is. Természetesen, mint könytáros, szóra sem mél
tatom az ún. (enyhe kifejezéssel) „olvasmányos 
könyvek” áradatát - mert azért itt is ragaszkodom 
(elavult és/vagy antidemokratikus) könyvtárosi 
ködképeimhez. Felmértem azonban a fesztivál 
„nemzetköziségét”, és jólesően nyugtáztam a Pen
guin Popular Classics sorozatát: Kipling, Henry 
James, Fitzgerald, Dickens és Shakespeare halha
tatlan műveit - igazán „elérhető” áron (kár, hogy 
többségük már megtalálható polcainkon)!
Igen, ez fesztivál volt a javából! Nem is annyira 
könyvvásár, mint inkább seregszemle. Művelődési 
és közoktatási miniszterünk ezt így fogalmazta 
meg: „Minden nemzetközi fesztivál párbeszéd. A 
kultúra párbeszéde. Bemutatás és megmutatkozás, 
ismerkedés és felismerés. A IV. Budapesti Nem
zetközi Könyvfesztiválon ezt a párbeszédet már
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régi barátként, meghitt ismerősként folytathatjuk 
az ide érkező kiállítókkal, látogatókkal... A ... kiví
vott rangos pozíció minden bizonnyal annak is 
köszönhető, hogy olyan város ad otthont a feszti
válnak, melynek lakosai, értelmisége bensőséges 
kapcsolatban áll az egyik legrégibb kultúrahordo
zóval: a könyvvel. Ez az igényes, kultúrafogyasztó 
közönség - amely nem ritkán anyagi erőforrásait 
meghaladva hódol a köny vgyujtés szenvedélyének

- a legfőbb záloga a budapesti könyvfesztivál sike
rének.” Hát, kedves Magyar Bálint, most már arra 
is figyelni kéne, hogy a „hódolat” mellett gyűjteni 
is lehessen - szenvedélyesen. Különösen azoknak 
az intézményeknek, amelyek ezt „az egyik legré
gebbi kultúrahordozót” (leg)régebben hivatottak 
„az igényes, kultúrafogyasztó közönség”-hez el
juttatni. És értelemszerűen egyedül ennek a közön
ségnek az érdekében.

Pobori Ágnes

NÉZZEM? HALLGASSAM? OLVASSAM?
Újabb és újabb dokumentumtípusok a könyvtárban

Április második szerdáján előadássorozatot hallhattunk az MKE és a Szabó Ervin Könyvtár szervezésé
ben a könyvtárakban megjelent új dokumentumtípusokról, vagyis a videóról, a CD-ről és a CD-ROM-ról, 
ill. ezek kölcsönzéséről, használatáról. Megismerkedhettünk két megyei és három fővárosi (FSZEK) 
közkönyvtár, valamint a FSZEK Központi Ellátó Szolgálata tapasztalataival.
A „mini-konferenciát” Tószegi Zsuzsa (OSZK) már-már lírába hajló, filozofikus hangvételű bevezetője 
nyitotta meg, amelyben az új információhordozók egyre kitüntetettebb szerepét ismertette - párhuzamba 
állítva a nyomtatott dokumentumok évszázados jelentőségével -, álalában a könyvtárakban, de különös 
tekintettel a közkönyvtárakra.
A Békéscsabai Megyei Könyvtár CD- és videokazetta-kölcsönzési renszeréről Dézsi Lajosné tájékoz
tatott. Megtudtuk, hogy a könyvtárban az Audiovizuális Osztály „kezeli” az ún. nem hagyományos 
dokumentumokat. Állományuk jelenleg kb. 23 ezer CD-t és műsoros videókazettát tartalmaz. A ’90-es 
évek elején még különleges igénynek számított a CD vagy a videó, mára azonban ez a szolgáltatás lett 
az egyik legvonzóbb a használók szempontjából. A videóállományt 1988-tól építik, kezdetben a könyv
tárosok tájékozódása, majd egyre inkább a kölcsönzők igényei alapján. Videó-klubot szerveztek 500 Ft-os 
tagsági díjjal, ez előbb 1000 Ft-ra, majd 2000 Ft-ra emelkedett (a videókazetta nagyon sérülékeny, így a 
tagdíj sosem volt elég a pótlásokra). 1994-től módosították a klub szabályzatát: a tagsági díj ellenében 
10 filmet lehet kikölcsönözni, ennél több film elviteléhez újra be kell fizetni a tagsági díjat (egy 
alkalommal 3 kazetta vihető el). A könyvtárosok úgy érzik, hogy ez a rendszer bevált, az olvasók szeretik, 
a bevételből pedig újabb filmeket vásárolhatnak. 1992-ben - ún. „pártoló tagság” keretében vezették be 
a műsoros CD-k szolgáltatását. A pártoló tagdíjnak csak a minimumát határozták meg (ez 1996-tól 
1 OOO.-Ft), ezért egy-egy tag két hétre maximum 3 db CD-t kölcsönözhet az egyre gyarapodó állományból, 
amelynek 60%-a klasszikus zene, a többi pedig igény szerinti válogatás a könnyűzenei kínálatból.
A kecskeméti megyei könyvtár zenei CD-it Dóbiás Pétemé mutatta be. Ő elsősorban a könyvtári 
állományrészek számítógépes nyilvántartásáról beszélt, ill. a vonalkódos kölcsönzés előnyeiről. Bemu
tatta a használók számára kifejlesztett számítógépes katalógus visszakeresési lehetőségeit és az erre épülő 
különböző információs szolgáltatásokat. (Megjegyzendő, hogy bár a könyvtár igen magas szintű számí
tógépes rendszer tulajdonosa, a nyilvántartásban még - egyelőre - továbbra is használják az egyedi 
címleltárkönyvet! ?)
Könyvtárunkat Babákné Kálmán Mariann képviselte a felkért hozzászólók között. A KÉSZ nem hagyo
mányos dokumentumokat „terítő” letéti rendszerét mutatta be, külön hangsúlyozva a központosítás által 
elérhető kedvezmény ek jelentőségét a dokumentumbeszerzéseknél. Kiemelte a CD-ROM, mint interaktív 
hordozó újszerűségét, ill. a beszerzésükkel kapcsolatos piackutatás és bemutató (kéthavonta a hálózat 
részére) fontosságát. Jól kapcsolódott összefoglalásához a csepeli könyvtár informatív „beszámolója” a
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videók, CD-k és CD-ROM-ok kölcsönzésének bevezetéséről. Megtudhattuk, hogy mi motiválja ezeknek 
az újabb szolgáltatásoknak az igénybevételét, hogy általában mely rétegek és milyen célból használják a 
könyvtárak audió-vizuális gyűjteményeit, hogy két - a kölcsönzés bevezetésében úttörő szerepet vállalt
- könyvtárunknak (Csepelen és a Dagály utcában) milyen nehézségekkel kellett szembenéznie az 
állomány propagálása, fejlesztése, rendelkezésre bocsátása szempontjából.
Összegezve az elhangzott előadások mondanivalóját, bizonyos megállapításokat kihangsúlyoznék:
- a három újabb dokumentumtípus közül vitathatatlanul a CD-ROM-é a főszerep. Nemcsak azért, mert 
tárolásuk mintegy 50 évre megoldott, hanem mert várhatóan tovább fejlődik „információt átadó készsé
ge”. A jövőben az egyre több rétegű CD-ROM-ok a könyvek kb. 50%-át „hordozzák”, majd nem is 
beszélve a különböző kézi- és tankönyvek egyre szaporodó - nélkülözhetetlen - CD-ROM mellékleteiről! 
Ezek a tények a könyvtári beszerzés - egyelőre nyomtatott hordozó-centrikus - struktúrájának meggondolt 
átszervezését is előtérbe helyezik;
- megsokszorozódnak feladataink is, hiszen ésszerűen kell kiépíteni az új hordozók „létéhez” kötődő 
gépparkot, vagyis végre gépesíteni kell könyvtárainkat;
- meg kell tanulnunk „számítógépül” ;
- gondoskodni kell a színvonalas „magyar anyag” beszerzéséről;
- el kéne érnünk, hogy jelenlétünk az Interneten (és a CD-ROM piacon) versenyképes legyen.
A közeljövőben tehát arra lehet számítani, hogy könyvtárainkat „áttervezi” a számítógép, ill. a multimédia
- és ez az új könyvtárkép egyre kevésbé hasonlít majd az eddig megszokotthoz!

Rainer Andrea 
III/7. könyvtár

HALLOTTUK.

Az információrögzítés rohamos fejlődésével egyre újabb információs dokumentumok jelennek meg a 
piacon. Szakemberek szerint a jövő „slágere”: A DVD (digitális videódiszk), amely várhatóan felváltja 
majd a videoszalagokat, a hangszalagokat, CD-ket és a CD-ROM-ot. Hogy miért? Mert:
- 7-25-ször több adatot képes tárolni;
- videólejátszási funkcióra képes (játékfilm-minőségben), TV-készülékhez kapcsolva;
- a program vezérlő szoftver futtatására a PC-k is képesek!
És mi következik mindebből könyvtárainkra nézve? Természetesen:
- újabb állományrész kialakítására kell számítanunk;
- az új hordozó megkívánta felszerelést is fel kell újítani, hiszen az nem kompatibilis a jelenlegivel.
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PRÁGA ’97
(nem szakmai, hanem élménybeszámoló)

Huszonkilenc éve dolgozom a Szabó Ervin Könyv
tárban, de szakmai útra egyetlen egyszer küldtek, 
még „ifjú reménység” koromban, egy szolnoki 
gyerekkönyvtáros találkozóra. így igazán nem tart
hat senki szemtelennek vagy tolakodónak, amiért 
egy Intézeti Tanács-ülésen kiszakadt belőlem az 
óhaj: úgy szeretnék Prágába menni! Vajszívű kol
légáim azon nyomban meg is szavazták, hogy a 
kétfős csoport egyik tagja én legyek.
Az éjszakai utazás mellett döntöttünk. A Keleti 
váróterme a balkáni színvonalat sem éri el, a majd’ 
két órás ott tartózkodásunk alatt egyetlen rendőrt 
sem láttunk... Több mint egy órás késéssel indul
tunk. Próbáltunk aludni Edittel, de a határőrök, 
vámőrök, kalauzok és rendőrök minduntalan feléb
resztettek. Hiába na, ébernek kell leni! Közös, vi
haros történelmünk eredménye ez a bizalommal 
teli légkör...
Kedves, angolul gyönyörűen beszélő hölgy fogad 
a prágai pályaudvaron bennünket; mint később ki
derül, vizsgázott idegenvezető (is). Rövid körsétá
ra invitál az Óvárosba és a régi zsidó negyedbe. 
Mrs. Baumruková adatokkal, évszámokkal és ne
vekkel bombáz. Edit nem győzi fordítani, én meg 
felfogni. Később vissza is settenkedünk és újra
vesszük, hogy mi, micsoda. Hát ez egy csoda! 
Tudtam, hallottam, hogy szép, de hogy ennyire! 
Minden keskenyebb, kisebb, rövidebb, mondhatni 
emberibb léptékű, mint otthon - és ettől érzem 
olyan nagyon jól magam. No meg attól, hogy nem, 
vagy csak alig-alig járnak errefelé autók. És tiszta
ság van, alig van koldus és hajléktalan. Ők vala
hogy megoldották, hogy ne zaklassák a turistákat a 
kéregetők.
Délután bánom aztán isten igazából, hogy nem 
tudok angolul (se). Bár lehet, hogy akkor se lett 
volna élvezetesebb Pospisil úr könyvtár bemutató
ja a pinceraktártól a számítógépekig. Ide kimondot
tan Edit kérésére jöttünk el, aki a Szociológiai 
Osztály oszlopos tagja és feltétlenül látni akarta 
osztályának itteni megfelelőjét.
Mint akiket puskából lőttek ki, úgy száguldoztuk 
végig a nap hátralévő részét. Át a Károly-hídon, fel 
a Hradzsinba. (Ide még többször visszatérünk, nem 
tudunk betelni vele.) Közben szüntelen álmélko- 
dás, jajgatás, nyögdécselés a látványtól. Észre sem 
vesszük, hogy már hulla fáradtak vagyunk és alig 
tudunk visszabotorkálni remek kis szállásunkra.

Másnap reggel félénken mosolygó, szőke fejecske 
jelenik meg az ablakban. Ő Helenke Benesová a 
Prága Gyűjteményből. Félénkségének oka angol 
tudásában rejlik, de azért megértik valahogy Edittel 
egymást. A Városi Könyvtár épületét tatarozzák, 
ezért a Vltava (Moldva) másik oldalán (mi magunk 
között budai oldalnak hívtuk), pár szobában he
lyezték el az állományt. Nem olyan régi, mint a mi 
„B” Gyűjteményünk, és jóval kevesebb is. Hajdani 
fotótáros múltamra emlékezve a fotóanyagot sze
rettem volna látni. Egyetlen doboz képeslapot kap
tam! Most vagy tényleg ennyi van, vagy szegény 
Helenke nem értette meg Editet. (Itt találkozom 
először török kávéval. Háát... óvatosan kell vele 
bánni!) És Mrs. Benesová csendes mosollyal csak 
hordja és hordja a Prágáról készült albumokat. 
Hirtelen elfog a nyugtalanság: itt ülök ebben a 
gyönyörű városban egy szobában, és könyveken 
keresztül ismerkedem vele... Sürgetni kezdem Edi
tet - induljunk!
Délután a Klementínumot fedezzük fel. Ez a volt 
jezsuita kolostor az ő Nemzeti Könyvtáruk. Egy 
téren van a Városi Könyvtárral, amit sajnos a teljes 
felújítás miatt nem nézhetünk meg. Egyébként a 
Nemzeti Könyvtár az egyetlen, ahol pénztárgépet 
láttam, másutt sehol!
Este a Black Theatre-ban mozgásszínház. A keret
játék olyan csehes, mókás; ragyogó színészekkel, 
és a táncosok kitűnőek. Alig találunk haza az elra
gadtatástól, párszor megkerüljük a szomszédos 
háztömböt. Még nem említettem, de szuper helyen 
lakunk a város szívében, a Városi Könyvtár épüle
tében, de külön az utcáról lehet bemenni. Jöhetünk- 
mehetünk, amikor akarunk és bolyogásaink során 
mindig útba ejthetjük (bizonyos ügyekből kifolyó
lag...).
A harmadik nap délelőtt - a már felújított részen - 
idegenvezetőnk elegáns irodájában találkozunk a 
központi szerzeményezés egyik főmunkatársával. 
Kicsit körülményes a beszélgetés: őcsak csehül, én 
csak magyarul. Irénke és Edit igencsak fordítanak. 
Nincs könyvtárellátó, nincs UK, de a könyvtárak 
önállóan döntenek vásárlásaikban. Nagy tételben 
szerzeményeznek, így 30-35 %-os kedvezményhez 
jutnak.
Délután ér nagy meglepetés, amikor az igazgatónő 
- Mrs. Bimková - elmondja, hogy egészében meg
kapták a felújításra szánt pénzt, és két év alatt meg
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is csinálják. Addigra el kell dönteniük: milyen szá
mítógépes rendszerben fognak dolgozni. Az ő asz
talán is ott a számítógép; azon szokta megnézni, 
hogy mit csinálnak a kollégái. Nincs titok többé! 
Egy kedves szemüveges tündér kalauzol minket 
egy 5. kerületi könyvtárba. Sok-sok metrómegálló 
után, amikor a felszínre kerülünk, meglepetésünkre 
még mindig régi házak között találjuk magunkat. 
Kísérőnk tört angolsággal megemlíti, hogy tavaly 
ő is járt Budapesten - Mr. Pappra, a vendéglátóra 
terelődik a szó. Edit döbbent arccal fordít: a hétvé
gén Papp Pista is Prágába jön! És ezt csak itt kell 
megtudnunk!? Csodálkozva, de hamar napirendre 
térünk a dolog felett... Mrs. Zigová könyvtára a 
kisebbek közé tartozik és teljesen „hagyományos”. 
A könyveken kívül semmi mást nem kölcsönöz
nek. Itt is kapunk egy török kávét (úgy látszik, itt 
csak ilyet isznak), óvatosan felhörpöljük. Hanicka 
ragaszkodik hozzá, hogy visszakísérjen az Óváros
ba. A Staro Méston derül ki, miért. Legjobb gye
rekkori barátnője a Kafka Társaság Galériájában 
dolgozik. Megnézzük az Izraelben élő prágai festő 
képeit, aztán a Kafka kiállítást, végül a kávéházat 
és az előadótermet. Csodásán rendben tartott, gon
dozott minden. A gyerekkori barátnő magyaráz, 
csacsog-cseveg, rendkívül barátságos, mintha mi is 
vele játszottunk volna annak idején azon a bizo
nyos Josefov-i ház udvarán. Egyre szebbnek tar
tom a cseh nyelvet. Lehet, hogy Hiripi Marinak van 
igaza, és ez egy gyönyörű nyelv? Úgy tűnik, min
dent becéznek, lágy és dallamos.
Este marionett előadást látunk. A Don Giovanni 
igen jó felvétele szól, miközben jelmezes bábok 
lötyögnek a színpadon. A legnagyobb poén, ami: 
kor a bábot mozgató kéz benyúl és földhöz vágja a 
„rosszul viselkedőt”, vagy a Mozartot alakító báb 
előrehajol és beveri a fejét. A sok turista, főleg 
olaszok, jókat derülnek ezen, mi azonban egyre 
álmosabbak leszünk. Nem ilyen az igazi marionett
színház, és szerintem ezt a csehek is tudják. Any- 
n y ira  c sa ló d o tta k  v ag y u n k , hogy  eg y b ő l 
hazatalálunk. Igaz a lakásunk közvetlenül a báb
színház mellett van...
A negyedik nap egész délelőttje a szabad csatango- 
lásé. Hiába kaptunk egy köteg jegyet, mindehová 
gyalogolunk. Újabb és újabb hidakon jövünk-me- 
gyünk, megnézzük hol van a híres „U fleku”, az 
„Arany Tigris”, Hrabal törzshelye. Templomokat, 
különböző stílusú, szebbnél-szebb házakat csodá
lunk. M indenhol renoválnak, pezseg az élet. 
Össze-vissza bóklászunk a zegzugos utcákon, úgy 
érezzük, hogy már lementünk a térképről, amikor 
legnagyobb meglepetésünkre ismét az Óvárosi té
ren találjuk magunkat. Hát tájékozódni tudni kell!

Kora délután Luziny-ba megyünk Irénkével. Ez az 
utolsó könyvtár, amit építettek, még az előző rend
szerben. Az egyik szobában számítógépek sokasá
ga. Iskoláknak adják bérbe, ezeken tanulnak a 
gyerekek. MC-én és CD-én kívül más, „nem ha
gyományos dokumentumot” nem kölcsönöznek. A 
prágai könyvtárakban nincs videó, ezek kölcsönzé
sét meghagyják a videótámak. Mintha nem lenné
nek olyan bevétel-orientáltak... Itt nem kapunk 
török kávét, Edit kér egy pohár vizet, mert már 
„vattát köp” a sok beszédtől.
Két metróval megérkezünk Vysehradra. Nagyon 
tetszik a közlekedésük. A három metróvonal prak
tikusan behálózza a várost, a felszíni közlekedés 
zömét pedig gumikerekű villamosok bonyolítják. 
Csendesek, színesek és nem büdösek. (Pesten is 
ilyent szeretnék!) Vysehrad a XIV. századig pár
huzamosan fejlődött a Hradzsinnal, régi cseh le
gendák fűződnek ehhez a helyhez. A husziták 
nagyrészt lerombolták és felégették, ezután jelen
tősége csökkent. Lenyűgöző a gótikus temploma és 
megilletődve betűzzük a cseh nemzet nagyjainak 
nevét a híres temetőben. A csapolt sör pedig isteni, 
már nagyon megérdemeltük! A gyöngyöző, hideg 
italt kortyolgatva esélyeinket latolgatjuk - az esti 
fürdést illetően. Ugyanis reggel, amikor eljöttünk 
otthonról, még fogat sem tudtunk mosni, mert a 
csapvíz helyett csak bánatos hörgést produkált. 
Irénke ígéri, hogy intézkedik. Mire este hazaérünk, 
több vízzel teli vödör vár minket és egy óriási 
felismerés! Irénke kér minket: legyünk türelem
mel, nem tud szállodai szobát találni, mert holnap 
jön apápa és minden hely foglalt. Váljunk reggelig, 
és ha akkor se lesz víz, ígéri, kedvező megoldást 
talál. Edit a röhögéstől fuldokolva mondja: szóval 
nem Mr Papp, hanem a PÁPA jön! Csak annak a 
drága Hanickának olyan volt a kiejtése, hogy több
szöri rákérdezés után is Edit „Papp-ot” értett. Meg
úsztak! Nem kellett a szobán osztozni Pistával... 
Az ötödik nap reggelén a falakban gurgulázó víz
vezeték hangjára ébredtünk. Rohanás zuhanyozni, 
fejet mosni!
Az eddigi napsütésnek vége, esik az eső. Alkalmas 
idő könyvtárlátogatásra. Mrs. Mareeková kedves, 
fiatal teremtés, saját autójával visz minket 6. kerü
leti, zöldövezeti könyvtárába. 80-100 m2-es lehet, 
felnőttek és gyerekek egyaránt látogatják. Szomba
ton zárva van, csak miattunk jött be Veronika. Míg 
a magnókazetták és a könyvek között bogarászunk, 
ő  török kávét (jaj!) készít az ízléses konyhában. 
Finom szedertortát kapunk mellé. Veronika motoz 
a táskájában, majd egy két oldalas kiselőadást húz 
előHrabalról, amit németül fel is olvas. Edit rejtett 
értékei törnek elő, fordít. Közben alig tudjuk
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visszatartani a kibuggyanni készülő nevetést, a 
helyzet komikuma miatt. Szemerkélő esőben indu
lunk útnak a Brevnov-i kolostor felé. Valahogy 
hátulról cserkésszük be, bokáig sárosán, de megéri. 
A látvány is gyönyörű, de az esti beszélgetés során 
kiderül, hogy be se juthattunk volna, mert a pápát 
várták oda és szigorúan ellenőrizték, lezárták. 
Ennyit a biztonsági intézkedésekről!
A hatodik, egyben az utolsó nap délelőttjén, sétánk 
során - mintegy véletlenül - sikerül 2 méterre meg
közelíteni a pápamobilban mosolygó, integető II. 
János Pált. Edit szeme könnyes a váratlan megtisz
teltetéstől, ezt se gondoltuk volna, amikor Pestről 
elindultunk...
Délután még eszünk egy moravski vrabecet (mor
vái veréb),‘enélkül nem szabad elmenni Prágából,

mert azt sértésnek veszik. Sajnos a kora esti órák
ban már annyira esik az eső, hogy bármennyire is 
szeretnénk, nem tudjuk bejárni (még utoljára) ked
venc helyeinket.
A prágai pályaudvaron negyedannyi gyanús alak 
sincs, mint a Keletiben, mégis párosával cirkálnak 
a fekete ruhás, snájdig rendőrök. (Lehet, hogy ezért 
nincs?) Az éjszakai bódult félálom után ragyogó 
napsütésben érkezünk a magyar határhoz, minde
nütt harsány zöld és virágzó fák. A Keletiben már 
messziről látom a fiamat, amint szerelmesen bók
lászik oldalán a barátnőjével, még véletlenül sem 
venné észre integetőkezem. Lemondóan leemelem 
a mázsás táskát (a neki cipelt sörökkel) és lekászá
lódom a vonatról. Itthon vagyok.

Szabó Ervinné/Tenta Ágnes
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EZ TÖRTÉNT...

Az történt, hogy az áprilisi szám Ez történt... rovatának első információs oldala kimaradt a szerkesztett 
Híradóból! Hogy ez hogy történt...? Mindenesetre jelen számban pótoljuk a hiányt abban a reményben, 
hogy legalábbis megértésre találunk a kollégák körében, (a szerkesztőség)

Ez történt (még március-áprilisban)
Hiba csúszott az 1996-os jelentésbe. Valószínűleg a két Csaba zavart meg bennünket u.i. Toldi Csaba 
könyvtárának rendezvényeit véletlenül rákoscsabai rendezvényeknek tüntettük fel. Bocsánat.

Március végén Boros Péter MDF-es képviselő és felesége, április elején Török András a Nemzeti 
Kulturális Alap elnöke és családja volt örökbefogadó vendégünk.

Március 20-tól április 16-áig volt megtekinthető Kőbányán Kecskeméti Kálmán: Arcok feketén-fehéren 
című kiállítása, melyet a Költészet Napja alkalmából rendeztek a Petőfi Irodalmi Múzeum támogatásával. 

Március 24-én az Intézeti Tanács tagjai a II. számú régió könyvtárait látogatták végig.

A Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy a Rottenbiller utcai könyvtárral közösen tavaszi előadásso
rozatot szervezett; március 25-én Pók Lajos tartott előadást, április 22-én Őrt János, május 20-án 
Huzella Péter lesz a vendégük.

Március 26-án a kispesti könyvtárban találkoztak a CD-ROM-ot kölcsönző könyvtárak képviselői, ahol 
a legújabb kiadványokat tekinthették meg.

Április 2., 3., 4-én „Szigetek és hidak” címmel rendezte meg a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) az 
első olvasáskongresszust Szegeden. A Társaság célkitűzéseinek megfelelően a kongresszus témái az 
olvasást minden dimenziójában igyekeztek felölelni: az olvasás tanítás- és tanulás, az értő olvasás, az 
egyes társadalmi rétegekré jellemző olvasási szokások, a gyógyító olvasás kérdései éppúgy helyet kaptak 
a programban, mint a tankönyvek, a gyermekirodalom, a műfordítás vagy az informatika olvasással 
kapcsolatos problémái. A különböző tudományterületek és intézmény típusok jeles hazai és külföldi 
képviselői mellett a főiskolai és egyetemi hallgatók, a jövő szakemberei is bemutatkoztak. Az összejövetel 
„beszélgető” vendége volt Lázár Ervin és Vathy Zsuzsa. A tanácskozás plenáris ülésen, szekciókban, 
illetve műhelyekben folyt, a rendezvényt Ópusztaszer meglátogatásával zárták. Intézményünket a Családi 
Könyvtári Műhely és a Gyermekkönyvtári Műhely küldöttséggel képviselte, dr. Bartos Éva és Fridrich 
Enikő pedig előadóként is közreműködtek.

A XXIII. Országos Diáköri Konferencia április 2-4-ig volt Szekszárdon. Munkatársunk Békési Ilona: 
Nőegyletek a dualizmus kori Magyarországon címmel, a Könyvtártudományi Szekció ülésén szerepelt.

A Magyar Könyvtáros Egyesület és a FSZEK közös rendezvénye „Nézzem? Hallgassam? Olvassam?” 
újabb dokumentum típusok a könyvtárban, témakörben a központi könyvtárban tartotta összejövetelét, 
melyről részletes beszámolót is olvashatnak ebben a számban.

- Kuli Ágota az I. kerületi Krisztina körúti könyvtár munkatársa nyugdíjba vonulása alkalmából megkapta 
az aranygyűrűt. Gratulálunk!

- Április 25-én Dombach Alajos, az SZDSZ országgyűlési képviselője Eötvös József, Okudzsava és 
Eötvös Károly műveket fogadott örökbe.
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- Az Intézményi Tanács tagjai április 28-án az észak-pesti régió könyvtárait látogatták meg.

- Április 29-én a Mikszáth Kálmán születésének 150. évfordulójára meghirdetett országos rajzpályázat 
díjkiosztására és a müvekből készült pályamunkák kiállítására került sor a BMK-ban.

- Harmincöt svéd közművelődési könyvtáros kereste fel 1997. május 5-én a központi könyvtárat, s három 
csoportban a kispesti, az angyalföldi, az újpesti, a Kertész utcai és a Liszt Ferenc téri könyvtárakat. A 
tanulmányutat Gulyás Miklós, a stockholmi Városi Könyvtár munkatársa szervezte, aki egyébként 
valamikor az óbudai könyvtárunk olvasója volt.

- Május 8-án tartotta előre hozott júliusi programját a Napsugár Nyugdíjas Klub, amelynek Földi Ottó, 
a Magyar Rádió nívódíjas bemondója, a Szieszta c. műsor vezetője volt a vendége.

- Hatvan testvérvárosából, a hollandiai Maasluisból látogatta meg könyvtárunkat a tárat működtető 
alapítvány elnöke, Co Visser és a könyvtár igazgatója, Hanie Bonsing. Vendégeinket elkísérte Hatvan 
alpolgármestere, Farkas Kálmánná és Kocsis István könyvtárigazgató is.

- Március 12. és 17. között két prágai kollégát láttunk vendégül, akik a központi könyvtáron kívül 
Csepelre és az észak-pesti régióba is ellátogattak.

- A Napsugár Nyugdíjas Klub májusi találkozójára 15-én került sor - ifj. Nagy Zoltán, a Magyar Operaház 
vezető szólótáncosa és Pfeifer Gyula, az Operaház karnagya volt a vendégük. A nagysikerű Makrancos 
Kata előadásról beszélgettünk, miközben Pfeier Gyula pianínón improvizált, ill. videorészleteket láthat
tunk az operaházi előadásból.

- Megállapodást kötött a Fővárosi Oktatástechnológiai Központ (FOK) és a FSZEK észak-pesti régiójá
nak igazgatója hosszabb távú együttműködésre, melynek keretében a FOK referencia anyagot - minden 
általa közzétett tanulócsomagból 1-1 bemutató példányt - bocsát az együttműködő könyvtárak használói 
részére.

- A Vízivárosi Olvasóteremben június 11-én 17 órakor az Ünnepi Könyvhét alkalmából Pályi András 
mutatja be Balassa Péter: Nádas Péter c. monográfiáját. A rendezvényen a szerző is részt vesz.

A Zenei Gyűjtemény telefonszámai:

osztályvezető: 266-7874,165-ös mellék
feldolgozás: 165-ös mellék
kölcsönzés 251-4768 (XIV. Ilkau. 36.)

(A FSZEK telefonkönyvében hibásan jelent meg.)
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MÉG ÉLEK!”

Amióta mentálhigiénés gyűjteményem megszüle
tett, azóta számosán kerestek meg; hol szakdol
gozatokhoz, vizsgákhoz adtam anyagot, hol a 
baráti körben felmerült addikciós problémák meg
oldásához kutattunk fel szakirodalmi segítséget, de 
jelentkezett a VOV (= válást okozó vírus) feltalá
lója is, hogy munkásságát illesszem be az anyagba, 
mivel az egyértelműen összecseng gyűjtólíöröm- 
mel és véleményemmel.

A LÉLEK-HANG EGYESÜLET 
SZERETETTEL MEGHÍVJA 
„LONDON DILIS SZEMMEL” CÍ
MŰ FÉNYKÉPKIÁLLÍTÁSÁRA, 
MELYET AZ ALMÁSSY TÉRI 
SZABADIDŐ KÖZPONT KÁVÉ
ZÓJÁBAN 1997. ÁPRILIS 5-TŐL 
EGY HÉTIG TEKINTHET MEG.

Ám mindezeken túltesz a Lélek - Hang Egyesület 
jelentkezésének kuriozitása. Ők nem felhasználni, 
de gazdagítani jöttek, hozván az általuk összegyűj
tött irodalmat, mely segíteni hivatott leendő és 
gyógyult pszichiátriai betegeken akár az elkerülés
ben, akár a túlélésben. Mert erről szól az ő és a mi 
kisjátékunk: hogyan lehetséges megelőzni a prob
lémák kialakulását, és hogyan, mivel lehet pótolni 
rehabilitációs rendszerünk foghíjait.
Megtiszteltetésnek éreztem, hogy eddigi munkám 
és hozzáállásom révén méltónak találtak engem, az 
„egészségest” arra, hogy gondozzam féltve őrzött 
kincseiket, valamint alkalmasnak a környezetet, a 
Krisztinavárosi Könyvtárt, hogy itt tartsák meg 
találkozójukat az Egészségügyi Főiskola hallgató
ival.
Orvos-beteg kapcsolatot sokféleképpen lehet értel
mezni. De jó orvos csak az lehet, aki nemcsak 
betegei révén, de betegeitől is képes tanulni, ám 
kevés az a páciens, aki önként felajánlja tudását 
hasznosításra gyógyítójának.

Ez a ritka eset fordult elő a Lélek - Hang Egyesület 
és a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem 
Egészségügyi Főiskolai Karának találkozásakor. A 
kontaktusfelvételt a főiskolai oktatók arra szánták, 
hogy a leendő szakképzett ápolók és ápolónők az 
„életben” is lássanak néhány gyógyult skizofrén 
beteget; felmérhessék, képesek-e foglalkozni ve
lük, lelkileg elviselik-e a betegség-szindróma ter
hét. Ám ezek az elmeosztályokat megj árt, a kórházi 
állapotokat az utolsó bugyorig ismerő, saját prob
lémájukat szakirodalomig áttanulmányozott embe
rek megfordították a tananyagban előírt szerepeket. 
Oktatókká léptek elő, akik alternatívákat is képesek 
nyújtani a magyar pszichiátriai rendszer sémáival 
szemben. Betegségük jellegénél fogva, valamint 
fellázadva a személyesen megtapasztalt, sebeket 
ütő állapotok, módszerek ellen, gyógyult betegek 
önsegélyező egyesületeként veszik fel a harcot sa
ját és betegtársaik ellátásának, helyzetének jobbí
tásáért.
Nem vagyok gyógyító, de én is gazdagodtam, mert 
jó könyvtáros is csak az lehet, aki a kérdésekből is 
tud tanulni.

Kapuvári
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EGY NYUGDIJASBUCSUZTATO MARGÓJÁRA...

Kedves kolléganőnket, Kuli Ágit búcsúztattuk, aki lassan megkezdi jól megérdemelt pihenését; nyugdíjba 
vonul.
Azt hiszem kevesen vannak már a pályán hozzá fogható egyéniségek, ők az utolsó bölények, akik a 
könyvtárosi hivatást rangra emelték. Ők azok, akik a zárt polcos könyvtártól a korszerű nagykönyvtárig 
sokféle munkaterületen bizonyítottak, de egy mindenkor közös vonásuk maradt; ez pedig az 
olvasócentrikus szemlélet, az olvasó kérésének maximális kielégítése, az adekvát irodalom felkutatása. 
„Ezért vagyunk, ezért fizetnek” - szokta nyugtázni fentieket Ági. De mi valamennyien tudjuk, hogy 
hányféleképpen lehet a mindennapok helyzeteit áthidalni, kifogásokat keresni, sőt szemrebbenés nélkül 
féligazságokkal érvelni.
Aki 35 éven keresztül ilyen szinten szolgál (csak ez a fajta viselkedés nevezhető annak) az bizony elfárad. 
Joggal érzi majd a könyvtárunkat használó közönség („ hál’Istennek sokan vannak”) is, hogy valami 
megváltozott. Pedig nagyon igyekszünk; a tőle megszokott igényes munkavégzést, a napi készenlétet és 
a toleranciát tovább örökítjük; Ági hiányát magunkban így nyugtázzuk.

- Karakó -

SZEMÉLYI HÍREK

Kinevezés

Nagy Anna (Számtógépesítési osztály) osztályvezetői megbízást kapott.

Nyugdíjbavonulás

Kuli Ágota főkönyvtáros (2. régió), Waldigbrett Róbertné könyvtárasszisztens (6. régió).

Kilépő

Sólyomné Molnár Lidia könyvtáros (5. régió).

Újszülöttek

Popovicsné Nagy Ildikónak (Számviteli osztály) Gábor József nevű kisfia, Körmendiné Jakub Ágnesnek 
(3. régió) Nóra nevű kislánya született.

A szülőknek és a babáknak jó egészséget kívánunk!

Pobori Ágnes felelős szerkesztő
Gujgiczer Imréné, Havas Katalin, 

Hucskóné Kovács Mária, Kapuvári Zsuzsa, 
Szatmári Istvánná, Szecsei Lászlóné 

Vargáné Vida Emília 

Felelős kiadó: Kiss Jenő főigazgató

Megjelenik havonta
Ára: 10.- Ft. Előfizetési díj egy évre 120.- Ft. 

Készült a FSZEK Nyomdájában 
Táskaszám: 97/Í70T  

Eng.szám: III/UHB/30/1981 
1SSN0139-1914 

Felelős vezető: Mogyorós Károly


