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Egyre többször lehet találkozni könyv-
tárunkban egy új betűszóval, a WPR-rel. 
Feloldása: a Wenckheim-palota rekonst-
rukciója, vagyis a FSZEK központi könyvtá-
ra épületének restaurálása és bővítése 
annak érdekében, hogy az immár évtize-
dek óta napirenden lévő elhelyezési gon-
dok huzamos időre megnyugodjanak. 

Az 1997-es évről szóló jelentésünk még 
csak arról számolt be, hogy a Fővárosi 
Közgyűlés benyújtotta pályázatát, hogy 
elnyerje az Országgyűlés címzett támoga-
tását a FSZEK központi könyvtára rekonst-
rukciójához és bővítéséhez. Az év első ne-
gyedében pozitív döntés született javunk-
ra, s megindulhatott a tervező munka kö-
vetkező szakasza: most már az anyagi fe-
dezet birtokában a kiviteli tervek elkészí-
tése került napirendre. A Fővárosi Közgyű-
lés is elfogadta a 3 milliárdos beruházás 
célokmányát, s könyvtárunkat bízta meg a 
beruházás lebonyolításával. Ez óriási mun-
kát jelent, de érdemes volt elvállalnunk, 
mert reményeink szerint jelentős megta-
karításokat érhetünk el. 

Először a főigazgató ejtette ki száján a 
WPR-t, s mindjárt létre is hozta a WPR mun-
kacsoportot is. A munkacsoport egy állandó 
magbői áll (a főigazgató-helyettes, a gazda-
sági igazgató, a központi könyvtár vezetői, 
a műszaki osztály és az üzemfenntartási 
osztály vezetője, s természetesen és min-
denekelőtt a tervező építész és a belsőépí-

tész), amely azonban szükség szerint to-
vábbi szakértőkkel, közreműködőkkel 
egészül ki. A munkacsoport minden héten 
kedden 13 órakor találkozik a Pálffy-palota 
második emeletén lévő teremben, s általá-
ban négyig, fél ötig tárgyalja és vitatja a 
tervezéssel és felkészüléssel kapcsolatos 
kérdéseket. 

A tervtanulmányok, betelepítési javasla-
tok, működési leírások folyamatosan -ké-
szülnek, módosulnak, véglegesülnek, s egy-
re testesebb dossziét töltenek meg. A 
Könyvtári Híradó szerkesztősége úgy gon-
dolta, hogy közérdekű ügyről lévén szó, a 
könyvtár nyilvánosságának joga van a fo-
lyamatos tájékoztatáshoz a tervező munka 
állásáról. Ezért a következő számokban ál-
landó rovatot nyit ezzel a céllal, ugyanak-
kor felszólítja a könyvtár munkatársait, ha 
bármilyen észrevételük van a tervekkel és a 
felkészüléssel kapcsolatban, hozzák nyilvá-
nosságra a Könyvtári Híradóban, vagy 
közöljék közvetlenül a WPR munkacsoport 
vezetőjével, Papp Istvánnal. Egyébként az 
építészeti és berendezési tervek, tervta-
nulmányok stb. nála tekinthetők meg. Ezen 
túlmenően pedig a WPR munkacsoport szí-
vesen lát minden érdeklődőt rendszeres 
ülésein, s örömmel vesz minden észrevé-
telt. 

Az első alkalommal a tervező munka állá-
sáról számolunk be. 

WPR = Wenckheim-palota 
rekonstrukciója 

( 1. ) 



Az év eleje óta folyó konzultációk nyo-
mán a befejezéshez közeledik az építészeti 
terv véglegesítése. Ez már számol a meg-
lehetősen bonyolult épületgépészeti kö-
vetelményekkel, a lokális számítógépes és 
telekommunikációs hálózattal, a szakmai 
program módosulásaival, s a belsőépíté-
szeti igényekkel. Ezzel egyidejűleg készül a 
bebútorzási terv, amely lehetővé teszi, 
hogy részleteiben is megtervezzük az 
egyes helyiségekben, terekben folyó tevé-
kenységet, kialakítsuk a bennük elhelye-
zendő állomány kontúrjait, a felszerelés-
sel, berendezéssel szemben támasztott 
követelményeket. 

Hamarosan elkészül a Baross utcai épü-
let bontási terve, hogy az ősz folyamán 
megtörténhessék az első lépés, az épület 
lebontása, sőt esetleg megkezdődhessék 
az új szárny alapozása is. Maga az építke-
zés két ütemben bonyolódik le. Először a 
Baross utcai új épületet húzzuk fel és a 
Reviczky utcai meglévő épületet újítjuk 
fel. Ahhoz, hogy ez az épületegyüttes mű-
ködőképessé váljék, szükség van a 
wenckheim-palota összekötő szárnyának 
az átépítésére is. így ide költözhet a 
könyvtár, amíg lebonyolódik a 
wenckheim-palota egészének a restaurálá-
sa. Reményeink szerint csak addig a né-
hány hónapig kell szüneteltetnünk szolgál-
tatásainkat, amíg az összekötő szárny el-
készül, valamint a végleges helyre való 
költözés időtartamára. 

AZ új épület nemcsak építészeti kérdé-
seket vet fel. sokkal fogósabbak a techno-
lógiai, a munkaszervezési problémák, hi-
szen nem egyszerűen csak egy kedvezőbb 

színtér megteremtése a cél, hanem a mű-
ködés, a szolgáltatások korszerűsítése is. 
Ezért a tervtanulmányok egyaránt foglal-
koznak az épített környezettel, a bútor-
zattal, a berendezéssel, de a könyvtár-
technológiával is. Ráadásul e tervtanulmá-
nyok maguk is fejlődnek, tehát nem úgy 
kell elképzelni őket, mint egy-egy szakiro-
dalmi dolgozatot, hanem inkább mint egy-
egy téma, egy-egy feladat egyre részlete-
zőbb, egyre gazdagabb kifejtését, meg-
tervezését, ami az épület megvalósulásá-
val párhuzamosan halad előre. 

Eddig a következő témákban indult el a 
tervező munka. 

Építészeti kérdések: a könyvtári tevé-
kenységek színhelye, az építkezés ütem-
terve, az ideiglenes betelepülés az első 
szakasz végén. 

Technológiai kérdések: a raktári állo-
mány betelepítése, a lokális számítógépes-
telekommunikációs hálózat kiépítése, az 
olvasói terek és a raktárak kapcsolata, biz-
tonságtechnika. 

Terek és szolgáltatások: Budapest Gyűj-
temény, agóra és közhasznú információ, 
olvasótermek (általános tájékoztatási, tör-
ténelmi, művészeti, földrajzi, szociológiai, 
társadalomtudományi, irodalmi), folyóirat-
olvasó, gyerekrészleg, szabadpolcos köl-
csönző, irodai övezet. 

Előkészületi munkák: PR-koncepció, ret-
rospektív katalóguskonverzió, folyóirat-
kivonás. 

papp István 

A számítógépes kölcsönzés 
a Kelenvölgyi Könyvtárban 

A Könyvtári Híradó előző számában Pobori Ágnes számolt be a könyvtár telematikai fej-
lesztésére alakult munkacsoport tevékenységéről. írásunkban — az ott leírtakhoz kapcso-
lódva — a gyakorlat oldaláról szeretnénk beszámolni a TEXTUB-bel történő számítógépes 
kölcsönzés első tapasztalatairól. 

A Xi/4-es Kelenvölgyi Könyvtár 1997 februárjában új épületbe költözött. A megnyitást 
megelőző állományellenőrzés és a könyvek tartalmi felülvizsgálata után szinte „adta magát", 
hogy a mi régiónkban elsőként itt történjen meg az állomány honosítása, és ezt követően 
elkezdjük a kölcsönzési modul tesztelését is. Emellett szólt az is, hogy kis állományú (kb. 



8000 kötet), olvasószámú könyvtárról van szó, ahol a teszteléssel párhuzamosan a hagyomá-
nyos kölcsönzés is folytatható. A honosítás 1997 nyarán készült el, a kölcsönzési program 
1998 elején került a számítógépbe, majd az adatok bevitele, s némi próbálgatás után 1998. 
május közepén beindult a számítógépes kölcsönzés. 

Az alábbiakban az ezzel kapcsolatos munkafolyamatokat szeretnénk lépésről lépésre be-
mutatni: 

1. a honosítás 
2. az olvasók adatinak bevitele 
3. a kölcsönzési paraméterek meghatározása 

1. A honosítás 
A honosítás olyan munkafolyamat, amely során valamely könyvtár könyveit ellátjuk az 

adott könyvtár vonalkódjával, és hozzárendeljük a TEXTUS adatbázis megfelelő rekordjához. 
A vonalkód lesz a példány azonosítója. 

A hozzárendelés egy ún. Beviteli ablak mezőinek kitöltését jelenti. A beviteli ablak mezői 
közül az alábbiakat töltöttük ki: 

• azonosító (a könyvben szereplő vonalkód) 
• leltári szám 
• kötet 
• ár 

• bekerült (a honosítás dátuma) 
• rendszer megjegyzés 
A tulajdonképpeni hozzárendelés a kötet mezőben történik, ahol a kötet címe alapján az 

index segítségével lekeressük az adott kötetre vonatkozó rekordot. Beválasztjuk a Beviteli 
ablakba, s ezzel megtörtént a hozzárendelés, hiszen egy egyedi azonosítóval rendelkező 
könyvhöz hozzárendeltük a könyv bibliográfiai leírását tartalmazó adatsort (rekordot). A 
Rendszer megjegyzés mezőben a példánnyal kapcsolatos bármilyen megjegyzés tehető. Mi a 
felnőtt szépirodalom, felnőtt szakirodalom, gyermek szépirodalom, gyermek szakirodalom, 
kézikönyvtár megkülönböztetést tettük. 

2. Az olvasó adatainak bevitele 
A már beiratkozott olvasók adatainak — visszamenőleges — rögzítése az ún. Beviteli ab-

lakban történik. Az ablak mezői a következők: név, azonosító, születési hely és idő (ezek a 
kötelező adatok), anyja neve, szem. ig. száma, leánykori név, neme, állandó cím, telefon-
szám, munkahelye, foglalkozása, a beiratkozás dátuma, érvényessége, kategória, jótálló, 
megjegyzés. Az azonosítót tartalmazó vonalkód természetesen rákerül az olvasó kölcsönzési 
jegyére. Az új beiratkozókat nem ebben az ablakban lehet bevinni, hanem a beiratkozás 
menüből választhatóban, ahol a gép automatikusan adja a beiratkozási és a tagsági érvé-
nyességére vonatkozó dátumot. Kissé zavaró, hogy a két ablak mezőinek sorrendje nem 
egyezik meg. 

3. A könyvtári adatok bevitele, 
hozzáférési paraméterek meghatározása 
A hozzáférési paraméterek meghatározhatók általában, a könyvtár egészére vonatkozó-

an, de szükség szerint a könyvtári állomány és az olvasók típusai szerint is. A hozzáférési 
paraméterek beállításával a könyvtár használatának feltételeit határozhatjuk meg. 

Jelenleg könyvet, videókazettát, időszaki kiadványt kölcsönzünk. Ezekhez határoztuk meg 
a hozzáférési paramétereket, melyeket az alábbi ablak kitöltésével lehet megadni: 



beiratkozási díj: Ft érvényességi idő: ....nap 
kölcsönzés: kölcsönözhető ...db Időtartam: ...nap 
kölcsönzési díj: ....Ft késedelmi díj: ....Ft/db 
letét: ....Ft/db hosszabbítás (max.): ...alkalom intervalluma: ... nap 
felszólítás: (max.): ....alkalom periódus: ....nap 
könyvtárközi küldés díja: ....Ft/db 
előjegyzés díja: ....Ft/db érvényessége: ....nap 
A paraméterek megadása a FSZEK Kezelési és ügyviteli szabályzata alapján készült, ezeket 

csak egyszer kell bevinni, s az esetleges változásoknak megfelelően módosíthatók. 
Az olvasók típusait maga a könyvtáros határozhatja meg. A következő olvasói kategóriá-

kat alakítottuk ki: dolgozó; főiskolai és egyetemi hallgató (jótállóval); egyetemi és főiskolai 
hallgató (jótálló nélkül); könyvtáros; középiskolás (16 év alatt); középiskolás (16 év fölött); 
munkanélküli; nyugdíjas; nyugdíjas (70 év felett); tanuló. 

A könyvtáros maga döntheti el, milyen részletesen kívánja feltüntetni olvasótípusait. 
Az olvasói kategóriákhoz rendelt hozzáférési paraméterek legfontosabb eleme a beirat-

kozási díj, ami kategóriánként változó. A többi elem a könyvtár használatára, a kölcsönzésre 
vonatkozik (a beiratkozás érvényességi ideje, kölcsönzési idő, maximálisan kölcsönözhető 
dokumentumok, előjegyzés, hosszabbítás stb.). 

A meghatározott olvasói és állománykategóriákat és a hozzárendelt paramétereket a gép 
rögzíti, és a kölcsönzés során ezeket érvényesíti. 

Mire használhatjuk a kölcsönzési programot, mit kereshetünk benne? 
Kölcsönzés 
A kölcsönzési modulból csak a könyvekre vonatkozó részt volt módunkban kipróbálni. A 

vonalkód leolvasóval beolvassuk az olvasó azonosítóját, s megjelenik a kölcsönzési ablak, 
melynek adatai: 

az olvasó neve azonosító 
születési hely születési idő 
kategória érvényes 
tartozás példányszám: max. aktuális 
Ha az olvasó nem hozza el az olvasójegyét, akkor nem sokkal könnyebb a dolgunk, mint a 

hagyományos kölcsönzési rendszerben, ugyanis többlépcsős kereséssel tudjuk csak meg-
nyitni az olvasó kölcsönzési ablakát: ki kell lépni a kölcsönzésből, átmenni az olvasók nyil-
vántartása menübe, itt az olvasó neve alapján visszakereshető az azonosító (ezt föl kell je-
gyezni!), visszamenni a kölcsönzés ablakba, beírni manuálisan a vonalkódot, s így megkapjuk 
az olvasó kölcsönzési ablakát. A Számítógépes osztálytól ígéretet kaptunk, hogy ezt a vissza-
keresést egyszerűsíteni fogják. 

Mire figyelmeztet a gép, ha belépünk az olvasó kölcsönzési ablakába? Jelez, ha az olvasó 
tagsága lejárt; jelez, ha az olvasónak tartozása van (pontosan megadja a késedelmi díjat is). 

Maga a kölcsönzés roppant egyszerű: a könyv azonosítóját be kell olvasni a Példány me-
zőbe, és kész. A visszavétel is hasonlóképpen történik, át kell lépni a visszavétel ablakba, 
ahol megjelennek a kikölcsönzött mű(vek) adatai, a lejárati dátum (ENTER-rel előhívható!) 
Ezután a visszahozott könyv azonosítóját kell beolvasni, s a gép máris törli a kikölcsönzött 
művek sorából. 

Hosszabbítás 
Ez egy kicsit bonyolultabb a kölcsönzés — visszavételnél, mert a gép nem hosszabbít au-

tomatikusan, csak az aznap kikölcsönzött könyvekhez rendeli az új lejárati dátumot. A hosz-
szabbítást példányonként kell elvégezni, a megfelelő vonalkód beírásával; itt egyszerűbb a 
dolgunk, nem kell másik ablakban keresgélni, hiszen az adat ott szerepel a visszavétel ablak-



ban, csak le kell másolni. Másik megoldás, ha a Hosszabbítás menüpontot választjuk, itt nem 
kell beírni adatokat, csak a Hosszabbít parancsot választani, hátránya az, hogy ehhez a mű-
velethez ki kell lépni a kölcsönzési ablakból; majd a hosszabbítás után újból vissza, ha az ol-
vasó kölcsönözni Is akar. 

Előjegyzés 
Ha egy olvasó keres egy bizonyos könyvet, az adatbázisból ki tudjuk keresni, hogy a 

könyv szerepel-e a könyvtár állományában. Ha igen, akkor visszatérve a kölcsönzés menübe, 
a találati halmazból választjuk kölcsönzésre. A gép jelzi, hogy a kért könyvpéldány jelenleg 
nem kölcsönözhető, s megjelenik választható parancsként az Előjegyzés. Ennek választásával 
a gép rögzíti az előjegyzést. Az előjegyzéseket nyilvántartja az olvasó, a kért mű és az elő-
jegyzés dátuma alapján. Ha az olvasó megérkezik, a már sokat emlegetett kölcsönzési abla-
kából csak az tudható meg, hogy az illetőnek hány darab előjegyzése van, itt nincs utalás a 
műre, időpontra, AZ Előjegyzések keresése menüpontot választva kapunk felvilágosítást ar-
ról, hogy milyen előjegyzéseket vettünk föl (visszakereshető az olvasó neve, a kért mű és az 
előjegyzés dátuma alapján). Ha az adott mű felől közelítjük meg a kérdést, akkor választ ka-
punk, hogy ki kölcsönözte ki, mikor, meddig szól a kölcsönzés, s az előjegyzés(ek)re vonat-
kozó adatot is közöl (az olvasó nevét). Az előjegyzésnél derült ki számunkra, hogy mennyi e 
át kell gondolni a hozzáférhetőségi paramétereket. Ugyanis az állománynál, a könyvre vo-
natkozó paramétereknél szerepel az előjegyzés érvényességi idő, mi megadtunk két hetet a 
könyv beérkezésétől ill. a kiértesítéstől számított két hétre gondolva, de a gép az előjegyzés 
felvételétől számítja az érvényességi időt. Tehát ezt a paramétert módosítani kell 
(szerencsére ilyen javításokra, változtatásokra van lehetőség), de kérdés, hogy határozhatjuk 
meg egy konkrét intervallummal, hiszen a visszahozatal nem pontosan kiszámítható 
(hosszabbítás, késés). 

Egy adott példány kölcsönzésének le keresése 
Minden könyvtáros vágya, s legfontosabb elvárása a számítógépes kölcsönzési nyilvántar-

tással szemben, hogy meg tudja mondani, hogy egy konkrét kikölcsönzött mű kinél van, s 
mikor kell visszahoznia. Erre a kérdésre egészen egyszerű módon választ ad a TEXTLIB prog-
ram: az általános keresésben ki kell keresni a művet, kijelölni a példányai mezőt (itt szerepel 
az adott mű azonosítója — vonalkódja -, ha több példány van akkor több), majd az ALT F9 
billentyű lenyomásával megnyitni a példány ablakot (ez megegyezik a honosításkor használt 
ablakkal), kinagyítani, s máris megjelennek a kölcsönzésre, előjegyzésre vonatkozó mezők, A 
gond csak akkor van, ha a mű nincs a polcon, s a számítógép szerint nincs kölcsönözve (erre 
mondták azt a szolnoki könyvtárosok, hogy a TEXTLIB program használata nagy fegyelmet és 
pontosságot követel meg a könyvtárostól.) 

Statisztikai adatok 

Kölcsönzési statisztika 
Egy adott időintervallum meghatározásával mutatja az összforgalmat (kölcsönzés, 

visszahozatal), olvasói kategóriánként és dokumentumtípusonként megadja a kölcsönzések 
számát. 

A kölcsönzési statisztika nem egyezik meg a Munkanapló adataival, ezt is érdemes lenne a 
gyakorlathoz igazítani. 

A program nem tudja kimutatni a beiratkozott olvasók számát és megoszlását olvasói ka-
tegóriánként. 

Egyéb statisztikai adatok 
- kölcsönzések keresése: a számítógéppel regisztrált kölcsönzések visszakeresése az olva-

só neve, a kölcsönzés dátuma, a visszavétel dátuma szerint; 
- előjegyzések keresése: az előjegyző neve, a dokumentum, az előjegyzés dátuma alapján; 
- tartozások keresése: az olvasó neve, a tartozás oka, a keletkezés dátuma szerint 
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Értesítés, felszólítás 
Az előjegyzett könyv beérkezésekor értesítést lehet írni az olvasónak, szabályos levél az 

olvasónak címezve, a megfelelő adatokkal kiegészítve. Hasonlóan működik a felszólítás is, a 
gép kigyűjti a késedelmes olvasókat. 

* * * 

Még csak rövid ideje használjuk a kölcsönzési modult, ezért úgy érezzük, hogy messzeme-
nő következtetéseket nem vonhatunk le, de az első tapasztalataink kedvezőek, a használata 
egyszerű, viszonylag könnyen elsajátítható (későbbiekben a szervezett formában történő 
oktatás mindenképpen szükséges lesz). És azt is elmondhatjuk, hogy a kisebb zökkenők elle-
nére, programhiba miatt nem állt a munka. 

Nagyon várjuk, hogy a teljes kölcsönzést számítógéppel végezhessük, ehhez szükséges 
még: — a nem hagyományos dokumentumok, a könyvtárközi kölcsönzésben kapott doku-
mentumok (elsősorban KESZ) kölcsönzésének megoldása; 

- rendszeres adatforgalmazás biztosítása a régióközpont és a Kelenvölgyi Könyvtár között 
(az új beszerzés adatainak folyamatos betöltése). 

A későbbiekben nem kerülhető meg annak a kérdésnek a végiggondolása sem, hogy a 
kölcsönzést elismerő olvasói aláírás hiányában hogyan járjunk el. 

Nagyon nehéz írásban bemutatni egy olyan munkafolyamatot, ami számítógéphez kötő-
dik, amit igazából látni kell, ezért mindenkit szívesen látok, akit érdekel, hogy élőben ho-
gyan működik mindez. 

Szakács Edit 

A könyvkiadás és a könyvtárak gyerekkönyv-kínálata 

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a könyvkiadás és a könyvgyarapítás 1987 és 1996 
közötti változását vizsgáltuk, az állományfejlesztés meghatározó eszközét jelentő új Könyvek 
figyelembevételével. 

A mintegy tíz esztendő alatt 172,6%-ra emelkedett az UK-ban Ismertetett könyvek száma. A 
könyvkiadás mintáit adó jegyzékek címein belül 5,9%-ról 13,0%-ra nőtt a gyerekkönyvek ará-
nya; tartalmuk szerint elsősorban az ismeretközlő művek kínálata gazdagodott. 

A nyolcvanas évek végén a hálózati könyvtárak gyarapodásából 16,0%-ot tett ki a gyerek-
irodalom, ez a megjelenő gyerekkönyvcímek százalékának majd háromszorosa. 1996-ban a gye-
rekkönyvek gyarapodási aránya kicsit kevesebb, 13,2%, egyben ugyanolyan súlyú, mint a piaci 
kínálatban elfoglalt helye. Az első időpontban tehát a gyerekkönyvek szerzeményezése felül-
reprezentált a piaci előforduláshoz képest, utóbb pedig azzal megegyező; vagyis most egy-
forma jelentőséggel esnek latba a gyerekeknek és a felnőtteknek szánt művek a beszerzés 
megítélésekor. Gyarapításunk a piaci változásokhoz igazodik, a hálózat ellátórendszere követi 

1997-ben Barczi Zsuzsa irányításával reprezentatív adatfelvétel készült a FSZEK könyvbe-
szerzéseinek összehasonlító vizsgálatához; a regisztráció során felmérték, bogy az DK ajánla-
tából (1996) mit és bány példányban szerzeményeztek könyvtáraink. Az összegzés elkészült, en-
nek egy részét - a gyermekállomány alakulását elemző adatokat - foglalta össze Barczi Zsu-
zsa a Híradó kérésére, nem kevés tanulsággal. 

Gyermekkönyvtáraink könyvkínálatáról 



a növekvő könyvtermést az olvasmányok közvetítésében, de az újdonságok jóval kevesebb 
helyen találhatók meg, mint korábban. 

1987-ben egy-egy címet átlagosan 62,5 könyvtárba, 1996-ban 14,7 helyre szereztünk be. Ak-
koriban minden új könyvből a könyvtárak kétharmadába jutott, ma az ötödébe sem. Ez a visz-
szaesés egyfelől nagyobb mérvű, mint az a bezárt, ill. átadott könyvtárak számából következ-
nék. Másfelől, csak l. és II. típusú szolgáltató egységünk kétszer annyi van, mint ahány könyvtár 
átlagosan állományába veszi az új műveket. 

A frissen kiadott könyvek a könyvtárak között erősen megosztva kerülnek hálózati állo-
mányba. 

A mértéktartás, avagy a takarékoskodás jele fokozottan mutatkozik a példányok meghatá-
rozásában. A piaci kiadványokra eső megvásárolt példány 122,9 darabról 16,1 darabra csök-
kent, egy-egy könyvtárba művenként kettő helyett 1,1 kötetre futja, így 50,9%-ról 90,9%-ra 
ugrott az egyetlen példányban vett gyerekkönyvek aránya. Az állományfejlesztés úgyszólván 
kimerül a — könyvtáranként szerényedő — féleség biztosításában; a mennyiségi igények kielé-
gítésének szempontja háttérbe szorult. 

A legkeresettebbnek vélt, legtöbb példányban beszerzett gyerekkönyvek 1987-ben: 
Tuba z.: vízinövények /199 pld./, Korudziev, D.: Padláskaland /150 pld./, Magyar K.: Jeripusz 

/141 pld./, Padisák M.: Kanóc, az életművész /134 pld./, Lupatelli, A.: sportoló állatvilág /125 
pld./; 

...és 1996-ban: 
Übelacker, E.: Csillagképek és csillagjegyek /53 pld./, Bohera, C.: A kollázs /48 pld./, Vivian, 

Ch.: Robin Hood /48 pld./, Fehér K.: Hetedhét tengeren /44 pld./, Freixenet, A.: A mozaik /42 
pld./. 

AZ adatok magyarázatához tartozik — a könyvkiadás oldaláról -, hogy régen az igen gyér pi-
aci kínálat miatt az ellátás óhatatlanul magasabb példányszámot követelt, ill. engedett meg. 
(Változatlan piaci körülményeket feltételezve, vagyis az egykori címek mennyiségét állandónak 
véve is csökkent volna, mégpedig a kétharmadára a megjelenő gyerekkönyvek beszerzési ará-
nya.) Mindazonáltal a könyvkiadás fellendülése nem mentség, éppenséggel kötelezettség a 
könyvtárak számára, különösen az intézményi célkitűzésekben kiemelt feladatként szerçplô 
gyerekszolgálat esetében. 

Az ellátottság oldaláról mérlegelendő, hogy egy évtizeddel ezelőtt valamelyes 
túlszerzeményezés történt, legalábbis erre utalnak a gyarapítás utáni két év alatt egyszer sem 
kölcsönzött kötetek. Továbbá az is, hogy időközben csökkent a használók száma, a 14 éven 
aluli beiratkozott gyerekeké a felére; a gyerekkönyv-gyarapítás értékelésekor azonban nem 
vonhatunk párhuzamot a korcsoport egészével, mivel érdeklődésük a gyerekirodalomnál sok-
kal szélesebb körre terjed ki. Az ellátottságra vonatkozó becslések helyett nézzük a tényleges 
adatokat: a hálózati könyvgyarapodás a tárgyévi minisztériumi statisztikai jelentések szerint 
62,2%-ra apadt, a beiratkozott könyvtártagoké 80,0%-ra esett vissza. (Az elmaradásokból kb. 
tíz-tíz százalék tudható be hálózati könyvtárak megszüntetésének, ily módon a könyvgyarapo-
dás csökkenése háromszorosa a beiratkozottakénak.) 

Az ellátás lehetősége összességében rosszabb lett, a korlátozott anyagi feltételek szigorú 
válogatásra kényszerítik a gyarapító könyvtárosokat, ami igen eltérő beszerzési döntésekre 
vezet. Jelenleg a legnépszerűbbnek gondolt öt gyerekkönyvből is csak három érhető el a há-
lózat nagyobbik felében, legalább negyven könyvtárban. Még e legszükségesebbnek tartott 
gyerekkönyvekből is négy olyan, amelyekből valamely régió nem vagy egy-két helyre, míg más 
régió tíz-tizenkét egységbe vásárolt. Régiónként a címenkénti legalacsonyabb példány 1,4 da-
rab, a legmagasabb 4,0, az általános iskolás látogatók arányában mindenesetre nincs három-
szoros különbség, és múltbéli részletes statisztikai nyilvántartásaink az alsó tagozatos tanulók, 
a gyerekkönyvekben érdekeltek arányában sem valószínűsít ekkorát. 

A gyerekkönyv-gyarapítás a piaci választék könyvtári terítése alapján általában véve ala-
csony és romló színvonalú, ugyanakkor területfüggő is, ami a lakóhely vonzáskörzetére foko-
zottan hagyatkozó gyerekek könyvtári ellátásának amúgy is kedvezőtlen esélyeit helyenként 
tovább rontja. 



Barczi zsuzsa 

Konferenciáról szakmai tanácskozásra 

Látszólag két különböző tárgyú összejövetelt rendezett a magyar könyvtárosok szakmai 
szervezete; a szempontok napirendre kerülését két szekció — gyermekkönyvtáros és olvasó-
szolgálati — ítélte fontosnak. A két témakör azonban (Hátrányos helyzetű gyermekek a könyv-
tárban, ill. Központi könyvtári ellátórendszerek és közhasznú információszolgáltatás) olyan 
szakmai és ügyrendi kérdéseket foglal magába, amelyek minden könyvtárost érintenek, füg-
getlenül attól, hogy „olvasója" gyermek vagy felnőtt. Jómagam elsősorban gyermekkönyvtáros 
vagyok, mégis elmentem az Olvasószolgálati Szekció rendezvényére is, hiszen meghirdetett 
tanácskozásuk — úgy gondoltam — a gyermekszolgálatot (is) érinti. A továbbiakban erről a két 
szakmai összejövetelről kívánok beszámolni időrendben és problémacentrikusan. 

Könyvtárosaink — országos szinten 
— napi munkájuk során szembesülnek 
a ténnyel: egyre több valamilyen 
szempontból hátrányos helyzetű 
gyermek látogatja a könyvtárakat. 
Ehhez a jelenséghez kapcsolódva tar-
totta meg vitaindítóját Dr. Mihály Ot-
tó (Igazgató, OKI) az MKE 
Gyermekkönyvtáros Szekciója konfe-
renciáján (Tapolca, 1998. május 29— 
30.). Elsősorban meghatározta, hogy 
kit tekintünk ma Magyarországon hát-
rányos helyzetű gyermeknek (fiúnak 
és lánynak speciálisan), rámutatva a 
„lemaradás" és az iskolázottság közöt-
ti összefüggésekre. Felhívta figyel-
münket arra, hogy az iskolai lemor-
zsolódás ma főleg a középszintű okta-
tásban jellemző (szemben a korábbi 
általános iskolai lemorzsolódással); az 
általános iskoláknak ugyanis a „gyerek 
megtartása" alapvető (pénzügyi is) 
érdeke, így toleránsabbak a lemaradókkal szemben. Ma az iskolás korú gyermekek 30%-a minő-
sül „különlegesének — az előadó ezt a kifejezést használta a (bántóbb) „hátrányos" helyett — 
valamilyen szempontból: értelmi sérültek, etnikai hovatartozás, települési hátrányok stb. vizs-
gálatok igazolják, hogy a különlegessé Válás folyamatát (elindulását és/vagy bekerülést a fo-
lyamatba) meghatározza a könyv, valamint a szülők iskolai végzettsége, különösen az anyák 
könyvhöz való viszonya. A könyv meghatározó szerepe egyértelműen felelőssé teszi tehát a 
könyvtárost a hátrányos vagy különleges helyzetek lehetséges kompenzálásában; az általános 
állami intézkedések szükségesek ugyan a keretek körvonalazásához, de az esélyegyenlőséget 
— az előadó véleménye szerint (is) — csak személyre szabottan, konkrét esetek sorozatában 
lehet biztosítani. A jövő útja tehát a különleges helyzetű gyermekek sorsát illetően nem az 
elkülönítés, hanem a normál keretek között történő speciális foglalkoztatás, amelyből a 
könyvtár — adott színtere miatt — nem vonhatja ki magát. 

A problémafelvető bevezetőt még hat előadás követte, különböző szempontokból közelít-
ve a „különlegesség".témáját, és kapcsolódva a könyvtári munkához. 

A kaposvári megyei könyvtár gyermekkönyvtárosa, Pálné Leinberger Ágota az ún. láthatat-
lan fogyatékosságról, és kapcsolódva hozzá a siket gyermekek és fiatalok könyvtárhasználatá-



ról tartott érzelemdús (megkönnyeztető) beszámolót. Az olvasási zavarok könyvtári eszközök-
kel történő leküzdésének esélyeit taglalta Varga Károlyné (Tapolca, városi Könyvtár), aki ké-
sőbb bemutató foglalkozást is tartott ebben a témában. Hatházi csabáné könyves-kreatív já-
tékát a Down-kóros gyermekek csoportjával videófilmen láthattuk, majd egy dolgozatot hal-
hattunk a Békéscsabai Megyei Könyvtár szlovák nemzeti kultúrát hagyományozó-fejlesztő te-
vékenységéről. Az egyik legjobb és legtanulságosabb előadást szabóné Horváth Mária tartotta 
(Szombathelyi Megyei Könyvtár), a lakótelepi „bandázó fiatalok megszelídítéséről" a könyvtár-
ban. Harangozó Attiláné (Debrecen, Megyei Könyvtár) a szülők és pedagógusok bevonásának 
szükségességét hangsúlyozta a hátrányos helyzet enyhítésére szervezett könyvtári munkába; 
előadásában kiemelt szerepet szánt az ún. Játékszobának (60 négyzetméter!), amely alkalmas 
szülő és gyermek közös könyvtári együttlétére. A konferenciát természetesen fórum zárta le, 
és egy kiállítás a városi moziban (!), amely a gyermekkönyvtár életét, programjait mutatta be 
tablókon, bizonyítva, hogy „a családi jólét által kialakított magány" feloldására a könyvtár al-
kalmas lehet. 

A másik összejövetel (MKE Olvasószolgálati Szekció, Tapolca—Badacsony 1998. június 11-13.) 
mint szakmai tanácskozás, a praktikum jegyében zajlott; bevezető helyett rögtön a különböző 
ellátó rendszerek hatékonyságáról vitatkozhattunk Kertész Károly (igazgató, Tapolca Városi 
Könyvtár és Múzeum), Kiss Gábor (Igazgató, Zala Megyei és városi Könyvtár) beszámolója nyo-
mán. Az összefoglalások megegyeztek abban, hogy a központosított ellátás hatékonnyá és 
gazdaságossá teheti a tervszerű állományépítést és cserét (könyvtárközi kölcsönzés!), bár a 
más-más területi szerveződések különböznek egyrészt a szolgáltatást igénylők számában 
(résztvevők), másrészt a központosításba vont dokumentumtípusok terén. Tapolcán például 
közös ellátó rendszert hoztak létre a körhyező települések köz- és iskolai könyvtárai, az öregek 
napközi otthonai és a kórházak. Potenciálisan mintegy 25 ezer olvasót képesek ellátni közös 
szerzeményezéssel és gépkocsihasználattal, hatékonyan. Több mint félszáz település kettős 
funkciójú könyvtára hívta életre — valódi alulról jövő igényként, kezdeményezésként — a zala-
iak könyvtárhálózatát, amelynek ellátását (állományépítés, szerzeményezés, módszertan, me-
nedzsment, tanfolyamok szervezése, pályázati tevékenység stb.) egy ún. Hálózatgondozói 
Központ végzi, saját fejlesztésű szoftverük (ELKA) segítségével. Ennek ellentéteként fogható 
fel a FSZEK Központi Ellátó szolgálata, amely a központi vezetés akaratából, központi osztály-
ként szerveződött meg 1987-ben, a főváros egy hálózatot alkotó közkönyvtárai szolgáltatásai-
nak javítása céljából. A KESZ vezetője hangsúlyozta, hogy a fővárosi ellátás speciális területe a 
központi szolgáltatásoknak, amelyek működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges négy té-
nyező egyidejű érvényesülése: 

• gépesítés (A KESZ a TEXTLIB részmoduljait használja); 
• jó kommunikációs csatorna; 
• abszolút szolgálat, tehát a kiszolgált könyvtárak „érdemi" munkájába nem szólnak bele; 

* 

• átláthatóság: az egész rendszer munkájának naprakész követhetősége. 
A négy kitétel jogosságát valamennyi könyvtáros kolléga elismerte a tanácskozást követő 

beszélgetésen. Ezeket mintegy kiegészítve fogalmazták meg a nyíregyháziak az „ellátás" fo-
galmának terminológiáját a szerződésekben és mutattak rá hatékonyság-növelő szerepükre. 

A közhasznú információs problémák megvitatására a tanácskozás második napján került sor. 
Sokakat felszólalásra bírt az az ellentmondás, amely pl. a FSZEK Közhasznú Információs Szolgá-
lata, ill. a békéscsabai könyvtár Vállalkozói információszolgálata rendelkezésre állása között 
mutatkozott. Míg az előbbi ingyenesen szolgáltat, addig az utóbbi emelt tarifát állapít meg a 
vállalkozói használóknak. A vita kapcsán olyan kérdéseket próbáltunk meg tisztázni, mint pl.: 
mit takar lényegében a „közhasznú információ" kifejezés; milyen jellegű információért kérhet 
a könyvtáros pénzt; tehető-e diszkriminatív különbség a (fel)használók között; érdemes-e 
megkülönböztetni (akár elhelyezéssel is) az általános tájékoztatás és a közhasznú információ 
szolgáltatását. A vitát nem tudtuk lezárni, így a problémát mindenki „hazavitte" saját könyvtá-
rába — ez is érzékelteti, hogy a közkönyvtáraknak újra és újra át kell gondolniuk információs 
szerepüket ahhoz, hogy vitathatatlan helyet foglalhassanak el abban az országos rendszerben, 



amely az információt közvetíti/szolgáltatja; az információt, amelyhez mindenkinek deklaráltan 
szabad hozzáférési joga van, korhatár nélkül. 

Mindkét összejövetel nagyon ba-
ráti és kollegiális hangulatban zajlott 
le, köszönet érte a szervezőknek és 
természetesen az előadóknak, jól 
szerkesztett, tartalmas mondandó-
jukért. Sok-sok ajándékot kaptunk — 
térképeket, könyvjelzőket, helyi köl-
tők dedikált verseskötetét, a könyv-
tárak kiadványaiból stb. —, amelyek 
közül számomra a legötletesebbnek 
a Tapolcai Évfordulók című kis kiad-
ványsorozat mutatkozott: évente, 
kaiendárium-szerűen ad hírt az ak-
tuális évfordulókról, a város életé-
nek legapróbb eseményeit is feltün-
tetve. valódi helytörténeti csemege, 
minden illetékesnek ajánlom figyel-
mébe! vendéglátóink a szakmai 
programok mellett kulturális szóra-
koztatásunkról is gondoskodtak: 
megnézhettük pl. Tatay Sándor em-
lékszobáját, az Egri József Múzeu-
mot, és Szegedy Róza házát is, ahol 
dr. Praznovszky Mihály főigazgató úr 

élvezetes előadását hallgathattuk meg a Balaton nagy irodalmi alakjairól — miközben bada-
csonyi borokat iszogattunk és házisütésű pogácsát eszegettünk egy könyvtáros kolléganőnk 
jóvoltából, aki így is bizonyította, hogy a könyvtáros szakmánál semmi nincs sokrétűbb! 

Kucska Zsuzsa 

N É M E T H I S T V Á N P É T E R K Ö L T Ő B E M U T A T J A 
É S D E D I K Á L J A K Ö T E T É T 

( A N C Y A L V I H Á N C M A N O P H Ü L É B E N ) 
A K Ö N Y V T Á R O S O K N A K 

Terézvárosi Gyermekkönyvtár 

„ A túlsó part 
messze van..." 

„Reprezentatív felmérési tapasztalataim 
szerint a 18 éven felüli népesség 5,3%-a 
(vagyis kb. 0,4 millió ember) semmit sem 
olvas: sem semmiféle sajtóterméket, sem 
könyvet nem szokott a kezébe venni ezt a 
csaknem félmilliós tömeget bízvást mond-
hatjuk — legalábbis funkcionális — analfa-
bétának ... az olvasáskultúra „fehér foltjai" 
makacsul újratermelődnek és stabilnak mu-
tatkoznak" — írja többek között Gereben 
Ferenc a Könyvtári Figyelő 1997/3. számá-
ban megjelent tanulmányában. 

A jelenség ismerős. Jelző nélküli változa-
tát, az analfabétizmust, jól ismertük, gyak-
ran találkoztunk vele, sőt, használtuk. Mit 
keres itt és most ez az új, jelzővel pontosí-

tott fogalom? A funkcionális analfabétiz-
mus olyan műveltségi állapotot jelent, 
amelyben az írni-olvasni-számolni tudás 
képességeinek megszerzett színvonala egy-
re kevésbé alkalmas arra, hogy használható 
legyen új információk befogadására és 
közlésére, új tudás megszerzésére, feldol-
gozására és kezelésére, személyek közötti 
kommunikáció lebonyolítására. Az elneve-
zés az írás-olvasás-számolás tudásának elle-
hetetlenülésére utal. 

A funkcionális analfabétizmus terjedése 
és újratermelése európai, sőt világjelenség. 
Művelődési-képzési, s ezeken túlmenően 
gazdasági és társadalmi következményei 
közvetlenül érintik a nemzetek sorsának 
további alakulását. Ennek felismerése és 
elismerése két évtized óta egyetemès kiin-
dulópontja a megoldást kereső közoktatási, 
felnőttoktatási és közművelődési vizsgála-
toknak, fejlesztési törekvéseknek. Hazánk-
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ban azonban a funkcionális analfabétiz-
must, mint gazdasági és társadalmi veszé-
lyeket hordozó művelődési jelenséget, 
mint tudományos kutatást és átfogó társa-
dalmi, nemzeti stratégiát igénylő cselekvési 
programot, nem kezeljük súlyának megfele-
lően. Időt vesztettünk problémáinak felis-
merése, elemzése és a vele szembeállítható 
átfogó programok kidolgozása, valamint 
életbe léptetése terén. 

A funkcionális analfabétizmussal nap 
mint nap szembekerülő pedagógusok, 
felnőttképzési és közművelődési szakembe-
rek egy csoportja 1996. november 18-22-e 
között ilyen indíttatással, ezért gyűlt össze 
illyefalván; majd 1998 májusában 
Gyergyószentmiklóson, hogy közös nevező-
re jusson a funkcionális analfabétizmus 
értelmezéséről, hazai jelenségeinek termé-
szetéről, okairól, társadalmi-művelődési 
hatásairól, valamint azokról az alapvető 
tennivalókról, amelyek egyre inkább elo-
dázhatatlanná válnak, AZ illyefalvi szakértői 
konferencia teljes szövege megjelent A 
cúlsó part messze van... c. kötetben (szerk. 
Lada László, kiadta: Békés Megye Képviselő-
testülete Pedagógiai intézete, Békéscsaba, 
1997.) A konferencia záródokumentuma: a 
Tételek a funkcionális analfabétizmusról, 
Csorna Gyula és Lada László, az Országos 
Közoktatási intézet munkatársainak össze-
foglalója képezte az alapját annak a Fel-

adattervnek, melyet ugyancsak a nevezett 
szerzők készítettek el a Művelődési és Kö-
zoktatási Minisztérium számára. 

A funkcionális analfabétizmus újraterme-
lési és terjedési tendenciájának ellensúlyo-
zása elsősorban, de nem kizárólag közokta-
tási és intézményes felnőttoktatási straté-
giát kíván. A művelődési értékek és érdekek 
teljes „kínálati piacának" nélkülözhetetlen 
szerepe van ill. lesz a közeljövőben. A köz-
könyvtárak, a közművelődés hagyományos 
és új intézményei, a civil szervezetek, az 
oktatási vállalatok stb. saját hatókörükben 
és érdekeltségi területükön meg kell hogy 
találják azokat a teendőket, amelyekkel 
támogathatják a funkcionális analfabétiz-
mus átalakítását a modern kornak megfele-
lő tudássá. EZ ugyanis átfogó, differenciált 
és sokrétű művelődési-képzési segítő tevé-
kenységet kíván, különféle műveltségi tar-
talmakkal, művelődési irányokkal, képzési 
formákkal és módszerekkel. 

Hiszem, hogy a közkönyvtárak lehetsé-
ges szerepvállalásáról, sajátos segítési lehe-
tőségeiről — az általános és speciális in-
formációszolgáltatásban megszerzett ta-
pasztalatok alapján (lásd „hátrányos helyze-
tű rétegek és csoportok könyvtári ellátása") 
— hamarosan gondolkodnunk és ennek 
nyomán cselekednünk is kell. 

Bartos Éva 

„Süvegemen nemzetiszín rózsa,..." 

Ebben az évben ünnepelte hazánk 
az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc 150. évfordulóját. Ennek a 
szép korszaknak egy történelmi ver-
seny keretében történő mélyebb 
megismertetésével kívántunk tiszte-
legni. Másik — nem titkolt — célunk 
az volt, hogy a még könyvtárba nem 
járó fiatalságot becsalogassuk hoz-
zánk. S miközben a versenyhez ösz-
szegyűjtött, szépszámú, kiemelt és 
csak helybenhasználhatő könyv-
anyagból keresgélnek, dolgoznak, al-
kalmuk nyíljon érzékelni, mi mindent 
tud számukra nyújtani a könyvtár. 

Eredetileg a ni. kerület gimnáziumi diákjait szerettük volna csapatokba mozgósítani, a 
verseny lebonyolításához azonban (kb. 10 középiskola van a kerületben) nem lett volna elég 
hely egyik Fő téri könyvtárunkban sem. így az írásbeli formát választottuk. A könyvtári tag-
ság nem volt feltétele a versenyben való részvételnek. 



Elkezdtünk foglalkozni a korszakkal, összegyűjtöttük az idevágó anyagot, irodalmat; mú-
zeumokba és emléktábla nézőbe mentünk. A régió vezetője és a régió könyvtárvezetői egy 
maratoni értekezleten összeállítottak egy négyoldalas, kb. 20 kérdésből álló feladatsort a 
középiskolások, s egy másikat az általános iskolások számára az adható pontokkal együtt. A 
versenyt az l. számú régió valamennyi könyvtárában meghirdettük számítógépen nyomta-
tott piros-fehér-zöld színű plakátjainkkal. Március 16-ával indult, a leadási határidő április 
vége volt. Azt beszéltük meg, hogy az ünnepélyes díjátadás abban a könyvtárban lesz, ahová 
a legtöbb megfejtést adják le a gyerekek. 

voltak történelmi, budapesti, művészeti, irodalmi és egyéb (pl. beugratós) kérdések, 
olyanok, amelyekre csak egyféle válasz érkezhetett; készült térkép, amelyen be kellett jelöl-
ni a márciusi ifjak pesti útját. (Ez könnyűnek tűnik, hiszen minden tankönyvben szerepel — 
hibátlanul mégis csak kevesen oldották meg. sorrendiséget nem kértünk, a hat helyből 
azonban főleg az Orvosi kar maradt ki, de még sok esetben a Városháza is. AZ Egyetem 
ugyanis csak a Bölcsészkart jelentette ebben az időben.) 

Voltak helynevek, dátumok, hadvezérek, amelyeket össze kellett párosítani. Fel kellett so-
rolni kortárs írókat, költőket, akik tudósíthattak volna az eseményről. Költő — verscím — 
versidézet összekeverve, szerző — regény 1848-49-ről szintén nem a megfelelő sorrendben. 
Több név közül ki kellett választani a fővezérek, majd az aradi vértanúk nevét. Az általános 
iskolások — külön feladatként — „Szemtanú voltam" címmel írhattak egy kis történetet vagy 
verset. 

Már az induláskor érzékelhető volt, hogy az egyéni beszélgetés a gyerekekkel nálunk nem 
túl eredményes. Ezért elmentünk néhány gimnáziumba és általános iskolába, melyek a von-
záskörünkbe tartoznak. Az a tapasztalatunk, hogy a szaktanárokkal való személyes kontaktus 
a legeredményesebb. Az igazgatók, ha sikerült is elérni őket, megígérték segítségüket, de 
vagy elfelejtették, vagy túl elfoglaltak voltak. Egyetlen kivétel egy igazgatónő volt, akivel 
igen jó viszony alakult ki közöttünk az évek folyamán. 

A régió hét könyvtárából jöttek megfejtések, legtöbb a Hl/7., a m/7 családi és a Ml/1 San 
Marco úti könyvtárból. A történelem tanároknak, akikkel kapcsolatban állunk, igen tetszet-
tek a kérdések; örültek a versenynek. 

A beérkezett kérdőíveket kétheti megfeszített munka — javítás, értékelés — után tudtuk 
rangsorolni. Munkánk során kiderült, mennyi lelkes, jó megfejtő, szorgos diák van a környe-
zetünkben, elsősorban az általános iskolások között, sajnos azt tapasztaltuk, hogy a gimna-
zisták nem vették komolyan versenyünket és bizony félszívvel dolgoztak. Azért közöttük is 
születtek szép eredmények. 

Az értékelést izgatott ajándék-keresés és vásárlás követte, majd a díjkiosztó ünnepséget 
szerveztük meg. A verseny résztvevői maguk ajánlották fel, hogy színpadi jelenetekkel, ver-

•sekkel, zenével színesítik a díjkiosztást. 
Elérkezett a nagy nap, mindannyian lázasan sürögtünk-forogtunk. Sok meghívott vendég-

re számítottunk, s nem csalódtunk: mintegy 50-60 fő gyűlt össze hívásunkra a Fő tér 2. szám 
alatti könyvtárhelyiségünkben. Szép, verőfényes nap délutánján a beköszöntő szavak és a 
verseny tapasztalatainak összegzése után két Kerék utcai általános iskolás kislány szavalta el 
Petőfi: 1848, te csillag! című versét. Ezután kiosztottuk a gyermekverseny 2 első helyezett-
jének díjait. Majd egy jelenet következett, amit a Váradi utcai általános iskolások adtak elő 
Petőfi leánykérőben címmel. Most a felnőtt verseny első három helyezettje vehette át díjait 
és ismét vers következett Petőfi tollából Hány hét a világ? címmel, amelyet Lipcsei Emese 
adott elő a váradisok közül. 

A gyermekdíjak II. helyezettjei vehették át ezt követően a jutalmukat, s mivel a hegedű-
szólistánk nem érkezett meg, további díjakat osztottunk ki a gyermekverseny ni. helyezett-
jeinek. Ezt kisajándékok sorsolása követte, majd egy jelenetet adtak elő a váradi utcai álta-
lános iskolások a Pilvaxban történtekről. Saját versét olvasta fel Rummer Mária a Kerék utca-
iak közül, nagy tetszés mellett. 

Mostanra érkezett meg Rózsavölgyi Zsófia a hegedűjével és eljátszott nekünk egy indulót 
a 48-as időkből. A díjkiosztó ünnepséget Petőfi: Európa csendes című versének elmondásával 



zárták a váradi utcaiak, utolsónak még feltettünk egy „48-as" kérdést, s mivel ez a közelmúlt 
eseményéhez is kapcsolódott, izgatottan lestük, ki tudja a választ arra, hogy „Mi történt egy 
hete a várban?" (Válasz: ismét elkészítették és felállították Görgey Artúr szobrát a Tóth Ár-
pád sétányon.) Nagyon tetszett gyors, felkészült válaszuk; ebből is látszott, mennyire komo-
lyan vették a versenyt a diákok. 

Látva a sok figyelő, örömtől fénylő gyermekarcot, jóleső érzés volt arra gondolni, hogy 
ötletünk a 48-as versenyről nem volt hiábavaló, s hogy talán megmozgattuk, elszórakoztat-
tuk, és munkára sarkalltuk „jövendő olvasóinkat". Nyomban el is határoztuk, hogy újabb ver-
senyt rendezünk majd a jövő tanévben valamely irodalmi kérdéskörből, ötletünket nagy 
tetszéssel fogadták és ígérték: szívesen részt vesznek abban is. 

ünnepségünket egy kis harapni- és innivaló melletti kötetlen beszélgetéssel és a könyv-
tárral való behatóbb ismerkedéssel zártuk. S miközben az ajándékokkal megrakott vendég-
sereg távozott, jól esett arra gondolni: „Jövőre Veletek ugyanitt...!" 

Rainer Andrea — Jáger Judit 
lll/7-es könyvtár 

Festői fotográfiák 
A festő szeme 

kecskeméti Kálmán, aki egyúttal festő, 
érett festői oeuvre-rel, költő, író, publicista, 
animátor, illusztrátor, legújabban művészeti 
műsorok rendezője, összességében tehát 
ahogy dr. végh László fogalmazott 
„életművész és arbiter elegantiae". Emellett 
az ozirisz Alapítvány létrehozója immár ha-
todik éve rejtőzködő életművek feltárását 
végzi, tehát rendkívül fontos értékmentő 
feladatot lát el. Most Kőbánya ihlette fotó-
sorozatával lépett a nyilvánosság elé. 

Amikor végig nézünk a kiállításon arra 
gondolunk, hogy ezek a fotók csak egy fes-
tőtől származhatnak. Nem a szokásos bédek-
kerekben látott városképi fotókat láthatunk 
a városrész nevezetességeivel, nem is az ún. 
szociofotó műfajába tartozó fényképeket, 
amely ebben a szegény kerületben akár in-
dokolt is lehetne, sokkal inkább egy festő 
szubjektív impresszióit. Az itt kiállított mű-
vek szervesen illeszkednek Kecskeméti eddi-
gi fotós életművébe. Előzményként megem-
líthetjük a művész Józsefvárosról készített 
sorozatát, melyet hasonló szemlélet jelle-
mez. 

Miben áll ez? Kecskeméti Kálmán rendszerint nem használ teleobjektívet, amely közelítő 
funkciója révén alkalmas a torzulásmentes kicsinyítésre, sokkal inkább a fragmentumra, a 
megváltozott arányokra épít. Képkivágatokkal, részletek utólagos kinagyításaival festménysze-
rű fotográfiákkal találkozhatunk. Az omladozó házfalakon megjelenő szabálytalan foltok, az 
ablak keretek által behatárolt szabályos területek egymásnak felelgetve festői felületeket al-
kotnak. cserkesz u. 11. kapuján a különböző zöldek, a rajtuk tükröződő, még most is a szellő 
mozgását involváló fák árnyékai, mintha egy impresszionista festmény részletei lennének. És 
sorolhatnánk: Piros ház homlokzatán különböző nyílások; ablakok, kitárt bejárati ajtó, rálátás a 
lépcsőházra. A terek folytatódnak képzeletünkben. Középen egy vastag fatörzs osztja ketté 
határozottan a homlokzatot. Mintegy vermeer kép. 



vagy: Nagy sárga felület. A conti kápolna barna kapuján sötétlik a kápolna előtt álló korpusz 
árnyéka. A keresztszárai keretezik a képet. Tökéletes kompozíció. 

vagy: Lehúzott boltredőny a piros-sárgásbarna csíkozású falon. Rusztikus hatású vastag fes-
tékrétegek szabályos, geometrikus rendben. 

ismert, unos-untalan látott a hétköznapi létezésükben teljesen jellegtelen, figyelmet nem 
érdemlő töredékek, eredeti kontextusukból kiemelve jelentéssel teli művészi tárgyakká vál-
nak. Itt a művészet ősi rendeltetésének megfelelően újra mágikus funkciót ölt. 

Kőbánya jelentős, mondhatni mára elfelejtett szecessziós építészetének meghatározó alakja 
volt Schöntheil Richárd. A kőbányai zsinagóga, az Állomás utcai villa, műtermes lakóháza a ma-
gyar, amúgy is rendkívüli szecessziós építészet kiemelkedő alkotásai közé tartozik. A Lechner 
Ödön tervezte nagyszabású, eklektikus-szecessziós stílusú szent László katolikus plébániatemp-
lom, egy-egy megmaradt épület, villa árulkodik a tízes évekbeli Kőbánya gazdag polgári kultú-
rájáról. Kőbánya, melyet ma már leginkább a lakótelepek és az ipari negyedek váltakozása jel-
lemez, egy rejtőzködő másik arcát villantja fel. Ahol a múlt és a jelen furcsa 
egymásranövésében mutatkozik meg. Az eozinmázas virágdísz, mely másodlagos felhasználá-
sakor egy roskadozó deszkakerítést koronáz, a kovácsoltvas kapu érzékien burjánzó levél és 
virágornamentikáját egy közönséges láncon lógó lakat takarja el. Ez az ambigvitás és sokféle-
ség, mely Kőbányát jellemzi. A nagyvárosi szecessziót, gazdagságot felidéző képek mellett, a 
háború előttről, egy békés, kispolgári világ is feltárul előttünk, néhány felvétel született a 
francia utópikus építészek leginkább papíron megálmodott épületterveire emlékeztető csősz-
toronyról, vagy a Dreher sörgyár tisztviselői és munkásai számára építetett harmincas évekbeli 
lakótelepről. Kevésbé derűt, mint inkább szorongást sugároz az egykori csokoládégyár 
épületegyüttese, mely mára krízis-szállóként működik. Amennyire az omladozó vakolat artlsz-
tikus festői felületté válhat, annyira nem tudja feledtetni velünk ez utóbbi a szegénységet, a 
jelenben meglévő kiszolgáltatottságot. A polgári Kőbányából mára sajnos nem sok maradt 
már, a rendkívül hosszú, több, mint negyven évig tartó kommunista diktatúra alatt a régi 
többnyire pusztulásra ítéltetett, míg az újnak és korszerűnek meghirdetett építészet azonban 
országszerte, itt különösen végeláthatatlan lakótelepeket eredményezett. 

A fényképnek az időhöz való paradox viszonyából következik az önreflektív emlékezés. Mi-
közben állóképpé merevíti a pillanatot, s úgy tűnik, mintha sikerült volna végre csapdába ej-
teni az állandóan múló időt. Ehelyett azonban a világban kérlelhetetlenül forog tovább az idő 
kereke, így a megdermedt pillanat százszorta emlékeztet bennünket az idő múlására. 

Kecskeméti Kálmán fotóin az enyészet felmagasztosul, hiszen a szétbomló anyagok új ér-
telmet nyernek (ahogyan ez már a romantika korszakában is így volt) egy melankolikus létálla-
potban, eltűnődhetünk valóban a múlton, a nyomokon, és reményt, erőt kell hogy merítsünk 
belőle. 

végül a fotográfiák között meglepődve fedezünk fel egy őzikét, és arra gondolunk: Idegen 
fotó keveredett a többi közé. Pedig nem. Egy őz figyel a kőbányai lakótelepi házak között 
meghúzódó magánállatkertből. A vágy, hogy természetes környezetben élhessünk hozta létre 
talán a világon egyedüliként ezt a panelrengetegben megbúvó valószínűtlen, szinte szürrea-
lisztikus jelenséget, mely az itt élő polgárok életének jobbá tételét szolgálja. 

Ennek a nagyszerűen felújított könyvtárnak, itt Kőbánya centrumában az újrapolgárosodás 
folyamatában főszerepe van. Ezután megfelelő körülmények között folytatódhat a rendszer-
változással megindult lelki és szellemi gyarapodás. (Az anyagiakról nem-beszélve.) 

Úgy gondolom, hogy a könyvtár és a kiállítás megnyitása egy gazdagabb, felelősebb jövő 
érdekét is szolgálja, s nyomán remélhetően egyre többen indulnak majd el a „Kőbányai séták-
ra." 

Kopócsy Anna 
művészettörténész 

„Népek — kultúrák" 
Filmklub az Olvasóteremben 

A Kertész utcai olvasóteremben április 16. és május 14. között csütörtök délutánonként 
filmklubot tartottunk. Úgy gondoltuk, nem kölcsönözhető állományunkban nagyon sok érté-
kes alkotás van, melyekből — különböző szempontok szerint válogatva — össze lehet állítani 
egy kisebb filmklub anyagát. Hát valóban csak kis összejövetelekről beszélhetünk, elég családi-
as volt a légkör. Főleg kezdetben aggódtunk úgy 3/4 öt magasságában: lehet, hogy amolyan 
„házi" mozi lesz? A remek kezdésnek köszönhetően (Hideglelés, izlandi film) végül is beindult a 



dolog, törzsvendégeink is lettek, igyekeztünk olyan filmeket válogatni, amelyek nem túl is-
mertek, de témájuk, atmoszférájuk okán felkelthetik sokak érdeklődését, kis sorozatunknak 
nevet is adtunk: .Népek — kultúrák', úgy gondoltuk, az unalomig ismert angolszász filmektől 
eltekintünk és kicsit egzotikusabb tájak felé kalandozunk, válogatási szempont volt, hogy a 
filmek ne legyenek régiek (1987 és 1996 között készültek), valamint lehetőleg szinkronizált 
változatban „tálalhassuk" őket. Némi riadalmat okozott, amikor pont a kínai filmről (Vörös ci-
rokmező) kiderült, hogy feliratos. Pár perc után egészen megszoktuk, legfőbb törzsnézőnk, 
egy aprő, öreg nénike is jól bírta a gyűrődést. Az említetteken kívül a következő filmeket vetí-
tettük: Nők a tetőn (svéd), Az albatrosz repülése (újzélandi) és isten hozott a babaházban 
(kanadai). Természetesen vannak tanulságok, például az, hogy még jobban kell reklámozni ma-
gunkat. (Megjegyzem: ahány szórólapot elvittek tőlünk a drága olvasók, az alapján a Kongresz-
szusi Központ is kicsi lett volna...). 

ősztől folytatás várható, úgyhogy a csütörtök délutánokat kéretik szabaddá tenni és renge-
teg olvasóval felvértezve megjelenni! 

Hámory Zsófia 

Csupán hagyomány... 
avagy 

a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy jelenléte 
a Rottenbiller utcában 

vannak feledhető és vannak elfeledett 
dolgok. Ez utóbbiak közül számos olyan 
akad, amit igazán kár lenne örökre elfelej-
teni. 

Hogy mennyiben a divat, és mennyiben 
az örökérvényűség keltette életre kis ha-
zánkban újra a szabadkőműves gondolato-
kat...? Ennek eldöntése (pontosabban az 
efeletti meditálás) a majdani történészek 
hipotetikus képességeit fogja majd próbára 
tenni (ha ugyan lesznek még történészek és 
hipotetikus gondolatok). 

A mai Szabadkőművesség a xvin. század-
ban született. Közel háromszáz éves múlt-
jában gyakran esett politikai csatározások-
nak áldozatául, pedig alapeszméi máig nem 
tagadható és tagadandó nemes anyagú 
pillérekre épültek. 

„A Szabadkőművesség erkölcsi alapgon-
dolata az egész emberi nem testvéri össze-
tartozása. Azt vallja és hirdeti, hogy min-
den ember testvér és egy családban kell 
egyesíteni a nemzeti, faji, nyelvi és vallási 
különbségek szerint széttagolt emberisé-
get. A Szabadkőművesség feladatát abban 
látja, hogy egyrészt törekszik az egyén er-
kölcsi tökéletesedése felé, másrészt a jóté-
konyságot és emberszeretetet gyakorolja, a 
tudást s a felvilágosodást terjeszti." — 
hangzik Révai méltatása. 

Kazinczy Ferenc, gróf Széchenyi Ferenc 
utódaiként elegendő Móricz Zsigmondot 
vagy Bartók Bélát említeni, hogy világos 
legyen: nemes fők tették magukévá a ne-
mes gondolatokat. S hogy mindez nem ma-
radt csupán az eszmei-elméleti síkon, arra 
bizonyítékot szolgáltatnak azok az intéz-
mények, melyek ténykedésük során létre-
jöttek: az Országos Gyermekvédő egyesület, 
a Mentőegyesület vagy éppen a Népoktatá-
si Kör. 

Ám hiábavalónak bizonyult mindez, L. 
Nagy Zsuzsa 1988-ban megjelent kötetében 
az alábbi „nekrológ" jelent meg: „1950-ben a 
betiltás nem egy virágzó, nagylétszámú, a 
Duna-medencében központi szerepet játszó 
páholyéletet szüntetett meg, mint amilyen 
a magyar szabadkőművesség az első világ-
háború végén volt. A második világháborút 
követően a hazai szabadkőművesség jelen-
téktelenné vált, számbelileg gyenge volt, 
tagjai kiöregedtek, s a politikai helyzet vál-
tozásával azoknak a fiatal értelmiségeknek 
a zöme is elhagyta, még a betiltás előtt, 
amely 1945-46-ban csatlakozott a páholyok-
hoz." 

ismételt feltámadásuk pillanata észreve-
hetetlen volt a rendszerváltás 
„fiókhúzogatása" közepette; csak gyanítha-
tó nekünk, páholyokon kívülieknek, hogy a 



polgáriasodás vonzataként jelentek meg 
újra. 

Fenti történeti áttekintés helyen és 
helyzeten kívülinek gondolható jelen fóru-
mon, ámde a vil. kerület nem keveset kö-
szönhetett (és köszönhet ma Is) a szabad-
kőműveseknek: kicsiny cégünk hálózatának 
első önálló darabját, mely annak idején 
(1913-ban) az Almássy téren a Deák Ferenc 
Páholy 20 000 koronás adományának kö-
szönhette létét. 

Létük és tevékenységük ma a 
Rottenbiller utcai könyvtár és az 
Erzsébetváros kulturális életét színesíti, 
immár hagyományosan vannak jelen elő-
adásaikkal intézményünkben. Fentiek il-
lusztrációjaként álljon itt az „évad műsorfü-
zete" immár a számunkra érdektelen és 
prózai dátumok nélkül: 

• „Csak átutazók vagyunk itt e földön" 
zerkovitz és kora. Zenés est Zsadon 
Andrea és Szolnoki Tibor előadóművé-
szekkel; 

• Róbert László: A szervezett bűnözés; 
• Vidor Miklós: Nyelvünk védelmében; 

• dr. Jobbágyi György: A szabadkőműves 
mozgalom története és ma is érvényes 
elvei; 

• dr. kun László: Polgárosodás; 

• dr. csirnok Gyula: A szabadkőművesség 
története; 

• dr. Déry Endre: Máral naplói; 
• dr. Back Frigyes: Híres szabadkőműves 

orvosok. 
A programok címei valamint az előadók 

névsora is árulkodik arról, milyen területe-
ken találkozhatunk a páholy tagjaival; a 
közéletnek mely pontjain éledtek újjá a 
mozgalom magvai. S hogy nem belterjes, 
elvont csoport magamutogató akcióinak 
lehettünk tanúi, annak bizonyságát kaptuk 
a — mindenki számára nyilvános és ingye-
nes — színvonalas előadásokon. 

Nem tudtunk egyértelműen örülni az új-
kori szabadság valamennyi szüleményének. 
Ki-ki hite és érzelmei szerint tapsolt ennek, 
annak. A mi esetünkben — a szabadkőmű-
vességről szólva — talán többről van szó, 
mint csupán palettaszínesítő választékbőví-
tésről. 

Mozgalmak jönnek és mennek, feltűnnek 
és alámerülnek a feledés tengerében. Ha 
figyelembe vesszük a Szabadkőművesség 
politikamentes filantróp elveit, és nem 
foglalkozunk a rossznyelvek rosszhiszemű-
ségeivel nem lehet nem örülni újjászületé-
süknek. 

— Kapuvári — 

Murphy törvényei a közkönyvtárakról 
Az alábbi szellemes „mörflségekker Bankos Ildikót (Dagály utcai könyvtár) tarisznyázták fel 

kollégái a nyugdíjba vonulása alkalmából rendezett házi ünnepségen. Úgy gondoltuk, hogy so-
rozatban mazsolázunk ezekből a szentenciákból, hiszen bárki nevesítheti munkája során ezeket 
az általánosságokat. És különben is, hiszünk Murphy (egyik) alaptörvényében: ha nevén nevez-
zük az ártó szellemet, már nem is olyan ártalmas... 

Első könyvtári alaptörvény: 

Az olvasónak csak jogai vannak, a könyvtárosnak csak kötelességei. Ez alól egy kivétel van, 
amikor a könyvtáros egyúttal olvasó is (de ez ritkán fordul elő). 

Második könyvtári alaptörvény: 

Mindig neked jut a legelviselhetetlenebb, szekánt olvasó, és egyetlen kérését sem tudod 
teljesíteni. 
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További törvények: 

Minél nagyobb a rendetlenség a polcokon, és minél bonyolultabb a katalógus, a tájékoz-
tató könyvtárosok annál könnyebben találják meg a keresett könyveket. Az olvasó sem-
mit nem talál meg: ez viszont a könyvtáros nélkülözhetetlenségét bizonyítja. 
Minél többen várnak a pultnál, annál kevesebb tasakot találsz a helyén. 
A könyvtár telefonja mindig foglalt, A KÉSZ telefonja is mindig foglalt. Ha mégsem, ak-
kor faxolhatsz. Elsőre tuti nem megy át, ha átmegy, nem olvasható. Ha olvasható, a ké-
résed nem teljesíthető. 
Ha a gyerekkönyvtárban éppen 8 fölösleges asztalod van, akkor az előadóteremben 
olyan rendezvény van, amelyhez csak székek kellenek, és hoznak neked még 8 asztalt. 
Ha a tájékoztató könyvtáros a földszinten panaszkodik, hogy nem győzi a kérdéseket, 
fénymásolást stb., minden kölcsönző kollégája akkor jön az emeletre, amikor az imént 
sopánkodó kolléga kávézik és cigarettázik az irodában. Ez fordítva is igaz. Ha a kölcsön-
zésben dolgozók mondják, hogy lóg a nyelvük, akkor a tájékoztatók lejőve megtekintik a 
tömeget, (ad absurdum segíteni), a pultot támasztva találják kollégáikat. 
Ha egy könyvre minimum 3 hónapja előjegyzés van, biztosan találsz legalább két pél-
dányt a raktárban. 
Ha csomagot hoznak, biztosan a „legmasszívabb" emberek vannak a pultnál, és lehetőleg 
tele van az olvasóterem, hiszen a szállítókocsival óriási zajt tudsz produkálni. Ez alkalmas 
az olvasók gyors és hatékony eltávolítására. 

• Július 13. és 24. között sikeresen lezajlott a Kálvária téri könyvtár (Vili/2, sz.) által a 
roma gyerekek részére szervezett nyári olvasótábor, az Orczy-kertben. A gyermekek 
két hétig ismerkedhettek szervezetten a roma-élet hagyómányaival, irodalmával, ze-
néjével és képművészetével, tanulmányozták a folklór elemelt, miközben sokat ját-
szottak, kirándultak és — természetesen — közelebb kerültek a könyvtár, az olVasás 
világához is. 

• Július 22-én sikeres vizsgát tett 12 nem szakirányú diplomával rendelkező kollégánk 
a részükre szervezett könyvtáros asszisztens-képző tanfolyamon. 

• Július 23-án, a Családi könyvtáros műhely szervezésében, az érdeklődők ellátogattak 
a szolnoki városi Könyvtárba, ahol a TEXTLIB könyvtári rendszerrel ismerkedhettek 
működés közben. 

• Július 29. és augusztus 1. között kollégáink részt vettek a Salgótarjánban megren-
dezett vándorgyűlésen. 

EZ T Ö R T É N T . . . 

Július 14-én az izraeli nagykövet 
látogatta meg könyvtárunkat, és 
több művet örökbe fogadott. 
Ugyanakkor könyveket ajándéko-
zott a központi és a IV/1. sz. könyv-
tárnak, így gazdagítva az Izrael ál-
lam történetével és jelenkori iro-
dalmával kapcsolatos állományun-
kat. 



K O Z L E M E N Y E K 

• AZ INTAMEL Konferencia 1998. augusztus 30. és szeptember 5. között Budapesten tartja 
soron következő találkozóját. Az elkészült programfüzet — amely megtekinthető a Tit-
kárságon — tapasztalatcserére, könyvtárlátogatásokra invitálja a konferencia nemzet-
közi könyvtáros-vendégeit, és természetesen minden érdeklődő kollégát. 
Az ősszel induló könyvtáros asszisztens tanfolyamra még jelentkezni lehet, Bartos Éva 
személyzeti vezetőnél. 

• Azoknak a kollégáknak, akik pályakezdőek könyvtárunknál és még nem töltötték be 42. 
életévüket, az új nyugdíjtörvénynek megfelelően gondoskodniuk kell kiegészítő nyug-
díjbiztosításról. Aki további részletekre kíváncsi e témakörben, az forduljon a Munka-
ügyi osztály segítőkész munkatársaihoz. 

Alulírott Bódis Barnabás festőművész a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak ajándéko-
zom Az Akadémia és száz év magányosság című munkámat a könyvtárban 1998. május 7-
étől július 7-éig bemutatott kiállításom anyagából. 

Ajándékozási levél 

Tisztelettel: 

Budapest, 1998. július 8. 

Listákban jók vagyunk! 

Könyvtárosi pályafutásunk során annyi, 
de annyi listát írtunk már, hogy nyugod-
tan rémálmaink közé is sorolhatnánk. 
(Persze, nem lett volna annyira megerőlte-
tő, ha a feleslegeseket el lehetett volna 
felejteni.) S hogy mégis listaírásra szeret-
nélek buzdítani Titeket...'?! Most az egy-
szer jó oka van annak. 

forintért igazán sajnáltuk, de az a vevő, 
aki pénzben is értékelte volna kincseinket, 
éppen nem járt arrafelé. 

Valamennyien találkoztunk a selejt- il-
letve duplumjegyzékeken olyan kötetek-
kel, melyekért a „szívünk hasadt meg", de 
tudomásul vettük, hogy ezek valóban fe-
leslegesek az adott könyvtár raktári polca-
in. ó, boldog Békeidők, amikor még a so-
kadik példányokat is be lehetett szerezni 
abban a reményben, hogy egy jó könyv-
nek mindig lesz olvasója! igen ám, csak-
hogy az olvasói szokások nem feltétlenül a 
könyvtárosok észjárásához igazodnak. Ép-
pen ezért szomorúan kellett tudomásul 
vennünk, hogy mégsincs akkora igény a 
könyvre, mint számítottuk. Eladni néhány 

valamennyi leadandó jegyzékünket 
(ugyebár) köröztetni kell a hálózatban, 
hátha valamelyik könyvtár megkívánja 
őket. Csakhogy mutassatok akár egyetlen 
olyan egységet, amelyik képes addig tá-
rolni többládányi könyvet, amíg valahon-
nan, esetleg, netalántán visszajelzés érke-
zik! Nem is beszélve a visszakeresgélésről, 
a ládák kicsomagolásáról, az újbóli lista-
írásról! 

Ezt a rendszert szeretnénk egyszerűsí-
teni. Hiszen adott a Könyvtári Híradó, ha-
sábjain mindig akad majd hely arra, hogy 
azt a néhány kötetet, amit értő kollégáink 
kiválasztanak, leközöljük abban a. szent 
meggyőződésben, hogy vájt fülű sorstár-
saink (ha a több százra rúgó jegyzékekből 
nem is, de a pár tételesekből Igenis) bol-
dogan (és gyorsan) ki fogják választani 
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azokat, amikre az ő könyvtáruknak égető 
szüksége lenne. 

Kedvcsinálóul álljon itt a Rottenbiller 
utcai duplumállomány néhány örökbecsű 
és átvételre ezúton felajánlott „többedik 
példánya": 

• Babits Mihály: Beszélgető füzetek l — 
II. 

• A harmatban fogant hajadon (Népek 
meséi) 

• A három özvegy miniszter (Népek 
meséi) 

• Holdangyal (Népek meséi) 
• Kapujanincs átjáró 
• A szép delfinlány (Népek meséi) 
vegyétek és vigyétek, hogy könyvtárosi 

lelkünk megnyugodjék: nem vész el az, 
aminek nem lenne szabad elkallódnia! 

(Ezúton jelenti be a Szerkesztőség hogy mindig nyitva áll 
a hasonló jegyzékek közlésére.) 

A kölcsönösen ingyenes használatról 
megállapodott közgyűjtemények 

Örömmel értesítjük a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár dolgozóit, hogy 1998. június 1-től in-
gyen látogathatják illetve használhatják az alábbi közgyűjteményeket a munkáltatói igazolvány 
felmutatásával: 

• Budapest Főváros Levéltára (Bp., V. Városház u. 9/11.) 
• Budapesti Történeti Múzeum (Budavári Palota E ép. Bp., i. szent György tér 2.) 
• Egyetemi Könyvtár (Bp., V. Ferenciek tere 6.) 
• Hadtörténeti intézet és Múzeum (Bp., I. Tóth Árpád sétány 40.) 
• Iparművészeti Múzeum (Bp., ix. üllői út 33-37.) 
• Közlekedési Múzeum (Bp., xiv., városligeti krt. 11.) 
• Ludwig Múzeum (Budavári Palota A ép. Bp., I. Szent György tér 2.) 
• Magyar irodalmi Múzeum (Bp., V. Károlyi Mihály u. 16.) — kiállításokra, könyvtárhaszná-

latra és a Múzeum saját, irodalmi rendezvényeire 
• Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (Bp., I. Fortuna u. 4.) 
• Magyar Mezőgazdasági Múzeum (Bp., XIV., Olof Palme sétány) 
• Magyar Nemzeti Galéria (Bp., I. Dísz tér 17.) 
• Magyar Nemzeti Múzeum (Bp., vili. Múzeum krt. 14-16. 
• Magyar Országos Levéltár (Bp., I. Bécsi kapu tér 1.) 
• Magyar Természettudományi Múzeum (Bp., vili. Ludovika tér 6.) 
• Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (Bp., v . Arany J . u. 1 . 
• Műcsarnok (Bp., xiv. Dózsa György út 37.) beleértve az Ernst Múzeumot és a Dorottya 

Galériát is 
• Néprajzi Múzeum (Bp., V. Kossuth Lajos tér 12.) 
• Országos idegennyelvű Könyvtár (Bp., V. Molnár u. 11.) 



• Országos Műszaki információs Központ és Könyvtár (Bp., vili. Múzeum u. 17.) 
• Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (Bp., Honvéd u. 19.) 
• országos Széchényi Könyvtár (Bp., Budavári Palota F épület) 
• Szépművészeti Múzeum (Bp., XIV. Dózsa Gy. út 41.) — korábbi megállapodás alapján 

A megállapodások a kölcsönösség jegyében születtek meg, tehát ugyanezen intézmények 
dolgozói is ingyenesen iratkozhatnak be a mi könyvtárainkba és kölcsönözhetnek könyvet 
munkáltatói igazolványuk bemutatásával. Az egyéb térítéses szolgáltatásokra az ingyenesség 
nem vonatkozik 
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