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„Utasként én ezen a hajón csak az olvasókat látom 

szívesen." 

Tíz kérdés Sóron Lászlóhoz, a FSZEK ú j fő igazga tó he lye t teséhez 

A FSZEK főigazgató helyettesi munkakörére kiírt pályázatra négyen adták be elképzeléseiket, 
terveiket könyvtárunk megújulásához kapcsolódva; közülük Sóron László pályázatának szavazott 
bizalmat - a személyes meghallgatásokat követően - a bíráló bizottság. A Híradó - tekintve az új 
főigazgató helyettes sokrétű elfoglaltságát - kivételes módját választotta bemutatásá-
nak/bemutatkozásának : a könyvtár munkatársaival egyeztetve kérdéseket fogalmaztunk meg 
számára. Az írásban adott válaszokat most interjú-formában szerkesztve közöljük. 

H.: - Szakmai körökben nem titok, hogy 
korábban már felkérték önt: dolgozzon 
könyvtárunknál. Miért éppen most döntött 
úgy, hogy pályázatot nyújt be a FSZEK egyik 
vezető munkakörére? 

S.L.: - valóban - az elmúlt 6-7 évben -
többször esett szó arról, hogy valamilyen 
munkakörre pályázatot adjak be a FSZEK-hez. 
Nagyon remélem, hogy mindez a jó szándé-
kú tapogatózás jegyében történt és nem 
arról van szó, hogy valakik szívesen látták 
volna, ha előző munkahelyeim valamelyikét 
önként hagyom el. A korábbi elutasí-
tó/elhárító álláspontom egyszerűen azzal 
magyarázható, hogy az adott időszakban és 
helyzetben nem láttam értelmét az állásvál-
toztatásnak, főként azért nem, mert úgy 
éreztem, semmi sem kényszerített „új hely-
zet" vállalására, és általában alaposan benne 
voltam valamilyen számomra fontosnak hitt 
feladat remélt megvalósításában. Az első 

megkeresés idején - emlékezetem szerint a 
régiók kialakításakor - ez a felsőoktatási 
könyvtárfejlesztési program és a formálódó 
új könyvtári törvény volt. Másodszorra pedig 
az Országos idegennyelvű Könyvtárban vol-
tam az automatizálási fejlesztési .program 
kellős közepén. Azt hiszem, hogy az ott szer-
zett tapasztalatokra feltétlenül szükségem 
volt ahhoz, hogy kellő munícióm legyen a 
FSZEK főigazgató helyettesi állásának megpá-
lyázásához. 

Természetesen a külső körülményeken túl 
személyes adottságok is belejátszottak az 
elhárító alapállásba, többek között az, hogy 
nem szívesen változtatok állást. Talán egy-
szer történt meg életemben, hogy nagyon 
szerettem volna munkahelyet változtatni -
de akkor is kínkeservesen ment. A látszatra 
könnyen sikerült - talán sokak szemében 
karriert, jelentős szakmai előrelépést is je-
lentő - munkahelycserék mindig nagy belső 
lelki tusával jártak. További erős motívum-



ként említhetem, hogy az én koromra már ki 
kell alakulnia az emberben valamilyen reális 
önképnek is. Tisztában kell lenni azzal, hogy 
milyen munkakör ellátását szabad és lehet 
megpróbálni. 

Hogy a sok magyarázkodás után a kérdés-
re is válaszoljak: pályázati hajlandóságomat 
most több tényező is kedvezően befolyásol-
ta. Egyrészt az adott munkakör nem első 
számú vezetői munka, hanem - meggyőző-
désem szerint - hangsúlyosan szakmai fel-
adatokat és kihívást jelentő másodhegedűsi 
szerep, ami nekem „jobban fekszik". Más-
részt - természetesen - nem kerülhető meg 
az a kérdés sem, hogy kikkel kell együtt dol-
gozni. Úgy láttam, hogy a könyvtár élén 
olyan vezetői csapat állt/áll, amelyik nagyon 
sok vonatkozásban hozzám közel álló elveket 
képvisel és a csapattagok jól ki is egészítik 
egymást. Az előző munkámat illetően is 
nyugodt lehettem, mert a többéves fejlesz-
tés eredményeként megbízhatóan működő 
számítógépes integrált rendszer alakult ki az 
Országos Idegennyelvű Könyvtárban. Ugyan-
akkor a FSZEK-ben csupa olyan feladat kínál-
kozik az elkövetkező években, amelyekkel 
kapcsolatosan pályámon - mondhatom -
bőséges tapasztalatot szereztem: könyvtár-
építés, felújítás, könyvtárgépesítés. 

H.: - Ön egy ideig a szakminisztériumban 
is dolgozott, így nyilván kialakult valamilyen 
összegző képe a FSZEK-ről; mennyiben tér el 
„látszat" és „valóság" - pontosabban: módo-
sult-e, és milyen vonatkozásban az ön FSZEK-
képe? 

S.L.: - Ha megengedi, a tapasztaltszerzést 
illetően szeretném bővíteni a kört azzal, 
hogy szinte mindig olyan munkakörben dol-
goztam, ahol nem egyetlen intézménnyel, 
hanem az együttműködésre hajlandó vagy 
kényszerített intézményi csoportokkal 
szembesültem. A FSZEK -ről kialakult képben 
sokkal fontosabbnak érzem azokat a tapasz-
talatokat, amelyeket például egy ellátó 
rendszer létesítése és működtetése során 
vagy nagyon szélsőséges feltételek között 
tevékenykedő egységek munkáját összehan-
golya szerez az ember, mint azokat, amelye-
ket az irányítás felső régióiban szerezhet 
meg. Ha nem lenne rá szeme az embernek, 
akkor is nagyon hamar rá kell döbbennie, 
hogy mennyire más vezetőnek lenni egy 
olyan intézményben, ahol minden folyama-
tot személyre lebontva lehet ismerni, mint 
ott, ahol a legegyszerűbb folyamat szerve-
zése is áttételek sorozatán keresztül valósul 
meg. valószínű, hogy nincs egészen igazam, 
de úgy gondolom, hogy a miniszteriális 
szakmai vezetésnek nem lehet dolga az 
egyes intézmények napi gondjainak számon 

tartása, hanem a rendszer működését kell 
figyelemmel kísérnie, a tendenciákat kell 
megértenie, és abban szükséges nagyon 
markáns álláspontot képviselnie, ami a 
könyvtárügy jövője számára kulcsfontossá-
gú. Határozott szimpátiával figyeltem és -
ha lehetőségem volt - támogattam is mind-
azokat a törekvéseket, szakmai programo-
kat, amelyeket a könyvtár előző vezetése a 
'90-es években képviselt, címszavakban ösz-
szefoglalva: a központi ellátó szolgálatot, a 
regionalizálást, a hálózat célszerű átalakítá-
sát, a nem hagyományos dokumentumok 
integrálását a szolgáltatásba, és végül a for-
rásokkal való gazdálkodási szemlélet követ-
kezetes térnyerését. 

A tényekkel való szembesülés persze 
mindig kijózanít. Megvallom, én eddig mind-
ig születő vagy nagyon fiatal intézményben 
dolgoztam, így most először tapasztalhat-
tam meg „testközelből" , hogy mit is jelent 
az „évszázados múlt". Amikor a FSZEK-ben 
kialakították a szabadpolcos kölcsönző teret 
- valami személyes érintettség okán - talán 
a kelleténél erősebben morgolódtam a 
megnyitáshoz kapcsolódó, szerintem eltúl-
zott felhajtás miatt. Most, néhány hónap 
után, amikor túl vagyunk már több, a sza-
badpolcos tér kialakításához nem mérhető 
probléma megoldásán, már sokkal nagyobb 
megértést tanúsítok az akkori események 
iránt... Az én FSZEK-képemet - nagyon remé-
lem, hosszú távon - a bizakodás határozza 
meg: mert azt látom, amivé ez a könyvtár az 
elkövetkező években válhat. 

H.: - Munkakörét elsősorban a központi 
feldolgozás és a számítógépes fejlesztés 
határozza meg. Mennyiben felel ez meg 
azoknak az elvárásoknak, amelyek alapján 
pályázott? 

S.L.: - Az a fejlesztési program, amely 
most a Központi Könyvtárban megvalósul, 
mélyrehatóan átalakítja majd nemcsak a 
központi könyvtár, de az egész hálózat éle-
tét is - ebben bizonyos vagyok. A könyvtár 
vezetésének most ehhez a programhoz kell 
elköteleznie magát, innen nézve a vezetők 
közötti munkamegosztás a projekt idősza-
kában számomra másodlagosnak tűnik, mert 
a WPR sikeres megvalósítása a felső vezetés 
szoros együttműködésén múlik. 

H.: - Ha választhatott volna munkakört -
ezt választotta volna? 

S.L.: - Azt hiszem, hogy nemcsak az em-
ber választ munkakört, hanem a munkakör is 
nagy csábító tud lenni. Az utóbbi tíz évben 
munkámban meghatározó volt az, hogy a 
könyvtár-automatizálás kérdésével foglal-
koztam: ezért, ami számítógép, nem idegen 
tőlem. sőt., néha azt tapasztalom, hogy hiá-



nya elvonási tünetekkel jár, mert a számító-
gép és a számítógépes rendszer napi mun-
kaeszközömmé vált. Előző munkahelyeimen 
- nyugodtan mondhatom, nem eredményte-
lenül - arra törekedtem, hogy mindenki 
használja ezeket a modern eszközöket, mert 
nélkülük hatékony munka ma már elképzel-
hetetlen. Engedje el nekem az Információs 
technológia könyvtári alkalmazásával kapcso-
latos szokásos, elkoptatott közhelyeket: vé-
leményem szerint erről már csak keveset 
szabad beszélni. A feladatunk az, hogy meg-
csináljuk. 

H.: - Milyen munkamegosztást tervez a 
felső vezetés az ön, illetve a Központi 
Könyvtár új igazgatója munkakörében? Ho-
gyan kívánják elkerülni az „átfedéseket"? 

S.L.: - A Központi Könyvtár 2001 végére 
önmagában is egy óriási kulturális szervezet-
té válik, ezért feltétlenül indokolt, hogy 
olyan vezetője legyen, aki semmi mással 
nem foglalkozik, csak ennek a szervezeti 
egységnek az irányításával. Feladata már 
most is elsődlegesen az, hogy szervezze azt 
a rendkívül bonyolult folyamatot, ami a nyi-
tásig vár a könyvtárra. Úgy gondolom az is 
természetes, hogy a megnyitás után a fővá-
ros és a hálózat vonatkozásában megválto-
zott szerepet kell betöltenie. Az ehhez kap-
csolódó munkaköröknek a kimunkálása, az új 
funkciók zavartalan bevezetése nem lehet-
séges más szervezeti felállásban. 

H.: - Hamarosan munkába állíthatjuk a 
FSZEK integrált könyvtári szoftverét. Megfe-
lelőnek tartja az új rendszert és a kiválasztás 
módszereit? 

S.L.: - A könyvtári szoftver tenderének ki-
írása és elbírálása részben a könyvtár mun-
katársaiból alakult munkabizottságnak, rész-
ben pedig felkért szakértőknek a feladata 
volt. Rendkívül magas követélményt tápiasz-
tottunk a pályázókkal szemben: a feltételek-
ben összegződött mindaz a tapasztalat, amit 
a könyvtár korábban a TextLib fejlesztése 
során szerzett, és „bedolgozásra" kerültek 
azok az eredmények is, amelyeket más 
szoftverek vonatkozásában a fejlesztők elér-
tek. A FSZEK számos munkatársa láthatóan 
igen alapos jártasságot szerzett a számító-
gépes rendszerek könyvtári alkalmazásában, 
így az integrált szoftverrel kapcsolatos 
szakmai követelmények megfogalmazása is 
rendkívül körültekintő lehetett. A tender-
dokumentációt hat fejlesztő vásárolta meg, 
de végül azzal a három szoftverrel pályáztak, 
amelyet ma a magyar könyvtárak leginkább 
használnak: az IQ Sft Rt. az OLlB-bal, az EX-LH 
Kft. az ALEPH-fal és a DATAWARE Kft. a corvi-
nával. A terjedelmében is tekintélyes pályá-
zatok feldolgozása és értékelése két hetet 
vett igénybe, a felkért bírálók napi munká-

juk mellett végezték el. Mint közismert, vé-
gül a DATAWARE Kft. magyar fejlesztésű és 
mintegy harminc hazai könyvtárban használt 
CORVINA elnevezésű szoftvere került az első 
helyre, megelőzve az ALEPH-et. A szállítóval a 
szerződést a szoftverre és a kiírt opciókra 
megkötöttük és ezt követően szinte azonnal 
elindult a projekt megvalósítása is. 

H.: - Mit je lent az ön számára a WPR? 
Mennyiben tudott azonosulni a projekt cél-
kitűzéseivel? változtatna-e és ha igen, mely 
területeken? 

S.L.: - A projekt építészeti szempontból 
túl van azon a határon, amikor módosítani 
lehetne bármit is. A Központi Könyvtár ön-
magában is nehezen áttekinthető épületé-
nek „felfedezése" mellett meg kellett ismer-
kednem a projekt tetemes építészeti és 
szakmai dokumentációjával is, miközben 
bíráltuk a már úton lévő tendereket, és útjá-
ra indítottuk a soron lévőket... Mára - nyu-
godtan mondhatom - kellő biztonsággaí 
eligazodom a WPR részleteiben is. Az azono-
sulásnak fontos stációin jutottam túl. AZ 
egyes terek funkcióit és berendezését ille-
tően voltak/vannak kisebb módosítási javas-
lataim. Ezekről azért nem beszélnék részle-
tesen, mert ittlétem óta minden, a T/VPR-t 
érintő döntést közösségben hoztunk meg. 
Különben is azt az elvet vallom, hogy ha a 
döntésen túljutottunk, akkor már a megva-
lósítást kell minden erővel támogatni. Fon-
tos, hogy az idővel megfelelően tudjunk 
gazdálkodni, ezért számomra az elmúlt he-
tek alapvető döntése az az átütemezés volt, 
amely a weinkcheim-palota egy részének 
felújítását a most folyamatban lévő ütemhez 
kapcsolta. Ha ez sikeresen megvalósul, akkor 
a jövő őszi nyitáskor a használók csaknem 
minden tervezett szolgáltatást megkaphat-
nak, és a könyvtár szempontjából sem lé-
nyegtelen, hogy lerövidül az átmeneti álla-
potok időszaka. Az épület betelepítésénél 
nagyon fontos elvnek tartom azt, hogy tisz-
ta, könnyen áttekinthető terek alakuljanak 
ki. El kell kerülnünk a mindenáron való bizo-
nyítás görcseit. Termeszetesen nagyon sze-
retném, ha a Központi Könyvtárban már az 
első rész megnyitásakor jó színvonalú számí-
tógépes szolgáltatás lenne. A WPR legna-
gyobb leckéje számomra a nagyon összetett 
folyamatok egyensúlyát úgy megteremteni, 
hogy a könyvtár folyamatos működése biz-
tosítva legyen, és az elvégzendő munkák 
megszervezése a legracionálisabban történ-
jen. 

H.: - mennyire sikerült megismernie a 
hálózat tevékenységét? Miben látja erőssé-
gét illetve „gyenge pontjait"? 

S.L.: - A hálózatra - őszintén megvallva -
eddig kevés időm maradt, de ez részben 
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magyarázható abból a munkamegosztásból 
Is, amiről már előbb szó volt. Ha van valami 
üzenetem a hálózatnak, az, hogy az integrált 
szoftver moduljainak belépésével, illetve a 
rendszerbeállításukhoz kötődő központi 
szolgáltatásokkal a kapcsolat egészen bizto-
san szorosabb és közvetlenebb lesz. Ahhoz, 
hogy a FSZEK hálózatának egységéről beszél-
jünk, meg kell teremteni azt az eszközt, ami-
re építeni lehet. Ez szerintem az informati-
kai hálózat, innen nézve - a Központi Könyv-
tárban elindult fejlesztéseken túl - a jövő 
szempontjából igen nagy jelentősége van 
minden.olyan munkának, amit a gépesítés 
vonatkozásában a hálózati tagkönyvtárak 
elvégeznek. 

H.: - A Főigazgató úrral nyilvánvalóan jól 
együttműködnek. Talált-e további 
„szövetségeseket" tervei megvalósításához? 

S.L.: - A fentebb elmondottakból nyil-
vánvaló, hogy a „szövetséget" eddig a napi 
munka hozta össze, és lehet, hogy ezen nem 
is kell változtatni. Aki hatékonyan dolgozó, 
eredményes, modern könyvtárat akar, annak 
én szeretnék szövetségese lenni. 

H.: - Kétségtelen, hogy a FSZEK-ben egy-
fajta sajátos munkaköri légkör uralkodik. 
Felfigyelt-e erre és ha igen, mennyiben tud-
ta elfogadni? Magyarul: hogy érzi magát a 
„fedélzeten"? 

S.L.: - Ha megengedi, most visszatérek sa-
ját munkakörömhöz és elmondom, hogy a 
könyvtári automatizálás szerintem kemény 
próbatétel intézménynek és könyvtárosnak 
egyaránt. Az intézménynek azért, mert egy 
igen költséges fejlesztési programot kell 
megvalósítania úgy, hogy a vég ne az le-
gyen, hogy a könyvtár nem csinál mást, mint 
azelőtt, csak sokkal drágábban. A könyvtá-
rosnak meg kell tanulnia egy olyan világban 
élni, amelyik először nagyon barátságtalan 
és kíméletlen arcát mutatja meg: nehezen 
megszelídíthető eszközöket kell használni, 
ezek az eszközök hibáinkat, tévedéseinket 
szigorúan regisztrálják, napi munkánkat ér-
zéketlenül összegzik stb. Szóval egy nagy 
korszakváltás terheit kell mindnyájunknak 
elviselni. Egy számítógépes rendszerben 
sokkal nagyobb fegyelemmel és felelősség-
gel kell dolgozni, mint a hagyományosban. 
Közös érdekünk, hogy az átmeneti időszakot 
minél rövidebbre szorítsuk le. Gondolom 
ebből már lehet következtetni, hogy én a 
termékeny, feladatmegoldásra koncentráló 
munkahelyi „légkör" híve vagyok. Akinek 
dolga van, az legyen a fedélzeten, és aki a 
dolgát jól végzi, azt becsüljük is meg. Utas-
ként én ezen a hajón csak az olvasókat látom 
szívesen. 

A kérdéseket Pobori Ágnes állította össze 

a program használatát egymás-
sal együttműködő, közösen ka-
talogizáló könyvtári hálózatok 
számára. A modernizáció befe-
jeztével a könyvtár automatiku-
san csatlakozik majd a magyar 
közös katalogizálási rendszer-
hez, a szintén Corvina alapú 
VOCAL-hoz. Az első modulok 
átadása várhatóan 2000. január 
közepére várható, míg a teljes 
rendszer kiépítésének határideje 
2001. július. 

# (Internetto) A Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár jelenleg hasz-
nált elektronikus könyvtári 
rendszerét hamarosan leváltják. 
A modernizációs tendert a Data-
ware Kft. Corvina nevű integ-
rált könyvtár-automatizálási 
rendszere nyerte meg. A Corvi-
na internet alapú, JAVA progra-
mozási környezetben készült 
moduljai lehetővé teszik a vi-
lágháló lehetőségeinek kiakná-
zását, különösen előnyössé téve 

MDDERNIZACIB 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnál 



Videókölcsönzés a FSZEK hálózatában 

- a szo lgál tatás alakulása, javaslatok a fej lesztésre -

A Központi Ellátó Szolgálat munkatársainak kezdeményezésére 1999 tavaszán konferencia-
sorozatot rendeztek munkatársaink a nem hagyományos dokumentumok „életjelenségeivel" 
kapcsolatban, A különböző helyszíneken megtartott tanácskozásokon elsősorban a CD, a CD-ROM 
és a video szolgáltatása körüli aktualitásokat vitatták meg, különös tekintettel a beszer-
zés/feldolgozás, valamint az elosztás problémáira. A Híradó most Horváthné Jakubecz Ilonának a 
video-értekezleten elhangzott összefoglaló jelentését ismerteti, röviden kiegészítve a viták so-
rán elhangzott véleményekkel. 

A szolgáltatás rövid története és a jelenlegi gyakorlat 

A videokölcsönzés a hálózatban több mint tíz éves múltra tekint vissza. 1988-ban már 14 
könyvtár gyűjtött videokazettát, de ezeket csak helyben lehetet megtekinteni. A IV., x., XI. kerü-
leti főkönyvtárak ún. „videó baráti köröket" kezdtek szervezni, ahol a tagok tagsági díj fejében 
kölcsönözhették a filmeket, s a szerzeményezés is az így befolyt pénzekből történt. A tagok 
több mint 200 ezer Ft-ot adtak össze és 3,5 ezer kazettát használtak. 

1989-ben született döntés a kölcsönzésről. Célként fogalmazódott meg, hogy ez a szolgáltatás 
önfenntartó legyen, s a kezdeti beruházások után ne kelljen rá a gyarapítási keretből fordítani. A 
„rohamos" elterjedés éve 1990 volt: ekkor már 30 helyen lehetett kölcsönözni. Az éves jelentés 
így fogalmazott: „igen rövid idő alatt futott fel ez a szolgáltatásuk ... Tekintve, hogy - a fővárosi 
közművelődési alap szerény támogatása mellett - főként saját erőforrásainkból hiteleztük meg 
ennek az új szolgáitatásnak a beindítását, először a szórakozási tömegigény kielégítését céloztuk 
meg, hogy a befektetés mielőbb megtérüljön. Most azonban már lehetőség nyílik a szűkebb 
Igénykörre számot tartó művészi és Informatív kazetták beszerzésére is." (kiemelés J.l.) (FSZEK 
Jelentés 1990. 9.1.) 

A munkaszervezés, az ellátás színvonala és gazdaságosság javítása érdekében 1993-ban centra-
lizáltuk a beszerzést és a feldolgozást, azaz a könyvtárakat letéti rendszerben a KESZ látja el. Az 
éves forgalom 1994-ben érte el az eddigi „csúcsot": 76 833 ezer nettó árbevétel és 1 305 548 db 
kikölcsönzött film. 1995-től a forgalomban fokozatos csökkenés figyelhető meg. 

Az állomány, forgalom, bevétel és a kazetták forgásának alakulása 1990 - 1998. között 
(Hálózat, központi könyvtár és a KESZ különgyűjteményének összesített adatai) 

ÉV Állomány (db) Forgalom (db) Bevétel (Ft) Forgás 

1990 9 487 180 174 10 995 000 18,99 
1991 25 659 662 211 38 365 000 25,80 
1992 37 383 941 523 56 110 000 25,18 
1993 51 475 1 155 607 70 008 000 22,44 
1994 61 828 1 305 548 76 833 000 21,11 
1995 61 665 1 027 492 61 699 000 16,66 
1996 66 113 873 929 53 186 000 13,22 
1997 64 932 743 599 48 970 000 11,45 
1998 59 964 470 623 33 540 000 7,85 



AZ 1994-es „csúcs" évhez képest a bevétel 1998-ra több mint a felével, 56,3%-kal esett vissza. 
Mielőtt megkísérelnénk a visszaesés lehetséges okainak magyarázatát és a hogyan tovább 

kérdésére adandó lehetséges válaszokat felvázolni, pár adat az 1998. évi állományokról és a be-
szerzésről: 

- 1998-ban 75 könyvtárban volt kisebb-nagyobb állomány. 
- A gyűjtemények megoszlása: 

1 - 200 db 7 könyvtárban, 
200 - 500 db 12 könyvtárban, 
500 -1000 db 41 könyvtárban, 1000 db-nál nagyobb gyűjtemény pedig 15 
könyvtárban volt található. 

A vásárlás - a bevételek csökkenése miatt - 1995 óta fokozatosan csökkent, mint a fentebb 
látható táblázatból kiderül az össz-állomány évek óta 60 000 db körül stagnál, vagyis a kivonások 
száma nagyjából megegyezik a beszerzett filmek számával. 

új filmek vásárlása: 

1995 16 029 db 
1996 13 347 db 
1997 11 750 db 
1998 7 196 db 

A beszerzés, az állományok alakításának kérdése kezdetektől kulcsproblémája a 
videoszolgáltatásnak. 

A felfutás időszakában a kölcsönzők „mindenevők" voltak, s az óriási érdeklődés miatt a minél 
többféle film lehető legolcsóbb beszerzése volt a cél. Bár kezdetektől fogva - legalábbis igény 
szintjén, mint azt a bevezetőben idézett jelentés is írta -, megfogalmazódott az értékállóbb 
filmek beszerzésének szükségessége is. 

A KESZ az évek során többféle módszert próbált kidolgozni annak érekében, hogy az új siker-
filmek gyorsan és minél több könyvtárba eljussanak, valamint próbálta ezt gazdaságilag a legha-
tékonyabb módon megoldani: 

- a nagy kiadóktól - nagyobb kedvezményért - ún. csomagban vásárolt, vagyis x db si-
keresfilm mellett kötelezően megvett „töltelék" filmeket is; 

- próbálta a gyorsan lefutó sikerfilmek darabszámát csökkenteni, s a könyvtárak közötti 
cserével minél több helyre eljuttatni. (Ez a megoldás nem váltott ki osztatlan sikert, 
mivel minden könyvtár a lehető legkorábban várta az új filmeket.); 

- javasolta, hogy új filmeket csak a nagy kölcsönzőhelyek kapjanak, a kisebbek pedig 
csak azokból, amik ott már n,em váltanak ki nagy érdeklődést. (Ezt az érintettek szin-
tén nem fogadták el.); 

- a régebbi filmek forgalma érdekében egy-egy időszakra bevezettük az „egyet fizet 
kettőt kap" akciót, ill. javaslat szintjén felmerült a differenciált kölcsönzési díj beveze-
tésének kérdése. (Az új filmekért magasabb kölcsönzési díj.); 

- a KÉSZ a választék növelése érdekében ún. „csere-állományt" alakított ki, s a leadott 
filmekért cserében ugyanannyi darabszámú, de az adott könyvtárban még nem köl-
csönzött filmet lehetett kapni. (Ezt a videoállomány számítógépre vitele és a TEXTUB-
en keresztül történő letétbe adása tette lehetővé.). 

Természetesen a sikerfilmek adták a forgalom jelentős részét, de megnőtt az érdeklődés és 
igény az ún. „Könyvtári videók" (klasszikus irodalmi művek filmadaptációi, régi magyar filmek, 
természetfilmek) iránt is. Ez utóbbiak beszerzési ára természetesen nem térül meg olyan gyor-
san, de az irántuk tapasztalható igény folyamatos, nem kampányszerű. 



1997-1998-ra a fogalom és a piac is jelentős változásokon ment keresztül, számos kis kiadó 
csődöt jelentett, eltűnt a piacról. A kiadás nagy része két-három kiadó kezében koncentrálódott. 
A közönség Is - úgy tűnik - telítődött az „akármi, csak nézni lehessen" típusú filmekkel, nem 
utolsósorban a kábel és kereskedelmi tévék nyújtotta ilyen irányú dömping, valamint a multiplex 
mozihálózat kiépülése miatt. 

A KÉSZ az új filmek vásárlására fordítható összeg, vagyis a bevételek 60%-át az alábbiak szerint 
költötte el: 

Kb. 75%-ban a két nagy kiadó, a DUNA és az INTERCOM filmjeiből vásárolt, esetenként 75 vagy 
több példányban is. A művészfilmek a vásárlások 7-8%-át tették ki (Odeon, Televideo, MOKÉP), s 
kb. 15%-ban vásárolt ún. „töltelék" filmeket. Ezek többnyire csak videón megjelenő, tartalmilag is 
gyengébb, de olcsóbb művek, amiket elsősorban kis kiadók jelentetnek meg. (Flamex, Mirax stb.) 
Mivel a sikeres mozifilmek a bemutató után kb. félévvel jelennek meg videón, a „töltelék" filme-
ket választék és példányszám bővítés érdekében vásárolják. 

Hogyan tovább? 

Az alábbiakban megpróbálom közvetíteni azokat a véleményeket, javaslatokat (természetesen 
egymásnak gyakran ellentmondókat), amik a szolgáltatás jövőjére, fejlesztésére vonatkozóan a 
kollegák részéről elhangzottak. 

1. Szerzeményezés, állományok tartalmi összetétele: 

- átgondoltabb, a minőségre jobban figyelő szerzeményezés; 
- változatlanul nagy az igény a sikerfilmekre, ezeket továbbra is nagy példányszám 

ban kell beszerezni; 
- az arányokon változatva, kevesebb töltelék film, több olyan egyedi alkotás, értékes 

régi és új film, amit csak a könyvtárban talál meg az érdeklődő (amit nem lehet 
videotékákban megkapni); 

- a televízió-csatornák kielégítik a szórakozási igényeket, a könyvtár az értéket kép-
viselje; 

- nagyobb arányban legyenek jelen a gyermek- és Ismeretterjesztő (elsősorban ter-
mészet) filmek; 

- minden műfajt vásároljunk, de csak a műfaján belül színvonalast; 
- a csak videón megjelenő filmeket ne szerezzük be; 
- csak kivételes esetben legyen egy helyen, egy filmből két példány; 
- a beszerzés ne bevétel-függő legyen; 
- teljes egészében a könyvtár dönthesse el, hogy mit akar megvásárolni; 
- amennyiben mindenhova ugyanazokat a filmeket (siker) veszik, nem lesz cserélhe-

tőség, nem „képződik a cserealap"; 
- az új filmek vásárlására könyvtáranként eltérő módon lehessen költeni, ez régió 

szinten 50-70% között mozogjon; 

2. Gyűjteményeit, szolgáltatások: 

- egyes könyvtárakban alakuljanak ki különgyűjtemények (art filmek, Oscar-díjas fil-
mek, régi magyar filmek, természetfilmek, zenei , rajzfilmek stb.) Ilyen irányú 
kezdeményez ések már elkezdődtek; 

- minden könyvtár állományában legyenek ún. „Könyvtári filmek" - kötelező,gyemek, 
ismeretterjesztő, értékes filmek -, ezt az állományrészt a bevétel-orientált szolgál-



tatástól elkülönülten, a hagyományos könyvtári (könyv) állományok módján kellene 
kezelni; 

- bizonyos bevétel alatti könyvtárakban szüntessük meg a kölcsönzést, vagy idő-
közönként letétet kapjanak a régebbi filmekből; 

- az állományokat alaposan meg kell tisztítani, inkább kisebb, de friss, ill. keresett és 
jóminőségű filmekből álljanak; 

- a választék bővítésének és az állományok frissítésének továbbra is lényeges eleme 
kell hogy maradjon a KESZ-en keresztül történő csere; 

- a KESZ-ben továbbra is fejleszteni érdemes az ún. Különgyűjteményt és az ún. 
Archívumot (utolsó példányok gyűjteménye) és ezt átkölcsönzéssel a használóknak 
biztosítani. 

Az értekezleten - mint általában a videóval kapcsolatos megbeszéléseken mindig - aktív és 
szenvedélyes vita folyt a szolgáltatás megújítása érdekében. A legfontosabb kérdések: 

- általános véleményként fogalmazódott meg a videoflmek kölcsönzési díjának emelése, ám 
néhány ellenőr és a gazdasági igazgató érvei alapján a díj továbbra is marad 80.- Ft/film/két nap; 

- nehéz áttörést hozni a filmek elosztása terén. A nagyobb bevételt hozó könyvárak joggal 
tartanak igényt több újdonságra (csak így biztosítható továbbra is a magasabb bevétel), miköz-
ben a kis (és mégkisebb) bevételű egységek egyre kevesebb (vagy semmi) új filmet nem kapnak 
(elenyésző bevételüknek megfelelően), tehát reményük sincs az igényelt választék terítésére, és 
ennek megfelelően a bevétel emelésére. Az elosztás szempontjainak meghatározása tehát to-
vábbra is a régiók hatáskörében maradt; 

- a felmérések tanúsága szerint azokban az egységekben, ahol nagyobb gondot fordítanak a 
videoállomány összetételére (gyakori cserék, selejtezések, igényhez igazodó rendelés, filmajánló 
az olvasónak stb.) és „tálalására", ott csak kevéssé esett vissza a forgalom (a vn/1-3. sz. könyvtár-
ban például növekedett!) A KESZ minden egységet bíztatott a személyes válogatásra, ill. a könyv-
tárak közötti gyakoribb cserére; 

- a szerzeményezés továbbra is a régió-szinten összesített rendelések alapján történik, a KESZ 
vállalta a megjelent újdonságok „visszajelzését", valamint a számítógépes adatbázis könyvtárakba 
történő telepítését, hogy ezzel is naprakészen tartsa (a lehetőségeken belül) a videót érintő tá-
jékoztatást. 

Horváthné Jakubecz Ilona 



Jelenetek a gyermekkönyvtárból 
Jó az olvasást idejekorán megszerettettni 

Kati nénit, a gyermek-
könyvtár vezetőnőjét óvo-

dás fiam elmondásaiból is-
mertem. A könyvvel hóna 
alatt érkező gyermek büszkén 
mutogatta olvasójegyét. Test-
vére elképedve figyelte az 
öcsköst, a „hivatalos papír-
ral". Jó érzés fogott el, lám a 
kicsi könyvtárba jár. Aztán 
örömöm alábbhagyott, ahogy 
percnyi pontossággal estén-
ként a meseolvasást követelte. 
Fél órára elfelejtettem a mo-
sogatást, vasalást, a csöngő te-
lefont. 

Amikor megtudom, hogy a 
tömbház csibésze könyvtárba 
jár, úgy döntök, megkeresem 
Kati nénit, esti programom 
szervezőjét. Elindulok, a 
Tomori köz 7 szám alatt talál-
ható Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár XIII kerületi 5. 
fiókjába. 

Ahogy belépek az ajtón, 
tiszta tekintetű asszony fogad. 
Ezüst haja kontyba fogva. O 
az, gondolom, de hamarosan 
rájövök, tévedtem. Villányi 
Lászlóné Margó néni mutatja 
be Katalint. Fiatal, közvetlen 
nő üdvözöl. 

Karakasné Kőszegi Kata-
lin, amikor a tanítóképző főis-
kola könyvtár szakára iratko-
zott, vágyát, hogy óvónő le-
gyen nem adta fel. Főiskolai 
tanárai furán néztek az óvónő-
ként e lhelyezkedő végzős 
lányra. Két évet töltött a hiva-
tásban, majd 1990-ben elfo-
gadta a kínálkozó lehetőséget. 
Könyvtáros lett a kerületben, 
ahol gyermekként első köny-

munka befejeztével, a Hangya 
csoport ovisai könyvet válasz-
tanak. Krisztián kedvenc me-
séskönyvéhez ragaszkodik, 
Csabi a Szigeti veszedelmet 
szorítja magához, Ádámnak, 
csoporttársa cápás könyve tet-
szik. 

- A könyvre vigyázni kell, 
ne rongálódjon - mondja Má-
té, az iskolába készülő gyer-
mek öntudatával. 

A könyvajánló polcain el-
időzik a tekintet. Szemmagas-
ságban: Sebők Zsigmond: 
Dörmögő Dömötör, Móra Fe-
renc: A jó Isten kenyérsütöge-
tője, Mikszáth Kálmán: 

Olykor az iskolásnak is jól jön 
a segítség. 

Karakasné Kőszegi Katalin 
az ifjú könyvtár-látogatóval 

Beckó vagy Bolondóc, a 
Grimm mesék, a kedvelt Sár-
ga kisvonat. Kölcsönözhető 
hangkazetta is. 

nem birkózott meg a Kőszívű 
ember fiai olvasmánnyal. 

Déli tizenkettőt üt az óra, 
amikor leülünk beszélgetni. 
Kérdezem, meséltek-e neki 
gyermekkorában. Mosolyog. 

- A gyermek nem tud lehe-
tőségeiről, ezeket fel kell kí-
nálni neki. Fontos számára, 
tapasztalni, kipróbálni. A cso-
portos élmény pozitív hatású. 
Ha jól érezte magát, szívesen 
visszajön, hozza a mamát, pa-
pát vagy a testvért. Büszkeség 
tölti el, mert tudja, a szokáso-
kat, hogyan bánjon az olvasó-
jeggyel, hová tegye a vissza-
hozott könyvet. A önbizalmát 
növeli, hogy a kölcsönzött 
könyvért fe le lőségét vállal. 
Meghatározók a családban ért 
hatások. Két éves kortól; 
mondókákkal lehet indítani, 
Ezek ismétlése öröm a kiseb-
beknek, sikerélmény, hogy 
végre megtanulta, annak elle-
nére, hogy a családnak néha 
unalmas - mondja a könyvtá-
ros. 

Belefeledkezünk a történe-
tekbe. Katalin elmeséli ked-
venc esetét. Vivaldi Négy év-
szak című művét hallgatják a 
gyerekek, miközben fölteszi a 
kérdést: milyen állatok hang-
ját utánozzák a hangszerek? A 
válasz: a vakondét és a zsirá-
fét. 

- Maradjunk csendben, ja-
vasolja a könyvtáros, miköz-
ben a nyitott ablakhoz lopódz-
va hallgatják a madarakat. 

A gyermekkönyvtár, idén 
ünnepelte fennállásának nar-
mincötödik évfordulóját. 



R Ó L U N K Í R T A K . . . 

A Földről az Égről és a Lélek Mélységes Mélyéről 
Összegyűjtött Minden Tudás Felszentelt temploma 

avagy 

EGY TÖK JÓ HELY 
Van a Veres Péter út 53. szám 
alatt egy tornyos kis épület. Né-
hány száz kerületi gyerek szerint 
ez egy „tök jó hely". Nem szere-
tem a jónak ilyetén való fokozá-
sát, de ha egy emberpalánta a 
könyvtárat dicséri így, az vala-
mitjelent. 
Örkény „dobozolós" drámájá-
nak, a Tótéknak is helyszíne le-
hetne most, június végén, a Sza-
bó Ervin Könyvtár 16/2-es fiók-
ja. Az Őrnagy és a Tót család he-
lyett két csinos fiatal hölgy, 
Vincze Mária könyvtárvezető és 
Majoros Krisztina 
gyerekkönyvtáros fogad. Dobo-
zokba költözik most a 30.000 
kötet, hogy aztán ősszel, a felújí-
tott, átalakított, megnagyobbí-
tott épület polcaira kerülhessen 
vissza. 

XVI. Kerületi Újság 
1999. július 

Addig is Rákosszentmihályon, a 
Rákosi út 119. szám alatt várják 
minden beiratkozott olvasójukat. 

Várják a felnőtteket és Majoros 
Krisztina gyerekkönyvtáros vár-
ja a gyerekeket is. A nyolcszáz 
beiratkozott apróságot, akiknek 
a könyvtár nem a „kötelező ol-
vasmányok tárolóhelye", de 
nem is szentély, ahová csak le-
vetett föveggel, pisszenés nélkül 
lehet belépni. Ez egy „tök jó 
hely" - szokták mondani. Lehet 
itt bábozni, gyurmázni, gyön-
gyöt fűzni, papírt hajtogatni, 
szőni és virágot kötni. Csinálha-
tunk ajándékot karácsonyra, I 
húsvétra. Elkészülhet itt az ad-
venti koszorú, a fenyődísz és a ; 
betlehemi jászol. Ide jön a Mi-
kulás, és a Húsvéti Nyúl. Itt kö-

szöntik az édesanyákat, de lehet 
a kertben hóembert építeni, hó-
golyózni, együtt lenni, jót nevet-
ni, beszélgetni. 
Tök jó hely, bólintok rá én is. 

A. P. 

Kézműves foglalkozás a könyviárban 

3x13 lepes Angyalföldön 
Játékos vetélkedő ötödikeseknek 

Népes gyereksereg gyűlt 
össze június 9-én a Dagály ut-
cai könyvtárban. A kerület há-
rom részéből. Angyalföldről, 
Vizafogóról és Újlipótváros-
ból toborozták őket. 

A diákok már jóval a kez-
dés előtt a könyvtár felújított 
részében még utoljára átnéz-
ték a versenyhez kiadott se-
gédanyagokat , megbeszélték 
a taktikát és felmérték az el-
lenfeleiket. 

És végre elkezdődöt t az 
Ugyességi-eszességi vetélke-
dő. Angyal fö lde t a Szivár-
vány, Újlipótvárost a Pannó-
nia, és Vizafogót a Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola ötö-
dik osztályos diákjai képvisel-
ték. A társas játék 3x13, azaz 
39 mezőből állt. A hármas 
szám a kerület három részét, a 

tizenhármas pedig a főváros 
13. kerületét jelentett.- Min-
den mező - amelyre a gyere-
kek egy hatalmas dobókocka 
segítségével léptek - egy-egy 
feladatot rejtett. Minden kér-
dés a XIII. kerületről szólt, 
volt címerfel ismerés, város-
rész ismereti totó, régi mester-
ségek elmutogatása, és még 
sok egyéb más érdekes fel-
adat. A nagy versengés után, 
az eredményhirdetési szünet-
ben mindenki azt találgatta, 
hogy vajon ki lett a győztes. 
Végül is a diákok arra a meg-
állapításra jutottak, hogy tel-
jesen mindegy, melyik csapal 
nyer, a fontos az, hogy jól és 
hasznosan töltötték a délután-
jukat, és azzal, hogy megta-
nulták a kiadott anyagokat, 
még szórakozni is tudtak. 

Azután megszü le te t t az 
eredmény: első Újl ipótváros, 
második Angyalföld, harma-
dik pedig Vizafogó csapata 
lett. A vetélkedőn részt vevő 
gyerekek mindanny ian 
könyvjutalmat kaptak, és az 
első helyezett csapat tagjai 
még egy magnókaze t tá t is 
nyertek mellé. 

A feszültség levezetéseként 
a szervezők egy memóriajáté-
kot találtak ki. Évszámokat 
kelleti összepárosítani esemé-
nyekkel. A gyerekek körében 
ez a játék is sikert aratott, f y 
a szervezőknek megvalósul-
hat az a gondolatuk, hogy a 
kerület iskoláiban tovább 
folytat ják ezt a vetélkedőt, 
még több gyereket ismertetve 
meg így a kerület múltjával és 
történetével. 

XIII. Kerületi Hírnök 
1999. június 



Évadzáró gondolatok a lőrinci nagykönyvtár 

gyermekrészlegében 

Ballagások, az utolsó csengő hangjai, bezárt iskolakapuk, vidám vakációzó gyerekek... Eltelt 
megint egy iskolaév. 

könyvet lapozgató, újságot olvasó, internetező gyerekek. „Belakták" a könyvtárat, gyakran 
jönnek, az utcán Is rám köszönnek. A könyvtárban sem állt meg az idő. Pedagógusok, gyerekek 
képe villan fel, kedves történetek, sikeres rendezvények, „munkás" hétköznapok eseményei pe-
regnek előttem. 

imádtuk az ovisokat, ők is szívesen jöttek, kéthetente, havonta visszatértek hozzánk 
óvónénijükkel, ilyenkor vidám csicsergésük betöltötte a könyvtárat. Mesékkel, játékokkal, bábké-
szítéssel vártuk őket. 

„Meséljük el népmeséinket!" - programsorozatunk állandó „teltházzal" működött. Minden hő-
napban feldolgoztunk egy-egy népmesetípust, ismerkedtünk a népmeseelemekkel, figurákkal, a 
mesék tanulságával, elkészítettük a díszleteket, szereplőket és a bátrabbakkal eljátszottuk a me-
sét. 

„ védjük, mert ismerjük!" - környezetvédelmi sorozatunk minden hónapra aktuális tudnivaló-
kat adott a kisiskolásoknak. Az eligazodásban a népi természetismeret, természetkalendárium 
segített. Együtt búvárkodtunk a gyerekekkel a könyvekben, nézegettük a vándormadarak hosszú 
útját, védett madarak, növények képeit, tanácsokat adtunk, hogy mit tehetünk közvetlen kör-
nyezetünk védelméért. 

„Mindennapi hagyományaink" Népművészeti és Kézműves Klubunk - ez évben is „kibővült" 
tagsággal működött, „legkelendőbb" foglalkozásaink közé tartozott. A jeles napok, népszokások 
megismerése mellett nagy sikere volt a sámánkötél, pünkösdi kosárka, farsangi álarc, aratóko-
szorú, szalma karácsonyfadíszek készítésének. Kiemelten foglalkoztunk a húsvéti és a karácsonyi 
ünnepkör megismertetésével, együtt készültünk a gyerekekkel ezekre a fontos ünnepekre. Me-
sék, versek dramatizálás színesítette ezeket a foglalkozásokat. 

„Süss fel Napi" olvasókörünk - már '97 óta működik töretlen lelkesedéssel. A „névadó" mese-
könyvet azóta már újból kiadták, mi még a szerkesztő (Szende Aladár nyelvész professzor) gye-
rekkori példányát lapozgattuk. Minden alkalomra külön feladattal, mesével készültek a gyerekek, 
és izgatottan adták elő alkotásaikat. A Kästner évforduló kapcsán továbbírtuk „A két Lottit", a 
gyerekek harmonikus családra vágyása fejeződött ki az egyéni befejezésekben. 

Nem voltak nagy tehetségek, botladozó szavak, javításra váró kifejezések, melyeket Szende 
Aladár és Török András (az olvasókör „szülőatyja") mindig kedvesen, szeretettel javított ki. Csodá-



latra méltó volt Ali bácsi egyénisége, aki közel nyolcvan évével a legnagyobb hóesésben is eljött 
közénk, gyermeki lelkesedése átragadt ránk is. AZ olvasókör legnagyobb meglepetése egy 
diszlexiás, az iskolában mindig a háttérbe szoruló kislány volt, aki itt kinyílt a többiek előtt és 
bátran olvasta fel írásait. Tanár nénije szerint is sokat fejlődött az év során. 

.Nézzük együtt!" - művészettörténeti sorozatunkat kerületünk híres grafikusművésze Huiler 
Ágoston indította tavaly szeptemberben. A felsős diákok előadásai és diavetítései segítségével 
közelebb kerültek egy-egy műalkotáshoz. A művész azt a látásmódot alakította ki a gyerekekben, 
hogyan lehet egy festményt úgy nézni, hogy megnyíljon számukra a festmény mondanivalója. 

A „Dél-pesti könyvtári Napokat" - már harmadik alkalommal rendeztük meg. Rendezvényein-
ket a „Győznünk kell a csatában" címmel az 1848/49-es Forradalom és szabadságharc 150. évfordu-
lójának emlékére szerveztük. 

Az év során két pályázatot nyertünk, a kerületi önkormányzat 300 ezer Ft-tal, a Gyermek és if-
júsági Alapprogram Tanácsa 100 ezer Ft-tal támogatta programjainkat. 

Hagyományainkhoz híven minden korosztálynak kínáltunk programokat. 
- AZ óvodásokat Halász Judit: A törpe meg a gombák c. meséjével vártuk. A mese során 

végigjátszottuk a gyerekekkel, hogy a gonosz, rosszindulatú törpe hogyan vált kedves, segítő-
kész mesefigurává. Nagy pöfeteggombák lettünk, elfújtuk a törpe gonoszságát. Kiszabadítottuk 
a legyet a pók fogságából, segítségünkkel a törpe visszanyerte látását, és a gombák barátjukká 
fogadták. 

- „útra kel egy falevél..." c. programunkkal megidéztük az ősz hangulatát, az őszi színeket, 
versek, dalok segítségével, őszi termésképet készítettünk szalmából, kukoricából, dióból, sárga-
borsóból. A képeken még teljes sugárzásában sütött a nap, mosolygó felhők vándoroltak az 
égen, virítottak a virágok. Nehéz volt hozzászokni az ősz megérkezéséhez. 

- „Meséljük el népmeséinket" sorozatunkon belül az „Aranyszőrű bárány" c. mesét dolgoztuk 
fel. A mese jó alkalmat nyújtott a gyerekek megmozgatására és a figyelem összpontosítására. Az 
aranyszőrű báránynak sikerült mindenkit magához ragasztania, a királylányok meg akkorát ne-
vettek a felvonuló díszes társaságon, mint ahogy csak a mesében lehet. 

- .Emlékezzünk az aradi vértanúkra"... A megemlékezést a könyvekben búvárkodás, feladatok 
közös megoldása tette érdekessé. Majd a Kondor Béla Általános iskola színjátszói színvonalas mű-
sorukkal idézték fel október 6. eseményeit, AZ egyenként meggyújtott gyertyák fénye mellett 
tisztelegtünk a 13 aradi vértanú emlékének. A színjátszók bemutatkozását a Piros iskola diákjai 
folytatták. Együtt drukkoltunk Ludas Matyinak, hogyan leckéztette meg a gőgös uraságot, önfe-
ledten nevettünk furfangjain. A műsor zárásaként Szécsi Margitra, kerületünk egyik neves költő-
jére emlékeztünk, születésének 70. évfordulója alkalmából. Az „Eszem a gesztenyét" című verses 
meséjének sajátos feldolgozása a család fontosságát erősítette a gyerekekben. 

- Rendezvénysorozatunkat a „Győznünk kell a csatában" c. rajzpályázat értékelésével zártuk. 
A zsűri elnöke komoly fejtöréssel járkált a kiállított 108 rajz között, hosszas tanácskozás után 
született meg a döntés. A rajzokból rendezett kiállítást még hónapokkal később is megnézték a 
gyerekek. 

„Történeti játszóház" sorozatunkat tavaly márciusban indítottuk az évforduló tiszteletére. 
'98/99. évben minden hónapban külön programmal emlékeztünk az évfordulóra, követve a For-
radalom és szabadságharc eseményeit. Kerületünk 9 általános iskolájának 372 tanulója vett rajtuk 
részt. Mi könyvtárosok is nagyon készültünk és vártuk ezeket az alkalmakat, ilyenkor az egész 
könyvtár átalakult, és képzeletben visszarepültünk a régi időkbe. A könyvtárosok között is új 
tehetségek bontakoztak ki, köszönet lelkesedésükért és kitartásukért, amellyel a rájuk bízott 
gyerekekkel foglalkoztak. Ritka alkalom egy könyvtár életében az egész kollektívát megmozgató 
esemény, ahol egy közös célért tevékenykedhetünk, úgy érzem, hogy emberileg is közelebb 
kerültünk egymáshoz a foglalkozások során. A fáradtságtól lerogyva, de mindig lelkesen megbe-
széltük, hogy kinek milyen élménye volt. A gyerekek öröme mindenért kárpótolt. 

Márciusban toborzással hívtuk „zászlóaljukba" a gyerekeket, a csákókkal, dobokkal, tarsolyok-
kal, zászlókkal felszerelt honvédeket a honleányok búcsúztatták keszkenőiket lengetve. '48-as 
zászlónkra a szalagot egy népviseletbe öltözött honleány kötötte fel, majd '48-as dalok éneklésé-
vel tettük ünnepélyessé a programot. 

Áprilisban a toborzótiszt Kossuth Lajos beszédének felolvasásával hívta hadba a honfiakat, a 
honleányok buzgón hímezték keszkenőiket, amivel búcsúztatták a hadbavonulókat. 

Majd a kor életmódjával, szokásaival ismerkedtünk, a hétköznapok kerültek előtérbe. Hogyan 
élhettek 1848-ban az emberek, milyen lehetett egy vásári A kisbíró vásárra hívó kidobolása után 
könyvkötő, - fazekas, - pártakészítő, - fűszerszámárus mestereknél tanulhattak az „inasok", majd 
elkészítették mesterremekeiket, melyekkel ők maguk is mesterré váltak. A vásári rigmusokkal 
bemutatott tárgyak nagy sikert arattak. Végül megnézhettük a gyerekekből toborzott vándor-



színész társulat előadását, vidám műsorukon jót derültünk. A gyerekektől a planétás papagájok 
búcsúztak, a vásárfia mézeskalács szívekben egy-egy bölcselet, jókívánság rejtőzött. 

Játszóházunk programjához kapcsolódott a kerületi TÉBLÁB néptáncegyüttes előadása. Az 
együttes koreográfusa külön műsort állított össze számunkra „Toborzó és verbunk" címmel. 30 
„kemény" legény ropta ezeket az igazán férfias táncokat, csak úgy porzott rögtönzött színpa-
dunk szilaj táncuk alatt. A virtuóz előadás magával ragadta a közönséget, a bátrabbak a színpa-
don tanulták a táncokat, a szerényebbek tapsviharral díjazták rögtönzött előadásukat. 

Képzeletbeli bálba invitáltuk a gyerekeket, a '48-as bálok, kávéházak világával, híres vándor-
színészekkel ismerkedtek a gyerekek. Készült itt díszes táncrend, tollforgós süveg, illatosító zsák, 
legyező, álarc, melyek felmutatása báli belépőként szolgált. A bokrétás „bálrendezők" szigorú 
ellenőrzés alá vették az elkészült alkotásokat. Tánctanítással, rögtönzött bállal zártuk a progra-
mot. 

Decemberben egy '48-as parasztcsaládba idéztük magunkat, és együtt készültünk a karácsony 
megünneplésére. A karácsonyi asztalt almából, narancsból, dióból készített díszekkel, saját min-
tázású mézeskalácsokkal, csuhé betlehemekkel díszítettük. A regölők rigmusaival kívántunk 
egymásnak kellemes ünnepeket. 

'49 március 15-ét komárom várában ünnepeltük. Követ érkezett Bem apó üzenetével, mely-
ben tudósított a tavaszi hadjárat eseményeiről és további kitartó harcra szólított minket. A vár-
védők felszerelése fogytán volt, így új csákókat, dobokat, tarsolyokat készítettünk a honvédek-
nek. Együtt emlékeztünk '48. márciusának eseményeire. 

„illatok, ízek, formák és színek, szavak és képek, mindez a múltba repített minket! Kellemes 
érzésekkel távoztunk, s reméljük hamarosan újból találkozunk!" - írta vendégkönyvünkbe a Vö-
rösmarty iskola tanítónője. Ez a mondat frappáns összefoglalója programsorozatunknak, ahol 
nem csak a kéznek, de a fejnek is mindig volt tennivalója. Az iskolák szinte versengtek azért, 
hogy eljöhessenek következő játszóházunkra, hónapokkal előre lekötötték a programot. 

A Forradalom és Szabadságharc hadmozdulatait, eseményeit, csatáit egy nagy térképen kö-
vettük, kis zászlócskák mutatták, hogy milyen események történtek éppen az adott hónapban. 

Márciusban könyvtárunkban tartotta a Cyermekönyvtáros műhely havi összejövetelét. Bemu-
tató foglalkozásunk segítségével Mátyás király udvarában időzhettünk, a kor szokásaival, öltöz-
ködésével, kódexekkel, a lovagi életmóddal ismerkedtünk. A műhely könyvtárosai is bekapcso-
lódtak a munkába, és nagy lelkesedéssel segítettek a gyerekeknek a lovagsisakok, gyöngyös pár-
ták elkészítésében. 

Büszkeségeink: 

Az „Ahogy én látom a könyvtárat" c. országos fotópályázaton gyermekolvasónk, Chochol Si-
mon budapesti li. helyezést ért el „Olvasó kéz" c. fotójával. 

„Az olvasó kéz" Chochol Simon fotója 



A Pest, Buda, Óbuda egyesítésének 125. évfordulójára hirdetett csapatjátékban csapatunk 
képviselte a Dél-pesti Réglót, a budapesti döntőn harmadik helyezést értek el. Csapattagok: Bagó 
Andrea, Berger-Csóti Bence, Tóth Krisztián. 

A Magyar versmondók Egyesülete által hirdetett országos vers és prózamondó verseny elő-
döntőjének könyvtárunk adott helyet. A budapesti döntőn gyerekolvasóink, Falvi Tímea II. és 
Somogyi Péter in. helyezést ért el. 

Emlékezésünk itt véget ér, mi is vakációzunk a gyerekekkel. Harmadik éve minden kedden 
szünidős foglalkozásokkal várjuk a kikapcsolódásra vágyó gyerekeket. Ezen a nyáron az indiánok 
szokásaival, életmódjával ismerkedünk, kézműves foglalkozásokat tartunk, vetélkedők, játékok, 
könyvekben búvárkodás teszi színesebbé a nyári szünidőt. A feszített tempójú „tanév" lezárásá-
val, most nekünk is több időnk van egyéni beszélgetésekre, barátkozásokra. 

Budavári Klára 
gyerekkönyvtáros 

XVI11/3. sz. könyvtár 

Szünidei prológ 
(életképek, III/1. sz. fiókkönyvtár) 

Ki ne emlékezne arra, hogy milyen a nyár ígéretétől „kótyagos" gyermeknek lenni, akinek már 
semmi sem számít, csak a közelgő szabadság. 

Június első napjaiban végigsöpört a kölcsönzőtermen a forró szellő fuvallata. - Kivágódott a 
bejárati ajtó és a huzattal együtt benyomult egy napközis csoport, hónuk alatt könyvvel. Mielőtt 
elbúcsúztunk egymástól, megkérdeztem tőlük, hogy ki, mikor és hol tölti a szünidőt? A vála-
szokból kiderült, hogy többségük nem tudta, hogy mit fog csinálni a szünidő első hetében. 

Meghirdettük a non stop játszóházat június 22-26 között, ahova a kisiskolásokat vártuk. És jöt-
tek minden nap, 25-en, 30-an. Jó volt, kellemes volt. Nem csak nekik, nekem is. 

1. kép: A bábok 
Született itt lekonyuló fülű nyuszi báb, sutácska rongybaba, amelynek derekát karcsúra mor-

zsolgatta újdonsült kisgazdája, miközben Furulyás Palkó szerencséjének szurkolt és nagyokat 
kacagott Együgyű Jankó habókos dolgain. 

2. kép: A buborék 
Buborékfestmény terezéséhez készültünk, amikor színes szappan gömböcskék keringtek a ké-

zikönyvtár légterében. - „Ilyen még nem volt" - ámultak a tekintélyes, tudományoktól kövéren 
pöffeszkedő kézikönyvek. Csodálkozásuk nem tartott sokáig, jót kuncogtak magukban, amikor 
egyikük-másikuk gerincén szétpattant egy jókora szivárványszínű buborék. 



3. kép. A kincsesláda 
A kincsesláda aljából ismeretlen anyag került a feketeszemű kislány kezébe. „De jó! - ma ma-

dárfészket építünk." Lassacskán körvonalazódott ki, hogy mivé formálta kiskeze a rafiaszálat. Egy 
cseppet sem sajnálta, hogy a csinos karkötő nem 18 karátos arany. 

4. kép: A tészta 
A tálcán szebbnél-szebb színű, formájú száraztészta halom kínálgatta magát. A kisfiúk előre 

„kenegették" a hasukat, mert azt gondolták abból lesz az ebéd. Nem kis rábeszélésre, no meg 
némi segítséggel egzotikus tésztagyöngy ékszerek születtek a kezük alatt. Szebbek voltak mint 
„mélytengeri rokonaik". 

5. kép: A vihar 
ítéletidő tombolt reggel, szerencsére nem tartott sokáig. A fellegek elvékonyodtak, az élénk 

szél elterelte őket Óbudáról. Vihar utáni csend: az ajtóban ázott testvérpár topogott. Lassan 
„becsoszorogtak" a többiek is. Körülöttük sokasodtak a hősugárzó melegétől gőzölögve száradó 
ruhadarabok. Minden új jövevényt - Tamkó Sirató Károly Esődalával köszöntöttünk: 

.Sik a ső /sik a ső/ - mindig esik az eső./ 

... csak kibírjuk valahogy tán/ 
sik a ső/sik a ső- bárhogy esik/az eső!" 

6. kép: A kismadár 
„Olyan rosszul tervezett ez a szék. Már megint csomós a fonal." ez a zsémbeskedés arra utalt, 

hogy elérkezett a „mozdulj meg" pillanata. - irány az udvari Még csak szokta a fülem a csendet, 
amikor izgatott hangon jött felém a kérdés: „Hol van mentődoboz?" Már vittem is. A vadrózsa 
alatt egy riadt madárka gubbasztott. Mozdulatlanságában annyi félelem volt. A gyerekek őszinte 
fájdalommal sajnálkoztak felette,- nekem úgy tűnt, hogy a kismadár szapora pihegése mintha 
alább hagyott volna. 

7. kép: Péntek 
Későn délutánra járt az idő. Bántó csend honolt körülöttem. Tekintetem megakadt a 

kölcsönzőasztal szélén bókoló katángkórő csokor kékségén. - Ezt hagyták itt, maguk helyett a 
gyerekek. 

Csernus Lászlóné 



EZ TÖRTÉNT . . . 

Július 1-jén végre sor kerülhetett Karsai 
Károly, az v. kerület polgármestere, valamint 
Fodor Péter főigazgató úr és a Belvárosi 
régió igazgatójának találkozójára. Ezzel befe-
jeződött az a kerületek és könyvtárak között 
- a főigazgató úr kezdeményezésére - indí-
tott ismerkedő jellegű beszélgetés-sorozat, 
amely az önkormányzatokkal történő 
együttműködés tartalmi megújítását hatá-
rozta meg céljaként. 

Barátságos hangulatban, egy-egy pohár 
pezsgővel köszöntve iktatta be új munkakö-
rébe a főigazgató úr Fehér Miklóst - a salgó-
tarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár immár 
távozó igazgatóját -, aki július 1-jétői pályá-
zat útján nyert megbízást a FSZEK Központi 
Könyvtára igazgatására. 

Július 2-án az intézetvezetés valamint a 
számítógépesítési osztály és az Ellenőrzési 
csoport vezetője megvitatták a TextLib 
rendszerű kölcsönzés bevezetésével kapcso-

latos problémákat. Az értekezletnek a Da-
gály utcai könyvtárban ez év szeptemberé-
ben induló számítógépes kölcsönzés adott 
aktualitást: intézkedés készül a beirakozások 
regisztrációja, a forgalmi statisztika változá-
sai, valamint a napi kölcsönzési tranzakciók 
mentése témakörökben. 

Július 5-étől a FSZEK 6. sz. Belvárosi 
régiója is áttért a számítógépes 
áliománybavételre, illetve ezzel egyidőben 
megkezdődtek a belvárosi könyvtárak hono-
sítási munkálatai (Vi/1. sz. egység). Ezzel a 
hálózat valamennyi egysége csatlakozott a 
központi (gépi) feldolgozáshoz, egyelőre a 
TextLib rendszeren belül. 

Július 12-től ismét megnyílt a vill/1. sz. 
könyvtár (Gutenberg tér) gyermekrészlege, 
új helyén megújulva és megszépülve, a fel-
nőtt könyvtár helyiségeiben. A Rökk Szilárd 
utca a továbbiakban kizárólag a belvárosi 
régió központjaként működik. 

CD-adomány a zenei gyűjteménynek 

Háromezer CD-vel és negyvenöt videokazettával bővült 
tegnap a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár zenei gyűjtemé-
nye. A Sony Corporation tízmillió forint értékű adomá-
nyában többek között Mahler összes szimfóniája és Ligeti 
György gyűjteményes művei, régizenei sorozatok, opera-

felvételek, valamint híres előadóművészek, köztük Fablo 
Casals és Bruno Walter lemezei találhatók. A gyűjtemény 
ötven japán zenei felvétellel is gazdagodott. Az új szerze-
ményekből két darabot kapott a zenetár, az egyik példányt 
bárki kikölcsönözheti GARDI BALAZS FELVÉTELE 
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Július 14-én az intézetvezetés és a Szer-
zeményezési és feldolgozó osztály illetékesei 
megvitatták a Központi Könyvtárban és a 
hálózatban egységesen használandó raktá-
rozási jelzetek bevezetésének problémakö-
rét. 

Sikeresen lezáródtak a Soros-Osi pályázati 
támogatásból finanszírozott számítógépes 
tanfolyamok, amelynek keretében több 
mint harminc kollégánk sajátíthatta el álta-
lában a számítógépes adatbázisok kezelésé-
nek, konkrétan pedig a TextLib használatá-
nak általános szabályait, valamint az 
internetes tájékoztatás „tudományát". 

A Központi Könyvtár és a Zenei Gyűjte-
mény augusztus 2-től szeptember 5-ig csök-
kentett nyitva tartással szolgáltat; a Köz-
pontban - az építkezés sikeres átütemezése 
következtében - szeptembertől az eddig 
csak helyben olvasható raktári állomány is 
kölcsönözhető lesz. 

RENDHAGYÓ „EZ TÖRTÉNT.. 

Az óvodások is május végén ballagnak, hi-
szen ősszel kezdődik az iskola, vajon mi kerül 
a tarisznyájukba? Pogácsa, régi 1 forintos, 
ceruza, pici só... és számítógépes modern 
világunkban egy-egy beiratkozási tasak. Mi, 
gyerekkönyvtárosok bízunk(hatunk) az olva-
sás jövőjében. A hír igaz! Nem a mesében 
történt, hanem a iv/1. sz., újpesti könyvtár-
ban. 

Az alábbi köszönő szavakkal emlékezett 
meg egy olvasónk (Lomb Annamária) salát 
Pálné, Zsuzsa kollégánk (XXll/l.sz. könyvtár) 
szíves és szakszerű tájékoztatásáról, segítsé-
géről a Fitness Akadémián írt szakdolgoza-
tának előszavában. 

Kedves Zsuzsa! A FSZEK nevében mi is kö-
szönjük . . . ! 

AJÁNLÁ 5 

Afo Hem méi) Hem fedezte fel, bogy a V i z milyen csodálatos, hatalmas anyag, a z 

remélem, most majd belátja e z t MegismeriretetíeH, sokszor végtelen Ijalárba visz, 
ellenállni Nefc nem leitet Vagy szeretjük, vagy neny de a z biztos, Héífeile élni Hem 

lebet olvassa el bát ezt a dolgozatot mindenki, aki szeretHe szorosabb kapcsolatba 
kerülni a Vízzel, mint Életünk egyik legfontosabb elemévet 

KÖSZÖNÖM... 

...mindazt a türelmet és segítséget, amit a felkészülés alatt kaptam foizvetleH 
fornjtezetem, családom és barátaim részéről 

..a sok-sok bôHjyvet, amit a világ legtündéribb könyvtárosa, Zsuzsa Héni feresett 
nekem 

..és végüL de nem utolsó sorban a vitorlásokról való felvilágosításért és korábbi 
hajózásról szóló dolgozatáért Hagemann Lászlónak 

Krvánbk jó szórakozást, jó egészséget 

Lomb Annamária 

A V í z . . . 
S Z A K D O L G O Z A T 

Budapest gyógyfürdőiről és szabadidőnk eltöltésének lehetséges formáiról a Víz 
közelében 

Fitness Akadémia Budapest, 1999 

Készítette: Lomb Annamária 



Biblex-szeminárium 

Könyvtárosok és közvetítők találkoztak júni-
us 2-3-án a BlBLEX-szemináriumon, előadások 
meghallgatásával és közös gondolkodással segí-
tették a program haladását. 

„Bár a tudáshoz, információhoz való jutás 
állampolgári jog, de ennek gyakorlati garanciái 
nincsenek" - megnyitójában Kraiciné Szokoly 
Mária, a „Könyvtárak a kirekesztés ellen" című 
projekt gazdája ismertette, hogy hasonló 
problémák tapasztalhatók a BIBLEX program 
partnereinél, tehát a francia, német és olasz 
nagyvárosokban is. Mit és hogyan tehetnek ez 
ellen a könyvtárosok, ez volt a témája a szemi-
náriumnak. 

A globális problémák mellett ez alkalommal 
inkább a globalitás pozitív oldalát hangsúlyozta 
Vámos Tibor akadémikus, mondván: az emberi 
kultúra története is azt igazolja, hogy az ember 
globalitásra törő lény. Elzárkóznia, ellene mű-
ködnie eredményesen nem lehet, ezért inkább 
a lehetőségeit kell kihasználni. Ezzel párhuza-
mosan várhatóan - amerikai példára hivatkozva 
állította - felértékelődik a kultúraközvetítők, 
például a pedagógusok, könyvtárosok szerepe. 

„A modern ember emberi méltósága 
minden embert megillet" - Jeleníts István 
paptanár xxni. János pápa enciklikájából 
indult ki. A sokféleséget nem megszüntetni 
kell - mondta -, hanem a különbségeket 
áthidalhatóvá tenni egymás megismerésé-
vel. Az egyház szerepe a kirekesztődés 
megelőzésére, egymás elviselésére nevel. 
Kifejező gondolati képpel érzékeltette a segí-

tés hatását: „Az egyik nekifut a csúcsnak, a má-
sikat szerpentinen kell a csúcsra felvinni." 

Nagy Attila, a KMK osztályvezetője a könyv-
tárakat a szociális háló egyik elemének is tekin-
ti, mely a kicsúszókat megtarthatja. Az önbiza-
lomhiánnyal, a szorongási szint növekedésével 
küzdők érdekében a könyvtáros a tolmács sze-
repét töltheti be. Ehhez eszköz a könyvtárosok 
továbbképzése, amellyel természetesen nem 
pszichológussá, hanem érzékennyé kell tenni 
őket a problémák iránt, fejleszteni kooperatív 
készségüket. Az interperszonális kapcsolat és a 
könyvtártechnika egyforma művelése szüksé-
ges. 

„A hátrányok halmozódásra hajlamosak" -
Máté-effektus néven publikált tapasztalatait 
bontotta ki Gereben Ferenc szociológus, s ezek 
után több hátrányosnak nevezhető csoport 
sajátosságairól, illetve a könyvtár és ezek vi-
szonyáról esett szó: például a börtönben, inté-
zetben elzártakról, a nőkről, mint sok tekintet-
ben hátrányos helyzetűekről, a drogosokról, 
csellengő gyerekekről stb. Az eredményt alap-
vetően befolyásoló kérdés még, hogy kik segít-
ségét kellene a könyvtárosoknak megnyerni 
ehhez a munkához. 

Az elgondolásokról és tapasztalatodról a kül-
földi partnerekkel együtt az október 13-15. 
között, a Budapesti Tanítóképző Főiskolán 
megtartandó rendezvényen folytatódik a ta-
pasztalatcsere. 

Hegedűsné Zöldi Hedvig 

Kiállítások 

A Kelenvölgyi Könyvtárban május 6-től június 24-ig Krystori Mónika festményeit nézhették meg az 
érdeklődők. Június 24-én nyílt meg Csillagné Lőrincz Zsuzsanna munkáihői rendezett kiállítás. 

Nagytétényi Könyvtárban május 27-én kamara-kiállítás nyílt Halpert Mária akvarelljeiből és szobra-
iból. 

„Hármas hangzat" cimen május 29-től június 15-ig kiállítást tekinthettek meg a látogatók a Kísérleti 
lakótelep könyvtárában. A kiállított tizennégy festmény alkotója: Bardócz Lajos, Sebestyén János és a 
Tirolban élő absztrakt festő, peppi Spiss. 

A Pataky Könyvtár Artotékájában Bakos Ferenc grafikus- és festőművész kiállítását tekinthették 
meg az érdeklődők Július 19-től augusztus 24-ig. 



Bosszantó, - amikor a hóhért akasztják 

Előző számunk cikkébe néhány, valóban igen bosszantó hiba csúszott. 

Helyesen: 
- „A franc ebbe a ruhatárosba! Nem „leszarházizza" az olvasót?! (Sajnos az „anyaolvasó" is 

itt volt!) 
- „istenem! Egy öregasszony megint leesett a lépcsőn (megjegyzem, naponta érezzük mi 

is úgy a végén, hogy túléltük!). 
- végül a legbosszantóbb hiba az utolsó mondat értelmét fordította meg, pedig nagyon 

fontos mondat volt. 
véleményünk tehát a következő: 
„HURRÁ! Nagyon jó volt összeszedni a bosszantó dolgokat, mert így kiderült, hogy a leg-

kevésbé bosszantó dolog a könyvtárban még mindig az olvasó!" 
Ha akarjátok, folytathatjuk! 

A Közalkalmazotti Tanács tagjai engem bíztak meg a bosszantó dolgok összeszedésével. Küld-
jétek el hozzám a cédulákat, s amikor elég anyag összegyűlik, megjelentetjük a legfontosabb 
„gócokat". (Mi fáj? Gyere, mesélj!...). Meglátjátok, hogy játéknak sem utolsó! 

Vargáné vida Emília 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 

Felhívás 
ismét igénybe vehető a kamatmentes 

vállalati kölcsön, melyet csak új ingatlan vá-
sárlására, vagy lakótér bővítésére lehet 
igénybe venni, igényelhető összeg maxi-
mum 300 000.-Ft. Az ehhez szükséges 
nyomtatványt a gazdasági igazgató titkársá-
gán lehet beszerezni. Az igényléseket pon-
tosan kitöltve és a mellékletekkel ellátva 
(adás-vételi szerződés, építési engedély stb.) 
augusztus 20-ig kérjük a fenti titkárságra 
leadni. 

Köszönetnyilvánítás: 
Megköszönjük és értesítjük mindazokat a 

kollégákat, akik sáfár Katalin elhunyta al-
kalmával segítségüket anyagiakban is: kife-
jezték. Ez alkalomból befolyt összeget, 
10 000.-Ft-ot a tavaly októberben papp 
istván által létrehozott alapítvány alaptőké-
jéhez tettük. Ezzel méltó emléket állítva a 
korán tragikusan elhunyt kolléganőnek. 

Hucskóné Kovács Mária 
SzB. titkár 

Tájékoztató 
az Oktatási Képzési Munkacsoport 

megalakulásáról 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének kezdeményezésére a NKÖM, az informatikai és Könyv-
tári szövetség, a képző intézmények és a KMK együttműködésével 1999. július 13-án megalakult 
az oktatási és Képzési munkacsoport. 

Tagjai: 

Dr. Bényei Miklós KLTE, elnök, MKE elnök 
ségi tag 
Dr. Skaliczkl Judit, NKÖM Könyvtári Osztály 
Koreny Ágnes MKE főtitkár 
Bakos Éva az IKSZ delegáltja 

Balogh Ferencné Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár, Veszprém 
Bencsikné Kucska Zsuzsa MKE 
Gyermekkönyvtáros szekció 
csapó Edit, KMK 
Pálvölgyi Mihály, Berzsenyi Dániel Tanár-
képző Főiskola 
Dr. Sebestyén György, ELTE 



A nyári szünidőben is gyertek a 
könyvtárba! 

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR 
XVI11/3. sz. könyvtára 

/Thököly út 5./ 

Nyáron Is szeretettel várunk a könyvtárban. 
Cyere, ülj be olvasgatni, játszani, rajzolni. 

Keddenként 10-12 óráig külön programokkal várunk. 

Részletes programok: 

JÚNIUS 22. Az Indián öltözködés. Búvárkodás a könyvekben, mokaszin készítés 
JÚNIUS 29. Nyári barkácsötletek, papírjátékok, papírforgók készítése 
JÚLIUS 6. indián étkezési szokások, edények. Könyvnézegetés, Indián vizeskorsó 

készítése 
JÚLIUS 13. Fonások: Pókfonás, fonás körmpcskével, szarvacskával 
JÚLIUS 20. Híres indián harcosok. Vetélkedő, indián dob, pajzs készítés 
JÚLIUS 27. Kavicsoljunk: Kavicsfestés, bőr karkötő készítés kavicsdíszítéssel 
AUGUSZTUS 3. Hogyan laktak az indiánok? ismerkedés jellegzetes sátraikkal. Kis tlpuk ké 

szítése 
AUGUSZTUS 10. Kollázsolás. Különféle anyagok felhasználásával képek készítése 
AUGUSZTUS 17. Bölények Lánya. Indián mítoszok, legendák 
AUGUSZTUS 24. Kezdődik az iskolai? Játékos memóriafejlesztő gyakorlatok 

A programokat 7-14 éves korú gyerekeknek ajánljuk. 
Csoportok jelentkezése esetén előzetes egyeztetés kérünk a könyvtár telefonszámán. 

Tel.: 291 - 2575 

Szeretettel várnak 
a gyerekkönyvtárosok 

SZEMELYI HÍREK 
Uj munkatárs 

Fehér Miklós igazgató (Központi Könyvtár) 
Kinevezés 

Dr. őryné Fekete Piroska könyvtárvezető 
(3. régió) 
Nyugdíjba vonulás 

Mayerné Baán Magdolna könyvtárvezető 
(XXIII. ker. könyvtár) 

Kilépő 

Kovács István műszaki ügyintéző (TMK) 

Újszülött 
Nagy zoltánnénak (5. régió) Petra, Kriszti-

na nevű gyermeke született. A szülőknek és 
a kisbabának jó egészséget kívánunk. 

Poborl Ágnes felelős szerkesztő 
Gujgiczer imréné, Hámory Zsófia, 

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

Vargáné Vida Emília 

Felelős kiadó: dr. Fodor Péter főigazgató 

Megjelenik havonta. 
Ára: 10,— forint. 
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