
A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR DOLGOZÓINAK TÁJÉKOZTATÓJA 

XLIII. évfolyam lO.szám 1999. október Ára: 10,- Ft. 

FŐVÁROSI KÖNYVTÁRI NAPOK 
1999 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Munkatársaim! 

A hagyományoknak megfelelően október közepén a Könyvtári Napok keretében kifejezzük 
elismerésünket azok iránt, akik az elmúlt időszakban kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár működéséhez, és öregbítették intézményünk jó hírét. A ha-
gyományok tisztelete azért Is fontos, mert hivatalosan 95 éve nyitotta meg kapuit a „fővárosi 
közigazgatási könyvtár". A kutatók különböző időpontokra helyezik a főváros nyilvános 
könyvtárának megnyitását, de azt gondolom, hogy nekünk nem az a dolgunk, hogy ezeket 
minősítsük, hanem az a feladatunk, hogy egy konszenzus alapján magunk számára teremtsünk 
ünnepi pillanatot. 

Ezt az évfordulót nem tekinthetjük kereknek, mégis szólnunk kell róla, hiszen folyamatos 
külső és belső késztetésünk van arra, hogy a továbblépések előtt mérlegeljük a megtett utat, 
annak eredményeit és tévedéseit. 

Gondolom, nem én fogalmazom meg először ebben a könyvtárban, hogy a huszadik század 
utolsó éveiben a Szabó Ervin Könyvtár nagy lehetőséget kapott: jelentős kulturális beruházás 
keretében bővül és megújul a Központi Könyvtár, és ennek a jelentőségteljes folyamatnak a 
könyvtár egésze is részese lesz. 

Ezzel a felkínált lehetőséggel valamennyiünknek élni kell. Elsősorban úgy, hogy ismeretein-
ket, tapasztalatainkat, szakmai lelkiismeretünket, felkészültségünket mérlegre téve, a könyv-
tár ügyét előrevivően fogalmazzuk meg feladatainkat. Azért dolgozunk, hogy 2000-ben és 
2001-ben egy korszerű, felfogásában, munkamódszerében, szervezetében megújult informá-
ciós központ és könyvtár álljon a város lakosságának rendelkezésére. Nemcsak a jelenlegi Köz-
ponti Könyvtár költözik tehát új épületbe, hanem az egész Intézmény fokozatosan részese 
lesz a fejlesztésnek, a beruházásnak. 

A Könyvtári Nap mindig alkalmat ad arra, hogy ebben a rohanó világban megálljunk. Vissza-
tekintsünk az elmúlt időszakra azzal a szándékkal, hogy feladatainkat, vállalásainkat, teljesít-
ményeinket elhelyezzük közös mérlegünk serpenyőjében; hogy személyes véleményünket 
meg nem tagadva egyenleget készítsünk, és meghatározzuk következő teendőinket. 

Szeretném megköszönni a könyvtár valamennyi munkatársának a hozzáértő, lelkiismeretes, 
felkészült, olvasóbarát munkáját. 



Külön megköszönöm azoknak a hozzáállását és tevékenységét, akik felismerték, hogy a 
könyvtár e lehetőség birtokában csak megújulásra készen lehet részese a kultúraközvetítés 
rendszerének. 

Ezúton is köszönöm mindazoknak a kritikáját, bíztatását, tenni akarását, akik segítették a 
könyvtár vezetésének nem könnyű munkáját, akik érzékelték, hogy szemléletváltás, ritmus-
váltás nélkül feladataink nem valósulhatnak meg. 

A mai nap - jó hagyományként - alkalom arra, hogy elismerjük kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó munkatársaink munkáját, és köszönetet mondjunk érte. 

Bejelentem, hogy az intézmény vezetése, az érintett szakmai és érdekképviseleti szerveze-
tekkel együttműködve, maximálta a főigazgatói dicséretek számát 33-ban, és ennek forrását 
elkülönített központi keretből biztosítja, amelynek összegét nettó 15 ezer forintra emelte. A 
Pro Bibliotheca Civica kitüntetés összegét ez évtől 35 ezer forintban határozta meg. 

Bejelentem, hogy az említett szervezetekkel egyeztetve, a nyugdíjba vonulás alkalmából -
meghatározott feltételek esetén - emlékgyűrű adható. Nyugdíjba vonulása alkalmából 1999-
ben emlékgyűrűt kap Cziboly Józsefné nyugalmazott osztályvezető, Kiss Jenő nyugalmazott 
főigazgató, Mayerné Baán Magdolna nyugalmazott könyvtárvezető. 

A Fővárosi szabó Ervin Könyvtár a kiemelkedően teljesítők elismerésére ARANY PECSÉTGYŰ-
RŰT alapít. 1999-ben első alkalommal - méltányolva és megköszönve a magyar könyvtárügy és 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár érdekében végzett kimagasló munkáját - Papp István nyu-
galmazott főigazgató-helyettes kapja a weinckheim-palotát ábrázoló pecsétgyűrűt. 

Még egyszer megköszönöm az elmúlt időszakban végzett munkájukat, sok sikert, magán-
életükben boldogságot kívánok Önöknek. 

Fodor Péter 
(Elhangzott a FKN központi rendezvényén) 

A 
„SZABÓ ERVIN EMLÉKGYŰRŰ" 

alapító okirata 

1. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a nyugdíjba vonuló, hosszú időn át magas szintű és eredmé-
nyes szakmai teljesítményt nyújtó munkatársainak elismerésére „Szabó Ervin Emlékgyűrű" ki-
tüntetést alapít. 

2. A kitüntetés leírása: Arany pecsétgyűrű, amelynek pecsétnyomó részében a Fővárosi szabó Er-
vin Könyvtár épületének sziluettjét, a körgyűrű belső palástjába pedig a kitüntetett monog-
ramját és a kitüntetés évét vésik. 

3. A kitüntetést kuratórium javaslata alapján a főigazgató adományozza. 
4. A kitüntetés annak a munkavállalónak adományozható, aki életpályája alatt a nyugdíjjogosult-

ság megszerzéséig legalább 20 évet a FSZEK-ben dolgozott. 
5. A kitüntetés adományozására az illető közalkalmazotti jogviszonyának megszűnésekor kerül 

sor. 
6. A kitüntetést a főigazgató adja át abban a szervezeti egységben, ahol a kitüntetett dolgozott. 
7. A kitüntetett nevét az átadást követő könyvtári nap központi rendezvényén fel kell olvasni. 
8. A nyugdíjba készülők listáját december 1-ig a munkaügyi osztály adja meg a főigazgatónak. A 

főigazgató által összehívott kuratórium a lista alapján december 31-ig írásban javaslatot tesz a 
kitüntetendőkre. 

9. A kitüntetés első átadására 1999-ben kerül sor. 
10. A kitüntetés költségvetési fedezetét központi jutalmazási keretben kell előirányozni. 

Budapest, 1999.10.12. 
Fodor Péter 

főigazgató 



EZ TÖRTÉNT A KÖZPONTBAN... 

„Értelmes élet" 
- tanulás, önképzés, szórakozás szerepe az Idősek életében -

Szakmai Napunkon minden évben egy-egy olvasói réteggel foglalkozunk, idén - kapcsolód-
va az idősek Nemzetközi Évéhez - az idősebb korosztály életvitelének jobb megismerésére 
törekedtünk. 

A szakmai nap meghívott előadói a téma avatott szakértői voltak. Dr. Schaffhauser Franz, 
az ELTE kandidátusa, az értelmes élet fogalmát igyekezett több szempontból megvilágítani és 
a felkészülés lehetőségeit felvázolni olyan megközelítésben, hogy miként alakíthatjuk életün-
ket tartalmassá. Szokatlan előadási stílusa megosztotta a hallgatóság véleményét. Egyet biz-
tosan leszögezhetünk: az elhangzottakon érdemes elgondolkodnunk. 

Polcz Alain előadása, gyakorlati példái okán, életszerűbb volt számunkra. Alátámasztotta 
mindazokat a tapasztalatokat, amelyekkel az idősekkel való foglalkozások során könyvtáraink-
ban is találkozunk. 

Az elméleti összefoglalások után délután a „gyakorlat" került előtérbe, amikor a 
kerekasztal-beszélgetés résztvevői az idősek ellátásának gyakorlati problémáiról beszélgettek. 

Idősek a könyvtárban - kerekasztal beszé lgetés 

A fenti rendezvényre a Fővárosi Könyvtári Napok központi szakmai napján került sor, 14 
órai kezdettel. 

Én nagy várakozással készültem erre, hiszen hosszú évek óta foglalkozom az idős olvasók 
könyvtári ellátásával. A Központi Könyvtár olvasótermében találkozott lelkes, de nem túl nagy 
számú csapatunk. A szerény létszám nem a témának szólt; szerda lévén - a szűkös létszám 
gondok miatt - többen nem minket, hanem saját könyvtáruk olvasószolgálati pontját kellett 
hogy válasszák. Régen volt, hogy így „együttgondolkodásra" összejöttünk. Ezt a tényt mind-
járt a beszélgetés elején leszögeztük, vagyis, hogy régen sokkal több Idő jutott a személyes 
találkozásokra. Egymás ill. a könyvtárban folyó munka megismerésére. Egyáltalán arra, hogy 
tudjuk ki, mivel foglalkozik, mi a specialitása. 

A téma adott volt - az idősek könyvtári ellátása. Egy kedves nyugdíjas kolléga bele is vá-
gott a sűrűjébe és elmondta, hogy igaz, ma már csak mint önkéntes segítő tevékenykedik 
ugyan e területen, de emlékszik a 70-es évekre, amikor az intézet központi koncepciójában 
szerepelt a fenti téma, s erre működőképes erőket és megoldásokat sorakoztatott fel. A jelen 
problematikáját ismertette meg velünk a Dél-Budai régió több elkötelezett kollégája és igaz-
gatója. sajnos tény, hogy egyre több az idős olvasó, aki másfajta ellátást igényel úgy a könyv-
tárban, mint az olvasmány házhoz szállítása során. Ez a másfajta foglalkozás felvetette a 
könyvtáros személyiségének, empatikus képességének, tudásának fontosságát, ill. azt, hogy 
miként egyeztethető össze a létszámproblémával ez a másfajta hozzáállás, szóltunk arról, 
hogy aki tenni akar az idős olvasókért, hogyan is fogjon hozzá, milyenek a már jól bejáratott 
utak, hogyan tud segíteni a munkánkban a szociális gondozói hálózat, ill. az önkormányzat. 
Hogyan és kinek tudjuk átadni tapasztalatainkat a könyvtáron belül. Lesz-e utánpótlás a fiatal 
kollégák közül, lesz-e Időnk ezekkel az empatikus fiatalokkal foglalkozni, hogy ne szakadjon 
meg a folytonosság, sok gyakorlati probléma és megoldás került szóba, amin érdemes lenne 
elgondolkodni nemcsak ilyen szerény körben, hanem intézeti szinten is. 



Közel két órás beszélgetésünket azzal zártuk, hogy hamarosan Ismét összejövünk, s gon-
dolatainkat összegezve javaslatot teszünk az intézet vezetése számára, hogyan is illesztheti 
távlati feladatai sorába az idősek könyvtári ellátását. 

Hucskóné Kovács Mária. 

ÉS EZ TÖRTÉNT A RÉGIÓKBAN... 

(Itt most csak három régió „eseményeit" taglaljuk, 
a többi három a következő Híradóban számol be.) 

Dél-pesti Könyvtári Napok 

változatos, minden korosztályt megszólító programsorozat várta a dél-pesti könyvtárláto-
gatókat a Fővárosi Könyvtári Napok alkalmából. Ez egyértelműen kiderül az ottaniak beszá-
molóiból. íme a - kicsit önkényes - válogatás. 

A xviii/3-as, Thököly úti könyvtár programjait Budavári Klára foglalta össze. „A Ládafia báb-
színház hatalmas sikerű előadásával nyitottuk rendezvényeinket október 6-án. Este a felnőt-
tek hallgathattak vallástörténeti előadást Dr. Reisinger János irodalomtörténésztől a boldog 
házasságról. Filmklubunk vittorio De sica Biciklitolvajok című filmjét dolgozta fel. Másfél éve 
működő Történeti játszóház sorozatunk a középkorba röpített minket. A gyerekek úgy beleél-
ték magukat a lovagi életbe, hogy csak nagy unszolásra tértek vissza várkastélyukba (iskoláik-
ba). 'süss fel nap'-olvasókörünk most is nyelvhelyességi tudnivalókkal foglalkozott, október 
19-én az 1956-os eseményeknek állítottunk emléket kutatómunkával, könyvek nézegetésével. 
Október 20-án nagy várakozással fogadtuk Pálfalvi Dorottya A repülő kastély című CD-ROM 
bemutatóját. Délután a „Képzeletbeli kastélyom" című rajzpályázatunk eredményhirdetését 
tartottuk, a beérkezett 267 rajz komoly fejtörést okozott a zsűri elnökének, így több díjat 
osztottunk a meghirdetett két kategóriában. A Könyvtári Napokon kerületünk 2 óvodájából és 
10 általános iskolájából 315 gyerek látogatott el hozzánk, felnőtt rendezvényeinken 134 olva-
sónk vett részt." 

A pesterzsébeti xx/2-es könyvtár programjait így látta Berta Éva: „Egy kicsit több - egy ki-
csit más: évek óta erre törekedve hirdetjük a Könyvtári Napok kedvezményeit, programjait az 
erzsébeti, Vörösmarty utcai könyvtárban, vannak hagyományosnak mondható akcióink, ame-
lyeket törzsolvasóink szinte már elvárnak tőlünk. Megvételre ajánlt használt könyveink kínála-
tát kibővítettük. A legnépszerűbb a használt dokumentumok közül most is a régi videokazet-
ták árusítása volt. Belső szakmai rendezvényként negyedik éve tartjuk meg a Kerületi Könyv-
tárosok Találkozóját. Az iskolai és közművelődési könyvtárak könyvtárosai és az önkormányzat 
érintett munkatársai idén is - egy teadélután keretében - tájékozódhattak a könyvtárak hely-
zetéről, (esetleg új) szolgáltatásairól, gondjairól. Szinte természetes, hogy ezen belül főleg a 
számítástechnika könyvtári alkalmazásáról beszéltünk, idén először hívtuk meg első tíz törzs-
olvasónkat a „Tisztelet az Olvasónak" c. rendezvényünkre, hogy megköszönjük ezt a hűséget. 
Meghívottainknak először egy rövid, élő gitárzenével színesített irodalmi összeállítással ked-
veskedtünk, majd egy ajándék könyvvel együtt átadtuk a „Könyvtárunk leghűségesebb olvasó-
ja" oklevelet. Jövőre természetesen folytatjuk a törzsolvasók klubjának bővítését. Pályázatain-
kon idén velünk élő kedvenc állatainkról szóló történetekkel, rajzokkal indulhattak - minden 
korosztályban - olvasóink. A rajzokból az eredményhirdetés napjára kiállítást rendezünk az 
emeleti „lépcsőházban". A nyertes alkotások színes fénymásolatai illusztrálják majd az „igaz 
történetek - főszerepben: kedvenceink" c. könyvecskét, amelyben szövegszerkesztett formá-
ban kölcsönözhetővé tesszük majd olvasóink számára a legjobb történeteket. 



így néz ki a Könyvtári Napok krónikája a soroksári, Grassalkovich utcai könyvtárból: „Októ-
ber 9., reggel 7.30: befutnak a könyvtárosok. 8 óra: segédszemélyzet érkezése a műszaki 
ketyerékkel (számítógépek, videojáték, fényképezőgép). 9 óra: megérkeznek az első fecskék. 9 
órától: kezdődik a „mütyürkézés" a gyermekkönyvtárban és a számítógépes bemutató a fel-
nőttben. Közben non-stop játék a többi gépen. 17 órától: zsombok Tímár György író a repü-
lésről, a repülőgépekről tartott videóval, internetes felvételekkel tarkított előadást. A nap 
folyamán az anyukák haza-hazaszaladtak keverni egyet az ebéden. 20 óra 30 perc: az utolsó 
könyvtáros is elhagyja a fedélzetet. Elmondhatjuk, hogy sikeres volt a családi nap. A szülők és 
gyerekek kérése: jövő hónapban velünk ugyanitt." 

Nagyon sikeres rendezvényeket szerveztek a XX/1-es Szent István úti könyvtárban is. Kb. 70 
ember hallgatta és élvezte az ír népzenei és -költészeti műsort 16-án. A „számítógépes bemu-
tató ínyenceknek" a mozgókép készítéssel ismertette meg az érdeklődőket. A gyermekfoglal-
kozások keretében agyagozással, termésbábok készítésével és versekkel, zenével köszöntöt-
ték az őszt a lurkók. 

A XlX/1-es Üllői úti könyvtár is sok programmal várta a látogatókat. Azt ígérték, következő 
számunkban részletesebben beszámolnak a náluk történtekről. Tehát most csak pár szót a 
Mindent vagy semmit - könyvtárosok vetélkedőjéről, mivel ebben ezen összeállítás elkövetője 
is érintett. Dobrova Zsuzsáék ismét nagyon nívós versenyre hívták ellenfeleiket, volt is, kiket 
a komoly hadüzenet elriasztott (erről a Központ csapata mesélhetne. .. Mindenesetre a kevés 
számú megjelent csatlakozott hozzánk, a belvárosiakhoz.) a mindig favoritnak számító KESZ 
csapata "csak" második lett, a nemes versengést a Soroksár-Erzsébet-Csepel (röviden SORECS) 
összevont gárdája nyerte. Gratulálunk! A játékmesternek ugyan néha fel kellett szólítania a 
díszes társaságot, hogy indulatainak szabjon határt és a pontokért való harcban türtőztesse 
magát. Ja, és doppingszerként isteni lakomával szolgáltak a házigazdák, köszönet érte. 

Összeállította: Hámory Zsófia 

A Fővárosi Könyvtári Napok kelet-pesti 
rendezvényeiről 

Az ilyenkor szokásos beszámolók szinte elmaradhatatlan kísérője „a teljesség igénye nélkül" 
kifejezés. Ami persze csak annyiban igaz, amennyiben a teljesség nem azonos a „mindenről 
mindent"-tel. Mivel - hálisten - alkalmak és résztvevők is szép számmal kerültek, jobbára a 
bőség, kevésbé az ínség jellemezte az elmúlt napokat. 

Nem akarván értékbeni sorrendet felállítani a Kelet-pesti régió könyvtárai között (nem is 
tudnék), maradok a hagyományos római/arab számsorrendnél, s egy képzelt kerékasztalhoz 
ültetném a kollégákat, ahol mindenki az asztalfőn foglalhat helyet. 

Először is a „Bocsánat Hetéről" szeretnék szót ejteni. A meginterjúvolt kollégák szinte egy-
behangzó álláspontja az, hogy mindenképpen jobb előkészítést igényelne az akció. Az olvasók 
természetesen örültek, a könyvtárak (főleg amelyek a Bocsánat Hete előtt postázták ki a fel-
szólítókat késedelmes ügyfeleik részére) már kevésbé. Volt ahol mindent elengedtek, volt 
ahol csak a késedelmi díjat, a postaköltséget viszont nem. Mindezzel együtt, reklámnak nem 
rossz. Közszájon forgunk és ez nem semmi ebben az ínséges világban. 

A X/4-es könyvtár sajátos mivoltából adódóan kétpillérű rendezvény-hidat épített, az egyik 
a gyermekkönyvtárban, a másik a felnőtt bibliotékában állt, annak is a művészeti részében. 

Még a Könyvtári Napok kezdete előtt nyílt meg Gyulai Líviusz grafikusművész kiállítása az 
Artotékában, a tárlat október 26-ig látható. Az első esemény az Állatok világnapjához kötő-
dött. A gyermekkönyvtárban mintegy ötvenen próbálták felismerni a különféle állathangokat, 
megtalálni az állatos könyvekben a felismert „szereplőket". Az alkalomhoz CD-ROM lemezek 
bemutatója is társult, A foglalkozást Fogarasi Erzsébet vezette. 



Október 4-e és 16-a között Tóthné Fábián Eta babakészítő művész mintegy 60 rongyból va-
rázsolt baba- és állatfiguráját csodálhatták a látogatók. A vendégkönyv egyik beírása szerint a 
kiállításon igazi egyéniségeket, jellemeket láthattunk. A művész - az érintettek örömére - a 
gyermekeket be is avatta a mesterség titkaiba. Ugyancsak Tóthné Fábián Eta volt a könyvtár 
vendége október 12-én, ekkor a „segít a könyvtár" című foglalkozáson felnőttek (pedagógu-
sok, könyvtárosok) sajátíthatták el a babakészítés fortélyait. 

október 6-án az aradi vértanúkról zajlott történelmi beszélgetés a gyermekkönyvtárban, 
Kovács Györgyi bevezetőjével és Irányításával. Hetedikén Pankaszi István restaurátor a grafikai 
technikákról tartott nagy érdeklődéssel kísért előadást. 

A Péceli úti könyvtár „Ezredvégi utcabálját" tudósításom írása után rendezik, csak remélni 
tudom a megérdemelt sikert. Az újlak utcában viszont október 12-én Történelmi játszóház 
várta az ifjúságot. A Pécelről jött harminc gyerek nagy lelkesedéssel látott munkához, készí-
tett koronát, festett iniciálét, ismerkedett a korral és szereplőivel. Mind a péceliek, mind az 
október 14-én „Az államalapítás kora" című vetélkedőn résztvevő péceli úti hatodikosok leg-
jobbjai a rendezvények végeztével könyvutalványokat vehettek át. 

A beszámoló végére jutott a régió-szerte sikeres könyv csere-bere, amelyet éppen az újlak 
utca indított útjára négy esztendővel ezelőtt. 

Remélem, senki és semmi lényeges nem maradt ki a felsorolásból. 
Aknay Tibor 

Könyvtári Hét 1999 

A kezdetektől végig kísérve a Könyvtári Hetek rendezvényeit, talán a kifáradás jeleit - vagy 
csak a pénztelenséget - kezdtem érzékelni az idén. AZ is elképzelhető, hogy csak bennem ve-
tődött fel ez az érzés. A kisebb könyvtárak egyre kevésbé tudják megoldani, hogy a csillogó 
„központi" rendezvények mellett, folyamatos nyitva tartás, szolgáltatás közben megfelelő 
színvonalú, a könyvtárat a legjobb értelemben propagáló saját rendezvényeket szervezzenek 
úgy, hogy még egy csomag ropival vagy egy kávéval sem tudnak kedveskedni. Nem a megje-
lenő kedves használókra avagy a rendezvényre érkezőkre gondolok, bár ez sem lenne utolsó -
sőt! - szempont, hanem a fellépést, előadást könyvtárszeretetből ingyen vállaló művészeket, 
költőket, előadókat sem tudjuk méltóan fogadni. A néhány forintos könyvutalványok ma már 
nem mindig fedik a nevükben kapott értéket. De félre bú, az anyagi megoldások változtatha-
tók. 

idén is ránk maradt a kereskedelmi tevékenység, amellyel kevésbé lehet dicsekedni, de én 
mégis kiemelném azt a tényt, amit mindig elfelejtünk használt dokumentumaink elkótyave-
tyélése közben. Kisnyugdíjasok örömtől sugárzó arcát, amint újra embernek érzi magát mert 
ismét könyvet tudott venni, vagy több gyerekes családanyát, amint kincsként szorongatja 
lestrapált videokazettánkat és súgva kéri úgy csomagoljuk el, hogy porontyai ne lássák a jö-
vendő karácsonyi ajándékot. 

szerveztünk kulturális programot is. Jó iskolai kapcsolatunkat kihasználva felkértük a lakó-
telep-szerte kiváló hírnévnek örvendő tanítónőt, hogy nívós kézműves foglalkozását, kivéte-
lesen az összes iskolás részére, nálunk tartsa meg. Sajnos az utolsó pillanatban - egy héttel a 
megbeszéltek előtt - lemondta részvételét. Beugróként Kanizsa József költő, a Krúdy-kör ala-
pító tagja volt szíves elvállalni, hogy a meghívott gyerekek részére verseiből felolvasást tart. 
Hangkazettán elhozta megzenésített, Dévay Nagy Kamillával közösen előadott műsorát is. A 
jól sikerült előadás végén felnőtt hallgatóit is megtisztelte néhány nekik szóló versével. 

1999-ben ennyi sikeredett a X/3-as könyvtár „egyszerű" könyvtárosaitól, könyvtárügyünk 
ünnepi hetén. 

Goldoványi Zoltán 



Rákoscsabai v igasságok , avagy a Péceli úti „Összefogás. . . " 

Egyszer volt, hol nem volt... 4 elvetemült kolléga a xvii/2-es könyvtárban, aki elhatározta, 
hogy az idei Fővárosi Könyvtári Napokat formabontó módon ünnepli meg... 

Szerettük volna megmutatni értékeinket, szolgáltatásainkat, magunkat - nem csak hagyo-
mányos módon. És lön: Október 19-én - kissé kilógva már a hivatalos időpontból - két ren-
dezvényt is tartottunk. 

14 órakor aszfaltrajzversennyel nyitottunk, amelynek címe. „Kedvenc mesém" volt. 25 alsó 
tagozatos tanulót láttunk vendégül a közeli Jókai Mór Általános iskolából. A csípős hideg és 
szél ellenére szebbnél szebb rajzok születtek, így aztán a zsűri nem is igen tudott dönteni a 
helyezések sorsáról. Minden csapat munkáját egyformán kitűnőnek értékelte. A jutalom a 
résztvevők (beleértve a zsűrit is) számára egy hatalmas „tűzijátékos" torta volt 

Eddig programunk még valamennyire hagyományosnak volt mondható, de este igazán ki-
rúgtunk a hámból. Nélkülözve minden szakmaiságot, könyvtárosi habitust, igazi ezredvégi 
mulatságot tartottunk, utcabált terveztünk, de október lévén este már: sötét is, hideg is... 
így aztán egy héttel a tervezett időpont előtt módosult a helyszín: a mellettünk lévő Csiga-
házban (Rákoscsabai Közösségi Ház) jöttünk össze: ott azért világos is, meleg is... 

No azért ez nem volt ilyen egyszerű... Megálmodni könnyű, na de a kivitelezés! Pénzünk 
nem lévén, bár a FSZEK „leállta" a talpalávaló költségeit, sok egyéb más kiadással is számoltunk 
(étel, ital, díszítés, plakátok, szórólapok stb.). így aztán nagyot nyelve, mély levegőt véve, 
„pléh arculattal" felvértezve útnak indultunk vállalkozó szellemű raktárkezelőmmel, hogy 
pénzt gyűjtsünk akciónkra. Az eredmény fantasztikus volt. Kb. két óra alatt sikerült a szüksé-
ges összeget összekunyerálni a helyi vállalkozóktól. A helyi pék 15 kg kenyeret ígért, a sarki 
cukrászda 4 kg sajtost, omlóst sütött, de a legtöbben pénzt adtak. Persze kérték, hogy nevük 
hangozzék el a bál megnyitóján, legyen rajta a plakátokon, meghívókon, a Rákosmente Rádió 
is ismertese tevékenységüket. Természetesen mindent megígértünk, és így is lett. A további 
technikai fáradozásokkal, részletekkel nem untatunk senkit, hiszen az eredmény elképesztő 
volt. 

Cyöngyössy Márton rákoscsabai képviselő megnyitója után, szerény személyem mondott-
néhány szót. Ha már rendezvényünk nélkülözte a hagyományos szakmaiságot, legalább az 
ünnep apropóját domborítsuk ki... utána pedig vigadtunk késő estig. Mulatott könyvtáros és 
népművelő és leendő olvasó, képviselő és nyugdíjas és. .. 

Összegezve: 

Könyvtárunk reklámozásának legolcsóbb és legcélravezetőbb módja: a szintén olcsó és 
egyértelmű reklámokra vágyó helyi lokálpatrióta vállalkozók megkeresése volt. 

Hiszen mi célja van a Könyvtári Napoknak? AZ, hogy felhívjuk magunkra, könyvtárunkra, 
szolgáltatásainkra a figyelmet, és erre egy ilyen „buli" (akár mellőzve minden szakmai arisz-
tokratizmust) kitűnő lehetőség. 

Jót (jól) mulatott, járt mindenki: olvasó, könyvtáros, szponzor. 

AKI NEM HISZI, ... JÖJJÖN EL JÖVŐRE, VAGY JÁRJON UTÁNA !!! 

Cigányik Anikó 



Most még ünnepelünk... 
- BELVÁROS -

Rendkívül hálás és - ugyanakkor - mostoha feladat, ha a tollnok saját régiójának ünnepi 
rendezvényeit kényszerül e fórumon bemutatni. 

Hálás, mert - mint minden évben - 1999-ben is sok, sokrétű és sokféle eseményre került 
sor ezeken (a két és fél hétre szélesedett) Könyvtári Napokon; de mégis csak kínos és fejfájdí-
tó, hogy 

melyiket hagyjam ki (hely hiányában)? 
Melyik nem valósult meg, és vajon miért? Ki érez keserű utóízt, és miért? 
De..., mint a cím is jelezni hivatott: most ünnepeljünk! 
A műsorfüzet programsorolója igencsak szűkmarkú volt a belvárosi régió ünnepélyes meg-

nyitójához, hiszen egy személynév és egy iskola felemlítése sekélyesnek bizonyult az igazi 
fesztiválhangulatú programhoz képest. Berecz András nem csupán egy név, de ihletett elő-
adóművész, énekes és kreatív mesemondó is egy személyben, és az óbudai Népzenei iskoláról 
sem derült ki, hogy a tanítványok ilyen magas fokon művelik mind a néptáncot, mind a nép-
daléneklést valamint a hangszeres zenélést, Kincső együttes elnevezéssel (megérdemelnék, 
hogy mindenkit név szerint is említsünk, de itt nincs erre hely. sajnos.) Aki pedig hallotta Bu-
dai Ilonát népdalt énekelni, az tudja: ezt a műfajt vagy így érdemes művelni, vagy sehogy. 

statisztikailag bármennyire visszaesett ugyan a gyermekkölcsönzők száma, a könyvtárosok 
ennek ellenére vagy éppen ezért kiemelt szerepet szántak fiatal olvasóiknak, és tette ezt 
nemcsak a Liszt Ferenc tér gyermekkönyvtárosi csapata, de - szinte - valamennyi kis és nagy 
könyvtár: 
- a Királyi Pál utca bábozásra hívta Kuti Ágit és Pepita bohócot a Bábszínházból, akik a Szent-

Györgyi Albert iskola diákjaiból még képzeletbeli zenekart is verbuváltak; 
- a Boráros tér Weöres Sándort hozta még közelebb a kicsikhez; 
- az Aulichban a klasszikusan szép és - akkor még milyen olcsó! - gyermekkönyvekből ké-

szült hosszú távú kiállítás a fiataloknak, és - egy kicsit nosztalgiázásként nekünk, felnőt-
teknek; 

- a Rottenbiller utca ismét vetélkedővel „bombázta" a kerület alsó és felső tagozatos általá-
nos iskolásait (megfelelő jubileum hiányában a könyvkiadás forradalmaként fogadva el az 
1899-es évet); 

kallus György fotóművész kiállításából (Vll/2. Sz. könyvtár) 



9 Könyvtári Híradó ICQ 1999. október 

- a Liszt Ferenc téren pedig a legújabb ismeretterjesztő média, a CD-ROM került bemutatásra 
a jövő felhasználói számára, az Emese álma „személyében". 

(Félve tőle, hogy valakit mégis sikerül megbántanom) íme néhány program - szinte csak 
felsorolásszerűen - a felnőtteknek szánt kínálatból: 
- a Kálvária tér Radnótinak és a Vili. kerületi önkormányzatnak köszönhetően emléktáblát és 

frissen festett külső falat avatott. Radnóti költészete, lírájában megjelenő mély embersé-
ge parányi emlékfoltot hagyott egykori lakóhelyének külső falán, amit csécsei Béla pol-
gármester, Pomogáts Béla és Tarján Tamás „radnótisan" szubjektívre színezett beszédben 
avatott fel. (Oldalakat érdemelne maga ez az egyetlen rendezvény is, hiszen itt nem csu-
pán a halott költő, de a róla megemlékezők is „emlékezeteset alkottak"); 

„Radnóti Fanni személyesen nem tudott jelen lenni, 
a fenti fotóval és köszönő sorokkal üzent a 

VMt/2, sz. könyvtárnak." 
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- a költészetnél maradva - a Mester utcában „házi" fordító debütált: munkatársunk, Szabó 
Edit mutathatta be okudzsa, Dahl és pl. Holub fordításalt, és mint mindannyian tudjuk: ez 
a mesterség sokkal közelebb áll az önálló alkotóművészethez, mint azt sokan gondolnák; 

- a Leonardo-program budapesti konferenciájáról Grenoble, Stuttgart és Torino vendég-
könyvtárosai látogatták meg a központot, annak zenei gyűjteményét és a Kálvária téri 
könyvtárat; 

- a zene sem korlátozódott népzenére, mert a Rottenbiller utca - rockzenei gyűjteményé-
nek hagyományaihoz híven - komoly zenekedvelőknek állított össze vetélkedőt, amelynek 
folytatását már sürgetik résztvevők és kimaradottak egyaránt; 

- a Liszt Ferenc téren pedig ismételten bizonyítást nyert, hogy az értelmi fogyatékosok 
világa korántsem olyan egyhangú, mint azt sokan képzelik; a Down Egyesület délutánján 
Sebő Ferenc lépett fel, és a fogyatékosok készítettek csató Zsuzsa segítségével tűpárnát 
és gyöngyfigurákat; a Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának lakói pedig 
bemutatták egy napjukat, ahol tornán és a masszírozáson kívül tevékeny életük egy sze-
letkéjébe is bepillantást engedve üveget festettek, papírdobozokat és táskát készítettek, 
száraz virágból képeket alkottak, AZ általuk készített tárgyak kiállítása és vására a Fővárosi 
Könyvtári Napok alatt végig zajlott. Kár, hogy már vége...! 

- A Kertész utcaiak Latinovits-sorozata csak hab a tortán; egy 1962-es kevés nyilvánosságot 
kapott Fejér Tamás film bemutatójára került sor. 

Csak szemelgettem, csak válogattam a programokból. A magyar irodalom és történelem 
valamint régiónk könyvtárainak legjobbjai maradtak ki, ismétlem, csakis a Híradó szűk terje-
delme miatt. 

Folytatásával nem szeretnék egy évet várni, mert folytatása következik. Sajnos... 
- Kapuvári -

„...részesülnek az örömből, amit létrehoztak" 
Er ich F r o m m 

(A Dagály utcai könyvtár belső felújítása) 

Könyvtárunkat 1982-ben nyitották meg 
az olvasók előtt, és 1998-ban már nem le-
hetett tovább halogatni felújítását. 

A Fővárosi Közgyűlés 1998 tavaszán sza-
vazta meg a felújításra szánt összeget, 14.2 
mlINó forintot. A világítás rekonstrukciója, 
a vízvezeték hálózat, a csatorna és a padló-
zat felújítása nem szerepelt az elvégzendő 
munkák között. A FSZEK (a régió) saját költ-
ségvetéséből 2 helyiség falbontásos átala-
kítását és a számítógépes hálózat kiépíté-
sét tudta még kigazdálkodni. Sajnos a külső 
burkolat pótlására máig nem jutott pénz. 

Olvasóink legnagyobb bánatára 1998 
szeptemberében bezártuk a könyvtárat. A 
csökkentett szolgáltatások működtetésére 
- anyagiak híján - nem tudtunk helyiséget 
bérelni, igya kerület, ill. a Láng Művelődési 
Központ sietett segítségünkre. Négy hó-
napra beköltözhettünk könyvtárukba, ahol 
tovább kölcsönözhettük audiovizuális do-
kumentumainkat és az ottani könyvtár ál-

lományát, amely sajnos csak a szórakozni 
vágyók igényeit tudta kielégíteni. Itt él-
tünk februárig. 

Az 1000 négyzetméteres könyvtárban 
kb. százezer dokumentumot csomagoltunk 
be és ki. Mivel a könyvtár építésekor még 
csak nyomtatott dokumentumok és hang-
lemezek képezték az állományt, és az azóta 
közkedveltté vált, új dokumentumtípusok 
és szolgáltatások teret követelnek maguk-
nak, ezért át kellett rendezni az övezete-
ket. 

Tapasztalatunk szerint a könyvtárat he-
tente többször felkeresők napilapokért, 
folyóiratokért, szórakoztató irodalomért, 
és az audiovizuális dokumentumokért jön-
nek. úgy kellett az övezeteket átalakítani, 
hogy a sűrűn betérők a földszinten találják 
meg az elmélyültséget kevésbé igénylő 
szolgáltatásokat. Sajnos ezt csak a gyerek-
könyvtár területére átnyúlva tudtuk meg-
oldani, viszont az évek óta nem használt 



klímaberendezés helyén 50 négyzetméter-
rel pótoltuk a gyerekkönyvtártól elvett 
teret. így egyik funkció sem sérült, a gye-
rekeknek meghittebb mesekuckót sikerült 
kialakítani. Mivel belső berendezésre a fel-
újítási költségből nem futotta, egyéb for-
rások után néztünk. A Nemzeti Kulturális 
Alap pályázatán nyert összegből sikerült a 
gyerekkönyvtári bútorok és olvasótermi 
székek egy részét kicserélni (előadótermi 
székeink sajnos még a régiek). A xin. kerü-
leti önkormányzat évente rendszeres 
anyagi támogatást szavaz meg a kerületi 
könyvtáraknak, természetesen az idei, ránk 
eső részt szintén a felújításra fordítottuk. 
Amikor kiderült, hogy még mindig hiá-
nyoznak olyan könyvespolcok, amelyek 
nélkül az egész átrendezést nem tudjuk 
megvalósítani, hogy a sok apróság hiánya 
miatt nem tudjuk a mai kor embere által 
elvárt környezeti kultúrát biztosítani, nem 
volt mit tenni, a kerületi vállalatokhoz és 
cégekhez fordultunk segítségért. Szerin-
tem egy könyvtáros alaptulajdonsága, hogy 
segíteni, adni szeretne: ezzel az attitűddel 
nem volt könnyű kérni. Az volt a hajtó-
erőnk, hogy nem tudunk adni, ha most 
nem kérünk. Bemutatkozó levélben - vá-
zolva a felújítás és a könyvtár szerepét a 
kerületben - kértük a cégek támogatását. 
Több intézményt, vállalatot kerestünk 
meg. Először csodálkozva fogadtak: 
„könyvtárból nem szokott ilyen kérés ér-
kezni" - mondták, ez eddig ismeretlen te-

rep volt számukra. Meggyőztük őket, hogy 
egy könyvtárban hosszú távon jelen lenni 
mindenképpen presztízsnövelő tevékeny-
ség. A Fővárosi csatornázási Műveknek kö-
szönhetően - amely már több éve segít -
most tovább működhet speciális szolgálta-
tásunk, a lakáshoz kötöttek könyvtári ellá-
tása. A felújításban segített a Hídépítő Rt., 
az „Angyalföld Fejlesztésért" Közalapítvány, 
az OTP Észak-pesti Régiója, a Schiller Opel. 
Megvehettük a polcokat, rendbe hozhattuk 
a parkot, a buszra váróknak padot készít-
hettünk. Ez sokaknak tűnhet úgy, hogy ez a 
„könyvtár falain kívüli" feladat, de szerin-
tünk a hozzánk látogatók komfortérzeté-
ben ennek is fontos szerepe van. A saját 
portán kívüli területekkel törődni talán -
ennyi idealizmust vállalhatunk - modellér-
tékű szerep. 

Mivel a könyvtár széles összefogással ké-
szült el, úgy éreztük a megnyitón, hogy 
mindenki a „sajátjának" érzi. úgy hisszük, 
ezt akartuk... 

1998 szeptemberétől 1999 februárjáig a 
munkafeltételek megteremtésén dolgoz-
tunk, közben megmaradt könyvtárosaink a 
régiókülönböző könyvtáraiban helyettesí-
tettek. 1999 februárjában - ahogy könyve-
ink visszaérkeztek a raktárból - kezdtük el 
könyvpéldányaink honosítását a Textüb 
programba, de ez már egy másik törté-
net... 

vörösné Jánosi Katalin 



KITÜNTETÉSEK, 1999 

In honorem artis blbllothecarlensis 
- Szabó Ervin Emléklap -

1999-ben került sor először a Fővárosi Könyvtári Napok alkalmából a Papp István által alapí-
tott „In honorem artis bibllothecariensis - Szabó Ervin Emléklap átadására. 

AZ alapító okiratban foglaltaknak megfelelően a FSZEK szervezeti egységeinek megbízottja-
iból, összesen hat főből álló testületnek kellett döntenie a kitüntetés odaítéléséről. 

A kuratórium tagjai tíz, egyaránt méltó jelölt közül titkos szavazással választották ki azt az 
egyetlent, aki ma ünnepélyesen átveheti a díjat. 

Bejelentem, hogy az 1999. évi Szabó Ervin Emléklapot - egyhangú szavazással - a Dagály 
utcai könyvtár vezetőjének, vörösné Jánosi Katalinnak ítéltük oda. 

A kitüntetett 1982 óta munkatársa intézményünknek, előbb gyermekkönyvtárosként, majd 
kölcsönzési csoportvezetőként. 1998-ban kapott megbízást az egyik legnagyobb kerületi 
könyvtár, a Dagály utcai vezetésére. Szakmai munkáját kiváló színvonalon végzi, könyvtára 
felújítási munkálatait, funkcionális átalakítását nagy hozzáértéssel szervezte meg. 

AZ alapító okirat megfogalmazása szerint erre az elismerésre olyan munkatárs jogosult, aki 
a tárgyévben „a legtöbbet tette a korszerű fővárosi közkönyvtári szolgálat fejlődéséért és 
megújulásáért". 

Az Emléklapot a felsorolt erényeken kívül a számítógépes-kölcsönzés bevezetésének Igazi, 
embert próbáló feladatáért ítéltük Vörösné Jánosi Katalinnak. Nagyon nehéz, úttörő feladatot 
vállat fel munkatársaival együtt, amelynek már tapasztalható eredményeiből mindannyian, 
hálózat és központ egyaránt sokat fogunk profitálni. Gratulálunk az eddigi sikerekhez, s a to-
vábbi munkához erőt és kitartást kívánunk! 

PRO BIBLIOTHECA CIVICA 
1999 

Babákné Kálmán Mariann 

1973. szeptember 1-jén a csillaghegyi fiókkönyvtár 6 órás könyvtártechnikusaként kezdett 
dolgozni könyvtárunkban. Közben megkezdte tanulmányait a szombathelyi főiskola könyvtár-
magyar szakán, ahol 1977-ben szerzett diplomát. A békásmegyeri, majd a Török utcai könyv-
tárban szeretettel és megértéssel egyengették útját, segítették főiskolai és egyetemi tanul-
mányainak végzését, mert megérezték, felismerték benne a könyvtár Iránt máris elkötelezett, 
ambiciózus fiatal munkatársat. 

1982 szeptemberében került a központba, a Raktári osztály állományellenőrzési csoportjá-
rfak vezetőjeként. Jó szervező- és kapcsolatteremtő készsége révén új feladatát igen hamar 
átlátta. Nemcsak az osztályán belül, hanem a hálózatban dolgozó könyvtárosok körében is 
elismerték munkáját, szívesen kérték ki és fogadták el tanácsalt. 

1986-ban megpályázta és elnyerte a IV. kerületi főkönyvtár igazgatóhelyettesi állását. Eb-
ben a munkakörben egyrészt jól tudta hasznosítani a hálózatban és a központban szerzett 
tapasztalatait, de ugyanakkor fokozatosan vérteződött fel vezetői erényekkel, készségekkel. 



így azután a főkönyvtár igazgatójának szülési szabadsága alatt a könyvtár vezetését kifogás-
talanul tudta ellátni. 

1993-ban vette át az időközben egyre hányatottabb sorsúvá váló Központi Ellátó Szolgálat 
vezetését. Rendkívüli ambícióval vetette magát ismét az új feladat megoldásába, stabilizálva a 
KÉSZ helyzetét máris újabb meg újabb szolgáltatások beindítását kezdte meg. A könyves hát-
tér biztosítása mellett megszervezte a nem hagyományos dokumentumok ellátórendszerét a 
fővárosban, olykor azon is túl. Ez a munkakör sokoldalúságot kíván: ő könyvtáros, üzletasz-
szony, marketing szakember, és kis csapatát lelkesíteni tudó vezető egyszemélyben. Kapott 
feladatainak maradéktalan megoldására törekszik, gyakorta erején felül is. Elszántsága ren-
díthetetlen, pedig feladatköre nem hálás, helyzete nem éppen irigylésre méltó: minden igye-
kezete ellenére több kritikát és türelmetlenséget kap, mint elismerést és bíztatást. Ugyanak-
kor ő az, aki képes különleges, egyedi szakmai feladatok megszervezésére és működtetésére, 
ahogy tette Törökbálint esetében. 

irigylésre méltó az a nyugalom és derű, amellyel munkáját végzi. Ennek a nyugalomnak más 
titka nem lehet, mint az a szilárd meggyőződés, hogy jó úton jár, s ezért minden nehézség 
ellenére mosolyogva vállalja a nagybetűs SZOLGÁLATOT - az olvasókért, a könyvtárakért, a 
könyvtárosokért. 

Személyében méltó kolléga kapja a Pro Bibliotheca Civica kitüntetést. 

Sándor Ottó né 

A történelem-könyvtár szakos diploma megszerzése után 1966. augusztusi-jén lett a Fővá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár dolgozója. Először a Rottenbiller utcai, majd az Illatos úti fiókkönyv-
tárban dolgozott. 1968-tól az akkori Kerületi Könyvtárak Osztályának munkatársa lett, feladat-
köre pedig a könyvtári propagandamunka és az ifjúsági olvasószolgálat szervezése. 

Felettesei már ekkor felfigyeltek rendkívül kiegyensúlyozott, vidám egyéniségére, kollektív 
magatartására. Hamarosan közismert és közkedvelt munkatárssá vált, s nemcsak a hálózatban, 
hanem a társintézmények munkatársai körében is. Mindenben élen járt, amiben akkoriban 
lehetett: olvasómozgalom szervezésében, ízlésformálásban, munkásfiatalokkal való foglalko-
zásban - általában minden szakmai és mozgalmi szervezőmunkában. 

1974-ben a fent említett Kerületi Könyvtárak osztályán csoportvezetői beosztásba került, 
innentől kezdve számíthatók Sándor Marika legmozgalmasabb, legsokoldalúbb tevékenykedé-
sének évei. Szinte hihetetlen, mi mindenre jutott energiája: mindennapi könyvtári munkája 
mellett - ami önmagában is szerteágazó és változatos volt - fáradhatatlan lett a szakmai és 
mozgalmi-társadalmi munkák végzésében. Csak néhány példa: 1973-tól 1982-ig tagja volt a 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökségének, ezen belül többek között hat évig vezette az 
egyesület „állást keres - állást kínál" szolgáltatását. Részt vett 1981-ben a IV. Könyvtárügyi 
Konferencia szervező bizottságának munkájában. 1975-től tagja volt a KMK mellett működő 
országos propaganda bizottságnak, s egyben az Eseménynaptár szerkesztő bizottságának. 
1979-1982 között a FSZEK Könyvtári Híradójának is aktív szerkesztőbizottsági tagja. Mindeköz-
ben számos előadást tartott vidéken és a fővárosban, publikált, szervezett fáradhatatlanul. 

Ezek után senkit sem lepett meg, hogy 1981-ben a Kapcsolatszervezési és propaganda osz-
tály helyettes vezetője, röviddel ezután pedig osztályvezetője lett. A kulturált és udvarias, 
mindenre nyitott, kezdeményező és korrekt partneri kapcsolatok kialakítását megvalósító 
magatartása máig etalon ezen a munkaterületen. 

Az évtizedet lezáró földrengésszerű átszervezés következtében a kapcsolatszervezési és 
propaganda tevékenység egyszemélyes, szakreferensi feladat lett. Ezután kezdődött el egy 
újabb fejezet Sándor Ottóné pályafutásában: a Közhasznú információs Szolgálat vezetését 
kapta feladatként. A szakmai és technikai feltételek megteremtésén ugyanazzal a kitartó szí-
vóssággal dolgozott, mint amit tőle már megszoktunk. Az úttörő kezdeményezésből azóta 



országosan ismert, és a könyvtárak jelentős részében meghonosodott szolgáltatási forma ala-
kult, amelynek állandó továbbfejlesztésén, gazdagításán most is, naponta dolgozik. 

Egyébként pedig szervez, észben tart, emlékeztet, kapcsolatokat ápol mindannyiunk he-
lyett, kezdeményez, pöröl, miközben barátságos és szeretetteljes gesztusai vannak mindany-
nyiunk felé éppúgy, mint a telefonos tájékoztatószolgálat ügyfelel Iránt. 

A Pro Bibllotheca civica kitüntetés egyik legméltóbb viselőjének tekinthetjük őt. 

FŐIGAZGATÓI DICSÉRET, 1999 

Atkári Győzőné 37 éve munkatársunk. A 
Soroksári Könyvtár állományának honosítá-
sában, új arculatának kialakításában, a nem 
hagyományos dokumentumok kölcsönzé-
sében végzett munkájáért. 

Ácsné varga Mónika a xxn/3. sz. könyvtár 
vezetője. A Budafoki Könyvtár fizikai, szel-
lemi megújításában végzett eredményes 
tevékenységéért. 

Cziboly Józsefné a Kölcsönzési és raktári 
osztály vezetője. Az állomány átköltözteté-
sében végzett kiemelkedő szervező munká-
jáért. 

Farkas Ferenc harmadik éve munkatár-
sunk. 1998 szeptemberétől a Kossuth L 
utcai könyvtár kollektíváját erősíti, s 
emellett kiváló eredménnyel folytatja ta-
nulmányait. A könyvtári munka valamennyi 
területén számíthatunk szakértelmére. 

Fehérvári György kézbesítő. Megbízható, 
szolgálatkész, munkáját maximálisan elvég-
ző munkatárs. 

Fogarasi Erzsébet 1979 óta a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár dolgozója, és hosszú 
évek óta a Pataky könyvtárban tevékeny-
kedik gyermekkönyvtárosként. 
Gyermekkönyvtárosi munkája, könyvtári 
foglalkozásainak magas színvonala és híre 
ismert az egész hálózatban. 

Gerbner Mihály a Közhasznú információs 
Szolgálat tájékozató könyvtárosa. Megala-
kulásától kezdve munkatársa a szolgálat-
nak, személyes érdeme a számítógépes 
technolgia kifejlesztése, az adatbázis krea-
tív alakítása. 

Giba Ferenc hatodik éve a Számviteli 
osztály adatrögzítője. A folyamatosan vál-
tozó számítógépes adatfeldolgozás zökke-
nőmentes alkalmazásában jelentős szere-
pet vállalt. 

Hont Péter a vn/2. sz. könyvtár munka-
társa. A FSZEK egyik legkiválóbb „zeneis" 
szakembere. Hosszú évek óta „gazdája" a 

Rottenbiller utcai könyvtár rock zenei 
gyűjteményének, és ez idő alatt sikerült -
szinte - országos hírnevet szereznie az ál-
lománynak. 

incze Olivér gépkocsivezető. Szolgálat-
kész, a munkahelyi viszonyokhoz alkalmaz-
kodó, megbízható munkatárs. 

Kapócsné Borbély Mónika a pestlőrinci 
könyvtár agilis, olvasóbarát könyvtárosa 
már hatodik éve. Szorgalmára, áldozatkész-
ségére a könyvtár mindenkor számíthat. 

Kováts Beatrix kis megszakítással húsz 
éve dolgozik a Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tárnál. A könyvtári munka minden munka-
folyamatát kiválóan ismeri. Ez a képessége 
tette alkalmassá arra, hogy a Kőbányai 
könyvtárban a műszakvezetői feladatokat 
ellássa. Észrevételeivel folyamatosan javítja 
a szolgálat minőségét. 

Kovács Enikő a vadász utcai könyvtár 
munkatársa. Azon fiatal munkatársak közé 
tartozik, akik évről éve egyre nagyobb és 
jobb szakmai teljesítményt nyújtanak. Nél-
küle a könyvtár képtelen lett volna egyen-
letes színvonalú szolgáltatást biztosítani az 
elmúlt időszakban. 

Nagy Lívia a Feldolgozó csoport tagja. 
Másfél éve - az olvasószolgálattól átjőve -
dolgozik osztályunkon. Feladatát egyenle-
tesen magas színvonalon teljesíti. 

Oláh Ferenc lakatos 1980 óta dolgozik a 
könyvtárban. Munkáját megbízhatóan látja 
el. Rutinjával, helyismeretével, sokoldalú-
ságával nagyban hozzájárult a TMK munká-
jának pozitív megítéléséhez. 

Petrik Mária a Kelenföldi könyvtár 
könyvtárkezelője, szorgalmas, pontos, ki-
egyensúlyozott olvasószolgálati munkavég-
zéséért, szakmai felkészültsége növeléséért 
tett erőfeszítéseiért érdemel dicséretet. 

Rainer Andrea idén decemberben lesz 
harminc éve, hogy a FSZEK-ben dolgozik. 
1995 óta vezetője a két Fő téri könyvtár-
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nak. szakmai érdeklődése az évek során 
sem lankadt, munkáját nagy szorgalommal, 
hivatástudattal, lelkiismeretesen végzi. 

Rákosi Lászlóné 1972 óta dolgozik a 
könyvtár nyomdájában. Munkáját lelkiisme-
retesen, megbízhatóan látja el immár 27 
éve, hozzájárulva ahhoz, hogy nyomdánk-
ból színvonalas kiadványok kerülhessenek 
ki. 

Rőthler Ildikó a Budapest Gyűjtemény 
munkatársa. A Budapest történetének bib-
liográfiája adatbázis létrehozásában és a 
helyismereti szaktájékoztatásban odaadó 
szorgalommai, megbízhatóan és kiváló 
színvonalon végzi munkáját. 

Szabadfi Endréné két éve a vécsey lakó-
telep könyvtárának munkatársa. Ez idő 
alatt sikerült külső megjelenésben és a tar-
talmi munkában is megújítania a könyvtá-
rat. Rendezvények szervezésévei is igyeke-
zett a könyvtár ismertségét növelni. 

Szabó Jánosné régióigazgató az Észak-
pesti régió egyenletesen magas színvonalú 
munkájának biztosításáért, a felújítások 
alatt is működő szolgáltatások megszerve-
zéséért, a számítógépes kölcsönzésre való 
áttérés előkészítéséért érdemel dicséretet. 

szilák Hajnalka 1996 júliusa óta dolgozik 
a KESZ-ben. Jó kapcsolatot tudott kialakíta-
ni a hálózat CD-vel foglalkozó munkatársai-
val. Munkáját pontosan, szakmai hozzáér-
téssel és nem utolsó sorban nagy intenzi-
tással végzi. 

Szőts Erika „kislánykora" óta a IV/1. sz. 
könyvtár „oszlopa". Munkáját odaadóan, 
precízen végzi több mint 12 éve. Munka-
helye, munkatársai számára nélkülözhe-
tetlen. 

Takács József a kötészet munkatársa. 
Sokrétű feladatait gyorsan, pontosan végzi. 
Szorgalma átlagon felüli. 

Tömör Mária a IX/1. sz. könyvtár munka-
társa. A könyvtári munkát, az olvasókkal 

való foglalkozást hivatásának tekinti. Mun-
káját nagy precizitással, fegyelemmel és 
felelősséggel végzi. 

Török cyörgyné 1973 óta dolgozik a 
FSZEK-ben, a Török utcai könyvtár „örökös" 
tagja, 1995 óta vezetője is ennek az egy-
ségnek. sokat vállal, nagy munkabírású, 
tevékenységének kiemelkedő része az ol-
vasó-utánpótlás nevelése, gondozása. 

Vértesi Szabolcs 1996 óta dolgozik a ze-
nei Gyűjteményben, zenei képzettsége és a 
könyvtári szakma iránti fogékonysága al-
kalmassá teszi az olvasószolgálat bármely 
pontjának ellátására. Munkáját lelkiismere-
tesen, pontosan végzi, ötleteivel színesíti 
szolgáltatásainkat. 

Vince Mária 1988 óta dolgozik a FSZEK 
XVI. kerületi könyvtáraiban. Megbízható, 
pontos munkatárs, akire mindig, minden 
körülmények között számítani lehet. 

Virág Gáborné a Központi feldolgozó 
csoport munkatársa, A csoport megalakulá-
sától egyenletesen, jól dolgozik. Munkáját 
rendkívül lelkiismeretesen, gyorsan és 
megbízhatóan, nagy szakmai igényességgel 
végzi. 

Vitéz Miklósné a xi/6. sz. könyvtár veze-
tője. A könyvtári állomány honosításában 
végzett kiemelkedő szervező munkájáért 
érdemel dicséretet. 

Vörösné Jánosi Katalin 1982 óta a FSZEK 
munkatársa, 1998-ban lett a Dagály utcai 
könyvtár vezetője. Kiválóan oldotta meg a 
felújítással, a munka újjászervezésével, a 
számítógépes kölcsönzés bevezetésével 
kapcsolatos feladatokat. 

lfunes Anikó huszonkét éve áll a FSZEK 
szolgálatában. Jelenleg a xiv/4. sz. könyvtár 
frontembere, aki a rábízott feladatokat 
azonnal és önállóan elvégzi. Kezdeményező 
és minden új feladatra nyitott. Dinamikus 
munkavégzése biztosítja könyvtára fejlő-
dését, és az olvasók tökéletes kiszolgálását. 

CÍMEK ADOMÁNYOZÁSA, 1999 

Kiemelkedő és színvonalas munkájáért 1999. Október 1 -jétől 

Munkatárs 
Füleki Lászlóné (2. sz. régióközpont) Tanácsos 
Jáger Judit dll/7.) Czigányik Anikó (XVll/2.) 
Kiss Eszter (Xii/1.) Guzsalovits Attila (IV/1.) 
Németvölgyi Lászlóné (5. sz. régióköz- Hucskóné Kovács Mária (XlV/1.) 
pont) Nyers Erika(iv/1,) 
szirtes Katalin (ii/4) Vazinay Mária (X/4. 
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SZEMÉLYI HÍREK 

Új munkatárs 

Reményiné Lajkó Györgyi könyvtáros (2. régió, xi/5. sz. könyvtár) 

Kilépő 

Farkas Zoltán könyvtárkezelő (Zenei Gyűjtemény) 

Újszülött 

Nóvák Péternek (6. régió, vi/1. sz. könyvtár) Réka nevű kislánya született. A szülők-
nek és a kisbabának jő egészséget kívánunk! 

Helyesbítés: 

Tóth Jánosnét nem kinevezték, hanem megbízták a VIII/1. sz. könyvtár vezetésé-
vel. (a szerk.) 

Pobori Ágnes felelős szerkesztő 

Felelős kiadó: dr. Fodor Péter főigazgató 

Gujgiczer imréné, Hámory Zsófia, 
Hucskóné Kovács Mária, Kapuvári Zsuzsa, 

Szatmári istvánné, Szecsei Lászlóné, 
vargáné Vida Emília 
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