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A FSZEK Szervezeti és Működési Szabályzatának megújításához kapcsolódva könyvtárunk vala-
mennyi belső használatra szánt szabályzatát felülvizsgáljuk; a munka során kerül kidolgozásra az 
ún. etikai kódex is. A „kódex" szövegezését előkészítő bizottság készítette az alábbi tervezetet, 
amelyben ajánlásokat fogalmaztak meg a FSZEK valamennyi munkatársa számára - a könyvtárosi 
hivatás gyakorlásának íratlan törvényeit összefoglalva, A Híradó azért vállalta a még korántsem 
végleges szövegezésű kódex közlését, hogy munkatársaink hozzászólásaikkai, véleményeikkel 
formálhassák, kiegészíthessék azt. Reméljük, valódi vitára serkentünk mindenkit: a hozzászóláso-
kat, kiegészítéseket a Híradó felelős szerkesztőjének lehet elküldeni május hó folyamán, (fax: 317-
30-16, e-mail: fszek6@matavnet.hu) 

Etikai elvárások és ajánlások 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

munkatársai számára 
(belső használatra) 

Mottó: „Igenis a könyvtárnok az, ki a könyvtárnak vagy megölő 
betűje, vagy verő szíve, ő képes a leggazdagabb gyűjteményt holt 
elemmé lelketleníteni, mint képes azt - ha magát nem ragyogó, de 
annál melegítőbb hivatásának egész lélekkel és szívvel odaadja - élő 

hatalommá emelni. " 
/Toldy Ferenc/ 

„A műveltséget nemcsak a könyvek mentik meg. A műveltséget a 
köznapok apró reflexei mentik meg. " 

/Márai Sándor/ 

1. Célja 
A közművelődés története során neves 

gondolkodók leírták már, amit fontosnak 
tartottak elmondani a köz szolgálatáról, a 
kultúra közvetítéséről. Most mi magunk is 
rögzíteni kívánjuk önmagunk és a FSZEK 
jövendő munkatársai számára is az -
egyébként már létező, és nagyrészt műkö-
dő - igényeinket, belső elvárásainkat. 

A könyvtárban folyó munka törvényi 
szabályozását az 1997. Évi CXL. törvény rög-

zíti. A magatartási normák írásba foglalása 
jogilag nem megfogalmazható, de etikailag 
fontos kérdésekben kíván eligazodási pon-
tokat nyújtani, erősítve a belső összetarto-
zást. 

AZ intézményünkben dolgozók nemcsak 
szaktudásukkal és tel jesítményükkel, hanem 
etikus magatartásukkal is hozzájárulnak az 
intézmény tekintélyének megteremtésé-
hez. 
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Annak érdekében, hogy ezt a célt elér-
jük, a könyvtár alkalmazásában álló munka-
társak elfogadják ezt a közmegegyezésen 
alapuló ajánlást és önkéntesen vállalják 
ezen normarendszer szabályainak betartá-
sát. 
2. Hatálya, érvényességi köre 

AZ ajánlások érvényességi köre kiter-
jed minden FSZEK-ben dolgozó munkatárs-
ra, függetlenül attól, hogy milyen munka-
kört lát el, és milyen munkavégzésre irá-
nyuló jogviszonyban áll a FSZEK-kel. 

Az etikai ajánjások pontjait évente felül 
kell vizsgálni, és' a fe lvetődött problémák 
vetületében kell korrigálni, vagy ki kell egé-
szíteni. 
3. Alapelvek, alapértékek 

A könyvtárosok Jelentős mértékben 
befolyásolják vagy irányítják az információk 
kiválogatását, rendezését, megőrzését és 
terjesztését. Olyan szakma képviselői, 
amely egyértelműen elkötelezte magát a 
szellem és információszerzés szabadsága 
mellett. A könyvtárosoknak gondoskodniuk 
kell róla, hogy az információk és az eszmék 
szabadon eljussanak a mai és a következő 
nemzedékekhez. 

Az intézményben dolgozó könyvtári 
szakmunkát végzők csatlakoznak a Könyvtá-
rosok Etikai kódexében lefektetett alapel-
vekhez, mely szerint: 

1. A könyvtárosoknak a legmagasabb 
színvonalú szolgáltatásokat kell nyújtaniuk 
az erre alkalmas, kellően elrendezett állo-
mány segítségével, pártatlan, részrehajlás-
tól mentes kölcsönzési és szolgáltatási 
irányelvekkel. Minden segítségkérésre szak-
szerű, pontos, tárgyilagos és udvarias vá-
laszt kell adniuk. 

2. A könyvtárosoknak szembe kell sze-
gülniük a csoportok vagy egyének részéről 
a könyvtári anyagok cenzúrázására irányuló 
minden törekvéssel. 

3. A könyvtárosoknak meg kell védeniük 
minden használónak a kért vagy kapott 
információkkal, a tanulmányozott , kiköl-
csönzött vagy megszerzett dokumentu-
mokkal kapcsolatos személyiségi Jogait. 

4. A könyvtárosoknak ragaszkodniuk kell 
a jogszerű eljáráshoz és azonos lehetőségek 
nyújtásához. Nem szabad különbséget ten-

niük a kapcsolatokban és személyes maga-
tartásukban. 

5. A könyvtárosoknak világosan külön 
kell választaniuk tetteik és állásfoglalásaik 
során egyéni nézeteiket és állásfoglalásai-
kat az intézmény és a szakmai testület vé-
leményétől. 
4. Munkatársainktól elvárt magatartás 
4.1 A látogatókkal kapcsolatban elvárt 
magatartás: 

A FSZEK-ben dolgozó kollegák tisztában 
vannak vele, hogy minden érdeklődőnek 
joga van arra, hogy olyan szakmailag magas 
színvonalú szolgáltatásokat vegyen Igénybe 
a központi könyvtárban és a hálózat min-
den egyes pontján, melyeket pártatlan, 
kulturált, jól képzett, segítőkész, empati-
kus, türelmes könyvtárosok és egyéb alkal-
mazottak nyújtanak számukra. 

A könyvtárban dolgozó minden munka-
társ tisztában van vele, hogy a „kultúra 
közvetítése" a könyvtárban nemcsak intéz-
ményes formában, hanem - szociális talál-
kozási pontként - latens formában is mű-
ködik. 

Ahhoz, hogy ezt elérjék mindennapi 
cselekvéseik során, a könyvtárban dolgozó 
munkatársak: 

• t iszteletben tart ják minden ember ér-
tékét, méltóságát, egyediségét; 

• megkülönböztetés nélkül foglalkoznak 
a hozzájuk fordulókkal, fokozott figyelem-
mel fordulnak a sérültek, az idősebbek és a 
gyerekek felé; 

• példát mutatnak a mindennapi kon-
fliktusok kezelésében, a kapcsolatterem-
tésben, a tisztességes ügykezelésben; 

• az eljárási szabályokat és határidőket 
megtartják; 

• a látogatókkal szemben fölmerülő 
esetleges vitákat lehetőség szerint békés 
egyeztetés útján - kellő önfegyelemmel - , 
szükség esetén a helyi vezető közbenjárá-
sával - oldják meg; semmi sem indokolhatja 
az emberi méltóság megsértését, megalázó 
helyzetek teremtését ; 

• Indokolt esetben, - és mindig egyedi-
leg mérlegelve - élhetnek a méltányosság 
lehetőségével; 

• az olvasók minden kérését t iszteletben 
tartják, nem minősítik, legjobb tudásuk 



szerint válaszolnak rá, tudomásul veszik, 
hogy a látogatónak akkor és ott az a leg-
fontosabb; 

• beszédük és magatartásuk kulturált a 
látogatókkal szemben, akár közvetlen kap-
csolat során, akár telefonon, vagy írásban 
történik ez; ill. nyitvatartási Időn kívül Is; 

• külső megjelenésük mindig rendezett ; 
• szakmai tevékenységük során figyel-

met fordítanak az adatvédelemre, nem 
adhatnak kl olvasói adatokat, (védik a lak-
címet, e-mail címeket, egyéb személyes 
adatokat), azt saját célra sem használhatják, 
az olvasók adatalt csendben egyeztetik; 

• szolgálati pontjukon a következő fon-
tossági sorrendet tart ják be: 

1. Jelen lévő látogató (Nem váratják a ol-
vasót, Kötelesek rögtön azzal az olvasóval 
foglalkozni, akire még nem került sor.); 

2. telefonáló olvasó; 
3. kollegájuk - munka ügyekben; 
4. saját könyvtári belső munkáik; 
5. kollégájuk - könyvtári vonatkozású 

közügyben; 
6. saját, könyvtári vonatkozású magán-

ügyeik. 
• a nyilvános szolgálatban dolgozó mun-

katársak soha nem hagyják úgy el szolgálati 
pontjukat, hogy ott nem marad olyan kol-
léga, aki a látogató rendelkezésére áll 

• Ismerőseikkel nem szolgálati pontju-
kon beszélgetnek; ha indokolt, helyettesí-
tést kérnek, és a könyvtár valamely más 
nyilvános terében rendezik el problémáikat 

• a kölcsönző és tájékoztatási és ruhatári 
pultoknál dolgozó munkatársak soha nem 
állnak háttal a pultnak, és mindig nyitottak 
a lehetséges olvasói kérdésekre, kérésekre; 
ha távoznak szolgálati pontjukról , ennek 
okát és időtartamát közlik közvetlen kollé-
gájukkal 

• a könyvtárban dolgozó munkatársak 
soha nem hangoskodnak sem az olvasói 
térben, sem a munkaszobákban; az olva-
sókkal csendben kommunikálnak 

• tudomásul veszik, hogy zárásnál min-
denkit ki kell szolgálni, azt is, aki a nyitva-

tartási Idő utolsó percében érkezik a 
könyvtárba 

• a könyvtár belső életének problémáit, 
a működés közben felmerült zavarokat nem 
az olvasók előtt taglalják 

• intézményünkben dolgozók nem vál-
lalhatnak olyan kötelezettséget, amely már 
a felkérés időpontjában előre láthatóan 
sem tel jesíthető 

• mivel a könyvtári rend alapvető fon-
tosságú - az eligazodás szempontjából is -
törekszenek arra, hogy - egész nap, de le-
galább - nyitáskor rend és tisztaság fogadja 
az olvasót 

• ha bármi szokatlant tapasztalnak, se-
gítséget kérnek kollégáiktól 
4.2 Együttműködés a közvetlen kollé-
gákkal 

• a munkatársakkal való kapcsolatot a 
segítőkészség, a bizalom, a tisztelet, a szo-
lidaritás határozza meg; t iszteletben tartják 
munkatársaik sajátjuktól eltérő véleményét 
és munkamódszereit ; ez nem befolyásolja 
kapcsolatukat; konszenzusra törekszenek 

• szaktudásukat, gyakorlati tapasztalata-
lkat és szakmai információikat megosztják 
egymással 

• alapvető követelmény az együttmű-
ködés, a kézből kézbe adott munka 

• odafigyelnek az új munkatársakra, köl-
csönösen megismerkednek egymással, tisz-
tában vannak azzal, hogy az első benyomá-
sok fontosak; hogy példájuk követendő lesz 
számukra 

• ha a munka során észreveszik, hogy 
kollégájuk olvasói kérdésre felkészületlen 
vagy téves választ ad, igyekszenek azt úgy 
tisztázni, hogy a kollégának lehetősége 
legyen saját magát korrigálnia 

• védik munkatársaikat az Igazságtalan 
„támadásoktól", - ha felkérik őket - segíte-
nek az olvasóval kapcsolatos viták rendezé-
sében 

• a munka során vétet t hibákat nem az 
olvasók előtt vitatják meg 

• munkatársaikkal való magánjellegű 
kapcsolatuk nem befolyásolja őket abban, 
hogy szakmai tevékenységüket a legjobb 
tudásuk és meggyőződésük szerint végez-
zék 



• munkatársaik tárgyalásait, olvasóval 
való foglalkozásukat lehetőség szerint nem 
szakítják félbe 

• a napi munkaidejüket maximálisan ki-
használják 

• a szabadságok és távollétek Idejét úgy 
választják meg, hogy helyettesítésük minél 
kevesebb gondot okozzon munkatársaiknak 

• magánéleti problémáikat nem viszik 
be munkahelyükre; egymás magánéletét, 
világnézetét és politikai meggyőződését 
tiszteletben tart ják; egyéni nézeteiket nem 
propagálják a könyvtárban 

• a munkatársak a kollégák hibás meg-
ítéléséhez nem járulnak hozzá 

• nyitottan fogadják a szakmai észrevé-
teleket, akár elismerőek, akár kritikusak 
azok reájuk nézve; a szakmai vitákat a 
tárgyszerűség és a tolerancia Jellemzi, az 
indulatoknak nincs helyük 
4.3 A vezető - beosztott viszony alap-
vető követelményei 

• a vezetőknek úgy kell megválasztaniuk 
munkatársaikat, hogy azok műveltségükkel, 
szakképzettségükkel, kommunikációs ké-
pességükkel, felelősségérzetükkel, empáti-
ás képességükkel a lehető legjobban szol-
gálják az intézmény alapfeladatait 

• a vezetőknek döntéseik során mindig a 
FSZEK egészének érdekeit kell szem előtt 
tartaniuk, függetlenül az adott Időszak 
szervezeti felépítésétől 

• a vezetőknek úgy kell elosztaniuk a 
feladatokat, hogy azok a beosztottak kép-
zettségének és képességeinek megfelelőek 
legyének és a kollégáknak egyforma meg-
terhelést jelentsenek 

• a vezetőknek a munkák elosztásakor 
figyelembe kell venniük, hogy a nyilvános 
szolgálatban dolgozók állandó készenléti 
állapotban vannak, ez megterhelő és nagy 
feszültséggel jár 

• munka szervezése során a vezetőknek 
mindig egyértelmű utasításokat kell adniuk 

• a vezetői munkát a következetesség-
nek kell Jellemeznie 

• a vezető-beosztott viszony ajapvető 
követelménye az Információk két irányba 
történő áramlása 

• a vezetés és a munkatársak közötti 
problémák tisztázása, ill. a viták során alap-
vető követelmény a megfelelő hangnem, az 
odafigyelés és a türelem 

• a vezető ne vár jon el dolgozóitól ere-
jüket meghaladó helyettesítéseket és ál-
landó „adhoc" munkákat, mert ez lehetet-
lenné teszi a következetes, komoly szakmai 
munkát 

• a tisztességes bánásmód megilleti az 
olykor tévedő vagy vétő munkatársakat is 

• a cél az, hogy kritika elsősorban az in-
tézményen belül fogalmazódjon meg, a 
vezető ehhez konstruktívan viszonyuljon; 
eközben ne sérüljön meg sem a kritikát 
megfogalmazó, sem a kritizált személy em-
beri méltósága 

• a vezető felelős munkatársai munka-
helyi közérzetéért 

• az intézmény elvárja minden munka-
társától, hogy munkaidejét személyes ügye-
lnek intézésére és külső munkálnak végzé-
sére engedély nélkül ne vegye igénybe, és 
ilyen munka végzésére ne használja a FSZEK 
berendezéseit, forrásalt 
4.4 Együttműködés a FSZEK-en belül 

• a FSZEK központja, annak osztályai és 
hálózati egységei között elengedhetetlen a 
szoros együttműködés 

• a FSZEK minden dolgozójának maga-
tartását a kölcsönös t isztelet és a közös 
célokban megnyilvánuló azonos érdekek 
határozzák meg 

• a könyvtárak segítik egymást az olva-
sói információ-kérések teljesítésében; tisz-
teletben tartják egymás olvasóit, készsége-
sen ellátják a dokumentumot átkérő köl-
csönzőt 

• a FSZEK hálózatának munkája csapat-
munka; megengedhetetlen, hogy egyes 
egységek sokkal szigorúbbak vagy sokkal 
engedékenyebbek legyenek 

• nem etikus a munkatársak vagy a szer-
vezeti egységek között egyéni érdekből 
versengést kelteni, mert az intézményi ér-
dek a munkatársak kölcsönös bizalmon ala-
puló együttműködését kívánja meg 

• a különböző feladatokon, részfeladat-
okon dolgozók, vagy egyazon munkacso-
port tagjai a f igyelmüket és energiáikat a 



vállalt feladat elvégzésére, nem pedig 
egymás bírálatára kell, hogy összpontosít-
sák 

• kiemelt jelentőségű, hogy az alkalma-
zott jogosult nyíltan kifejezni elégedetlen-
ségét egy általa erkölcsi értelemben rossz-
nak, igazságtalannak ítélt eljárás vagy dön-
tés kapcsán; kívánatos azonban, hogy ezt a 
jogát elsősorban a FSZEK-en belül gyakorol-
ja 

• minden munkatársnak tisztában kell 
lennie azzal, hogy a jó döntések meghoza-
talához szükséges információkat a minden-
napok hordozzák, ezért a saját és az olvasók 
észrevételeivel segíteniük kell a döntések 
meghozatalát, és az egyre tökéletesebb 
működést 
5. Kapcsolat a médiával 

A könyvtáros nyilatkozataival emelje 
munkahelye presztízsét, hívja fel az olva-
sók, hallgatók, nézők f igyelmét a kultúra-
közvetítés fontosságára. Minden lehetősé-
get ragadjon meg a könyvtár és értelmiségi 
pályánk népszerűsítésére, a közmegbecsü-
lés erősítésére. 

A FSZEK-ben dolgozóknak világosan kü-
lön kell választaniuk tetteik és állásfoglalá-
saik során egyéni nézeteiket és állásfoglalá-
saikat az intézmény és a szakmai testület 
véleményétől. 
6. Közélet, politika 

A könyvtár ideológia- és pártsemleges 
intézmény. Mint nyilvános intézményt a 
testületek és a pártok minden megkülön-
böztetés nélkül igénybe vehetik választási 
célokra is. 

Az igénybevétel feltételeit a Szervezeti 
és Működési Szabályzat alapján a könyvtár 
vezetője határozza meg. A térítés tekinte-
tében az általánosan alkalmazott gyakorla-
tot kell folytatni. 

A munkatársak állampolgári jogon kifej-
tett intézményen kívüli társadalmi, politikai 
tevékenységét az intézmény nem gátolja. 
7. Egészség- és környezetvédelem 

A FSZEK dolgozói munkájukkal, magatar-
tásukkal nem veszélyeztethetik önmaguk, 
munkatársaik és mások egészségét. Ne dol-
gozzanak betegen, védjék az épített és 
természetes környezet állapotát! 

Kívánatos, hogy a munkahelyek a tevé-
kenység szerinti lehetőségeknek .megfelelő 
színvonalúak, tiszták, biztonságosak és a 
mai kor elvárásainak megfelelőek legyenek. 

Az intézménynek mindent meg kell ten-
nie, hogy az épületek mindenki számára 
megközelíthetőek és használhatók legye-
nek. (akadálymentesítés) 

Szakmai-etikai kötelezettségnek keíl te-
kinteni a környezetbarát életvitel képvise-
letét. vonatkozik ez olyan konkrét terüle-
tekre, mint például az energia és a hulladék 
kezelésének ökológiailag meghatározott 
kultúrája, a társas környezet harmóniájának 
elősegítése. Ajánlott, hogy honosítsuk meg 
a FSZEK minden egységében a veszélyes 
hulladékok elkülönítését és az egyéb hulla-
dékok szelektív gyűjtését. 

A könyvtárban dolgozó minden munka-
társ tartsa fontosnak a könyvtári rendet, 
ezért saját személyes holmiját ne hagyja a 
kölcsönzői térben. Ne ott étkezzék, ne ott 
oltsa szomját! 
8. A közalkalmazotti életpálya védelme 
a FSZEK-ben: 

A FSZEK-nek személyzeti tevékenységé-
ben a következő szempontokat kell figye-
lembe vennie: 

- csak olyan alkalmazottaktól várható el 
magas tel jesítmény, etikus magatartás, akik 
bízva a rendszeres és tisztességes, arányo-
san emelkedő, s a tel jesítményt is tükröző 
havi díjazásban, a foglalkoztatás biztonsá-
gában, teljes munkaerejüket és tehetségü-
ket állítják a köz szolgálatába anélkül, hogy 
kényszerítő anyagi körülmények miatt más 
kereső tevékenységet is kellene folytatni-
uk, illetve a távozás gondolatával foglal-
kozniuk; 

- a könyvtárban dolgozó szakalkalma-
zottnak olyan javadalmazásban kell része-
sülnie, amely biztosítja számára - családos-
tul - az egészséges és értelmiségi ember-
hez való életmódot; 

- a munkatársak létbiztonságának növe-
lése érdekében fokozott f igyelmet kell for-
dítani arra, hogy három hónap próbaidő 
elteltével, a Jól dolgozó munkatársak, ill. 
végzettségük megszerzése után a szakal-
kalmazottak - késedelem nélkül - kapják 
meg az átsorolásukat; 



- a szakmai színvonal általános emelése 
nélkülözhetetlen a társadalom közmegbe-
csülésének klérdemléséhez. A képesítés 
nélküli munkatársak nagy aránya rontja az 
Intézmény presztízsét; 

- a könyvtárosok pályájuk során harcol-
nak az elszürkülés, az üres rutinból végzett 
munka ellen. 

- munkatársainknak az intézményen 
belül szervezetten biztosított továbbkép-
zési lehetőségeken túl önképzéssel Is gya-
rapítaniuk kell szakmai Ismereteiket, jártas-
ságukat a gyorsabb és színvonalasabb szol-
gáltatás érdekében. Továbbképzésben való 
részvételük a kollegialitás keretein belül 
maradjon, s ne hárítson aránytalanul nagy 
többletterhet munkatársaikra. Törekedje-
nek arra, hogy a vezetéssel együttműködve 
döntsék el, hogy milyen típusú továbbkép-
zés szolgálja leginkább szakmai fejlődésü-
ket. 
9. A FSZEK hírnevének megőrzése és 
öregbítése 

Ha a FSZEK valamely munkatársa az in-
tézményt képviseli más intézmény, cég 
rendezvényein, itthon ill. külföldön, köteles 
az ottani jogszabályokat betartani. Ezen 
túlmenően gondolnia kell arra, hogy ma-
gánemberként tanúsított - jó benyomást 

keltő - viselkedésével is öregbítheti az in-
tézmény jó hírnevét. 

A könyvtáros minden rendezvényen 
mindig az egész intézményt képviseli. 

A problémák megfogalmazására, közzé-
tételére a Könyvtári Híradó hasábjai terem-
tenek lehetőséget. Külső segítséget kérni 
csak akkor etikus, ha a munkatárs semmi-
lyen belső fórumon sem tudta megoldani a 
problémáját. 
10. Az ajánlás közzététele 

A normarendszer szövegét minden új 
munkavállaló a munkába lépéskor köteles 
elolvasni és aláírásával nyugtázni. 

Ennek betartásáért a mindenkori vezető 
felelős. 
Záradék: 

Egyetlen kolléga sem kívülálló a könyv-
tárban történt egyetlen eseményen sem. 
Tudnia kell, mi történik a Ml HÁZUNKBAN. 

Mindent Ml csinálunk, őt is a MI házunk-
ban történő események kapcsán ítélik meg. 
Ha jobb ötlete van bármilyen szolgáltatást, 
rendezvényt érintő kérdésben, köteles segí-
teni, akkor is, ha ez közvetlenül nem az ő 
feladata. 

Kizárólag azokkal tudunk együtt dolgozni, 
akik magukévá tudják tenni a jelen szabály-
rendszert. 

„Mit ér az ember, ha olvasó 
azaz 

Világjobbítók Kaposvárott" 

2001. április 6-7.-én országos szakmai konferenciát szerveztek Kaposvárott, az olvasás éve 
alkalmából. A FSZEK részéről részt vettek: Ácsné varga Mónika, Budavári Klári, Hucskóné Kovács 
Mária, Kiss Kati, Kovács Györgyi, Móricz Kati, Szecsei Lászlóné és Váry Zsuzsa. Előadást tartott : 
Havas Katalin, Horváthné Jakubecz Ilona és Kucska Zsuzsa. 

A pénteki plenáris ülés a Somogy Megyei önkormányzat tanácstermében zajlott, ahol első-
ként a konferencia rendezői és védnökei köszöntötték a résztvevőket. 

Osváth Péter polgármester helyettes felhívta a f igyelmet arra, hogy a város az évi költség-
vetés 47%-át fordít ja oktatásra, művelődésre, amely az országban egyedülálló. Tanárától az 
alábbi gondolatsort idézte: „Ne múljék el nap, olvasás és imádság nélkül". 



Horn Péter, a kaposvári egyetem rektora szerint „alultápláltak és alulolvasottak vagyunk", 
vagyis nem jutunk megfelelő fizikai és szellemi táplálékhoz. 

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke, Zentai Péter szerint (Is!) 
„Olvasó nemzetté kell válnunk". 

Nagy Attila, a HUNRA (Magyar Olvasástársaság) elnökeként spanyolországi emlékét osztotta 
meg velünk, egy verseket árulő öregember jelmondatát idézve: „versek nélkül veszélyesebb a 
világ". 

Az előadások az olvasás fontosságát, jelentőségét és - főként - hiányát hangsúlyozták, és az 
olvasási szokások (ismertetett) romló tendenciái Is ezt támasztották alá. Az olvasói elit 18%-ról 
9%-ra csökkent a legutolsó felmérések szerint, (!) bár még mindig jobban állunk, mint például 
az USA, vagy más fe j lett nyugati államok. 

Az „olvasás csillaga" - reméljük - a jövőben nem tűnik el a kultúra sokszínű egéről, de a vál-
tozó körülmények változásra/változtatásra késztetnek bennünket, olvasókat is. Remélhetőleg a 
könyv és az olvasás nem „muzealizálódik", ahogyan ezt Radnóti Sándor megfogalmazta: de 
megváltozik szerepe az ember életében. 

A délutáni előadások után jól esett a f inom vacsora és egy kis séta a barátságos hanglatú 
város szívében. Az est fénypontjaként Brian Friel, ír drámaíró Philadelphia, nincs más út! Című 
színművét láthattuk a Kaposvári Csíky Gergely Színház stúdiójában. (Sajnos a világjobbítőkat 
csak a következő héten játszották, bár ezt szívesen megnéztük volna, hiszen rólunk, könyvtá-
rosokról szól.) 

Szombaton az RWCT szekcióban, az olvasás tantárgyközi szerepét hangsúlyozva, a különbö-
ző témákhoz kapcsolódó lehetőségeket kutatták: például az irodalom, a néprajz tanításában. A 
Gutenberg- vagy internet-galaxis témában az internet és az olvasási szokások lehetséges kap-
csolatait vitatták, hazai és nemzetközi viszonylatban. A könyvtári szekcióülésen a család - gye-
rek - könyvtár kapcsolatát, az új olvasói típusok megjelenését mutatták be a neves előadók, 
valamint napi, aktuális problémákat vitattak meg, a lehetséges megoldások tükrében. 

A legizgalmasabbnak Harry Potter kerekasztala ígérkezett: a terem zsúfolásig megtelt , mi-
közben állandó volt az érdeklődők ki-be áramlása. Mindenki Harry Pottert várta, hiszen olyan 
nagy port kavart életünkben! Boldizsár Ildikó öt pontban összefoglalta a sikerkönyv titkát (ak-
ciókönyv, műfaji összegző, lassan kibontakozó főszál, pergő mellékszálak, kiépített párhuza-
mos varázsló világ, a főhős „nem tökéletes" alakja, folyamatos fantázia és képzelettréning). 
Kiemelte a varázslóiskola legfontosabb alapszabályát: „... a szabad és morális akarat fontos a 
származásnál, tudásnál, képességeknél". 

Az előadások befejeztével élénk eszmecsere alakult ki a hallgatóság és a meghívott vendé-
gek között, és Száva Ilona szavaival zárult a tanácskozás. A Fordulópont szerkesztője arra mu-
tatott rá, hogy valójában egy száznyolcvan fokos fordulat történt : eddig mi ajánlottunk gye-
rekeinknek értékes irodalmi műveket, most viszont felnőttek egész serege vitatkozik, és kutat-
ja e könyv sikerének t itkát, vagyis „a jövő reménysége" nyomta kezünkbe a könyvet és buzdít, 
hogy „olvasd el, mert nagyon tetszik". 

valóban, a fordulat megtörtént . Nemcsak a számítógép és olvasás kapcsolatának viszonyla-
tában, hanem a „szerepek" felcserélődésében is. Rajtunk múlik, hogy ezt a változást hogyan 
használjuk ki, mit építünk fel belőle. 

Köszönjük a városnak és a konferencia szervezőinek a tartalmas két napot; ebből a szellemi 
forrásbői gyakran meríthetünk az elkövetkezendő feladatok, munkák során. 

Kaposvár visszavár! 

Dienes Éva 
gyermekkönyvtáros 



Hegyvidék 
Szerző: Hámory Zsófia 

Négyszögletű Kerekasztal 

A „NEGYSZÓGLETU KEREKASZTAL"-NÁL 

BESZELGET 
A GYERMEKIRODALOMRÓL 

A XII. kerületi Pedagógiai Szolgáltató 
Központ és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
kerületi gyermekkönyvtára „négyszögletű 
kerekasztal" beszélgetésre invitálták a 
gyermekirodalom iránt érdeklődőket. 

A beszélgetésre meghívott vendégek 
mind más-más szempontbői, de alakítói, 
közvetítői a gyermekirodalomnak: Kucska 
Zsuzsa gyer ekkönyvtáros, Dr. Fejes Erzsébet 
docens (Tanárképző főiskola), Relia István 
költő és Lázár Ervin író, akitől elcsenték a 
beszélgetés „címét". A találkozót kieszelte, 
felvezette és a holtpontokon átsegítette 
Hock Zsuzsa, aki iskolai könyvtárosként 
ér intett e témában. 

Abban a résztvevők hamar egyezségre 
jutottak, hogy felütvén a különböző lexiko-
nok „gyermekirodalom" szócikkét, nagyon 

bugyuta és téves meghatározásokra 
bukkanunk. Például a gyermek úgy sze-
repel az egyikben, mint komoly művek 
befogadására éretlen korosztály. Termé-
szetesen rögvest szüleiek cáfolatok: 
gondoljunk Weöres Sándor verseire, 
amelyeket a jeles költő nem az ifjúság-
nak szánt eredendően. így hát abban 
maradtak a csevegés résztvevői, hogy 
nem szükséges definiálni, meghatározni 
a gyermekirodalmat, van és kész. Töb-
bek szájából is elhangzott, hogy az olva-
sás örömszerző, kikapcsolódást nyújtó, 
élményszerű jellegére kell helyezni a 
hangsúlyt, így szerettethető meg, s te-
hető természetesé mindenki számára. 

Lázár Ervin először is elmondta, hogy 
inába száll a bátorsága, ha túlságosan 
tudományos légkör veszi körül. A részt-
vevők szerencséjére a humort hívta néha 
segítőtársul a beszélgetés során. Mint 
elmondta, minden írását magának írja, 
nem gondolja végig előtte, hogy melyik 
korosztálynak, s pontosan kiknek szánja 
művét. Megelőzendő a kikerülhetetlen 
kérdés, elárulta, hogy nem olvasta a 
Harry potter könyveket, s valószínűleg 
nem is fogja, de ennek nem elvi okai 
vannak, hanem mással foglalkozik, sőt, 
az író jó dolognak tart ja , hogy végre ol-
vas a gyermekek sokasága. Szóba került 
még egy népszerű kérdés: a televízió és 
a számítógép. Lázár Ervin szerint hibás 
azt gondolni, hogy ezek eleve rossz dol-
gok, lehet pozitív szerepük is, bár ez rit-
ka. Ehhez kapcsolódott Kucska Zsuzsa, 
aki elmondta, hogy a könyvtárakban 
minden dokumentumtípust kell használ-
ni és lehetőleg jól kihasználni. Hiszen 
manapság már nem elegendő csak a 
könyvet a gyerek kezébe adni, igaz, ez 
sokkal több munkát jelent a pedagógu-
soknak, könyvtárosoknak, hiszen meg 



kell tanítani jól és jóra használni ezeket az 
eszközöket. 

Dr. Fejes Erzsébet fe l tette a kérdést: vál-
ságban van-e az olvasás? Lázár Ervin szerint 
kezd kimenni a divatból, lassan elit dologgá 
válik, mint a régi századokban. De a népsze-
rű mesék írója szerint ettől nem szabad 
megijedni. Többen úgy jel lemezték az olva-
sást, hogy az személyes dolog, bensőséges 
kapcsolatba kerülés a művel, s ezt veszély 
fenyegeti manapság. Lázár Ervin - aki nem 
hagyta, hogy drámai kijelentések szülesse-
nek az olvasással kapcsolatban - erre azt 
mondta, hogy aki igényli, annak meg is ma-
rad ez a formája a kulturálódásnak. 

Felmerült a tanárok felelőssége is az iro-
dalom és az olvasás tanításának kérdésé-
ben, hiszen a f igyelemfelkeltés, az „érde-
kessé tevés" az ő feladatuk, s elhangzott az 
oly sokszor hangoztatott igény: érdeke-
sebb, olvasmányosabb, játékosabb, irodal-
mi műveket kellene tanítani, főleg az álta-
lános iskolákban. Ezek elvezethetnék a ne-
bulókat a fajsúlyosabb, veretesebb művek-
hez. 

Ezek után Bella István gyorsan visszauta-
sította az irodalmár titulust, majd hasonló 
reakcióra bírta Lázár Ervint is. A nem-
irodalmár költő ezek után a szőkép olvasási 
módszer buktatóiról beszélt, mely nem 
alkalmazható jól a magyar nyelvre. Lázár 
Ervin pedig sajátos módon indokolta meg, 
szerinte miért fognak előbb-utóbb újra 
olvasni az emberek: elviselhetetlen dolog 
hülyének lenni. Cáfolat nem hangzott el.. . 

Az olvasási szokások kapcsán kucska Zsu-
zsa büszkélkedett a Liszt Ferenc tér i gyer-

mekkönyvtárban már kétszer megrende-
zett non-stop felolvasásról, ez nagy tet-
szést aratott a résztvevők körében. 

Felmerült problémaként, hogy nem na-
gyon tanítják a kortárs szerzőket, így a gye-
rekek nem ismerik őket. Lázár Ervin azzal az 
ötlettel állt elő, hogy az írók, költők tartsa-
nak kapcsolatot egy-egy intézménnyel, s 
így minden iskolának lesz egy „saját" írója. 
Jogosan hangzott el ezek után a kérdés: 
jók-e az író-olvasó találkozók vagy egyéb 
olyan rendezvények, melyeken találkozik 
alkotó és befogadó. Lázár Ervin némi szar-
kazmussal erre annyit mondott : ő elhatá-
rozta, hogy nem Jár ilyen találkozókra, mert 
már öreg. Talán önbizalma növelése végett 
megemlítették, hogy kötelező olvasmány 
lett. Jeles írónk nem tudott erről, de rög-
tön eszébe jutott egy anti-történet: szere-
pelt az iskolai könyvben a Lyukas zokni cí-
mű verse és testvérének iker gyermekei 
alig várták, hogy eljussanak odáig s büsz-
kélkedhessenek nagybátyjukkal. Mikor úgy 
tűnt, elérkezett a nagy nap, közölte a ta-
nár, hogy „ez hülyeség, úgyhogy kihagy-
juk"... 

A hangulat akkor lett végképp oldott, 
amikor Lázár Ervin közölte, hogy minden 
szappanopera tulajdonképpen egy mese, és 
miután rákényszerült (!) a Terminátor című 
fi lm megnézésére, ő azt népmeseként ér-
tékelte. . . 

A beszélgetés vége felé még elcsíphet-
tünk egy olyan ígéretet, hogy Bella István-
nak mostanság fog megjelenni egy gyerek-
könyve. A közös beszélgetés után szakem-
berek és gyermekirodalomért aggődók 
kötetlenebb formában osztották meg 
egymással tapasztalataikat. 

„A könyvtáros másik arca" 
úgy kezdődött, hogy tavaly szeptemberben az újpesti Király utcai könyvtárba vetett a jó 

sorsom. Elődöm - vida Emi - ugyan felhívta a f igyelmemet a sok kreatív, színes egyéniségre, 
és később ahogy megismertem őket, én is beláttam, hogy munkatársaim egy része több mint 
könyvtáros. Az „alkotó gárda" ősszel egy „visszaeső" kollégával is bővült: Balogh Cecíliával, aki 
már régebben dolgozott nálunk, sőt kiállítása is volt a kőbányai könyvtárban. Hamarosan meg-
született az ötlet: rendezzünk mi is egy bemutatót Cili festményeiből. És kezdett lassan tere-
bélyesedni a dolog, adjuk meg a módját! Legyen megnyitó is, műsorral, hiszen vannak itt ele-
gen, akik szívesen megmutatnák, hogy mit tudnak! Kollégáim megnyíltak, egymás után derült 
ki, kinek mi van a tarsolyában. Már a meghívót is igyekeztünk minél ízlésesebbre elkészíteni, 
azt hiszem ez Nyers Erika Marci fiának segítségével sikerült is. A készülődés alatt derült fény 



családtagjainak - eddig diszkréten elhallgatott - tehetségére is. (Lehet, hogy a következő ren-
dezvény címe „A könyvtáros gyerekének másik arca" lesz?) 

Március 21-re összegyűlt a kiállításra kerülő anyag. A délelőtt zongora clpeléssel és a könyv-
tár átrendezésével telt. Amikor kora délután a kerületi óceán tv emberei megérkeztek, min-
den a helyén volt, lehetett forgatni. Cili festményei mellé felsorakoztak: Kiss Jánosné (Ági) raj-
zai, Kiss Kati fotói, kavicsképel és Guzsalovlts Andi bőrtárgyai: táskák, mellény, öv. Andi még 

A családi könyvtárban várkonyl Vera éneklése teremtette meg a jó hangulatot. 11 éve dol-
gozik a Király-könyvtárban, 6 éve a fonotéka munkatársa, sok minden érdekli : táncolt, zenét 
tanult, öt éve foglalkozik jazz-zel. Egy öttagú együttessel lép fel, havonta a Kávés Katicában 

kertészkedéssel és teknősök gondozásával Is indulhatott volna, de úgy látszik, ezt már min-
denki a könyvtárosi munkája szerves részének tekinti , és nem tulajdonít nagyobb jelentőséget 
neki. 

Jóleső érzéssel vettük tudomásul, hogy sokan kíváncsiak ránk, 4 órára szépen benépesült a 
könyvtár. Főigazgatónk bevezetőjéből - és Balogh Cecília képeihez fűzött bemutató gondola-
taiból - érezhettük, örül, hogy ilyen sokoldalú kollégák veszik körül, mert nekünk szegezte a 
kérdést. „A játszótársam, mondd akarsz-e lenni.. ." És akartunk! 



hallható, ajánlom a kikapcsolódásra vágyóknak. Van egy másik zenekara is, nevük: Telefon. 
Megjelent már CD-jük is, ezt hallgattuk a műsor utáni pezsgózés alatt, vera két száma között 
Kiss Kati olvasta fel Fodor Ákos írását a jazz-ről. Utána Jáger Judit saját verseiből hallhattunk 
néhányat. 

Azután ismét Kiss Kati újabb arcával ismerkedhettünk gondolatébresztő írásain keresztül. 
Kati 1991 óta dolgozik nálunk, először a Dagály utcai könyvtárban, 1999 óta a Király utcában. 
Már a középiskolában is lelkes színjátszó, versmondó volt. Több előadóestet tudhat maga mö-
gött, és rengeteg kiállítást nyitott meg - profi módon. Ezeknek az adottságainak jő hasznát 
veszi gyerekkönyvtárosi munkájában. 

Befejezésül egyszerre két könyvtáros mutatkozott be másik oldaláról. Pobori Ági ismertette 
- és ajánlotta olvasásra - Koncz Karcsi hamarosan megjelenő „Történetrablás a vonaton" című 
elbeszélés kötetét. ízelítőül fel is olvasott két történetet , ez neki nagyon megy, gondoljunk 
csak a Liszt Ferenc téri felolvasásokra. 

Jól éreztük magunkat. Azok is akik megmutatták és remélem azok is, akik fölfedezték azt a 
bizonyos másik arcot. Jó volt egy kicsit mást csinálni, mint a „szürke" hétköznapokon. Jó volt 
felszabadultan beszélgetni a nagy izgalom után a ritkábban ide látogatókkal -hogy ne feledjük 
egymás arcát. 

Szabó Ervinné 

Két szöveggyakorlat Kiss Kati gondolatai 
nyomán... 

1./ A növények kvalitása az első helyen 
áll. Rend, mértéktartás, harmónia. Nyuga-
lom és mozgás. Ahogy egy faágtól elszaka-
dó levél a légmozgások út ját könnyedén 
követve földet ér. A várakozás képessége. 
Ahogy hajnalkám fej lődését követem látha-
tom, hogy életének minden pillanata jól 
beosztott ritmusa szerint szolgálja növeke-
dését, minden egyes sejt jének üde élettel 
való feltöltésére egyforma gondja van. A 
teljesülés harmóniája. Ahol rend és mérték-
tartás uralkodik, ott a képességek beérnek. 
A virág az ágon megjelenik. 

A németben a minőség e Bes-
chaffenheit. A e Schaffung jelentése te-
remtés. Kifejezik még a minőséget a e 
Qualitat szóval. A e Qual jelentése kín, gyöt-
relem. 

A minőség tehát egy teremtő folyamat-
ban gyötrelemből keletkezik. 

A harmónia jelentése: összhang, az egész 
részeinek arányos egybeilleszkedése, köl-
csönös megértés, el lentét nélküli, barátsá 

gos jó viszony, kiegyensúlyozottság, belső 
béke. 

A kertben egy rózsa nyílt. . . üdezöld le-
velei fényesen csillogtak az éltető nedvtől, 
mely túlcsordult a szár hegyén, megalkotva 
a legpompásabb színt és illatot. A bárso-
nyos, te lt szirmok lágy karéjban ölelték 
egymást; a virágnak minden kis fodra és 
hajlata a legalaposabb tervezőről tanúsko-
dott. színe a rózsaszínnek pirosba hajló 
árnyalata, mint az örömben nyíló nevetésé. 
Egy gyermek képe ködlött fel emlékeimből, 
amint lenszőke haját hátravetve kis piros 
ajkával rám nevet. Ez a gyermek én voltam, 
ki most egy rózsát hozott nekem, melyben 
benneragyognak anyánknak szedett csokra-
ink. 

2.1 A folyamatos írás híve vagyok, a szé-
lek és végek nélküli papíré. Amennyire a 
végtelen sugárzik a magam elé kitett tiszta 
fehér papírosból, annyira végessé válik, 
mihelyt írni kezdek rá. Margó, új sor, új 
bekezdés.. . összeborzadok e szavak halla-
tán. Fel kellene már találni a végtelenül 



írható papírost. Tekercs formájú lenne, de 
úgy, hogy legbelül, valami élő papírmagból 
nőne folyamatosan. Titokzatos, önmagát 
nemző íráshordozó indulat növesztené vég 
nélkül. Persze széle az volna így is, csak 
hossza volna végtelen, vagy feltalálnám az 
újgépkori képírást, mely kalligrafikus és 
bonyolult, szimbolikus és időigényes. Ezzel 
kedvemre elpiszmoghatnék, s már nem 
törődnék a papír határaival, de a tarta-
lommal, a mondatszerkezetekkel és a kife-
jezőerejű szófordulatokkal sem, csak a be-
tűképeket csiszolgatnám végtelen türe-
lemmel. Mélység és szárnyalás, szenvedé-

lyek és borzadályok lüktetnének e jelekben. 
S ha egyszer mégis elunnám az ívek és 
szögletek, az arányok és motívumok néma 
hullámzását, akkor a szavakat vlsszagyúr-
nám gondolatokká, s ezekkel írnánk tele a 
könyveket. Ekkor elérkezne végre a 
gondolatbeliség első eszközhasználat nél-
küli korszaka. A gondolatírás és gondolatol-
vasás lenne az emberiség legújabb kommu-
nikációs forradalma. A telegondolt könyve-
ket az egész testünkkel olvashatnánk, úgy 
működnénk, mint szonárok, s a közlésnek 
eme akadálytalanul folyó áramában minden 
végtelenül tisztává és érthetővé válna. 

Egy derűs délucán krónikája 
Októberben lesz 50 éves a soroksári könyvtár. Emlékezni, ünnepelni jó, vallják a könyvtáro-

sok, ezért az év folyamán négy rendezvénnyel szeretnének megemlékezni a 
szemlcentenáriumról. Május végén köszöntik majd a könyvtár legrégebbi olvasóit. Június kö-
zepén egy kertavató bulival - olvasóikkal együtt - szeretnék felavatni az addigra pihenőkertté 
átalakított belső udvart. Októberben pedig a kerületi iskolák közötti könyvtártörténeti vetél-
kedő döntőjére kerül sor. A lépcsőházi tárlat (A könyvtár története fényképekben) ünnepélyes 
megnyitását április 3-dikán, délután tartották meg. A vadonatúj kölcsönző pult előtt Kovács 
Éva régióigazgató és dr. őrlné Fekete Piroska fogadták a vendégeket: Geiger Ferenc polgár-
mestert, Kivágó istvánné alpolgármester asszonyt, Szimácz Ferenc alpolgármestert, dr. Fodor 
Péter főigazgatót, Pobori Ágnes és Szecsei Lászlóné régiőlgazgatókat, és a kollégákat. Termé-
szetesen Mayerné Baán Magdolna és Bárány Lajos egykori könyvtárvezetők is eljöttek, közel 
negyven éves múltat képviselve. Szép számmal jelentek meg a könyvtárban egykor Itt dolgo-
zók is. Atkári Erzsi friss nyugdíjasként a szomszéd utcából, Arató Tóni Székesfehérvárról. A ra-
gyogó, kora nyári napsütésben fürdő könyvtárban családias hangulatban baráti beszélgetések 
kezdődtek. Cseppet sem protokolláris ünnepi beszédében a polgármester arra emlékezett, 



hogyan kötődött ő gyermekként a könyvtárhoz, majd a könyvtárosok vállalt felelősségét mél-
tatta, ahogy a könyvtár igazi otthonná alakításával segítik az olvasóvá válást. Dr. Fodor Péter 
azt hangsúlyozta, hogy a fej lődéshez kell egy olyan környezet, kerület, amely magáénak vallja 
a könyvtárat. Végül köszönetet mondott mindazoknak, akik régen és most itt dolgoztak, dol-
goznak. Mikő István színművész édesapja - a könyvtár első vezetője - emlékére egy Ady Endre 
verset, majd kedvencét, Rigó Béla költeményét szavalta el. A kissé lámpalázas Baán Magdi és 
őri Piroska azokat a lépcsőfokokat elevenítették fel, amelyekkel az 5000 kötetes könyvtár a 

régió első (és eddig egyetlen) számítógéppel kölcsönző egységévé nőtte ki magát. Előbbi a 
fej lődésregényt vázolta, utóbbi pedig régi jelentésekből vett idézetekkel keltett nem csekély 
derültséget. Az emeletre lassan haladó ünneplőkkel (a fényképeket nézegetni, az arcokat fel-
ismerni kell!) magától megnyílt a Lépcsőházi Tárlat a könyvtár múltjáról. A kézikönyvtárban 
szemet (is) gyönyörködtető ter í tet t asztal mellett, a pohárköszöntő elhangzása után kés alá 
került a stílszerűen ötven szeletes csokoládétorta, rajta a marcipán táblácskával: 50 éves a 
könyvtár. Hamarosan jóízű beszélgető csoportok alakultak ki a könyvtár minden zugában: a 
könyvtár és a könyvtárosok múltjáról, jelenéről és persze a jövőjéről . Este hatkor a (kö-
zépíkésőn távozókat a még maradók emeletről leáradó énekhangja búcsúztatta: A csitári he-
gyek alatt. . . 

ünnepelni, emlékezni jó! 
Berta Éva 

EZ TÖRTÉNT... 

Március 26-dikán a Kispesti önkormányzat 
Kulturális Bizottsága az Üllői úti könyvtár-
ban tartotta testületi ülését. A találkozón 
részt vett dr. Fodor Péter főigazgatónk, 
Kovács Éva régióigazgató és Mezeiné Nagy 
Marianna könyvtárvezető, aki beszámolt a 
Kossuth Lajos Utcai könyvtárban folyó 
munkákról; Hamar Krisztina az üllői úti 
könyvtár vezetője tájékoztatást adott a 
hamarosan induló számítógépes kölcsön-
zéssel kapcsolatos teendőkről . A jó hangu-

latú találkozó végén a résztvevők meg-
egyeztek abban, hogy tovább Javítják az 
önkormányzat és ä könyvtárak kapcsolatát; 
az önkormányzat pedig ígéretet tet t a 
könyvtár által benyújtott pályázatok támo-
gatására. 

Március 27-dikén hagyományteremtő 
programsorozat indult a Kertész utcai 
(VI1/3.) könyvtárban: a nyitó előadást „Tava-
szi séta az Erzsébetvárosban" címmel Bajor 
Nagy Ernő közreműködésével tartották. A 



szubjektív szemléletű, képzeletbeli sétát 
minden vendég élvezetesnek találta, ezt 
bizonyította az előadást lezáró kellemes 
beszélgetés is. A program az Erzsébetvárosi 
TV érdeklődését is felkeltette, ily módon a 
lakosság szélesebb köre értesülhetett erről 
a könyvtári eseményről, miközben riport-
ban népszerűsíthették szolgáltatásaikat, AZ 
előadás-sorozattal a könyvtárnak kettős 
célja van: egyrészt megmutatni a könyvtár-
ban rejlő sokféle lehetőséget, másrészt 
bemutatni változatos dokumentumbázisát. 
A „folytatás" iránt biztató az érdeklődés. 

Március 27-'dikén „négyszögletű kerek-
asztal" mellett beszélgettek a gyermekiro-
dalomról a műfaj jeles képviselői - Lázár 
Ervin író, Bella István költő, és olyan szak-
emberek, mint dr. Fejes Erzsébet docens és 
kucska Zsuzsa gyerekkönyvtáros - a Bö-
szörményi úti gyermekkönyvtár és a xni. 
kerületi Pedagógiai szolgáltató Központ 
könyvtáros munkaközössége meghívására. 
(Részletes tudósítást Id. Hámory Zsófia 
Hegyvidékből átvett cikkében.) 

Április 3-dikán az 50 éves soroksári 
könyvtár hívta ünnepelni a kollégákat. Ber-
ta Éva tudósított illusztrált cikkében az 
eseményről. 

Április 20-dikán a Zenei Gyűjteményben 
tartott koncertet Szelecsényi Norbert zon-
goraművész. A Tavaszi zongoramuzsika cí-
mű, rendkívül igényesen összeállított mű-

sor (többek között Ch. Sindigng: Tavaszi 
zsongás, Kodály Zoltán: Marosszéki táncok, 
Leo Delibes - Dohlányi Ernő: Coppélia ke-
ringő, if j . Johann Strauss - schulz-Evler: 
Arabeszkek a Kék Duna keringő témáira) sok 
érdeklődőt vonzott, akiket a szép muzsika-
szó mellett csokoládéval is megvendégel-
tek. 

Áprilisban a főváros vezetői látogat-
tak el a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár-
ba. 

A jelenleg rekonstrukció alatt álló 
wenkcheim palota elkészülését mindenki -
olvasók és könyvtárosok egyaránt - várja: 
milyen is lesz az eredeti szépségében hely-
reáll ított, gyönyörű, egyedülálló barokk 
palota. Nemrégiben dr. Sciffer János főpol-
gármester-helyettes látogatott el intézmé-
nyünkbe, hogy megtekintse a rekonstruk-
ciós munkálatokat, amelynek során a palota 
belső tereit az eredeti építési állapotnak 
megfelelően hozzák helyre Nagy Gábor res-
taurátor vezetésével, aki többek között a 
gödöllői Grassalkovich kastély rekonstruk-
cióját is vezette. Demszky Gábor főpolgár-
mester a már tavaly novemberben átadott 
új épületrészben tartott sajtótájékoztatója 
után szintén megtekintette a felújítást: 
elégedett volt a munkálatokkal és kifejezte 
azt a reményét, hogy az épületegyüttest 
szeptemberben már birtokukba vehetik a 
főváros lakói. 

KIÁLLÍTÁSOK 

Április 9-dikétől a Lágymányosi Könyv-
tárban Tóthné Fábián Eta textiljátékaiból 
rendezett kiállítás köszöntötte a gyermekek 
örömére a húsvéti ünnepeket, amely a hó-
nap folyamán tekinthető meg „nyulászással" 
és egyéb meglepetésekkel. 

Április 20-dlkán nyílt meg a Központi 
Könyvtár Kisgalériájában a „Hitélet Pes-
Budán" című kiállítás, amely a Magyar Millen-
nium Kormánybiztos Hivatala támogatásával 
a fővárosi felekezetek évszázadait idézi meg. 
A megnyitó beszédet weinwurm Árpád, Bu-

dapest Főváros Közgyűlése Kisebbségi, Em-
beri Jogi és vallásügyi Bizottságának elnöke 
tartotta. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási 
idejében Június közepéig tekintető meg. 

Kolosváry Bálint grafikusművész kamara-
kiállítása nyílt meg - dr. Mezei Ottó művé-
szettörténész és Bökönyi Laura színművész-
nő közreműködésével - márciusban a Krisz-
tinavárosi Könyvtárban, amely a könyvtár 
nyitva tartási Idejében április 30-ig tekint-
hető meg. 

Április 30-ig várja az érdeklődőket a 
Lágymányosi Könyvtár Kohán Angéla festő-
művész alkotásaiból rendezett kiállítására. 



SZEM ÉL Y! HÍREK 

Kitüntetések 

Kovács Veronát, a lőrinci könyvtár vezetőjét kiemelkedő munkája elismeréseként „Művelődé-
sért" díjjal jutalmazta Pestszentlőrinc - Pestszentimre önkormányzata. 



A „Budafok" könyvtár munkatársai kiváló munkáját ismerte el az alábbi levél: 

dr . Fodor Péter úr 
főigazgató 

T. Főigazgató úr! 

Ezúton szeretném megköszönni a Budapest XXII. kerületi "Budafok" könyvtár vezetőjének. 

azt a segítsége és lelkesedést, amely lehetővé tette, hogy a határon túli magyarság (kiemelten 
óvodák és iskolák) részére a könyvtár jószándékú olvasóitól könyveket gyűjthettünk, 
amelyeket már öt alkalommal sikerült - hitcltérdemlően - eljuttatni Erdélybe és Kárpátaljára. 

Gyűjtésünk kiemelt célja elsődlegesen feleslegessé vált tankönyvek eljuttatása (magyar nyelv 
és irodalom, történelem, állampolgári ismeretek, szöveggyűjtemények stb), amelyre olyan 
nagy készséget tapasztaltunk nemcsak az érintett szülök, de a diákok részéről is, hogy 
gyűjtésünket folytatni kivánjuk 2001-ben is. 

Köszönetet érdemel még az az igyekezet és fáradtság is, amellyel színvonalas helytörténeti 
előadásokat, sétákat, irodalmi előadóesteket, fotókiállításokat szerveznek, az olvasóközönség 
örömére és megelégedésére. 

Kérem Főigazgató urat, hogy - lehetőség szerint - a rendelezésére álló eszközökkel 
jutalmazza meg a fenti könyvtár dolgozóit. 

Budapest-Budafok, 2001. január 25. 
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