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Megkérdeztük Dr. Fodor Pétert... 

- A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár megújítási-megújulási koncepciójából melyek valósultak 
meg idáig? 

A 2002-es esztendő legnagyobb eredménye, hogy megkezdődhetett a tagkönyvtári fejlesz-
tés, ami jelen esetben az egész hálózat teljes körű fejlesztését jelenti, egyszersmind olyan 
minőségi könyvtár informatikai szolgáltatások kialakítását, amire ennek a városnak, az olva-
sóknak, a használóknak, a könyvtárosoknak szüksége van. 

Fontos megjegyezni, hogy a korszerűsítések megvalósítását viták és véleménycserék előz-
ték meg, amelyben a hálózat könyvtárosai aktívan részt vettek. Nyilvánvaló, hogy elsődlege-
sen a Központi Könyvtárat kellett felújítani, megnyitni, mivel ez a minőségváltás fordította 
felénk a figyelmet. Azt gondoltam ezt azok is belátják, akik sokszor morgolódtak az építkezés 
alatt. 2001 szeptemberében lezárult a teljes központi rekonstrukció és bővítés, ezáltal olyan 
működőképes közintézmény jött létre, mely egyben a magyar könyvtári rendszer legnagyobb 
intézménye, AZ eddigi tapasztalatok korrekciókat is eredményeztek, informatikai, illetve szol-
gáltatásbeli változtatásokat de a magam részéről nagyon örülök a gyermekkönyvtárnak és a 
böngészdének, a médiatárnak, az internetnek, hiszen amennyiben a Központ nyilvános 
könyvtár, akkor ezeknek a szolgáltatásoknak ott jelen kell lenniük. A Központ tapasztalatait 
beépítettük a fejlesztési koncepcióba, és ezek felhasználásával fogunk hozzá a hálózati könyv-
tárak megújításához. Két év után ezt már nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy a Központi 
Könyvtár eddigi teljesítménye méltán váltotta ki a hazai és a nemzetközi szakma érdeklődé-
sét. A szolgáltatások sokfélesége és a minőségi kiszolgálás valóban Budapest egyik meghatá-
rozó kulturális központjává tette a palotakönyvtárat, amelyet a minden előzetes várakozást 
felülmúló érdeklődés is bizonyít. 

- Ezek szerint a megújult Központi Könyvtár ránk irányította a figyelmet, és lehetőséget 
adott a FSZEK hálózatának rekonstrukciójára is. Milyen teendők várták a hálózat megújításá-
nak „előestéjén"? 

Már 1999-ben megfogalmaztam, hogy hozzá kell látni a hálózat rekonstrukciójához, hiszen 
a hatalmas kontraszt nem tartható. Mindezt a fenntartóval akkor lehetett és kellett elfogad-
tatni, amikor megbizonyosodhatott nélkülözhetetlen kultúraközvetítő szerepünk felől és a 
növekvő igények, az új lehetőségek újraforgalmazták a könyvtár szerepét. És valóban, a Fővá-
rosi Önkormányzat a jó gazda szerepében lépett fel. 

- Milyen képet mutatott a hálózat a megújulás előtt, és ez milyen teendőket vont-von ma-
ga után? 



A hálózat rendkívül vegyes minőségű képet mutatott és mutat. Olyan örökség, amelyből a 
jót ki kell választani, az esetlegesen létesített fiókokat helyzetbe kell hozni. Már 2000. július 
elsejétől új régiós felosztás lépett életbe, melyek élére pályáztatással választottunk igazgató-
kat. A - területi ellátás elvét alkalmazva - a Központi Könyvtár környezetében lévő könyvtára-
kat integráltuk. A hálózati struktúra koncepciójának elkészítését 2001-ben kérdőíves felmérés 
előzte meg, amiből kiderült, hogy a területi elv alapján 3 féle típusú könyvtár kaphat helyet a 
hálózatban. Azt is figyelembe kell venni a fejlesztésnél, hogy mindez mennyiségi bővítés alap-
ján történik. A cél nem a tagkönyvtárak számának növelése, hanem azok megújítása, bővítése, 
amelyek földrajzilag, arányaikban megfelelőek, és azokat, amelyek rossz körülmények között, 
kedvezőtlen feltételekkel és mutatókkal működnek, integrálni kell, vagy új könyvtárat kell 
létesíteni ill. a meglévőt nagyobb épületbe áttelepíteni. Ez tehát egyben rekonstrukciós és 
létesítési program is, melynek eredményeképpen 53-55 könyvtár alkotja majd a hálózatot. Az 
integrálásokat, esetenkénti megszüntetéseket megkezdtük, oly módon, hogy ki tudjuk váltani 
a könyvtári ellátást. Az alternatívák a következők: integráció, összevonás, új könyvtár létesíté-
se, felújítás, helyi civil szervezet megbízása a kölcsönzéssel. Ebből is látszik, komplex feladat-
ról van szó. A megoldás kellő mérlegelés után kialakított döntéssel folyamatosan valósítható 
meg az elkövetkezendő hat évben. Természetesen, ahol megszokták, hogy van egy könyvtár, 
nem örülnek sem az olvasók, sem a könyvtárosok a változásnak, különböző adatsorok elemzé-
se azonban lépésváltást kényszerít ki. 

Alapvető célkitűzés a paradigmaváltás, az igények követése, olykor megelőzése, a város in-
tegrált könyvtári rendszerének kialakítása, EZ egyben technológiaváltást jelent, áttérést a 
Corvina rendszerre. A szakma éveket, évtizedeket veszített el az eltérő rendszerekkel, de en-
nek elemzése messzebbre vezet. 

A harmadik legfontosabb összetevő a humán erőforrás menedzsment, ugyanis a jövő 
könyvtáraiba nemcsak új típusú dokumentumok, nemcsak informatikai megújulás szükséges, 
hanem mindehhez felkészült, szakképzett könyvtárosi és asszisztensi gárda, amely az eddigi-
ektől eltérően arányos munkaerőforrást is jelent az intézményen belül. 

A hálózatot alkotó egységek mindegyikének könyvtári és Információs központként kell 
majd működnie, gépi kölcsönzéssel és internet-hozzáféréssel, melynek alapját a korábbi pá-
lyázatok és a 2002-es 1KB pályázaton elnyert számítógépek biztosítják. így tagkönyvtáraink egy 
része ma már alkalmas a fenti feladatok ellátására. 

Ugyanakkor fontos része az elképzelésnek a könyvtári épületek, belső terek megújítása; a 
meglévő épületvagyon felhasználása új könyvtárak létesítésére, a bútorzat, a technika cseré-
jéhez. 

Házon belüli egyeztetések után elkészült az a koncepció, amit 2002. májusában a Fővárosi 
Közgyűlés Kulturális bizottsága egyhangúlag elfogadott azzal, hogy minden évben aktualizálni 
kell. 

- Milyen konkrét eredményeket lehet már felsorakoztatni? 
2002. a fejlesztés nulladik évének tekinthető, A Főváros - a korábbi gyakorlattól eltérően -

megtizenegyszerezte a felújításra fordított összeget. Ez figyelemre méltó változás! 
Emellett 15 év óta először létesíthettünk új könyvtárat Pesterzsébeten a Bíró Mihály utcá-

ban, 500 m2-en korszerű Informatikai háttérrel, kulturált könyvtár született, ahol olvasó és 
könyvtáros egyaránt jól érzi majd magát, és mellyel klválthatóvá válik a rendkívül leromlott 
állagú Vörösmarty utcai intézmény. Az átadásra januárban, a Magyar Kultúra Napján kerül sor. 
itt a Főváros 110 milliót biztosított a beruházásra, az önkormányzat 15 millióval járul hozzá a 
berendezéshez. Ebből is látszik menyire fontos a Fővárosi önkormányzat, a kerületi önkor-
mányzat, valamint a FSZEK összefogása. 

idén májusban felújítás után megnyílt Pestszentlmrén, a Nagykőrösi úton a „területi ellá-
tás" egyik példájaként egy peremkerületi könyvtár. 

szeptember elsején a Lóverseny téren adhattunk át egy új helyiségbe költöztetett könyv-
tárat. A káposztásmegyeri lakótelep régen kinőtte az eddigi 70 m2-t, és már nem tudott meg-
felelni sem a szakmai, sem az olvasói elvárásoknak. Itt Is bebizonyosodott a helyi önkormány-
zat szerepe, és a velük való kapcsolat fontossága, hiszen 237 m2-t és 4 millió forintot kaptunk. 



Kényszerűségből kisebb átalakítás történt mindkét Fő téri könyvtárban s talán barátságo-
sabb Intézmény jött létre. 

December 11-én nyílt meg teljes rekonstrukció után Gazdagréten a Nagyszeben téri könyv-
tár, ahol más elrendezéssel és optimálisabb térszervezéssel, új szolgáltatásokkal várjuk az ol-
vasókat. 

ugyanez mondható el a december 16-án átadott Kálvária téri könyvtárról Is. Fontos meg-
említeni, hogy mindkét kerület anyagilag is támogatja a kerületi könyvtárak munkáját. 

- A megvalósult tervek mellett vannak-e olyanok, melyekre nem, vagy csak a későbblekben 
kerülhet majd sor? 

A XII. kerületben az ugocsa mozi átépítése megkezdődött, de a tervezett ütem lelassult, itt 
a beruházó és kivitelező a kerületi önkormányzat. Az új könyvtárért cserébe átadjuk a két 
Böszörményi utcai könyvtár épületét az önkormányzatnak. Jelen esetben a berendezést állja 
a Főváros. 

Az V. kerületben másfél éves várakozás után zárultak le a tárgyalások. Az Önkormányzat 
túlzott anyagi igényel lépett fel, ezért a vadász utcai könyvtárat fogjuk majd felújítani. Nem 
érthetünk egyet azzal az elképzeléssel, hogy az önkormányzat egy megfelelőbb ingatlanért 
cserébe több tízmillió forintot vár el. Türelemmel vártunk, hátha változik az álláspont, de 
hiába. 

A Haller utca és Mester utca esetében most folynak a Főváros és a kerület közti tulajdon-
cserét elősegítő tárgyalások. 

Tétény 25 m2-rel bővült; s mivel periférián helyezkedik el, feltétlenül jól jött az alapterület 
növelése. El kell mondanom, hogy a jelenlegi polgármester beiratkozott olvasó volt, és meg-
választását követően egy héten belül megkezdte a nyár eleji döntés megvalósítását. 

A II. kerületben a Márkus-villa átalakítása lassan befejeződik. A továbblépésről még folynak 
a tárgyalások, ugyancsak itt várjuk a Klebelsberg villában kialakítandó kulturális központban a 
tervezett 200 m2-es könyvtár megépítését. 

A fejlesztési elképzelés egyik legnagyobb projektje Bel-Buda tervbe vett nagy könyvtárá-
nak létesítése, amelynek terveink szerint a Millenáris Park ad majd helyet. A szakmai anyag 
már kész, jövőre megkezdődhetnek az előkészületek. 

Ebben az évben már vem működött a xill/1., a ix/4., a xvii/1., a xvn/2., a xi/1, a xi/2. 2003-ban 
a terveknek megfelelően készítjük elő az érintett könyvtárak kiváltását, integrációját vagy 
átadását helyi önkormányzatnak, civil szervezetnek. 

- Amint az - többek közt - Tétény esetében is beigazolódott, feltétlenül szükségünk van a 
helyi önkormányzatok szerepvállalására is. Milyen lépések történtek ennek megsürgetése, 
konkretizálása érdekében? 

A választások után minden polgármesternél kezdeményeztük a személyes találkozókat, hi-
szen valamennyi könyvtárunk a helyi kulturális élet nélkülözhetetlen, sajátos szerepű intéz-
ménye. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt tudatosítsuk a helyi vezetőkkel, testületekkel is. 
Már tárgyalunk a XVI., XXII., xxi., II., ill., VII., VIII., IX., X., I., XI., Xiv., XX. kerületek vezetőivel. 
Természetesen tervezzük a látogatást a többieknél is. 

Azt hiszem jelentős év volt 2002. a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár életében. Megkezdődött 
a fejlesztési elképzelések megvalósítása, amely folyamatos feladatot jelent. A könyvtár dolgo-
zóival történt megbeszélések hozzájárultak ahhoz, hogy minél többen legyenek aktív részesei 
e munkának. Ebben az évben megtörtént a Központi Könyvtár állományellenőrzése, tovább 
folytatódott a tagkönyvtárak honosítása, az 1KB pályázat révén egyre több könyvtárban van 
internet, előkészülünk a corvina-rendszer területi alkalmazására. A több év óta halasztódott, 
elmaradt háttérfeladatokból a korábbiakhoz képest többet végeztünk el. visszhangot kiváltó 
újszerű rendezvények voltak a Könyvtári Napokon, jelentős konferenciát tartottunk Szabó 
Ervin születésének 125. évfordulójának alkalmából, itt rendeztük az angol-magyar közgyűjte-
ményi konferenciát, az európai írók 25. Kongresszusát. A Magyar Tudomány Hónapjához ki-
emelkedő rendezvényekkel járult hozzá a könyvtár. Kibővülve szerveződik újjá a könyvet ház-



hoz program. Ezek csak kiragadott példák a teljesség Igénye nélkül. Az éves munkáért, a fela-
datok eredményes megvalósításáért ezúton Is köszönetet mondok munkatársainknak. 

Köszönöm a nyilatkozatot Főigazgató Úr, és - remélem - 2003 végén Hasonlóan sikeres 
szakaszról számolhat majd a Híradó! 

Mit vár a Központi Könyvtár igazgatója 
és mit várnak régióigazgatóink 2003-tól? 

Nagy Anna - Központi Könyvtár 

A központi Könyvtár első teljes nyitvatartási éve a 2002. év volt. Ennek tapasztalataira ala-
pozva a FSZEK fejlesztési koncepciójával összhangban határoztuk meg a 2003-as év legfonto-
sabb feladatait vezető munkatársaimmal. 

Alapvető dolgunk a 2001-es évhez képest jócskán megnövekedett olvasóforgalom kezelése. 
A forgalmi mutatók közül a látogatók, a kölcsönzők és a kölcsönzött kötetek száma megdup-
lázódott. A könyvtár folyamatos, kiegyensúlyozott üzemének biztosítása érdekében feltétle-
nül megoldandó a ruhatár bővítése, a szolgálati és biztonsági pontok elhelyezésének raciona-
lizálása, a szolgálati rend és személyzeti ellátottság újragondolása és korrekciója. 

Kiemelt feladatunk lesz a Corvina szerzeményezési moduljának bevezetése kapcsán a fel-
használói oldal képviseletében a központi szerzeményezési munkafolyamatok technológiáján 
nak - jogosultság, feladatkör, felelősség, ütemezés - kialakítása. Részt veszünk a rendszer 
egységes és következetes használatát biztosító szabályzatok elkészítésében. Ehhez kapcsolód-
va elkészítjük a Központi Könyvtár új gyűjtőköri szabályzatának első változatát. 

A könyvtári szolgáltatásaink közül a legnépszerűbbek: a kölcsönzés és helyben-olvasás. Az 
erőteljes olvasói igény kielégítése érdekében a dokumentumszolgáltatás tartalmi és példány-
számbővítése terén az elektronikus tartalomszolgáltatás eszközeit vetjük be. Programot dol-
gozunk kl a kiemelten fontos kiadványok digitalizálására. Az interneten hozzáférhető tartal-
mak elérését bővítjük, megvizsgáljuk az e-book használatának lehetőségeit: olvasói fogadtatá-
sát és állománygyarapítási konzekvenciáit. A hazai könyvpiac még kezdő lépéseit teszi ezen a 
téren. Megfontolandó, hogy általában az e-book változat ára mintegy 25%-a a nyomtatott 
változatnak. 

végül, de nem utolsó sorban, igen fontos feladatunk közvetlenebb kapcsolatot kialakítani 
olvasóinkkal, véleményüket, igényeiket jobban megismerni, azt a szolgáltatásfejlesztés terén 
hasznosítani. Ennek egyik eszköze a pályázati támogatással indított használóképző tanfolyam-
sorozat, amely befejeződik az év első negyedében. Kidolgozzuk a folytatás lehetőségeit, új 
oktatási és kapcsolattartási formákat keresünk olvasóink számára. Egyúttal programot dolgo-
zunk ki hátrányos helyzetű olvasóink könyvtárhasználatának segítésére, a könyvtár szociális 
funkcióinak erősítésére. A programot pályázati támogatással szeretnénk megvalósítani. 

Horváthné Jakubecz Ilona - Budai régió 

Az előző év folytatását! A tavaly decemberben átadott Gazdagréti Könyvtár megnyitó ün-
nepségéhez hasonló ünnepi eseményeket: a Budai-régióban az új Ugocsa utcai Könyvtár fel-
avatását, a pesthidegkúti Klébersberg Művészeti és Művelődési Központban egy 200 m2-es új 
könyvtár nyitását. A Nagytétényi úti és a Karinthy Frigyes úti könyvtárak felújítását, és a terv-
be vett többi hálózati könyvtár megújulásának megvalósulását. Természetesen a legnagyobb 
izgalom és remény részemről az elkövetkező időszak talán egyik legnagyobb és legmeghatá-
rozóbb tervéhez, a Millenáris Parkban kialakítandó információs központhoz kapcsolódik. Na-
gyon bízom abban, hogy a szakmai tervezés és az előkészítő munkák jól fognak haladni. 



Nagyon várom a tagkönyvtárak csatlakozását a Corvina adatbázishoz és a gépi kölcsönzés 
elindítását a régió 3-4 könyvtárában. Fontosnak tartom, hogy az ezekhez kapcsolódó szakmai, 
ügyviteli, szervezeti kérdések, feladatok is megoldásra, kialakításra kerüljenek. Ez talán azt is 
jelenthetné - és ezzel „nagy kő esne le a szívemről" - , hogy a nagyon esedékes és régen várt 
Kezelési és ügyviteli szabályzat végleges változata is elkészül. 

Természetesen ezekhez és a többi most nem említett feladatunk megvalósításához remé-
lek és kívánok minden munkatársamnak jó egészséget, türelmet és kitartást. Remélem és kí-
vánom mindnyájunknak, hogy 2003 karácsonyán is olyan jókedvűen, az elvégzett munkák fe-
lett érzett jóleső örömmel tudunk számot adni ez évi feladataink teljesítéséről. 

Pobori Ágnes - Észak-pesti régió 

úgy kell neked, Kapuvári, hogy feltetted ezt a kérdést! ismered a klasszikus „tanmesét" a 
magyar emberről és a neki udvariasan feltett kérdésről: „Hogy vagy?" 

A te kérdésed legalább ennyire banális, és nagyon fegyelmeznem kell magamat, hogy ne 
zúdítsam rád az analóg válasz(oka)t. Bár a papír türelmes, nem hozlak zavarba azzal, hogy fel-
sorolom mindazt, amit várok (elvárnék) 2003-tól. Megpróbálom viszont összefoglalni mindazt, 
ami mindenfajta elvárás nélkül ott éktelenkedik munkatervünkben. 

És azt meg is fogjuk csinálni, elhiheted! 
Két önálló gyermekkönyvtárunk vált funkciót, a Tomori köz és a Tátra utca. A Tomori köz 

átköltözve a Mosoly utcába a környék felnőtt olvasóinak könyvtára is lesz majd; a Tátra utcai 
könyvtár pedig a gyerekek mellett Belső-Lipótváros felnőtt lakosságára, elsősorban a meg-
szűnt Pannónia 40 nyugdíjas értelmiségi rétegének igényeire fog koncentrálni. 

A tervben szerepel a Rottenbiller utcai könyvtár teljes körű felújítása, így - reményeink 
szerint - 90. születésnapját méltó külsővel és korszerűsített szolgáltatásokkal fogja ünnepelni. 

Bizonyos felújítások szükségesek a Kertész utcai könyvtárnál, itt hibából kovácsolunk 
erényt, mert egy beázást követő elmaradt helyreállítási munkát kapcsolunk össze könyvtár-
rendezéssel, világításkorszerűsítéssel, és amit még ki tudunk „kaparni" magunknak. 

Megoldódni látszik a Dagály utcai könyvtár lelopott külső burkolatának pótlása, valamint a 
Király Könyvtár hibaelhárító tatarozása is. A könyvtár falai egy közeli építkezés folyománya-
képpen megrepedtek. ígéretünk van ennek kijavítására, amelyet - természetesen - összekö-
tünk egy könyvtárátrendezéssel (ha lehet, minimális átépítéssel). 

A tervben ugyan nem szerepel, de a Fővárosi Önkormányzat tájékozódó kérdéseire meg-
ígértük: a Fogyatékosok Évére való tekintettel könyvtáraink többségét elérhetővé tesszük a 
mozgássérült (tolókocsis) érdeklődők számára. 

Nagyon szerettem volna - és mindenfajta logika is ezt támasztaná alá - , hogy az integráló-
dó, illetve funkciót váltó könyvtárak szolgáltatásuk megújítását a már megváltozott funkció-
jukhoz igazított könyvtári terekben kezdhessék meg. Ez első lépésben a FSZEK tatarozási-
felújítási ütemtervének átütemezését jelentette volna... Na, ez nem sikerült. Maradt tehát 
mindenfajta előkészítési munka: valódi duplumozás és selejtezés, listázás, törlés, honosítás. 
Hangsúlyozom, hogy valódi állománykivonást csinálunk, mert az átlag 15-20 ezer darabos ál-
lományok közel kétharmadától válunk meg. Ennek egy része nyilvánvalóan máshol, más 
könyvtári környezetben még hasznosítható, de semmiképpen nem illeszthetők egy komolyan 
vett hálózatfejlesztési koncepcióba. Az adatok rémisztőnek tűnhetnek (kollégáim egy része 
rendesen meg is rémült), ha csak a számarányokat nézzük és megfeledkezünk az állományala-
kítás alaptéziséről: a felhalmozott, beszerelt, a polcokra slihtolt, ámde a használók által mellő-
zött könyvtári anyag nem gyűjtemény. A kivonásokkal egy időben a gyarapítással is foglalkoz-
ni kell. Évtizedes beidegződéseket kell legyűrni, újra kell gondolni a különböző hordozók 
könyvtári beszerzését, vissza kell térni az elmúlt évek könyvtári gyakorlata által - méltányta-
lanul - mellőzött gyűjtőköri szabályzatok készítéséhez. Csak így lehetséges az állománygyara-
pításra fordítható keretösszeg felhasználásának ugyancsak a hálózatfejlesztési koncepcióhoz 
való igazítása. Ez persze egy összetett, nagy felkészültséget és hasznos tapasztalatokat köve-
telő feladat, és végrehajtása - de akárcsak elkezdése is - egyáltalán nem olyan egyszerű, mint 



ahogyan erről én itt most beszélek. Ami biztos: az állomány alakításánál minden eddiginél 
fontosabb szempont az elektronikus dokumentumok megjelenítése a FSZEK hálózatában. 

A könyvtári munka két fontos feltétele az állomány és az épület, de mit sem érnek megfe-
lelő munkaerő nélkül. Régiónkban a hálózatfejlesztés indukálta változások mellett - nem aka-
rom azt mondani, hogy azok előtt, pedig ha csak a szigorúan vett kronológiát tekintem, akkor 
úgy van - , azokkal párhuzamosan a megváltozott munkarendekkel is meg kell barátkozni. 
Szándékosan használom a „kell" és „barátkozni" szavakat, mert alternatívánk nem volt. (Vagy 
nem tekintettük alternatívának a választási lehetőséget színesítő felkínált lehetőségeket -
akkor ez a mi hibánk.) Nagyon nehéz a 2002 júliusában kialakított új létszámstruktúra mérle-
gét megvonni. Bizonyos esetekben szükséges volt a változtatás, míg más egységeknél csak 
kevéssé érződött a sajátosságok figyelembe vétele, sokkal inkább egyfajta mindenáron törté-
nő egységesítés. Azért nehéz erről beszélni, mert az új létszámnorma alapján végül is tovább 
dolgoznak könyvtáraink, egy másfajta struktúra mérlegét pedig nem tudjuk megvonni. Az 
biztos, hogy többet kellett volna (még többet) beszélgetni a munkatársakkal, és talán más 
fórumokon... Nem tudom, talán rövid volt az idő, talán sok volt a menetközben kötelezően 
elvégzendő feladat, minden esetre kollégáim egy részében értetlenség, és ennek következté-
ben elég sok tüske maradt. Mielőtt bárki azt hinné, hogy én nem láttam, vagy nem tartottam 
szükségesnek, hogy ennek a változásnak be kellett következnie, gyorsan leszögezem, hogy 
változtatni kellett. Abban azonban nem vagyok biztos, hogy a döntéseket mindig az egész 
FSZEK-ra való kitekintéssel vontuk meg, és nem maradtunk (talán érthetően, de mindenkép-
pen megbocsáthatatlanul) a régiós problémák korlátai között. 

Én végül is optimista vagyok, hiszek abban, hogy minden tévedést korrigálni lehet, ezért 
várom, hogy a hálózatfejlesztés dandárjában visszatérünk (elemezzük, felülvizsgáljuk) a mun-
kaerő-struktúrára. Ezt különben az intézetvezetés tervezte is. 

Különben ragyogó alkalom erre a 7 éves továbbképzési terv. valahogy el kéne érnünk, 
hogy egyrészt a munkatársak ne kipipálandó feladatnak tekintsék, másrészt a döntési hely-' 
zetben lévők egy kicsit hosszabb távon képzeljék el könyvtárpolitikai céljainkat, mint azt a 
hálózatfejlesztési koncepció mutatja. Szóval az lenne az igazi, ha a FSZEK érdekei és a munka-
társak egzisztenciális elképzelései reálisan találkoznának. Minden ezen áll vagy bukik, ehhez a 
hálózatfejlesztés csak a szükséges keretet adhatja meg. 

Szecsei Lászlóné - Kelet-pesti régió 

A Kelet-pesti régióvezető nyilatkozata betegsége és szakmai elfoglaltsága miatt a következő 
Híradóban kerül közlésre. 

Kovács Éva - Dél-pesti régió 

Az elmúlt évben elkezdett hálózatfejlesztési folyamat folytatását, a Nagykőrösi úti, a Bíró 
Mihály utcai könyvtárhoz hasonlóakat, hogy csak a régióban átadásra kerülteket említsem. 
Nagyon várom, várjuk a lőrinci könyvtár átadását, Csepel legnagyobb könyvtárának átköltözé-
sét a kerület központjába, a Haller utcai új könyvtár megnyitását, az ebben részt vevő kollé-
gák együttműködését és időt, időt a szakmai munkák elvégzésére is. 

Átgondolt informatikai fejlesztést várok, és bár nem minden szempontból pozitív üllői úti 
tapasztalatok ellenére 4-5 könyvtárunk csatlakozását a Corvina rendszerhez. Remélem, hogy 
2003 a Corvina éve lesz a hálózatban, a feltételek - elsősorban az adatátvitel gyorsaságának -
javítása után egyre több könyvtár kapcsolódhat a könyvtári rendszerhez. Fontosnak tartom, 
hogy döntésre érett dolgokban - ügyvitel, számítógépes kölcsönzéshez kapcsolódó szakmai 
kérdésekben - döntés szülessen. 

Jó pályázatokat várok és kevésbé körülményes pályázati rendszert, több új dokumentu-
mot, elégedett és sok olvasót. 

Ehhez és az itt nem említett feladatokhoz valamennyiünknek kívánok jó egészséget, jóked-
vet, toleranciát és sok sikert. 



Az adózó állampolgárok által 
a 2001. évi személyi jövedelemadóból 

a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár részére felajánlott 1 % felosztása 

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az intézeti Tanács 2002. november 7-i ülésén az 1%-
os összeg olvasóarányos szétosztása mellett foglalt állást; a felosztás ennek megfelelően, az aláb-
biak szerint történt: 

Rendelkezésre álló összeg az APEH 2002. 08. 22-i közlése alapján: 3 600 455,- Ft 
A következő 1%-os kampány fedezete 104 911,- Ft 
Szétosztható olvasóarányosan: 3 495 544,- Ft 
Beiratkozott olvasók száma 2001. december 31-én 183 976 fő 
Felosztáskor használt szorzó: 19,-Ft/fő 

Régió megnevezése Beiratkozott olvasók 
száma/fő Olvasóarányos összeg/Ft 

Budai régió 37 741 717 079 
Észak-pesti régió 32 396 615 524 
Kelet-pesti régió 34 331 652 289 
Dél-pesti régió 30 973 588 487 
Központi Könyvtár 48 535 922 165 
Összesen: 183 976 3 495 544 

Budapest, 2002. november 11. 

Dr. Fodor Péter 
főigazgató 

Gyermekkultúra az ezredfordulón -
II. országos konferencia 

Békéscsaba 2002. november 22-24. 

2002-ben kultúraközvetítők találkoz-
tak, hogy eszmét cseréljenek a gyermek-
kultúra helyzetéről, feladatairól, a tovább-
lépés lehetőségeiről. A konferencia zárása-
ként megszületett egy közös állásfoglalás, 
melynek legfontosabb gondolata: „A gyer-
mekkultúra mindig kettős. A kulturális kör-
nyezet, amelyen élnek és az a kultúra, 
amelyet ők hoznak létre. E tézisből kiindul-

va elsődleges a gyermekek által alkotott 
világ megértése, elfogadása, másrészt fon-
tos a felnőtt világ által közvetített tarta-
lom." Azóta eltelt két év, és várakozással 
indultunk az új találkozás felé, hogy bizta-
tó képpel fogadjuk egymást. 

Két felmérés adataival indultunk a nem 
éppen rózsás úton. Az adatok teljesen fris-
sek, 2002 nyarán zárultak az értékelések 



(ifjúság 2000. kutatás és Gyermek- és ifjúsá-
gi Média Analízis 2002). 

Az első felmérés a 15-29 éves korosz-
tályt vizsgálta. Az ifjúságot 3 fő rétegre 
osztotta anyagi jólét és kulturális tudáshoz 
való jutás tekintetében. E szerint kialakult 
az ún. nyertesek, túlélők és vesztesek 
csoportja. A nyertesek kis réteg (18% - 400 
ezer fő), mely nagy hagyományokkal bír, 
fővároshoz köthető, magas végzettségű, jó 
érdekérvényesítő, a nyugat-európai trend-
hez tartozik. A túlélők, vagy köztesek (39% 
- 950 ezer fő) már reményt se látnak a fel-
zárkózásra, a leszakadók rétegébe tartoz-
nak. Közülük 44% városban, 43% község-
ben, 15% pedig Budapesten él, de ők is 
vidékről költöztek ide. A túlélőknél is ha-
sonló az arány, (44% város, 43% község, 
15% Bp.) A számadatokból következik, hogy 
nemcsak az anyagi helyzetnél kezd szaka-
dék kialakulni a nyertesek és a másik két 
réteg között, hanem Bp. és a vidék között 
is. ők az a korosztály, aki a jövő generáció-
ját fogják nevelni, vagy nevelik. 

A második felmérés a 8-14 éves korosz-
tály (885 ezer fő) médiafogyasztási szokása-
ival foglalkozott. Első helyen a TV csator-
nák, rádióadók használatának vizsgálata 
szerepelt. Rémisztő adat, de szinte köztu-
dott, hogy átlagban napi 3 óra 21 percet 
töltenek a gyerekek a képernyő előtt. A 
kereskedelmi csatornákat nézik, Duna TV, 
MTV 1, 2 nem is mérhető. (47% RTL Klub, 
18% TV2,, 10% Minimax...) Minél alacso-
nyabb státuszú a család, annál többet néz 
TV-t a gyerek. 

A rádiócsatornák esetében is a keres-
kedelmi adók az élen. (46% Danubius, 11% 
Slágerrádió, 8% Juventus...) Petőfi, Kos-
suth, Bartók mérhetetlen. 

Lépjünk tovább a nyomtatott sajtó felé: 
34% sajtótermékeket, 56% ifjúsági lapokat, 
47% mindkettőt, tehát felnőtt lapokat is 
olvas. A legfontosabb választási szempont 
a könnyű olvashatóság. Legolvasottabb a 
Blikk újság! Elgondolkodtató, hogy mindez 
a 8-14 éves korosztály kedvenc olvasmánya. 
A megkérdezett gyerekek felének nincs 
kedvenc újságja! Itt lép előtérbe a felnőtt 
felelőssége, hogy milyen olvasnivalót talál 
otthon a gyerek. Az olvasott felnőtt újsá-
gok ranglistája (TVR hét, Story, Kiskegyed), 
gyerek,- ifjúsági lapok közül (Popcorn, 
Garfield, Tudorka, Tappancs, Bravo). 

A szabadidő kedvenc eltöltésének 
kérdésében visszaköszönnek ezek az ada-
tok. A hetente többször végzett tevékeny-
ségek rangsora: tévézés 95%, zenehallgatás 
68%, szülőkkel beszélgetés 67%.... az újság 
és a könyvolvasás a sor végére került, de 
azért szerencsére még nem elenyésző: 29 
és 21%. 

Elérkeztünk a minket legjobban érdeklő 
adathoz: a kérdezettek 4/5-e szokott köny-
vet olvasni. Minél nagyobb településen 
laknak, és minél magasabb státuszú a csa-
lád, annál többet olvasnak. (Mese 49%, ka-
land 39%, szépirodalom 25%, fantasztikus 
23%, lányregény 16%, bestseller 7%, krimi 
5%.) 

Az elgondolkodásra késztető számadat-
ok után felfokozott várakozással fogadtuk 
Kuna Tibort, a GYISM főosztályvezető he-
lyettesét. Tud-e számunkra valami biztatót 
mondatni, lát-e kiutat, miben tud segíteni 
a Minisztérium a kultúraközvetítők igen 
nagy erőfeszítéssel végzett munkájában? 
Realisztikus mondata után, hogy „a köz-
gondolkodás sajnos nem gyerekközpontú", 
beavatott minket a 2003-as tervekbe. A 
program mozgatórugóinak a szülőket, pe-
dagógusokat, művelődési házakban dolgo-
zókat, könyvtárosokat tartja. Nagy gond-
nak tartja a TV nézés elhatalmasodását, de 
„leküzdésében" nem a harcot látja megol-
dásnak, hanem az alternatívák kínálását. A 
Minisztérium részéről jövőre új pályázati 
kategóriákat fognak kiírni a játszóházi, kö-
zösségi programok támogatására, közössé-
gi terek megtartására, újak létrehozására. 
Felújítják az ifjúsági házakat, a játszótere-
ket továbbfejlesztik. Miután eltűntek a me-
se és ifjúsági filmek, így társfinanszírozás-
ban a NKÖM-mel értékteremtő médiater-
mékek létrehozását tervezik, zárógondo-
latként megerősítette a felmérések adata-
it, vagyis azt, hogy sok gyerek van veszé-
lyeztetett helyzetben, a lemaradtaknak 
nincs esélye a felzárkózásra. Ezek a lesza-
kadó rétegek egyre nőnek. 

Esti gondolatébresztőként É. Szabó Már-
ta a Cimbora műsor szerkesztője tette fel 
nekünk költői kérdését: „Hova lett az ér-
ték?" a Magyar Televízlóban. Ezt mindenki a 
saját bőrén tapasztalja. 

Másnap frissen, üdén kezdtük a napot. 
Ébresztésként Ramháb Mária, a kecskeméti 
Katona József Megyei Könyvtár igazgatója 



elvitt minket képzeletben egy varázslatos 
birodalomba (saját könyvtárába), ahol mi is 
szeretnénk gyerekek lenni. Milyen a „jó 
gyerek", akikből olyan felnőtt válhat, aki a 
mai kor kihívásainak meg tud felelni? 
Kommunikatív, jó megjelenésű, megbízha-
tó, gondolkodó, kreatív, önálló, toleráns, 
felelősségteljes, jő kedélyű, kiegyensúlyo-
zott. 

Milyen a könyvtár, ahol a könyvtárosok, 
és a környezet segítségével ilyenné válhat? 
(Hozzáfűzve, hogy nem ez az egyetlen 
helyszín, ahol mindezt teheti, egyértelmű-
en a család, Iskola, barátok, egyéb hatások 
mellett...) 

A „jó könyvtár" befogadó, jól megköze-
líthető, hangulatos, barátságos, biztonsá-
gos. Titokzatos, lehet benne olyan zugot 
találni, ahová elvonulhat a gyerek, ha épp 
erre vágyik. Izgalmas, mindig újat kínáló. 
Önkéntesen, szabadon választható tevé-
kenység. Bár csak egy helyszín a gyerek 
életében, de nagy a felelősségünk, mert 
saját tapasztalatunkból tudjuk, hogy egyre 
több gyerek van, aki szabad Ideje nagy ré-
szét Itt tölti, akár az iskolából egyenesen 
ide érkezve, itt tanulva, vagy barátokat 
találva. A könyvtár szociális funkciójáról 
már külön Irodalmat lehetne írni. 

végül, de nem utolsósorban, milyen a 
gyerekkönyvtáros, aki teljes megszállottsá-
gával felvállalja mindazt a „funkciót", amit 
a gyerekek érdekében tennie kel? A „jó 
könyvtáros" már olyan felnőtt, aki a mai 
kor kihívásainak meg tud felelni, (?) miután 
példaértékűen áll a gyerek előtt. Tulajdon-
ságai megegyeznek a jó gyereknél leírtak-
kal. Kommunikatív, jó megjelenésű...:, ha 
belenézünk magunkba, érdekes játék, hogy 
hány tulajdonság van meg bennünk ebből? 
: -) Mária szerint is vannak hiányosságok e 
téren, de a teljesség felé kell törekednünk. 

Mlnorlcs Tünde a kultúraközvetítés 
újabb helyszíneiről, a múzeumokról be-
szélt, azok sajátos helyzetéről, a múzeu-
moknak fel kell vállalnia, hogy szabadidő 
eltöltésének egyik helyszíne legyen, új 
szolgáltatástípusokat kell keresnie, hogy 
kapcsolatot teremtsen a tárgy és a néző 
(gyerek) között, újabb számadatok, de 

roppant tanulságosak. A szabadidős tanulás 
során a minket ért Ingerek közül melyek 
maradnak meg a legjobban? 10% - amit 
hallunk, 30% - amit látunk, 90% - amiben 
létrehoztunk valamit. Ezt bátran átvetít-
hetjük a saját gyerekkönyvtári foglalkozása-
inkra Is. Mikor eredményes a múzeumláto-
gatás a gyerek számára? Ha aktívan részt 
vehet benne, minél több érzékszervét 
foglalkoztatja, erőfeszítést kell tennie az 
ismeretek elsajátításáért. Buktató Is van 
benne, meg kell találni az egyensúlyt, hogy 
a technikai eszköz ne legyen érdekesebb, 
mint az általa elérhető információ. Egyre 
több ilyen jellegű kezdeményezéssel talál-
kozunk. 

Balázs Géza nyelvész az informatika 
forradalmáról beszélt, a radikális változá-
sokról, melyek átrendezik életünket, szoká-
sainkat. Körülvesz minket szinte kikerülhe-
tetlenül, de tudnunk kell vele élni. A világ-
ról való látásunk nagyrészt innen ered, de 
tudatosítanunk kell azt magunkban, hogy 
ez nem a teljes kép. A tapasztalati tevé-
kenység ennél fontosabb. 

A konferencia záróelőadásaként a 
könyvkiadókat Cs. Tóth János, a Móra 
Könyvkiadó Igazgatója képviselte. Derűs 
személyisége bizakodással töltött el min-
ket. Minden 9. megjelent könyv gyerek-
könyv! A könyvterjesztésnél Is új utak nyíl-
tak, hogy jók-e, ezt a jövő dönti el. A kis 
könyvesboltok megszűntek, és beköltöztek 
a nagy plázákba. Hatalmas területen tud-
nak forgalmazni, sok embert megérinte-
nek. A felmérések szerint az emberek min-
tegy 90%-a gondol könyvre, ha ajándéko-
zásra készül. Hogy az így megvásárolt, és 
ajándékozott könyvet hány ember/gyerek 
olvassa el? Erre még nincs felmérési adat, 
de legyünk ebben is bizakodók. 

AZ együtt töltött három nap után sem 
gondoljuk, hogy felhőtlen örömre van 
okunk, de az ügy fontosságának tudatát és 
az egymás lelkesültségéből, elszántságából 
fakadó erőt magunkkal hoztuk. Bízzunk 
benne, hogy kitart újabb két évig! 

Budavári Klára 



Nívódíjas lett a Szabó Ervin könyvtár 

„Ha a gyermekkultúrát támogatja, 
a jövőt támogatja" 

címmel december 3-án a wenckheim-palota egyik legszebb szobájában, a Kis Bálteremben 
rendezték az IBBY szakmai konferenciáját, melyet a gyermekirodalom terjesztőinek, olvasói-
nak és képviselőinek szervezett. Bevallom, én még nemigen hallottam erről a szervezetről, de 
szerintem ezzel nem vagyok teljesen egyedül a hálózat dolgozói körében; ezért egy kicsit 
mesélek arról, mi is az az IBBY. 

Egy 1953-ban, Zürichben alakult nonprofit szervezetről van szó, mely azokat képviseli, akik 
bármilyen formában könyvet adnak a gyermekek kezébe. Ma már világszerte több mint 60 
Nemzeti Szekciója működik. Ez a szervezet adja át kétévente a legnagyszerűbb gyermekkönyv 
írónak, illetve illusztrátornak a nevezetes Hans Christian Andersen Díjat (az ún. „Kis Nobel Dí-
jat"). Ez a legnagyobb nemzetközi elismerés, amelyet gyermekkönyv író vagy illusztrátor el-
nyerhet. Céljuk: minél magasabb színvonalú könyveket eljuttatni a gyermekekhez a világon 

Az idcn immár olödik alkalommal adta át a Fiabei magyar tagozata az ingatlanfejlesztési nívódíjakat 
a legszebb és leghasználhatóbb hazai ingatlanok tervezőinek és építőinek. A világ legnagyobb ingatlan-
szakmai szövetségének hazai képviselői a tizenöt benyújtott pályamű közül ezúttal a Fővárosi Szabó Er-
vin Könyvtárat (a képen) találta a legjobbnak, így ez az épület nyerte el az ingatlanfejlesztési nívódíj-
pályázat első díját. A három különböző korú és stílusú épületből álló együttes felújítása és építése egy 
funkcionálisan jól átgondolt intézményt eredményezet t -á l l az indoklásban. A kivitelező a Magyar Épü-
letszerelő Rt. volt, az átalakítás terveit a Matesz Magasépítő Tervező és Szervező Szövetkezet készítet-
te. Második helyre a főváros XI. kerületének átépített Dorottya udvar került, a harmadik helyet pedig 
a herendi porcelángyár többfunkciós kereskedelmi központjának adták Fotók: Kovács Katalin 



mindenütt; ezért felügyelik a könyvkiadást és terjesztést, ösztönzik a gyermekirodalommal 
kapcsolatos tudományos munkát; támogatást, képzést biztosítanak a gyermekirodalommal 
foglalkozók számára. A Magyarországi Egyesület 1998-ban alakult újjá, jelenlegi elnöke Békés 
Pál. 

A konferencián Nagy Anna, a Központi Könyvtár igazgatója köszöntötte röviden a megje-
lenteket, majd a szervezet képviselője ismertette néhány mondatban az IBBY céljait; valamint 
hozzátette, hogy ugyan magyar író vagy illusztrátor még sosem nyerte el a - fentebb már 
említett - Andersen-díjat, de másik neves „kitüntetésen", az ún. „Dicsőség-listá"-n 2002-ben két 
honfitársunk sikerének is örülhettünk. Az IBBY 50 éves kongresszusán még októberben vehet-
te át Nógrádi Gábor: Pete Pite című könyvéért az elismerést, azonban az illusztrátor-kategória 
díjazottjának, Jankovich Marcellnek itt, a konferencián nyújtották át a díjat; a Mesék és mon-
dák Mátyás királyról című könyv illusztrációiért járt a komoly nemzetközi elismerés. 

A köszöntőt és a jutalmazást követően kezdődtek az előadások. Fűzfa Balázs, a szombat-
helyi főiskola docense volt az első előadó, aki egy bibliai idézetet választott mottójául: „Ami 
volt, ugyancsak az, ami lesz." Az olvasás szó különböző jelentéseit járta körül előadásában 
(betűket olvas; jeleket, szimbólumokat olvas, a vakírást, mint a nem kizárólag szemmel olvasás 
példáját említette), beszélt a betűkultúra kizárólagosságáról, ismertette néhány szóban az 
olvasás történetét, illetve, hogy manapság milyen fajtáit különböztethetjük meg az olvasás-
nak (betű-, szimbólumolvasás, funkcionális és fogyasztói típusú, szórakoztató jellegű olvasás). 
Az örömelvű olvasás fejlődését hangsúlyozta a tanár úr, de hozzátette, a gyermekeknek ma 
már egészen más az értékrendjük, mint az ő diákkorában. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint 
az, hogy nem szívesen olvassák Móricz klasszikusát, a „Légy jó mindhalálig"-ot, mert „Nyilas 
Misit egyszerűen hülyének tartják". 

Kucska Zsuzsa „A gyermeket jóra kell szoktatni" mottó jegyében beszélt arról, mit is je-
lenthet, mit takarhat a fogalom: GYERMEKKULTÚRA. Számtalan lexikont, enciklopédiát emlí-
tett, ahol hiába kereste a fogalom meghatározását. Együttesen kell, hogy jelentsék a gyer-
mekkultúra színterét a könyvtárak, a művelődési házak; amely intézményeknek az elmúlt idő-
ben meglehetősen sanyarú sors jutott (bezárások, megszűntetések, összevonások... stb.), ho-
lott a szabadidő hasznos és kellemes eltöltése ezen intézmények kezében összpontosul. Zsu-
zsa - 25 év gyermekkönyvtári tapasztalatával a háta mögött - előadásában vázolta, hogy a 
legkisebbek kedvelik inkább az együttes, csoportos foglalkozásokat; míg a nagyobb gyerme-
kek a szabadidős foglalkozásokat részesítik előnyben, amely számtalan formában működhet: 
játékdélután, filmvetítés, vetélkedők, kézműves foglalkozások, mesedélután, számítógépes 
foglalkozás... stb. 

„A gyermekkultúra az ezredfordulón" címmel rendeztek konferenciát Békéscsabán 2000-
ben, ill. 2002-ben, amikor is megbeszélték az elmúlt két év tapasztalatait. Budavári Klára tá-
jékoztatta a hallgatókat a konferencián elhangzottakról, ahol megállapították, hogy a köz-
gondolkodás még mindig nem gyermekközpontú, ismertette az előadó egy felmérés vég-
eredményét, amely a 8-14 éves korú gyermekek média használatát, szabadidős tevékenységeit 
vizsgálta. Egészen hihetetlen, de a magyar gyermekek átlagosan napi 3 óra 21 percet töltenek 
el a TV képernyője előtti! A „média sikerlista" az érintett korosztálynál: RTL Klub, TV2, MINIMAX, 
Cartoon Network, A rádióhallgatásban ugyancsak a kereskedelmi rádiók viszik a prímet: Danu-
bius, Sláger Rádió, Juventus. A felmérés szerint a diákok 34%-a olvas valamilyen sajtóterméket 
(mondanom sem kell, nem az Élet és irodalom a kedvenc pad alatti olvasmány), az ifjúsági 
lapok és a Blikk a kategória „győztese". A végső megjegyzés: a szabadidős tevékenységek fel-
sorolásakor az olvasás a legutolsó helyet „nyerte el". 

A 2zsiráf című gyermeklap főszerkesztője, Kovács Titusz nagyon szemléletes előadást tar-
tott a gyermekújságokről. Egy nemzetközi lapkitekintésben ismertette röviden a külföldi pia-
cot, majd a magyar ifjúsági médiapiacot elemezte, megemlítette a régen népszerű, mára 
azonban már megszűnt újságokat is (Szia, A tudás világa, Az én újságom). A 2zsiráf azonban 
szerencsére él és virul (az anyagmegmaradás után szabadon: ha át is alakul, de megmarad), 
ma már van Braille írásos változat, internetes honlap, lefűzhető forma, AZ egyik legkedvel-
tebb diákújság; az induló A3-as formátumot át kellett alakítani A4-esre, mivel a gyerekek nem 
tudták olvasni az órák alatt. 



A konferencia záró előadójaként Nagy Attila arról beszélt, hogy a tananyagfelépítés eleme 
kellene, hogy legyen az olvasás, mint örömszerző tevékenység. Kik azok a szerzők, akikkel ez 
megvalósulhat? Békés Pál, Lázár Ervin, Nóstlinger. Néhány konkrét könyvcímet is említett az 
előadó, ami olyan sikerkönyv lehet a gyermekek körében, amit talán kötelező irodalomként is 
elfogadnak, pl.: Böszörményi Gyula: Gergő és az álomfogók, Tímár György: Gyerek és kora, 
Nöstlinger: Susi és Paul titkos naplója. 

A konferencia zárásaként a Központi Könyvtár Sárkányos Gyermekkönyvtárában tartott 
könyvkiállítást tekinthették meg az érdeklődők - a gyermekek legkedveltebb olvasmányaiból 
válogatták össze a kiállítás anyagát - , illetve lehetőség nyílt a kiadók részére új könyveik be-
mutatására és vásárlására is. 

British Council tájékoztató sarok a kőbányai 
könyvtárban 
Gateway to Britain 

A British Council az Egyesült Királyság 
kulturális, tudományos és oktatási együtt-
működést támogató nemzetközi hálózata. 
Magyarországon 1963-tól működik kiren-
deltsége Budapesten, és most elérkeztek 
könyvtárunkba is. 

A brit információs sarokban elhelyezett 
állomány három fő területet érint: 

Általános információt nyújt a brit gazda-
sági, társadalmi, tudományos és műszaki 
fejlődésről. 

A brit Külügyminisztérium - a Foreign 
Commonwealth Office (FCO) - által kiadott, 
gazdagon illusztrált 40-60 oldalas füzetek, 
enciklopédiák segítik az érdeklődőt az in-
formációkeresésben. 
Oktatási lehetőségek: 

Alapvetően a brit felsőfokú tanulmányi 
lehetőségekről, ösztöndíjakról, a British 
Council által támogatott képzési lehetősé-
gekről, tanfolyamokról, diákok nyári mun-
kalehetőségeiről és önkéntes munkaválla-
lásról tájékozódhatnak az olvasók. 

A nyelviskolai katalógusok nyelvtanfo-
lyamokról, Nagy-Britanniában mghirdetett 
egyéni kurzusokról adnak ismertetést. 

A Nagy-Britanniába készülő turisták vagy 
látogatók pedig útikönyveket, térképeket 
és idegenforgalmi évkönyveket lapozgat-
hatnak. 

A British Council Gatewayuk tájékoztató 
sarok megnyitóján részt vett Nigel Thorpe, 
az Egyesült Királyság budapesti nagykövete 
és Demszky Gábor, Budapest főpolgármeste-
re. 



Így írunk mi 
Kőbányai írópalánták meséi 
Kiadja a Kőbányai Pedagógiai Kabinet 

A kiadásért felel: Hornyeczkyné Radies ibolya 

A 2001-2002-es tanévben az Olvasás évéhez kapcsolódóan a Kőbányai Pedagógiai Kabinet a 
X/4-es Szabó Ervin Könyvtárral közösen meseíró pályázatot írt ki a kőbányai gyerekek számára, 
innen Indul ennek a könyvnek a története. Mert, hogy ez egy igazi könyv. Jólesik kézbe venni. 
Az értő és gondos szerkesztők 80 meséből válogattak, végül is 30 maradt fent a rosta likán. 

Maga a könyv - karcsú kötet - szemre kellemes, tipográfiailag arányosan megformált, ami 
végtére is természetesnek vehető, hiszen mindezért a gyomai Kner nyomdát illeti dicséret 
(lásd a könyv végét!), s ez nem csoda, mert ők már több emberöltő óta nem engednek a szín-
vonalból, mindannyiunk örömére. 

Az „így írunk mi" a kőbányai gyerekek sorrendben negyedik mesekönyve. A történetiség 
kedvéért elevenítsük fel az előzményeket: elsőként „Az éhen veszett tündér" jelent meg 1990-
ben, majd sorra-rendre a többi: 1991-ben a „Halljatok csudát!", 1992-ben pedig az „Út a csoda-
világba". Ezután 10 év szünet - optimista megközelítésben erőgyűjtés - következett, de meg-
érte. Amit a gyerekek varázstolla papírra vetett és színes „tintájuk" az illusztrációkban meg-
elevenített, az maga a csoda. Ehhez tette hozzá a maga tudását és tapasztalatát két könyvtá-
ros kollegám, Fogarasi Erzsi és Szász Ilona, példásan összedolgozva a felelős szerkesztővel, aki 
egyébként volt kollegám, és mondhatni rendszeres kapcsolatban áll a Kőbányai Könyvtárral. 

A figyelmes olvasónak már a cím Is sokatmondó. A gyerekekből írópalánták lettek. Ha fi-
gyelmesen olvassuk a bevezetőt, elénk jön a szerkesztők által megfogalmazott „ars poetica", 
ha úgy tetszik, mondandó: „Keresnünk kell annak lehetőségét, hogy lássuk, értsük gyermeke-
ink gondolatait, érzéseit. A kommunikáció a mesékkel, történetekkel kezdődik." 

A kötet meséi élvezetes (olvasmányos) stílusban, megfontolásra érdemes erkölcsi-etikai ta-
nulságokat hordoznak. A „Pávák a szigeten" arra tanít, hogy nyitottak legyünk mások felé, ne 
az előítéleteink, hanem a tapasztalatunk szerint ítéljünk meg másokat. „A jogar" a becsületes-
séget, mint követendő (és jutalmazandó) példát állítja elénk. Itt jegyzem meg, hogy sajátos 
képzettársításokat indított el bennem Ottó király és Horti János neve, de a magamfajta csip-
kelődő lelkületű recenzens már csak ilyen. 

Kifejezetten „zöldprogramos" mese „A szarvas és a király", melyben gombapörköltet tálal-
nak fel a szarvasra éhes királynak, aki vagy még soha nem evett szarvast, vagy kiváló szakácsa 
volt, nem tudni, - minden esetre ízlett neki a gombalakoma, ezért a „minden jó, ha jó a vége" 
aranyszabály itt is érvényesült. A szeretet csodáját tárja elénk „Az elhagyott pénz" meséje, AZ 
„egész életében" kényszerűségből átváltozó egyforintos utoljára azért megy át metamorfózi-
son, hogy egy kislánynak segítsen. 

Egy kalandregény izgalmát kínálja a „T-bolyda". A kis hangya szomorú, ámde fölemelő tör-
ténete (legendája?) a köznapi mércén túlmutató erkölcsi mondandót hordoz: egy körömnyi 
Dugovics Titusz, ha szabad ilyen bizarr hasonlattal élnem. 

A legaktuálisabb mese kétségkívül a „Róbert a sárkányok földjén", amelyben a címben sze-
replő fiú Harry Potter kötetet akar venni a zsebpénzéből. Amúgy ide kívánkozik egy újabb 
recenzensi kérdés: hogy lesz az agyagbábú Gólemből sárkánykirály? 

A manapság divatos orvosregények nyomába ered a „Baci Marci" című mese. igazi realista 
antimese, ha létezik egyáltalán ez a fogalom. Minden esetre Karinthy járt a fejemben (kopo-
nyámban), lehet, hogy a Mester a bacilus szemszögéből írta volna meg a történetet? 
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Különleges élvezetekben lehet részünk, ha a „Hajnalka" c. mesét olvassuk. A három mate-
matikai próbát sikerrel kiálló ifjú nem mindennapi tudása révén nyeri el szíve választottjának 
kezét. 

És folytathatnánk a sort, és folytathatnánk... 
Végezetül legyen szabad Arany Jánost idéznem: „ismételve ajánljuk e derék könyvet a szü-

lék és nevelők figyelmébe." 
Aknay Tibor 

Ifjúsági korszakváltás -
Ifjúság az új évezredben 

2002. november 27-én a Magyar Tudo-
mány Napja keretében a fenti címmel ren-
dezett egész napos konferenciát a Magyar 
Szociológiai Társaság három szakosztálya a 
Központi Könyvtárban. A szervezéssel kap-

csolatos terhekből jelentős részt vállalt a 
Szociológiai gyűjtemény. A 37 előadó jóvol-
tából, akik között neves szaktekintély és 
fiatal kutató egyaránt szerepelt, a mintegy 
100-130 résztvevő árnyalt képet alakítha-
tott ki az ifjúságkutatás jelenkori tendenci-
áiról, az ifjúság helyzetéről és az előttünk 
álló új kihívásokról. ízelítőül néhány cím a 
nagyszabású programból: az ifjúsági élet-
szakasz változásai, a fiatalok és a zene, ifjú-
sági szubkultúrák, az ifjúság politikai rész-
vétele, a Sziget, a „Művészetek völgye", 
fiatalok mobilitása, ifjúság és felsőoktatás, 
családkép és életvezetési törekvések - fű-
szerezve a nemi, származásbeli, etnikai és 
nemzetiségi különbségekkel. Mindezt ki-
egészítette egy, a Szociológiai gyűjtemény 
által gondozott kiállítás - a Magyar ifjúság-
kutatás története a könyvek tükrében -, 
valamint a témában az elmúlt 12 évben 
publikált könyvek válogatott bibliográfiája. 
Hisszük, hogy a Szociológiai Társaság, a 
Szociológiai gyűjtemény és a rendezvény-
szervezők közös erőfeszítései, amellyel 
méltó és kulturált körülményeket biztosí-
tottak ennek az impozáns programnak, jó 
visszhangot keltenek mind a szociológus, 
mind a könyvtáros közéletben. 

T. T. 

• • • • • 



Beszámoló a görögországi PULMAN 
szemináriumról 

A zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövet-
sége (lAML) 2000. Évi, edinburghi kongresz-
szusán hallottam először a PULMAN kifeje-
zést, amely a Public Libraries Mobilising 
Advanced Networks szavak kezdőbetűiből 
áll. Az EU információs Társadalom igazgató-
sága 2001-ben indította a Pulman -
Europe's Network of Excellence for Public 
Libraries, Museums and Archives projektet 
annak érdekében, hogy újfajta közkönyvtá-
ri szolgáltatásokat támogasson. Ezek a köz-
érdekű könyvtári információs szolgáltatá-
sok a társadalom számára fontos adattá-
rakhoz biztosítanak hozzáférést. Training 
workshopok megrendezésével, kézikönyv 
összeállításával, új szolgáltatások bevezeté-
sének támogatásával ösztönzik az új tudás 
megszerzését. Cél az elektronikus eszközök 
széleskörű felhasználása, az internet kiter-
jedt használatának, a gyakorlati ismeretek 
elsajátíttatásának elősegítése, az elektroni-
kus Európa kialakítása. A Pulman projekt-
ben Magyarország partnerként vesz részt. 

Európa különböző pontjain fekvő négy, 
Center of Excellence címmel rendelkező 
városi könyvtár vállalta a PULMAN Training 
workshops-ok megrendezését; ezek egyi-
kére 2002. szeptember 14-étől 21-ig a gö-
rögországi veriában került sor. 

veriában a görögországi közkönyvtárak 
számára modellként szolgáló városi Könyv-
tár fogadta a 12 résztvevőt, szinte az első 
pillanattól kedve élénk beszélgetések, 
szakmai tapasztalatcserék jellemezték a 

közösen elfogyasztott reggelitől vacsora 
utánig tartó folyamatos együttlétet. A 
rendkívül gazdag program négy téma köré 
csoportosítható. 

Management training 
brainstorminggal kezdődött, azzal a céllal, 
hogy összegyűjtsük milyen tudás, képessé-
gek és készségek szükségesek a tudás alapú 
társadalom közkönyvtárosai számára. Fela-
datok során saját munkánkhoz kellett kötni 
az elhangzott elméleti anyagot. A tréning 
alkalmat adott arra, hogy ki-ki végiggon-
dolja vezetői feladatait, felelősségeit és 
helyét a szervezeti egészben, ösztönzést és 
segítséget kaptunk vezetési stílusunk és 
módszereink felülvizsgálatához. 

PULMAN Digital Guidelines - ez a digi-
tális kézikönyv az európai közkönyvtárak 
tapasztalatait foglalja össze, három részből 
áll: 1. Szociálpolitikai irányelvek, 2. Mene-
dzselési útmutatók, 3. Technikai követel-
mények. Magyar fordítása is elkészült, hoz-
záférhető a magyarországi PULMAN oldalon 
és a PULMAN weben. Minden fejezet egyol-
dalas összefoglalót tartalmaz a döntésho-
zók számára, valamint a téma kifejtését, 
sok-sok példával illusztrálva. 

A második fejezetben található a zenei 
könyvtárakra vonatkozó rész: Hozzáférés a 
zenei és nem nyomtatott anyagokhoz, 
amelynek ismertetését az MKE Zenei Szek-
ciójának programjai keretében tervezzük. 

Projekt-ismertetők - nagyon sok szép 
kezdeményezést, felmérést és már befeje-
zett projektet ismerhettünk meg a világ 
különböző pontjairól érkezett kollégák 
tolmácsolásában. Látogatást tettünk 
Theszaloníkiben az egyetemi és a városi 
könyvtárban. Megismertünk felhasználó-
képzéssel, internetes tájékoztatással kap-
csolatos projekteket (Chilias, verity). Fon-
tos helyet kapott a programban a hátrá-
nyos helyzetű olvasók kiszolgálása, tájékoz-
tatása. Kipróbáltuk a gyengén látók számá-
ra készült számítógépes programot. 

Nemzetközi konferenciához való 
csatlakozás - a training workshop két 
utolsó napján csatlakoztunx a görögországi 



könyvtárosok egyesülete által rendezett 
nemzetközi könyvtáros konferenciához, 
melynek témája: A közkönyvtárak szerepe 
az információs társadalomban. A konferen-
cia három nagy témát ölelt fel: 1. AZ olva-
sáshoz való jog, 2. Tudás menedzsment: a 
könyvtárak és az információs társadalom, 
3. A különböző használói rétegek a köz-
könyvtárakban. Kanadából, Franciaország-
ból, Finnországból, az Egyesült Királyságból 
és természetesen Görögországból hozott 
tapasztalatalkat osztották meg velünk az 
előadók. 

Hazaérkezve a zenei könyvtári felada-
tokra koncentrálva gondoltam át tapasz-
talataimat. Fontosnak tartom, hogy a ma-
gyar kollégák ismerjék meg a digitális út-
mutatót, ezért az MKE zenei Könyvtáros 
Szervezetében tervezünk egy workshop-ot 
amelynek ez lesz a fő témája. 

A felkészülés és a részvétel sok energiát 
igényelt, de jó alkalom volt arra, hogy ren-
geteg hasznos tapasztalatot és jó szemé-
lyes kapcsolatokat szerezzen az ember. 
Ezért biztatnám a kedves kollégákat az 
ilyen lehetőségek felkutatására! 

információk a PULMAN-ról: www.pulman.org 
információk a magyarországi PULMAN tevékenységről: www.ki.oszk.hu/pulman 
információk a görögországi training workshop-ról: www.libver.gr 

Gócza Julianna 

A zenei Gyűjtemény 1999 októberében nyitotta meg a Pálffy-palotában a japán kormány aján-
dékából felszerelt hangtárát. 2002. december 6-án Gyűjteményünkbe látogatott Abe Hiroshi, a 
Japán Nagykövetség első titkára egy háromtagú küldöttséggel (Shuichi ikemoto és Nobuhiro 
Shiba - tokyoi egyetemi professzorok, Kyoko Odaka - kulturális ügyekkel foglalkozó külügyminisz-
tériumi tag) a berendezések minőségének ellenőrzése, és a felhasználás, kihasználtság vizsgáltá-
nak céljából. Megtekintették a könyvtárat, a japán anyagainkból (kották, könyvek, hangfelvételek, 
videók) rendezett kiállítást, valamint a fonotéka szolgáltatásait reprezentáló statisztikákat. A kö-
zel kétórás itt-tartózkodás eredményeképpen mindent rendben találtak, majd megismerhették a 
Központi Könyvtárat Nagy Anna igazgatónő idegenvezetésével. 

http://www.pulman.org
http://www.ki.oszk.hu/pulman
http://www.libver.gr


A Központi Könyvtár kiállításai 2002-ben: 
a teljesség igénye nélkül 

Február: 
07. Klinda Mária: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1601 előtti nyomtatványainak katalógusa: 

BBC Cat című könyvének bemutatójához kapcsolódó kiállítás. 
Március: 
12. Budapest térképészet-történetének jelentős darabjait, Pestet, Budát és Óbudát ábrá-

zoló térképeket és metszeteket állított ki a Budapest Gyűjtemény. 
19. Marcalli Kiss József festő- és grafikus művész grafikai emlékkiállításának megnyitója a 

Kisgalériában. A kiállítást Dr. Fodor Péter, a könyvtár főigazgatója nyitotta meg. 
Április: 
02. Zsámbok Anett Képek Új-Zélandról c. fotókiállításának megnyitója a Kisgalériában. A 

tárlatot megnyitotta Dr. Nemerkényi Antal, a Magyar Földrajzi Társaság főtitkára. 
09. Félhold és kereszt. Kiállítás és könyvbemutató. 
Május: 
30. Würtz Ádám grafikus és könyvillusztrátor születésének 75. évfordulója alkalmából em-

lékkiállítás a Kisgalériában. 
Június: 
18. Markovics Ferenc fotóművész 35 képből álló válogatást adományozott a Budapest Gyűj-

teménynek. 
Szeptember: 
12. Larion Oscar festőművész új ígéret c. kiállításának megnyitója a Kisgalériában. A kiállí-

tást Geberle Erzsébet, a Főváros Kulturális Bizottság tagja nyitotta meg. 
Különböző folyóiratokban megjelent fényképes cikkek kerültek kiállításra a Központi 

Könyvtár átalakításáról az átriumi vitrinekben. 
Október: 
10. A város könyvtárnoka. Konferencia és kiállítás Szabó Ervinről. 
22. Nagy Klára festőművész kiállításának megnyitója a Kisgalériában. A megnyitót Kiss Sán-

dor Lajos, a Magyar Képzőművészek és iparművészek Egyesületének, Festő szakosztályának 
elnöke tartotta. 

Kertész Imre Nobel-díjas író alkotásaiból kiállítás nyílt az Átriumban lévő vitrinekben. 
November: 
20. Régiségek, ritkaságok a Fővárosi szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményében cím-

mel egy napra kiállítottunk a könyvtár régi, ritka kiadványaiból és a fényképezés hőskorából 
néhány féltve őrzött kincset. A kiállítás a Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat része-
ként került megrendezésre. 

22. Dr. Messik Miklós A Kossuth-emigráció emlékeinél Európában c. fotó-dokumentációs ki-
állítása. 

27. szociológiai Gyűjtemény anyagából rögtönzött kiállítás nyílt a palota Arany szalonjában 
A magyar ifjúságkutatás története a könyvek tükrében címmel, amely Molnár Gabriella keze 
munkáját dicséri. 

December: 
06. A Budapest Gyűjtemény kiállítása Faliújság 1975-1985 címmel. 



És ez még csak a kezdet!!! 

A alább közölt cikk írója nem számolhatott be mindenről, ami a hálózat átalakítása kapcsán 
2002-ben illetve 2003 legelején bekövetkezett. A napilapok aktualizálása okán kimaradt három 
olyan jelentős beruházás, amely példaértékű lehet - és kell, hogy legyen - a Fővárosi Szabó 
Ervin könyvtár hálózatának megújulásában. Itt és most csak a felsorolás szintjén kerülnek 
megemlítésre, de ez nekünk, könyvtárosoknak a követendő mintát, a meglóduló fantázia rea-
lizálásának -lehetőségét és a feléledő reményt jelentik. 

> IIl/7. Fő tér 2. és 5. 
> IV/3. Lóverseny tér 5/a 
> VIII/2. Nagyszeben tér 1. 
> XX/2. Bíró Mihály u. 7. 2 0 0 2 . D E C E M B E R 1 2 . 

Népszabadság, Budapest 

Egy héten belül két új könyvtár nyílik 
Ma már az internetezési lehetőséget is biztosítják az olvasótermekben 

Nemcsak szépültek, hanem bővültek is 
ez évben a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár tagkönyvtárai. Tegnap dél-
előtt megnyitották a felújított gazdag-
réti könyvtárat (XI-, Nagyszeben tér 
1.1, hétfőn pedig a Kálvária téri könyv-
tárat (VIII., Kálvária tér 12.) adják át 
ünnepélyes keretek közöt t 

Tegnap adták át az olvasóknak a fel-
újított. kibővült könyvállományú, vala-
mint in formációhordozókkal ellátott 
gazdagréti könyvtárat. A tizenöt éves 
könyvtár felújítását hét és fél millió fo-
rinttal támogatta a fővárosi önkormány-
zat. a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
(FSZEK) pedig saját költségvetéséből 
két és fél millióval járult hozzá a munká-
latokhoz. A rekonstrukcióra fordított 
tízmillió forint mellett a FSZEK a doku-
mentum állományt is növelte, sőt inter-
net hozzáférést, szövegszerkesztő prog-
ramok használatát, valamint nyomtatási 
és fénymásolási lehetőséget is ad az ol-
vasótábornak. 

Az eseményen a XI. kerületi önkor-
mányzat hivatalosan csatlakozott - a 
kulturális esélyegyenlőségi program ke-
retében szeptemberben meghirdetett -
Könyvet házhoz nevú szolgáltatáshoz, 
hogy a mozgássérültek lakásukban kap-
hassák kézhez kívánt olvasmányukat. A 
dokumentumok szállításához szükséges 
gépkocsikat az önkormányzat bocsátja 
az FSZEK rendelkezésére. 

Tízmillió forintba került a gazdagréti könyvtár felújítása FOTO. BAN HALMI JÁNOS 

Jelenleg hatvanhat - különböző funk-
ciót betöltő - tagkönyvtára van a fővá-
rosnak. A legtöbb szolgáltatást nyújtó 
intézmények területi feladatot teljesíte-
nek. azaz több kerület olvasóit fogják 
össze. A közepes méretű könyvtárakban 
is nagyobb vonzáskörzet látogatóinak 
igényeit elégíthetik ki. a harmadik kate-
góriába tartozók pedig a lakosság kisebb 
területi egységein kölcsönöznek olvas-

nivalókat. A fellelhető kötetek száma 
természetesen intézményenként változó, 
de valamennyi könyvtárnak - a legki-
sebbeknek is - van CD-, DVD-, CD-
ROM-gyújteménye - tudtuk meg Soron 
Lászlótól, az FSZEK főigazgató-helyet-
tesétől. A dokumentumállományt folya-
matosan bővítik, a kétszázharmincmillió 
for intos évi beszerzési keretből. A 
könyvtáraknak küldött köteles példá-

nyok csupán elenyésző számban bővítik 
az állományt. 

Sóron László elmondta azt is. hogy 
az elkövetkezendő hét esztendő ugyan-
csak a fejlesztések és a minőségi változ-
tatások jegyében telik, men terveiket el-
fogadta a főváros kulturális bizottsága. 
Fontos kérdés szerinte egy-egy könyvtár 
alapterületének növelése, a hatvan, het-
ven négyzetméteres helyiségek ma már 
nem felelnek meg az olvasói igények-
nek. Ezén szeretnének háromszáz, öt-
száz. és ezer négyzetméteres könyvtára-
kat a fővárosban. Összevonásokra és a 
kisebb helyek megszüntetésére csak ak-
kor gondolnak, ha színvonalasabb nyíl-
hat helyettük, idén mindössze a Guten-
berg téri könyvtárat, valamint a Kertész 
utcai olvasóteremet zárták be a központi 
könyvtár megnyitása óta. 

A fővárosi önkormányzat könvvtárfel-
újításra elkülönített ötvenhatmilíió forin-
tos keretéből, még szépül a Thököly úti 
tagkönyvtár, ezt előreláthatólag febru-
árban nyitják meg. Pesterzsébeten telje-
sen új, ötszáz négyzetméter alapterületű 
épületet adnak át már januárban, a volt 
Ugocsa mozi épületét pedig könyvtárrá 
alakítják.Huszonnégy helyen lesznek új 
számítógépek. - könyvtáranként leg-
alább hat - , a központi könyvtárban je-
lenleg negyven gépen lehet internetezni. 
A fővárosi könyvtárakban összesen két-
száz gépen lehet csatlakozni a netre. 

Herczeg Dóra 

Lábjegyzetek egy kirándulás margójára... 

Néhány szép és izgalmas évet töltöttem el a kispesti Kossuth L. utcai könyvtárban... Előbb ott, 
később az üllői könyvtárban vettem részt nyári táborok szervezésében és szereztem maradandó 
élményeket (Hamar Kriszta néhány számmal korábbi cikke után többen érdeklődtek: mi Is történt 
a fülemmel?...). 

Mint minden évben, így idén is meghív-
tuk nyári táborozóinkat egy emlékidéző 
összejövetelre. A korábbiakhoz képest ki-
csit nehezebben ment a dolog, mert nyár-

tól az üllői úti könyvtárra szakadt a felújí-
tás miatti könyvtárhiány klasszikus tüneteit 
- enyhe mostohagyerek-érzés, ingerlé-
kenység stb. - mutató lőrinci olvasók tö-



mege, így Kriszta és Zsuzsa némileg amor-
tizálódott, nekem pedig a tetszhalottként 
is igen aktív lőrinci könyvtár okozott egész 
napot kitöltő kellemes perceket. 

Az adott szó, különösen gyerekek eseté-
ben azonban kötelez... Októberben az 
eső = sártenger szindróma miatt maradt el 
a Pilisbe tervezett bakancsos túra (pedig a 
Mackó-barlangra fentük a fogunkat!). Ezek 
után akkor szervezünk túrát: majd ha fagy! 
Jó ötletnek tűnt Mikulás-túrát tervezni... 
Mivel sárból decemberre is maradt bőven s 
idegállapotunk Is indokolta, a Hárshegy 
környékét gondoltuk becserkészni (persze 
az úti célt szebben is el lehet adni: 
Szépjuhászné, Kaán Károly-kilátó, Báthory-
barlang...). Kisvonat-rajongó kollégánk, 
Kriszta kedvéért (másodlagosan a gyere-
kekre is tekintettel...) be kellett iktatni az 
úttörő...bocsánat! Gyermekvasutat is a 
programba, s a helyzetet bonyolította, 
hogy az aznapi Mikulás-vonatokra előre 
kellett jegyet váltani! 

Nekem már nyáron is külön élvezetet 
jelentett a Szegedi Egyetemre a cserháti 
Kétbodonyból tett villámlátogatás, így 
most is Szegedről loholtam vissza a kirán-
dulás kedvéért. Előző nap esett... Hányan 
jönnek el? Azért optimisták voltunk... be-
szereztünk mindenkinek Mikulás-sapkát! 
Krisztáék számunkra zenélő sapkát vettek. 
Újabb merénylet a fülem ellen! 

Jómagam avatott turistaként (őrségtől a 
Mátráig rójuk a kilométereket) csak a Bu-
dai-hegységet nem ismerem az országban 
(túl közel van...), így Zsuzsában bíztam... Ő 
pedig hasonló megfontolásból bennem. 
Kriszta ill. a két Kriszta volt a nevető (?) 
harmadik. A gyerekek és szüleik pedig a 
gyanútlan áldozatok szerepét kapták. 

A másnapos Mikulás-hangulatban (de-
cember hetedike volt a nagy nap) ébrede-
ző város lakói csodálkozva néztek a Mikulás-
fejfedős csapatra. A Deák téri aluljáróban 
dalra fakadó társaság méltán gyűjthetett 
volna anyagi elismerést produkciójáért, de 
mi ingyen örvendeztettük meg a nagyér-
deműt. A Repeta a Moszkva téren követke-
zett, ahol bevártunk néhány későn érkezőt, 
szépjuhásznénál némi fejtörést okozott a 

koros térkép jelzéseit összevetni a valóság-
gal (a könyvtári tulajdonú térkép aligha éli 
túl a következő duplumosítást...). Miután 
úgy döntöttünk, hogy megyünk az orrunk 
után - egy-két óra múlva megérkeztünk 
kiindulási helyünkre. Mivel mi eredetileg is 
ezt akartuk - hitettük el a társasággal, ma-
gabiztos léptekkel indultunk a büfé felé. A 
gyerekekre itt újabb megpróbáltatás várt: 
saját kezűleg készíthettek teát. Néhány 
szörnyszülött próbálkozástól eltekintve 
remek móka volt. Mi azért forralt borra 
fizettünk be. innen rövid út vezetett Hű-
vösvölgybe, ahonnan a szerencsés kerülő-
nek köszönhetően a Mikulás-vonat hamaro-
san kigördült. Meghatóan kedves volt, 
ahogy a kisebb gyerekek elfogódottan fo-
gadták a melléjük telepedő Nagyszakállút 
(bár egyikük megkérdezte: miért hord órát 
a Mikulás? - s ekkor az Egri csillagok film-
változata jutott eszembe). Minket, felnőt-
teket kihagyott -.pedig jók voltunk egész 
évben! A kiskamasz srácokat viszont a csi-
nosabb krampuszlányok kötötték le. Az 
érdeklődés kölcsönös volt. A széchenyi-
hegyen a leszállás pillanatában elkezdett 
szállingózni a hó... Jobb időzítést nem is 
kérhettünk volna... Még megtekintettük a 
gőzmozdonyt, majd elindultunk hazafelé. 
Zsuzsa egy-egy korty saját készítésű mézes 
pálinkával örvendeztette meg a 160 cm-nél 
magasabb útitársait. De jól tette! 

A könyvtár biztos falai közé visszaérve 
pedig, bár azért Dugót itt elérte egy kisebb 
baleset - a szék karfája: igaz puhafa, mégis 
keményebb a fejénél - elmondhattuk: re-
mek egy nap volt. 

Mondanám: jövőre, veletek, ugyanitt -
de nem mondanék igazat. A következő tá-
bor azonban nélkülem is legalább olyan 
klassz lesz, mint az eddigiek voJtak, mert 
Krisztáék időt, lelkesedést, pénzt, energiát 
nem kímélve dolgoznak a gyerekek örömé-
ért... én pedig magammal viszek Lőrincre 
néhány maradandó, szép emléket. 

Feri bácsi 
(Farkas Ferenc) 



A Híradó cikket vár az IKB-s tanfolyamokról... 
... én meg örülnék, ha gondolnom sem kellene rá, mivel éppen szünetet tartunk az év vé-

gére való tekintettel. 
Nagyon nehezen kényszerítem magam némi emlékkép felismerésére, „gondolatokra" vég-

képp nem mernék vállalkozni, így a karácsony utáni első munkanapon. Bár most éppen a 
„gyümölcsök learatása" folyik: 

Egy kis pezsgő, Emikém, Katikám. Koccintsatok az újévre! 
Csak egy kis konyakmeggy... 
ugye nem bántalak meg egy kis kávéval, stb. 
Barátságot, hálát és szeretetet kapunk, érzünk. Pont időszerű! 
zavarban vagyok, mit írjak, mivel, aki benne van a „buliban", ugyanezeket tapasztalhatja, 

aki nincs, az kellő önbizalommal tud tanácsokat adni, s mély meggyőződéssel, hogy ő sokkal 
jobban, okosabban, ügyesebben, s főleg nem ennyi önkínzással csinálná. Röviden: elképzelni 
sem tudja azt, amiről beszél. 

Egyébként a tanfolyamokról ill. pályázatról ellentmondásos a véleményem. Kétségtelen, 
hogy a könyvtárhálózat jól járt a sok új géppel, a lehetőségekkel, s ezt természetesen (?) vi-
szonoznunk is kell. Ámde nem megfelelő viszonzás-e ennek az ugyancsak problémás új szol-
gáltatásnak, az internetezésnek, ill. a számítógép használat körülményeinek megteremtése, 
beépítése az olvasószolgálatba? - Néhány könyvtárunk szakembergárdája tudna már erről 
tapasztalatokkal szolgálni! 

A látogató-tanuló jól járt, hiszen gyakorlatilag ingyen hozzájutott olyan ismeretekhez, 
amelyekhez máshol, ilyen körülmények között nem kapott volna meg. A tanfolyamunkról írt 
vélemények jóformán mindegyike kihangsúlyozza ezt a tényt. 

Kétségeim: 
- a könyvtár valóban ennyire ÉN vagyok? Fogalmazzunk másképpen: ennyire ENYÉM a 

könyvtár, amiben dolgozom, hogy amikor csak az én időm, energiám, idegrendszerem 
a viszonzás tétje, akkor semmi sem drága? Hiszen enyém a könyvtár, magamnak gazda-
gítom? 

- a Központ által szervezett konferencián megfogalmazódott (megjegyzem kicsit ledo-
rongolt ellenvéleményként), hogy szabad-e belehajszolni (vagy hagyni, belehajszolódni) 
ilyen plusz munkába az erre fel nem készített könyvtárost ill. könyvtárat? A kisebb he-
lyeken komoly problémák merülnek fel már a gépek elhelyezhetősége kapcsán is. Kis 
létszámú kollektíva esetén a tanfolyamba ölt plusz idő (pl. szombatok) lecsúsztathatása 
kétséges. Biztosan van minden pályázó könyvtárban megfelelő oktató? S itt nem csu-
pán a pár napos ill. hetes továbbképzés elégtelenségéről van szó, hanem a képességről: 
át tudom-e adni a tudást (pláne, ha az enyém is hiányos és bizonytalan!)? 

Két hónap alatt 40 „fizető" hallgatón „estünk túl", a hálózat többségéhez képest viszonylag 
jó körülmények között; nagy lelkesedéssel, alapossággal, kíváncsisággal készültünk, kíváncsian 
arra elsősorban, hogy mire vagyunk képesek. 

Mi nem csalódtunk! Sikerült az általunk megfogalmazott célt elérni: tanítványaink minde-
gyikében fölsejlett valami halvány derengés a „világnagy pókhálóról". Kíváncsivá és lelkessé 
váltak, szemtelenül bátrakká, nem hiába bíztattuk őket, hogy joguk van bármilyen hülyeséget 
kérdezni, legfeljebb nem tudunk rá válaszolni! önirónikus és gyakran tanácstalan összemo-
solygásaink vidámmá és barátságossá tették a gyakorlásokat, kellemes programmá vált szá-
mukra a könyvtárba jönni. Érdeklődni kezdtek irántunk, a könyvek, a könyvtár iránt, s olyan 



mértékben kezdték magukat otthon- és bennfentesnek érezni, hogy egészen megingott egy-
re sűrűsödő rezignációm (korom által homályosan). 

kis statisztika: negyven hallgatónk között szerepelt véletlenül négy 10-12 éves gyerek (no, 
tudnék mesélni, mennyivel többet tudtak nálunk), nekiveselkedett 16 nyugdíjas, közülük 
nyolcan 75 év fölöttiek, valamint 6 fiatal és 14 középkorú mindenre elszánt, összesen 27 nő és 
13 férfi. Az eddig végzettek közül újra befizettek nyolcan, mivel kevésnek érezték az időt, s 
biztosabb tudásra vágynak. 

Még egy kis pihenő idő! 
Februárban indulunk, a lihegő tömeg már itt toporzékol az ajtóban! 

VVE 

RÓLUNK ÍRTÁK. .. 

Helyi könyvtári helyzetkép 

A XVII. Kerületnek négy közkönyvtára Is volt hajdanában, ám mára ezek közül csak kettő műkö-
dik. Az általuk regisztrált olvasói létszám és a potenciális kerületi olvasók száma között ordítóan 
nagy a különbség. Sokak szerint kevés két könyvtár ekkora kerületben. Vannak, akik szerint csak a 
megközelítésük nehéz. És akad olyan vélemény Is, mely szerint elég lenne egy könyvtár is, de an-
nak a kerület valamely közigazgatási, kereskedelmi, tömegközlekedési csomópontjában lenne a 
helye. A kilátásokról kérdeztük Szecsei Lászlónét, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kelet-pesti régi-
ójának igazgatóasszonyát. 

• Tájékozott polgár na-
pilapok kulturális rovatait 
böngészve az utóbbi évek-
ben több könyvtáravatóról 
is értesülhetett. A Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár háló-
zatának intézményei ko-
moly fejlesztéseken, válto-
zásokon esnek át. Változott-
e valami a XVII. kerületben 
is? 

- Annyi változott, hogy a 
két kis könyvtár, a sugár utcai 
és a Báthory utcai bezárt, s 
így a hajdani négyből most 
csak két könyvtár működik: 
van egy - mind állományát, 
mind forgalmát tekintve -
nagyobb könyvtárunk az újlak 
utcában, és van még egy 
könyvtár a Péceli úton. sajnos 
azonban ezekkel kapcsolatban 
is elmondhatjuk, hogy bizo-
nyos szempontból egyik sincs 
jó helyen. 

Az újlak utcai könyvtár egy 
általános iskola területén belül 

van, tehát természetéből 
adódóan nem eléggé nyitott a 
lakosság felé. Ha az olvasó 
könyvtárba készül, keresztül 
kell mennie egy iskolán és egy 
udvaron, hogy elérje a könyv-
tárat. Ez nyilván kevésbé ideá-
lis állapot annál, mintha köz-
vetlenül az utcáról térhetnénk 
be oda. Ezen túlmenően is 
problémát jelent az iskolai 
szünetek idejére eső könyvtári 
nyitva tartás megoldása, a 
bejárás biztosítása. A Péceli 
úton lévő könyvtár pedig már 
tavaly olyan rettenetes álla-
potban volt, hogy kis híján 
életveszélyessé nyilvánították. 

Erről az épületről tudni kell 
azt, hogy két épületrészből áll 
össze egy egésszé: egy vala-
mikori kis vegyeskereskedést 
bővítettek ki egy új épület-
résszel, a mostani kölcsönzői 
térrel. A régi épület viszont az 
elavult csatorna-rendszere 
miatt vizesedik, a falak meg-

roggyantak. A kerületi ön-
kormányzat'fel is ajánlott 4 
millió forintot ennek a könyv-
tárnak a felújításához, A re-
konstrukcióhoz azonban en-
nek az összegnek a többszörö-
sére van szükségünk, így saj-
nos addig nem tudunk hozzá-
fogni a munkálatokhoz, amíg 
a teljes költségnek nincs meg 
a fedezete. 

• Annak idején felröp-
pent a hír, hogy a kerület 
könyvtárai más kulturális 
Intézményekkel együtt 
esetleg - az addigra reno-
vált - Pesti úti kastélyba 
költöznének. Ezek a törek-
vések végül is meghiúsul-
tak? 

- A kerületi önkormányzat-
tal karöltve kezdettől fogva 
arra törekedtünk, hogy a xvii. 
kerület valamely központi 
részén létrehozhassunk egy 
igazi nagy, mindenki számára 
hozzáférhető könyvtárat. Eh-



hez alapvetően elsősorban 
egy épületre lenne szüksé-
günk. sok minden szóba került 
ez alatt az idő alatt, A 
Bulyovszky-házzal kapcsolatos 
terveink a felmerülő bonyo-
lult tulajdonviszonyok miatt 
hiúsultak meg. Időközben ki-
derült, hogy az épület nem a 
kerületi önkormányzat tulaj-
dona, hanem a Bajcsy Zsi-
linszky Kórházé. Utána a Vi-
gyázó Kastély ötlete is felme-
rült. Annak idejön, mikor évti-
zedekkel ezelőtt a Szabó Ervin 
Könyvtár szerette volna ezt az 
épületet könyvtári célra meg-
kapni, akkor nem kaptuk meg. 
A 90-es évek elején ugye már 
megkaphattuk volna, ha vállal-
juk ennek a műemlék-
épületnek a felújítását. Ezt 
nem tudtuk sajnos vállalni. De 
mindettől függetlenül is az 
épület csak könyvtári célra túl 
nagy lenne. De felmerült a 
Fuchs kastély is, ami azért 
lenne szerencsés megoldás, 
mert az épület Keresztúr köz-
pontjában helyezkedik el. 

Csakhogy ez egy MSZP 
székház volt, s most itt is tu-
lajdonosi problémák vannak, 
mert mint ilyen a Kincstári 
vagyonkezelőhöz került, aki-
nek ezeket az ingatlanokat 
elsősorban párt-célokra kell 
fenntartani. Tehát még nem 
dőlt'el, hogy megkaphatjuk-e 
ezt az - egyébként minden 
szempontból megfelelő 
épületet. Ez egy kétszintes, 
összesen mintegy 1000 négy-
zetméter alapterületű épület, 
s így könnyen kihasználható 
könyvtári célokra. A Fővárosi 
önkormányzat alkalmanként 
kiír olyan pályázatokat, amely 
épületek kulturális centrum-
ként történő renoválását cé-
lozza meg az önkormányzat és 
az intézmény bevonásával, 
úgyhogy most várunk a lehe-
tőségre, hogy amikor majd 
adódik ilyen, akkor a kerületi 

önkormányzattal közösen pá-
lyázzunk. 

• A létesítendő új könyv-
tár kiváltaná a másik két, 
kisebb s rosszabb állapot-
ban lévő régit? 

- Kiváltaná esetleg az újlak 
utcai könyvtárat, de a Péceli 
útit semmiképpen. Az ugyanis 
annyira más területet lát el, 
hogy megléte - forgalma alap-
ján is - , szükségesnek mond-
ható. És egy ekkora területen 
véleményem szerint minden-
képpen szükség van legalább 
két könyvtárra. 

• A realitásoknál marad-
va, bemutatná a két könyv-
tárat azon olvasóink számá-
ra, akik majd csak ezután 
fogják felkeresni azokat? 

- A Péceli út 232. szám alat-
ti könyvtár (tel.: 256-0819) hét-
főn, szerdán, pénteken 14-től 
19 óráig, kedden 10-től 16 
óráig, csütörtökön 13-tól 16 
óráig várja olvasóit, A könyv-
tár szombaton és vasárnap 
zárva van. Több mint 31 ezer 
dokumentum (könyv, folyó-
irat, CD-lemez, hangkazetta, 
videokazetta, CD-ROM) közül 
válogathatnak a kölcsönzők. 

Könyvtárvezető: Czigányik 
Anikó. 

Az újlak utca 10. szám alatti 
könyvtár (tel.: 257-4088) hét-
főn, szerdán, pénteken 13-tól 
19 óráig, kedden 10-től 16 
óráig tart nyitva, csütörtökön, 
szombaton és vasárnap zárva 
van. A két könyvtár közül ez a 
nagyobb, mind az alapterüle-
tet, mind az állományát illető-
en. A felemás iskolai jellegből 
adódóan itt rengeteg a gyer-
mek beiratkozó, számukra 
külön gyermekrészleget fej-
lesztünk, ahova egyébként 
igen sok iskolai csoport láto-
gat el könyvtári órára. Ennek a 
könyvtárnak elég figyelemre-
méltó az állománya, 45 ezer-
nél is több dokumentuma 
(könyv, folyóirat, CD-lemez, 

hangkazetta, videokazetta, CD-
ROM) van. 

Könyvtárvezető: Király Éva. 
A beiratkozási díj ez évre 

könyvtáranként 800 forint (16 
év alatt, 70 év felett, valamint 
könyvtáros-, illetve pedagó-
gusigazolvánnyal ingyenes, 
diákoknak és nyugdíjasoknak 
pedig 400 forintos kedvez-
ményt ad a könyvtár.) Ezenkí-
vül mindkét könyvtár ingye-
nes internet-hozzáférést biz-
tosít olvasói számára hat-hat 
gépen, amelyeket pályázat 
útján nyertünk. A pályázat 
részeként 1000 forint fejében 
internet-tanfolyamot is szer-
veztek a könyvtárosok. 

- végül szólnék néhány 
szót egy új, a közelmúltban 
bevezetett szolgáltatásunkról 
is, a házhoz szállításról. Buda-
pest Fővárosi önkormányzat , 
támogatásával a kerületi ön-
kormányzatokkal együttmű-
ködve a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár „Könyvet házhoz" 
szolgáltatást nyújt az ottho-
nukhoz kötött, szociális gon-
dozásban részesülő idősek és 
mozgáskorlátozottak részére. 

Elképzelésünk szerint ha-
vonta legalább két alkalommal 
adnánk lehetőséget a rászo-
rulóknak, hogy tematikus listá-
ink alapján a könyvtáros segít-
ségével könyvet igényelhes-
sen otthonába akkor is, ha 
maga nem tud eljönni érte. A 
bevezetett szolgáltatás által a 
könyvtár - reményeink sze-
rint - még inkább mindannyi-
unké lehet. 

Majoros Krisztina 
(Helyi Hírek) 



Eseménynaptár 
2002 

November 

07. dr. Kárpáti János, a zenetudomány doktora Zenei orientalisztika címmel előadást tar-
tott a zenei Gyűjteményben. 

1 a. Olvasók a XXl. század könyvtárában c. szakmai napot rendezett meg a könyvtár a köz-
könyvtárakban folyó felhasználóképzés elméleti alapjairól és gyakorlati tapasztalatairól. 

A program a Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat részeként került megrendezésre 
az informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával. 

14. Mi van a fiókban? c. szakmai konferenciát a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Közkönyv-
tári Egylete és a FSZEK. A tanácskozás témája annak megvitatása, hogy a könyvtári rendszer-
ben milyen szerepe van a városi fiókkönyvtáraknak, milyen változásokon mentek keresztül az 
elmúlt évtizedben. 

15. Görgey Gábor kulturális miniszter látogatást tett a könyvtárban. Három kiemelkedő, 
régi irodalmi alkotást fogadott örökbe: két vörösmarty-kötetet, Vörösmarty: Zalán futása c. 
könyvét és Katona József: Bánk bánját. Az örökbefogadás mellett a költő és író Görgey dedi-
kálta saját műveit is. 

16. Családi szombat: Gyerekkönyvtárban mesélés, érbetegségekről a Kisgalériában. 
19. Nógrádi Gábor két új könyvének, a Titkos napló 2003, és Az anyu én vagyok című művé-

nek sajtóbemutatója, amelyet a Gyermek- Ifjúsági és Sportminisztérium szervezett. A találko-
zón vizi E. szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Ocsovai Tamás helyettes állam-
titkár (GYISM), Kiss Csaba alezredes (ORFK-OBB), Polgár Judit sakkozó, Dés László zeneszerző, 
Koltai Róbert színész-rendező, Cakó Ferenc grafikusművész és Békés Pál író vettek részt. 

20. Régiségek, ritkaságok a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményében cím-
mel egy napra kiállítottunk a könyvtár régi, ritka kiadványaiból és a fényképezés hőskorából 
néhány féltve őrzött kincset. A kiállítás a Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat része-
ként került megrendezésre. 

22. November 22. és december 5. között dr. Messik Miklós A Kossuth-emigráció emlékeinél 
Európában c. fotó-dokumentációs kiállítása. 

27. ifjúsági korszakváltás - ifjúság az új évezredben címmel sajtótájékoztató és konferencia 
a MTA Tudományos Napok rendezvénysorozataként. Szervezői a FSZEK, a Magyar Tudományos 
Akadémia Szociológiai Kutatóintézete, az Oktatáskutató intézet, a Nemzeti Ifjúságkutató inté-
zet és a Belvedere Méridionale Alapítvány. 

27. Szociológiai Gyűjtemény anyagából rögtönzött kiállítás nyílt a palota Aranyszalonjában 
A magyar ifjúságkutatás története a könyvek tükrében címmel, amely Molnár Gabriella keze 
munkáját dicséri. 

• • • • • 
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SZEM ÉLYI HÍREK 

Kinevezés 

Farkas Ferencet a xviii/3-as könyvtár vezetőjének. 

Nyugdíjba vonulás 

Hegedűsné Zöldi Hedvig könyvtáros (Vlll/2), Salát Pálné könyvtáros (XXll/1), Bánhegyi Gyuláné 
főosztályvezető (Szerzeményezési főosztály). 

A szerkesztőség a továbbiakban az alábbi e-mail 
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