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Fogadás 

2003. október 15-én, a Fővárosi Könyvtári Napok kereté-
ben a Központi Könyvtárban előadást tartott három könyv-
tári szakember. 

Dr. Skaliczky Judit a NKÖM eddigi, jelenlegi és hosszabb 
távra szóló tevékenységéről beszélt. Szólt arról a gazdasági 
és a politikai elit által „generált" problémafelvetésről, mi-
szerint „minek a könyvtár?" Ez a felfogás napjainkra egy 
csapásra megszűnt. Körülbelül azt mondta, hogy ma, ha va-
laki ilyet merne kérdezni, bolondnak néznék. Ebben a fo-
lyamatban a rendszervált(oz)ás utáni könyvtárépítések, az 
informatikai fejlesztések „termőre fordulása", a kapcsolódó 
jogalkotás és finanszírozás egyaránt szerepet játszottak. A 
„drámai" fordulatot szerintem mégiscsak az új Központi 
Könyvtár két lépcsőben történő megnyitása jelentette, 
amely elég attraktív, reprezentatív ahhoz, hogy a „sznobo-
kat" is meggyőzze az ügy fontosságáról, ráadásul az eddigi 
munka, a felhalmozódott eredmények gyümölcseit az itt 
dolgozó könyvtárosok egyszerre tudták és tudják bemutatni 
az olvasónak, a használónak. 

volt kolléganőnk, dr. Bartos Éva csavart egyet a dolgon, ő 
a könyvtárosok közérzetéről elvégzett felmérés főbb tanul-
ságait osztotta meg velünk, A könyvtárosok tipizálását is ő 
tette meg, történeti visszatekintéssel. Azt mondta, hogy: 



valaha volt a tudós könyvtáros, majd jött a nevelő könyvtáros, végül megjelent a szolgálta-
tó könyvtáros. A tudós könyvtáros tekintély volt, akire fel lehetett nézni, a nevelő könyvtá-
rossal a didaktikussága miatt már voltak gondjai az olvasónak, a szolgáltató könyvtárossal pe-
dig gyakorlatilag egy senkiként bánnak ma is nem is kevesen. 

A „szolgáltató könyvtáros" fogalompárral éppen ezért gondban vagyok. A megnevezés ma-
gán viseli meghonosodásának Kádár-kori „zamatár", korszerű etimológiai szótár híján én az 
1962-es amnesztiák idejére teszem azt. Magán viseli az akkoriban zajló szakmai csatározást a 
régiek és az akkori „ifjútörökök" között, melyben az utóbbiak „győztek" ám ilyen áron! A dön-
téshozói szinteken „impériumváltás" történt, de maga, a könyvtárügy és az „alsópapság" nem 
képezte komoly figyelem tárgyát, a felmérésben is megjelenő nem túl jó közérzet egyik oka 
ez. Budapest-ország könyvtárügyének viszonylag jó állapota elfeledte a valódi bajokat, ame-
lyek a rendszervált(oz)ás után, a demokratikus önkormányzatiság közepette fokozottan je-
lentkeztek. 

Szólt a „minek a könyvtár?" - kérdésfeltevésnek az „úgyis itt az internet!" feleletű árnyaló-
dásával. szerintem pedig az történt, hogy elég rövid idő múltán a kérdést megismétlők és 
imígyen azt megválaszolok jól „megszívták" az internettel és azóta is sűrű tömött sorokban 
mennének vissza a könyvtárakba, ha volna belőlük elég. Legalábbis mi itt, a Központi Könyv-
tárban, a mi kis békaperspektívánkban így látjuk. 

Szeifert Dezső, az IHM munkatársa az elektronikus tájékoztatási tevékenységen belül a 
könyvtárak által elfoglalható hely fontosságát részletezte egy olyan konstrukció részeként, 
amelyben az állami finanszírozás és az üzleti szféra által nyújtott támogatás megfelelő mér-
tékben lenne képviselve. 

Kiindulópontként a „legkisebb közös többszörös" és a „közös nevezők" mentén létrejött in-
ternetes protokollok, szabványok hátrányait ecsetelte, pl. azt, hogy ha a Google-ba beír egy 
kulcsszót, akkor többmilliós nagyságrendű találati halmazból kellene kiválogatni, „kézzel", a 
használható tartalmakat. Mi is tapasztaljuk a tematikus böngészők új „aranykorát", amelynek 
épen ez az oka. 

végülis Szeifert úr „álma" számomra leginkább egy ilyesfajta, ám garanciarendszerekkel és 
védjegyekkel tanúsított, minőségbiztosított, nagyon szakszerű, állandóan karban és szinten 
tartott keresőrendszerként definiálható. 

visszatérve a „szolgáltató könyvtáros" problematikájára: Én úgy látom, hogy a mi olvasóink 
zöme igenis igényli annak a könyvtárosnak a segítségét, aki tud is, tehát „tudós könyvtáros" 
és a tanulás megtanulásához, a sikeres vizsgára való felkészüléshez, a „könyvtárazáshoz" adott 
tanácsaival nevel is, tehát „nevelő könyvtáros". De a köznapi, „lakossági" információt kérő ol-
vasó, akit a párhuzamosan kiépült ügyfélszolgálatok, lakosságszolgálatok köztisztviselői jogál-
lású munkatársa hozzánk küld, szintén szembesül a szervezeti diszkrepanciákkal és a tudás, 
mint „hozzáadott érték" fontosságával. A nagyságrendi eltérés miatt a többiek pedig szembe-
sülhetnek azzal, hogy a meg nem hirdetett szolgáltatások bizony nem „járnak", itt egyes, má-
sutt meglévő „szerzett jogaik" megszűnnek. Kérni, főleg segítséget, persze lehet. 

Miről nem esett szó az előadásokban? Például a könyvtári háttér nélkül gründolt felsőfokú 
képzőhelyek miatt kialakult ínséges állapotokról, a példányok száma és az igények közötti 
mély szakadékról feszítő ellentmondásoki ól. Hogy milyen orvosságot találtak ennek a megol-
dására? Hogy a fokozott igénybevételnek kitett nagy kölcsönző könyvtárak állományának 
„természetes" fogyása más elbírálás alá eshetne, mint a kisebbeké. Satöbbi. 

Gerbner Mihály 
Központi Könyvtár 



Kitüntetések 
Pro Bibliotheca Cívica 

Kiss Jenő 

1955-ben végzett az ELTE BTK könyvtár szakán. 1955-56-ban a Békéscsabai Megyei Könyvtár-
ban kezdte szakmai pályafutását, majd az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa volt. 1960-
tól a SZOT kulturális osztály könyvtárügyi előadója, 1968-tól a Kulturális Minisztériumban előbb 
osztályvezető, majd főosztályvezető lett. 1970-ben Kiváló Népművelő kitüntetést kapott. 

1979-80-ban a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgató-helyetteseként, 1980-1998 között 
főigazgatójaként tevékenykedett. Kiss Jenő több évtizedes pályája nagy ívet írt le Békés me-
gyétől az ország legnagyobb közkönyvtáráig. A szakmai út állomásai - a közművelődés, a mű-
velődésirányítás más területein megszerzett tudása - elmélyítették a könyvtárosi felkészült-
ségét. 

irányításával a könyvtár dinamikusan fejlődött. Biztosította és lehetővé tette a kísérletező, 
megújító kezdeményezéseket, az intenzíven dolgozó szakmai műhelyek munkáját. 1989-ben 
Szabó Ervin Emlékéremmel ismerték el kiváló munkáját. Budapest kulturális életének megha-
tározó személyisége volt, a főváros közgyűlése kiemelkedő szakmai, közéleti munkásságáért 
1998-ban Pro Urbe Budapest díjat adományozott számára. 

ismert és megbecsült alakja volt a hazai- és nemzetközi könyvtáros társadalomnak. 
Könyvtárszakmai írásai több kiadványban németül, oroszul, japánul, angolul is megjelentek. 
Az a két évtized, melyet a könyvtár élén töltött, számos változást, fejlődést, egyes terüle-

teken inspiráló, követendő példát hozott a könyvtárügyben. Ebben az időszakban indult meg 
az a folyamat, amely egyre jobb szakmai ellátást biztosított a kerületekben. Aktív munkássá-
gának utolsó évében hosszú előkészítő munka után megkezdődhetett a Központi Könyvtár 
rekonstrukciója. Olyan örökséget hagyott ránk, amely megalapozhatta a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár jelenlegi pályáját. 

Kiváló szakember, könyvtáros generációk nevelője volt. Nyugdíjasként is aktív szerepet vál-
lalt a könyvtári tudományos munkában, a képzésben, figyelemmel kísérte az általa megkez-
dett könyvtári fejlesztéseket. Nagy örömmel készült a könyvtár alapításának centenáriumára, 
dolgozott a jubileumra készülő könyvtári monográfián. 

Kiss Jenő embersége, érdeklődése, nyugodtsága, szakmai tudása segítette a Fővárosi szabó 
Ervin Könyvtárat a nehéz időszakokban, a sokféle átalakulásban. Ezt sokan érezték és tapasz-
talták azok is, akikkel több évtizedes pályafutása alatt munkatársként vagy vezetőként dolgo-
zott. tevékenysége meghatározó volt a város közkönyvtári rendszerének modernizálásában. 

• • • 

Szecsei Lászlóné 

Pályafutásának több mint három évtizede alatt a legkülönbözőbb területeken szerzett 
szakmai gyakorlatot. 

1967-ben műszaki szakkönyvtárosként kezdett dolgozni, s tizenhárom év után került köz-
művelődési területre. 1980-ban végzett az egri tanárképző főiskola könyvtár szakán, s ezt kö-
vetően a X/4. könyvtár gyermekrészlegének munkatársa lett. 

1981-től a XVi/1. fiókkönyvtárat vezette, majd 1989-től a kerületi főkönyvtár-igazgatói te-
endőket látta el. 

1995-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szakinformatikus diplomát szerzett. 



A hálózati átszervezés után a Kelet-pesti régió igazgatója lett. Megbízhatóságának, precíz-
ségének, pontosságának, hozzáértő szakmai vezetésének nagy szerepe van abban, hogy a ré-
gióban működő könyvtárak korszerűbbek lettek, és egyenletesen magas színvonalú szolgálta-
tást biztosítanak. 

vezetése alatt több könyvtárat felújítottak, amelyeknek nem csak az arculata, de gyűjte-
ményük és szolgáltatásaik is megújultak. Ennek nagyszabású, leglátványosabb példája a x/4-es 
Pataky könyvtár átalakítása, modernizálása, irányításával a régióban működő összes tagkönyv-
tár állományát zökkenőmentesen honosították. 

Az évek során az új kihívásoknak megfelelően több szakmai tanfolyamon képezte tovább 
magát, jelenleg minőségbiztosítási tréningen vesz részt. 

Empatikus készsége és kiváló emberismerete, jó kapcsolatteremtő képessége révén együtt-
működése munkatársaival és a régió önkormányzati vezetőivel harmonikus, sikeres. 
Személyisége inspiráló, ösztönzi az új kezdeményezéseket, azok megvalósítását - munkatársa-
it előtérbe helyezve - erős akarattal, következetesen támogatja. 

Szakmai és emberi rátermettségét is bizonyítja, hogy a kerületek Polgármester klubjának 
meghívott tagja. 

A kitüntetés a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban végzett több évtizedes magas színvonalú 
szakmai munkájának elismerése. 

• • • 

Nagy Anna 

Nagy Anna 1971-ben kezdte szakmai pályafutását, amelynek jelentős állomása volt a Buda-
pesti Tanítóképző Főiskola Könyvtára, ahol a tartalmi feldolgozás, bibliográfiák összeállítása, 
tájékoztató munka tartozott feladatkörébe. 

1986-ban egyetemi szintű könyvtárosi képesítést szerzett, s főmunkatársként, majd igazga-
tó-helyettesként részt vett a könyvtári munkafolyamatok szervezésében és irányításában. 

1992-től a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Számítógépesítési Osztályán rendszerszervező-
ként, majd osztályvezetőként dolgozott. Jelentős szerepet vállalt az irodalmi analitikus adat-
bázis, a FOTÓ adatbázis létrehozásában, a Közhasznú Adatbázis forgalmazási rendszerének 
kialakításában, a várostörténeti Adatbázis továbbfejlesztésében. Rendszergazdaként jelentős 
szerepet vállalt az internetes és egyéb felhasználói szoftverek könyvtári alkalmazásában, a 
személyre szól felhasználói környezet kialakításában. 

1994-ben az ELTE Bölcsészettudományi karon szakinformatikusi oklevelet szerzett. Folya-
matosan oktatta a könyvtárban használt szoftverek, számítástechnikai eszközök használatát. 

Közreműködött a TextLib rendszer és az új Könyvek adatbázis telepítésében, a tagkönyvtá-
rak anyagának retrospektív feldolgozásában, a gépi kölcsönzés bevezetésének megszervezé-
sében. 

A könyvtári rekonstrukció kapcsán, az informatikai Munkacsoport tagjaként közreműkö-
dött a könyvtári hálózat egységeit összefogó informatikai fejlesztési koncepció szakmai anya-
gának kidolgozásában. Részt vett az új, strukturált lokális hálózat kiépítésével kapcsolatos 
szakmai munkálatokban. Közreműködésének köszönhetően az első építési ütem befejezését 
követően az új könyvtár teljesen kiépített online katalógussal és gépi kölcsönzéssel nyílt meg. 

2001 februárja óta a Központi Könyvtár igazgatója. Jelentős szerepet vállalt a könyvtár mű-
ködési rendjének kialakításában, korrekciójában, megszilárdításában, a munkafeltételek kor-
szerűsítésében. Szakértelme nélkülözhetetlen a corvina integrált könyvtári szoftver adaptálá-
sa, továbbfejlesztése, új modulok rendszerbe állítása terén, vezetésével megkezdődött a 
könyvtár digitalizálási programjának kidolgozása. 

A kitüntetés ambiciózus, igényes szakmai tudásának, a Központi Könyvtár vezetésében vég-
zett munkájának elismerése. 



A díjat odaítélő kuratórium határozata értelmében az m honorem artis bibliothecariensis -
Szabó Ervin Emléklapot 2003-ban Szallár Zsolt kapta. 

Szallár Zsolt rendszermérnök, az informatikai osztály munkatársa. 1999 óta dolgozik a Fővá-
rosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az eltelt évek során egyebek között jelentős szerepet vállalt 
abban, hogy a Corvina-rendszer a könyvtár dolgozói számára mind sokoldalúbb, kezelhetőbb 
eszközzé vált. Az elmúlt esztendőben végrehajtott önálló fejlesztései pedig immár olvasóink 
számára Is közvetlenül érzékelhetően könnyítik meg a könyvtár használatát. 

A díj alapító okirata értelmében a díjazottnak olyan kézzelfogható eredményeket kell fel-
mutatnia, melyek a főváros közkönyvtári ügyét előmozdítják, a lakosság jobb könyvtári ellátá-
sát szolgálják. Szallár Zsolt 2002. évi teljesítményére pontosan illenek e szavak. Nem véletlen, 
hogy a könyvtár munkatársai közül többen is érdemesnek tartották és javasolták e fontos 
szakmai elismerésre. 

szallár Zsolt munkájának eredménye, hogy 2003-tól használóik a könyvtár honlapján keresz-
tül, interneten is meghosszabbíthatják kölcsönzéseiket, számos visszajelzést kaptunk arról, 
hogy ezt az új lehetőséget olvasóink örömmel használják. Nem mellékes szempont, hogy az új 
megoldás a kölcsönzésben dolgozó munkatársaink válláról is levett némi terhet. Az 
interneten keresztül történő hosszabbítás 2003. március 16-ától működik, azóta több mint 
tizenkétezren vették igénybe. 

Programozási munkáinak másik területét a Corvina statisztikai jelentéseit lekérdező prog-
ramrészek elkészítése, finomítása és folyamatos fejlesztése képezi. A rendszerből kinyerhető 
adatok hitelesen tájékoztatnak egyebek közt a dokumentum- és olvasóforgalomról, a köl-
csönzött művek népszerűségi listáiról. Így egyre hitelesebb képet alkothatunk olvasóink 
könyvtárhasználati szokásairól, s egyben számszerűsíthetővé váltak a mindennapi munkavég-
zés amúgy nehezen mérhető elemei. 

Legújabb, még tesztelés alatt álló, de máris sokat ígérő programfejlesztése az olvasói 
könyvrendelések számítógépes közvetítésére irányul. 

E fejlesztések a könyvtárosokkal folytatott konzultációkon alapultak, ily módon a napi gya-
korlat által megfogalmazódott szükségletek, ötletek, javaslatok sora ölthetett testet a végső 
produktumban. Szallár Zsolt tevékenysége tehát arra is példa, hogy a felhasználókkal együtt-
működni kész szakember közreműködésével az informatikai eszközöket igényeink szerint ala-
kíthatjuk, s így a gép kezünkbe illő szerszámmá válhat - és talán nem ml válunk a gépek esz-
közeivé. 

Abban a reményben, hogy ebben számíthatunk Szallár Zsolt további alkotó közreműködé-
sére, a papp István nyugalmazott főigazgató-helyettes által alapított, és a munkatársak javas-
latai alapján kiosztott in honorem artis bibliothecariensis díjat 2003-ban szallár Zsoltnak ítél-
ték oda. 

Tanácsosi címet kapott: 

Aknay Tibor X/4. könyvár, Balogh András Tájékoztatás, Farkas Lászlóné Észak-pesti régió, 
Crnák Márta Informatikai osztály, Reményiné Lajkó Györgyi XI/5. könyvtár. 

Munkatársi címet kapott: 

Marsa Csaba TMK, Molnárné Korom Margit Dél-pesti régió, Péter Márta Kölcsönzés, 
Skoppné Urbán Valéria Hl/7, könyvtár. 



Főigazgatói dicséretben részesültek: 

Antal Balázsné, Szerzeményezési és feldolgozó osztály 
2000 őszén, friss diplomásként került a Szerzeményezési és feldolgozó osztályra, ahol for-

mai feltárást végez a központi feldolgozó csoport tagjaként. Kezdetektől egyenletesen, meg-
bízhatóan és pontosan dolgozik. 

Farkas Györgyné adminisztrátor, Kötészet-Nyomda 
Több mint 30 éve a könyvtár hűséges dolgozója. Sokrétű, szerteágazó feladatalt magas 

színvonalon végzi. Nyomdal és kötészeti munkákban is helytáll. 
Farkas Györgyné pénztáros, Pénzügyi osztály 
1997 óta dolgozik a könyvtárban. Pénztárosi feladatait megbízhatóan, lelkiismeretesen 

végzi, nagy segítséget nyújt egyéb pénzügyi munkák elvégzésében is. Munkájával jelentősen 
hozzájárul a Pénzügyi osztály zökkenőmentes működéséhez. 

Füleki Lászlóné csoportvezető, Budai régió központ 
1988 óta dolgozik a könyvtárban. Munkája pontos, fegyelmezett. Jelentős szerepet vállalt a 

régió tagkönyvtáraiban végzett honosítási munkák szervezésében, a TextLIb adatbázis kon-
verzióra történő előkészítésében. 

Hegedűs György könyvtáros, Xin/8. könyvtár 
Néhány év megszakítással több évtizede dolgozik könyvtárunknál. 1995 óta a Dagály utcai 

könyvtár tájékoztató könyvtárosa. Könyvismerete, olvasottsága átlagon felüli, könyvtári hát-
térmunkáját mindig precízen látja el. Aktívan részt vesz a könyvtár és a régió által szervezett 
rendezvényeken, a feladatok megoldásában. 

Horváthné Jakubecz Ilona igazgató, Budai régió 
1972 óta dolgozik a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Könyvtárosi pályáját olvasószolgálati 

munkatársként kezdte, majd a Pataky téri könyvtár gyermekrészlegének vezetője lett. 1987-
1995 között a kelenföldi főkönyvtár Igazgatójaként kiemelkedő munkát végzett. 1995-ben a 
szervezeti átalakítást követően a Dél-Budai, majd 2000-től a Budai régió igazgatója. 

Szakmai felkészültsége, kezdeményező szerepe, jó szervezőképessége, emberi magatartá-
sa, több éve végzett eredményes munkája elismerésre méltó. 

Janicsek Ferenc portás, Üzemfenntartási osztály 
Több mint 12 éve látja el az ötpacslrta utcai épületben a portaszolgálatot. Pontos, lelkiis-

meretes, megbízható munkatárs. 
Karakasné Kőszegi Katalin könyvtáros, Xlll/5. könyvtár 
1989 óta a könyvtár munkatársa, a xin. kerület legjobb gyermekkönyvtárosa. Munkáját ki-

tűnő gyermekismerettel és hozzáértéssel, szeretettel végzi, a magas fokú szaktudás, a pon-
tosság és lelkiismeretesség egyaránt jellemzi. Tudása és udvarias, kedves magatartása kitűnő 
gyermekkönyvtárossá, ugyanakkor segítőkész tájékoztató munkatárssá teszi. 

Király Éva könyvtáros, xvn/4. könyvtár 
1970 óta dolgozik a könyvtárban, 2002-től az újlak utcai könyvtár munkáját Irányítja. 

Gyermekkönyvtárosi munkája, könyvtári foglalkozásainak magas színvonala Ismert az egész 
területben. Munkáját hozzáértés, szakmaszeretet és Igényesség jellemzi. 

Kiss Borbála csoportvezető, Budapest Gyűjtemény 
2001 óta dolgozik a könyvtárban, kezdetben a Tájékoztatási osztályon. A Központi Könyvtár 

kiállításainak elkészítésében, rendezvényeinek szervezésében és kiadványainak szerkesztésé-
ben kiemelkedő munkát végez. Sokoldalú, szakszerű tevékenysége, friss szellemű kezdemé-
nyezései méltók az elismerésre. 



Kiss Katalin csoportvezető, Közhasznú információs szolgálat 
1991-től dolgozik a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Jelentős szerepet vállalt és vállal a 

könyvtár megújuló szolgáltatási rendszerének kialakításában. Jó szervezőkészségét kamatoz-
tatva munkálkodik az olvasók és könyvtár kapcsolatának erősítésén. A Központi Könyvtár fel-
használó-képzési programja keretében szervezett internet tanfolyamok tematikáinak, tanme-
netének és módszereink kidolgozásában, az oktatás lebonyolításában kitűnő munkát végzett. 

Knofloch György asztalos, TMK 
1998 óta dolgozik a TMK állományában, azóta számtalan könyvtár felújítása során volt al-

kalma megmutatni szakmai tudását elsősorban a bútorgyártás és a régi bútorok felújítása te-
rén. Hozzáállásával, szolgálatkészségével sokat tett azért, hogy a könyvtáraink barátságosab-
bak legyenek. 

Kremniczky Lívia könyvtáros, XVill/3. könyvtár 
1995 óta dolgozik a könyvtárban, jelenleg könyvtárasszlsztensként a Thököly úton. Megbíz-

ható, önálló feladatok elvégzésére Is vállalkozó kolléga. 
Machovitsné Rumi Zsuzsanna könyvtáros, XIX/3. könyvtár 
Kisebb megszakítással 1975 óta dolgozik a FSZEK-ben, jelenleg a kispesti Kossuth utcai 

könyvtárban a gyerekkönyvtárosi munka felelőse. 
Lelkiismeretes, segítőkész, az olvasók körében Is népszerű kolléga. Az elmúlt évek honosí-

tási munkálnak aktív részese volt, a különböző kölcsönzési rendszerek jó ismerőjeként nagy 
segítséget jelent a helyettesítések megszervezésében. 

Mátray Klementina könyvtáros, 1/1. könyvtár 
1986 óta könyvtárunk munkatársa. Nagyfokú hivatástudattal végzi gyerekkönyvtárosi mun-

káját, sikeres rendezvények, pályázatok kapcsolódnak nevéhez. Kedves és közvetlen egyénisé-
ge, tájékozottsága és segítőkészsége megmutatkozik a könyvtári munka minden területén. 

Mészárosné Tátrai Zsuzsa könyvtáros, Vlll/2. könyvtár 
1972 óta a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár dolgozója, 2002-től a Kálvária téri könyvtár mun-

káját Irányítja. Jelentős szerepet vállalt a könyvtár felújítási munkálataiban, a szolgáltatások 
megújításában. Megbízható és pontos munkatárs, akire számítani lehet. 

Molnárné várkonyi Margit könyvtáros, xxi/5. 
1999 óta munkatársunk, jelenleg a Vénusz utcai könyvtár agilis, megbízható könyvtárosa. 

Színvonalas olvasószolgálati munkája mellett külön figyelmet fordít az Idősek ellátására, a 
nagycsaládban élő gyerekek szabadidős programjainak szervezésére. 

Szalai Mónika csoportvezető, Üzemfenntartási osztály 
10 éve dolgozik az üzemfenntartási Osztályon, hosszú Ideje szállítási csoportvezetőként. Az 

osztály egyéb feladatainak ellátásában Is szakszerűen vesz részt. 
Szallár Zsolt csoportvezető, informatikai osztály 
1999 óta dolgozik a könyvtárban, fő feladata a Központi Könyvtár informatikai rendszere 

működésének zökkenőmentes biztosítása. Jelentős szerepe volt a Corvina rendszerből le-
gyűjthető információk publlkussá tételének megvalósításában. 

Szandányiné Kiss Márta könyvtáros, IV/1. könyvtár 
1991-ben került a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárba. Jelenleg a Király utcai könyvtár tájékoz-

tató könyvtárosa. Munkájában lelkiismeretes, alapos és körültekintő, az olvasószolgálat egyik 
meghatározó munkatársa. 



Szász Ilona könyvtáros, X/4. könyvtár 
1976-ban friss diplomásként kezdett dolgozni a csepeli gyermekkönyvtárban. Jelenleg a 

x/4. könyvtár csoportvezetője, sokoldalú könyvtáros. Módszertani műhelyeket, népszerű elő-
adásokat szervez és vezet. Sikeres és eredményes munkát végez. 

Székely Jánosné bérszámfejtő, Munkaügyi osztály 
1998 óta dolgozik a Munkaügyi osztályon bérelszámolási és társadalombiztosítási ügyinté-

zői munkakörben. Szorgalmas, megbízható, az osztály mindig számíthat munkájára rendkívüli 
esetekben Is. Jó kapcsolatot alakított kl a könyvtárak dolgozóival. 

Szilák Hajnalka csoportvezető, Kölcsönzési osztály 
1996-tól dolgozik a Fővárosi szabó Ervin Könyvtárban, kezdetben a Központi Ellátó Szolgá-

lat munkatársaként majd a Dagály utcai könyvtár kölcsönzőjeként teljesített szolgálatot. 
2001-től a kölcsönzési csoport vezetője. Munkáját nagy odaadással, lelkiismeretesen és 

pontosan látja el. Szakmai teljesítményével kiérdemelte a Központi Könyvtár és a hálózat 
könyvtárosai és az olvasók megbecsülését, elismerését. 

Téchy Tünde osztályvezető, Tájékoztatási osztály 
1976 óta dolgozik könyvtárunkban. Szaktájékoztatóként ő alakította ki a Kertész utcai iro-

dalmi szakolvasóterem kitűnő gyűjteményét, részt vett az irodalmi archívum létrehozásában, 
jelentős szerepe volt az irodalmi bibliográfia digitalizálása során a tartalmi szerkesztési mun-
kálatokban. Jelentős részt vállalt az új könyvtár tereinek, olvasótermelnek berendezésében, a 
tájékoztató szolgálat megszervezésében. Szerteágazó feladatai mellett részt vállal az Intéz-
mény oktatási tevékenységében Is. 

Tiszai Ilona könyvtáros, Szociológiai osztály 
10 esztendeje dolgozik nagy munkabírással, lelkiismeretesen a Fővárosi Szabó Ervin Könyv-

tárban. Minden munkafolyamatba gyorsan beletanult és helytállt a folyóiratok gondozásától 
az analitikus feldolgozáson át a tájékoztatásig. Különösen a számítógépes, internetes tájékoz-
tatásban tett szert nagy jártasságra. Részt vett a teljeskörű állományellenőrzésben, feladata a 
régiségek kimentésére Is kiterjedt. 

Országos könyvtárközi kölcsönzés a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárában 

- a jelenlegi helyzet -

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár az ODR 
könyvtárai közül a 2003-as évtől - az ODR 
havi statisztikája alapján - a harmadik leg-
nagyobb szolgáltató. A Debreceni Egyetemi 
és Nemzeti Könyvtár és a szegedi Tudo-
mányegyetem könyvtárát követően a kéré-
sek 16-17%-a érkezik könyvtárunkhoz. Az 
ODR ez évben 3 000 000.- Ft könyvbeszerzé-
si támogatást nyújtott intézményünknek, 
ezen kívül pályázat útján lehetőséget kap-
tunk az ARIEL szoftver és szkenner segítsé-
gével történő dokumentumtovábbításra. A 
Szolgáltatás bevezetését ez év végére ter-

vezzük. A könyvbeszerzési keretet az ODR 
keretében kért tudományos és Ismeretter-
jesztő művek példányszámának növelésére 
használjuk, ebben jelentős szerepet játszik 
a felsőoktatás kötelező és ajánlott Irodal-
ma. 

A Központi Könyvtárban 2001-ben 1300 
országos könyvtárközi kérést regisztrál-
tunk, 2002-ben a kérések száma meghá-
romszorozódott, 4179 művet kértek tő-
lünk, amiből 2538 könyvet tudtunk teljesí-
teni. 



Ez év szeptember közepéig 3776 beér-
kező kérésre, 2600 könyvet kölcsönöztünk 
az ország könyvtárainak. 

2003 folyamán felmérést végeztünk a 
Központi Könyvtárban az ODR szolgáltatás 
helyzetéről. Felmérésünk készítését indo-
kolta, hogy az év végéig 2001-hez viszo-
nyítva a teljesített országos könyvtárközi 
kérések száma várhatóan ötszöröződni 
fog. 

A felmérés 2003 január 2-tól 2003 július 
30-a közötti teljesített kérésekre vonatko-
zott. Az elemzés elkészítését a Corvina sta-
tisztikai moduljának kölcsönzött kötetek, 
intervallumra és olvasó típusra való lekér-
dezése tette lehetővé. Segítségünkre a 
kinyert adatok tartalmazták a szakjelzetet 
és a kérő könyvtár nevét is. A művek tar-
talmi szintjének megállapításában Havas 
Kati volt segítségünkre. 

A vizsgált intervallumban összesen 3368 
műre érkezett igény könyvtárunk felé, ami-
ből az ODR statisztikájának megfelelően 
2430 kérés ODR könyvtárközi program se-
gítségével történt. A maradék 938 kérés 
nagyrészt e-mail útján érkezett könyvtá-
runkhoz, a kisebb rész hagyományos há-
rom példányos könyvtárközi kérőlapon. 

Az ország könyvtárai által kölcsönzött 
példányok száma a vizsgált időszakban a 
Zenei gyűjtemény nélkül 1937, ami 1640 
féleséget, címet takart. A felmérés során 
vizsgáltuk a kért könyvek tartalmi megosz-
lását, szintjét és a kérő könyvtárak típusát 
is. 

Az elemzésünk elkészítése több szem-
pontból elkerülhetetlenné vált. 

• Egyrészről a Központi Könyvtárunk-
nak a hálózati könyvtárak felé is ellátási 
kötelezettsége van, az országos igény ma-
radéktalan kielégítése a kerületi könyvtá-
rak elláthatatlanságát vonja maga után. 

• Tudnunk kell, hogy a gyakran keresett 
és az előjegyzett művekből hány többlet 
példányt szükséges beszereznünk (ODR tá-
mogatásból) az ország, a kerületi könyvtá-
rak és a Központi Könyvtár közel 70 000 
olvasója számára. 

• Harmadrészt, de nem utolsó sorban a 
könyvtárközi forgalmunk ötszöröződését 
személyzeti ellátottságunk nem teszi lehe-
tővé. 

Felmérésünk eredményeinek rövid ösz-
szefoglalása: 

A Központi Könyvtár Gyűjtőkörének 
megfelelően a kérések harmada a társada-
lomtudomány témaköréből érkezett. To-
vább vizsgálva az e területről érkező 645 
kérést, megállapítható, hogy a szociológia 
(301-es szak) 171 kérés és a pedagógia té-
maköréből (370-378 szakok) 120 kérés került 
ki, ami a társadalomtudományi kérések 
majd fele. Az alkalmazott tudományok 183 
kérése közül a 29 orvostudományi kérés, a 
többi menedzsment és számítástechnikai 
mű. Az orvostudományi kérések ismeret-
terjesztő szintű műveket takarnak. A mű-
vészet és sporttal kapcsolatos kérések szó-
ródást mutatnak: a sport és a festészet, 
film témájú kérések egyaránt megtalálha-
tóak. Az irodalomban elsősorban a magyar 
irodalmi elemzéseket kérték tőlünk. A tör-
ténelem területéről érkező kérések szintén 
szóródást mutatnak. A kultúrtörténettől 
kezdve a népek történetén át minden ké-
rés megtalálható, A szépirodalom, a kéré-
sek csupán 15%-át tette ki. 

A vizsgált időszakban 152 művet jegyez-
tek elő a könyvtárak, szak szerinti megosz-
lásban a legtöbb előjegyzés a filozófia, szo-
ciológia, vezetéselmélet és a számítástech-
nikai könyvekre érkezett. A 152 előjegyzés-
ből mindössze 19 szépirodalmi mű. AZ elő-
jegyzett művek a könyvtárunkban is gyak-
ran keresett szakirodalom a felsőoktatási 
intézmények kötelező és ajánlott irodal-
mából került ki. 

Az előjegyzések 38%-a érkezett a városi 
könyvtárakból, a 20%-a megyei könyvtárak 
felöl, 16% egyetemi könyvtár, 11% községi 
könyvtár, csupán 3%-ot igényeltek a szak-
könyvtárak, továbbá egyéb könyvtártípu-
sok (ÁMK, üzemi könyvtár). 



A vizsgált időszak alatt legtöbb előjegy-
zést kérő könyvtárak: 

• A kérések majd fele a városi könyvtá-
rak felől érkezett, a megyei és egyetemi 
könyvtárak hozzávetőleg egyenlő arányban 
vették igénybe szolgáltatásainkat. Kieme-
lendő, hogy a községi könyvtárak a kérések 
5%-át kérték könyvtárunktól, a többi 
könyvtártípus néhány százalékban képvi-
selteti magát. 

A vizsgált időszakban legtöbbet köl-
csönző könyvtárak: 

Amk, csepeli 
Könyvtár Budapest 6 
József Attila 
Könyvár Dunaújváros 6 
Bm Központi Hivatal 
Könyvtár Budapest 5 
Halis István városi 
Könyvtár Nagykanizsa 5 
Megyei és városi 
Könyvtár Kaposvár 5 
Nagy Miklós 
városi Könyvtár Szeghalom 5 
Verseghy F. Megyei 
Könyvtár Szolnok 5 
Katona József 
Megyei Könyvtár Kecskemét 4 
Községi és iskolai 
Könyvtár Kerepes 3 
Művelődési Ház és 
Könyvtár Vonyarcvashegy 3 
Veszprémi Egyetemi 
Könyvtár Veszprém 3 

Az előjegyzett művekből könyvtárunk-
ban átlagosan 6 példány található. Nagy a 
szóródás mert több 1 példányos cím mel-
lett 31, 20, és 28 példányban meglévő mű-
vek is találhatóak az előjegyzettek között. 

Tartalmilag megállapítható, hogy az or-
szág könyvtárai felől érkező kérések 
44%-a, közel a fele, beszerezhető, 
könyvesboltban kapható szakkönyv (vá-
rosi és megyei könyvtárak alapállománya) 
és a felsőoktatási intézmények gyakran 
keresett kötelező és ajánlott irodalma. 

A példányszám tekintetében a Központi 
Könyvtárunk a gyakran keresett szakiroda-
lomból 15-54 példányt szerez be. Szélsősé-
ges példaként említhetnén.k Aronson: Tár-
sas lény c. művét; 54 példányban van meg 
a könyvtárunk állományában. További pél-
dányok beszerzésével sem tudnánk az igé-
nyeket kielégíteni. 

További 15%-a a kéréseknek, ami min-
den könyvtár alapállományába kell, 
hogy tartozzon a (középiskolai kötelező 
irodalom), és a lektűr, népszerű ismeret-
terjesztő irodalom. Elgondolkoztató, hogy 
indokolt-e ezen művek ODR-en keresztüli 
kölcsönzése. 

41%-a a kéréseknek régen kiadott, ne-
hezen beszerezhető szakkönyvek, a régen 
megjelent és csak nálunk megtalálható 
szépirodalom és az idegen nyelvű szépiro-
dalom. 

Könyvtárak Példányok 
Collegium Budapest 51 
Szegedi Tudományegyetem 
Könyvtára 51 
Somogyi Könyvtár Szeged 45 
Berzsenyi Dániel Főiskola 
Könyvtára 43 
Városi Könyvtár és információs 
Központ Jászberény 43 
Budakeszi Könyvtár és 
Információs Szolgálat 40 
Veszprémi Egyetem Könyvtára 40 
AMK Csepel 39 
Eötvös K. Megyei Könyvtár 
Veszprém 35 
Deenk Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtár 34 
Katona József Megyei Könyvtár 
Kecskemét 32 
József Attila Könyvtár Dunaújváros 31 
Vörösmarty M. Megyei 
Könyvtár Székesfehérvár 31 
Miskolci Egyetemi Könyvtár 30 
Verseghy F. Megyei Könyvtár 
Szolnok 30 
Eötvös József Főiskola Baja 27 
Ipolyi A. városi Könyvtár 
Szekszárd 27 
József Attila Megyei Könyvtár 
Tatabánya 26 
Megyei és Városi Könyvtár 
Kaposvár 25 
Bartók Béla Művelődési 
Könyvtár Sarkad 24 
Illyés Gyula Megyei Könyvtár 
Szekszárd 23 



A felmérés kapcsán megfogalmazódott 
kérdések 

• A felsőoktatás által megjelenő Igé-
nyek jelentkeznek országos szinten. Leg-
nagyobb problémát az jelenti, hogy saját 
könyvtárunk - beleértve a hálózati könyv-
tárakat - és az ország könyvtárainak elvárá-
sait, mekkora példányszámot tesznek 
szükségessé. Mint a felmérésünkből is 
látható, a 28-31 példányszámú műveket is 
előjegyzik, további példányszám emelésére 
nincs lehetőségünk. A végső megoldás e 
gyakran keresett művek digitalizálása len-
ne. 

• Köztes megoldás, hogy a könyvtári 
hierarchia alsóbb szintjén (községi, iskolai, 
városi könyvtárak) első körben a megyei 
könyvtárakhoz továbbítsák az igényeiket. E 
gondolatot erősíti, hogy a felmérésünkből 
számszerűen kiderül, hogy az ismeretter-
jesztő irodalom, a bárhonnan beszerez-
hető szépirodalom, a középiskolai köte-
lező olvasmány, a szépirodalmi lektűr és a 
gyermekirodalom az összes kérés 15%-át 
teszi ki. Emellett a felsőoktatás kötelező 
és ajánlott irodalom 44%. Az említett igé-
nyeknek elsősorban a városi és megyei 
könyvtáraknál kellene megjelenni. Ezzel 
szemben az idegen nyelvű szakkönyvek, 
FSZEK-ben meglévő régen kiadott, ne-
hezen beszerezhető szakkönyvek, a ré-
gen megjelent és csak nálunk megtalálható 
szépirodalom és az idegen nyelvű szépiro-
dalom, (ezek a kategóriák az összes kérések 
ai%-át adták ki,) iránti igényeket termé-
szetesnek vesszük, hogy akár első körben 
a FSZEK Központi Könyvtárához illetve 
szakkönyvtárakhoz kerüljenek. 

• AZ ODR program vagy e-mail útján a 
könyvtári hierarchia nagyon gyorsan átjár-
ható - a megyei és városi könyvtárhoz való 
küldések nem lassítják le jelentősen a mun-
kafolyamatot - és ezzel küszöbölnénk ki, 
hogy pl. klasszikus költőink összes műveit 

(Batsányi, Petőfi, vajda János) ODR-en ke-
resztül kérjék a könyvtárak. Ez esetben sem 
az jelenti a problémát, hogy a műveket az 
ország másik felébe utaztatjuk, hanem a 
szerzeményezés.tervezhetetlensége. 

• A kérések jelenleg azért is néhány 
könyvtárra koncentrálódnak, mivel össze-
sen 8 megyei könyvtár katalógusa hozzá-
férhető, a többi esetlegesen, vagy egyálta-
lán nem használható. A városi könyvtárak 
többségének adatbázisa nem elérhető. 

• A Minisztérium felismerve a problé-
mát a 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet az 
Országos Dokumentumellátási Rendszerről 
2. § (1) bekezdése értelmében a könyvtá-
raknak elsősorban az illetékes megyei 
könyvtárat kell felkeresni a kéréssel. Jelen-
leg könyvtárközi szolgálatunk az említett 
gyakran keresett felsőoktatási és lektűr ill. 
népszerű ismeretterjesztő művek esetében 
a városi és községi könyvtárakat udvarias e-
mail-ben kéri, hogy első körben az illetékes 
megyei könyvtárakhoz forduljanak. Egyelő-
re kevés negatív visszajelzést kaptunk, de 
ennek ellenére több városi könyvtár sé-
relmezi, hogy a megszokott biztos szolgál-
tatót veszíti el könyvtárunkban. Néhány 
városi könyvtár jelezte, hogy a megyei 
könyvtár nemleges válasza után mégis hoz-
zánk továbbítja a kérését. 

Személyzeti ellátottság 
• A legnagyobb ODR szolgáltatókkal va-

ló konzultációból kiderült, hogy mindenhol 
2-3 munkatárs foglalkozik a kérések felvéte-
lével és továbbításával. Különbségek abban 
mutatkoznak, hogy a háttér munkákat (ke-
resés, csomagolás, postakönyv beírása, 
pénzügyi elszámolás, fénymásolás stb.) 
hány fő végzi. Központi Könyvtárunkban az 
országos, hálózati és a saját olvasóink kül-
földi és belföldi könyvtárközi kéréseit 2 
munkatárs bonyolítja, akiknek egyben fel-
adatuk a raktári keresésen kívüli minden 
munkafolyamat. 

Babákné Kálmán Mariann 

• • • • • 



FKN Észak-Pesten 
(helyzetjelentés) 

Napok? 
Hetek! Hónapok! 

Mi már március óta „36 fokos lázban" 
égünk, s kedélyünket semmivel sem le-
het lehűteni - maximum a bürokrácia 
hat ránk hidegzuhanyként. Éppen ezért, 
mint minden évben, idén is tavasszal el-
kezdtük szervezni az immár hagyomány-
nyá terebélyesedett Fővárosi Könyvtári 
Napok őszi programjait. Hiszen pályáz-
tunk, kérvényeztünk, bejelentettünk, 
kiértesítettünk, terveztünk és jelentet-
tünk teljes gőzzel. 

Az első, nem elhanyagolható kérdés, 
hogy mi is legyen a napok aktualitása? 

Majdan azon is magvasan elgondolkodtunk, hogy mivel is szárnyalhatnánk túl a tavalyit, 
meg a tavalyelőttit (hiszen minden évben sikereset alkottunk!). 

Nos, repkedtek a jobbnál jobb ötletek: Hőlégballon! Hajókirándulás! Könyvtári tantúra! 
(Vagy tortúra?) 

végül megszületett a NAGY ÖTLET! 
Adva vagyon egy szép kék zászló 12 szikrázó csillaggal = az Európai Unió. 
Mutassuk hát be leendő „családunkat" a nagyközönségnek, lehetőleg úgy, hogy közben jól 

szórakozzon, és persze a könyvtárat is használja. 
Lőn tehát: 
- EU-totó, 
- euro-puzzle, 
- a 12 EU ország részletes bemutatá-

sa. 
Nosza, kiosztottuk a szerepeket: hely-

foglalás, szponzorok megkeresése, iro-
dalomkutatás, sokszorosítás, kellékek, 
jutalomajándékok, szóróanyagok, játé-
kok, valamint étel- és italkóstolók meg-
szervezése. 

Minden akadály leküzdve, eljőve a 
NAGY NAP! 

Helyszín: vi. Liszt Ferenc tér - parko-
ló. A program közepén „ottfelejtett" 
autók. 



Sátorépítés - ezermester módra. Kirakodás. 
vendégek fogadása, úgymint: verók István, vi. kerület polgármestere - rendezvényünk 

védnöke - és főigazgatói képviselet Sóron László úr személyében. 
A 12 ország sátra csodamód szépre sikeredett, volt ott „olasz kávézó", spanyol kalapkészí-

tés, skandináv keresztrejtvény és „svédasztal", portugál „matrózfoklór", osztrák népviselet, 
német autótotó, vlllámkrimik és tulipánhajtogatás beneluxéktól, angol tea, görög saláta, finn 
„KI kicsoda?", LEGO játék Dániából, francia portrérajzoló és pétanque. 

A szponzorok Is kitettek magukért. A LEGO kis játékvárost varázsolt oda, a Mercedes Benz 
veterán autójának pedig messze földről csodájára jártak. 

Megnyitóbeszédek. BULI! versenyek, játékok, kóstolók, ajándékeső! 

Hogy a rendezvény minimum „önköltséges" legyen, megszerveztük a használt dokumen-
tumok vásárát. 

A jótékonysági vásárra - amelyen a Madarász utcai Gyermekkórház kis betegeinek szánt 
könyvtárra gyűjtöttünk - bedobtunk apait-anyait: volt ott „vadonatújallghasznált" fogkefétől 
kezdve a klndermeglepetéslg minden. 

Délután a Géniusz Alapfokú Táncművészeti Iskola tanulóinak parádés táncbemutatójával 
zártuk az eseményt. 

Az Idő jóságos volt hozzánk, a nap sütött, a dolgozókat „mesterszakácsunk", Miklós tartotta 
jól vaddisznópörkölttel. 

Fáradtan, de jó érzéssel zártuk a napot: a látogatóink ajándékokkal megrakodva, teli po-
cakkal távoztak, könyveink jól fogytak, a jótékonysági vásáron Is sokmlnden elkelt. 

Csak egyvalamit áruljon el valaki, könyörgöm! Hová lett az az 5 kiló savanyú uborka, amit a 
vaddisznópörkölt mellé szántunk???! 



FKN - XIII/5 - DÁNIA 
Leg Godt! = Jó játszást! 

Ez a cím már sugallja, hogy Dánia egyik nevezetessége a LEGO játék is helyet kapott a sá-
torban. 

A nyár folyamán sikerült felvenni a kapcsolatot a Lego Hungária Kft. Marketing 
managerévei. Majd egy személyes találkozás alkalmával bemutatta, hogy milyen játékokat 
biztosítanának a rendezvényünkre. 

Az óvodáskorúak nagy örömmel vették birtokba a kombinált, ülőkével ellátott asztalokat, 
melynek lapja alatt voltak az építőelemek, és erre a lapra rögtön lehetett építeni. Nagyon sok 
házikó, garázs, benzinkút, stb. készült el délutánig. 

Népszerűek voltak a nagyobb gyerekek, felnőttek, sőt még a külföldi turisták körében is a 
kosárlabda asztalok a nagyobb gyerekek, felnőttek, sőt még a külföldi turisták körében is a 
kosárlabda asztalok, A kis Legofigurák könnyen mozgatva dobták el a mini kosárlabdát, me-
lyet talán a régi rugós focihoz lehetne hasonlítani. 

Ehhez kapcsolódóan a gyerekek egy kvízjátékban is részt vehettek, A kérdések részben a 
LEGO történetével, fajtáival, használatával, részben a kosárlabda sportággal foglalkoztak. Az 
ajándék pedig a jó válaszokért a LEGO emblémájával ellátott, a gyerekek kezében jól elférő kis 
kosárlabda volt. A sátrunkat színes Lego feliratokkal is díszíthettük. 

Mindezeket ingyenesen kaptuk, sőt a játékok szállítását is a Kft. munkatársai biztosították a 
megbeszélt időpontban. 

Dánia kapcsán a látogatók játszhattak Andersen meséivel, életéről, kitölthették az ország-
ról szóló totót, összerakhatták Dánia térképét, készíthettek viking fejdíszt és dán öltöztető-
babát, megkóstolhatták a dán csokis süteményt. 

A rendezvény egész időtartama alatt nagyon sok látogatónk és „játszótársunk" volt a kép-
zeletbeli Dániában. 

Karakasné Kőszegi Katalin 
Xill/4. gyermekkönyvtár 



FKN a Lőrinci Nagykönyvtárban 
... avagy a sikeres rendezvények receptje 

Tudom, hogy minden könyvtárban hosszas fejtörés előzi meg a Könyvtári Napok program-
sorozatát: ml Is legyen az a plusz a „hétköznapokhoz" képest, amivel Ilyenkor kirukkolunk. Ml 
Idén úgy gondoltuk, hogy nem aprózzuk el az eseményeket, két nap köré Igyekszünk felfűzni 
ötleteinket. 

Az október 8-i páros rendezvényünk külön érdekessége volt, hogy előzetesen bejelentke-
zett a Fővárosi Pszichiátriai intézet gondozottjainak egy csoportja Is. Picit Izgultunk a kísérle-
ten, de várakozáson felül jól sikerült a dolog. 

A „Galéria 18" tárlatára sikerült elcsábítanunk dr. Kalotás Zsoltot, a Magyar Természetfotó-
sok Szövetsége - naturArt - elnökét, akinek kamarakiállítása minden mérce szerint az utóbbi 
évek legsikeresebb bemutatója volt. Az „egészséges" látogatók és a sérült, hátrányos helyzetű 
gondozottakat rendkívüli érdeklődéssel fogadták a kiállítást, Kalotás úr pedig közvetlen han-
gon válaszolt a számtalan kérdésre legyen szó „hogyan készült" típusúakról vagy szakmai vé-
leménykérés az elhíresült National Geograpich címlapról. A 14 nagyméretű, szebbnél szebb 
fotót, melyek közül talán a legkedveltebb egy, a gemenci erdőkben halászó vaddisznót ábrá-
zolt, egy hónapon keresztül tekinthették meg látogatóink. 

Aznap tartottuk „Mámoros rímek" c. rendezvényünket Is, melyen a rendkívül sokoldalú ma-
gyar bordal, borvers kultúra alkotta a szellemi menüt - szüret apropóján. A kétrészes műsor-
ban Heltal Jenőtől Kosztolányi Dezsőig, Vörösmartytól Petőfiig nagyon sokan „terítékre kerül-
tek", emellett népdalok és megzenésített borversek adták zenei alapját a programnak. Támo-
gatóinknak köszönhetően a szellem mellett a gyomornak Is jutott élvezet: villányi és homoki 
borok (merlot, rose, chardonnay, rajnai rizling stb.) ízvllágával Is megismerkedhettünk Illetve 
- természetesen - különböző sajtok (többféle camambert feta, trappista, juhsajt, köményes, 
fokhagymás) és olajbogyó is terítékre kerültek. Nem véletlenül tettem előtte „szakmai" láto-
gatást a Borfesztiválon.. 

Elmondható, hogy a résztvevők „rendkívül jó hangulatban" távoztak a bor és kultúra talál-
kozójáról. 

Október 15-én ismét páros programmal jelentkeztünk. 
Máltát bemutató rendezvényünkről most csak azért nem írok bővebben mert születőben 

egy cikk a Dél-pesti Régió „Közösen Európába" c. sorozatáról, de azért - ha már nem tudok 
egy kis csemegét mellékelni az újságolvasáshoz - álljon itt annak a két máltai süteménynek az 
ínycsiklandó neve: Date n' Nut Loaf -datolyás-dlós cipó Illetve az ízletes márványpiskóta (re-
cept abban a bizonyos következő cikkben!) melyből minden látogatónk jóízűen falatozott. 

Emellett fajsúlyosabb témákkal Is foglalkoztunk. A könyvtárban két éve működő Európai 
információs Pont, a Külügyminisztérium támogatásával és a „Nők a XVIII. Kerületért" Alapít-
vánnyal társrendezésben fórumot szervezett „Nők helyzete az Európai unióban" címmel. Elő-
adónk Tolnai Ágnes volt, (Közgazdaságtudományi Egyetem - Nemzetközi Kapcsolatok Tan-
szék), aki jólérthető és Informatív bevezető után hőslesen állta a kérdések rohamát, valóban 
érdekes volt például amikor az egyenlő értékű munkáért egyenlő bér elvéről esett szó (ha-
zánkban közismerten sokszor nem ugyanannyi azonos munkakörben dolgozó férfi és nő fize-
tése...), a részmunkaidős foglalkoztatás szerepe kisgyermekesek esetében (lábjegyzetben per-
sze ugye más Igények is felmerülnek - hány FSZEK-es Kolléga szeretne teljes munkaidőben 
dolgozni...), a 40+ problematikája (elhelyezkedési kérdések negyven év felett). A GYES-ről is 
sok szó esett, hiszen köztudott, hogy az unió több országban csak néhány hét áll a kismamák 
rendelkezésére. 



Elég sok viszonylag szkeptikus illetve aggódó kérdés hangzott el, ami jól példázza, hogy mi-
lyen fontos - hiába vagyunk túl a csatlakozásról szóló döntésen - a hasonló közvélemény-
felkészítő fórumok szervezése. 

igyekeztünk tehát színes és emberközeli programokat összeállítani, hogy ne csak azok a lá-
togatók kapjanak valamit a könyvtártól - bár tudom, hogy ennek van a legnagyobb sajtó-
visszhangja és tényleg kerülnek vissza elveszettnek hitt dokumentumok - akik a Megbocsátás 
Napja alkalmából „megússzák" a késedeimi díj fizetését... 

Farkas Ferenc 
XVIII3. könyvtár 
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