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Miért éppen 2004? 
Sokféle dátumot lehetne fölemlíteni a Fővárosi 

Szabó Ervin Könyvtár alapításával kapcsolatban. 
Alábbi összefoglalónk azt próbálja kideríteni, mi-
lyen alapokon nyugszik a „Főváros könyvtára"; mi-
lyen gyűjtemények beépítésével jött létre az állo-
mány; kik azok a szereplők, akik közreműködése 
nélkül nem ünnepelhetnénk most centenáriumot; 
és végül: miért 2004 október 15-e az a dátum, ami-
kor fennállásunk 100. évfordulóját ünnepelni fog-
juk? 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ősei közül az első olyan gyűjtemény, amelynek megisme-
réséhez már gazdag levéltári anyag, nagyszámú monografikus- valamint folyóirat- és egyéb 
sajtóforrás, ezek mellett számos dokumentum is segítségünkre áll, az a közel 14 000 kötetnyi 
anyag, amelyet 1850-1875 között legtöbbször „Pest városi Frank-Könyvtár" néven emlegetnek. 
Frank Ignác szegény sorsú polgári családban született, a pesti egyetem jogi karán szerezte a 
doktori diplomát, és később itt kezdte meg egyetemi tanári működését. Hányattatott sorsa 
öngyilkosságba kerget, és kollégái előtt teljesen érthetetlen „ötlettel" végrendeletében kin-
cset érő könyveit nem az egyetemre, mégcsak nem is a Nemzeti Múzeum Széchényi Könyvtár-
ára , hanem Pest városára hagyta, hogy ezzel egy leendő városi könyvtár alapjait vesse meg. 
Pest városa átvette Frank Ignác értékes hagyatékát és a Városházára vitette, de azután nem 
tudták, mit kezdjenek a kinccsel. így, kerek 7 év eltelte után engedélyezték a gyűjtemény ide-
iglenes elhelyezését az egyetemi könyvtárban. A hagyaték gondozójául kijelölt Toldy Ferenc 
(az egyetemi könyvtár igazgatója) nem tudott mit kezdeni a gyűjteménnyel, így csak a sze-
rencsének és Kőrösy Józsefnek az érdeme, hogy azok egy része mégis évtizedekkel később az 
új Fővárosi Könyvtárat gyarapította majd. 

Kis ízelítő a gyűjteményből: 
> Diderot - D'Alembert: Encyclopédie-jé 39 kötet 
> Schrettinger Martin: Handbuch der Bibliothekswissenschaft 
> Filozófia: Bacon, Campanella, Erasmus, Kant, Hegel, Schopenhauer 
> Magyar irodalom: Baróti Szabó Dávid, Vörösmarty, Csokonai, Berzsenyi, Cvadányi 
> világirodalom: Aristophanes, Horneros, Plautus, Ovidius, Dante, Shakespeare, Milton, Goe-

the, Schiller, Balzac 
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Az 1870-1903-as évek azáltal váltak jelentőssé, az 1904-ben életre hívott fővárosi könyvtár 
számára, mert egyrészt, ekkor rakták le annak a statisztikai hivatali könyvtárnak alapjait, 
amely később tekintélyes gyűjteménnyé fejlődve beolvadt a mai intézménybe, másrészt 
ugyancsak ebben az időszakban kimentettek egy kicsiny, de értékes töredéket a Frank könyv-
tárból, és ez is egyik alkotó elemévé lett a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak. 

Budapest 1873-as egyesítésekor a Kőrösy József vezette statisztikai hivatali szakkönyvtár 
már a város könyvtára szerepét töltötte be. Ugyanakkor Toldy László főlevéltárnok, a Fővárosi 
Levéltár keretein belül képzelte el az új városi könyvtár létrejöttét, és gyűjteménye viselte is 
a „Budapest fő- és székváros könyvtára" nevet. 

Törvényszerű, hogy a kilencvenes években ismét napirendre került egy könyvtár létesíté-
sének a terve. A város rohamos fejlődése és vele együtt a városigazgatási feladatok bonyolul-
tabbá válása kapcsán merült fel ismét a gondolat: szükség lenne a városi tisztviselők munkáját 
elősegítő közigazgatási könyvtárra. Toldy László elvileg vállalta a feladatot, és 1892 decembe-
rében magára vállalta a fővárosi könyvtár gondozását is. 

1893-ban tehát létrejött egy „fővárosi könyvtár", de embrionális formában: helyiség he-
lyett egy 5000 kötete befogadó levéltári szekrény szolgált „otthonául", költségvetéséről, sze-
mélyzeti szükségleteiről egyelőre szó sem esett, a technikai felszerelésről (katalógusok) sem. 
Fő gyarapítási forrása: a városi kötelespéldányok. Teljességgel homályos kérdés: milyen irány-
ban akarta kifejleszteni a gyűjteményt annak vezetője. Azt sem tudni: voltaképpen kinek, mi-
féle olvasóközönségnek szánta ezt az új könyvtárat. 

Toldy László programjában kifejtette, hogy három irányban kívánja fejleszteni a könyvtá-
rat: 

1. Budapest történeti 
2. Hungarica 
3. Közigazgatási 

gyűjteményt akart építeni, ám kissé zavaros elképzelései voltak mind a hungarikákkal, mind a 
közigazgatási témakörrel kapcsolatban. Gyűjtőköri tevékenységének harmadik eleme viszont 
csírája lett a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár „Budapest gyűjteményének". 

Toldy „fővárosi könyvtár"-a tehát nem volt közigazgatási könyvtár, a feljegyzések szerint 
azonban a felsőbb utasításnak megfelelően 1899. január 15-én megnyitotta - egyelőre a váro-
si tisztviselők és törvényhatósági tagok előtt - a gyűjteményt, ugyanezen év őszén, pontosan 
1899. október 15-én a szélesebb közönség számára is hozzáférhetővé tették a könyvtárat -
egyelőre csak kölcsönzésre. 

1899-1903 között leplezett, majd nyílt háború zajlott le a jövendő fővárosi könyvtár birtok-
lásáért. Egyik oldalon Toldy László főlevéltáros állt, aki azért, hogy 1893 óta tervszerűtlenül 
kialakított „fővárosi könyvtár"-ának a város vezetőségtől kívánt közigazgatási jelleget megsze-
rezze, a Kőrösy József igazgató hivatalában 1870 óta kiépült statisztikai könyvtárat akarta 
részben - egészben elragadni. Toldy nem kisebb személyiségekre, mint a polgármesterekre és 
a főpolgármesterre támaszkodhatott. A másik oldalon Kőrösy József volt, aki végül, hogy 
könyvtára integritását megvédje, kényszerűségből vállalta: csináljanak az ő gyűjteményéből 
fővárosi könyvtárat, és ennek érdekében Toldy levéltári gyűjteménye elnyeréséért tett lépé-
seket. Kőrösy egész sor városi főtisztviselő, tanácsnok és a törvényhatóság igen sok tagja tá-
mogatását nyerte el a döntés óráiban. 

A döhtő összecsapás színhelye az 1903.-január 21-i közgyűlés lett, amely egyelőre ugyan 
csak papíron, mégis egyesítette a régi „fővárosi könyvtár"-at a statisztikaival. Az űj könyvtár a 
központi városháza Károly körúti oldalán, az első emeleten kapott otthont. Kőrösy József ta-
lán belefáradt a csatákba, talán valóban meglátta a méltó utódot a fiatal Szabó Ervinben, de 
új könyvtárának személyzetét biztosító kiírása kizárólag Szabó Ervinre volt „méretezve". 

„A könyvtárnoknak gyakorlott és megfelelő, nyelvismeretekkei bíró férfiúnak kell lennie. 
Megkívántatik továbbá, hogy a társadalmi tudományokban jártassággal bírjon, és hogy iro-
dalmi szakműködést felmutasson." 



A közgyűlés 1904. március 28-án elöntött a kinevezésekről: Budapest első „könyvtárnoka" 
tehát Szabó Ervin lett. 

Az öt főnyi személyzet gyors tempóban kezdte meg az anyag rendezését, selejtezését, a 
katalógusok használhatóvá tételét, de 1904 őszéig is csak részben sikerült használhatóvá tenni 
az anyagot. Szabó Ervin azonban minél előbb igyekezett megnyitni a könyvtárat, keze írásával 
készült el a város vezetőségéhez címzett jelentésfogalmazványa, amely szerint 1904. október 
15-én megnyitják a gyűjteményt az olvasók előtt. 

A megnyitás minden ceremónia nélkül, a legnagyobb csendben történt. 
ideje tehát, hogy a 100 évvel ezelőtti, akkor szürkére sikerült eseményt ma megünnepel-

jük. 

Annak Is köszönheti ez a könyvtár, hogy immár 100 éve létezik, hogy az „alapító atyák" máig is 
érvényes elvekben fogalmazták meg az intézmény kereteit, közegét, célját és feladatait. Van, 
hogy kérészéletű szlogenek szárnyalnak győztesen, de kevés mély és magvas gondolat tartja meg 
érvényességét egy évszázad multán is. 

Idézhető idézetek 
- az aktuális szókincs alkalmazásával -

„Kérdést nem szenved, hogy egy városi könyvtár felállítása városunknak nemcsak díszére, ha-
nem a városi lakosság szellemi műveltsége, közvetve pedig annak anyagi jóléte előmozdítására is 
szolgálnak." 

Toldi Ferenc 



„... a modern nyilvános könyvtár funkcióját csak úgy ismerhetjük meg helyesen, ha az új in-
tézményt a modern társadalmak közoktatási és közművelődési politikája keretébe helyezzük. 
Pedagógusok és a közoktatásügy történetének kutatói közt kevesen vannak ma olyanok, akik 
ne ismerték volna föl, hogy az iskolai oktatásban az ismeretek közlése nem öncél, hanem ki-
váltképpen „politikai ügy", a gazdasági és politikai életre képesítő, „hasznos" ismeretek közlé-
se." 

Szabó Ervin 
„Nekünk pedig éppen arra van szükségünk, hogy az egyéni képességek ébren tartásának, 

az egyéni hajlamok ápolásának eszközeit nyújtsuk. Olyan művelő intézményre van tehát szük-
ség, amelyben mindenki megkapja, ami egyéni ízlésének megfelel, ahol mindenki számára 
egyformán előírt oktatási renddel és kötelező tankönyvekkel nem szegik szárnyát az egyé-
nekben ezerféleképpen rügyező és bontakozó szellemi érdeklődéseknek, ahol nem kell azzal 
törődni, hogy egy bizonyos penzumot valamennyien: tehetségesebbek, élénkebbek és lus-
tábbak, frissebbek és törődöttek egyenlő idő alatt végezzenek el..." 

Szabó Ervin 
„... a főváros anyagi képességének lehető kímélésével jó olvasmánnyal kell ellátnia azokat, 

akik maguk gyönyörűségére vagy okulás céljából máris olvasnak; és föl kell keltenie az olvasás 
és önművelés vágyát azokban, és bele kell vinnie a könyvet azoknak körébe is, akik ezt a szük-
ségletet még nem ismerik. „A legjobb könyveket a lehetőleg legtöbb olvasónak a legolcsóbb 
úton" - mint az amerikai könyvtárak jelszava szói." 

Szabó Ervin 
„Rendszerint minden jól szervezett intézmény általános kezelési költségei aránylag annál . 

kisebbek, minél nagyobb annak üzeme. Bármennyire eltérőek is sok tekintetben a népesség 
különböző osztályainak szellemi szükségletei: éppen a könyvszükséglet terén igen sűrűn talál-
koznak, és ugyanazok a könyvek a legkülönbözőbb társadalmi és műveltségi osztályoknak 
egyformán szolgálnak, valószínűleg ezért, hogy a könyvtár, amely az olvasók valamennyi osz-
tályát akarja kiszolgálni, és ezért nagyobb üzemet kénytelen fenntartani, a koncentrációnak 
összes előnyeit élvezheti, mert nagyrészt ugyanazokkal a könyvekkel, ugyanazokkal a helyisé-
gekkel és ugyanazzal a személyzettel valamennyi olvasóját kiszolgálhatja." 

Szabó Ervin 
„A könyvtárnak általános könyvtárnak kell maradnia. De, mint tudjuk, az általános könyvtá-

rak összetétele is igen különböző. Némelyekben a régi irodalom túlnyomó, másokban az új; 
egyesek főként természettudományi irodalomban gazdagok, másoknak a történelmi irodalom 
gyűjteménye nagyobb; helyenként a szépirodalom az állománynak háromnegyedére is föl-
emelkedik, másutt a központi könyvtárban egyáltalán nincs szépirodalom, e helyett a fiókok 
vannak dúsan fölszerelve ezzel. Helyi szükségletek és hajlamok, tradíciók, adományok stb. 
idézik elő ezt a változatosságot. Mindenképpen kívánatos volna, ha a változatosságnak ezen 
véletlenét Budapesten racionális munkamegosztás által tervszerűvé és törvényszerűvé ten-
nők." 

Szabó Ervin 
„A lakosság oktatása nem érhet véget az iskolai tanulmányokkal. Ha lépést akarnak tartani 

az élettel, tovább kell képezniük magukat, de a könyvekhez nehezen lehet hozzájutni." 
Toldy Ferenc 

Az alábbi idézet Kőrösy József „Utasítás a fővárosi könyvtár használatára" című szabályza-
tának egyik pontja, az (eredeti szervezeti szabályzatot még Toldy László dolgozta k)i. 

„A 4. pont szerint minden könyvről külön kérőcédulát kell kiállítani és a kérőcédulák gyűj-
tésére a városháza váci (Tanács) körúti kapuja alatt ládát állítanak fel, a kért könyveket más-
nap 11 órától bocsátják rendezésre. Szórakoztató műveket csakis tudományos célra kölcsö-
nöznek, kívánatkönyvet állítanak fel és a kért műveket a lehetőség szerint beszerzik. A könyv-
tár évenként április 16-tól 30-ig tart zárva, sajátos belső munkák elvégzésére. A 



helybenolvasók személyazonossági igazolvány felmutatása ellenében kapnak látogatójegyet, 
melyet évenként meg kell újítani. Felső ruhájukat a ruhatárban kötelesek elhelyezni. Az olva-
sóteremben egyszerre legfeljebb 6 kötetet használhatnak, de „ha a látogató kívánalmai töké-
letes tervtelenséget és puszta kapkodást árulnának el, a könyvtáros fel van jogosítva az ilyyen 
kívánalmakat visszautasítani." Illusztrált munkák másolására esetenként engedélyt kell kérni. 

új szellemet jeleztek 1903 végén, a késedelmes kölcsönzőkhöz kiküldött felszólítások. Az új 
szellem abban mutatkozott meg, hogy ezeket a felszólításokat állásra és rangra való tekintet 
nélkül, minden „bűnös"-höz eljutatták. A másolatok szerint a városi hatalmasságokkal szemben 
sem volt kímélet és kitűnt, hogy szinte valamennyi tanácsnoknál, akadt néhány, néha tucatnyi 
értékes munka, amelyeket hónapok, sőt egyes esetekben évek óta maguknál tartottak. Bárczy 
István is, noha ő volt Kőrösy támasza a könyvtárért folyó harcok idején, kézhez kapta Kőrösy 
aláírásával az udvarias felszólítást, melyből kiderült, hogy Bárczy Frank Ignác egyik könyvén 
már 1900 márciusa óta „ült". Jutott levél a főpolgármesternek is, aki nem kevesebb, mint 20 
könyvvel tartozott. A megzavart főtisztviselők közül egyesek mosolytkeltő mentegetőzések-
kel válaszoltak. így Faller Ferenc tanácsnok többek között így magyarázkodott: „A rajtam ke-
resett könyvet nem vagyok képes bemutatni, mert arra most 7 év után már emlékezni sem 
tudok... Ha azt főjegyző koromban vétettem ki, úgy azt elnöki ügyosztályon hagytam. Keres-
tettem is ott napokon át, ... de a könyv nem található..." 

Az összefoglalás Dr. Remete László: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár története című munkája alapján készült. 



Városi nyilvános könyvtár 
2. számú fiók 

„A főváros anyagi képességeinek lehető kímélésével jó olvasmánnyal kell ellátnia azokat, 
akik a maguk gyönyörűségére, vagy okulás céljából máris olvasnak, és föl kell kelteni az olva-
sás és önművelés vágyát azokban, és bele kell vinnie a könyvet azoknak a kezébe is, akik ezt a 
szükségletet még nem ismerik." 

1911-ben ünnepelte 25 éves jubileumát a Deák Ferencz szabadkőműves Páholy, és mivel az 
államnak már akkor is kisebb gondja is nagyobb volt, mintsem könyvtárat építeni, így a fővá-
rosi Könyvtár a Páholy 20 ezer koronás adományából tudta finanszírozni 2. számú (ám mégis 
elsőként kölcsönző) könyvtárának építkezését és könyvanyagának beszerzését. (A ma sem is-
meretlen) hosszú huzavona után adta át 1913 december 27-én székács Ferenc, a Deák Ferenc 
Páholy tiszteletbeli főmestere a főváros közönségét képviselő Bárczy István polgármesternek 
az első jelentékenyebb magyar közművelődési könyvtárat. (Madzsar József, a könyvtár későb-
bi igazgatója már 1913 áprilisában megrendelte a berendezési tárgyakat, előrelátását ma sem 
lehet eléggé értékelni! Pl. Schlick-Nicholson rendszerű polcok - akárha a maiakat látnánk! -
hatalmas kölcsönző pult, különböző méretű ülőalkalmatosságok! A Páholy későbbiekben sem 
feledkezett meg kiterjeszteni gondoskodó kezeit a könyvtárra; a színes üvegablakok és újabb 
székek, valamint egy 400 darabos könyvajándék mutatja jó szándékukat.) A főváros 8000 koro-
nás támogatást nyújtott a könyvállomány kiegészítéséhez. 

1913 december 29-én nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt 3 főnyi személyzettel és 
3400 könyvvel, folyóiratokkal, napilapokkal. A könyvtár nyitva tartása - magától értetődően -
az olvasókhoz igazítottan alakult: hétköznapokon 3 és 9 óra között a felnőtteket, 3-tól 6-ig a 
gyermekeket szolgálta ki. Sőt, mi több vásár- és ünnepnapokon is üzemelt délután 3-tól 6-ig. 

Az 50 m2 alapterületű könyvtár bejárata felett a tudományt jelképező bagoly művészi 
domborműve és főváros címere volt látható. A kor legmodernebb könyvtártípusának, az an-
golszász public library mintájára szabadpolcos rendszerrel és gépelt cédulakatalógussal ren-
delkezett. 



Az első héten 996 olvasó fordult meg az Almássy téri könyvtárban, AZ első néhány hét ha-
talmas forgalmára való tekintettel néhány hétig korlátozni kellett az újonnan jelentkező köl-
csönzők felvételét! 

A korabeli sajtó által „kis bódénak" titulált intézmény az első év végére 84 898 kötet köny-
vet kölcsönzött a 3400 kötetes állományból! Ez a kis könyvtár, a „liliputi könyvtár", ahogy Gu-
lyás Pál nevezte, egy hónap alatt annyi könyvet kölcsönzött ki, mint a Kereskedelmi és ipar-
kamara könyvtára egy év alatt 1907-ben: 4106 kötetet. 

Fiúk, lányok megszelídülnek itt. A kultúra megszelídített egy városrészt. Pedig egyes 
aggódó körök azt jósolták: ez a legrosszabb vidék, nem fognak bírni ezzel a sok jasszal, csir-
kefogóval..." A „kis csirkefogók és jasszok" a második nap már maguk figyelmeztették az újon-
nan jövőket, hogy mossák mg a kezüket, mielőtt könyvet választanak. Ehhez a könyvtár még 
azt is hozzátette, hogy csak becsomagolva lehetett a könyveket elvinni, sem piszkos kezek-
nek, sem az utca porának nem estek áldozatul a kötetek. A vil. kerület az évtizedek múlásával 
sem "szelídült", s a könyvtár mindig próbált új válaszokat adni az új kérdésekre; a 80-as évek-
ben például itt sarjadt a későbbi sziget Klub drogambulanciájának magja. Ennek oka és egy-
ben hozadéka az a rock-zenei gyűjtemény, mely mind a mai napig jóval túlmutat a kerület és 
a főváros földrajzi határain. 

Az 50-es évek könyvtárlétesítő és -áthelyező szele átrepítette a könyvtárat az Almássy tér-
ről a Rottenbiller utcába. Többször alakították át, korszerűsítették, reformálták. A nagyközön-
ség hozzászokott ahhoz, hogy ez a könyvtár mindig képes megújulni, és fiókként is azt a 
technikai-gondolati nóvumot hordozni, amire csak a „nagyok" képesek. 2002-től például in-
gyenes internet-hozzáférést tudunk biztosítani a környék lakosai számára, ami ezen a környé-
ken korántsem általánosan elterjedt. 

A jelenlegi felújítást követően egyrészt számítógépes kölcsönzésre térünk át, mely által 
nemcsak saját állományunkhoz biztosítunk hozzáférést, hanem rálátásunk lesz az egész Szabó 
Ervin Könyvtárra és - az internet segítségével - az ország szinte valamennyi nagy könyvtárára. 
AZ olvasói teret megnöveltük újabb raktári helyiség hozzáadásával („ez a megoldás is arról 
tanúskodott, hogy a könyvtárt nem a könyvek megőrzésére, hanem forgalmazására szánták.") 
A belsőleg teljesen felfrissített könyvtár immár külsőségeiben is a 21. század nívójához igazo-
dik. 



RÓLUNK ÍRTAK.. 

Megújult könyvtár a VII. kerületben 

Deák Ferenc nevét viseli ezentúl a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár Rottenbiller utcai tagkönyvtára, amelynek felújított 
épületét tegnap adta át ünnepélyesen Fodor Péter főigazgató, 
Schiffer János főpolgármester-helyettes és Hunvald György, a 
kerület polgármestere. 

Fodor Péter a megnyitón elmondta: a Rottenbiller utcai a 12. 
fiókkönyvtár, amelyet a 2002-ben kezdődött rekonstrukciós 
program keretében teljesen felújítottak, modernizáltak. 

Tapasztalataik szerint a megújult könyvtárakban jelentősen 
nőtt a beiratkozott olvasók és a kölcsönzések száma, hiszen 
mindenhol arra törekednek, hogy olvasóbarát, kényelmes, a 
könyvtárakkal szemben támasztott új követeléseknek megfele-
lő intézményeket alakítsanak ki. A felújítási program ebben az 
évben is folytatódik, többek között a xil., a xill. és a XX. kerület-
ben. 



A Rottenbiller utcai intézmény tavaly június végén zárt be, és a főváros, illetve a Szabó Ervin 
Könyvtár anyagi támogatásával megkezdődtek a munkálatok. A raktárai megnyitották, így az ösz-
szes könyv szabadpolcos lesz, valamint több mint tíz négyzetméterrel kibővítették a galériát. 
Kicserélték a fűtési rendszert, szigetelték a vizesedő falakat, és természetesen megújult a belső 
tér, a bútorok, a falak is. a legnagyobb újdonság azonban mégis az, hogy áttérnek a számítógépes 
katalogizálásra és kölcsönzésre: ennek segítségével nemcsak saját állományukhoz lehet hozzáfér-
ni, hanem meg lehet nézni a Szabó Ervin Könyvtár teljes dokumentumállományát és - az internet 
segítségével - az ország valamennyi nagy könyvtárának adatbázisait is. 

/ Népszabadság • 2004. január 21. • Szerző: Serfőző Melinda / 

Nagy dobások helyett aprómunka 

...Budapest kulturális életének fejleszté-
sében a bizottsági elnök szerint „nem látvá-
nyos, egyedi nagy dobásokkal kell operálni, 
sokkal inkább a mélyebben fekvő folyamato-
kat kell menedzselni". Szerinte olyan prog-
ramokat, mint például a Budapest plázs vagy 
a tavalyi örömkoncert, nem volna szabad 
jelentős közpénzekkel támogatni. Jó példa 
viszont a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiók-
hálózatának felújítása és fejlesztése vagy az 
ország leglátogatottabb kulturális intézmé-
nyének, az állatkertnek a rekonstrukciója... . 

/ Magyar Hírlap • 2004. 01.19. • Retkes Attila / 

Szabó Ervin a „biblioplazáig" 

Az egyetemisták is ide járnak (kép: Nép-
szabadság - velledits Éva) 

Száz évvel ezelőtt, 1904-ben került a két 
kisebb könyvtárból szervezett fővárosi 
könyvtár élére Szabó Ervin, s - bár voltak 
előzmények - ekkor indult el az a folyamat, 
amelynek révén kialakult a mai, városi köz-
könyvtár. Ez már kezdettől fogva gyűjtötte 
a Budapestre vonatkozó kiadványokat, 
írott és vizuális emlékeket, amellett, hogy 
gyűjtőköre főként társadalomtudományi 
jellegű volt. Ma - a közelmúltbeli felújítás-
nak köszönhetően - világszínvonalon mű-
ködik a FSZEK, amely jóval több, mint váro-
si könyvtár, hiszen kiszolgálja az egyete-
misták tömegeit is. Főépülete naponta 
több ezer olvasót fogad (a könyvtár egy 
fiatal munkatársának megfogalmazása sze-
rint valódi „biblioplaza"). A beiratkozott 
olvasók száma közel hetvenezer. Budapest-
gyűjteménye ma önálló egységet képez, 
pótolhatatlan segítséget nyújtva a város 
történetének feltárásához. 

Fodor Péter főigazgató és munkatársai 
tegnap sajtótájékoztatón ismertették a 
centenárium ünnepi eseményeit, az új hon-
lapot és a fiókkönyvtárakban tervezett 
felújítások menetét, amelyek fővárosi és 
minisztériumi pénzből történnek. A közel-
jövőben megújul a xiv. kerületi uzsoki ut-
cai, a XI. kerületben a Karinthy Frigyes úti, 
a III. kerületben a Bajáki Elemér utcai, a xiu. 
kerültben pedig a Lehel utcai fiók. Budafo-
kon új, 1000 négyzetméter területű könyv-
tár épül az önkormányzat által adományo-
zott telken, AZ ünnepi események - kiállí-
tások, koncertek, konferenciák, szoborállí-
tások - közül a legelső Mikszáth Kálmán Az 
én kortársaim című könyvének reprint ki-
adása, melyet a Kossuth Kiadó jelentetett 
meg. Az 1904-es, eredeti kiadás a könyvtár 
egyik első beszerzése volt. Ezt ősszel egy 
Budapestet bemutató, 1856-os kiadású rep-
rintkötet közrebocsátása követi majd, év 
végére pedig elkészül a könyvtár történe : 

tét feldolgozó, háromkötetes szakmunka 
is. 

/Népszabadság • 2004. február 19. • Szerző: 
Munkatársunktól 

Felújították a XVI. Kerületi 
könyvtárat 

Holnap adják át a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár XVI. Kerületi, elújított intézményét. 

A bibliotékában csaknem húszezer kötet 
található, de az olvasók számítógépes köl-
csönzéssel hozzájuthatnak más kerületi, vagy 
a központi könyvtárban őrzött könyvekhez is 
az FSZEK Corvina néven működő könyvtári 
hálózaton keresztül. 

/ Metro • 2004. 01.13. / 



A múlt év második fe lében a hálózatfe j lesztés i program kere tében kívül-belül megújul t , 
mozgássérül tek számára is könnyen megköze l í thetővé vált a XVl/1-es könyvtár . A január 14-ei 
ünnepélyes megny i tó után olvasóinkat esztét ikusan kia lakított , barátságos környezetben fo-
gadhat juk . Legf iatalabb látogatóinkat színes, v idám gyermekkuckó vár ja , a dolgozók é le té t 
pedig új szociális helyiség könnyí t i meg. 

A tatarozást megelőző duplumosításnak és az á t rendezésnek köszönhetően új szolgáltatá-
sok is he lyet kaphattak könyvtárunkban , melyek közül a legje lentősebb az internet-hozzáférés 
- két in te rnetes gép és onl ine-katalógus áll az olvasók rendelkezésére . 

Technikai lag fe lkészül tünk a corv ina rendszerbe való belépésre , mely re február e le jén ke-
rült sor - régiónk első „corvinás" könyvtára lettünk. 

Békeyné zurawska Kamila 

Könyv és környezet 
A sashalmi Veres Péter úti könyvtárfiók 2000-ben 
megvalósult felújítása után most a rákosszentmi-
halyi könyvtárat újította fel a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár. 

A tatarozás a bútorokkai és az informatikai eszkö-
zökkel együtt közel 10 millió forintba került, hogy a 
Rákosi úton álló-öreg épületben működő kis könyv-
tár is megfeleljen az évezred elvárásainak. A könyvek 
mellett 300 videofilm. 20-féle folyóirat, DVD filmek 
és internetes kapcsolat is a látogatók rendelkezésére 
áll. A felújítás idejére az ügyfelek bármelyik másik 
könyvtárba ingyen átiratkozhattak, így a szolgáltatás 
senki számóra sem szünetelt. 

A januári átadó ünnepségen hangulatos kamara-
zene várta a vendégeket, akik meggyőződhettek arról, 
hogy a könyvtár a felújítás után valóban barátságos és 
kellemes környezetben szolgálja kulturális igényeiket. 
A fűtéskorszerűsítés, burkolatcsere, az új számítógé-
pek beszerzése, a saját kivitelezésű melegbarna búto-
rok fél év alatt készültek ei. Az eredmény magáért be-
szél. A nagyon szép, családias hangulatú könyvtár fel-
szereltségéve! és külsőségeiben is méltó a centenári-
umhoz: a Szabó Ervin Könyvtár az idén százéves. 

A megnyitón megjelent dr. Schiffer János a fővá-
ros főpolgármester-helyettese, aki elmondta, a fővá-
ros fontosnak tartja a Szabó Ervin Könyvtár szerepét, 
hiszen a Budapesten élók több mint 10 százaléka 
évente 2,6 millió alkalommal kölcsönöz kí könyvet, 
filmet, zenei felvételeket. Dr. Szabii l^ajos Mátyás, 
kerületünk polgármestere úgy fogalmazott, azért is 
örömteli ez a nap, mert a közelmúltban kerületünk-
ben a sínen innen és túl ket könyvtárat újítottak föl. E 
könyvtárak esélyegyenlőséget szolgáló szerepe vitat-
hatatlan - ezért is volt természetes az önkormányzat 

Dr. Schiffer János mellett dr. Szabó Lzy'os 
Mátyás, c-t polcok előtt Szecseí Lasztóné régió 

könyvtárigazgató hallgatja 
dr. Fodor Péter megnyitóbeszédét 

anyagi támogatása -, hiszen az internetes szolgálta-
tások. és a manapság igen drága könyvek, folyóirat-
ok beszerzése nem kevés pénzt emésztene fel. A 
megnyitón dr. Fodor Péter a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár főigazgatója is megjelent, aki örvendetes-
nek tartotta, hogy idén újra fejlődésnek indult a fővá-
rosi könyvtári rendszer, hiszen a felújítások mellett 
hosszú évek óta előszór új könyvtárépületet is nyit-
hatnak majd, igaz, nem kerületünkben. 

A kerületi önkormányzat egyébként évek óta 1.5 
millió forinttal támogatja a helyi könyvtárakat, 
amelyből fejleszthetik készletüket, vagyis új könyve-
ket, filmeket vásárolhatnak. Ez a könyvtárak vezetői 
szerint hatalmas segítség a kínálat bővítésében A 
kultúra intézményei most már csinosan, frissen és 
bőséges kínálattal állnak a rendelkezésünkre, csak a 
karunkat kell kinyújtani érte. 

XVI. Kerületi Újság • 2004. február 



Egy születésnapra 
Hetvenöt év fuvallatnyi idő a világtörténelemhez képest (mínusz ősrobbanás), viszont so-

rolhatatlan és számlálhatatlan cselekvés és történés szövevénye ha a kozmikus hozzáállást 
humanizáljuk, nota bene: könyvtárosítjuk. Megjegyzendő, hogy az Úr, megpihenvén a Terem-
tés hetedik napján, a nyolcadikon gondolkodóba esett, mi légyen azzal a töménytelen ötlet-
tel, teremtő technikával és akarattal, melyet a hatnapos munka során fölhasznált, s pihenőre 
fogva öröktől létező önmagát, nem akarta, hogy veszendőbe menjen a drága tudomány. Nem 
kívánom a szót szaporítani, de bizonyos apokrif források szerint, valahol itt keresendő a 
könyvtár „mint olyan" létrehozásának első gondolata. 

A Rákos-pataktól délnyugatra eső tájon, amit közönségesen Kőbányának neveznek, annak is 
a Budapest - Hatvan vasútvonal által szegélyezett fertályán (Kolozsvári utca 39-43.) áll egy pa-
tinásan szürke (koszos) városi bérház. Györgyi Dénes és Padányi Gulyás Jenő tervel szerint, a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank pénzéből 1928-ban épült, s emez épületnek egyik csücskében 
alakították ki mindössze 18 négyzetméteren a székesfőváros 12. számú fiókkönyvtárát. A kö-
vetkező év(tized)ekben a Kőbányai Könyvtár ötször költözött, egy-egy új állomáshely soha 
nem volt pár száz méterrel messzebbre az előzőnél. A történeti hűség kedvéért. Harmat utca, 
Liget (Zalka Máté) tér, Körösi Csorna Sándor út, Füzér utca, és végül Szent László (Pataky István) 
tér, ahol immár 29 éve működik a bibliotéka, mely egyébként - szociológiai megközelítésben 
- az Információ összegyűjtésére, tárolására, rendszerezésére és továbbadására kifundált köz-
hasznú intézmény. Hull 

Most meg kellene hatódnom, de nem visz rá a lélek. Matróna korba lépő könyvtárunk 
szemtelenül fiatal, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy még mindig vannak gyermekbetegsé-
gei. Nagyra nőtt kamasz, akinek rövidebb a polca és a költségvetése a kelleténél, aki olykor 
bámulatos teljesítményre képes és akit - ugyancsak olykor - alig lehet (lásd: Csipkerózsika) 
álmából fölverni. Aki minden új iránt érdeklődik, de szeretné megőrizni a régiből is az előre 
mutató, egy szó mint száz: úgy van múltja, hogy jövője van. 

Boldog születésnapot (12-es, X/4-es), Kőbányai Könyvtár! 
Aknay Tibor 

/ 

Beszámoló a könyvtári minőségbiztosítási 
szakmai programsorozat előadásairól 

„Ha pedig nem áll módomban, hogy szolgád legyen a bölcs, légy azon, hogy ismerősöd le-
gyen." 

(Baltasar Grácián: Az életbölcsesség kézikönyve) 

Kedves Kollégáim! 
Ezúton szeretnék beszámolni, a 2003/2004. évi könyvtári minőségbiztosítási szakmai prog-

ramsorozat keretében megtartott előadásokról. Elsőként a legutóbbi két előadásból szeret-
nék egy-egy tartalmas gondolatot visszaidézni, melyek címe: Etika a könyvtárban, Eti-
ka + én + olvasó: etika az emberi kapcsolatokban, interaktív viszonyokban, konfliktusme-
nedzsment. 

Az „etika-előadások" 2004. február 10-én, illetve február 23-án voltak a Központi Könyvtár-
ban. (itt hívom fel a figyelmet, hogy lesz még egy gyakorlati foglalkozás ebben a témában, 
ahol mintegy olvasói helyzetgyakorlatainkat értékeljük a „minőségbiztosítás" szempontjából, 
a beszélgetős foglalkozás várható időpontja: 2004. március 10-én, a délutáni órákban.) 



Az első etika előadásban urbán Kristóf Jakab etikatanár segítségével beszélgettünk arról 
pl., hogy az etikának mi a kapcsolata a könyvtárral, és milyen szerepe van a könyvtárban. 

Lásd bővebben, pár mondatban összefoglalva a hallottakat: 
Urbán Kristóf Jakab szavai szerint: 
A könyvtár, abból az alap emberi kulturális igényből született meg, hogy az embereknek 

van igényük arra, hogy olvassanak. Az etika előadások vélhetően ahhoz fognak hozzájárulni, 
hogy boldogabban dolgozhassunk, odafigyelve a szellemünk frissességére, a lelkünk egyensú-
lyára, és a helyes fizikai erőnlétünkre. 

Mivel a legtöbben az olvasószolgálatban dolgozunk, ahol közvetlen kapcsolatban állunk az 
olvasókkal, illetve alapkövetelmény a könyvtárakkal szemben az olvasócentrikusság. Az olva-
sók tisztelete, és tulajdonképpeni szolgálata a legfőbb feladatunk. Természetesen ezt a fel-
adatot csak kulturált, kiegyensúlyozott környezetben, megfelelő hozzáállással tudjuk elvé-
gezni. Ez pedig csak úgy működik, ha mi is odafigyelünk magunkra, saját állapotunkra, tehát 
ha a „bensőnkben" rendet teszünk (kezdve a rendezett külsőnktől, egészen addig míg harmó-
niát nem teremtünk önmagunkkal és a világgal). 

- Kultúrában a kultúráért: társadalmi közegben élünk, ami közösségi társadalom is, a 
könyvtár olyan térszerkezet, és egyben olyan szervezet, ami egyszerre ad teret, hogy kiszol-
gálja a helyi közösségeket, és a „globális társadalmat" is. 

Heller Ágnes véleménye szerint fejlődés csak akkor van, ha nincs negatívum a társadalom 
felé, a közjó megteremtése felé kell törekedni. 

A fejlődéshez, és visszatérve önmagunk fejlődéséhez, fejlesztéséhez rugalmasságra, jó álló-
képességre stb. van szükségünk. Mindezeknek akkor tudunk eleget tenni, ha rögzítjük értéke-
inket, ha megfogalmazzuk magunknak azokat a kritériumokat, amelyeket értéknek tekintünk 
munkavégzésünk során, és megpróbáljuk megtalálni azokat a kapaszkodókat, amelyek segít-
ségével örömet lelhetünk a munkánkban. 

A könyvtár intézményesített közösség, melyből mindenki magához mérten kíván táplál-
kozni. Az ember mivel társas lény, azaz társadalmi lény is egyszerre igényli az életéhez szük-
séges információkat, amelyek jó tárháza a könyvtár, AZ emberek viselkedését különböző 
együttélési szabályok koordinálják, amely kötöttségnek a „könyvtári magatartásban" is érvé-
nyesülnie kell. Az emberre normarendszerek, erkölcsi és jogi kötöttségek, szabályok hatnak. 

A társadalmiasulás tulajdonképpen viszonyrendszer, kölcsönös viszonyulás egymáshoz. 
Az odafigyelés első, és egyik megnyilvánulási formája a kommunikáció, amely már önma-

gában odafordulást, technika nélküli odafordulást jelent. 
Mi az ember? 
Szellemiség: gondolkodási rendszer, célkövető, felelősségvállalás, mely erkölcsi tartást 

biztosít. Etika = cselekvéstan, a következmények felmérése. 
Ficthe: Az ember az, aki harmóniában van önmagával 

= erkölcsi lénnyel kell azonosítani magam, hogy az legyek. 
Kant szerint a cselekvés mozgatórugója az ész. 

döntés 
egyén társadalom 

lelkiismeret /van-e pl. a vadonba kitett ember gyermeknek lelkiismeret?/ 
Személyiség, szubjektum fogalmak értelmezése, a két fogalom jelentésben különbsége lásd ké-

sőbbül 
Szóraktész szerint szolgálat minden, ami a közjavát szolgálja, nagy kérdés, hogy hogyan 

tudjuk ezt megtenni.? 
Az emberi méltóság érvényesülése nagyon nagy szerepet kap mind olvasói, mind könyvtá-

rosi oldalról. 
személyiségem, akkor tud igazán fejlődni, ha néha ki tudok lépni önmagamból. 



Mérlegeljük, hogy ml a cselekvésünk következménye. Mérlegelés = felelősségvállalás ego: 
Freud szerint tudományosan bebizonyított, hogy az átlagos egészséges ember szuperegoja 
ösztönösen a jóra törekszik, amelybe önmaga és mások is beletartoznak. 

Az emberi méltóság tisztelete alapkövetelmény. Miszerint minden helyzetben igyekszünk 
emberiként viselkedni. Célunk: a jó szolgálata, a jó azonban nem lehet konkrét, hiszen minden 
korban mást tartottak jónak. Szellemi szinten kell jónak lenni, figyelni kell, illetve fel kellene 
ismernünk, hogy tudok tenni másokért. (Hiszen én valószínűleg birtokában vagyok azoknak a 
késségeknek, és képességeknek, amelyek segítenek ebben.) 

Kant szerint életünkben annak a cselekedetnek van értelme, amit örömmel teszünk. 
Ehhez ésszerűségre, ugyanakkor igazságosságra van szükségünk, (igazság = szubjektív, és 
kompromisszum is.) 

Méltóság, tulajdonképpen kicsit a méltányosságból is fakad, miszerint értékelem az em-
bert, s a lehető legnagyobbra értékelem, mert ember. 

Természetesen, hogy az ember emberi környezetben, emberi körülmények között dolgoz-
hasson, ehhez szabadságra van szüksége. A könyvtárban dolgozók nagy szerencséjére a szel-
lemi szabadság beteljesítésére is szabadon vállalkozhatnak, hiszen ismerik az ezekhez szüksé-
ges forrásokat, és a könyvtár a múlt-jelen-jövő összekapcsolásával lépést tud tartani a világ-
gal. 

A 2004. február 23-ai előadás rövidített tartalmi kivonata: 

Mindenkinek és mindennek add meg, ami jár! 
Alapeszme az életünkben, mintegy alap életkövetelményként fogalmazható meg: „Az em-

ber személyi értékekben, értékeiben való kibontakoztatása a cél". :-) 
Az erkölcs az egész teremtett világra vonatkozik. 
Minden ember egy személy egy közösségen belül, válasszak magamnak egy énképet. 
Mi vagyok én? 
individum: aki, soha nem figyeli mi a rossz, csak azt figyeli, hogy neki mí a jó. 
Szubjektum: az ő élete, illetve környezete jó vagy rossz, vizsgálja, hogy neki illetve a világ-

nak mi a jó, illetve a rossz. 
Személyiség: legjobb, képes önmagáról úgy gondolkodni, hogy belehelyezkedik a közös-

ségbe Francia forradalom eszményei. 
Autonóm személyiség: független önmagától, és mástól. 
Racionalitás: ész és erkölcs 
Független, szabad. 
Félelem, Ovidius szerint „a.félelem az, ami megakadályozza azt, hogy nagy tetteket hajtsak 

végre". 
Jó emberkép: minek fogom látni magamat és társaimat. 
„senki semmiért nem felelős" 
az nem autonóm, aki nem visel személyiséget 
Az az én felebarátom, akinek itt és most szüksége van valamire, és én megadom ne-

ki 
Heidegger: keresztül húzott ember 
Szellem, lélek, test 
A szeretet is 2 dimenziós rendszer. 
Az igazi szeretet szellemi termék, jót akarok másoknak. A szellem teljesen emberi. 



Létezem: nemcsak öntudat, hanem az, hogy van akaratom. 
Az erkölcs, a jó akarása. 
Az életünk a humanitás szintjén működjön. 
léthiány: az emberkép döntő fontosságú 
pozitív emberkép 
feladatunk: hogy a hiánylényből teljes emberré váljunk, a józanész segítségével 
- belső erkölcsi fejlődés folytán fejlődjön. 

Az ember képes fejlődni. 
A célkövetés csak emberi tulajdonság, 
eszközök: gyümölcseiben ismerhető meg az ember 
Jóra irányítom a szeretetemet, és az akaratomat. 
4 alapvető erény: okosság, igazságosság, lelkierő, mértékletesség 
3 vallásos erény: hit, remény, szeretet 
okosság: ésszerűen cselekszünk 
igazságosság: tényszerű, valódi, a tények szerint fogok cselekedni, az akkori isme-

reteink szerint, annak megfelelően cselekszem 
méltányosság: tényeket (szubjektív) egyéni értékítéleteket is beemelek a döntése-

imbe, akár szociálisan is 
aranyközép elve: ugyanolyan messze állok mástól, mint magamtól 
mértékletesség: Arisztotelész középút, semmit sem viszek túlzásba 
SZERETET: KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT A JÓRA 
cél: NORMÁLIS, ÉLHETŐ ÉLET! 
SZELLEMI EVOLÚCIÓ! 
REMÉNY: szellemi szinten vagyunk, nincs mögötte tény, azért remény 
civilizáció: 
civitas: polgári jólét, létünk jobbá tétele, minőségi élet 
MINŐSÉGI EMBERI ÉLET! 
határt kell szabni magunknak 
Sajnos ma embertelen irányba tolódik el a lét, pl. túl sok tárgyat halmozunk fel, emberhez 

mérten túl gyorsan éljük az életünket. Nem mindig adjuk meg mindazt, ami megjár a tes-
tünknek, a lelkünknek. Környezetemben már oda kell figyelni, hogy ez már nem az emberi 
méltóság szintjét szolgálja. 

KULTÚRA: a szellemi színvonalon létezik 
A teljességet meg lehet közelíteni, ez a cél. Próbálom a léthiányt töltögetni. 
Reményeik: NE hagyjátok a templomot, és az iskolát! 
Egész életünk iskola. Szellemi szinten: benne van a vallás, maga fölött egy abszolútumot 

létrehoz. 
Nem lehet engedni, hogy bármelyik szint csorbuljon. 
civilizáció: első két szinten teszem a dolgomat, 3. szint: kultúra, ebből nem szabad engedni. 
Könyvtár: egy szervezet 
hiánylények vagyunk, mi határozzuk meg a céljainkat 



tudom-e, akarom-e tenni? 
Neveltetés: akarat nélkül semmi sem megy 
/Negatív: minden azért mozog, hogy az akaratot gyengítsék/ 
kis cél: és én azt megpróbálom betartani 
akaratnyilvánítás 
könyvtári pálya: küldetés, szolgáltatás 
siker útja: nemes célt követek az emberekkei kölcsönhatásban 
Az ember közösségi lény. 
Ha én mint személyiség sérül, ugyanolyan rossz, mintha a társadalom sérülne. 
Mindennek az embert kell szolgálnia! 
Felülemelkedem önmagamon, és szolgálok nemesedem 
KÖNYVTÁR ÁLTALÁNOS CÉLJA: mit adtam a közösségnek 
Adni kell, akkor kap viszont 
HOZZÁÁLLÁS! 
Önnevelés: 
- jó vezető 
konfliktus 
ahol emberek vannak, ott mindig van konfliktus, a konfliktus 
olvasó célja: emberi környezet 
kommunikáció: odafordulás a kommunikáció 
kompromisszumok 
mindkét fél szempontjait megfigyelem 
együttműködés 
közösség 
Ami az interneten működik azt ellenőrizni kell. 
Ez nem helyettesítheti a kultúrát. 
Elsődleges az olvasó! 
Olvasó 
Szeretet: kilépek önmagamból, odafigyelek másokra 
A könyvtáros munkámban megpróbálok teljes ember lenni! 
Kötelesség magam, és mások felé. 
Értelmiségi munka: képes vagyok lelkileg arra, hogy felmérjem a helyzetet, és dip-

lomatikusan tudjak bánni emberekkel, azért kell, a diplomatikusság, hogy lehetőleg 
senkit se bántsak meg. 

szolgálat mint hivatás 
építés - boldogít 
Önvédekezés, hogyan tudom magam regenerálni 
Eszmei cél: azokat összeterelni, akiknek van még igény, hogy kulturálódjanak 
Motiváció: segít, hogy ne fáradjak el, illetve abban, hogy értelmét érezzem a mun-

kámnak, hogy boldog legyek, (persze a bányamunkát nem lehet megspórolni) 



Nekem kell megtalálni, azt, hogy mi mozgósít a jóra! 
„OPPÁÉRZÉS", rácsodálkozás 
Esetlegesen így könnyebben megy a munka. 
Minden ember lehet alkotó, főleg az emberi kapcsolatokban. 
Feladat- és célorientáltnak kell lenni. 
Döntés: a jó mellett, és önmagunk mellett. 

Kolonics Tünde 
könyvtáros 

Mexikói kavalkád 

Télvíz idején - mikor máskor... - a Lő-
rinci Nagykönyvtárban vérpezsdítő latin 
hangulattal Mexikói Napot rendeztünk. 
Hagyományteremtésnek szántuk ezt a 
programot, szeretnénk olvasóinknak be-
mutatni egy-egy egzotikus ország kultú-
ráját - ahogyan mi látjuk. 

A január 16-i rendezvénysorozatra ér-
kező látogatókat mexikói dekoráció fo-
gadta, melyet kalandos körülmények kö-
zött szereztünk be a Mexikói Nagykövet-
ség munkatársaitól, olvasóinktól és a Me-
xikói Baráti Kör tagjaitól. Saját tárgyaink-
kal is hozzájárultunk a forró hangulat 
megteremtéséhez: Tündi kisfiától kérte 
kölcsön kaktuszgyűjteménye legféltet-
tebb darabjait, többen is vadásztunk a piacon mexikóban őshonos gyümölcsök-zöldségek után 
melyekből bőségtálat készítettünk. Magunk is díszbe öltöztünk, gyerekkönyvtárosunk saját bati-
kolású kendővel örvendeztetett mg bennünket, melynek narancsos színe vidámságot sugárzott. A 
jó hangulatot megalapozta az autentikus népzene mely táncra csábított olvasót és könyvtárost 
egyaránt. Az eredeti arabica kávé illata ötvözve a kiállított Tequila látványával még a legfáradtabb 
látogatóinkat is felfrissítette. A nap folyamán több kézművesprogramon vehettek részt az idelá-
togató gyerekek (szövés, ékszerkészítés), melyhez az anyukák is előszeretettel csatlakoztak. A 
könyvtár kamaragalériája, a Galéria 18 Konkoly-Thege György Közép- és Dél-Amerikát (Mexikótól 
Galapagosig) idéző fotókiállítását mutatta be. A fő attrakciót azonban a délutáni gasztronómiai 
bemutató jelentette, melyen a jólismert tortilla-tól a kakaós csirkéig, a karamellás sült banántól a 

mexikói fánkig számtalan szokatlan ízzel ismerkedhetett meg a szép-
számú érdeklődő - a főszakács, Kovács Péter pedig nem győzött vá-
laszolni a receptek titkát firtató kérdésekre. A kóstoló „szünetében" 
ipach Ildikó, a TIT előadója, a zsúfolásig megtelt előadóteremben 
mexikói útibeszámolót tartott, számtalan dia bemutatásával színe-
sítve mondandóját. 

A számtalan érdeklődő kérdésre: mikor lesz folytatás... - annyit 
ígérhetünk: ősszel India következik! Addig is visszaidézendő a nap 
hangulatát megosztjuk veletek a Tortilla receptjét: 

Hozzávalók: 30 dkg finomliszt, 30 dkg kukoricaliszt, 2 evőkanál 
étolaj, só, bors, víz. A töltelékhez: • 40 dkg daráithús, kukorica, 
vörösbabkonzerv, 1 tasak chili con carne, paradicsom, paprika, 
uborka, hagyma, sajt, virsli. 



Elkészítése: a hozzávalókból sűrű palacslntatésztát készítünk, majd 20 percet állni hagyjuk. 
Utána palacsintasütőben kisütjük. Tölteléknek összedarabolunk paradicsomot, paprikát, uborkát, 
hagymát és virslit. A daráithúst forró zsiradékon megpirítjuk, a tasakos chili con carnét elkészít-
jük, majd a hússal, a babkonzervvel és a kukoricával összekeverjük. A kisült tortillát megtöltjük a 
hozzávalókkal, és egy kis reszelt sajttal. Mikrohullámú sütőben 2 percig melegítjük. Mindehhez 
ajánljuk a Salsa Ranchera (mexikói szósz)-t. 

Hozzávalók: 4 db darabolt paradicsom, 1 darabolt hagyma, 2 db darabolt paprika, 1 csokor 
petrezselyemzöld összevágva, 1 Va evőkanál citromlé, 2 gerezd fokhagyma, % kávéskanál őrölt 
kömény, % kávéskanál oregánó, ízlés szerint só. 

Elkészítése: keverjük össze a hozzávalókat, ezután hagyjuk állni a hűtőben néhány óráig, hogy 
az ízek összeérjenek. Légmentes tárolóedényben tartsuk. Adhatunk még hozzá 3 dl paradicsom-
szószt is. 

MNM - MLK 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 

Az intézmény Szakszervezeti Bizottsága az elmúlt választási időszak alatt: 
- igyekezett a dolgozók érdekében a legjobb tárgyalási pozíciót kihasználni, a tárgyalá-
sok alatt, a döntéseknél a fő szempont mindig az volt, mi a legkedvezőbb, vagy a leg-
több embert érintő kérdés, nem a konfrontációt, hanem a megegyezést szorgalmaztuk; 
- részt vettünk a szakmát, a könyvtár jövőjét érintő, meghatározó kérdések tárgyalása-
in, sokszor magunk kezdeményeztük ezeket a tárgyalásokat, az utóbbi három évben a 
Közalkalmazotti Tanács tagjaival együtt tárgyaltunk az intézmény vezetésével; 
- részt vettünk a Központi Könyvtárat, illetve a Régiókat érintő pályázatok elbírálási 
munkacsoportjaiban; 
- részesei voltunk a különböző helyi szabályzatok megalkotásában, véleményeztük a je-
lentéseket, munkaterveket; 
- minden évben, minden szakszervezeti tagunkra élet és balesetbiztosítást kötöttünk, 
segélyeztünk, segítettünk; 
- a KKDSZ képviseletében részt vettem a Fővárosi önkormányzat Kulturális Bizottsági 
ülésein. 

Mindezt társadalmi munkában, sokszor a szabadidőnk terhére tettük, mert úgy gondoltuk 
ezért választottak meg minket. 

2003-ban elkészítettük az intézet új korszerű Kollektív szerződését, amit többször átbeszél-
tünk a munkavállalókkal. A realitás talaján igyekeztünk minden javaslatot megjeleníteni ben-
ne. A végső változatot jogásszal nézettük át. örömmel jelenthetem, hogy amit vállaltunk el-
végeztük. A választások utáni legitim Szakszervezeti Bizottság feladata lesz a tavasz folyamán 
a tárgyalásokat lefolytatni az intézményvezetéssel, és közzétenni azt a dolgozók részére. 

A tisztelt választóknak jó munkát, bölcs döntést kívánok! 

Az SZB. nevében: Hucskóné Kovács Mária 



Rákóczi-vetélkedő a könyvtárban 
Lapunk hasábjain is olvashatták a kerületi diákok a Böszörményi úti Szabó Ervin Könyvtár 

felhívásait a Rákóczi-szabadságharc történetéről szóló vetélkedősorozatról . Az „istennel a ha-
záért és a szabadságért" címmel rendezett programsorozatban a Hegyvidéki iskolák tanulói 
vehettek részt. A négy forduló a legkülönfélébb aspektusból foglalkozott a történelmi ese-
ménnyel, sokféle feladat várt a szorgos diákokra: szellemi totó, történelmi, irodalmi, zenei 
kérdések, vaktérképen csaták, események bejelölése, haditudósítás írása egy megtörtént csa-
táról, illetve címerek, zászlók rekonstruálása. 

A vetélkedősorozat eredményhirdetését , valamint az emléklapok és díjak átadását október 
16-án tartották a gyerekek rajzaival kidekorált Böszörményi úti gyerekkönyvtárban. Az igen 
szép számban megjelent gyerek-sereget Szatmári istvánné könyvtárvezető és Gerebenné Tóth 
Éva gyerekkönyvtáros köszöntötte. Mint elmondták, fontosnak gondolták, hogy megemlékez-
zenek a történelmi eseményről, s ehhez a játékos vetélkedő formáját választották. Nagy 
örömmel vágtak neki a szervezésnek, melyben az iskolák könyvtáros tanárai voltak segítsé-
gükre kitűnő együttműködésükkel. A résztvevő diákoknak megköszönték a munkát, a kutako-
dást és a leadott anyagokat. 

A teljesség igénye nélkül álljon itt néhány nyertes tanuló neve. A legjobb haditudósítást 
Gábor József Levente készítette, a legjobb csataillusztrációt Cserny Katalin, zászló- és címer-
rajzolásban Beökönyi Viktor jeleskedett , AZ egyes fordulók illetve feladatok nyertesei: Bander 
Ferenc, Csernus veronika, Kérészy Bence, Kriskó Ágnes, Szemerics Nikolett és Tarpataky Do-
rottya. A nyertesek az emléklapon kívül ajándékkönyveket vehettek át, melyeket a kerületi » 
önkormányzat ajánlott fel. 

Hogy milyen sikere volt a vetélkedősorozatnak és a szervezésnek, azt egy - az eredmény-
hirdetés napján a könyvtárosoknak küldött - levél foglalja össze legjobban: 

„Kedves Ágnes! 
valamennyi díjazatlan, a Rákóczi vetélkedőn résztvett , zugligeti diák nevében, zugligeti di-

ák nevében szeretném megköszönni a FSZEK xil. kerületi könyvtárai valamennyi munkatársá-
nak (különösen Gerebenné Tóth Évának és önnek), hogy ezt a mai napot ilyen örömtelivé tet-
ték. 



Köszönjük a sok törődést és figyelmet, amit a verseny során az önök részéről tapasztal-
tunk. Ezekből az apró sikerekből épülünk fel és szerzünk a későbbiek során hasznosítható ta-
pasztalatokat. Jókedvre derülünk és várjuk az újabb kihívásokat! Köszönjük az elismerést és 
gratulálunk önöknek! 

üdvözlettel: a zugligeti Általános iskola Könyvtár (Pretz György könyvtárostanár)". 

Hámory Zsófia 

Szeretettel várjuk szakmai 
programsorozatunk következő 

előadására... 

SZPONZORÁCIÓ A KULTURÁLIS 
INTÉZMÉNYRENDSZER 

TERÜLETÉN 

meghívott vendégünk 

Dr. BÍRÓ PÉTER 

a Siemens Rt. stratégiai- és 
kommunikációs igazgatója 

az előadás ideje 

2004. március 17., szerda, 
10 óra 

az előadást kötetlen vélemény- és 
tapasztalatcsere követi 

FSZEK - Lőrinci Nagykönyvtár 
1183 Thököly út 5. 

291 2575 - fszekl803@fszek.hu 

Kedves Kollégánk! 

Ugy gondoljuk, hogy intézményünk 
fennállásának centenáriumát 

érdemes felhasználni arra is, hogy 
aktuális szakmai kérdésekben 

tájékozódási pontokat keressünk. 

2004-ben így havonta egyszer 
összejövetelt rendezünk, melyen a 

szakma érdekes és izgalmas 
kérdéseit igyekszünk körbejárni 

meghívott előadóink segítségével. 

Az egyes előadásokat szeretnénk ha 
tapasztalatcsere követné, mert úgy 

gondoljuk van mit és érdemes 
egymástól tanulnunk... 

így az új kihívásoknak, használói 
igényeknek megfelelni, sőt elébe 
menni biztosan könnyebb lesz a 

következő száz évben is... 

mailto:fszekl803@fszek.hu


Szalai Richárdné 
1 9 2 2 - 2 0 0 3 

ismét elment egy régi könyvtáros. Nemrég még együtt ünnepeltünk a Könyvtárosok Nap-
ján, beszélgettünk a könyvtárról, a könyvtárak jövőjéről, ismerősökről, és már nincs közöt-
tünk. 

Több évtizedet töltött a máriaremetei ii/1-es könyvtárban, innen is ment nyugdíjba, de 
még évekig - szinte naponta - visszajárt az olvasókhoz, a „Ház" dolgozóihoz, könyvért. Hihe-
tetlen vitalitása elfeledtette velünk korát. Mindenhol ott akart lenni, mindenről és mindenki- • 
ről tudni akart, része akart lenni életünknek, problémáinknak, és meg akarta osztani velünk 
saját problémáit is. Ott volt minden összejövetelünkön akármikor és akárhol tartottuk is. 

Hiányozni fog kedvessége, figyelmessége, jó kedélye. Nélküle már nem olyanok lesznek 
hétköznapjaink, ünnepeink, mint korábban. Rövid betegségéről nem sokat érzékeltünk, így 
már végérvényesen mosolygós, mindig vidám arca marad meg emlékezetünkben 

A szerkesztőség a továbbiakban az alábbi e-mail 
c ímen is vár ja a cikkeket, ojvasói észrevételeket : 

khirado@freemail.hu 
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