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SZEMLE

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve XX. 
1981-1982. (Szerk. GÁL Györgyné) Bp., FSZEK, 
1985. 104, XII p. (A fővárosi könyvtár évkönyve 32.)

Jó ideje megszokhattuk már, hogy a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár sokirányú tevékenységéről szóló 
tudósításokra érdemes figyelni, hiszen a különböző 
publikációk, beszámolók nemcsak a könyvtár életébe 
engednek bepillantást, hanem az ottani műhelytapasz
talatok, különféle kezdeményezések a könyvtári gya
korlatban jól hasznosíthatók. Megfelel a várakozásnak 
az 1981-82. évekről tudósító FSZEK Évkönyv is, 
számot adva a könyvtár széles körű közművelődési 
vállalkozásairól, nemzetközi kapcsolatairól, tudomá
nyos és szakmai munkájáról.

A tanulmányok sorát az INTAMEL -  a Nagyvárosi Könyvtárak Nemzetközi Szövet
sége -  1981-es közgyűléséről adott tájékoztató nyitja meg Kiss Jenő tollából. Az esemény 
jelentőségét nemcsak az adta, hogy első ízben rendeztek szocialista országban INTAMEL 
közgyűlést, hanem kettős haszna is, a sikeres rendezés-szervezés a könyvtár szakmai 
tekintélyét tovább növelte, a tanulságok pedig a mindennapi munkához adtak további 
muníciót.

A könyvtári munka egy egészen más területéről szól Kiinda Mária tanulmánya. 
Közel két évtizedes következetes feltáró munka eredményeképpen a FSZEK ősnyomtat
ványairól sikerült átfogó képet alkotni. A FSZEK 1982-ben 52 féle ősnyomtatványt 
(56 példányban) és 930 XVI. századbeli nyomtatványt őrzött, régi magyarországi nyom
tatványaik számát pedig mintegy 2700-ra becsülik. A tanulmány fontos része az áttekintő 
jegyzék, mely a könyvtárban található, 1712 előtt megjelent kötetekről ad számot (97 mű, 
107 példányban).

H. Takács Éva írása a FSZEK 3. számú kerületi könyvtárának kialakításáról és mű
ködési tapasztalatairól tudósít. Az előkészítő munka gondjai: az állomány kialakítása, a 
munkaszervezet kimunkálása és a kapcsolatrendszer kiépítése számos ponton inkább 
tipikusnak, semmint egyedinek értékelhető.

A középiskolások körében végzett rétegmunka módszertani kérdései ugyancsak fog
lalkoztatják valamennyi közművelődési könyvtárat. A budapesti 22-es könyvtár tapaszta
latairól Téchy Tünde számol be. Az általa ismertetett műfajok -  a rétegmunka keretei -  
általánosságban ismertek. Az adott keretek között azonban számos jó ötlettel gyarapítja 
az írás e fontos munkaterület „fegyvertárát ’.
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Bíró Ferenc tanulmánya szintén aktuális könyvtári feladathoz szolgáltat adalékot a 
FSZEK hálózat vizuális gyűjteményei ismertetésével. Az összegezésben megfogalmazott 
megállapításaival egyetérthetünk. Nemcsak az av dokumentumok beépítésének szükséges
ségét hangsúlyozza, hanem figyelmeztet a nem-könyv formájú dokumentumok tárolási 
szükségleteire is az új könyvtárak tervezése során, és e dokumentumok használatának ha
tékonyabb módszereit, valamint könyvtárközi kölcsönzésük megszervezését szorgalmazza.

A zenei ismeretterjesztő munkáról, a Bartók és Kodály centenárium alkalmából ren
dezett színes programokról Fasang Márta írása zárja a tanulmányok sorát.

A szerteágazó, sokszínű tevékenység tárgyszerű, statisztikai apparátussal alátámasz
to tt összefoglalója az 1981-82-es évekről szóló könyvtári jelentés. Különböző fejezetei
ben egy mindig megújulásra törekvő és megújulni képes, dinamikus szervezet életének 
gondjai, és figyelemre méltó eredményei tükröződnek. Bizonyára nem véletlen, hanem 
céltudatos, következetes munka eredménye, hogy a tárgyalt időszakban a FSZEK-ban 
nőtt az olvasók száma, az igénybe vett dokumentumok mennyisége, és intenzívebbé vált 
a helybenhasználat. A jelentés örvendetes megállapítása, hogy a VI. ötéves terv első két 
évében nemcsak az alapellátás színvonalát sikerült megőrizni, hanem a szolgáltatások fej
lesztésével, új egységek bekapcsolásával néhány területen fejlődésről is számot adhatnak.

Befejezésül említésre méltó az évkönyv gazdag adattári része, egyebek közt a Buda
pest gyűjtemény munkásmozgalmi vonatkozású grafikai plakátgyűjteményének új szerze
ményeivel, a FSZEK munkáját regisztráló cikkbibliográfiával, a dolgozók intézményen 
kívüli szakmai tudományos és társadalmi munkásságának ismertetésével.

Az átgondolt szerkesztést dicséri, hogy az írásokat a tárgyra vonatkozó informatív 
értékű mellékletek és képanyag egészíti ki.
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