
SZAKSZERVEZETIHÍRADÓ
1958, julius 25*

A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSiff ÜLÉSÉNEK ANYAGÍBÓL,

Jul, 16—án az SZB ülést tartott, melyen megvitatta és elfogad
ta az eled félévi munkaterv végrehajtásáról széló "beszámolót és 
a második félévi munkátérvét,

A MUNKATERV fé vonásaiban és nagy réézt részleteiben is a leg
utóbbi taggyűlés határozatában adva van, Tekintettel arra, hogy 
ezt minden szakszervezeti tag megkapta, megvitatásában és elfoga
dásában részt ve.tt, a munkatervnek osak azokat a lényegesebb fel
adatait ismertetjük, melyek ebben nem szerepeltek.

Az SEB többek között elhatározta, hogy a könyvtár életével és 
működésével kapcsolatos kérdésekről a dolgozók részére negyedéven
ként egy alkalommal konzultációt szervez, A konzultációra az in
tézetvezetés, a pártszervezet, a gazdasági vezetés és a szakszer
vezet felelés képviselőit egyaránt meghívja, hogy a dolgozók a 
nyilvánosság előtt kaphassanak választ az előzetesen feltett kér
déseikre.

Szerepel a munkatervben a szooiálís .munkabizottságon belül egy 5 tagú NOTANÁCS létrehozása is, A Nőtanács elsődleges feladata a 
dolgozó nők, elsősorban a családanyák sajátos problémáinak felve
tése, valamint a megoldásukban való tevékeny közreműködés lenne,

A jövőben kis háziünnepségek keretében szeretnénk köszönteni 
azokat a dolgozóinkat, akik 25 éves szolgálatuk határához érkeztek 
Ennek az ünnepségeknek keretében tervezzük a jubileumi jutalmak 
átadását is.

Rendszeressé akarja az SZB tenni a bizalmi értekezleteket, és 
általában az eddiginél sokkal több gondot kivan fordítani a bizal
miak munkájának segítésére. Úgy véljük ugyanis, hogy most elsősor
ban a bizalmiak munkáján múlik, mennyire lesz hatékony egész szak
szervezeti munkánk.

I, évfolyam 5r6, szám.

MIT KÉPVISEL A BIZALMI ÉS MIT NEM?

A szakszervezeti bizalmi képviseli a csoportjába tartozó dolgozókat és 
szükség esetén eljár érdekükben, Ez azonban nem jelentheti azt, hogy abíUrül 
QtfLmtev <5s a szakszervezetnek hivatalból minden igényt képviselnie kell,

Tiit képvisel tehát a bizalmi?
Képviseli a szakszervezet nevében a dolgozók minden jogos igényét, amint 

Szakszervezeti Bizottságunk is a dolgozók jogainak védelmében következete
sen kiván harcolni szocialista államunk törvényeinek, rendelkezéseinek, 
a Munka Törvénykönyvében foglaltak érvényesítéséért..
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Mirdfczt egy megtörtént esettel kapcsolatosan tartotttik szükségesnek el
mondani ...

Intézetünk egyik osztályának dolgozója v SZ. Te fizetés javítást kért. A bár— 
felelőshöz eljuttatott kérését - úgy véljük helytelenül — osztálya is támo
gatta annak idejénf nyilván azzal a gondolattal, hogy a fizetésjavítás ösz
tönözni fogja jobb munkára,, így'Ígéretet is tettünk, hogy a legközelebbi bér
korrekciónál kérését támogatjuk, Miután később kiderült, hogy munkája — eny
hén sz'lva - sok kívánnivalót hagy maga után és a bérkorrekciónál csak egy 
igen jel dolgozó munkatársa rovására lehetett volna-neki fizetésjavitást ad
ni, -a Bzakszorvezet elállótt ügyének támogatásától. Amikor erre SzaT,kije
lentette, hogy a meg nem javított fizetésért még úgy sem érdemes dolgozni, 
mint élűig ( bár az is igen hiányos volt, dolgozótársai szerint is ) azt kí
vánta bizalmijától, hogy helyeselje álláspontját és támogassa azt,

Ő fel volt háborodva, mi pedig helyeseljük, hogy bizalmija D—né elvtárs
nő nyiltan megmondotta és mogmagyará'zta neki,'hogy ilyen magatartást nem 
helyeselhet és méltánytalan ügyet nem támogat„

Rövid tanulságul* Következetesen harcolnunk kell a dolgozók jogaiért, sé
relmeik elintézéséért, 'Ennek meg is van a lehetősége, De ha megvizsgálva egy 
kérdést bebizonyosodik, hogy valamelyik dolgozótársunknak nincs igaza - ő- 
8Zintén és barátian meg kell magyarázni neki, hogy miért nem képviselhet
jük ügyét. Ezt akkor is meg kell tennünk, ha esetleg "népszerűbb " és,,könnyobb 
lenne kitérni az igazság nyílt, megmondása elől.

Tudjuk, hogy ez nehéz dolog. Pedig nagy szükség van rá, különösön most.,
|Fem egy esetben fordulhat elő az átszervezés során, hogy egy—egy egyébként 
rendes, más munkahelyen bizonyára jól dolgozó munkatársunk az uj szempontok 
szerint kialakított munkára nem. alkalmas vagy más arra jobban alkalmas és áthelyezésre kerül, viszont önmaga nem l’átja be, hiszen önmagunkkal szemben 
többá-kevésbé elfogultak vagyunk,

A bizalmiak próbálják meg ezt a " nehéz dolgot ", A vezetőket pedig kér
jük., fcogy az adminisztratív eszközök mellett beszéljék meg az érintettekkel 
is egyenesen és Őszintén intézkedésüket, A szakszervezet — kérve v, kéret
lenül — Őrködjön, hogy a dolgozók'joga és igazságérzeto ne csorbuljon, Har- 
ooljon a dolgozók érdekében, de ugyanúgy a közösség érdekéért is, ha azzal 
szemben akarná a dolgozó a maga egyéni érdekét, vagy vélt sérelmét érvénye
síteni „

MÉG EGYS^R AZ U JI TÓMOZGALOÍffiÓL.*
Mint múlt szánunkban közöltük, az intézet kollégiuma megtárgyalta a könyv— 

tárxmkban folyó újítói munka kérdéseit, A kollégium határozata alapján az 
intézet újítási felelőse BEHECZKY LÁSZLÓ lett. Alábbiakban közöljük az újí
tási előadó fölhívását*

" Szeretném néhány szóval ismertetni az intézet ujitási mozgalmának cél
kitűzés el t ős az ujitások elbírálásának uj gyakorlatát.,

Könyvtárunk sok és súlyos problémával küzd s özek megoldásához az intézet- 
vezetőség nemcsak igényli, hanem el is várja a könyvtárosok aktív segítségét. 
Az intézeti, ujiié-nozgalom fellendítéséhez a könyvtár vezetősége és a oaak- 
ezervcae* megad minden lehető tár-aga fást, így, gondoskodik az elfogadott újí
tások díjazásáról és azoknak a könyvtári munkába való bevezetéséről is.

Különcségefc kívánunk tenni — a legújabb kormányrendelet értelmében — vajon 
a javatlat a javaslattevőnek mteur'köré bői folyó kötelessége, ötlet vagy újí
tás—o? Ezzel az uóítási javaslatok minőségi javulását szeretnénk el6r.nl és 
az uji lók figyelmét a fontosabb problémákra irányítani,, ( Ez termo szói éren



aem jelenti a jól felhasználható ötletek elevo elvetését,,)
Aj3 újítást javaslatok elbírálására a következő gyakorlatot vezetjük he*
10 Az újítási előadó az általa elbírált és javasolt' újításokat megtár

gyalja a szakszervezet szakmai munkabizottságával,,
2C A szakmai munkabizottság által is javasolt újításokat az újítási 

előadó az intézet kollégiuma ólé terjeszti,,
3o & kollégium által elfogadott ujitások kormányrendeletben megszabott 

díjazásáról és a könyvtári munkában való alkalmazásáról az intézet- 
vezetés gondoskodik,,
így a pontosan kidolgozott és írásban rögzítettv esetleges mellék
let ekkel is ellátott újításokat, ötleteket minél nagyobb számban 
várja az újítási előadó* BERECZKY LÁSZLÓ,

K ő Jí I V I 1 -U 3 K ÉLETÉBŐL
AZ OSZK KOLLÉGIUMOMÉ ÜLÉSÉRŐL JELENTJÜK*

Az OSZK kollégiuma jul0 3—i ül^pén úgy határozott, hogy a 
Szakszervezeti Híradóban rendszeresen tájékoztatni kell a 
könyvtár dolgozóit a kollégium által tárgyalt mindéit, a 
könyvtár munkájával kapcsolatos közérdekű kérdésről,,

Az OSZK kollégiuma — a most szerkesztett szervezeti szabályzatunk sze
rint — ef főigazgató szakmai ‘tanácsadó testülebe, Tagjai* a főigazgatóho- 
lyettes, a főosztályvezetők, azok helyettesei ős a gazdasági vezető, A 
kollégiumi értekezleten részt"vesz a pártszervezet titkára és a szakszer
vezet elnöke is,

A kollégium ez év márciusától működik és eddigi ülésein sok olyan kér
déssel foglalkozott, melyek alapvető, de eddig megnyugtatóan meg nem ol
dott kérdései volt könyvtárunknak0

Legutóbbi ülésén is 5 ilyen kérdés került tárgyaIáura, részben a ké
sőbbi tárgyalást előkészítő jelleggel, részben már befejezett formában,.

Előkészítő jelleggel tárgyalta meg a kollégium a KÖ2JYVTÍRÜNK GYŰJTŐ
KÖRÉRE vonatkozó referátumot, A referátum alapján meghatározta azokat az 
alapélveket' melyek a gyűjtőkörre vonatkozó szabályzat összeállításához 
szükségés eke,

Ezzel kapcsolatosan részletesebben foglalkozott* 10 A szabályzatba fog
lalandó egyes gyűjtőköri kérdésekkel ( pici* a Hungarika fogalmának s a 
Hungarika tanulmányozásához szükséges irodalom meghatározásávali az olvasó- 
szolgálatban és a tudományos caunk áh oz szükséges Segédkönyvek, kézikönyvek 
körüli tárolásával, btb<>) 20 A centralizált ill0 decentralizált szerzemé
nyezés kérdésével, 30 A külföldi beszerzés kérdéseivel,

A ?0 ponttal kapcsolatosan clvben a korlátozottan centralizált szerzo- 
ményezes mellett döntött, mely szerint a gyarapítás technikai és ügyvite
li részét a szerzemény! osztály végzi,, A folyóiratok és hírlapok beszer
zését továbbra is a'Hírlaptár végzi, do perspektíváidsan' elfogadhatónak 
tartotta annak visszatelepítését a szerzemény! osztályra.

Végleges forróiban tárgyalták nog a KÖTBlE3PÉLDÁtfISZŰLGÍLTATÁS-ról szóló 
uj rondele t.tervező tót, melyet o.z IfM könyvtári osztályához terjesztenek fel 
további o1járáeraö

Az v$ tervezet a régihez képes* több módosítást tartalmaz. Kitörj*jzíí
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a kötelespéldányszolgáltatást a hanglemezekre, oktató filmekre'és az olyan 
sajtótermékekre is, melyek eddig nem szerepeltek a rendeletben, valamint 
a belföldi terjesztésre átvett, külföldön kiadott magyar nyelvű kiadványokra. 
Észszerű módon szabályozza a kötelespéldányesolgáltatások számát és gondos
kodik arról, hogy a megyei könyvtárak megkapják a megyéjük területén elő
állított kiadványokat.

Hasonlóképpen végleges formában fogadta el a kollégium a könyvtár uj 
SZERVEZETI SZABÁLYZATÁT, melyet a kollégium már előzetesen'megtárgyalt és 
most az MM könyvtár osztályra terjesztett fel jóváhagyásra.

Szakszervezetünk örömmel számol be a kollégium anyagának közérdokll kér
déseiről, mert úgy véli: az is egy eszköz arra, hogy a könyvtár dolgozói 
tájékoztatást kapjankk egyre inkább kibontakozó uj életünk dolgairól,Re 
eszköz talán arra is, hogy kitárva a kollégium ablakait szétoszlassa mindazt, 
amit gyakran a nem ismerés,de nem egy esetben a rosszindulat akart szőni a 
kollégium munkája köré,

KÖNYVTÁRUNK átszervezésének nyomában.

Az utóbbi hónapok során mélyreható átalakulások mentek és mennek végbe 
könyvtárunkban. Ha nem is minden zökkenő nélkül, kezd kialakulni a könyv
tár uj szervezető és válik a munka egyro szervezettebbé és hatékonyabbá,
Ezt mutatta többék között a legutóbbi osztályértekezletek anyaga is,ahol 
még követni is nehéz volt azt a sokoldálu és alapos munkát, melyet az in
tézet kollégiuma végzett. Mi úgy látjuk: az átszervezés fő iránya, valamint 
az eddig hozott gyakorlati intézkedések helyesek, és lehetővé teszik', hogy 
a könyvtár valóban betölthesse azt a szerepet, melyre hely© kijelöli. Re 
van egy veszély, melyre — úgy véljük — már most fel kell hivni a figyelmet.

Nem egy jel utal ugyanis arra, 'hogy különböző módon, de hatásaiban azo
nosan olyan jelenségek'mutatkoznak, melyek nehezítik könyvtárunk közösség- ' 
tudatának kialakítását.Sajnos, ennek a veszélynek nálunk hagyományai• vannak.

Nyugtalanító tünetnek tartjuk például azt az egyre teljesebbé váló meg
különböztetési ami az OLVASÓSZOLGÁLATNÁL jön létre az egyes " kiválasztottak” 
és az osztály többi dolgozói között. Úgy véljük, hogy az eredetileg helyes 
elgondolás itt helytelen iránybh torzul.

Az egyes főosztályokon belüli áthelyezéseknél is jelentkezik egy nem éppeh 
célravezető módszer. Nem vitatható, hogy a vesetőnek joga, sőt kötelessége 
legjobb belátása szerint csoportosítani a munkaórákét. Mi'az eddig történt 
áthelyezésekkel egyetértünk, de a módszerekkel nem mindig. Azt tapasztaljuk 
ugyanis, hogy a CSAK ARMINISZTRATIV MÓDSZEREKKEL végzott áthelyezések nyug
talanságot keltenek s előbb—utóbb visszahatnak a könyvtár munkájára,

A másik oldalon ugyanakkor örvendünk annak, hogy mai számunktól kezdve 
rendszeresen közölhetünk hirekot az intézet kollégiumának üléseiről. Amint 
örültünk annak is, hogyha késve is, de osztályértekezlotekcn tekinthetjük 
át a könyvtár egészének munkáját, Ezeknek az értokozleteknek hosszú időn 
keresztüli elmaradása ugyancsak a belső elzárkózás irányában hatott.,

Reméljük, ezután rendszeresebben és gyakrabban Összejöhetnek a kialakí
tott tervek végrehajtói is. Es bízunk abban, hogy emléke so marad könyvtá
runkban a múlt arisztokratikus elzárkózásának,,
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hírek a könyvtárból
NAGY FELADAT ELŐTT
Jővő év márciusában lesz a Tanácsköztársaság kikiáltásának 40. év

fordulója, Szerte az országán megkezdődött a terveztetés', a készülődés, 
hogy ezt az évfordulót valótan méltóképpen ünnepeljük meg,

'E hó lo—én az Olvasószolgálatnál egy szükehb körű értekezlet vitatta 
meg, mivel- járulhatnánk hozzá legjobban az országos ünnepségek fényének 
emeléséhez. Tudomásunk szerint országos kiállitás lesz, melyben - re
méljük - könyvtárunk is résztvesz. Ezért oélszerübb és hasznosabb lenne 
belső kiállításunkon a Tanácsköztársaság egy részletkérdésének alaposabb 
bemutatását tűzni ki'óéiul, esetleg valamelyik különgyüjteményünk anyagá
nak felhasználásával. Föltétlenül szükséges lenne', hogy az évforduló jövő 
évi kiadványtervünkben is megfelelően tükröződjék. Javasolnánk, hogy a 
Könyvszemle készítsen elő egy ünnepi számot erre az alkalomra, A lehetősé
gek felsorolása korántsem teljes. Jó lenne, ha minél többen hozzászól
nának.

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK ÉS HÍREK

V, ’JALDAPFEL ESZTER—t, intézetünk főigazgatóhelyettesét 
az MM a most megalakuló Országos Pedagógiai Könyvtár igazga
tójává nevezte ki,

A különgyüjtemények főosztályának Vezetését DEZSÉNYI BÉ
LA főosztályvezető—helyettes vette át,

SAJÓ GÉZÁ-nak az RR osztályvezetőjének az MM egy évi ta
nulmányi szabadságot engedélyezett - a Sorbonne meghívása 
alapján - Párizsban folytatandó tudományos munkájára. He*- 
lyettesitésével az intézetvezetőség SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ tud, 
főmunkatársunkat bízta meg.

Az UNESCO szept, 8—17 között Becsben tartandó európai 
ankétján való részvételreaz MM, muzeális gyűjteményeink' 
főosztályának vezetőjét JUHÁSZNÉ, HAJDÚ HELGArt jelölte.

A Nemzetközi Szabványügyi Bizottság szept, 15-én kez
dődő ülésén, Hágában DEZSÉNYI BÉLA, a különgyüjtömények 
főosztályának mb. vezetője vesz részt.

KÖVETENDŐ PÉLDA.
Örömmel hallottuk, hogy JUHÁSZNÉ, HAJDÚ HELGA főosztályvezető és DE

ZSÉNYI BÉLA főosztályvezotőhelycttcs elvtársak a kollégium legutóbbi ülé
sén könyvtárunk évkönyvében mogjelenő tanulmányuk tiszteletdiját önként 
ajánlották fel arra a célra, hogy a kisebb fizetésű dolgozók tanulmányai
nak tiszteletdija teljes egészében kifizethető legyen, mivel az évkönyv 
kiadási Jcöltségoit időközben csökkentették, Úgy gondoljuk, hogy önzetlen 
és követendő példájuk azokat is ösztönözni fogja, akik ezt hasonlóképpen 
megtehetik.

Reméljük, hogy a jövő évi - anyagilag is gondosabban előkészitott — 
évkönyvben tanulmányt közölni nem . aák dekórum, de mindenkinek részére, 
anyagilag is érdemes lesz.
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HOZZÁSZÓLÁSOK A TAKARÉKOSSÁGI TERVIJE2,

Az OLVASÓSZOLGÁLAT közlése szorint': A könyvraktár dolgozói saját ügyük— 
nők tekintik az áramtakarékosság ügyét, Ezért már eddig is a nagy vasterem- 
Lón kiiktatattak 2 db, 150 W-os és, 1 db, 60 W-os nélkülözhető villanyégőt,,

Javasolják, hogy a Gazdasági Hivatal a tudományos olvasóterembon az 
égőkhöz csináltasson külön - külön kapcsolót, így elkerülhető lenne az, 
hogy 1-2 ott dolgozó kutatóért az egész termet ki kelljen világítani, ami 
jelentős kiadást jelent, Elhatározták továbbá, hogy az eddigi gyakorlattól 
eltérően a nagy olvasóteremben hsak az asztali lámpákat kapcsolják bo, és 
a nagy teremlámpákat nem égetik. Ez is jelentős megtakarttást jelent anélkül, 
hogy rontaná a világítást.

Szeretnénk ha példájuk másokra is ösztönző lenne t 
SZAKSZERVEZETI HÍREK

A szakszervezeti elnöki teendőket Jnl, 21-től-aug, 5-ig DURZSA SÁNDOR 
elvtárs látja el, (Bibliográfiai Osztály]

-----------  A Keszthelyen üdülő dolgozóink közül TERBE LAJOS irjár"Kartársi
üdvözleten küldöm Keszthelyről-Egyúttal köszönetét mondok- a Szakszervezeti 
Bizottságnak itteni üdülésünk kitűnő megszervezéséért,"
------ £ Közalkalmazottak Szakszervezetének Budapesti Bizottsága részé
ről jul, 3-án PÉNZTÁR VIZSGÁLATOT TARTOTTAK SZAKSZER VE ZE TÜNKNÉL, A gazdasági 
felelős munkáját megfelelőnek tartották, A pénzkezeléssel kapcsolatos ki
sebb adminisztratív jellegű észrevételeket &z SZB megtárgyalta és azokkal 
kapósolatosan megfelelő intézkedéseket tett,
- - --- --- Az SZB, jul-deo, időszaki RÉSZLETES MUNKATERVE az épületenkénti
főbizalmiaknál {Központi épületben: KOMJÁTHY MIKLÓSNÉ, Muzeum u, 3 SIMON 
MÁRIA, PUSKIN U,2é>: ÜRÖGDY GYÖRGYNÉ, a külső munkahelyeken körözni fogjuk] 
megtekinthető. Kérjük az érdeklődőket, hogy a főbizalmiakat munkahelyeiken 
keressék fel,
— — — — — —A" Szakszervezeti Hiradó ” cikkeivel, kapcsolatos észrevétele
ket, javaslatokat iráshan, vagy szóban KOVÁCS JÓZSEF-fol lehet közölni, 
(Hirlaptár, Telefon: 343-694, vagy 134-400 központi számon a 20-as mellék
állomás.

A kiadásért az OSZK szakszervezeti bizottságának elnöke fölei,. 
Szerk, KOVÁCS JÓZSEF, - Országos Széchényi Könyvtár házi sóksz.


