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A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉNEK ANYAGÁBÓL 1

Az SZB szent. 3-i ülésén - munkarendjének megfelelően - a bi
zalmiak míwkájávai”^^"a^agdijfizetéeek kérdésével, továbbá ki
sebb közérdekű kérdésekkel foglalkozott.
Elhatározta, hogy a II.Országos Bizalmi Találkozó útmutatásai 

alapján a jövőben nagyobb segítséget ad a bizalmiak munkájához 
és biztosítja a bizalmiak bevonását, véleményük meghallgatását 
a szakszervezeti munka minden területén, így pl, az SZB tagjai 
a jövőben rendszeresen részt vesznek a szakszervezeti osöpör
tök értekezletein, minden fontosabb kérdés eldöntésénél előze
tesen beszélgetnek a bizalmiakkal.

A tagdijfizetésekkol kapcsolatosan az SZB megállapította.hogy 
könyvtárunkban az utóbbi hónapokban kielégítő a helyzet .Augusz
tusban a tagság' 95,1 százaléka időben rendezte tagdíjfizetési 
kötelezettségét.Hlányosságok vannak azonban - nem általánosság
ban, hanem egyeseknél - a régi t&gdijhátralékok rendezésében. 
Egyeseknél.mert pl. a nagyobb hátralékok több.mint 70 százalé
ka az RR-Kézirattár és a Zeneműtár-Mikrofilmtár szakszervezeti 
osoportjaira esik. E oaoportoktagságával az SZB tagjai külön 
is megbeszélik ezt a kérdést.
Ugyanakkor elismeréssel állapította meg az SZB.hogy 15 szak- 

szervezeti osoportnál egyetlen fillér hátrálék sinosen.Ezek 
a csoportok a következők: a KÖZPONTI ÉFÜLET-benta Könyvfeldol
gozó Osztály ős a Hatosné elvtársnő csoportja -*a PUSKIN UTCAI 
EPÖLET-benjá Nemzetközi Csereszolgálat-Kötelespéldány.Gazdasá
gi Hivatal,Könyvtárközi Kölcsönzés-Zárt anyag csoport - a MÚ
ZEUM UTCAI ÉPÜLET-ben: Módszertani Osztály.Színháztörténeti 
0 s z tály-Apróny omtatványtár.Térképtár-Restaurátorok,Kunné elv
társnő csoportja.továbbá a Könyvelosztónál Magyar! Kálmán,
Simon Gáborné és Szigethy Jolán elvtársak csoportjai.
Az SZB által tárgyalt kisebb közérdekű kérdésekkel lapunk más 

helyén foglalkozunk.
Az SZB szept.lO-i ülésén azokat a kéréseket tárgyalta meg, 

melyeket könyvtárunk dolgozói a most készülő köi^'önzési sza
bályzattal kapcsolatosán kívántak az intézetvez^ 3 elé ter
jeszteni ,E kérdések megtárgyalásába Komjáthy Miklósáé.Simon 
Mária Anno és Ürögdy Győrgyné elvtársnőket is bevontuk a bizal
miak képviseletében.
Az SZB-nek e kérdésben elfoglalt álláspontját, osatolva ahhoz 

a dolgozók beadványát, Írásban is eljuttattuk Jóboru Magda fő-
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igazgató és Sebestyén Géza hcfőigszgató elvtársakhoz,Mindkettő
jüktől -Ígéretet kaptunk„hogy részletesen tanulmányozni fogják 
és a lehetőségekig figyolcmbo veszik kéréseinket ős javaslata
inkat. Az SZB állásfoglalását külön oikkbon ismertetjük.
Ez ülésen tárgyalta meg az SZB Mírki György elvtársnak SZB 

tagságáról való lemondását is„Márki György elvtárs már régebbi 
idő óta osak névlegesen vett részt az SZB munkájában.Beosztá
sával járó kötelezettségei és egyéb adottságai egyformán gátol
ták szakszervezeti munkáját. Ezekre való tekintettel, az SZB' 
megköszönve eddigi munkáját.lemondását egyhangúlag elfogadta.

A MUEKAKÖEE1TYEK KÉRDÉSÉRŐL.

Bem kis visszhangot váltott ki dolgozóink körében az a hir. hogy ez 
év második felére esedékes mtmkaköponyeket a Gazdasági Hivatal, meg
felelő pénzfedezet hiányában, nem tadja kiadni.

Szaksziíjrvezeti Bizottságunk — miután előzetes tájékoztatást nem ka
pott - a könyvtár gazdasági vezetőjéhez fordult felvilágosításért ebben 
az ügyben.

Az alábbiakban közöljük a GAZDASÁGI HIVA3&L tájékoztatását*
" Az tény, hogy a munkaköpenyek ellátásával kapcsolatosan hiányok 

vannak, de ez nem osupán könyvtárunkat érintő, hanem országos jelenség?
Az 1958# övi költségvetésben mindazokat a védő - és munkaruhákat 

megterveztük.ami az-akkor érvényben lévő rendfelet alapján a könyvtár 
dobozéinak az 1958,év folyamán kiadható volt, E tervezett munkaruhák 
beszerzéséhez szükséges hite]fedezőtét a pénzügyi tárgyalások folya
mán sikerült is biztosítani,

Ez év elején azonban a Minisztérium a jóváhagyott hitelkeretet - 
egy később kiadott P„M„ rendelőt alapján - mindon intézménynél, tehát 
könyvtárunknál is, csökkentette„Ismétélt fel terjesztésekkel,tárgyalá
sokkal is osak annyit tudtunk elérni, hogy a csökkentés mértéke a 
tervezettnél 50 százalékkal kisebb lett. Később azonban a ki nem elé
gített dolgozók számát növelte az i.st hogy időközben megjelent egy uj 
rendelet, melynek alapján a ruhajuttatásra elvileg jogosult dolgozók 
köre kibővült, E többletigényre hívr. tkozva kértünk is további hitelfo— 
dezetet, de kérésünket ezideig nem teljesítették.

A meglévő lehetőségeket azután az is csökkentette, hogy a P,M. a 
fedezet engedélyezésénél 160..—Ft—os árqt vett számításba, ami.'azonban 
a vásárlásnál sokszor 180-190 Ft-os árban volt csak beszerezhető.

Gazdasági Hivatalunk a többszöri elutasítás után sem nyugszik meg 
és az év második felében Szakszervezeti Bizottságunk segítségével is
mételten péthitelt fog kérni a fentiekben felsorolt indokok alapján,”

Miután Szakszervezeti Bizottságunk úgy látja, hogy a tervezett pőt- 
hitel kérés eredménye kétséges — azt a kérdést tettük föl, hogy mi tör
ténik abban az esetben, ha könyvtárunk a kért és szükséges fedezetet 
nem kapná meg?

Erre nézve szóban és Írásban a könyvtár gazdasági vezetőjétől az 
alábbi Ígéretet kaptuk:

” Ha oz ft.i.a póthite?. h're:í~[ nem járna eredménnyol.akkor 1959.janu
ár havában az 1958-ban a műi h--öpony juttatásból kimaradt összes dol
gozók megkapják munkaköpr ajelk' ú nélkül ^ECGY EZZEL A KÉSŐBBI JTJTTA-”*
TÍSSAL őket bármiféle hatraitt érVé '''""*



Reméljük, hogy dolgozóink megértéssel és türelemmel lesznek^ a GAZDASÁGI 
HIVATAL pétiig nőm felejti el, hogy a dolgozók számontartják Ígéretét.,

KÖNYYTÁRUNK ÉLETÉBŐL 

AZ OSZK KOLLÉGIUMÁNAK ÜLÉSÉRŐL JELENTJÜK:

Az OSZK kollégiuma szeptember 4^-én tartott ülésén több olyan kér
dést tárgyalt, melyek könyvárunk belső életével kapós óla tosak.
Előkészítő jelleggel tárgyalta meg a könyvtár KÖLCSÖNZÉSI SZABÁLY

ZATÁRÓL szóló referátumot és meghatározta azokat az alapelveket, 
melyek a kölcsönzési szabályzat összoállitásához szükségesek, A 
kölcsönzés alapvető elveként az archivális példányok védelmét ha
tározta meg.

Tárgyalásra került SzakszorvBzeti Bizottságunk 2 javaslata isc
így?

1„| Elhatározta a kollégium, hogy felülvizsgálja és a dolgozók 
előtt is ismertetendő elvek szerint szabályozza" a jövőben a KUTA
TÓNAPOKAT.
2.| Kívánatosnak tartotta a kollégium, hogy KÖNYVTÁRUNK DOLGOZÓINAK 

EGY-EGY KISEBB CSOPORTJA MINDEN ÉVBEN KÜLFÖLDI UTAT TEHESSEN; rész
ben a Könyvtár anyagi támogatásával, részben saját költségén„Ennek 
megfelelően intézkedett, hogy a könyvtár jövő- évi költségvetésbe 
ea^re a óéira megfelelő összeget állítsanak be.
Döntés történt a KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSI IDEJÉRŐL is.Szeptember 

8-átől minden nap reggel 9 órától — este 9 éráig lesznek nyitva 
olvasótermeink; kivéve a hétfői napot,amikor a nyitás délelőtt 
11 órakor lesz, A kutató-folyosók szombaton délután a jövőbeli is 
zárva lesznek,,

KÖNYVTÁRUNK UJ KÖLCSÖNZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Mint ismeretes könyvtárunk kollégiuma legutóbbi ülésében megtárgyalta 
az uj kölcsönzési szabályzat tervezetének alapelveit.,

Mint az várható is volt, a kölcsönzés uj rendje és az azzal kapcsola
tos szabályok dolgozóink körében széleskörű érdeklődést váltottad Jel,

Dolgozóinknak a könyvtáron belüli kölcsönzésivé^. kapcsolatos kérései 
szükségessé tették,'hogy az SZB kollégiumon kivül is tájékoztatást ív* jón 
őzzel kapcsolatpsan*

AZ SZB SZHPTC10-I ÜLÉSÉNEK ÁLLÁSPOGLALÁSÁT AZ ALÁBBIAKBAN KÖZÖLJÜK*

1. Az SZB könyvtárunk állományának védelmében EGYETÉRT azokkal 
az alapelvekkel,mely eket az OSZK kollégiuma a tervezett köl
csönzési szabályzattal kapcsolatosan fogadott ei„Ugyanakkor 
azonban a dolgozók kulturális érdekeinek képviseletében a 
tervezett szabályzathoz és annak végrehajtásához néhány MÓ- 

. DOSITÓ JAVASLATTAL kíván élni.
2C Örömmel veszi tudomásulehogy a SZERZBMáNYI OSZTÁLY dolgozói 

önkéntesen elhatározták. íí kölcsönözhető müvek számának bőví
tését azzal,hogy 2-3 hét alatt feldolgozzák és a kölcsönzés 
részére hozzáférhetővé teszik azt a kb„3—4 ezer könyvet,mely 
eddig felhasználat Ír. nul tárolódott a Szerzemény! Osztály



raktárában. Munkájuknak eé^v példamutatásuk követését
javasolja ö'könyvek feldolgozásában érintett más osztályok dol
gozóinak is.

3. A kölcsönözhető müvek számának további bővitésére JAVASOLJA 
az intézetvezetésnek.hogy azoknak a müveknek elsőpéldányait, 
melyekből a Könyvelosztó másodpéldányokat adott [kb,100-120 
ezer kötet] — addig is, uig a másodpéldányok felállítást és 
feldolgozást nyernek - ne tekintse archivál!s példányoknak.
Ezekről a másodpéldányként átadott müvekről a Könyvelosztónak 
pontos és használható kimutatása van,mely lehetővé teszi por
cok alatt annak megállapitását'.hogy miiről van másodpéldány a 
Szerzeményi Osztály raktárában .Ezzel kb200 ezer kötet válna 
kölcsönözhetövé„ami egyfelől dolgozóink kulturális és tudomá
nyos igéidéit is kielégítheti.másfelől biztosítja a tervezett 
kölcsönzési szabályzat alapvető céljának, a könyvanyag védelmé
nek elérését is»Azok a müvek pedig, melyek ebben az anyagban nem 
sz^repeinek,feltételezhetőon olyanok,, hogy egyébként is nehezen 
hozzáférhetők, s igy" könyvtáron kivüli kölcsönzésük semmiképpen 
sem lehetne indokolt.

4, Ugyanakkor az SZB kötelességének érzi azt is javasolni,hogy a 
A KÖNYVELOSZTÓ ÁLTAL ADOTT MÁSODPÉLDÁNYOKAT az intézetvozetés 
— ha kell a dolgozók társadalmi munkára való mozgósításával is - 
a Puskin utcai vasterem elkészülése után azonnal ÁLLÍTTASSA ÉS 
DOLGOZTASSA FEL, hogy ezek ténylegesen is másodpéldányként hasz
nálhatók legyenek.

5* Figyelembe véve továbbá,hogy dolgozóink között többen vannak, 
akik még egyetemi tanulmányaikat nem fejezték be,v0 a szakmai 
továbbképzés keretében egyetemi jellogü tanulmányokat fognak 
folytatni, — javasolja ^hogy az ilyen dolgozók részére [osztály
vezetői hozzájárulással] EGYETEMI TANKÖNYVEK ÉS JEGYZETEK 
VIZSGA ELŐTTI IDŐBEN,házi téritvénnyel, A KÖiÍYVTÁa ÉPÜLETÉN 
BELÜL kölcsönözhetők legyenek,

Ő« Hasonlóképpen a többgyermekes dolgozók érdekelnek védelmében 
az SZB javasolja, hogy Á DOLGOZÓ* GiBRMWOBT.FEX KÖLCSÖNÖZHETŐ 
KÖNYVEKKEL VALÓ ELLÁTÁSÁÉ* használják fel a volt »Park-könyvtár" 
ifjúsági és gyermek anyagát s'bővítsék azt a'kötelespéldányből 
visszamaradó ilyen könyvekkel,E könyvbe az u,iic"kettőspont-rak
táriban nyerjenek elhelyezést kölcsönzési célra*
Miután az e pontban említettek a kölcsönzési szabályzat terveze

tében a nem kölcsönözhető könyvek között szerepelnek - vétessék 
fel a szabályzatba pótlólag egy olyan ponttmely kimondja, hogy 
"azoknak a nem kölcsönözhető müveknek tcbbeapéldányai, mélyek 
az u,n,"kettőspont-raktárban" megvannak - kölcsönözhetők,,"

7, E módosító javaslatok mellett AZ SZB MAGA IS TAGSÁGÁNAK TELJES 
MOZGÓSÍTÁSÁVAL SEGÍTSÉGÉRE KIVAN LENNI AZ INTÉZETVEZETÉSNEK AZ 
UJ KÖLCSÖNZÉSI SZABÁLYZAT MINÉL TELJESEBB MEGVÁLÓ31TÁSÁBAN*
Ezért sz SZB elhatározta .hogy- figyelemmel kiséri a dolgozók 
kölcsönzését és ha úgy látná„hogy egyesek vissza akarnának élni 
azzal a lehetőséggel, melyet könyvtárunk dolgozói számára biz
tosított - a Szakszervezeti Hiradó hasábjain cs egyéb módon
is harcolni fog a kölcsönzési szabályzat teljes betartáfcr'júiíi'
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AZ ujití.si mozgalom HEREI „

Július hónapban nyolc ujitási javaslatot bíráltünk el, Közülük hármat 
megdicsértünk, mint igen helyes kezdeményezést9jé munkafogást, de pénz
jutalomban nem részesítettük,! többi öt javaslatot jutalmaztuk;hármat 
mint jél bevált ötletet, kettőt*,pedig mint ujitást*

Újításként fogadtuk el és 3*>C Ft,-tal jutalmaztuk BARTON ANHRAs javas
ló t^t^^EE”elfekvé anyagok felhasználásával osztályon belül oldotta meg 
a kéziratok védőbori tóval való ellátását,

Ugyanosak'újításként fogadtuk.el és 300 Fte—tál jutalmaztuk PUSZTAI 
jAnOSNÉ, RACZ LAJOSNE ős BERECZKY lAoZLÓ.már bevezetett módszerét a mün
cheni raktár bontására *-

Ötletként fogadtuk el és 100 Ft-tal jutalmaztuk SZILAGYI GYÖRGY javas
latát a mikrofilm pótlások előkészítésére, amely időt és jelentős mennyi
ségű papirt takarít meg. Az OSZK-nák dolgozó fotólaboratóriumok mind el
fogadták a módszert és sikerrel alkalmazzákc

Szintén ötletként 100 Ft,-tál jutalmaztuk BÖRCS JÁNOS javaslatát,amely 
ajtóvágással teszi lehetővé a hírlaptári karzatok összekapcsolását,

GOMBAI sANDOR-t 50 Ft,*»tal jutalmaztuk a periodika szétoszt5 munkaasz
tal megjelölésére vonatkozó javaslatáért„Az ötlet csak jó munkafogás 
ugyan, de mivel túlterjed a javasló munkakörén,megjutalmaztuk.

Jelenleg két ujitási javaslat vár elbírálásra, molyek sorsáról a szep
temberben összeülő Kollégium fog dönteni. Addig is várjuk a további javas
latokat, f EERECZKY LÁSZLÓ ujitási megbízott }

hírek a könyvtárból 

könyvtarunk.újabb kiadvAnya.
9

örömmel közöljük,hogy hosszabb idő után uj, jelentősebb kiadványa je
lent meg könyvtárunknak,Mogjelent az"Ujbibliográfiai füzetek” 2, száma 
MOZART MAGYARORSZÁGON címmel,A terjedelmes ép a Bibliográfiai Osztály 
munkáját dicsérő részletes bibliográfiát Major Ervin német nyelvű tanul
mánya előzi meg. Reméljük,hogy c,a az értékes kiadvány külföldön és bel
földön egyaránt növelni fogja könyvtárunk tudományos tekintélyét*[QIJ

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK ÉS HÍREK

BERLASZ jANOSNÉ könyvkötészetünk dolgozója ^er- 
lász Jenő kartársunk édesanyja jul, 22-én meghalt,

ÜJ MUNKATÁRSAINK:
bAnLAKY Éva gyakornok - FERENCZFY Klára könyvkötő 

ipari tanuló [Könyvkötészet] - HAISZKY Ernő könyv- 
kötő-aranyozó [Könyvkötészet] - HALASZ László könyv
kötő ipari tanuló |Könyvkötészet] - jAky Klára fény
képész [Milcrofilmtár]* - Kátula'Györgyné, RÖHLICH 
Katalin gyakornok — PAPP Zoltán tudományos munka
társ fjjibliográgiai Osztály]- SOMFAI László gyakor
nok fzononütár] - SZŰCS Ilona s» könyvtáros[főigaz
gatóhelyettes titkára]- VLASICH Ilona gyakornok 
|Hirlaptár] - ZSIDAI József tudományos munkatár - 

[ZircJ
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CIKKEINK NYOMÁBAN:

"KÖNYVTARUNK ÁTSZERVEZÉSÉNEK NYOMÁBAN" c. cikkünknek az Olvasószolgálattal 
kapcsolatos megállapításai tovább is foglalkoztatták az Olvasószolgálat 
dolgozóit, A cikk megjelenése után osztályértekezletet tartottak,melyre 
a Hirad* szerkesztőjét is meghívták. Elmondották, hogy A CIKKBEN EMLÍTETT 
JELENSÉGEKET ŐK NEM TAPASZTALTÁK,ÉS MINDENT MEGTESZNEK.HOGY AZ OSZTÁLYON 
BELÜL SEMMIFÉLE HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS NE LEGYEN,

——  - Hosszas késés után, do megjelent a jelenleg is él§ MAGYAR PERIO
DIKÁK JEGYZÉKE a Magyar Nemzeti Bibliográfia mellékleteként,Úgy 
véljük: nemcsak az összeállítók - GORDON MIKLÓSNÉ és. KOVÁCS IST- 
VÁNNÉ kartársnőink.hanem a könyvtár egésze számára Örvendetes, 
hogy az elvégzett munka igy mégsem veszett kárba s reméljük se
gítséget ad az ezzel foglalkozó tudományos kutatóknak is,

A KATALÓGUSTEREM ÁTRENDEZÉSÉRE BEKÜLDÖTT DÍJNYERTES PÁLYAMUNKÁK az Olvasó
szolgálatnál [szabi Jánosnál J bármikor megtekinthetők,

HÍREK SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNKBŐL

— Munkatervünknek megfelelően okt, 5-én és 6-án TANUIMÁNYI 
KIRÁNDULÁST rendezünk EGER - majd a Mátrán keresztül ütazva- 
GYÖNGYÖS könyvtárainak és műemlékeinek megtekintésére,

Utazás különautóbuszon, szállás az egri Park szállóban. 
Étkezésről mindenki önmaga gondoskodik,Családtagok jelent—

f esését is elfogadjuk,ha az autóbusz korlátozott helyszáma 
42 személy, pótülések nem lesznek] ezt lehetővé teszi.

Utazási költség és szálloda kb, 130 Ft, A részvételi, dijat 
a Gazdasági Hivatal az okt, 2—i és nov, 2-i fizetésekből 
vonja le.
Jelentkezni SZEPT, 10—ig lehet a szakszervezeti bizalmi

aknál,Helyet biztosítani a jelentkezés sorrendjében tudunk. 
További tájékoztatást Borsa Gedeon-tól [szerzemény! Osztály] 
lehet kérni

A kiadásért az OSZK szakszervezeti bizottságának elnöke felel,. 
Szcrk, KOVÁCS JÓZSEF, - Országot; Széchényi Könyvtár házi soksz.


