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I917 NOVEMBER 7-RE EMLÉKEZÜNK,
a szovjethatalom létrejötténeknagy ünnepére.A Szovjetunió- 
ra.a világ proletáriátusának zászlóvivőjére .elnyomott népek 
támaszára és reménységére .békés életünk és boldog jövőnk zá
logára .legfőbb őrére,
1917 magyar.vörös katonáira.1919 diosőséges Tanáosköztársásá- 

gára.SrusósoV elvtárs szavaira:°A szovjet nép soha el nem fe
lejti azoknak a magyar dolgozóknak a testvér^ segítségét.akik 
az oroszországi proletáriátussal és dolgozó parasztsággal Váll
vetve hősiésen harooltak az októberi forradalom diadaláért."
A Szovjetunió Kommunista Pártjára,a lenini pártra.arra a le
győzhetetlen érőre,möly az elmaradt Oroszországot a világ ve
zető hatalmává tette.Forradalmi kommunista pártunkra.mely dia
dalra vitte a Magyar Tanácsköztársaságot,majd népünk felszaba
dulása után felemelte rombadölt országunkat és megteremtette 
dolgozó népünk hatalmát.
Felszabadult népünkkel.az emberiség millióival együtt köszönt
jük ős ünnepeljük a béke országát ,a világ proletariátusának sze- 
mefényéts a Szovjetuniót.

GONDOLATOK KÖNYVTÁRI MUNKÁNKRÓL

Oktébor 27-i klubesténken négy előadás etámolt be könyvtárunk legfon
tosabb kérdéseiről,Ez előadásokból nőst osak egy-egy gondolatot emelünk 
ki.Ezek nem összefoglalásai az elhangzott előadásoknak s igy nem ás adhatnak számot az azokban foglaltakról - de mégis EGY-EGT OLYAN KÉRDÉST 
VETNEK FEL .MELY LEGKÖZVETLENEBBÜL ÉRINTI KÖNYV TÉRI MUNKÁNKAT ÉS FELADA
TAINKHOZ VALÓ HOZZÁÁLLÁSUNKAT.

GORIUFP ALIZ előadásából:
w ...NEM LEHET MENTENI AZT A KORT.mikor az uj dolgozók bevezetését a 

könyvtári munkába elhanyagolták, MIKOR A KÖNYVTÁROS A KÖNYVTÁRT SAJÁT 
KUTATÓINTÉZETÉNEK TEKINTETTE, Alkönyvtárból pedig az alkalmazott.- az 
ifjú Lessinggol szólva lehetőleg sok előnyt akart biztositani magá- 
nak.kevés könyvtári munka végzése mellett,(Lossing sem váltotta valóra 
ezt az ifjukori elképzelését, de ez a felfogás soká általános volt.ná
lunk tovább.mint más országokban és elég korszerűtlenül ma is kisért.) 
Pedig ilyon álmok nem valósulhatnak meg jogosan a mai könyvtári élet 
lüktető ütemében .mikor FELADATUNK A KÖNYVTÁR RENDSZERES- és szigoíruan meg
határozott szempontok szerinti GYARAPÍTÁSA ÉS EGÉSZ ÁLLOMÁNYÁNAK KOR
SZERŰ FEL TÁRÁSA. CSAK HA EBBŐL A MUNKÁBÓL kellően KIVETTÜK RÉSZÜNKET, 
LEHETÜNK A KÖNYVTÁR KUTATÓIVÁ.”
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JUHÁSZNÉ .HAJDÚ HELGA előadását él:
" A tudomány osság igénye,a kutató munka kötelezettségének tudata kezdet
től fogva élt és hatott a nemzeti könyvtárban.Már keletkezésénél is tudós férfiak működtek közre,fKovaohioh Márton György.Miller Jakab Ferdinánd.]
,,, A könyvtár őrei között a magyar tudományosság nagynevű képviselőinek hosszú sorával találkozunk, ("Horvát István,Szalay László .Fejérpataky Lász
ló,Fraknói Vilmos.Csontosi. a két Szinnyei.Sebestyén Gyula.Jakübovioh E- 
milj,*. Anyaggyüjtő. fprráskutató és közlő tevékenységükkel közvetlenül, 
vagy közvetve hozzájárultak a könyvtár állományának gyarapításához és fel
tárásához, Munkásságukban azonban á maguk kijelölte utakon jártak} inkább szaktudósok voltak.mintsem könyvtárosok. Könyv- és könyvtártörténeti rész- 
lettanúlmányokkal gazdagították ugyan az ismereteket,de a könyvtár elméle
tével 6o gyakorlati feladataival nem.vagy osak másodsorban foglalkoztak.

CSAK A -FELSZABADULÁS UTAK kapott kellő"hangsúlyt az a gondolat,hogy A 
KÖNYVTÁRNAK TUDOMÁNYOS TÉREN elsősorban AZOKAT A FELADATOKAT KELL MEGOLDA
NIA,amelyeket a KÍVÜLÁLLÓK NEM VÉGEZNEK és nem is végezhetnek el helyette: 
A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYT KÖNYVTÁROSOKNAK KELL MŰVELNIÜK, S mivel ők állnak leg
közelebb hozzá.mindennapi munkájukkal is szorosan összefügg, a könyvtár a- 
nyagának tudományos feltárása is egyik legfőbb kötelességük,történjék ez 
akár katalógusok,akár bibliográfiák,akér szövegközlések,vagy ismertetések 
formájában.”

DURZSA SÁNDOR előadásából:
” A nemzeti könyvtárrá válás folyamatában külön ki kell térnünk arra az 

eszáei változásra,ami dolgozótársaink között tapasztalható.Jellemző,hogy 
I956-BAN A REAKCIÓ éppen AZT KÖVETELTE,HOGY a nem sajátosan könyvtári fel
adatokról .tehát A SZOCIALISTA .NEMZETI KÖNYVTÁRI FELADATOKRÓL MONDJUNK LE , 
mert ezek gátjai fejlődésünknek.A haladás képviselői akkor is teljes erő
vel a szooialista könyvtári fejlődés eredményeinek megvédéséért szálltak 
sikra.

Amikor pedig tavaly szó került arról, hogy a Módszertani Osztályt a 
könyvtárról leválasztják, a könyvtár dolgozói a tervezett intézkedésben 
nemzeti feladataink és nemzeti könyvtári helyzetünk gyengítését látták és 
tiltakoztak ellene. Sok más mellett ez is bizonyltja .hogy MUNKATÁRSAINK 
MAGUKÉNAK VALLJÁK A SZOCIALISTA NEMZETI KÖNYVTÁR PROGRAMJÁT,”

KOVÁCS JÓZSEF előadásából:
Hazánkban ma diadalmasan épül a szooializmus,,erői napról-napra nőnek az 

élét .minden területén.KÖNYVTÁRUlTIC NEM ÁLTALÁBAN A MAGYAR NEMZET .HANEM A SZÓ 
CIALISTA MAGYAR NEMZET NEMZETI KÖNYVTÁRA lesz. Ha becsületesen, a társadal
mi követelményeknek megfelelően akarja betölteni hivatását, ha több mint 
egy évszázad alatt kivívott megtisztelő helyét a magyar kulturéletben meg 
is akarja tartani, nem elegendő - bár szintén nélkülözhetetlen - az álló—1* 
mánybeli és technikai fejlődés. A KÖNYVTÁR DOLGOZÓINAK SZOCIALISTA KÖNYV
TÁROSOKKÁ KELL LENNIÖK, olyanokká.akik álland* kaposolatban vannak az 
eleven élettel, ismerik a társadalom fejlődését és ennek megfelelően tud
ják végezni saját munkájukat, tudván,hogy részei a nagy egésznek„Különö
sen vonatkozik ez a fiatalabb nemzedékre,melynek arculata a jövőben meg
határozza majd a könyvtár arculatát, s melynek lelkesedése, lendülete„mun
kabírása és ügyszeretete réven már na is a fejlődés motorjának kellene len
nie. Már pedig A FEJLŐDÉS MOTORJA NEM LEHET AZ IFJUSÁ" HA egyértelműen NEM 
ÁLL A MUNKÁSOSZTÁLY, A SZOCIALIZMUS. A NÉP ÜGYE MELLÉ , EZ PEDIG AZ MSZMP 
FC .TTI TÁJÁNAK FELTÉTLEN TÁMOGATÁSÁT- JELENTI JELENLEG S A PÁRT POLITIKÁJÁ
NAK TÁMOGATÁSÁT ÉS ELŐSEGÍTÉSÉ'::1 A JÖVŐBEN IS*"
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nehány megjegyzés egy Afrikából jött levél margójára.
A Jaoksonville-i [Florida,USA] SOROPTOMIST INTERNATIONAL elnöke Mias Una 

IlaoLellan levelet intézett könyvtárunk főigazgatójához.ÍME A LEVÉLtNehány 
nappal ezelőtt adtak postára az önök oimére egy csomagot HASZNÁLT RUHÁKKAL fused olothing], A ruhaneműket a Jaoksonville-i Söroptomist International 
gyűjtötte és adományozta Önöknek.Reméljük.hogy a SZŰKÖLKÖDŐ KÖNYVTÁROSOK 
Jneedy librariana] használhatják majd."

E levélhez lényegében kommentárra sem lenne szükség, 
hiszen a "használt ruhák"-rél való hiradás és a "szű
kölködő könyvtárosokéra valé hivatkozás önmagában is 
Eleget mond.De mégis HELYESNEK LÁTSZIK NEHÁNY MEGJEGY
ZÉSSEL KÍSÉRNI SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGUNKNAK AZT AZ 
ÁLLÁSFOGLALÁSÁT, MELLYEL E CSOMAGOT A MAGYAR VÖRÖSKE
RESZTNEK ADTA ÁT FELHASZNÁLÁSRA,

- NEM TUDJUK, hogy ki és Hogyan tájékoztatta ezt az előttünk 
ismeretién egyesületet Magyarországról és rólunk az OSZK dol
gozóiról, de TUDJUK és nyilvánvalóan ez van a osomagküldés 
mögött„• hogy MIÉRT»"A nyomorgó magyar értelmiség" megsegíté
se csak egy változata annak a szervezett.Népköztársaságunk 
ellen irányúié propagandának,mely gátlástalanul, a tényekkel 
mitsem törődve rágalmazza hazánkat és népünket.
—MIT ÍRJUNK mi ezeknek az embereknek,akik osak azt látják 
és tudják rólunk,amit a hidegháborús propaganda látni és 
tudni enged.
Arról beszéljünk—e. hogy a mi könyvtárosaink között is van
nak jobb módban élők és több gonddal küzdők, családnélküliek, 
akiknek könnyebb és több gyermekes apák és anyák.akiknek ne
hezebb az élet - éppenugy, mint Amerikában, vagy a világ bár
mely részében - CSAK ÉPPEN SZŰKÖLKÖDŐ,KÖNYÖRADOMÁNYRA SZORU
LÓ KÖNYVTÁROSOK NINCSENEK. Vagy arról**Írjunk—e, hogy "szűköl
ködő" könyvtárosaink és hozzátartózóik közül az idén százhat- 
vanan nyaraltak, hogy ^szükölködésünk" mellett dolgozóink pl, 
az elmúlt évben osak az intézeti' könyvterjesztéstől kb,20 
ezer forint értékben könyveket v,.pl, ez év első felében kb, 
120(0 színház-,opera-és hangversenyjegyet vásároltak. De mi
nek? A tények akkor is tények maradnak,ha az amerikai propa— 
gaada ezerszer vonja kétségbe létezésüket.

— A csomag küldői nyugtázást kértek, ÍME NYUGTÁZZUK: Szakazer- 
vezeti Bizottságunk egyhangú határozattal átadta osomagjukat
a Magyar Vöröskeresztnek.

KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉBŐL 

AZ OSZK KOLLÉGIUMÁNAK ÜLÉSÉRŐL JELENTJÜK:

A Kollégium október 27-i ülésében több, a könyvtár belső éle
tével kapcsolatos, gyakorlati jellegű kérdést tárgyalt meg.
Többek között foglalkoztak az 1958.évről készítendő KÖNYV
TÁRI JELENTÉS és a jövő évi MUNKATERV össaeállitásának elő
készítésével .valamint a KUTATÓNAPOK ÜGYEIT INTÉZŐ BIZOTTSÁG 
JELENTÉSÉVEL. A határozat szerint az 1)59* évi munkaterv a
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Január második felében tartanáé összdolgozói értekezleten 
kerül ismertetésre.A kutatónapok ügyében hozott intézkedést 
lapunk más helyén ismertetjük.
Megtárgyalta a Kollégium a NEGYEDIK NEGYEDÉVI JUTALMAZÁSO
KAT is,A Hagy Októberi Szooialista Forradalom negyvenegye
dik évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségen.46 DOLGOZÓNAK 15 35C Ft. JUTALMAT adnak át.

KÖNYVTÁRUNK POSTÁJÁBÓL

Werher DUEB elvtárs,aki ez év nyarán hosszabb ideig volt könyvtárunk ven
dége, meleghangú levélben mondott köszönetét dolgozóinknak a szives vendég
látásért. LEVELÉT AZ ALÁBBIAKBAN KÖZÖLJÜK:

" Igen tisztelt dr, JÓBORU elvtárhől Egy további külföl
di utazás és munkatorlódás miatt sajnos osak most jutok 
ahhoz, hogy önnek és munkatársainak ismételten megköszön
jem azokat a tanulságos és szép heteket^melyekét az Orszá
gos Széchényi Könyvtárban tölthettem.Különösen szívélyes 
köszönettel tartozom dr,GOMBOCZ és KOLBAY kartársaknak,akik 
mindketten felejthetetlen módpn fáradoztak azon, hogy tar
tózkodásomat minél kellemesebbé tegyék, de hálás köszönete
met fejezem ki az önök intézménye TÖBBI KOLLÉGÁJÁNAK és 
KOLLÉGANŐJÉNEK is.

Visszaemlékezésként küldöm Önnek a DEUTSCHE STAATS- 
BIBLIOTHEK albumát,melyet dr.KUNZE professzor - aki ebből 
az alkalomból üdvözli önt - e óéira rendelkezésemre bocsá
tott.

Kérőm legyen meggyőződve arról,hogy az Önök osodálatra- 
mélté vendégszeretetét, a kollégákkal folytatott sok érde
kes találkozást és beszélgetést és azt az egész kötetlen 
és szívélyes légkört, ámellyel engém körülvettek,egész éle
temben többé elfelejteni nem fogom,"

Dr. Horst ’KUNZE professzor elvtárs ugyanosak irt Jóboru 
elvtársnőnek é‘s ebben egyrészt megköszöni munka társának, 
Werner Dühének budapesti vendéglátását és szívélyes fogad
tatását, másrészt kiféjeii azt a reményét, hogy a német 
és magyar'’ könyvtárosok cseréje a jövőben folytatódni fog,

KÖNYVTÁRUNK ÚJABB SZERZEMÉNYEIBŐL
A RÉGI ÉS RITKA NYOMTATVÁNYOK TÁRA legújabb szerzeményei közt említés

re méltó egy XVII, századi,impresszum nélküli régi magyar könyv: * "SZENT 
IGNÁC A- JÉZUS KISDED TÁRSASÁGA FUNDÁLÓJÁNAK ÉLETE"(RMK I. 1604,), E mun
kának eredeti kiadása 1609-hen,Rómában jelent meg,80 levélén.ugyanannyi 
rézmetszetü képpel, a képek alján latin nyelvű magyarázatokkal.Ugyaneze
ket a rézmetszeteket használták fel a magyar kiadáshoz is,oly módon,hogy 
a képek hátlapjára 'magyar fordításokat nyomtattak.Ez a kiadás valőszinü- 
leg Nagyszombatban, 1655 és 1-667 között jelent meg. Könyvtárunkban osu- 
pán egy osonka példány volt belőle, amelyet a most-előkerült példány majd
nem teljesen kiegészít, 11 hiányzó levelet pótolva. A magyarországi régi 
jezsuita irodalomnak ez. a darabja beoses ritkaság,amennyiben a most fel
bukkant példánnyal együtt csupán két teljes ős három osonka példánya is-
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meretes, Van e munkának egy másik egykorú magyar kiadása is, kiosinyitett, 
részben tükörképes rézmetszetü illusztráoiókkal, amely szintén ritka s 
amelynek ogy csOnka példánya ugyanosak megvan régi magyar gyűjteményünk
ben (BltfK 1,1605.)A Könyvelosztó érdeme.hogy ezt a címlap nélküli cson
ka példányt felfedezte.jóllehet az a római impresszummal ellátott eredeti 
latin kiadás megtévesztő oimlapjával kezdődik, rFAZAKAS JÓZSEF j

A ZENEMŰTÁR igen nagyértékü zenei kéziratgyüjteményekkél gyarapodott.
Az elmúlt hónapok folyamán került a zenei állományba CSUKA. BÉLA fontos KAMARAZENEMŰ-GYÜJTEMÉNYE, DOHNÁNYI ERNŐ legfontosabb KÉZIRATAI .mintegy 
20 autográf .továbbá a KISMARTI-LECHNER féle DOPPLER FERENC HAGYATÉK és 
VAVRINECZ MÓR eredeti KÉZIRATAINAK NAGYRÉSZE,Legfontosabb szerzemény öz 
a LISZT FERENC KÉZIRAT-GYŰJTEMÉNY'amelyben a Rákóczi induló egyik kézi
ratos vázlata is bennefoglaltatik, [FALVY ZOLTÁN]

AZ ÚJÍTÁSI MOZGALOM HÍREI.
Könyvtárunk ujitási megbízottjának és az SZB szakmai munkabizottságá

nak javaslata alapján e hó 9-én tárgyalta a Kollégium az utóbbi időben 
beérkezett újításokat.

Jelentős.komoly megtakarítást biztositó újításként fogadták el RAFHANI- 
HES ISTVÁN—nak a Magyar Nemzeti Bibliográfia éves kumulációinak fotooffset 
eljárással való kiadására tett javaslatát.

Az éves és tizéves kumuláoiók magasnyontítssál tervezett kiadása nagy költ
séggel járt volna. A javasolt fotooffset eljárást külföldön már több helyen 
alkalmazták bibliográfiák gyüjtőköteteinek kiadásónál.így készül pl. a 
British National Bibliography, a Bibliographie dér deutsohen Hoohsohul- 
sohfiften. Ez eljárás szerint a havi füzetek címanyagát kartonra ragaszt
ják, 8 ««t lefényképezve a megfelelő szabványmóretü lapra viszik át,ElŐ- 
nyei: 1, elmarad az uj szedés. 2, annak korrektúrája* 5. gyorsabb* 4,ol- 
osóbb.

A Kollégium ÚJÍTÁSI DÍJKÉNT a várható megtakaritás összegének 6 száza
lékát, 1500 FORINTOT állapított meg.

Újításként fogadták el BERKÓ PÁL javaslatát, ÚJÍTÁSA: a mikrofilm-felvevő 
gép állítható osuszdával való felszerolése.A osuszda görgőpályán mozgó asz
talból f vezetőlóoekből, ütközőszerkezetből és négy görgőből áll,Segítségé
vel a fizikai és szellemi igénybevétel nagymértékben csökken, ami a terme
lékenység emelkedését eredményezi.Csökkenti a selejtet.javitja a minősé
get és megszünteti az anyag rongálódását, Kb, 25 százalékos termelékenység 
emelkedéssel számolhatunk. Az ujitás az eddigi gyakorlatban jól bevált.
AZ ÚJÍTÁSI DÍJ 500 FORINT.

TÁRKÁNYI GYULA a libelli gradualcs katalogizálásának egyszerűsítésére 
tett javaslatot.

Az eddigi gyakorlat szerint az assertios részt a kötet külön kolligátum- 
résaeként tekintették s Így az külön oimfelvételt kapott. Miután az anyag 
feltárásánál életrajzi szempontból értéke a felsorolt professzorok és diá
kok neveinek van. — a javaslat szerint - az assertiokat nem kolligátutoként 
kezelve, a kiadott mü címfelvétele alatt egy formhlaszerü megjegyzéssel 
kell feltüntetni a graduálást. Pl.” LIBER GRADUALIS: UNIT,TYRNAVIENSíS, PRAESESs KULINYI |"gYÖRGY], GRADUATUS :ANDRÁSFALVY BERTALAN. P0S0NII 1766,
TYP,LANDERER.f8] 1,"

Az újítást hasznosnak találjuk és a figyelmébe ajánljuk hasonló anyaggal 
dolgozó könyvtáraknak. ÚJÍTÁSI DÍJ: 300 forint.



DELI GYÖRGYÉÉ a látogatók tájékoztatására útmutató és eligazító táblá
kat javasolt a könyvtár épületeibe. Javaslatára felhívjuk az illetékesek 
figyelmét. Ötletét'buzdításul a SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG 2 db.színház
jeggyel jutalmazza.

Hasonlóképpen hangversenyjeggyel jutalmazna TÁRKÁNYI GyűlÁ.- 4 a* nagy
mennyiségű szakszámátirás gumibélyegzővel való megoldására tető javasla
táért.

Dicséretben részesíti EB.DŐVÉGI IAJOS-t, áld. a nemzetközi Csere osztás
iján a osomagolásnál falbaszerelhető spárgatartő fémhengert alkalmazott. [BERECZKY LÁSZLÓ]

A DUPLUMCSERE-AKCIÓ EREDMÉNYES FEJLŐDÉSE 
NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK KERETÉHEN.

Az UNESCO égisze alatt indult és jelenleg a nemzeti osereközpontok kö
zött folyó duplumosere-akció egyre nagyobb szerepet kap a Nemzetközi Kap
csolatok Osztályának tevékenységében is0

A kezdetben o a nyugati és tengerentúli országokkal folytatott ak
cióba' ma már a SZOVJETUNIÓ és több népi demokratikus ország* LENGYELORSZÁG. CSEHSZLOVÁKIA és BULGÁRIA, valamint JJ lÓSZLÁVIA is bekapcsolódott. 
Jelenleg mintegy 50 országgal tartunk fenn duplumósero-^kaposolatot.

A duplumosere keretében beérkező anyag mennyisége ez év julius' havában 
érte el osuospontját, amikor több mint 500 drb., kiadvány került szétosz
tásra a magyar könyvtárak között,Hasonló aránya a kiküldött anyag mennyi
sége is, amelyet a Könyvelosztó boosájt rendelkezésre a belföldön nem i- 
gényelt duplum-anyagból,Legtöbb a DÉLAFRIKAI UNIÓBÓL, PRETORIÁBÓL, továb
bá NÉMETORSZÁGBÓL futottak be nagyobb igénylések.így a magyar könyvtárak 
igényeinek kielégitésére is fokozottabban lehet számitani.Könyvtáraink már eddig is komoly hiányokat tudtak pótolni a duplurac-sere kerotebeíi0 [bo0« J

OSZK KÖZLEMÉNYEK 

KUTATÓIDŐ ERDÉLYE ZÉSE 1959~re
Könyvtárunk főigazgatójának rendelkezését az alábbiakban közöljük*

1. J 1958. deofember 32.-éve! valamennyi jelenleg engedélyezett Jcutatőnap
megszűnik.

2. | Első: Ízben 1958* december 1-ig. kell benyújtani a kérelmeket |kutatási
teryekétj . az 1939* jajjuáp 1-től kezdődően engedői kutatónapok
iránt,

3. | A kutatónap iránti kérelmek {kutatási tcz'Vek j a Főigazgatóhoz cimzon—
dők és az illetékes osztályvezetők véleményezésével főosztályonkint 
egyesítve a tudományos titkárnál nyújtandók be.

4. j A beadandó kérések a következőket tartól,mázzák? aj név,besorolás,osz
tály; bj eddigi kutatások összefoglalása a legfontosabb nyomtatásban 
megjelent munkák felsorolásávalx aj. a követ.kezé félévben tervezett 
munka rövid leírása^ d| az osstályvezoté véleménye, a javasolt heti 
óraszám közlésével„

Olyan dolgozók,akik akadémiai fokozattal rendelkeznekvelég',ha a beadvány
ban a kutatási témát jelölik e*og.
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Az utóbbiak évenkint egyszer, a többi dolgozó évenkint kétszer köteles 
végzett kutatásairól és esetleg megjelent munkáiról jelentést tenni*

AZ ÁLL0MÁNY6EKIVŰLIEK KORPÓTLÉKA.

A könyvtár gazdasági vezetőjének a MM illetékes osztályán folytatott tár
gyalása alapján, a közelmúltban nagyobbszánni szolgálati idő-beszámitási ké
relem elbirálása történt meg. Az eredmény általában igen kedvező.Az erről 
szóló értesítést aa érdekeltek megkapták.
Kérdésükre a GH ezúton is közli, hogy az érdekelt 6 órás állományonkivüli 
dolgozók a részükre' kiadott beszámítási okmánynak megfelelően fogják meg
kapni a korpótlógsot,Kifizetésére azonban osak akkor kerülhet majd sor, ha 
a szükséges póthitelt megkapjuk,A póthitel engedélyezése pedig mostanáig 
azért nem volt lehetséges,mert a szükségletet csak pontos, részletes számí
tások alapján lehetett megállapítani.amire a kérelmek elbírálásáig termé
szetesen nem volt lehetőség. Most már ebből a szempontból sincs akadály ős 
remélhető^ hogy az erre jogosult állománykivüliek is 'pránylag rövidebb idő 
alatt megkapják a'részükre megállapított korpőtlékot, ami helyzetüknek újabb 
javulását jelenti.

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK
ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL s 
HORVÁTH Ilona [Gondnokság]

TJJ MUNKATÁRSAINK:
BIRCK Miklósné [Keszthely], NECEAY Livia [Mikro]], 

ár, SÜKÖSD Gyula [(Hl], FEHER Istvánná, FIGURA Mátyás, 
MIKECS László, SZÁSZ István [Gondnokság],

HÍREK
MÁS KÖNYVTÁRAK MUNKÁJÁRÓL

- Az ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR a Tanácsköztársaság 40, évfordulójának meg
ünneplésére késiül,November 20-án a könyvtár reprezentativ termeiben meg
nyitják az első kommunista sajtótermékekből, valamint a Tanácsköztársaság ' 
alatt megjelent sajtótermékekből összeállított különgytijtérnény kiállítását,
— Az ESZTERGOMI VÁROSI KÖNYVTÁR, a Balassi Muzeum és a városi levéltár 

megkezdte'az 1919-es párkányi osata dokiméptumainak felkutatását és össze-
fyüjtését,1919-ben a párkányi csatában akadályozták'meg a Tanácsköztársaság egyveres erői a2 intervenoiós ősapatok beáramlását,

OLVASÓINK ÍRJÁK*
EGY SZÉP KIRÁNDULÁS UTÁN Úgy látszik megegyezésünk volt az "Időjárás- 
felelőssel”, esős hét után két verőfényes őszi napon került sor okt, 5-én 
és 6-án az EGRI és MÁTRAI TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSUNKRA, Bízvást elmondhatjuk, 
hogy ennok a kirándulásnak osak azok a vesztesei, akik nem vettek részt ben- 
ho,
A FELDEBRÖI ALTEJJPLOM megtekintése után EGER várt különböző meglepetésekkel.



Útközben a könyvtári porhoz edzett árva könyvtárosaink osakugy harapták 
a friss levegőt, Allitélag volt aki gyomorrontást is kapott tőle. Megnéz
tük a Lyceum könyvtárát, az egri vár kazamattáit és leróttuk kegyeletün
ket egy műkedvelő tüzoltédalárda "éneke" mellett Gárdonyi Géza sírjánál* 
Vállalkozó szellemű kutatóink felmásztak a minarettbe is, nem osekély szo
rongással a visszajövetel esélyeit illetőleg. Meglátogattuk a Szépasszony- 
völgyét is, ahol némi borok és egy elmaradt szalonnasütés következett.
Nem lenne értelme, hogy ezerszer elmondott, szokványos szavakkal magasz
tal juk a Mátra szépségeit, Aki már látta, el tudja képzelni, aki nem, hát 
nézze meg!
Utunk végpontja és fénypontja GYÖNGYÖS, ahol végre sikerült ismeretséget 
kötni a valódi termelői borokkal ié,[Persze műemlék-könyvtárunk és a Mát- 
ra-Muzeum megtekintése után, Szerk.J Úgy véljük, ebben aztán semílyon viz 
nem volt, de valahogy a legtöbb résztvevőnek vágyik a szive oda vissza.
Végezetül elismeréssel kell megemlékeznünk a mintaszerű szervezésről, mely 
sok fáradtsággal, de jő hangulatban bonyolította le a kétnapos emlékezetes 
programmot. Különös elismerés jár a’ gépkocsink vezetőjének is, aki köz
kedvelt fordulattal:" mintaszerűen oldotta meg feladatát, "
A kirándulás résztvevőit is elismerés illeti,mert fegyelmezett magatar
tásukkal egyrészt jól képviseltük könyvtárunkat, másrészt valamennyiünk 
"nyafogástól" nem zavart kellemes pihenését tették lehetővé. Valahogy úgy 
van ez, ha tekintettel' vagyunk a többiekre, s azok tekintettel vannak mi-r 
ránk, közös az örömünk. Ez most beigazolódott, Reméljük.hogy ^övőró a 
pécsi, illetve soproni kirándulásaink is legalább ennyire jól sikerülnek majd. [g,I,]

hírek szakszervezeti életünkből

A FOTOSZAKKÖR újra megkezdte oeoportos munkáját,A múlt hónap folyamán 
DEBULAY'Imréné és GOMBOCZ István tartottak előadásokat a szakkör tagjai 
részére.
December első felében HÁZI-FÉHYKÉPICIÁLLITÁST rendeznek.Felhivják a. tago- 
kat.hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a kiállításon* Feltételek: 
saját munkával készült fénykép és nagyitás [képméret: 18r24 om]t
Egyéni munkára a laboratórium rendelkezésre áll,Jelentkezni EECK LAJOS- 
nál fKönyveloszt<£] lehet,

ÜDÜLŐK LEVELEIBŐL,- Pilisszentkeresztről NÉMETH JÁNOS irta:Hogy itt o szép 
üdülőbe^ gondtalanul és jól ellátottan 14 napot tölthetek ^ezúton is hálás 
köszönetét mondok a Szakszervezeti Bizottságnak,"

UJ Magokkal GYARAPODOTT SZAKSZERVEZETÜNK- A szakszervezeti tagok 
sorába léptek: KONCZ Béláné [Könyvelosztó].RÁDULY Márta [Könyvtár- 
közi Kölosönzés], SOMFAI LÁSZLÓ [Zeneműtár],

A kiadásért az OSZK szakszervezeti bizottságának elnöke felel, 
Szerk, KOVÁCS JÓZSEF. - Országos Széohényi Könyvtár házi soksz,


