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A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉNEK ANYAGÁBÓL:

A SZB deoembor 16—i ülésében 2 kérdést tárgyalt meg.
Jóváhagyta a SZOT elnökségének határozata alapján megalakított NQBIZOTTSÁG-ot.A Nőbizottság tagjai; CSÁKVÁRI Eleknó [Könyvelosz
tó], GORDON MiklésnéjHirlaptár1 KOMJÁTHJ. Miklősné fKöhyvfeldol
gozó Osztály] os SZÍÍCS Ilona [Igazgat<5sági»A Nőbizottság elnö
ke: GORDON Míklésnó.
A Nőbizottság javaslatára december 20-án 16 órakor a könyvtár 
dísztermében FENXÉIA-ÜKNEPSÉG rendezését határozta el. Az ünnep
ség kiadásainak fedezésére a szociális és kulturális előirány
zatok terhére 2 500 Ft, hitelkeretet biztosított,

MEGALAKULT SZAKSZERVEZETÜNK NŐBIZOTTSÁGA
ASZÓT elnökségének határozata.alapján a dolgozó nók között végzendő 

munkára vonatkozó irányelveknek megfelelően, könyvtárunkban is megalakult 
a főbizottság.

MI A CÉLJA ÉS MELYEK A FELADATAI A NÓBIZOTTSÁGNAK ?
Aligha vitatható az.hogy a könyvtári munka kötelezettségen túl nődolgoző— 

inkro,elsősorbán az édesanyákra aránytalanul nagy feladat hárul. Illő tehát, 
hogy könyvtárunkban is nagyobb megbecsülésben és több segítségben részesül
jenek. Ez a mi társadalmunkban természetes, s egész sor törvény bfatyait 
ennek megfelelően fokozott gondoskodást a dolgozó nőkről-Ezeknek a törvé
nyeknek betartását ellenőrizni.alkalmazását a könyvtári munka sajátosságai
nak figyelembe vételével előmozdítani elsősorban a Nőbizottság'feladata, 
nemosak a törvények betűjét.hanem szellőmét-is figyelembe véve.

Jelentőségét könyvtárunkban különösképpen 2 tény húzza alá.Az egyik az. 
hogy könyvtárunk dolgozóinak 57 százaléka nő„A másik pedig az,hogy eddigi 
szakszervezeti munkánkban a dolgozó édesanyák problémáival munkájuk segí
tésével igen keveset foglalkoztunk,

A NŐBIZOTTSÁG A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG KERETÉN BELÜL, annak egyik 
munkabizottságaként JfÜKöDIK.Ez biztosit ja.hogy a nők között és sajátos 
érdekeik védelmében végzett munkája nem sikkad el.hanem felelős gazdája 
lévén nagyobb súlyt kap a szakszervezeti munka egészében.

A Nőbizottság további eredményes működésének-azonban egyik nélkülözhe
tetlen előfeltétele az.hogy a nődolgozók SEGÍTSÉK a Nőbizottság munkáját 
ÖTLETEIKKEL.JAVASLATAIKKAL.KÉRÉSEIKKEL és nőm utolsósorban MUNKÁJUKBAN 
VALÓ ÖNKÉNTES RÉSZTVÉTELLEL.
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EGY RÉGI KÉRDÉSRŐL ÉS ÁTOK MEGOLDÁSÁRÓL.

Az állományönkivüliókrfl.könyvtárunk un.hatórás dolgozóiról van szó,, 
akiknek régi.evek óta húzódó kérdése éppen a napokban nyert megoldást,
S miután a kérdés megoldása szükségképpen nemcsak állományba vétellel, 
de több dolgozó olbocsájtásával is járt - beszélnünk kell róla.
A "HATÓRÁSOK-KÉRDÉSE" régi .még 1952-ro visszanyúló prob 1 oma.Könyvtá- 

runk 1954-ben,az akkor megszűnt Népkönyvtári Központtól,,örökségkóppen,, 
kapta.Személyei az évek folyamán cserélődtek ucyan.de körete lényegé
ben azokból tevődött ösazo.akiket annak idején, egy-ket éves perspektí
vával a nemzeti tulajdonba került könyvanyag feldolgozására .ideiglenes 
jolleggel.osöfckontott munkaidővol alkalmaztak.
MEGOLDÁST SÜRGETŐ PROBLÉMÁVÁ EZT A KÉRDÉST AZ EGYRE HÚZÓDÓ ÉVEK TETTÉK 

A hatórások aránylagosan alacsonyabb fizetése,a részükre nem illetékes 
kedvezmények.az állandó bizonytalanéág,de ugyanakkor felkészültség és 
munka szempontjából a sommivol sem kisebb követelmények - megteremtet
ték a ,,hatórások-kérdé8ét,•. És ezt nemosak a hatórás-dolgozók,de az 
intézetvezotés is lépten-nyomon érezte,Évek óta alig volt a könyvtár 
ügyeivel valamennyire is komolyan foglalkozó/ olyan megbeszélés,v.értekezlet .melyen ez a kérdés napirendre ne került volna.Történt is nőm 
egy intézkedés.részeredmények is voltak.de maga a kérdés teljes egészé
ben nem oldódott meg*És ahogy szövődményessé vált a kérdés az idők 
folyamán - úgy mostani mogoldása som lőhetett zökkenőmentes.
Ezért HA HELYESEIT AKARJUK FELMÉRNI ennek a kérdésnok megoldását .azt 

NEMCSAK AZ EGYES EMBER.DE A KÖZÖSSÉG SZEMPONTJÁBÓL IS meg kell néznünk.
A dolgozók jogainak védelme, élet-és munkakörülményeinek állandó ja

vítása döntő' és sonkitől nem vitatott foladat.Dc ha az ezzel kapcsolatos 
kivánalnak.v. követelések non állnának arányban népgazdaságunk lehető
ségeivel^. csak az összdolgozók róvására lennének megvalósíthatók — 
holytolon lonno támogatásuk,
HOGYAN ALKALMAZHATÓ EZ. - a magyar szakszervezetek XIX. kongresszusa által is - rögzített elvi állásfoglalás A HATÓRÁSOK KÉRDÉSÉRE?
Nyilvánvaló.az adatok sokasága által bizonyított.hogy PÁRTUNK ÉS 

KORMÁNYUNK óvről-óvro MIND NAGYOBB ÉS NAGYOBB ÖSSZEGEKET FORDÍT szól
istái és kulturális életünk, s annak köretében a magyar könyvtárügy,
Így KÖNYVTÁRUNK SZÜKSÉGLETEIRE ÉS FEJLESZTÉSÉRE is,De tény az is.hogy 
népgazdaságunk teherbíró képessége som határtalan s az -anyagi eszkö
zök elosztásánál a gazdasági és szellemi élet egészének igényeit kell 
figyelembe vpnni,

HELYES LENNE-E - tegyük fel most igy is a kérdést -azt várni államunktól .hogy csak ezen az egy pontom kb. ÉVI 160 EZER FORINTTAL NÖ
VELJE KÖNYVTÁRUNK KÖLTSÉGVETÉSÉT, ugyanis összegszerűen ennyit jelen
tőié a mostan olboosájtott hatórások visszatartása,DE MÉG INKÁBB HELY
TELEN LENNE,ha arra gondolunk.hogy a feladatok olvégzdséra fordítha
tó munkaórák az elboosájtásokkal nem osökkentek és az évi 160 ezot 
forint újabb munkaőrák.ujabb állások beállítását jelentette volnap
Ha tehát a kérdést ebből a szempontból is megvizsgáljuk.bár a meg** 

oldás egyesek szempontjából fájdalmas, és nehéz helyzetet teremtő is. 
do A KÖZÖSSÉG SZEMPONTJÁBÓL HELYES.
Helyes.mert egyfelől arányban áll népgazdaságunk tehorbiró képessége-
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vel, másfelől a "volt" ha tárás dolgozóié többségének állományba vétóié— Tol., megszünteti azok eddigi bizonytalanságát ős ezzel elősegíti könyv
tárunk munká.j át.
Do szükséges egy. olyan kérdés felvétéso.maly egyben kérés is.
És eZ az.hogy AZ ELBOCSÁJTOTT DOLGOZÓKNAK AZ INTÉZETVE ZETÉS LEHETŐ
SÉG SZERINT NYÚJTSON SEGÍTSÉGET uj munkakörben való elhelyezkedésük
höz, Ez — amint tudjuk — folyamatban is van és nehány esetben már is 
sikerről Járt. Helyes és szükséges ,-ha int ézetyeze testűiknek ebben a 
munkában dqlgozéínk is segítséget nyújtanánaks

Romol jtik.hogy ennek a kérdésnek megoldása,hn megrázkódtatással is 
járt,de elősegíti könyvtárunk munkáját a dolgozók ogységos közössé
gének kialaki tásával^Ennok jegyében KÖSZÖN TJÜK 1 JANUÁRBAN ÁLLOMÁNY
RA KERÜLŐ "TOLT" HATÓRÁS DOLGOZÓINKAT és VESZÜNK' BÚCSÚT AZOKTÓL .AKIK 
0 megoldás következtében ELHAGYJAK KÖNYVTÁRUNKAT;,

KÖNYVTARUNK ÉLETÉBŐL
NÉHÁNY SZÓ MÜEMLÉKKÖNYVTÁRAINIC ÉLETÉRŐL ÉS MUNKÁJÁRÓL

Talán igy is lehotett volna kezdeni’:"Tudósitás a végekről", mert •őszintén mondva MÜEMIÉKKÖNYVTÁRAINK ÉLETE ÉS MUNKÁJA nemcsak térbeni távolságuknál, 
do munkájuk és kérdéseik eltérő voltánál fogva is általában KE.VÉSDÉ ISMERT 
könyvtári közösségünkbon.Nem "mostoha gyerekek"„amint egyszer—cgyszor monda
ni szokták,osak éppen nincsenek közöttünk és egy-kot dolgot ez is -magyaráz. 
Ezért is aktuális.hogy most a Hiradé hasábjain.ha csak nehány szóban is.do 
tájékoztatást adjunk rólnk*

Müomlékkönyvtáraink olvasóiirgalma viszonylag nem volt- nagy .A helyi kutatókon kívül csak szórványosan keresték fel forrásanyag felhaszná
lása céljából,de műemlék.illetve múzeum jellegük következtében a lá
togatók száma viszonylag magas volt*
"A környékbeli üdülőkből csoportosan sok ezer munkás és paraszt 

látogatta meg a könyvtárat - Írják a Helikon Könyvtárból — akik nagy 
érdeklődéssel szemlélték a kultúra és művészet századok óta felhal
mozott értékeit," A HELIKON KÖNYVTÁRNAK ez évhon 20 EZER LÁTOGATÓJA 
volt.Külföldi látogatói között a Lengyel Népköztársaság pénzügyminisztere ,indiai parlamenti képviselő,a ícinai ir<k egy csoportja és 
sokan mások adóztak elismeréssel teremkönyvtáránnk és gyüjtomőnyo 
ogy-egy értékes darabjának.A zirci "REGULY ANTAL" KÖNYVTÁRUNKNAK 
kb.12 ezer látogatója volt.köztük az egyptomi kultuszminiszter, 
szovjet,nőmet.lengyel turisták ős bolgár ujságirók, Aránylagosan' 
kisebb volt a gyöngyösi "RAJZA JÓZSEF"KÖNYVTÁRUNK látogatottsága.
Kb, 5 ezer látogató kereste fél,Többek között a Bolgár Népköztár
saság budapesti nagykövete.lengyel turisták 4s a Mátrába igyekvő 
társasutazások résztvevői,

-Ez a nagy és egyre növekvő érdeklődés az.mely kötolessóg'inkké teszi, hofy NAGYOBB FIGYELMET FORDÍTSUNK MÜEMLÉEEÖNYVTÁRAIITK KIÁLLÍTÁSAINAK 
MEGTERVEZÉSÉBE és megfelelő szinvonalu MEGRENDEZÉSÉRE»

-o-
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Híreink

DALATpp KÖNYVTÁR Ez ér őszén a BALATONI INTÉZŐ BIZOTTSÁG titkársága 
felkérte könyvtárunk igazgatóságát .hogy vállalja el az ftSZK szervezetén 
belül egy'különleges balatoni tárgyú gyűjtemény megszervezését és fel
állítását .Ennek a balatoni gyűjteménynek magában kell majd foglalnia 
mindazokat a nyomtatott.elsősorban tudományos.ismeretterjesztő és szép
irodalmi müveket.kapcsolatban a tág értelemben vett hirlaptári anyaggal, 
továbbá azokat a sokszorosított ábrázolásokat.amelyek a Balatonra.a Da
la ton-m ént i településekre ős a tágabb Dalaton-kömyékre.illetőleg © te
rület népének múltbeli és jelenlegi életére.kultúrájára vonatkoznak.
Könyvtárunk vezetősége úgy határozott^hogy az uj gyűjteményt KESZTHE
LYEN. a HELIKON-KÖNYVTÁR függelékeként állítja felt a szervezés munká
jával pedig JUHÁSZNÉ.HAJIU Holga főosztályvezetőt és BBRLÁSZ Jenő tud, 
főmunkatársat bizta meg,
A szervezés első lépéseként - a Dalatoni Intéző" J&zottság által rendel
kezésünkre boosátott hitelkeretből - könyvtárunk megvásároltaa neves 
balatoni írónak, néhai MARGITIAI Rikárdnak kb.400 kötetből álló balatoni gyűjteményét, s ezzel megvetettük az üj különgyüjtömény alapját.[b.J.]

SZÉCHÉNYI JÚLIA EMLÉKKÖNYVE .Hóhány hónappal ezelőtt egy nogysdrét alakú, 
bordó bőrbe kötött emlékalbumot‘vásárolt kézirattárunk az* JÍK7-tói .amely
ről feldolgozás közben kiderült, hogy egykori tulajdonosa SZÉCHÉNYI Júlia 
jsz.István unokahugaj volt .aki 1835-bon az angol PARRY Józsefhez ment 
férjhez.
Sz,Júlia atyja.Sz.Lajos révén — aki főudvarmesteri állást töltött be a 

béosi udvarnál - számtalan hires és kiváló emberrel ismerkedett meg,Az album bejegyzői között ott találjuk többek 'között LISZT Feronoot és 
DONIZETTI—t, GRILLPARZER-t és L.TIECK-ot .valamint a nagy dán mesoköltőt, 
J.Ch. ANDERSEN—t,Néhány rajz és* akvaroll is disziti az emlékalbumot. 
amelyek közül a legbájosabb J.N.Petor GEIGER osztrák könyvillusztrátornak jaki a pesti Heokenast^-cégnek is dolgozott | egy hegedűs-koldust áb
rázoló vizfestményo. [ös.G.K.j

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK
Intézetünk helyettes—főigazgatója DR,SEBESTYÉN GÉZA 
könyvtárunk képviseletében részt v©tt a SZÓFIAI 
'•VASÉIL K0LARPV” Xtj.amI KÖNYVtIr fennállásának 80. 
évfordulója alkalmából rondezett ünnepgégékén,
UJ MUNKATÁRSAINK: ír.MEZEI László [Módszertani Osztály]. 
SZÉCSI VinocfKönyvkötészet],
ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL * H0RÍNYI Mátyás [áthelyeícs- 
aol MIA Irodalomtörténeti Intézet]

MUNKATÁRSAINK ÍRÁSAIBÓLi
Kézirattárunk számtalan dokumentumot őriz az 1840 i49—©8 ‘azabadsághare 

utáni magyar emigránsok életerő és működésére vonatkozólag.Így a nagy orosz agitátor ős forradalmár GERCEN jHorzonjSándornak Pulszky Ferenohez és



feloségéhe* intézett levoloit is.Ezekot a leveleket 1954—ben a kézirattár 
akkori dolgozója.SELIA György és CSAPODI Csabánő a Kézirattár helyettes
vezetője az IROMLOMTÖRTÉ1TETI KÖZLEMÉNlEK-bon publikálták.
E közleményre felfigyelt a Szovjetunióban a moszkvai Tudományos Akadémia 
és fölkérte a szerzőket, hogy tanulmányukat a óéinak megfelelően kiegé
szítve és átdolgozva bocsássák egy uj Gercon—kiadvány rendelkezésére,
A LITYERATURNOJE NASZLEDSZTVQ 195C-ban megjelent 64,kötete: "GERCEN T ZAGRANICSNÜH KOLLEKCIJAfi" [Goroen külföldi gyűjteményekben]* 418—438* 
lapjain közli DELIA ős CSAPODINÉ kibővitott gazdagon illusztrált tanul
mányát,A kötet nemrégiben érkezett be az OSZK-ba ás már feldolgozás alatt 
áll,A benne található többi tanulmányokat londoni.amsterdami.prágai,now— 
yorki stb* munkatársak küldték be*

MEGJELENT TANULMuNYOK: Világirodalmi Figyelő 3. számában [225-236 p*] 
KEBESZTURY DEZSŐ: Rilko*Soproni Szemle 3* számában [266-268 p#j J,HAJDÚ 
HELGA: Levél Drezdából Sopronba l655“bcn*

MEGKEZDŐDTEK NYELVTANFOLYAMAINK:
A GÖRÖG nyelvtanfolyamot KÖVENDI Dénes .főmunkatárs vezeti,A tanf olyané

nak 16 hallgatója van*
A kezdő LATIN nyelvtanfolyamot PAFP Ivánné tud* munkatárs tartja«A 

tanfolyamnak 12 hallgatója van,
A haladó LATIN'nyelvtaniolyamnak 6 hallgatója van* A tanfolyamot 

JALTA Rosamarie tud, titkár vezeti,
A GÖRÖG TANFOLYAM EGYIK HALLGATÓJA IRTA:

" Már javában tanulnak az újdonsült diákok a latin és görög 
nyelvtaniolyanokon,Itt.a Híradó nyilvánossága előtt kívánunk 
köszönetét mondani az előadóknak, akik nem csupán tudásunkat 
öregbítik,hanem óráikat valóban érdekessé és élvezetessé is 
teszik, E sorok Írója & görög tanfolyam hallgatója és egy
úttal "gyakorló szülő"e Utóbbi minőségében a görög órák alatt 
már többször megfordult fejében az a kívánság: Jó lenne,ha 
gyermekét is ilyen lelkes és nagytudásu pedagógusok tanítanák 
majd, akik az előadott anyagon ilyen biztonsággal uralkodnak* 
s az előadásokat a tudomány olyan széles területeiről vett' pél
dákkal és adalékokkal tennék érdekessé, mint a mi előadónk* 
Egyébként - ahogy a "latinszakos hallgatók" mondják - az ő 
számukra is öröm a tanulás.
Most már csak a tanítványok szorgalmán múlik* hogy a "tanév" 
végéro olyan eredmény szülessék, amely az intézotvezetés által 
biztosított munkaidőkedvezmónyt igazolja, S ki tudja.TALiÍN MÉG 
EGY FINN NYELVTANFOLYAM INDITIrÍT IS KIÉRDEMELJÜK, ami a ma
gyar nemzeti könyvtár dolgozóinál úgy gondolom szintén nem fö
löslege s. "

A GAZDASÁGI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ HÍREIRŐL:
—A hatórás dolgozók visszamenőleg, a beszámítási okmányban megállapí

tott mértékben mogkapták korpítlékukat.



— A MŰVELŐDÉSÜGYI KÖZLÖNY doo, 1—i számában közzétették az 1959*áVT 
IDEGEN NYELVŰ VIZSGÁK jelentkezés! ha tátidé jé t .Az érdeklődőknek a Gazd, 
Hiv.kivánatra bővebb felvilágosítást ad.

HlBEK,SZAKSZERVEZETI ÉLETŰNKBŐL 
MAGUNKNAK GYŰJTÖTTÜNK. EGYMÁSON SEGÍTETTÜNK,

Deeeaber'3-án tartott akönyvtárunk KÖLCSÖNÖS SEGÍTŐ TAKARÉKPÉNZTÁRA 
éri gyűlését és adta át a tagságnak egész éri megtakarítását kamatai-' 
ral együtt. *■
A KST-nek könyvtárunkban oz őt folyamán 96 TAGJA volt vA kifizetett BETÉTEK ÖSSZEGE? 44 675 Ft.a KAMATOK ÖSSZEGE 824.79 Ft volt.
Az ér folyamán a KST J8 ESETLEN 25 710 Ft, ÖSSZEGBEN NYÚJTOTT KÖL
CSÖNT tagjai részére,
A gyűlés, dolgozóink körében elhangzott vélemények, az 1959 évre tör
tént betetvállaláaok emelkedései arról győztek meg.hogy könyvtárunkban 
éppemugy.mint országszerte egyre többen győződnek meg a takarékosság 
előnyeiről és kedvelik meg a takörékosságnák ezt a formáját;
Az nj botétrállalásokbél lestük ©1* BELENCSIK Lajos 20 Ft-r6l 100 Ft- ra. FALVY 'Zoltánná lflO Ft-rél 200 Ft-ra, GALGÓCZY Lajosné 40 Ft-ról 
lOCL-Ft-ra; PÓCSY Árpádmő 100 Kt-róí 1$Ö Ft-ra ,SZAIAY Andornő 2% ft-ról 
100 Ft-ra, TÁRKÁNY2 Gyula 30 Ft-rél- 60 Ft-ra, TILL Ferono. 100 Ft-rél 
200 Ft—ra emelte havi betétjét,

•
FELHÍVJUK A FIGYELMET arra.hogy a KST alapszabálya lehetőséget nyújt 

arra. hogy a'tagok megtakarításaikat TÖ3L VISSZAFIZETÉSI IDŐPONTRA 
gytijthetik össze.illetve'több visszafizotébi időpont között választ— 
hatnak.Ez lehetővé teszi, hogy nomosak karácsonyra, de üdülésre.tüze
lő beszerzésre .rogy ogyvSb alkalmakra is gyűjthet a tagság. Kedvező ez 
azért is.mert igy megszűnnek a -bofizfetési időszak kezdetén és végén 
mutatkozó kölosönnyujtási nehézségek.
Egy tag PÁRHUZAMOSAN TÖ3L LEJÁRATRA is helyezhet el meghatározott Ösz<* 
szeget, pl,100,- forintot Üdülés oéljára júniusi, loo,- forintot pedig 
ajándékozás oéljára decemberi kifizetésről.
A KST-LAN VALÓ RÉSZVÉTELRE JELENTKEZNI BECEMBER 31-1Ö RAKOVSZKY IST- 
VÉNNÉNÁL fGazd.Hiv.] LEHET, ■ ’ *

OT TAGOKKAL GYARAPODOTT SZAKSZERVEZETÜNK* A szakszervezeti tagok sorába 
lőptektLAYBR Lászlómé [KönyvolosztóJ,DÁNIEL György átig*(Szerzeményi Osz
tály]-JÁET Klára [Mikrofilmtár], NECHAY Livia |Mikrofilmtár],PAPP Zoltán 
fBibliográfiai Osztáály}.ZSOHÁR László {HirlaptárJ

'' ÜDÜLŐINK LEVELEIBŐL í Ziroi müemlékkönyvtárunk dolgozó ja KOVÁCS ISTVÁNNÉ 
irtatHEzutonmondhk köszönetét az üdülő sért .jaolyben a szakszervezet ré
sz esi tett ^Az üdülőben nagyon jól ereztem masam és az ott töltött 'idő nagy 
.tíőrtékbbn hozzájárult ahoz, hogy egészségemet és munkaképességemet vissza
nyerjem,”
T&APŐ ÜZENI A DOLGOZÓKNAK! Dooember :20-án 16 .árakor a könyvtár dísztermében FENYÓfeA-ŰNNEPSÉGET rendezünk a fiolgozók gyermekei részére .MINIÉN 

DOLGOZÓNKAT SZÍVESEN LÁTJUK! »

KIADJA AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI' KÖNYVTÁR SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGA. ■, 
Kiadásért az SZB elnöke felöl,Szerk.KOVÁCS JÓZSJjJF, OSZK házi sokszorosítás.
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