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aa ORSZÍGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZAKSZERVEZETÉNEK 1959ifebruár 27*^.. 
pénteked 14.50 érái kezdettel a könyvtár dísztermében tartanáé TAGGYŰLÉ
SÉRE.

R a p j r a a A $
1. BESZÁMOLÓ az OSZK Szakszervezeti Bizottságának 1956. 
második félévi munkájáról és az 1959.első félévi feladatokról ,fleszámoló 4vita ^határozati javaslat]

2. SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG jelentése.

A taggyűlés** szakszervezetünk tagjait és az érdeklődőket ez utón hív
juk megfáz SZB 1959.7LAN-JUN.IDŐSZAKI MUNKATERVÉT lapunk előző számának 
mellékleteként már kiadtuk.

Budapest 1959.február 14-én
SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG 

A MUNKAFEGYELEM KÉRDÉSÉRŐL

Lapunk előző számában már beszámoltunk arrél.hogy Szakszervezeti Bizott
ságunk az Intézetvezetőesel egyetértésben megvizsgálta könyvtárunkban a mun
kafegyelem' kérdését. Az SZB az ezzel kapcsolatos határozatát .mint javasla
tot a febr,5-i összevont kollégiumi és osztályvezetői értekezlet elé ter
jesztette.

Az SZB febr.5-1 határozatát az alábbiakbah részletesen ismertetjük!
I. ÁLTALÁNOSSÁGBAN.

1. Az SZB könyvtárunk terv-és munkafegyelmének megvizsgálásánál azokból 
a feladatokból indult ki.melyek az 1959.évben könyvtárunk előtt álla
nak. Könyv tárunkban az 1959. ÉV EOTIK LEGPONTOSABB FE ÚJULTA a múlt év 
folyamán megindult ÁTSZERVEZÉS •MBGSZILÁRDIT.ÁSA ÉS A KÖNYVTÁR REKONSTRUK
CIÓJÁNAK BEFEJEZÉSE,E feladatokhoz viszonyítva könyvtárunkban a jelen
legi terv-és munkafegyelem nem elégséges ahhoz.hogy biztosítéka lehes
sen a feladatok végrehajtásának.Ennek alapján az SZB az Intézetvezetés-
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8 el egyetértésben megállapít ja .hogy A HELYE^ MUNKAERKÖL C S KIALAKÍTÁSA ÉS 
A SZILÁRD TERV-ÉS MUNKAFEGYELEM MEGTEREMTÉSE KÖNYVTÁRUNKBAN MINDENEK ELŐTT 
ÁLLÓ FELADAT,

2, A TERV-ÉS MUNKAFEGYELEM MEGSZILÁRDÍTÁSÁT AZ*3ZB ALAPVETŐ FELADATÁNAK TE
KINTI ,E tekintetben a magyar szakseervezetek XIX. kongresszusának az aláb
bi határozatát tekinti útmutatásnak?"A szakszervezetek neveljék a dolgozó
kat a szocialista erkölcs követelményeinek megfelelően„Küzdjenek a burzsoá 
erkölcs elíen.amely legjobban a közösségi érdek semmibevevésében,az állami 
és munkafegyelem megsértésében,a társadalmi tulajdon felelőtlen kezelésé
ben mutatkozik meg",

3* Ugyanakkor azonban az SZB szükségesnek tartja az alapvetőnek tartott okok 
mellett rámutatni azokra a hiányosságokra,sok esetben visszásságokra Is, 
melyek a múltban és nem egyszer a jelenben is.közvetve v, közvetlenül hoz
zájárultak a jelenlegi helyzet kialakulásához.Hangsúlyozni kivánjuk,hogy 
e hiányosságok v, visszásságok egyrészt nem közvetlen okai,vagy magyarázatai a nem kielégítő terv—és munkafegyelemnek,másrészt zömükben olyanok, 
melyeknek megváltoztatása hosszabb időt igénylő feladat,Éppen ezért tart
juk szükségesnek felvetésükét.mert elhallgatásuk,figyelembe nem vételük 
csak gyengítené az Intézetvezetésnek és szakszervezetünknek ilyen irányú 
munkáját,

II* Répzleteib e n .

1. A JELENLEGI NEM KIELÉGÍTŐ TERV-ÉS MUNKAFEGYELEM ALAPVETŐ OKAIT A KÖVET
KEZŐKBEN LÁTJUK: aj A munkafegyelem megkövetelése,a feladatok időben va
ló teljesítésének ellenőrzése nem általános és. nem azonos mértékű minden 
osztályon, bj Részben hiányzanak.részben érvényüket vesztették a köztudat
ban,a könyvtár minden dolgozójára egyformán kötelező rendszabályok*

2, Ezek mellett*helytelen lenne elhallgatni azokat a-HIÁNYOSSÁGOKAT,V,VIS
SZÁSSÁGOKAT,melyek ha nem is alapvető okok.de KÖZVETVE,V,KÖZVETLENÜL KI
HATNAK KÖNYVTÁRUNK TERV-ÉS MUNKAFEGYELMÉRE.
aj így károsan befolyásolja a terv-és munkafegyelem szükségességének fel

vetését NÉHÁNY .felvetésében és következtetésében egyaránt TÉVES ES KÁROS 
NÉZET.mely dolgozóink körében gyakran felvetődik.Ezek a megállapítások 
eredetükben különbözőek ugyan.de következtetéseikben azonosak.l556-ban 
abban a kívánalomban összegezödtek.hogy a könyvtári munkaidőt -függetle
nül a tórmelő-és tudományosmunka egyéb területeitől - 6 órára kell csök
kenteni.
Ilyenek a következőkiKönyvtárunkban olyan tudományos munka folyik.amit 

nem lehet időhöz kötni". ”1945 előtt osak 5 órát dolgoztak a könyvtárban, 
és mégis többet végeztek.mert nem lehet 8 érán keresztül könyvtári mun
kát végezni".
Miután mindhárom*megállapításból a könyvtáros munkájának túlértékelése 

ég a termelőmunka* sőt a más jellegű szellemi munka lebecsülése is egyfor
mán következik - á megállapítások helytelenségének a bebizonyítása olyan 
feladat.melyet feltétlenül el kell végezni,
bj Szükségesnek tartjuk továbbá a következő kérdések tisztázásátfv. pers
pektívában való felvetését.



ügy véljük„HATÁROZOTTAN MEG KELL MONDÁN., fiatal munka társalaknak, de a 
könyvtár minden egyes dolgozó jának „hogy l KÖNYVTÁRI MTJNKA OLYAN TUDOMÁNYOS 
MUNKA .MELY VBORMHAJTÁSÁNAK NAGY HÁNYADÁÉ JI TECHNIKÁI JELLEGŰVÉ VÁLIK*
PEL KELLENE VETNI EZT A KÉRDÉST AZ EGYETEMRŐL KIKERÜLŐ FIATAL MUNKATÁR
SAINKNAK TJGY A KÖNYVÍÁROCKÉPZÉSBEM „MINT A KÖNYVTÁRBAN VALÓ ALKALMAZÁSUK- 
NÁL„Ma fiataljaink nagy többsége „amikor cédulákat kell rakoagatnia„Leosz
tania. vemás teohnikai jellegű munkát kell végeznie -úgy érzi„hogy csaló
dott elképzeléseiben-*& *ez munkafegyelmére is kihat..
Ezért JAVASOLJUK „hogy a jövóbor. az egyetemről kikerülő fiatal dolgozóknál 
és mindazoknál„akik más helyekről kerülnek könyvtárunkhoz.következetesen 
alkalmazzák azt az előírást„hogy végleges beosztásuk előtt „a különböző mun
kahelyeken dolgozva ismerjék meg „könyvtárunk egészének munkáját „JDz a "SZÉ
CHÉNYI KÖNYVTÁRI SZAKMAI MINIMUM »• LEGYEN MINDEN UJ DOLGOZÓRA KÖTELEZŐ, 
akármilyen tudományos képzettséggel rendelkezik is.
Az egyetemről kikeiülő fiatal' dolgozók számára pedig ki kellene dolgozni 
égy olyan „TÖBB ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSI MÜNKA-ÉS BEOSZTÁSI RENDET „mely "biztosít
hatná „hogy sokoldalú^mindenütt használható könyvtári szakemberekkel rendel
kezzen könyvtár link.,
o| Nem kis mértékben befolyásolja a munkafegyelmet az,ho^y KÖNYVTÁRUNKBAN 

NEM MEGFELELŐ A TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK „AZ U Jí, "KÖZÉPKÁDEREK"ES A TECHNIKAI 
DOLGOZÓK KÖZÖTTI ARÁNY j"vö„bármelyik külföldi nagy könyvtár személyi ösz- 
szetételévol],Ezt még inkább sulyosbitja AZ A TISZTÁZATLANSÁG^AMI KÖNYVTÁ
RUNKBAN A "TUDOMÁNYOS DOLGOZÓ" FOGALMA KÖRÜL VAN .miután általában e megha
tározás egyetlen ismérvének az egyetemi végzettséget tartják„Sajnos őzt a 
jelenlegi besorolások nomenklatúrája is akaratlanul elősegiti„Igy hova-to- 
vább a "középkáder"és "teohnikai"meghatározás olyan aláértékelés lesz dol
gozóink résaóro.amit és a velejáró,a könyvtári munka zömét jelentő,felada
tokat csak csalódottan vállalnak,
HASZNOSNAK TARTANÁNK E KÉRDÉSNEK külföldi példák felmutatásával való TISZ
TÁZÁSÁT és egy előzetes könyvtártani felmérés alapján A JÖVŐBEN OLYAN KÁ
DERPOLITIKA KIALAKÍTÁSÁT „MELY ÉVRŐL-ÉVRE CÉLTUDATOSAN IGYEKSZIK A JELENLE
GI SZEMÉLYI ÖSSZETÉTEL ARÁNYTALANSÁGÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA,
dj Több„fentiekhez mérten kisebb jelentőségű kérdés mellőzésével még három 

kérdés felvetését tartjuk szükségesnek,Mindháronmak a lehetőségek szerinti 
és eseténkénti orvoslása„az egyéb intézkedések mellett„szintén segíthetné 
a munkafegyelem megszilárdulásátc
- NEM EGY OLYAN DOLGOZÓ VAN könyv tárunkban „AKI CSAK AZÉRT VÉGEZ GYENGÉBB 
MUNKÁT „MERT MA NE$ OLYAN HELYEN DOLGOZIK „MELY ADOTTSÁGAINAK MEGFELELNE.
Ez önként értetődően munkájára is visszahatással van0Bár erre nem minden 
esetben van lehetőség„helyes lenne az ilyenek számbavétele és ha erre le
hetőség nyilik„képességeiknek jobban megfelelő munkakörbe val' áthelyezé
sük.,

— Negativ irányban befolyásolja a munkafegyelmet könyvtárunkban az a BÉR- 
FESZÜLTSÉG is .mely ma az azonos munkakörben dolgozók„vagy a nagyobb fe
lelősséget „összetettebb munkát végzők fizetésében mutatkozik meg„Az SZE 
tisztában van azzal„hogy e bérfeszültségek máról-holnapra nem változtat
hatók meg de úgy látja„hogy a bérfeszültségek folyamatban levő felmérése 
és a f.évi 1 százalékos soronkivüli előlé]fietési keretnek e bérfeszültsé
gek enyhítésére való felhasználása mielőbb végrehajtandó feladatok^.



- SZÜKSÉGES LEMBE A DOLGOZÓKNAK A MO'TANINÁL MEGFELELŐBB TÁJÉKOZTATÁ
SA IS A KÖNYVTÁR ÉLETÉBEN VÉGBEMENŐ ESEMÉNYEKRŐL ÉS VÁLTOZÁSOKRÓL.
Az utóbbi időben az OSZK HÍRADÓ javított ezen a helyzeten .Azonban 
még mindig hiányzik.ha nem id általánosan„de egyes főosztályokon be
lül a dolgozók tájékoztatása ,véleményük meghallgatása és tapasztala
taik felhasználása4Ugy véljük„hogy a könyvtár előtt álló feladatok 
sikeres megoldása nem kis mértékben attól is függ.hogy miképpen tu
dunk minden egyes embert mozgósítani’ azok végrehajtására<,Tájékozat
lan embereket pedig„akik nem érzik.vc nem eléggé érzik„hogy a nagy 
feladatok végrehajtása az ő munkájuktól is függ - nehéz mozgósítani*

•Szakszervezeti Bizottságunk szükségesnek tartotta A TERV—ÉS MUNKAFEGYELEM 
KÉRDÉSÉNEK ILYEN RÉSZLETES FELMÉRÉSÉT ős azzal kapcsolatosan nemosak a 
közvetlenedé a közvetve kapcsolódó kérdések felvetését isimért egy „a szo
cialista erkölcsön alapuló terv-és munkafegyelem kialakítását könyvtárunkban mindenek előtt álló feladatnak tartja„TETTE EZT NEMCSAK A KÖNYVTÁR 
ELŐTT ÁLLÓ FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA VÉGETT ..HANEM AZOKNAK A 
MUNKÁJUKBAN BECSÜLETESEN HELYTÁLLÓ DOLGOZÓKNAK ÉRDEKÉBEN IS„AKIK KÖNYVTÁ
RUNK SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁNAK ZÖMÉT ALKOTJÁK*
Ezért Szakszervezeti Bizottságunk u^y határozott „hogy az SZB TAGJAI .a 
SZAKSZERVEZETI BIZALMIAK és AKTIVISTÁK .Valamint az OSZK Híradó utján is 
MINDEN ERŐVEL SEGÍTI INTÉZETVEZETÉSÜNKET A KÖNYVTÁR TERV-ÉS 'MUNKAFEGYEL
MÉNEK MEGSZILÁRDÍTÁSÁBAN.

KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉBŐL 

AZ OSZK KOLLÉGIUMÁNAK ÜLÉSÉRŐL JELENTJÜK:
FEBR „ 5-1 ÜLÉS:

A Kollégium az lp5^»ÉVT MUNKATERVET és a Szakszervezeti 
Bizottságnak a líUNKAFEGYELEM kérdésével kapcsolatos elő
terjesztését tárgyalta meg„A kollégiumi ülésen a'könyvtár 
osztályvezetői és csoportvezetői is jelen voltak.

Mas* ,19-1 ÜLÉS:
A Kollégium az V»főoöztály#a KÖNYVTÁRTUDOMÁNYT ÉS MÓD
SZERTANI KÖZPONT I>5S-*ÉVT MUNKATERVÉT és a f„évi 1 száza
lékos sorönkiVüli előléptetési keret alapján! BÉRKORBEK- 
CIŐS ELŐTERJESZTÉST tárgyalta,
Az ló5ó«óvi iaunkatervek .valamint a munkafegyelemről szóló 
előterjesztés ismertetésére é3 megtárgyalására f.évi febr, 
27-én,pénteken \'j -"rakor a Puskin utcai disztoremben'jÖ 1 
DOLGOZÓI ÉRTEKEZLETET kell tartanie Ugyanezen nap fl4«30 
árakor] kell megtartani a SZAKSZERVEZETI TAGGYŰLÉST is.
A megtárgyalásra kerülő munkaterveket a dolgozóknak előze
tesen Írásban kell kiadni.

NEHÁNY SZÓBAN AZ EZ ÉVI BÉRKORREKCIÓBÓL

A Kollégium előzetes határozata szerint a f„ évi 1 százalékos eoremki- 
vüli előléptetési keretet elsősorban az azonos munkakörben dolgoz5k.vala
mint a nagyobb felelősséget viselő.összetettebb munkát végzők fizetésében 
meglevő aránytalanságok kiküszöbölésére kellett felhasználni .Ezt a felacla— 
tov össze kellett kötni az egész könyvtár bérezési problémáinak felmérésé
vel.
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A febr„19-én megtárgyalt bérkorrekció s eló'ber^fi.sJ^ést alapos és mindjén, 
részletre kiterjedő figye lemmel az IntézeVve^etés ,az MS-ZMP szervezed; és a 
Szakszervezet megbízottai állították össze.

Az előterjesztés a könyvtár bérezési problémái felmérésének szükséges
ségét húzta alá azzal a megállapitással.hogy sok dolgozónál volt szükség 
kLsebb-nagyobb bérkorrekcióra.

Részletesen foglalkozott az előterjesztés azokkal az okokkal",melyek a 
jelenlegi bérfeszültségét előidézték és évről—évre kimélyitették,Döntő hi
baként ^ állapították mag.ho^y alkönyvtár bérezési politikájában NÉM ÉRVÉNYE
SÜL ELÉGGÉ A'SZOCIALISTA BÉREZÉS ELVE és ezért az nem is hat ösztönzőleg 
a dolgozókra.Hasonló hibaként jelentkezik az,hogy-a könyvtárban kevés, MINDÖSSZE 15 SZÁZALÉK az u,n.KÖZÉPKÁDER,aminek következtében középfokú kép
zettséget igénylő munkát is egyetemi végzettségű dolgozók végeznek.ami ter
mészetesen kihatással van fizetésükre ise*Az előterjesztés összefoglalóan azt állapította meg,hogy a JELENLEGI BÉRFESZÜLTSÉG FELSZÁMOLÁSA CSAK FOLYAMATOSAN OLDHATÓ MEG és az Intézetve- 
zetésnek következetesen kell törekednie az aránytalanságok lépésről-lépés
re történő megszüntetésére,

REMÉLJÜK.HOGY DOLGOZÓINK MEGÉRTÉSSEL ÉS HELYESLÉSSEL FOGADJÁK E RÉGEN 
VAJÚDÓ,DE MOST MÁR NAPIRENDRE TŰZÖTT KÉRDÉSBEN EZT A MEGOLDÁST.MELY VAGY 
MOST,VAGY FOLYAMATOSAN KIKÜSZÖBÖLI A FIZETÉSEKBEN MEGLEVŐ ARÁNYTALANSÁGO
KAT.
ZENEMŰTÁRUNK. S ZEREPE_A_HAYDN~ÉVÜNNEPSÉGEI BEN,

Ez évben ünnepli a' világ a nagy zeneszerző’ JOSEPH HAYDN halálának száz- 
ötvenedik évfordulóját,

A magyarországi ünnepségek előkészítésében és megrendezésében jelentős 
szerepet kapott Zeneműtárunk.világviszonylatban is jelentős HAYDN-GYÜJTE- 
MÉNYE révén.

Könyvtárunk e gyűjteményének törzsanyagát,az eredeti kéziratokat és 
egykorú másolatokat használja fel a most készülő nagy külföldi'HAYDN-ÖSSZ- 
KXADÁS is.melynek szerkesztése magyar közreműködéssel történik,! Zenemű
kiadó Vállalat is a Zenei Ritkaságok c, sorozatában megjelenő ÁRIA-ANTOLÓ
GIÁT gyűjteményünk eredeti kéziratos opera anyagából állitja össze.,

A tervezett ORSZÁGOS HAYDN-KIÁLLITÁS anyagának legértékesebb részét 
ugyancsak zenei és szihháfctörténeti gyűjteményünk darabjai .ingázóknak 
foto-másolatai képviselik,,

A Haydn-év keretébe tartóz* feladatként Zeneműtárunk egy HAYDN-BIBLIO- 
GRÁFIA összeállitását és egy KATALÓGUS-KIADVÁNY elkészítését vállalta.mely 
a XVIII.század rezidenoiális kéziratanyaga mellett jelentős mennyiségben 
Joseph és Miohael Haydn kéziratos hagyatékának adatait tartalmazza,
H i r e in k
KÖNYVTÁRUNK LEENDŐ UJ ÉPÜLETÉRŐL.-Könyvtárunk uj épületéül a Miniszterta

nács döntése alapján a VÁRAT jelölték kL.melynek átépítése az 1961-1965-ik 
ötéves terv idejében fejeződik be.Ugyanerre az időre ősik a költözködés 
végrehajtása is,A költözködéssel kapcsolatos beruházások és költségek'ter
veinek előkészítésére a Kollégium a következő bizottságot bizta meg:I0fö- 
osztályi GORIUPP Alisz.BORSA Gedeon,11.főosztály:DEZSÉNYI Béla.HANKESS Ele
mér .THOMASZ György;III.főosztály:J.HAJDU Helga,PÁLINKÁS Sándorné,



IT„főosztályiHÁMORI BélaVWIX György no; V, főosztály*LÁZÁR Péter JBERECZKY 
László^Gazdasági HiTatal x PÁLINKÁS Sándor,TILL Fereno.A Bizottság munkáját 
már megkezdette,
TANÁ6SKÖZTÁRSASÁGI KIADVÁNYAINK KÖTÉSÉT ÉS RESTAURÁLÁSÁT VÉGZIK KÖNYVKÖ

TÉSZETÜNK DOLGOZÓI,— Kötél 300 kötet könyv bekötéset25 kötet hirlap javí
tása,restaurálása és részBen ujrakötése.valamint 25 daraB nagy méretű pla
kát" restaurálása és vászonra kasirozása van folyamatBan könyvkötészetünk— 
Ben'.E munkák a Tanáosköztársaság 40 éves évfordulójának ünnepségeire készül
nek,
SZEMÉLYI HÍREK ÉS.VÁLTOZÁSOK,- Uj munkatársaink: BENJÁMIN- R'Bertné [Könyv

tárközi Kölcsönzés], GERŐ Zsolt ne rKMK~l Eltávozták könyvtárunkból :0CS0VAY 
Jánosné [Könyvkötészet];

A_SZABÓ ERVIN KÖR 135^ ÉVI PROGRAMJA c
Január hó folyamán ülést tartott a SZABÓ ERVIN KÖR ideiglenes választ- 

mánya.Az ülés napirendjén három kérdés szerepeltt a[ mit végzett a Kör 
1958-ban, b| milyen program megvalósítására készül 1959-Ben„s végül o| 
mikor kerül sor a vezetőségválasztó közgyűlés megtartására?

A napirend első pontjaként a választmány meghallgatta KÉKT BÉLA titkári 
Beszámolóját a Kör 195B.évi tevékenységéről*
AZ 1959.ÉVI FRQGRAM TERVEZETE^ A tervekben töBB POLITIKAI ELŐADÁS és néhány 
magasszinvonalu SZAKMAI ELŐADÁS ÉS ANKÉT szerepel,Idén is sor kerül külföl
dön járt könyvtárosok ÉLMÉNYBESZÁMOLÓIRA.NYELVTANFOLYAMOKAT is rendez a Kör, 
SzőBakerült néhány PÁLYÁZAT KIÍRÁSA ..valamint a NAGY ÉVFORDULÓK megünneplésé
nek központi GONDOZÁSA,TeríBevették KÖNYVTÁRI KISFILMEK készíttetését,

BELFÖLDI autóbusz-kirándulásokat ős egy-két KÜLFÖLDI társasutazást kívánnak rendezni. Tervbe vették nagyobb létszámú TAPASZTALATCSERE-LÁTOGATÁSOK 
rendezését, és rendszeres SZAKMAI KONZULTÁCIÓK szervezését,

A Kör életére azonban előreláthatólag a KÖNYVTÁROS-KLUB megnyitása lesz 
legnagyobb hatással,E2 ÉT MÁRCIflB 15-ÉN NYÍLIK MQG AMUZEUM UTCA 17*szám 
alatt televíziós készülékkel.rádióval.lemezjátszóval felszerelve,

Hasonl'kép jelentős az a terv is.hogy a Szabó Ervin Kör valamennyi tagja WA KÖNYVTÁROS" oimü folyóiratot féláron fizetheti elő. Az előfizetési dij 
másik felének a kifizetésére már biztosítva van a pénzügyi fedezet.

Most folyik a fenti programnak konkrét munkaterv formájában való kidolgo
zása .s a" részletes terv a február végén,vagy legkésőbb március elején össze
hívandó „VEZETŐSÉGVÁLASZTÓ KÖZGYŰLÉS elé kerül.

A választmányi ülés uj lendületet adott a Kör munkájának,és minden jel 
szerint — a tavalyit messze meghaladó méretekben bontakozik ki,

SEREK SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNKBŐL

LAPUNK UJ SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGA.- Lapunk szerkesztőjét„KOVÁÜS József 
elvtársat „Ihtézetvezetésünk a zirci müemlékkönyvtár vezetésével bizta meg* 
Szakszervezeti Bizottságunk nevében ezúttal mondunk köszönetét a szerkesz
tésben végzett értékes munkájáért,Lapúnk szerkesztését a következő számtól szerkesztő bizottság veszi át,, Tagjai: GOMBOCZ István„HORVÁTH Viktor [fel, 
szerk,],LÁZÁR Péter„SZÜCS Ilona.,
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UJ BIZALMIAK.—Az SZB f'obr.. 3—i -hirtáxwsn'tia alapján egyes szakszervezeti 
csoportoknál az á thelya zés ok ^atb, folytán megttrejsodett helyekre uj bizalmit 
kát és h. bizalmiakat választottak.Uj bizalmiak; KÉVTftaTTáR-.R-R^iúTvyHT--cTÉ- 
ÍTIAI LA'BORA TÓRIUM - VÍ2kolety András »h„bizalmi;Rarton András^ KÖNYVTÁRKÜ.ZI 
KÖLCSÖNZÉS - h„ bizalmi;Kemőny Mária;,KÖZPONTI 0IMJEGYZEK - Zágoni Ilona. 
h< bizalmi;Sarkady Erzsébet4 KQNYVELO’sZTÓ - Muzeum utoa 3? Hajdú Lajosnál 
Rokolya u»28; Kardos Györgyné.

AZ EGYEZTETŐ BIZOTTSÁG UJ-TAGJAI*,— Az Egyeztető Bizottság, magjait a Mun
ka- Törvénykönyvének rendelkezései alapján egy—egy évi időtartamra jelölik 
kl-Az 1959aÉVBE EGYEZETŐ BIZOTTSÁGI TAGOK - Intézet részéről! FÓRIS ANNA, 
RUDAS KLÁRA- [póttag] s GERŐ Zsoltné„Szakszervezet rés’zéről-.riífüKOFFERf ALAJOS 
b-be»£®lé-Ító5titkár<'raiX Gyjivgptí ff^ía*] ÜBCT '

'BIZALMIAK AKADÉMIÁJAo- A Közalkalmazottak Budapesti Bizottságának renr- 
dezésében ez év január'havátél "Bizalmiak A^ndémiájebeimen előadássorozat 
indult*Könyvtárunk- részérőlsDELI Györgync„HAISZKY Ernő és TAMÁS Péter bizal
miak vesznek részt .
KIKHEZ FORDCIJUNK SZAKSZERVEZETI ÜGYEKBEN?

Részben uj dolgozóink tájékoztatására.részben dolgozóink egyes kérdései 
megoldásának elősegítésére az alábbiakban közöljük„hogy szakszervezeti vo
nalon kikhez milyen kérdésekkel lehet fordulni,

ÁTIGAZOLÁSOK .TAGKÖNYVEKKEL„TAGNYILVÁNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK0~ 
Kerekes Lőrinoné [Könyvelosztó — 135*"Oí51i»MÁVí263]

BÉRKÉRHESEKo-Milhoffer Alajos [Szerzeményi - 131-462.Főóp0l7]
BETEGLÁTOGATÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK.-Hajmási Sándorné [olvasószolgá

lat — Főép,50]
EBÉDJEGYEK ESETENKÉNTI VÉTELE ÉS ELADÁSA.-Markos Béláné [Módszertani 

- 335-590,IÍÁV 25.4]
EGYEZTETŐ BIZOTTSÁG[titkár] Milhoffer Alajos [szerzeményi]
FOTÓ SZAKKÖR [Fotólaboratórium használatának igénylése]Beok Lajos

[Könyveloszt: - 135-051 >IÁV 263]
FŐBIZALMIAK [Épületenként a szakszervezeti ügyek intézésére kijelölt 

bizalmiak]
Főépület; JDeli Györgyüé [szerzeményt ,131-462 .Fődps18]
Muzeum u; Simon Mária.Anna [Módszertani„335-550.MÁV 254]
Puskin u; Ürögdy Györgyné[Nemzetközi KapcsolatükuPuskin ^4»,
Külső részlegek; Hajdú Lajosné [Könyveloozt6^135-051 ,MÁY 263_

GAZDASÁGI ÜGYEK [Tagdi juk.Pénztár] - Belenosik Lajos [Adréma,Főép,21J 
KLUBHELYISÉG - Beok Lajos [Könyveloszt 5]
KST—ÜGYEK -[Felvilágosítás..belépés]sRakovszky Istvánná [jiH.336—323]

KÖNYVTERJESZTÉS [Könyvvásárlás részletre] Szász Magda [Könyvfeldolgozó . 
FőéppÍ3 J



-6

KÖZÖNSÉGSZERVEZÉS i
^Szervezési: Hernády Dénes GH ,131—404,Puskin u, 5] 
rSzinházakj: Jenik Győzóné GH,336—323.Puskin lj Opera,mozi]: Tarkanyi Gyula [Könyvieldolgozó,141-784,Főép,15] 
[Hangversenyek]: Vlasioh Ilona ("Könyvtárközi Kölcsönzés,Puskin 7]

KULTURÁLIS MUNKABIZOTTSÁG [vezető] pániéi G yörgy [Szerzeményi,131-462,Főép.l^]
MUNKÁSELLÁTÁS [étkezde! ügyek]: Beck La.jos [Könyveloszt6]
MUNKAVÉDELMI KÉRDÉSEK: Szász Magda [Könyvfeldolgozó]
NŐBIZOTTSÁG [elnök] Gordon Miklósné [Hirlaptár,343-694,Főép,20]
OSZK HÍRADÓ- [cikkek.közlemények leadása]1 Szűcs Ilona ]35l-104,Főép,27].
SEGÉLYEK,TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCS [elnök]: Hoffer Rezsőné [KMfc okt. 

osop,Fóép,24]
SZAKMAI MUNKABIZOTTSÁG [vezető]: Durzsa Sándor [Bibliográfia, Főép,34] 
SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG [elnök]: Till Fereno [GH 336-323,Puskin l]
TJJITÁSI ÜGYEK [ujitá3ok beadása]: Bereozky Xászló [kMK.335-5?o .MÁV 254] 
ÜDÜLÉS ‘[üdülői szanatériumi beutalások]: Fóris Anna TKönyvfeldolgozó„
141-784,Főép,15]
Kérjük dolgozóinkat,hogy kéréseikkel elsősorban osztályaik szakszervezeti 

bizalmiaihoz forduljanak,Természetesen fenti elvtársak közvetlenül is min
den dolgozó rendelkezésére állanak.
Hasonlóképpen rendelkezésre áll minden kérdésben a SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG ELNÖKE is,[Könyvelosztó,135-051.MÁV 267]
ÜDÜLŐI ÉS SZANATÓRIUMI BEUTALÁST KAPTAK: [jan.és £ebr.folyamán]- Bakonybél1 
SÜVEGES Ilona [l hét] — Héviz [SZOT szanatórium]: HAISZKí. Ernő [3 hét] —

Í'ilisszentkereszt [önköltséges' beutalással[:GOMBOCZ István és felesége lhét],KEMFFNER Pálné [l hét],LINCZÉNYI Adorjánná [l hét] - Sopron:GyŐRFFY 
Sarolta [2 hét],—
TÁJÉKOZTATÁSOK AZ ÉTKEZDÉVEL KAPCSOLATOSAN:

FJéhr a21—tői kezdve ebédjepreket esetenként eladni és venni osak MARKOS BÉLÁNÉ elvtársnőnél lehet [KMK,335-590,MÁV 254]
Kérjük az üzemi étkezésben résztvevőket,hogy az étkezdével kapcsolatos 

észrevételeiket jegyezzék be az étkezdében kifüggesztett füzetbe «A jö
vőben a munkásellátási teendőkkel megbizott annak alapján igyekszik 
a panaszokat orvosolni,v, a javaslatokat megvalósítani,

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉTKEZDÉI HOZZÁJÁRULÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL.- Az elmúlt év 
májusában dolgozóink egyetértésével az SZB heti 1 Ft. hozzájárulást ikta
tott be az étkezde olyan költségeinek fedezésére.melyek a könyvtár költ
ségvetéséből nem voltak fedezhetők.Az’igy befolyt'összegek felhasználását 
a következőkben ismertetjük,[l?58.máj, 5*~t<51 1959«íebr, 15-ig]: BEVÉTEL*
4 143 Ft, KIADÁSOK:------- Ebéd szállítása: 2 568 Ft,-Hozzájárulás az ét
kezde! felszolgálók fizetéséhez: 825 Ft.- Beszerzések [ 2 db.törülköző, 
szappah,papirszalvéta,fogvájő,só,paprika.boetj: 486,80 Ft,- Karácsonykor 
szaloncukor 81.60 Ft.-------3 961.40 Ft. PÉNZTÁRBAN KÉSZPÉNZ: 181,60 Ft.

Kiadja az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZAKSZERVEZETI'BIZOTTSÁGA. 
Kiadásért az SZB elnöke felel.OSZK házi sokszorosítás.


