
KÖSZÖNTJÜK OLVASÓINKAT.
könyvtárunk dolgozóit Szakszervezeti Bizottság nevében,
Alapszervozetünk e tájékoztatója, t*z OSZK SZAKSZERVEZETI HÍRADÓ most je
lenik meg első alkalommal. Szüksógaanok tartottuk megjelentetését, jaort 
arra szántuk,hogy eszköze légyen ezakszcrvozoti életünk én munkánje fellen
dítésének, oredraény őssé gének,
Feladata a tagság közvetlen tájékoztatása a szakszervezeti munka híreiről, 
eredményeiről,általában mindarról.ami dolgozóinkat érinti és érdekli könyv
tárunk életében. Ezen keresztül is biztosítani kívánjuk alapszorvezotűnk 
vezetésének és tagságának egységét, a tagság állandó részvételét saját ügyei
nek intézésében, a szakszervezeti demokrácia érvényesítését.
Fogadják szivesen.hogy tájékoztatónk betöltéssé a maga feladatátl
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Az SZB üléséről jelöntjük t
"HOffTAN VALÓSÍTHATJUK MEG A MAGTÁR SZAKSZER

VEZETEK XIX. koitgresszusínak HATÁROZATAIT KÖNYV
TARUNKBAN?" .

— Ezt a kérdést és az ezzel kapcsolatos feladatokat tárgyalta meg az 
SZB május 7—í ülésén,

A kongresszus.határozatának ismertetésére, a feladatok.megtárgyalására 
MÁJUS 23*-Ali TAGGYŰLÉST tartunk;Az SZB. a maga javaslattervezetét előzőleg 
Írásban eljuttatja a tagsághoz, A taggyűlés előkészítésére máj,l6-án a 
bizaimiak részére ér t oko'zlo tét ,aáj, 19—21. között pedig szakszervezeti cso
portonként megbeszélést tartunk',

MŰKÖDJETEK A SZAKSZERVEZETI CSOPORTOKI
A bizalmiak megválasztása,a bizalmi—hálózat kiépítése megteremtette 

szakszorvezoti életünk kereteit.Most ezeket a kereteket kell tartalommal 
kitöltenl.Aza célunk.hogy a szakszervezeti osöpörtok valóban tevékeny 
közösségek logyenek.Ezórt az SZB különös fontosságot tulajdonit annak, 
hogy az alapszabálynak megfelelően a szakszervezeti csoportok döntsenek 
az uj tagok felvételiről,javasoljanak előlegre.segélyezésre,szociális jut
tatásokra .üdülésre, jutalmazásra a csoport tagjai közül,

RENDET A TAGDÍJFIZETÉS KÖRÜL!
Még sokan vannak.több—kevesebb hónapi tagdíjjal elmaradva szakszerveze

ti tkjaink közül,Az SZB a befizetett tagdíjak ittmaradő részével gazdái- 
kpdik, a tagdijak elmaradása tehát az egész szaksa^rvozéti tagságot káro
sítja még. A szakszervezeti csoportok törekedjenek arra,, hogy tagjaik 
közül senki se legyen hátralékban tagdíjjal



HIBEK szakszervezeti életűmből.
- TANULMÁNYI KIRÁNDULÁST RENDEZÜNK jun. 8-án és 9-én Gy Őr-Pannonhal
ma-Zirc-Veszprém könyvtárainak,müemlékeinek megtekintésére.
Utazás különautóbuszén,szállás a gézaházi turistaházban,Ebédet elő— 

zctes jelentkezés alapján Ziroon tudunk biztositani,Egyébként étke— 
zésről mindönki #nmaga gondoskodik. Családtagok jelentkezését is clf~ 
fogadjuk, ha az autóbusz korlátozott helyszáma ezt lehetővé toszi.
Utazási költség" és szállás kb, 120 Ft. A részvételi dijat a Gazdasá

gi Hivatal a jun# 2-i és 17-i fizetésekből vonja le. Jelentkezni máj, 
14-ig lehet a szakszervezeti bizalmiaknál",További tájékoztatást Bor
sa Gedeon kirándulásvezetőtől lehet kérni,

— Az ötletpályázatról,—~Az intéz étvezetés és szakszervezetünk által az ol— 
■vs-sőszolgálat jobb elhelyezésére kiirt pályázat a résztvevők szánét tekint
ve szép eredménnyel zárult, A határidőig 11 pályamű érkezett bc.A pálya
művek elbírálása folyamatban van, azgnban máris meg vagyunk győződve ar
ról, hogy sok jé kezdeményezéssel viszi előro a könyvtár munkáját, 4 bí
rálóbizottság döntését a következő számunkban közöljük,

- HETI 1 FORINT HOZZÁJÁRULÁST KÉRTÜNK étkezésünk jobb és megfelelőbb 
megoldására, Ebből a napi 17 fillérnyi hozzájárulásból oldjuk meg
a szállítást, mivel eddig a fütő látta el ezt a feladatot. Javítot
tuk a felszolgálók díjazását is,akiknek műnkéjq sokszorosan megnövel Z 
kodott.de a rendelkezésre álló alap ezt nem tette lehetővé. Többek 
kérésére papírszalvétákat adunk az étkezéshez ás ebből szerezzük be 
a mosdó törülköző és szappan szükségletét is. Úgy gondoljuk holyes- 
nok találják ezt a megoldást,

— Jól sikerült kiállítást rendezett az Olvasószolgálat a MUNKA ÜNNEPÉNEK 
tiszteletérő,

A kiállítási tárlókat szakszervezetünk felkérésére Albert Gábor.Busa 
Margit,Fügodi Pótérné,Pap őámuelno,Sándi Emilné és Simon Anna Mária 
állit©tták összo.A kiállítást Hcnkiss Elemér tervezte, A grafikai mun
kákat Ábrahám Rafael a fptómunkákat pedig Debulay Imréné végezte. Az 
SZB ezúton is megköszöni lelkiismeretes és lelkes munkájukat,

- MINDEN SZERDÁN KLUBDÉLUTÁN a szakszervezeti klubhelyiségben. A hó
nap első és harmadik szerdáján műsoros, a második és negyedik szerdán 
pedig kötetlen szórakozási lehetőségről gondoskodunk.
A műsoros délutánok felváltva szakmaiak,illetve zeneiek lesznek,

A kötetlen délutánokon, első alkalommal 14—én. bridzs,bélyegesére, 
oakk,asztalitenisz,fqlyéiratolvasás,stlí*MÍndon dolgozónkat hívjuk 
és várjuk.

— A szakkörök életéről röviden,- Él és virul a FOTÓ-SZAKKÖR, Már osak egy 
"okit ;í a “kei 1 ,ji t tkö a z öno tót mondunk Szalaynőnak és Dobulaynénak J é s már
is önállóan nagyítjuk saját főivétolcinket} Él, de csügged a hétről-hót- 
re hősiesen küzdő ASZTALITENISZ-EGYÜTTESÜNK, S ha addigi Versenyeikben 
voroségot is szenvodtok,elismerésünk az övék. Nem ártana egy kis erődítés, 
gyakoroljunk többonf Még két szenvedély harapédzhat ol közöttünk, a BRIDZS 
és a BÉLYEGGYÜJTSS. Az előbbi tagjai már 14-én,szerdán fürkészik ki egy
más erejét, az utóbbiak meg csak sóvárogva várják a nagy cserelehetősé
geket,

A kiadásért az OSZK. szakszervezeti bizottságának elnöke felöl. Szcrk, 
Kovács József. Országos Széchényi Könyvtár házi sokaz;


