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I,évfolyam 3—4. szám, 1958. június 25.

Taggyűlés után . . ,
Híradónkban, amint azt a májusi taggyűlésünkön is jeleztük rend

szeresen foglalkozni kívánunk a taggyűlésen felvetett egyes kérdé
sekkel.

Az ujjtások kérdésével Sallaí elvtárs foglalkozott, Valóban 
helytálló az ujitói tevékenység felkarolásának szükségességére 
tett észrevétele,A "beszámolóban ez nem szerepeit, mert nem is fog
lalkoztunk azzal kellő mértékben, kivéve a könyvtári munka ogyos 
kérdéseinek megoldására kiirt, illetve kiÍrandó pályázatokat, me
lyek lényegében, ha más néven is, de idetartoznak.

Szakmai munkabizottságunk magáévá téve Sallai elvtárs felszóla
lását megtárgyalta, hogy miképen lehetne biztosítani ‘ihtézeti vo
nalon könyvtárunkban az ujitói munka eredményességét, valamint szak- 
szervezeti vonalon hogyan lehetne támogatni az intézet újítási elő
adójának munkáját, Ezzel kapcsolatos javaslatait az intézet főosz
tályvezetői kollégiuma elé terjesztette,A kollégium határozatát 
legközelebbi számunkban ismertetjük,

Intézetünk_takarékossági terve.

Múlt számunkban ismertettük a takarékossági bizottság összetételét^, 
bizottság, azóta már összeállította a könyvtár takarékossági tervét. Saj
nos ez a' terv -•ezt á bizottság is megállapította - felületes és jórészt 
formális. Formális, mert hiányzik belőle a dolgozók részvétele. "azoknak 
megjegyzései, javaslatai, akik közvetlenül "látják azokat a lehetőségeket, 
mellek a.munka megjavítását és takarékosabb gazdálkodást eredményezhetné
nek, Ezért kérjük dolgozóinkat, hogy észrevételeikkel minél többen segít
senek eredményesebbé tenni a takarékossági munkát. A TAKARÉKOSSÁGI TERV 
NINCS LEZÁRVA, minden helyes javaslatot., észrevételt - amit akár névvel, 
akár név nélkül beküldőnek hozzánk - a. Híradóban, közölni fogunk.

Most az eddigi terv egyes pontjait ismertetjük;” A világítási energia 
felhasználása terén: A folyosók világítása- a helyenként eddig használt 
150 W-os égők helyett loo W-os égőkkel is kielégítően megoldható .A még 
ilyen óéira használt égőket fokozatosan (fél éven belül) kiosoréljük, 
íróasztali lámpákba loo ¥—os égő használata, nemcsak pazarlást jelent, 
hanem szémxontó is, Ezért íróasztali lámpákba legfeljebb 60 W—os égőt le
het alkalmazni, áltálában azonban 4o W-osak legyenek. Ennek megfelelően 
az asztali lámpák égőit folyamatosan (fél éven belül) ki kell cserélni.
Az áram takarékosság közüggyé tétele érdekében a legtöbb áramot felhasz
náló helyeken takarékosságra vonatkozó felhívást kell elhelyózni, illet
ve azt megujitani, A villanyégők felesleges égetésének megakadályozása 
érdekében társadalmi aktívákat kell beállítani,

EZEK MELLETT talán hatásosabb, és fez megfontolandó lenne 
a legnagyobb fogyasztó egységeket (pl.könyvolvasó és raktá
rai.a hirlaptár és raktárai) külön villanyórával ellátni 
és a megtakarított összeg bizonyos hányadát a megtakari- . 
tásban közreműködők között prémiumként kiosztani,Jszerk,{



Takarjtőeszközöké 1 takarítás megjavítása mellett padló-paszta megtaka
rításra van lehetőség, mivel az eddig felhasznált havi 16-18 kg,-mal 
szemben lo-12 kg is elegendő* Az igy elérhető megtakarítás, kb, évi l,5ooFt,

Papír és iroda szerekA valamint a má3 területeken való takarékosságról 
az volt a bizottság véleményo, hogy SZÁMOTTEVŐ MEflTAVAT?T TÁ ,q ttom ÉRHETŐ EL,"

'MI ÚGY GONDOLJUK,HOGY VAU LEHETŐSÉG, csak nem 
ismerjük, mJrt még nem kereste senki „REMÉLJÜK 
LESZ HOZZÁSZÓLÁS* LESZ VÉIEMÉNY I jszerk,]

Társadalmi munka munkaidőben ?

Taggyűlésünket megelőzően a Bibliográfiai Osztály szakszervezeti oso- 
port-értekezletén merült fel egy olyan vélemény, hogy nem helytelen a szak- 
szervezeti munkát munkaidőben végezni, mert ha az intézetvezetés igy tá
mogatja a társadalmi munkái élnünk kell velő.*

VÁLASZ; A társadalmi munka fogalma már eleve magában foglalja azt a 
követelményt, hogy munkaidőn kivül kell végezni. Természetesen vannak olyan 
szervezési feladatok, amelyek csak'akkor oldhatók meg, ha az összes dolgo
zók benn vannak, tehát munkaidőben* Ezeket tehát ilyenkor kell megoldani 
Erre van is lehetőség, de ezzel a lehetőséggel visszaélni nem szabad.Azon
ban ma már ott tartunk, hogy lassanként értekezletet .megbeszélést vagy 
tanfolyamot el som tudunk képzelni máskor, mint munkaidőben.

Ha az ilyen elgondolásoknak akármilyen formában is helyet akarnánk ad
ni, az végső eredményében nem előbbre: vinné, hanem hátravetné a szakszer
vezeti munkát, MAGÁNAK, A, SZAKSZEHVEZE TNEK KELL KÖVETKEZETESEN KÜZDENIE A 
MUNKAIDŐ MINÉL TELJESEBB' KIHASZNÁLÁSÁÉRTa Ezért tűzte ki feladatként tag- 
gyülésünk'határozata a szakszervezeti munka társadalmi jellegének vissza
állítását, El kell érnünk* hogy hivatali idő'alatt csak a legszükségesebb 
"társadalmi5' munkát végezzük*Segítsen minden öntudatos dolgoz6,hogy a szak- 
szervezeti munka társadalmi jellegének visszaállítása ne vesse vissza egy
re inkább bontakozó szakszervezeti munkánkat..

DOLGOZÓINK NYÁRI PIHENÉSE ÉRDEKÉBEN
Nem kis fejtörést jelentett szaksaorvozetünk Társadalombiztosítási Taná

csa részére és nem kis munkáit rótt a keszthelyi és ziroi gyűjteményeink 
dolgozóira az intézeti üdültetések biztosítása és előkészítése. Ma má-r túl 
vagyunk az előkészítés nehezén, a beutalások megtörténtek és Keszthelyre 
már el is indult az első csoport.

Bár a terv végrehajtása még előttünk áll; a krónika és a tájékoztatás 
érdekében szükséges néhány, dolgot elmondani*.

- KESZTHELYRE június 26, és szeptember 18. közötti időben - a TT ter
vezete szerint - 8 turnusban 23 dolgozónk és 40 családtag nyert beutalást,
A beutalásoknál a taggyűlés határozata alapján elsősorban a családos dol
gozókat, a fő idényben ezek közül is azokat a családokat részesítettük előny-' 
ben, ahol a gyermekek iskolakötelesek.;, Az egyes csoportok üdülésének idejét 
azért rövidítettük le 11 illetve IQ napra, hogy a lehetőség szerint minél 
több dolgozónknak 'biztosíthassunk megérdemelt pihenést.

- HELYES ÉS 'SZÜKSÉGES leülöm is megemlékeznünk Keszthelyen RÁKOS JÓZSEF 
ős EPRES ANTAL, Zireen BI30R JENŐNÉ elvtársokról,akik eddig is igen sokat 
tettek dolgozóink üdültetésének érdekében,. Segítségük és erőfeszítéseik 
nélkül szakszervezetünk minden igyekezete is kevés lett volna, KöszGnjük 
fáradságukat és kérjük további sogitő munkájukat*
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— ÚGY LÁTSZIK kevesen óhajtják igénybe venni a Ziroen való üdülés lehető

ségét. Eddig összesen 2 jelentkezőnk van, Kérjük azokat,akik igénybe kiván- 
ják venni ottani vendégszobáinkat * hogy minél előbb j.cl&ntkezenek FÓRIS 
ANNA elviársnőné1, szakszervezetünk, üdülési felelősénél,

— KESZTHELYEN az aug* 28 - szept, 7,-i turnusban még 1, a szept*8—18#~i 
turnusban 4 hcféLy betöltetlen,

hírek könyvtárunk, é l e t. é B 6 L
— ÉRTÉKES KftSSUTÉ—LEVELEK kerülnek kézirattárunkba, Londonban jun,23—án 

árverés alá boosájtottnk,egy eddig magánkézben levő,Kossuth 33 levelét és 
2 politikai iratát tartalmazó gyűjteményt, A gyűjteményben több olyan le
vél van, melyet feltételezhetően eddig még non publikáltak, Á levelek Kossuth 
angliai tartózkodása alatt Íródtak- címzettjük a Glasgow—i Társadalmi Szer
vezet egyik, az európai népok, elsősorban Olaszbrszág és Magyarország sza-
badságmozgaIpát támogató tagja, Távirati -értesülés szerint megbízottunk a kéz
iratos anyagot megvásárolta,

— NEMZETKÖZI OSBREKífePONTUNK újabb szerzeményeiből, A bécsi nemzeti könyv
tártól csere utján nagyobb könyvszállitmány érkezett, mekybeh jelentős meny- 
nyiségü, értékes hungarika anyag van, Hasonlóképen íontos tudományos mono
gráfiák é3 periodikák érkeztek Ausztráliából, Az anyagot most osztják el
az egyps nagy könyvtárak között,

— l,5oo FT PÁLYADIJAT KAPOTT , , , M A magyar munkásmozgalom kulturális 
hagyományai ” oimmel irt ki pályázatot a ÖZOT, A pályázat lo első helye
zettjét díjazták sorrendi megjelölés nélkül, A nyertesek között van KISS 
JENŐ munkatársunk a módszertani osztályról'. Pályamüvének cime: " Földmun
kás olvasókörök a Viharsarokban, 1867-1914* n Gratulálunk I

— A BAKONYI-HETEK ünnepségeibe zirci tudományos gyűjteményünk is bekap
csolódott* Kiállítást rendeztek w Bakony a tudományos- és szépirodalomban ” 
oimmel, Junius 24-én J,HAJDÚ HELGA főosztályvezetőnk tartott Ziroen előa
dást ottani gyűjteményünk értékeiről,

— MUNKATÁRSAINK ÍRÁSAIBÓLi
Az IRODALOMTÖRTEKETI KÖZLEMÉNYEK legújabb számában MÁTYÁS FEBENC-nek 

Adyaral foglalkozó rövidobb tanulmánya jelent meg. Újabb verseskötete most 
van .sajtó alatt. Előreláthatólag őszre a könyvesboltokba kerül,

A KORTÁRS' 5* számában ALBERT GÁBOR Frank: Jézus tanítványai cimü mü
vét ismerteti,

— SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK, Az átszervezés során az intézetvezetőség személy
cserékkel is hatékonyabbá kívánja tenni a könyvtár munkáját, A Bibliográfiai 
Osztály vezetője DURZSLA SÁNDOR, az Olvasószolgálaté BÉLLEY PÁL lett, A Szer
zemény! Osztály'uj vezetője BORSA GEDEON, a Könyvelosztó vezetését HORVÁTH 
VIKTOR vette át,

— Az OLVASÓSZOLGÁLAT elsődleges feladatának jelenleg saját tevékenységi 
körének kimunkálását tartja. Idetartozik többek között annak a kérdésnek 
az elvi megoldása, hogy milyen legyen a folvilágositó szolgálat kézikönyv
tára, az olvasőterőm segédkönyvtára. Itt tokintethe Roll vhnni a feladatok 
által támasztott igényeket, de azok anyagi kihatásait és a népgazdaság - 
illetve a könyvtár - jelenlegi teherbíró képességét is,.

— KEDVES ÜNNEPSÉG volt junius 20-sín a HIRLAPTÁR—bán. Az osztály meghív
ta az ott dolgozó szülők gyermekeit, rövid műsort is biztosított részükro,
Jó kedvben nem volt hiány ...A Hirlaptór példáját a többi osztálynak is ajánljuk.
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KÉRDÉSEK. HELYEKRE JÓ LENNE VÁLASZT KAPNI I

Takarékosság, vagy előrelátás? A Hirlaptár dolgozói hozzávetőleg 5oo munka
óra felhasználásával elkészítették á jelenleg is élő hazai periodikák jegy
zékét.Nyomda azonban, amely kinyomtatná nincs, s igy az elkészült anyag 
az iróasztalfiókban pihen. I-Ta kell a kiadvány, miért nem biztosi tünk nyom- 
dát (esetleg még a kiadvány elkészülte előtt), ha pedig nem kell.miért 
csináltattűk meg?

ÍÁTEATATLAN PÁLYAMUNKÁK, A szakszervezeti taggyűlésen Sebestyén Gé
za főigazgató-helyettes elvtárs Ígéretet tett, hogy a katalógus-terem 
átrendezésére beküldött díjnyertes pályamunkákat az Olvasószolgálat
nál' közszemlére teszik ki.Tudomásunk szerint addig még az Olvasószol
gálat dolgozói sem látták. HOL VANNAK? KI TUDNÁ MEGMONDANI?

Tachnikai múzeumot nyitunk? A létesítendő muzeum részére 12,ooo Pt—ért már 
beszereztünk egy sokszorosító gépet. Másra ugyanis nőm lehet használni9de 
hol állítjuk ki?
Komolyra fordítva a kérdést: Eladni nem lcnno célszerű, hallgatni róla és 
továbbra is használat nélkül hevertetni vétek lenne. Gondoljanak már ki va
lamit az illetékesek és próbálják meg helyrehozni a hibát.Nem lenne-e jó 
a sokszorosítóban levő dolgozók véleményét is legalább most meghallgatni?

MIKOR ÉS MEDDIG TARTSUNK NYITVA? Az Olvasószolgálatnál a napi ügyelet 
ellátásához 2x2, azaz 4 emberre van szüksóg.Ebből a szempontból vetik 
fel az ottani dolgozik a könyvtár nyitvatartási idejének tervezett 
meghosszabbítását. Az önti lo-ig való nyitva tartást helyeslik, a szom
bat esti nyitvatnrtást nem tartják indokoltnak, a vasárnapi nyitva- 
tartást pedig ellenzik a személyzeti szempontokon túl a könyvanyag 
pihentetésének érdekében is.Ml ERRŐL PL .A HIRLAPTÁR, DE UÁS OSZTÁLYOK 
DOLGOZÓINAK IS A VÉLEMÉNYE? JÓ LENNE HA MEGÍRNÁK. VAGY MEGMONDANÁK 
A HÍRADÓ-iTAK.

Amiről nem illik írni ... - arról nem szivesón írunk, de ami a. főépület
emeleti osztályainak mellékhelyiségeiben van az' több jnint felháborít6,EGÉSZ
SÉGVÉDELEM, KULTÚRA, AZ INTÉZMÉNYEK MÉLTÓSÁGA (a Nemzeti Múzeumot is bele
értve), MINDEZ VAJON HOL VAN?
SZAKSZERVEZETI HÍREK:

A nyári hóna$>okban a,,Szakszprvezeti Hiradó'* havonta 1 alkalommal összevontan 
jelenik meg.'

Az üdültetés előmozdítására KOCZIHA JÁNOSNÉ egy pámahuzatot adott ajándékba, 
LINCZÉNYI aDoRJÁNNÉ pedig égy ma tráoos1 gyermekágyat kölcsönbe a keszthelyi 
vendégezobókba. Segítségüket dolgozóink nevében ezúton köszöni meg szakszer
vezetünk Társa daíombiátősitási Tanácsa.

Reméljük, hogy a nyári hónapok és az azzal kapcsolatos szabadságolások nem 
fognak senkit sem akadályozni a tagdijak időben való befizetésében, A szak
szervezeti Bizalmi Elvtársakat kérjük:, jhogy minden hó 20—ig pontosan szá*^ 
móljának el a tagdíjbefizetésekkel. Szakszervezetünk osak a befizetett tag
díjak ittmara&ó része vei gazdálkodik, igy minden tagdíjhátralék az egész 
tagságot károsítja meg.

A kiadásért az OSZK Szakszervezeti Bizottságának elnöke felel, 
Szerk. KOVÁCS JÓZSEF, - Országos Széohényi Könyvtár házi sokaz.


