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A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉNEK ANYAGÁBÓL:

Az SZB november 21—i ülésében a Közalkalmazottak Szakszervezeté— 
nek a politikai nevel5 és agltáciés munkával kapcsolatos határoza
tát és szakszervezetünk 1959.évi költségvetését tárgyalta meg.
Könyvtárunk "a szocializmust épitő népi demokratikus Magyarország 

nemzeti könyvtára" [OSZK Szervezeti Szabályzat],Ebből következő
leg is szakszervezetünk POLITIKAI NEVELŐ MUNKÁJÁNAK arra kell i- 
rányulnia,hogy fokozza dolgozéink részvételét a szooialista épi— 
tésben,Növelnie kell a bizalmat pártunk politikába irántfmely a 
szóoializmús építésének vezető ereje,a felelősségérzetet a nemzet
közi munkásmozgalom győzelméért,a békéért vivott haroért,melyek 
feltételei szooializmusunk épitésének.E munka végzését alapvető 
feladatunknak tekintjük.
Megtárgyalta az SZB a kulturális munka helyzetét és feladatait 

könyvtárunkban,Az e kérdéssel kapcsolatos határozatot lapunk más 
helyén ismertetjük.
Az 1959,ÉVI KÖLTSÉGVETÉS tételei a következők: BEVÉTEL 9737 Ft,

[A tagdíj 20 százaléka],továbbá szülési,temetési ős rendkívüli 
segélyekre 8297,30 Ft.[A.tagdij 20 százalékai,. KIABÁS'9537 Ft. 
a következő megosztással: kulturális - 44.6.sport - 10.5#szooiá- 
lis - 28,3 ás ügyviteli ká/.dásokra 16.6 százalék.MARADVÁNY 200 
Ft.
Az SZB által tárgyalt egyéb kérdéseket szakszervezeti híreink

ben iamortetjük.

Szakszervezeti Bizottságunk határozata:

A KULTURÁLIS MUNKA HELYZETE ÉS FELIRATAI AZ OSZK-BAN.

Egész társadalmi életünk,a szocialista épitőmunka egyik központi kérdé
se a kulturális nevelő tevékenység.Az MSZMP művelődéspolitikai irányelvei
nek közzététele méginkább aláhúzta ennek a feladatnak fontosságátféa egy
ben jelentős segítséget adptt e munka megjavításához a helyzet.a oélok és 
az eszközök feltárásával.

A kulturális nevelési feladatok a szakszervezeti munkában is egyre dön
tőbb helyet foglalnak el.Ezért a szakszervezetek XIX,kongresszusa is a leg
fontosabb feladatok egyikeként jelölte meg.
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Könyvtárunkban az utóbbi hónapok folyamán, a szakszervezeti munka megerősö
dött^ dolgozók összefogására képes hatékony erévé vált és megnövekedőti az 
aktív szakszervezeti munkások száma*Ezt azonban elsősorban a munkaszervezés 
és az érdekvédelem terén kifejtett munkával értük el*

Jóval kevesebb figyelmet fordítottunk szakszervezetünk kulturális neveié 
munkájára,dolgozóink'ilyen irányú igényeinek felmérésére és az igények szer- 

•ve-zett kielégítésére*
Ennek pótlására a szakszervezet kulturális munkájának megerősítésére az 

SZB A KÖVETKEZŐKET HATÁROZTA EL*
1*| Szakszervezetünk kulturális neveléaunkájn részletes programújának ki

dolgozására .szervezésére és irányítására az SZB irányításával működő KULTU
RÁLIS B^OTTSÁGÓT kell létrehozni,A bizottság az SZB által jóváhagyod mun- 
kátérv alapján'működik* [Kulturális Bizottságunk vezetését KERESZTÉRT EBZSŐ 
vállalta#Szerk4 J

2(| A megszervezendő kulturális bizottság megalakulása első lépéseként 
a könyvtár MSZMP" szervezetével egyetértésben széles körben vitassa meg az 
M$ZMPMÜVELŐDÉSI POLITIKAI IRÁNYELVÉIT különös tekintettel az OSZK helyze
tére, és föladataira;,és ázt kulturális munka tervében is érvényesítse*

3* | A kulturális munka során a régebben rendszeresített KLUB-DÉL UTATOKAT 
újra fel kell eldvohiteni-és a dolgozik részére megfelelő színvonalú rendez
vényeket kell .biztositahi,Negyedévenként nagyobbarányu.lehetőleg ÖSSZ-KÖNTV— 
TAHI JELLE Grtf Ö SSZEJŐVE TELEKET kell rendezni*

4«| A KÖZÖNSÉG SZERVEZÉS TERÜLETÉN el kell érni ,hogy az ne osak a spontán 
fellépő igények kielégítésére szorítkozzék,hanem keltsen is uj igényeket^’ 
legyen szerepe a szocialista nevelés.izlős fejlesztésében és alakításában* 
Ennek érdekében az hktivá hálózatot megfelelőén ki kell egészíteni és te
vékenységi kBrét a lehetőségekhez kénest tovább kell szélesíteni*

5* I :A-dolgozókat érdeklő fcársadaimi.kultruráiis kérdésekről rendszeresen 
ELŐADASpKAT0 v* VITÁKAT, kell rendezni és ezek sorában a világnézeti *j>ollti
kod jellegű kérdések megtárgyalásának^figyelembe véve könyvtárunk dolgozói
nak igényét .helyet' kell biztosi tani.,

6*1 A -kulturális program kidolgozásánál á SZABÓ ERVIN KÖR RENDIS ZVÉNKÉI T 
is figyelembe*kell vermi„szükség esc tón szervezési és más segítséget is biz
tosítani kell*

7*{ A kulturális feladatok megoldás^.közben szem előtt kell tartani.hogy 
köxqrvtárunkban elsődleges feladat A KÖZÖSSÉGI SZELLEM KI AT. AKT TÁRÁNAK ELŐSE
GÍTÉSE^ és a FIATALOK FOKOZOTT BEVONÁSA*

K ö H TTÁRÜNK ÉLETÉBŐL 

AZ OSZK KOLLÉGIUMÁNAK ÜLÉSÉRŐL JELENTJÜK*

A Kóiiégium november,20-i ülésében részben előkészítő jel
leggel a ZÁROLT.ANYAGOK.ÍCÁRA és a KÖZPONTI CÍMJEGYZÉK KÉR
DÉSE IRŐL;oV referátumokat tárgyalta meg,

A referátumok és á Kollégium határozatainak ismertetésével 
most nem foglalkozunk..Liindkettével kapcsolatosan több olyan 
kérdés merült fel..melyekhez az Országos Könyvtárügyi Tanács
nak döntőso szüksége8*1 smertétésükre a későbbiek folyamán 
visszatérünk*
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AZ UJ SZERZEMÉNYEK HETI BEMUTATÁSA 

AZ OLVASÓSZOLGÁLATI ÉS TÁJÉKOZTATÓ OSZTÁLYON.

Könyvtárunk évek éta* törekedett uj szerzeményei rendszeres bemutatására. 
Egyrészt könyvtárunk dolgozóit kívántuk a könyvtári munka szempontjából 
fontos uj tudományos és irodalmi müvekkel megismertetni.másrészt olvasóink 
figyelmét is szerettük volna Jelentősebb uJ szerzeményeinkre felhívni. Eze
ket a oélokat szolgálták régebben a kötelespéldányok és a külföldi rendelés
re beérkezett könyvek bemutatása a Szerzemény! Osztályon, valamint az időn
ként rendezett alkalmi kiállítások is. Ezek azonban alkalmatlannak bizonyul
tak az uJ könyvszerzeményok iránti érdeklődés kielégítésére.

Ezért örömmel fogadtuk az Olvasószolgálati és Tájékoztató Osztály nov, 
3-án tartott ELSŐ BEMUTATÓJÁT könyvtárunk újabb szerzeményeiből.mert már 
a bemutatkozás is e rég vajúdó kérdés megoldását Ígéri.

A bemutató anyagát ALBERT GÁBOR válogatta ki és készítette 9lé*,A könyvek 
a Tudományos Olvasóban Ízléses elrendezésben, kerültek bemutatásra,

*

A bemutatott anyag modem könyvekből állt* Első sorban a HAZAI KÖNYVTER
MÉS szine-java KERÜLT BEMUTATÁSRA A KÖ TELE SPELDÁNYQKBÓL. Nagyon helyesen 
nemcsak a szép külső köntös .bánom a tartalmi értékesség határozta meg a 
válogatás szempontjait .Egy kis időszak könyvterméséből is számos irodalmi, 
tudományos és tipográfiai vagy könyvművészet! szempontból figyelemre mélte 
alkotással ismerkedtek meg a szemlélők,Ezekhez szervesen esatlakoztak a 
VÉTEL v. NEMZETKÖZI CSERE UTJÁN BESZERZETT értékes és érdekes uJ könyvek 
is. A bemutatott szovjet könyvanyag mellett a népi demokráoiák könyveinek 
Jelentősége is kidomborodott és bizonyítottajhogy e számunkra fontos*for
rásbél milyen értékes hungarikákkai .gazdagodik könyvtárunk állománya,

A kiállított anyag*hüen tükrözte fhogy milyen sok magyarnyelvű vagy ma
gyarból fordított .továbbá magyarvonatkozásu mtt Jelenik meg világszerte,
A nyugati és tengerentúli országokban mogjelont könyvek közül a Hungari- 
oák mellett Jelentős könyvtártudományi és referenoe-müvek keltettek ér
deklődést,

A bemutató iránt igen élőnk érdeklődés nyilvánult meg a dolgozók köré
ből,Számosán tekintették*meg ezt a Jól sikerült kiállítást: tanulmányoz
ták a bemutatott anya got. KOMOLY SIKERRŐL SZÁMOLHATUNK BE. A siker nyil
vánvalóan fokozódni fog.ha hőtről-hétre rendszeroson,gazdag és változa
tos tematikával készíti elő az Olvasószolgálati Osztály heti bemutatóit. 
Kívánatos lenne.hogy a regi könyvökből és a részgyüjtömények anyagából 
is bemutatásra kerüljenek a jelentősebb uj szerzemények,[dr,VARGA SÁNDOR 
FRIGYES,]

MEGHITT BARÁTI KÖRBEN ÜNNEPELTE
Intézetünk nov, 9~én a Könyvfeldolgozó Osztály osztályvezetője.GORIUPP 

ALISZ és munkatársa.EPERJESY JÁNOS munkásságának 40 ÉVES SZOLGÁLATI JU
BILEUMÁT.

Szakszervezetünk elnökének üdvözlő szavai után SEBESTYÉN Géza főigázgató- 
hel^ettos köszöntőjében nemosak mint hivatalvezető és munkatárs,hanem mint 
tanítvány is emlékezett Goriúpp Alis.z lelkes könyvtári tevékenységére .ki
emelve kitűnő szakképzettségét és könyvtárunkban végrehajtott reformjait,
A Tizedes Osztályozás meghonosítása és az első vasterem felállítása a Hir- 
laptárban, egyaránt nevéhez fűződik.



Lelkes.kitartó és f egyél ríe-zett nimknVttl jélléáez'te'- Bperjesy János munkás
ságát is„aki a aő^elen-MVny rVvrosok :fíáÍr5'ti.i*íjapír6lekos'munkájával építet
te évtizedeken, keresztül^a--könyvtár katalógusát-#

HAZAT László az-'MSZMP szeifrVöS'ó'f; részéről,majd'á Könyyfeldolgozó Osztály 
nevében VEBEBY* Gyula' kösaöntöti'e a'Z ünnepéitóketj

" A Jubileum.. alkalmábél,; örömmel, ---dunk kifejezést GoriuppAlisz.iránti- 
tiszteletűnknek,nág^ábeosűiésünknek.0ragaszko<|.ó.; szeretetünknek;Sítél ez a. 
megnyilatkozás á hiv^tottl.vczetonekja-kiváló könyvtárosnak#a mindig segite- 
ni kész j.ŐÍtj«r£tiMk,*.Íj&ád ‘Bporjesy Jánoafcrüdvözölte '? .^-katalógusáért bő
vülő# kitárto.''kbpyvfáros'(r»tí;‘lmácsolva számára a " kartársak értékelj együtt*, 
árrését és szeretettét

A MüveiddéBugyi Minisztérium részérói KONDOR-Istvánné a/könyvtári osztály 
h, vezetője vgtt részt'ü^epségünkön,Kö.szöntő'szavai után SZILAGYI BÁCSI# 
mint legrégibb .mtjnkatárs üdvözölte á" jubilálókat,-

Az'ünnepség GQRIUPP Alisz, az üdvözlésekért köszönetét mondó szavaival ért 
véget#

A szakszervezet vendégszereteténék és '•» KöhyVf-eldölgoző. Osztály fáradha
tatlan munkatársainak köszönhettük, hogy vendéglátás mellett beszélgethettünk 
könyvtárunk íréginés uj'problémáiról # és emlékezhettünk korábbi-és későbbi 
könyvtári élményéinkre, [h,R.]

MÜNKATÁRSAIIÍ ÍRÁSAIBÓL:

INDEX AUHELIENSIS,Catalogus librorum sedeeimo saeeulo impressorum" 
óimén tervezi a XVÍeszázadi nyomtatott könyvek katalógusának megjelen
tetését Badon-Badon-ben a Ver la'g Heitz»A katalógus anyagát részben a 
mtmka társak .helyi -gyűjtéseiből „részben a» gondosanmegválasztott nyil^ 
vános és' iáh(tankönyvtárak anya gáb'1 „valamint az eddig megjelent: iroda
lomból kívánják osssoáílitani„Az anyaggyűjtésben és kiadásban résztve
vő munkatársak a világ m.i-nden táját képviselik Leningrádtől San Marino- 
ig,Madridtól Nagyszóbenig;Tenritői f Ja pán] Itháóaig [USAJ • E munkában 
munkatársaink közül* BORSA GE!ŐEON és SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ-vesznek részt, A 
közreműködő könyvtárak kö'zött az OSZK és a- SZEGEDI' EGxtfi'nMI1 KÖNYVTÁR1 
szerepel, fw]

MEGJELENT TANULMÁNYOK: Műszaki Könyvtárosok Tájékoztatója^, szá
mában GOMBOCZ ISTVÁNjAz UNESCO dokumentáoins rnunkája.IrodalomtÖrté- 
net 5~4, számában KERESZTURY DEZSŐ: Költemények magyarázasa. Irő5alom- 
történeti Köziemények 2-3# számában KOZOCSA SÁNDOR: Újabb adalékok 
Horváth János irodalmi munkásságához.

A "Néphadsereg" irodalmi melléklete a SZABAD HAZÁNK szept. és okt# 
száma MÁTYÁS FERENC "Szeptemberi napok" és "A faluból" c. verseit köz
li,

A Szépirodalmi Könyvkiad* SZÉCHÉNYI ZSIGMOND " Nchar.-^diai utinap- 
lé1* c# könyvét uj kiadásban jelentette meg,

KUTATÓIDŐT KÉRŐK FIGYELMÉBE! Felhívjuk munkatársaink figyelmét, hogy de
cember 31-vel valamennyi jelenleg engedélyezett kutatónap megszűnik', A 
jővő évi kutatónapok iránti kéréseket DECEMBER 1—ig kell benyújtani. Az 
ezzel kapcsolatos tudnivalókat lapunk előző számában közöltük#



A "SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRTÓL A NEMZETI KÖNYVTÁRIG" o. kiállításunk 
megrendezéséért az .intézetvezetés.az MSZMP szervezet és a Szak
szervezet ezúton is köszönetét mond KERESZTURY DEZSŐ-nek a ki
állítás irányitójának.valamint ÁBRAHÁM- Rafael,BERECZKY László,' 
CSAPOBI Csatámé^ALTA Rosemarie, GÖMBÖCZ István,KISZELY Olivér, 
MÁTYÁS Ferenc,MILEOFFER Alajos,RÁC7« Aranka,RUDAS Klára, SÜVEGES 
IJona,SZABÓ János és TILL Fereno munkatársaknak,

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK,

Intézetünk főigazgatója Dr,JÓBORU MAGBA,mint a magyar küldöttség vezetője 
az UNESCO nov, 3-án kezdődött X, közgyűlésén, Párizsban van,

UJ MUNKATÁRSAINKs DÁNIEL György [Szerzemény! Osztály],OCSOVAY Jénosné 
[Könyvkötészet.]
ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓLi SZENTELHESS! Fereno ny u$d. [Könyvkötőszét],

H i r e k

MÁS KÖNYVTÁRAK ÉLETÉBŐL,

Az ORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁR Bensőséges ünnepség keretében avatta fel nov, 
22-én uj székházát és.ünnepelte meg a könyvtár fennállásának 75»évfordúlé~ 
ját.
Az ünnepségen a párt és a kormány képviseletében SZIGETI József elvtárs', 

a művelődésügyi miniszter első helyettese tartotta az ünnepi beszédet. 
Ezután adták az^Elnöki Tanács kitüntetését a könyvtárnak, a MUNKA VÖRÖS 
ZÁSZLÓ ÉRDEMÉRMÉT, Az ünnepség1 köretében számos kitüntetést, oklevelet és 
pénzjutalmat adtak át a dolgozóknak,

JÓL SIKERÜLT kiállítással ünnepelte meg az AKADÉMIA KÖNYVTÁRA a Kommunis
ták Magyarországi pártjának 40 éves évfordulóját,A kiállítás felépítése 
történelmi szempont szerint készült.megmutatva hogyan nőtt és fejlődött 
kL a nemzetközi munkásmozgalom hatására a magyarországi munkásmozgalom,
A hazai munkásmozgalom legfontosabb mozzanatait egészen az 1945-ÖS évig 
terjedően mutatja be,A rok érdekes dokumentum közül érdeklődésre tart
hat számot a Kommunista Kiáltvány kéziratának első megfogalmazása melyen. 
Jenny Marx és Kari Marx kéziráBa olvasható,

i r e i n k t

DOLGOZÓINK GYÁSZÁBAN OSZTOZUNK:

BÁN Tihorné'‘gyermekét [Attila fiuk nov, 7-én Bécsben.baleset folytán vesz
tette életét,] KATICS Tibor édesanyját.MATEJKA Jánosné édesapját gyászol
ja,Mindannyian osztozunk fájdalmukban,

KÖNYVTÁRUNK MSZMP SZERVEZETE e ha 25-én ÜNNEPI TAGGYŰLÉS keretében ünne
pelte meg a Kommunisták Magyarországi Pártjának 40 éves évfordulóját .Az 
ünnepi beszédet HAZAY László párttitkár tartottad Budapesti Pártbizott
ság képviseletében. FERENC Simon,a munkásmozgalom régi haroosa szólald 
fel.Az ünnepi taggyűlésen SEBESTYÉN GÉZA főigazgató-helyettes és több pár- 
tonkivüli dolgozó is részt vett.



Szakszervezeti Bizottságunk munkatervében óéiul tűzte ki,hogy dolgozóin
kat a szocialista-realista irodalom és művészet kiemelkedő alkotásaival 
több nagyobbarányu szervezés utján is megismerteti.

Ennek a célkitűzésnek a jegyében tekintették meg dolgozóink a "NŐVÉREK" 
o,filmet ,Alexej Tolsztoj "Golgothá" e.világhirü regényének filmváltozatát.

November 2é>-án a nagy érdeklődést keltett uj' magyar film,az "ÉDES ANNA" 
megtekintésére igyekeztünk jegyeket biztositani.

Jelenleg a Nemzeti Színházzal tárgyalunk annak' érdekében,hogy dolgozóink 
együttesen nézhessék meg a hires német drámairó,B,BRECHT darabját," A RETTE
GÉS BIRODALMI"-t.

Jellemzésére a SZOT Kulturnevelési Osztály tájékoztatójából idézzük:
"Breoht legizgalmasabb műve: "FÉLELEM ÉS NYOMORÚSÁG A III.BIRODALOMBAN" 

színdarab,melyet FranoiaorsZágban mutattak be,a párisi Théatre de Marlgny- 
ban, *A párisi .bemutató után, a háború éveiben New Yorkban és San Frshois— 
ooban játszották, a háború után pedig Európa fővárosainak színpadain,A szín
darab egésze tiltakozás a hitleri fasizmus ellen,az embertelenség és a há
ború 'szörnyűségei ellen,"

Biztosak vagyunk abban.hogy a Nemzeti Színház művészeinek tolmácsolásában 
a magyar-közönség is megszereti és méltányolja Breoht igaz,embertforrnálő mű
vészetét,"

AZ ELŐADÁS időpontjáról és a jegyigénylésr ól aktíváink utján adunk tájé
koztatást.

SEffITSÜK A FÓTI GYERMEKVÁROS MUNKÁJÁT* A decemberi tagdijak fizetése al
kalmával a Fóti Gyermekváros javára kiboosájtott 50 filléres, 1 és Z Fo
rintos bélyegekét küldünk ki a bizalmiak utján,KÉRJÜK DOLGOZÓINKAT .hogy 
a bélyegek megvásárlásával SEGÍTSÉK A GYERMEKVÁROS MUNKÁJÁT,

TAGKÖNYVEKRŐL .A SZOT Elnökségének határozata alapián az 1?51*évben kiadott 
tagkönyveket betétlappal egészítjük ki,mivel ezek a tagkönyvek az év végé
vel betelnek,! TAGKÖNYVEKET DECEMBER 6-IG KELL ÁTADNI A BIZALMIAKNAK KIE
GÉSZÍTÉSRE.

SZÜLŐK FIGYELMÉBE! A BP,PETŐFI SPORT CLUB a közalkalmazottak 10-18 éves 
fiú és leány gyermekei részére VÍVÓ TANFOLYAMOT indít.

Szakszervezetünk népszerű sportágban is biztosítani kívánja a dolgozók gyer
mekeinek sportolását, és a tehetségesebbeknek verseny szakosztályunkban va
ló működését,

A tanfolyam SZÍNHELYE: 195?* jan, l-ig'VI,Eöbvö8 u. Il.sz.a.lővő Dózsa ví
vóteremben. Jan, 1-től VIII, Puskin u,4. öz,a,a szakszervezet központjában 
lévő újonnan épített vívóteremben.
Az oktatást hetenként két alkalommal szakképzett oktaték végzik.[hétfő, 

péntek 18—19 óráig], OKTATÁSI BIJ havi 4o.— Ft,Az oktatáshoz szükséges fegy
vereket a Sport Club biztosítja,a résztvevőknek tomarüháről és oipőről kell 
gondoskodni,
JELENTKEZNI LEHET: hétfő-szerda-péntekfen 18 érától VI,Eötvös u, ll,sz,a,vagy 
telefonon J425—58é|dr,Hamvai Istvánnál,

KÖZÖNSÉGSZERVEZÉSÜNK JELENTI:

KIADJA AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGA.
Kiadásért az SZB elnöke felel,Szerk, KOVÁCS JÓZSEF.OSZK házi sokszorosítás.


