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Megváltozott; külsővel.de azonos célkitűzéssel koqzönt jük könyvtárunk
dolgozóit,olvasóinkat,Lapúnk második évfolyamának kezdetén úgy véljük,
hogy tájékoztatunk valóban meglevő igényt elégit ki és az elmúlt év fo
lyamán polgárjogot nyert a könyvtáron belül. Szeretnénk-ha minden' dolgo
mnak ezután is és még jobban mint eddig,magáénak érezhé lapunkat.
Feladataink azonosak a könyvtár egészének feladataival .Lapunk uj el
mével is ezt kívánjuk kihangsulyozni.Ezért a szakszervezeti élet és mun
ka ismertetése mellett döntő feladatunknak tekintjük könyvtárunkban a kö
zösségi szellem ápolását,egy egységbe.a szocializmus építésének szolgála
tában állé kollektíva megteremtését,
Könyvtárunk hazánk szooialista építésében fontos kulturális neveié
és kultúrpolitikai feladatokat lát el. Szükségesnek tartjuk.hogy minden
egyes munkatársunk saját részfeladatán -túl lássa annak összkönyvtári vo
natkozásait és szélesebb társadalmi hatását ís.Ezt szolgálja az a törek
vő sünk .hogy áttekintő képet kívánunk adni könyvtárunk egészének munkájá—
rél,elért eredményeiről .még fehnálié.hiáx^rosságairél^térvei'ről és minden
napi- munkájáról.
Munkánk anyagi feltételbit mind a párt,mind az államvezetés egyre
növekvő mértékben biztosit ja.ügy kell dolgo znunk,ga zdálkodnunk .hogy a'
rendelkezésre állé anyagi erőinket minél hatékonyabban használjuk fel.
Ennek megvan minden feltétele,Kern egy esetben igazolódott be.hogy dol
gozóinkban van tehetség,erő és szorgalom nagy feladatok végrehajtására
is.Tegyünk meg mindent,hogy könyvtárunk beosülettel hélytállhasson fel
adatai teljesitásében.Ehhez kivan lapunk Begitséget adni és ehhez kívánunk
olvasóinknak jé egészséget és sok sikert az uj esztendőben.
A SZAKSZERVEZETI. BIZOTTSÁG ÜLÉSÉNEK AFZAGÍBÓL i
Szakszervezeti Bizottságunk. JAEUÁR 17-ÉR tartotta ez évben el
ső ülését,Az illésen a bizalmiak képviseletében,mint meghívottak
JELI öyörgyné,SIMON Anna Mária és ÜRÖGBT Györgyné vettek neszt.
Az SZB ülésének fontosabb határozatait
1, Megtárgyalta és médositásokkal jéváha^yta az SZB szakszerve
zetünk 1959.JAE-JÜN.IDŐSZAKI MÜNKATERVET .Ezzel kapcsolatos hatá
rozatok: aj A tagság tájékoztatására a munkátérvét a Hiradé feb—
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ruári számában közölni koll.bj Szakszervezetünk 1958,második
felevl~'mü51cá j a os"*az l5557~°lső félévi munkát érv megtárgyalá
sára febr. 9—2.1 közötti időben taggyűlést kell tartanig o|A
taggyűlési t>eszámol>F~az SZB~legkózeIebbi üleseben meg kell
tárgyalni,
~
~
2. Az SZB a Budapesti Bizottsággal folytatott előzetes megbe
szélés alapján GORDON l'iklósnét ,a Nőbizottság öltökét és
BECK Lajost a munkásellátási teendők végzésére bevonja a Szakszervezeti Bizottság munkájába,Ezzel egyidejűleg SÜVEGES Ilonát
a munkásellátási teendők alól felmenti és a továbbiakban kul
turális vonalon valá munkával bizza meg,
3, Az SZB javasolja az^intézetvezotőségnek.hogy azoknak a dol
gozóknak .akiknél a DIÉTÁS ÉTKEZÉS orvosi igazolás szerint in
dokolt (miután az intézet étkezdéjében diétás élelmezés nincs
biztosítva] az illetékes egyetemi szerv hozzájárulása esetén
a "Múzeum Kávéháa"—bán valé étkezést engedélyezze és az étke
zési hozzájárulást számukra folyísitta«sa,
4* Az ‘SZB elhatározta ,hogy az elmúlt évi megtakarítás felhasz
nálásával a klubhelyiség részére LEMEZJÁTSZÓT vásárol és a rá
diókészüléket megjavíttatja,
NEHÁNY GONDOLAT AZ UJ NYUGDIJTÖRVÉNY MARCIJÁBA,
TÖBB .MINT 600 MILLIÓ FORINT évi költségtöbblettel javította meg kor
mányzatunk nyugdíjasaink anyagi helyzetét a most kiadott uj nyugdíjtör
vényben,
E nyugdijrendezés az MSZMP Központi Bizottságának ama határozata alap
ján jött létre,mely a munkásosztály éleV-és munkakörülményeinek megvizs
gálása után óéiul tűzte ki nyugdíjrendszerünk megjavítását,
E nyugdíjtörvény újabb igazolása szooialista népgazdaságunk erőssé
gének és életképességének,A törvény megjelenését gazdasági helyzetünk és
lehetőségeink gondos félmérése előzte meg.E vizsgálat és a törvény megjolenhetése igazolja.hogy BÁR KÉT ÉTTEL EZELŐTT AZ ELLENFORRADALOM SULTOS ANYAGI KAROKAT OKOZOTT .NÉPGAZDASÁGUNK E RÖVID IDÓ ALATT IS ELÉGGÉ
MEGERŐSÖDÖTT AHHOZ.HOGY VÁLLALHASSA TÖBB SZÁZEZER NYUGDÍJAS ANYAGI HELY
ZETÉHEK ILYEN NAGY KÖLTSÉGTÖBBLÉTTEL JÁRÓ MEGJAVÍTÁSÁT.
De bizonyítéka államrendünk ős társadalmunk szocialista voltának is,
mely a mindenkori lehetőségek figyelembe vételével LEGFŐBB FELADATÁNAK
A DOLGOZÓKRÓL VALÓ GONDOSKODÁST TARTJA.
Az uj nyugdíjtörvény értelmében - férfiaknál őö.nőknél 55 év korha
tár érvényben tartása mellett - 1955-ben 14 éves igazolt szolgálati idő
alapján jogosultak a dolgozók a munkabérük 50 százalékában meghatározott
törzsnyugdijTa,Fokozatos évenkénti emeléssel 1970"^él 25 évi munkaviszony
szükséges a törzsnyugdij elnyerőséhez.Ugyanakkor a kapitalista országok
ba*.pl .Kanadában .Norvégiában 70,Svédországban 67,Svájcban .Hollandiában
65.Angliában.Ausztriában 65.illetve nőknél 60 év a nyugdíjra jpgositő
korhatár.A nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idő is általá
ban 30-40 év. ősökként összegű résznyugdij eléréséhez pedig legalább
25 évi minimális szolgálat szükséges.Hasonlőképpen alacsonyabb a nyug
díjnak a fizetéshez viszonyított aránya ls*Az NSZK-ban pl. az átlagkereset
20—25.Svájcban a munkabér kb, 16 százaléka.Angliában az egyedül állő

nyugdíjasnak heti 2, házaspárnak pedig 3,5 fontsterling a" nyugdija,Ugyan—
akkor egy ipari munkás heti átlagkeresete 12 fontsterling.
Az uj nyugdíjtörvény előkészítésében szakszervezeteink is tevékeny
részt vettok,A szakszervezetek XIX, kongresszusának határozata feladatként
jelölte meg nyugdíjrendszerünk aránytalanságainak csökkentését,a szakszer
vezetek pedig a nyugdíjtörvény módosításához gyűjtötték össze a dolgozók
véleményét.
KÖNYVTÁRUNK

ÉLETÉBŐL

AZ OSZK KOLLÉGIUMIJUK ÜLÉSÉRŐL JELENTJÜK*
A Kollégium JANUÁR l*-i ülésében KÖNYVTÁRUNK 1959*ÉVI MUNKATER
VÉT tárgyalta mog,A megtárgyalt raunkaterv nehány fontosabb ős
kiemelkedőbb részével külön cikkben foglalkozunk,
A Kollégium határozata alapján a munkatervet végleges összeállí
tása és Jóváhagyása utcán az Intézetvezö££s”cíolgozóink részére Írás
ban adja ki és a február 15-ig megtartandó ŐSSZDOLGOZfa ÉRTEKEÉLÉTEÍT*iárgyalja meg a dolgozókkal,
A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG 40 ÍVES ITORUULÓJA alkalmából könyvtárunkban
rendezendő kiállítás éa egyéb rendezvények.valamint az ez alkalom
ból megjelenő kiadványaink előkészítésére DEZSÉNYI BÉLA h,főosz
tályvezető irányításával bizottságot küldött ki«A bizottság tagi
jai* BÉLLEY Pál #|"msZt'F szervezet képviseletében] HAZAY László,
ISzakszervezoti Bizottság képviseletében] HORVÁTH Viktor és KERESZTURY Dezső,
Könyvtárunk készülő munkatervéből
Nehány fontosabb megállapítás és adat könyvtárunk 1959* évi készülő
munkatervéből:
— "Évről—évre szakadatlanul nő a könyvtermés mind belföldön.mind kül
földön* s ezzel párhuzamosan nőnek a besüerzés,foldolgozás,raktározás fel
adatai, - A növekvó feladatok mellett az OSZK igen terhes tartozásokkal
nagy restanciával lép az 1959* évj>- A könyvtcór az olvasók .kutatók*,
tudományos intézmények s más szervek részéről egyre fokozodó igényekkel
áll szembe^, -v Mindezeknek könyvtárunk csak a legmodernebb,legé3zszerübb
munka szerve 2 e t birtokában felölhet mqg, AZ lf'56« ÉVBEN WLÍB. MEGINDULT AZ
ÁTSZERVEZÉS, 195S-BEN KELL A REKQNSTR^KGÍŐNAK BEFEJEZŐDNIE ÉS MEGSZILÁR
DULNIA, EZ AZ 1959. ÉV EGYIK LEGFONTOSABB FELADATA."

— "A vissz&menőleges-föladatokat a könyvtár csak több éves távlatban
képes megoldani.Ilyen iávl^ti tervoaésro van szükség a beszerzések,a rekatalogizálás és a nemzeti bibliográfia terén,- A Gyarapítási Osztálynak
12 év alatt, 1959-től 1570-ig yisszarrnőlegesen feX^£eíI~iarnia~századunk
teljes külföldi hungarioa irodálraat, A Feldolgozo~Ösz£áIyna£ ugyánősáC”’"’*’
lÉ OY~alHl?y"riléá^alögí ialíiíá fceíí a meg h2ír£I'evő~525 ÖSo_míiveti-_A Bib
liográfiai OszíalynHE Eő'“E»II^ÍejőzHG“áz“I535-I"3T"evEor“l;Izeves
IISgrSflS^rft^TTaz 1955-1959 ötéves. ciEIOTmiőgx^I3.i"'[l^oin~áz
19SI-X^4^~évek oikluabibIiöjr‘,rr?JaF”fi955l~e3~l555-337ö~ícozött pótköte•teEét KeII~5zör£isz^éftIő'~a,''koraB‘5r Ma^prország_Bibliographiája ,ill7Magyar:
Könyvészet kötetekhez,"

-4— A 12 évre tervezeti; re ka talogizálás ideiglenes pótlására 90 ezer
«münoheni” katal'gaslap
xl205 0171 méretre kicsinyített fényképét kell'
elkészíteni és1 rtílük 200 00>j katalóguscédulát beosztani a katalógusokba,
— -^z Olyasé szolgálati és Tájékoz taté Osztálynak fel kell állítania a
6 ezer követre tervezett rotsrenoe segédícönyvjEarjE;-és a 10-12 ezer kötet
re tervezett olvas'termi
4 k k'wv^órt"
”
— Propagandamunkánk jövő- évi legfontosabb eseménye a MAGYAR TANÁCSKÖZ
TÁRSASÁG MEGALAKULÁSÁNAK 40„ FYP0RDTT ÖJÁ.RA rendezendő emlékkiállítás le*z.
Egyéb kiállítások; Szemelvények a magyal* népművelés múltjából.-Nagy ma—
6yar“íesT5őE~mInT"kőnyvillusztrátoroki‘-Apáozai Csere János emlékkiállítás,
halálának 300,évfordulójára.-Kisebb emlékkiállítások a Békevilágtanács
ünnepeltjeiről fBergson,Burns.Darwin,A,Humbol4t ,£öpov4Bfch].Dolgdzéink szá
mára minden hétfőn folyamatosan megrendezik az uj bel-ée külföldi szerze
ményeket bemutató kiállításokat,
— A Hirlaptár az éves hirlapbibliográfiákat .Így a* l?58«évit is, a to
vább iakbán~ré^rÖBpektív~lI5Iiögrá?iá~f5rmá3áfrán kégzitl.
— A Zeneműtár különgyüjteményélből részletes feldolgozás készül a Sohellféle Ll3Z!=£EffSXTÉK-ról.a Kismarti-f éleTfóMEgMKÖOTm-r?! ,a DOHNÁNYIHAGYATÉK-ról.valamint a CSUKA-FSLE HAGYATÉK könyv-és folyóiratanyagáról.
Az országos terv szerint a helyi és vidéki HAYDN-KIÁLLÍTÁSOK anyag-és adatezolgáltatásában.valamint azok megrendezésében aktív szerep jut a Zenemütárnak.A keszthelyi Helikon Könyvtárban berendezik a GOLDMARK—EMLÉKSZOBÁT.
— Megtörténik a Könyvhigiéniai laboratórium gépi berendezésének üzembe
helyezése .Elvégzik a-ícönyvtar-ralc:tárhelylee gelnek hőmérséklet és nedves sé
gi vizsgálatát.Megkezdik a papirtartósitási eljárások kikísérletezését és
alkalmazását a Jókai kéziratok és a Petőfi-ereklyetár veszélyeztetett anya
gán,
— A keszthelyi Helikon Könyvtárban a Tanácsköztársaság évfordulójának
emlékére' kiállitásF’rendeánek~es megtörténik a Balatoni szakkönyvtár fel
állítása,
— A Könyvelosztó megkezdi a budapesti MÉB-telepek kei^-wédelmi ellen
őrzését"’^ a"*megyer,járási os városi vvayvfárak utján az országos könyv
védelmi ellenőrzés' irányítását,Felál.'' .tják a hungariea könyvek fülöspél—
dány-jrakt árait,
— A Könyvtárközi Kölcsönzés az OKT határozata alapján végrehajtja a könyv—
tárkö zi“E5Icsonzes“aiszérveöT s ó;„
— Végrehajtják a könyv és folyóirat központi címjegyzékek egyesítését,
a Központi Címjegyzék atszervezos3rö*"pedIg tervezetét készítenek,
— A Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya 15 ICO könyv,periodika kiküldését
és lő 1ÖÖ átvételét tervezl”a_mas_örszágokkal folytatott osereforgalom
keretében.
AZ OSZK KOLLÉGIUMÁNAK híreiből t
- Végső döntés előtt áll KÖNYVTÁRUNK TTJ ELHELYEZÉSÉNEK KÉRDÉSE.
Az OKT elnöksége a Vkcat Könyvtárunk uj elhelyezésére, az OSZK.
által összeállított tervet,valamint a lefolytatott szakmai és
műszaki vizsgálat alapján alkalmasnak tartja,amennyiben könyv-

■5tárunk uj épületét az 19ó2-1963#évek folyamán "birtokba veheti.
Ennek akadálya esetén a könyvtár épületének megépítését a 3.
ÖTÉVES TERVBE való felvételre javasolta.
— Az MM határozata alapján ez év JAN.l—ÉVEL könyvtárunk V.
főosztályaként megalakult a KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ÉS MÓDSZERTANI
KÖZPONT.A főosztály megszervezése jelenleg folyamatban van és
kb,február 1-én kezdi *eg .müködését.Szervezetéről.feladataiból
kővetkező számunkban részletes tájékoztatást közlünk.
- Folyamatban van a MAGYAR KÖNYVTÁRÜGY 10 ÉVES FEJLESZTÉSI
TERVÉNEK kidolgozása az 1961-1970 évekre.Ennek elkészítéséhez
könyvtárunk a következő hetekben állítja össze előtervezetét.
- Olvasétermeinkbon megszüntetjük a díjtalan napi olvasójegyek
kiadását. A NAPI OLVASÓJEGY ÁRA SZENTEL 1 FT.
A TERMELŐMUNKA ÉS KÖNYVTARUNK KÖZÖTTI KAPCSOLAT EGYIK FIRMÁJA.
Azt valamennyien tudjuk.hogy kÖnyvtárunl|*éppen gy#jtüköréből kifolyólag
kapcsolatban Van a hazai tudományos kutatással.elsősorban a humán tudomá
nyok terén,s itt jelentős szotepot is #Ölt be.A*on%an könyvtárunk nemcsak
a legnagyobb és legteljesebb hungarika-gyüjtemény.hanem olyan központ is.
mely egyes területeken össznemzeti feladatokat lát eL, így többek között
a KÖNYVTARAK KÖZÖTTI KÖLCSÖNZÉS KÖZPONTJA is bel-és külföldi vonatkozás
ban egyaránt.Mindazok.akiknek valamilyen számukra hozzáférhetetlen.de munká
jukhoz szükséges műre van szükségük.könyvtárunkhoz fordulnak, s mi igyek
szünk részükre a szükséges müveket beszerezni,Általában belföldi intézetek
külföldi.külföldi intézmények pedig magyar müvek után érdeklődnek.
Ezt a feladatot könyvtárunkban a könyvtárközi kölcsönzési—osöpört lát
ja el. Könyvtárunk ilyen természetű szolgáltatásait egyre nagyobb mérték
ben veszik igénybe a termelő üzemek és a tudományos kutató intézetek.Mig
1954-ben 5 044 könyv beszerzését kérték tőlünk, s ebből 3685-0t be is sze
reztünk, addig 1956-BAN a kért müvek száma 9 502. a beszerzetteké pedig
7 683 volt. Javuló munkánkat a beszerzett müvek számának 73 százalékról
82 százalékra való növekedése mutatja,
A legnagyobb kölcsönös kölcsönzési forgalmat CSEHSZLOVÁKIÁVAL bonyo
lítottuk le, de szoros kapcsolatban állunk a SZOVJETUNIÓVAL őa az összes
NÉPIBEMOKRATIKUS ÁLLAMOKKAL. A hazánk iránti fokozódó érdeklődés bizonyí
téka ,bogy nemosak mi kérünk kölcsön egyre többet ezekből az országokból,
hanem ők is egyre nagyobb száub-’n igénylik a mi kiadványainkat,Különösen
jelentős az NDK-val való kapcsolatunk. Az NDK ugyanis nemcsak a német,
hanem a náluk meglévő más. egyébként be nem szerezhető kiadványokat is
kölosön adja, A kapitalista államok közül különösen a SKANDINÁV ÁLLAMOK-*
KAL való kapoaolatunk jó, Nehézséget jelent a tengeren túli könyvek be
szerzése .mivel ezeket a nagy távolság miatt nem szivesen adják kölosön.
így ezekről elsősorban mikrofilmeket igyekszünk beszerezni*
A Könyvtárközi Kölcsönzés ez évben is kb, 10 EZER KÉRÉS beérkezésé
vel ezámol.Ez évben végre kivánja hajtani a KÖLCSÖNZÉS ÁTSZERVE3ÉSÉT és
munkáját ISMERTETŐ TÁJÉKOZTATÓT készit az intézményok.kutatő intézetek
és könyvtárak részére.
Meggyőződésünk .hogy KÖNYVTÁRUNKNAK EZ A MUNKÁJA KOMOLY HOZZÁJÁRULÁST
JELENT NÉPGAZDASÁGUNK EREDMÉNYES MUNKÁJÁNAK SIKERÉHEZ.[KJ.]

KÖNYVTÁRUNK MSZMP SZERVESETÉNEK TÁJÉKOZTATÁSA!
3)r, LÖKÉ LAJOSNÉ az MSZMP szervezet vezetőségének tagja nyugdíjazta
tását kérve kivált intézetünk kötelékéből«:Eltávozása,áldozatos mun—
kajának hiánya komoly vesztese at jelent könyvtárunk MSZMP szerveze
te számára.Lőkéné elvtársnő mp^ikáját a Magyar Ujdágirók Szövetségé
nek könyvtárában folytatja tovább,MeggyőzŐdésünk^hogy munkája az
ottani MSZMP szervezet és könyvtár részére komoly nyereséget fog je
lenteni.
Az MSZMP szervezet- vezetősége a Lőke Lajosné nyugdijaztatásávai meg
üresedett vezetőségi helyet - felsőbb pártszervek jőváhagyása után HÁMORI BÉLA elvtárssal töltötte be,
KÖSZÖNET A VÁLASZTÁSI MUNKÁSAIT NYÚJTOTT SEGÍTSÉGÉRT*
A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT VTII.KERÜLNI; BIZOTTSÁGA ^58.dec-b«a
o m 1 é
1'^a p p a 1 fejezte-ki köszönetét köiiyvtárunkna'k az 1958.
évi képviselői és tanácstagi választások bTőkészításéban végzett mun
káért té:ö könyvtárunk által rendezett kiállításért,
.A VIII,KERÜLETI TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGÁTÓL áz alábbi levelet,
kaptukt
”Kedves. Igazgató Elvtársi A VTII.ker,Tanáos .Vé^rehajtő.Bizottságának
hálás köszönetét-tolmácsolom az 1558.ővi képviselői és tanácstagi vá
lasztások előkészítésében és lebonyolításában nyújtott hathatós segít
ségért ,Az ’Elvtársak munkája naj^mér tékb en hozzásegítette kerületünket
az elért er edmé ny ekhe z,Kerüléti Tanácsunk és annak apparátusa'a válasz
tások. során megnyilvánult bizalom, alapján tovább -kívánják javítani "mun
kájukat kerületünk dolgozóinak,lakóinak érdekében,E Munkánkhoz tovább
ra- is kérjük .az Élvtársak megértő segítségét é.s- támogatását.Elvtársi
üdvözlettel: SUHAJDA JÓZSEF sk,VIII.kor, . Tanába VB-elnök.”
TAPASZTALATCSERE A-TÖMEG SZERVEZETEK MUNKÁJÁRÓL.
Az ORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁR .a FŐVÁROSI-SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR és könyv
tárunk MSZMP,szakszorvezoti és KISZ-vezetősége DECEMBER KÖZEPÉN közös
bápasztalatoserét tartott a könyvtári töniegszorvezetek munkájáról,
KTKHÉK ENGEDÉLYEZTEK KUTATÓI DÓT ?
Könyvtárunk főigazgatója a kutatóidők gondozására alakított bizottság
Java*lata alapján az alábbi munkát'rAninlc részére engedélyezett kutatóidőt:
KÖNYVTÁRTANI TANULMÁNYOKRA:
GÖMBÖCZ István [4 óra].PIPICS Zoltán^SALLAI István.SZEKERES Margit
VEREDY Gyula.
könyvtártörténeti tanulmányokra:

BERLÁSZ Jenő.KOSTYÁL István.PAPP Ivánnéf RÁCZ Aranka.

-7KÖNYVTÖRTÉNE TI TANULMÁNYOKRA:
BORSA Gedeon.CSAPODI Csabáné.SOLTÉSZ Zoltánná.VARGA F,Sándor,
SAJTÓTÖRTÉNETI TANULMÁNYOKRA:
DEZSÉNYI Béláné .KGKAY György .NA GYLI ŐSI Gézáné .[szekeres Margit],
BIBLIOGRÁFIAELMÉLETI',-TÖRTÉNETI TANULMÁNYOKRA:
BÓDAY Pál .FÜGEDY Petemé .KOZOCSA Sándor.
BIBLIOGRÁFIÁK:
BAYER L ás eláné [4 ára], BÉLLE Y Pál,[Bóday Pál], [Borsa Gedeon] , [Dezsényi Bélánál, FALLENBÜCHL Zoltán .FAZEKAS József .IW^^Lá szí 6 •
FERENCZY Endréné, KEIL Lóránd [4 óra].SELIGMANN Gézáné [4 óra],SZÍGETHY Jolán [4 éra].TERHE Lajos.WITTEK Lászléné [4 ára]
KARTOGRÁFIAI TANULMÁNYOKRA:
[Falleribüchl Zoltán], [Nagydiósi Gézáné],
ZENETÖRTÉNETI TANULMÁNYOKRA:
FALVY Zoltán, VÉCSEY Jenó.
PEBAGÓGIAI.ESZTÉTIKAI.TANULMÁNYOKRA:
[szekeres Margit].TAKÁCS Menyhért.
IRODALOMTÖRTÉNETI.FILOLÓGIAI TANULMÁNYOKRA [részben a könyvtár anyagából]:
BUSA Margit,[csapod! Csabáné].DURZSA Sándor.RANKISS Elemér.KERESZTURY Dezső.KÖVENDY Dénes,[Papp Ivánné],VIZKELETY András.WINDISOH
Éva,
Az engedélyezett kutatóidó heti 8 éra, A KOLLÉGIUM HATÁROZATA SZERINT
ENNÉL MAGASABB ÓRASZÁMBAN KUTATÓIDŐ_NEM_ENGEDl&YE2p!£Ö7“Iz-iit$r elmerjen
enge3eIyézeit-Icüí'aiórj55eí''záro Je3^én~á~n5véE~üíán íunt ettük fel .Hasonló
képpen zárójelben közöltük azoknak neveit.akik több szakterületen dolgoz
nak.
SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK:
UJ MUNKATÁRSAINK: Könyvtártudományi és Módszertani Központhoz:
BESENYEI Andbrné ,BÓDAY“PaIÁ3r ,LÁ2ÁR~Pe:Eir~SZOTÁSS?~ZÖltann§“”
TÓTH Jánosné. - BOROS Tiborné ' önyvhigiéniai laboratórium],
NAGY Sándor [GB],
ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNOÓL: Dr.BERNÁTH Gyula,BIRCK Miklósné
[Keszthely],BISZTRAY Erzsébet [nyugd],DE SORGO Miklós,DOBÁK Já
nos .LÖKÉ Lajosné [nyugd],MAGYÁRI Kálmán.MIKECS László.PERÉNYI
Béláné.POLGÁR Jenóné.TEURÓCZY Kamill,TURAY Mihály.VÁLKÓ Arisz
tid, [áthelyezéssel: Országos Műszaki Könyvtár].ZSíDAI József [át
helyezéssel :Egyetemi Könyvtár.]
NYUGDÍJAZOTT MUNKATÁRSAINKRÓL.
Ez év január elsejével a Központi Cimjegyzek két érdemes dolgozója
ment nyugdijba,BISZTRAY Erzsébet és LÓKE Lajosné.Mindketten egyforma
buzgalommal és ügyszeretettel láttak el munkakörüket és munkájukkal
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személyi megbeosülést ^rokonsaonvet szex’űzt'ok munkatársaik köréten,MIND
ANNYIAN SZERETETTEL EMLÉKEZÜNK A TÁVOZÓKRA*
FfUNKA TÁRSAINK ÍRÁSAIBÓL:
MEGJELENT TANULMÁNYOK: BERLÁSZ Jenőt Az erdélyi jobbágyság gazda
sági helyzete a XVIII. s z.áza dbr.n, J Ért eke zések a Történeti Tudományok
Köréből 10*J - Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire 1959.
1* számában' B0RSÁ~Sé3eonT' ün ?eüIITe~vöIanl;e Incönnüe Imprlmée a Pa
ris en 1487. fA bécsi Nationalbibliothek-ban előtalált ismeretlen, ősnyomtatványok közül egy ugylovelos hártyára nyomott párizsi nyomtat
vány,]
_HI RE K_ SZAIC 5 ZERVEZE TI _áE TÜNKBŐL
A KST FOLYTATJA MUNKÁJÁT*- Könyvtárunkban éppenugy,mint országszerte egy
re többen győződnek meg a takarékosság^előnyeiről és kedvelik meg a taka
rékosságnak ezt a formáját„EZT IGAZOLJÁK az ez évben is folytatódó KSTrooz^almunk számadatai Í3r.Ez-évben 1 /07 SZÁZALÉKKAL EMELKEDETT A BETÉTVÁL
LALOK SZÁMA,[l958-ban: 96, 1759^-ben: Í13J0Móg .jelentősebb a betétállomány
növekedése .A BETÉTEK ÖSSZEGE 49 <, 9 '" - ZALEKKAL EMELKEDETT EZ ÉV FOLYAMÁN.
[A havonkénti betétek összege a950- n* 4 5'(0 Ft*, 1959-bent 6 850 Ft.]
ÉRDEKLŐDNI ÉS JELENTKEZNI RAKOVSZKY ISTVANNÉNÁL LEHET [Gazdasági Hivatal],
BESZÉDES SZÁMOK SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNKBŐLs - 1958 decemberében
szakszervezetünknek 275 tagja volt.A könyvtár dolgozói közül 6
dolgozó más szakszervezetnek tagja és mindössze 12 olyan dolgozó
Tan. aki nem vesz részt a szakszervezeti mozgalomban0- Szakszerve1zetunknek 57 SZÁZALÉKA NŐDOLGOZŐ.-Tagságunknak 17.8 SZÁZALÉKA 30
*7BN ALULI, 46*2 SZÁZALÉKA 30 és 50 ÉV KÖZÖTTI,36 SZÁZALÉKA pedig
50 ÉVEN FELÜLI.- 1958-ban 29 TJJ TAG LÉPETT BE SZAKSZERVEZETI TAG
SÁGUNK SORÁBA,
MÉG EGYSZER A TÉLAPÓ—ÜNNEPSÉGRŐL,- Deo, 20-án kedves ünnepség szinhelye
volt a Puskin utoai diszternünk.Nemrág megalakult NŐBIZOTTSÁGUNK bemutat
kozása úgy véljük sok örömet szerzett gyermekeinknek és felnőtteknek egy
aránt .Valamennyiünk nevében hálás köszőnetünket fejezzük ki a NŐBIZÖTTSÁG
tagjainak és lelkes segítőiknek. a mesét mondó KERESZTURY DEZSŐ és a Tél
apó szerepét alakitó DÁNIEL GYÖRGY munkatársainknak.Külön emlékezünk meg
a KRAMPUSZOKRÓL.akik*valóban "feladatuk magaslatán játszadozva" szórakoz
tatták gyermekeinket.
4 HAVI RÉSZLETRE HANGLEMEZEK VÁSÁROLHATÓK.- A Magyar Könyvkeres
kedelmi Vállalat lehetőséget ad dolgozőinknak.jhogy 4 havi részlet
re müvész-és tánolemofceket vásárolhassanak,A VÁSÁROLHATÓ LEMEZEK
JEGYZÉKE KEREKES LŐ-JNCNÉ [Könyvelősztó^Muzeum u,3eIII,em.] MUNKA
TÁRSUNKNÁL MEGTEKINTHETŐ .

Kiadja az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI'KÖNYVTÁR SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGA.
Elállásért az SZB elnöke felel0Szerk* KOVÁCS J'ZSEF.OSZK házi sokszoros!
tás.

