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A KÖZALKALMAZOTTAK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI VEZETŐSÉGÉNEK 
A SZAKSZERVEZET TAGJAIHOZ ÉS AKTIVISTÁIHOZ INTÉZETT FELHÍVÁSÁBÓL

Szakszervezetünk tagijai! Bizalmiak* Aktivisták!

A magyar szakszervezetek alapszabályai értelmében ÚJRA VÁLASZTJUK a 
bizalmiakat a szakszervezeti bizottságokat és a számvizsgáié bizottságo
kat,

A SZAKSZERVEZETI VÁLASZTÁSOKTÓL A TAGSÁG ÉS A KÖZPONTI VEZETŐSÉG JO
GOSAN VÁRJA.HOGY AZ A SZAKSZERVEZETI MUNKA TOVÁBBFEJLŐDÉSÉT EREDMÉNYEZZE. 
Ennek fontos előfeltétele.hogy a szakszervezeti csoportértekezletek,veze- 
tőségválaszté taggyűlések olyan munkamegbeszélések legyenek,ahol az őszin
te és segiteni akaró felszólalások révén kibontakoznak a szakszervezeti 
munka távlatai és a határozattá emelt javaslatok végrehajtását megtiszte
lő kötelességének tartja az alapszervezet minden tagja,

Bizunk abban.hogy szakszervezetünk tagsága OLYAN BIZALMIAKAT.VEZETŐ
KET választ.akik a munkásbatalom, a párt.a dolgozd nép.a béke ügye iránt 
hűségüket személyes példamutatásukkal eddig ia bebizonyították.akik ma
ga tartásukkal, szakmai munkájukkal kivivták elismerésüket,A vezetőségvá— 
lasztó taggyűlések előtt megválasztott jelölő bizottságok tartsák fontos 
erkölcsi kötelességüknek.hogy minél több dolgozót hallgassanak meg javas
latuk összeállítása előtt.

Az aktivisták.vezetők munkája csak akkor lehet eredményes0ha maguk 
mögött érzik a tagság segítő támogatását,ha látják.hogy élnek jogaikkal, 
de kötelezettségeiknek is eleget tesznek.A központi vezetőség tudatában 
Tan annak.hogy a közalkalmazottak az elmúlt években.de különösen az el
lenforradalom után jelentős mértékben hozzájárultak a párt és a kormány 
helyes politikájának végrehajtásához a lakosság köréhen.Munkájuk megbe
csülése a párt és a kormány vezetői részéről egyre jobban kifejezésre 
jut. A PÁRT ÉRTELMISÉGI POLITIKÁJA BIZTOSÍTÉK ARRA.HOGY ÚGY ANYAGI.MINT 
ERKÖLCSI TÉREN AZ ELISMERÉS A JÖVŐBEN MÉG INKÁBB KIFEJEZÉSRE FOG JUTNI.

A KÖZPONTI VEZETŐSÉG KÉRI a szakszervezeti tagságot az aktivistákat, 
hogy a fenti oélok érdekében legyenek segítői a szakszervezeti válasz
tásoknak, példamutat6 munkával, szakszervezetünk tagságára támaszkodva 
szolgálják a dolgozók ügyét, segitsék elő a szocializmus építésének 
meggyorsitását hazánkban.



SZAKSZERVEZETI BIZALMIAKAT VÁLASZTUNK KÖNYVTÁRUNKBAN.

A SZOT Elnökségének határozata alapján,az általános szakszervezeti vá
lasztások keretében újra választjuk könyvtárunkban a bizalmiakat,-azokat, 
akik dolgozóink egy—egy csoportját a hivatali és szakszervezeti szervek, 
vezetők előtt képviselték.Azokat a bizalmiakat.akik dolgozótársaik bizal
mától .megbecsüléséből a szakszervezeti csoportok választott vezetői.

Egy évszázaddal ezelőtt a magyar szakszervezeti mozgalom kialakulásával 
egyidejűleg a munkások és alkalmazottak soraiból kiemelkedtek férfiak és 
nők.akik társaik bizalmából - innen a nevük: bi z a 1 m i — képviselték 
a műhely.a csoport dolgozóinak érdekeit a tőkéssel.a tulajdonossal szem
ben.Ezek a bizalmiak a dolgozik érdekeiért áldozatot.küzdést.üldöztetést. 
nem egy esetben börtönt vállalva harcoltak a tőkések.a kapitalista állam- 
hatalom ellen,Dicsőség és megbecsülés vette körül őket és munkájuk nyomán 
sok százezer harcos.szervezett munkás nevelődött.akik buzditották.vezet
ték a munkások és dolgozók harcát.

Hazánk felszabadulása óta a bizalmiak egészen más körülmények és fel
tételek között munkálkodnak.Munkájuk.feladatuk.felelősségük azonban sem
mivel sem lett kisebb.Kötelezi őket a múlt.az üldöztetések között helyt
álló bizalmiak emléke és az a bizalom és megbecsülés.melynek birtokában 
dolgozótársaik választott vezetőivé lettek.

Most a bizalmiválasztó csoportértekezletek előtt újra felmorül a kér
dés: KIKET VÁLASSZUNK MEG .KIK LEGYENEK A SZAKSZERVEZETI CSOPORTOK VÁLASZ
TOTT Vezetői?

A helyes választáshoz a csoportértekezletek megfelelő légkörét kell 
megteremtenünk,Legyenek azok az Őszinte számvetés fórumai,ahol a szakszer
vezeti munkát.a bizalmi munkáját értékelik, meghatározzák az uj feladato
kat és azok megvalósitására a legalkalmasabb embereket kiválasztják,

A bizalminak nem könnyű a feladata és igen sokrétü.Önzetlenül intézi 
társai ügyes-bajos dolgait.eljár ügyeikben,panaszaikban,Harcol a raaradiság, 
a közönyösség.a lazaságok ellen.Segíti munkatársait.megbeszéli velük az 
élet kis és nagy problémait.Tanácsokat.utbaigazitást ad nemcsak szakszer
vezeti .hanem politikai.gazdasági kérdésekben is,A bizalmiak választásánál, 
újraválasztásánál ezeket tartsuk szem előtt és olyanokat válasszunk.akik 
az elkövetkezendő időben hiven szolgálják a szakszervezetek legfőbb cél
kitűzéseit smunkáshatalmunk erősítését.a szocializmus építését,a dolgozók 
élet-és munkakörülményeinek állandó javitását.EZ.DOLGOZÓ NÉPÜNK ÉS SZE
MÉLYENKÉNT IS MINDANNYIUNK ÉRDEKE.

x
KIVONAT A SZOT ELNÖKSÉGÉNEK A SZAKSZERVEZETI VÁLASZTÁSOKRÓL SZÓLÓ HATÁRO

ZATÁBÓL:
M Az alapszabály szerint BIZALMINAK VÁLASZTHATÓ minden szakszerve
zeti tag.aki egyéves tagságát betöltötte és tagdijhátraléka nincs, 
illetve három hónapnál kevesebb.
A szakszervezeti csoportvezetőjét,a BIZALMIT A SZAKSZERVEZETI 
CSOPORT GYŰLÉSÉN VÁLASZTJÁK MEG.A csoportgyitlést a Szakszervezeti 
Bizottság hivja össze.A gyűlésen megvitatják a bizalmi beszámoló
ját és megadják a felmentést számára.Határozatot hoznak,hogy mi
lyen kérdést továbbítanak a csoport nevében a szakszervezeti bi
zottságot választó taggyűléshez.



-3-
Az UJ BIZALMI SZEMÉLYÉRE az SZB kiküldötte .vagy a csoport 
bármely tagja JAVASLATOT TEHET.A jelöltek személyére vonat— 
közé javaslatokat a csoport tagjai megvitatják.végül nyilt 
szavazással megválasztják az uj bizalmit.A VÁLASZTÁST AZ SZB 
KIKÜLDÖTT TAGJA VEZETI ÉS A VÁLASZTÁST AZ SZB HAGYJA JÓVÁ.
FIGYELEMMEL KELL LENNI ARRA .hogy a szakszervezeti munkát 

jól ismerő vezetőket.akik munkatársaik bizalmának megfeleltek, 
ismét, megválasszák."
KÖNYVTÁRUNKBAN A BIZALMIVÁLASZTÓ CSOPORTÉRTEKEZLETEK E HÓ 
20-24 NAPJAIN LESZNEK.EZEKEN AZ ÉRTEKEZLETEKEN A FEBR.27-I 
TAGGYŰLÉSEN MEGVÁLASZTOTT JELÖLŐBIZOTTSÁG TAGJAI IS RÉSZT 
VESZNEK.

KÖZLEMÉNYEK

AZ OSZK KOLLÉGIUMÁNAK ÜLÉSÉRŐL JELENTJÜK*

ÁPR.2—I ÜLÉS: — A Kollégium a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának ösz- 
szeÁllitásában " AZ NDK KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI TANÁCSÁNAK SZERZŐDÉSTERVEZETE 
A SZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTTI KULTUREGYEZMÉNYES KÖNYV-ÉS FOLYÓIRATCSEBE 
TÁRGYÁBAN" c.előterjesztést tárgyalta meg'.Ezzel kapcsolatos tájékoztatá
sunkat lapunk 5-6-i számában már közöltük.

ÁPR.16-I ÜLÉS: — A Kollégium napirendjén a Könyvelosztó szerkesztésé
ben "A HUNGARIKA PERIODIKA SZÓRVÁNYSZÁMOK FELDOLGOZÁSÁNAK KÉRDÉSEI" c, 
előterjesztés szerepelt.-Az előterjesztés a KEO raktáraiban levő kb.
800 ezer darab hung.periodika szórványszám anyagának.feldolgozási idejé
nek és költségeinek ismertetését,a feldolgozással kapcsolatosan 32 könyv
tár állásfoglalását és javaslatait.valamint a Könyvelosztő javaslatát tar
talmazta,A Kollégium az előterjesztett javaslatot kisebb módosításokkal 
elfogadta és az OKT Szerz.Szakbizottságához továbbította.

A Kollégium a NYELVTUDÁSI PÓTLÉKOK könyvtárunkban való alkalmazása kér
désének felmérésére SEBESTYÉN Géza h.főigazgató vezetésével bizottságot 
küldött ki.A bizottság tagjai a főosztályok és a Szakszervezeti Bizott
ság kiküldöttei.

A Művelődésügyi Minisztériumban tartott értekezleten a TERMELŐSZÖVET
KEZETI MEGYÉK KÖNYVTÁRAINAK SEGÍTÉSÉT határozták el.Ennek keretében könyv
tárunk a GYŐRI MEGYEI KÖNYVTÁR és a SOPRONI JÁRÁSI KÖNYVTÁR patronálását 
vállalta el.A patronálás módozatainak kidolgozására a Kollégium SALLAI 
István elvtárs vezetésével bizottságot küldött ki.

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK:
UJ MUNKATÁRSAINK: HANKE Lajos [gh].SZECSEI Gábor [Mikrofilmtár]
ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL: FAZEKAS László.SZABÓ Györgyné.
ÁTHELYEZÉSEK [zárójelben az uj beosztási hely] : JÁGER Gyuláné [kc], 

SARKADY Erzsébet [KMKJ, SLACHTA Erzsébet [kc]. SZILÁGYI György [KC],
ZÁGONY Ilona [KMKJ.
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KESEBB KÖZLEMÉNYEK:

A MŰVELŐDÉSÜGYI KÖZLÖNY f.évi 8,számában részletes tájékoztatás jelent 
meg az egyetemek-főiskolák,akadémiák 1959|1960.tanévi levelező [esti] ta
gozatairól és az ELTE nyelvtaniolyamairól,Érdeklődők a Művelődésügyi Közlöny 
jelzott számát a GAZDASÁGI HIVATAL-ban megtekinthetik.

ISMERJÜKMEG KÖNYVTÁRUNK ÉGÉSZEMEK MUNKÁJÁT1

A SZÍNHÁZTÖRTÉNETI OSZTÁLY MUNKÁJA.

Könyvtárunk Színháztörténeti Osztályát 1949“ben szervezték meg,Ekkor 
egyesitették a könyvtár szinháztörténeti vonatkozású anyagát a Nemzeti Szín
ház történeti gyűjteményével.Esek a gyűjtemények újabb köz-és magángyűjte
ményekkel egészültek ki; ma tervszerű továbbfejlesztésük kötelespéldányazol- 
gáltatás.vásárlás és csere utján történik.

Az osztály gyűjti a magyar és magyar vonatkozású színháztörténet minden 
könyvtári jellegű szöveges és képes emlékét .továbbá a világirodalmi szintű 
színházi müveket.

A GYŰJTEMÉNY' HAT FŐCSOPORTRA TAGOZÓDIK* 1. magyar és külföldi színházi 
szakirodalom [kb. 3500 szakkönyv]; 2,kéziratos és nyomtatott szövegkönyvek' 
[tartalmazza a Nemzeti Szinház, a Yigszinház.a Népszínház és más színházak, 
színházi irodák szövegkönyvtárait.rendező,súgópéldányait,stb, ős az idegen 
nyelvű szövegkönyvtárt,kb.45«000 szövegkönyvei 3«szinlapok és színházi aprö- 
nyomtatványok [kb,160,000 db,,]; 4, színházi képgyűjtemény [metszetek.lito
gráfiák, ere de ti díszlet- és kosztümtervek.fényképek; kb,40,000 db„]^ 5«szin- 
házi irattárak [Nemzeti Szinház.Vígszínház,az Eszterházy—színházak,színházi 
egyesületek irattárai]; 6.magyar és külföldi színházi szaklapok.

Az osztály állandó TANÁCSADÓ ÉS OLVASÓSZOLGÁLATOT tart fenn a gyűjtemény 
iránt érdeklődő olvasók.az állami szervek.intézmények.színházak és a külföl
di érdeklődők részére.A gyűjteményt csak helyben lehet használni.Az osztályt 
évente átlagban másfél ezer érdeklődő keresi fel.természetesen sokkal több 
esetben.

Az osztályon elhelyezett anyagot SZAKIRODALMI.SZÖVEGKÖNYV ÉS KEPKATALÓ- 
GUSOK teszik hozzáférhetővé.Ezeket kiegészítik a magyar színházi élet ese
ményeit számontartó RÉSZLETKATALÓGUSOK; pl, a felszabadulás utáni idők ese
ményeiben tájékoztató eseménynaptár.vagy a Nemzeti Színház működését rész
leteiben is feltérképező szorepkataszter. A MAGYAR SZÍNHÁZ ÉS DRÁMATÖRTÉNE
TI IRODALOM egészét lesz hivatva áttekinthető rendszerbe foglalni a magyar 
szinház- és drámatörténetnek az osztályon készülő TÁRGYI KATALÓGUSA.

Az osztályon van elhelyezve a MAGYAR SZÍNHÁZTÖRTÉNET EMLÉKANYAGÁNAK 
LEGTELJESEBB GYŰJTEMÉNYE .Munkája tehát nem szoritkozhatik az olvasásra 
kért anyag forgalmazására.Kezdeményező.irányitő és kutató munkát is kell 
vállalnia,Az osztály dolgozói lehetőségűk arányában kiveszik részüket a 
magyar Bzinháztörténét aktiv tudományos műveléséből,Ilyen irányú munkájuk 
első célja az osztályon lévő anyag tudományos feltárása és rendszerezése. 
Ezen túl azonban egyes részletkérdések monografikus feldolgozására is 
vállalkoztak,Az osztály.bár nem rendszeresen,előadásokat és kiállításo
kat is rendez. [BERCZELINÉ .MONORI ERZSÉBET]

-o—
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A KÖNYVELOSZTÓ FÖLÖSPÉLDÁNY-FELDOLGOZÓJA

A Könyvelosztó munkáját csak kevesen ismerik könyvtárunkban.Az OSZK köz
véleményében munkája egyenlő a nemzeti* tulajdonba került könyvek szétosztá
sával,De hogy e megállapitás mögött milyen munka van.arról csak kevesen 
tájékozottal.

Ez alkalommal a legkevésbé ismert és legújabb munkacsoportúnkat.a Beloi
annisz u4 12-ben mükKdő FÖLÖSPÉLDÁNY-ELOSZTÓT ismertetjük.

A FÖLÖSPÉLDÁNY-ELOSZTÓ a könyvtárak által átengedett fölöspéldányokat 
dolgozza fel és osztja szét,Jelenleg éppen a Gyarapítási Osztály által át
adott kb. 23,000 kötetnyi duplumpéldányon dolgoztaik,de már hat könyvtár je
gyeztette elő fölöspéldányait átvételre,ha erre megfelelő hely ürül,

MIT JELENT A FÖLÖSPÉLDÁNYOK FELDOLGOZÁSA? Az ide bekerülő anyagot elő
ször szakcsoportokra bóntják.mert kb,20 — féle szakjegyzéken kerülnek a fel
dolgozott müvek felajánlásra,A szakozott és szerzői betűrendben felállított 
anyagot elsősorban az OSZK állomány-kiegészitése szempontjábél vizsgáljuk 
megi kontroláljuk az OSZK szerzői betűrendes katalógusában (az OSZK ”szüx— 
keM — katalógusának egy másik példánya ugyanis a Beloiannisz utcában van), 
hogy az előkerült hungarikumok szerepelnek-e az OSZK állományában,illetve 
van-e belőlük másodpéldány .Az OSZK állományának kiegészítése után fennma
radd müvekről címleírásokat készítünk,amelyeket szerzői betűrendes szakjegy— 
zékhe foglalva sokszorositunk.A szakjegyzékeket az egyes szakokban fő-vagy 
mellékgyüjtőkörként érdekelt könyvtárak kapják.s ennek alapján küldik be 
igényléseiket .TÖBB MINT SZÁZ KÖNYVTÁR GYARAPÍTJA ILYMŐDON ÁLLOMÁNYÁT ABBÓL 
AZ ANYAGBÓL .AMELY ADDIG EGY-EGY KÖNYVTÁRNÁL CSAK MINT FÖLÖSLEGES TEHERTÉ
TEL SZEREPELT. [WIX GYÖRGYNÉ]

KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉBŐL

HÍREINK:
SZOBOLJEV KÉRÉSE KÖNYVTÁRUNKHOZ.- SZOBOLJEV, a szovjet írószövetség elnö

ke .az ismert irodalomtörténész.aki nemrég hazánkban járt s hosszan tanul
mányozta a magyar irodalmi élet megújhodását. - azzal a kéréssel fordult 
az Írókon keresztül Könyvtárunkhoz.hogy a mai magyar irók monográfiáját 
gyűjtsék össze részére.Ezúttal elsősorban SZABÓ PÁL.TAMÁSI ÁRON.TERSÁNSZKY 
J,JENŐ és VERES PÉTER életrajzi adataira volt szüksége olyan óéiból.hogy 
a Szovjetunióban is megismertesse őket.illetve munkájukat az olvasók milli
óé táborával, [m ^

[TÉRKÉPTÁR] - Az egyes kutatók mellett mind gyakrabban fordul elő.hogy 
szakmai testületek kérik fel a Térképtárat gazdag anyagának szakszerű be
mutatására,így legutóbb a HONVÉD TÉRKÉPÉSZETI INTÉZET Tudományos Osztályá
nak munkatársai részére tartott a Térképtár demonstrációval összekötött 
szakmai előadást a magyar és az egyetemes kartográfia történet tárgyköré— 
ból.Az előadás után a látogatók megtekintették a gyűjtemény legnevezetesebb 
muzeális érdekű darabjait, [faLLENBÜCHEL ZOLTÁN]

[HELIKON KÖNYVTÁRÉ - A Tanácsköztársaság 40.évfordulójára rendezett em
lékkiállítást .már közel 600—an nézték meg.A helyi középiskolák osztályon
ként szervezték a látogatást és csoportos látogatást szervez a helyi Nó- 
tanács is.

Megtekintette a könyvtárat márc,25-én SZOBOLJEV a magyar-szovjet barát
sági hónapra hazánkban érkezett szovjet küldöttség vezetője több ismert 
magyar ÍrótBÖLŐNI GYÖRGY.FODOR JÓZSEF.FÖLDEÁK JÁNOS kíséretében.[RÁKOS JÓ
ZSEF]
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MüNKATÁRSAINK ÍRÁSAIBÓL:

KÉZIRATOK KATALOGlZÁLÁSA, Ö s s zeáll#BERLÁ3Z Jenő. J.HAJDU Helga és 
CS,GÁRDONYI Klára közreműködésével,Bp,1959, Oraz,Könyvtárügyi Ta
nács kiadványa,3,
A különböző könyvtári munkafolyamatok útmutatóinak sorában jelent 
meg a "Kéziratok katalogizálása" o,kiadvány,
E régen várt -munka röviden összefoglalja a kéziratok gyűjtésére, 
raktározására, használatára és konzerválására vonatkozó legfontosabb 
tudnivalókat is,- részletesen azonban a katalogizálás problémáival 
foglalkozik,igen gazdag példaanyagot ölelve fel.
Az útmutató bevezetője hangsúlyozza,hogy e munka nem szabvány jel- 
legü.inkább a nagykönyv.tárak kézirattári gyakorlatából leszűrt szak
tanácsok foglalata, A szerző óva inti a közgyűjteményekben levő kéz
iratok őrzőit pl.attól.hogy régi.nagy kéziratgyüjtemény anyagának 
felállításában az ismertetett célszerű rendre akarjanak áttérni.
Mint könyvtártörténeti emléket is. a régi felállítást helyesebb 
ilyen esetekben tiszteletben tartani.esetleg lezárt egységként. - 
a a régi gyűjtemények uj szerzeményéinél vagy ujonán létesített 
kézirattárakban kell érvényesíteni az uj raktározási szempontokat.
Bármilyen felállitásu kézirattár gondosan készített,jó katalógus
sal tárja fel anyagát a kutatás számára,Ezért van nagy jelentősége 
annak.hogy az utmutat4 alaposan foglalkozik a katalogizálás minden 
felmerülhető kérdésével, - bizonyára őszinte örömére a vidéki könyv
tárak és múzeumok dolgozóinak.kik e téren eddig kevés segítséget 
kaptak.
A korszerű.tudományos igényű kéziratkatalógizáláshoz azonban a 
helyi kézirattárak kutató-szolgálati feladatain túl országos ér
dek is füződik.Az OSZK kézirattárában már folynak az országos köz
ponti kéziratcimjegyzék felállításának munkálatai. Ez a nagy jelen
tőségű vállalkozás napjaink egyre sürgetőbb feladata,- s a legin
kább egyetlen példányban lévő kéziratok központi címjegyzékének 
felállítása legalább annyi figyelmet érdemel - a könyvtárosok,a 
könyvtárvezetők és a felettes szervek részéről egyaránt,- mint a 
nyomtatott müv'ek.folyóiratok vagy térképek lelőhelyének pontos 
nyilvántartása ,
E. készülő központi nyilvántartás pedig természetesen egységes 
katalogizálási gyakorlatot tételez fel.Ezért az OSZK kézirattárá
nak dolgozói is örömmel üdvözlik ezt az útmutatót.mint a kézira
tok központi oimjegyzéke megvalósulásának egy állomását,Reméljük, 
hogy kartársairik az ország egész területén haszonnal forgatják 
majd ezt a kitünően összeállított útmutatót,- előbb az uj szerze
mények feldolgozása közben.majd újból katalogizálva a régi anyagot,— 
a ezzel a maguk könyvtárán kivül j.51 szolgálják majd az országos 
feladatokat is,
SAJTÓ ALATTI MUNKÁK,- A Magvető gondozásában jelenik meg A MAGYAR 

ZENETÖRTÉNET KÉH3SKÖNWE ,A kiadványt FAL7Y Zoltán.KERESZTURY Rézbő 
ée VÉCSEY Jenő szerkesztették,-A Zeneműkiadónál kerülnek kiadásra 
VÉCSEY Jenő "Miohael Haydn magyaros rondoju d-moll szimfóniájának 
tftrtéxt—kiadása" és:,Ária-antol'gia Haydn operáiból" c. munkái.
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OLVASÓINK ÍRJÁK:

SEGÍTSÉGET KÉR A HELIKON KÖNYVTÁR.- A Könyvtár iránti érdeklődés növe
kedését mutatja.hogy az első negyedévben már 1597 fő volt a látogaték szár 
ma.osaknem kétszerese az előző év ugyanezen időszakának.

Keszthely város vezetősége igen nagy erőfeszitéseket tesz az idegenfor
galom fejlesztése érdekében.Sajnos az ebből következő követelménynek könyv
tárunk — főleg létszámproblemák miatt - osak korlátozott mértékben tud meg— 
felelni.Az elmúlt évben napi 4 érára emeltük a látogatási időt.de az is 
kevésnek bizonyult,Igen sokan zúgolódnak.hogy nem láthatják a könyvtárt, 
mert látogatásuk idején történetesen zárva van,BÁRCSAK MEGOLDHATÓ VOLNA, 
HOGY A HELYI BALATON MUEUMHOZ HASONLÓAN EGÉS2 NAP NYITVA LENNE A KÖNYVTÁR,
IRákos József]

MEGFELELŐ TECHNIKAI FELSZERELÉST ÉS MEGFELELŐ SZÁMÚ TECHNIKAI SZEMÉLY
ZETET,- Valamikor, úgy 10-11 évvel ezelőtt egy összdolgozéi értekezleten 
némi derültséggel fogadták azt a felszólalást ..mely autót kért a Széchényi 
Könyvtár számára.Ma már két autója isvvan a könyvtárnak.

Azelőtt a hivatalsegédek takarították a helyiségek nagy részét,ma ezt 
a munkát takaritőszemélyzet végzi*

Asztalosa.villanyszerelője is van a könyvtárnak.
E kétségtelen pozitívumok mellett meg kell állapítani.hogy a feladatok 

olyan gyors ütemben növekedtek.hogy ehhez képest a technikai felszerelés 
fejlesztése'elmaradt.nem kielégítő,a technikai személyzet létszáma pedig 
nem elegendő a feladatok megoldásához.

A raktári helyhiány szinte megoldhatatlan problémát jelent.
A saját nyomda hiányának következménye.hogy a "havonta" megjelenő 

Nemzeti Bibliográfia félévenként lát napvilágot.
Az elmúlt évtizedek kötelespéldány kimutatásai, e pótolhatatlan doku

mentumok a pincébe vannak lerakva.nedvességnek kitéve és az adatokat kérő
ket emiatt el kell utasitani,

A technikai személyzet száma sem kielégitő.Az 1956-ban megrongálódott 
Íróasztalok fiókjait még ma sem lehet bezárni.Ha egy ablakkilincs letö
rik .megjavításával várni kell addig.mig elegendő hasonló munka gyűlik 
össze .hogy érdemes legyen egy szerelőt kihívni,Ládák felbontása vagy 
egyik épületből a másikba szállítása sokszor komoly gondot okoz.'

Könyvtárunk dolgozói tudnak nehéz körülmények között dolgozni.ezt 
már nem egyszer megmutatták,de ezek a hiányosságok feltétlenül csökken
tik a könyvtárosok produktivitását.A Nemzeti Könyvtár representativ in
tézmény is .külföldiek látogat ják,de ettől függetlenül' jó működése érde
kében biztosítani kell a civilizált munkaviszonyokat.megfelelő számú 
szerelőt és anyagmozgatót,

Ezen a kerületen a látszólagos pazarlás^tényleges megtakarítás, fM.Z.l'

INTÉZKEDÉST KÉR A KÖTÉSZET.- A kötészeti kurrens munkák elvégzése 
sajnálatos módon nem kielégítő.mert a hónapok óta megüresedett kisegí
tői állás betöltésére.amely pedig már eddig is több mint 700 munkaóra 
kiesését jelenti.mindezideig intézkedés nem történt, [SASVÁRI DEZSŐ]
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KÖNYVTÁRUNK POSTÁJÁBÓL:

A POZSONYI EGYETEMI KÖNYVTÁR igazgatójától JURáJ PASKA elvtárstói kap
ta könyvtárunk az alábbi levelet?

uNIVERZITNÁ KNIZNIGA V 3RATISLAVE.-
TISZTELT KARTÁRS AKI A sokéves baráti, kapcsolatok .melyek könyvtárainkat 
összekötik .arra Ösztönzik a bratiszlavai Egyetemi Könyvtár igazgatóságát 
Rogy ©zennel tanulmányútra és látogatásra hivja meg tisztelettel az Or
szágos Széchényi Könyvtár kartársi testületét„
E látogatásra a május vagy júniusi hónapot tartjuk a legalkalmasabbnak 
és az- utazással egyben 4 teljes napot venne igénybe ..Amennyiben meghívá
sunk kedvező fogadtatásra talál kérjük ütjük és ittartézkodásuk prog
ramja j át f tekint ettel az Önöket érdeklő szakkörökre.vélünk idejekorán kö
zölni szíveskedjenek*
Vendégszeretettel és •szívélyességgel várjuk önöket könyvtárunkban és 
reméljük,hogy kölcsönös tapasztalatcsere ás a személyes közlések fel
lendítik együttműködésünket és elmélyítik baráti kapcsolatainkat,
Baráti és elvtársi üdvözlettel: — — "

Hasonló szives elvtársi levelet kaptunk egyidejűleg a könyvtár SZAKSZER
VEZETI BIZOTTSÁGÁTÓL is LUDMILA HSRCHLOVÁ és DR,FRANTISEK MESTITZ elv tár
sak aláírásával.mely a kölcsönös látogatás részleteivel foglalkozik*-

Könyvtárunk HIRLAFIÁRA vette kézhez a következő levelet? " M* hí 26—án 
kelt b,levelüket vettem.Rendkívül nagy örömöm volt belőle .mert sz-közlésük 
még bővebb volt.mint amennyit vártam„illetőleg kivántam?a szarvasi lapok— 
ről ugyanis teljesen elfelejtkeztem.A Csehszlovák Tudományos Akadémia ku
tatócsoportját máris felkértem.hogy a kérdéses cikkeket lemásolja.vagy le
fényképezze részemre,-Nagy szivességükért fogadják még egyszer leghálásabb 
köszönetemet,s maradok teljes tisztelettel: Bratislava.1959,márc,l3,PAVEL 
ZIHLAVSKY sk." -

A NEMZETKÖZI CSERESZOLGÁLAT ez év elején 120 hazai könyvtárhoz intézett 
körlevelet éá kért véleményt munkájáról»A beérkezett levelekből idézünk 
nehány sort?

ÁLLATORVOSI FŐISKOLA* "Az Önök révén kapott tudományos folyóiratok és 
könyvek nemcsak jelentősen elősegitik az intézményünkben folyó kutatómun
kát .hanem egyben jelentős pénzösszeg megtakaritását teszik számunkra le
hetővé", - BŰM PESTI MŰSZAKI EGYETEM KÖNYVTÁRAA könyvtárunknak juttatott 
anyag jórésze értékes,-Helyesnek tartanék.ha az országba érkező csereanya
got egyetlen helyről és éppen az OSZK Csereközpontjátíl kapnák a könyvtá
rak", - MADÁRTANI INTÉEET:"Igen jóleső örömmel és hálával emlékezhetem, 
hogy az utóbbi években mennyire feljavult a nemzetközi fqlyóiratosere szol
gálat és mennyire gyorsabb,mint a háboruelőtti években,,"- MTA IRODALOMTÖR
TÉNETI INTÉZET?" Segítségük és közvetítésük könyvtárunk állományában minő
ségi tényezőt is jelent",- MSZMP PÁRTTÖRTÉNETI INTÉZET?"A osereszOlgálat 
által juttatott könyvek jól egészítik ki könyvtárunk gyűjteményét".Java
solta a kapcsolatok további bővítését.-Hasonlóképpen a kapcsolatok bővíté
sét és a Nemzetközi Csere működési területének kiterjesztését javasolta 
az MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETE,, f3eck Oszkár]



H i r e k
MÁS KÖNYVTÁRAK ÉLETÉRŐL ÉS MUNKÁJÁRÓL

[a kmk könyvtártudományi osztályának közleménye]:
Lapunk előző számában vázolt országos könyvtári kép az elmúlt hetekben 

még sokrétűbb lett.Különösen élénk tevékenység tapasstalhatő a vidéki köz
művelődési hálőzat területén.

UJ KÖNYVTÁRAK MEGNYITÁSÁRÓL érkéznek hírek nap.mint nap.Fejérme§ye 7 
községében (FEJÉRMEGYEI HÍRLAP ápr.l,).Pétervásárán (HEVESMEGYSI NÉPÚJ
SÁG ápr,7*),és a baranyamegyei Hirden (DUNÁNTÚLI NAPLÓ.máro,22.) uj könyv
árak létesültek,

örvendetesek azok a hirek. melyek arról adnak számot.hogy A TANÁCSOK 
INTENZIVEBBEN TÁMOGATSÁK A KÖNYVTÁRAKAT, 8.000 Ft-ot kaptak ö szentgott
hárdi Járás könyvtárai ez év első negyedében (VAS NÉPE ápr,3,) AZ ÉSZA.K- 
MAGYARORSZÁG márc,25-i számának híradása szerint pedig a szerencsi járás 
községiejlesztési tervében 24.800 Ft-t irányzott elő könyvbeszerzésre,

A megnövekedett feladatok jobb végzésének érdekében országszerte KÖNYV
TÁROSI SZAKÉRTEKEZLETEKET tartanak,Baján 3 járás könyvtárosai gyűltek ősz— 
sze.ahol a termelőszövetkezetek könyvtárosainak részvételével vitatták meg 
a tennivalókat,(PETŐFI NÉPE márc,25.)Veszprémben a szakszervezeti könyvtá
rosok tartottak értekezletet.ahol az égységes könyvtári munkamódszerekről 
tárgyaltak,(KÖZÉPDUNÁNTULI NAPLÓ márc,25,}

Mind gyakrabban találkozunk megyei lapok hasábjain EGY-EGY KÖNYVTÁR BEL
SŐ MUNKÁJÁT ISMERTETŐ CIKKEKKEL. A VAS NEPE mára, 24-i száma a könyvkölcsön
zés és helyben olvasásról közöl képes riportot,a ZALAI HÍRLAP már.25,—i 
számában pedig Gál Róbert köi^rvtárvezető a nagykanizsai járási könyvtár 
szabadpolcos kölcsönzési tapasztalatairól számol be.

A PESTMEGYEI HIRLAP-ban három terjedelmesebb cikk foglalkozik konkrét 
könyvtári kérdésekkel.A márc.24-i szám a nemzetiségi könyvtárak kérésé
ről,az'ápr, 1-i szám a Ganz Árammérő Gyár könyvtárának gyenge munkájáról, 
az ápr. 2—i szám pedig arról.hogy a könyvtárosok mi módon támogathatják 
a termelőszövetkezeti mozgalmat,

Egy-egy könyvtár munkájának egészéről is keresztmetszetet adnak a lapok.
A ZALAI HÍRLAP ápr. 3,-i száma a nagykanizsai városi és járási könyvtár 
életéről, a KÖZÉPDUNÁNTULI NAPLÓ márc,29-i száma pedig az óhidi könyvtár
ról ázámol be.A hevesi járási könyvtár munkásságát a HEVESMEGYEI NÉPÚJSÁG 
máro, 27—i száma ismerteti.

Az olvasómozgalom fejlesztésére az elmúlt hetekben is történtek lépések,
A KISZ vasmegyei végrelíajtó bizottsága felhívást tett közzé e kérdésben.
(VAS NÉPE márc,24«) A csongrádmegyei könyvtár és a szegedi tiszatáj Írói 
műnkaközössége tanyai iskolákbaGfelolvasó esteket rendez,(TISZATÁJ márc.
1*| Szolnok jegyében a járási könyvtárak 150-2(10 kötetes mozgókönyvtára— 
kát létesítettek. (SZOLNOKMEGYEI NÉPLAP ápr.3.) A pest-n'-'grádmegyei könyv
tárosok közül többen pénzjutalmat és emléklapot kaptak az' immár féléve 
tartó munkaverseny lezárása alkalmával. (FÖLDMŰVELŐ ápr,2.)

A FŐVÁROSI KÖNYVTÁRAKRÓL igen gyéren tudósitanak a lapok,Jelentősebb 
oikk osak a Szabó Ervin Könyvtár munkájáról látott napvilágot a HÉTFŐI 
HÍREK máro, 25-i számában, A n Marx Károly” Közgazdaságtudományi Egyetem 
máro, 23-án újra indult lapjában a KÖZGAZDÁSZ-ban könyvtárrovat indult, 
adiol a szerkesztőség tájékoztatja a hallgatókat a könyvtár életéről, uj



—3.0-

beszerzéseiről stb, A KÖZGAZDASÁGI SZEMLE márciusi száma pedig ''Az Ország- 
gyűlési Könyvtár Magyar Tanácsköztársaság Különgyüjtérnénye c<. kiadványát 
ismerteti (337-339 Pe)

A budapesti napilapok áprv .8—1 számai közölték a MAGYAR UNESCO BIZOTTSÁG üléséről szel ") beszámolót „ahol dr *JÓBORU Magda főigazgató , a bizottság 
elnöke számolt be a világszervezet múlt év végén tartott X,-,közgyülé sértői. 
Innen értesültünk arrél is,hogy a jövő év elején az UNESCO Budapesten ren
dezi meg az EURÓPAI KÖNYVTÁRÜGYI REGIONÁLIS KONFERENCIÁT *

A MAGYAR-SZOVJET BARÁTI TÁRSASÁG HÍREIBŐL:

MEGALAKULT KÖNYVTÁRUNKBAN AZ MSZBT SZERVEZETE

Könyvtárunk MSZMP SZERVEZETE kezdeményezésére az elmúlt héten baráti 
beszélgetésre gyűltek össze mindazok,akiket az MSZMP szervezet a MAGYAR
SZOVJET BARÁTI TÁRSASÁG ügyében dolgozóink közül az első alkalommal-meg
hívott,

A jelenlevők IDŐSZERŰNEK TARTOTTÁK aZ MSZBT HELYI CSOPORTJÁNAK MEGALAKÍ
TÁSÁT és úgy vélték.’hogy miután a helyi csoport működése nincsen semmiféle 
szabályzathoz kötve,A MEGALAKULÓ CSOPORT MUNKA)'RGGRAMJÁT A KÖNYVTÁRI MUN
KA SZEMPONTJAINAK MEGFELELŐEN KELL KIALAKÍTANI .Az értekezleten igen tar
talmas hozzászólások és javaslatok hangzottak el„Ezekből emeljük ki a kö
vetkezőket 1

GOiMBOCZ ISTVÁN helyesnek tartaná,ha az MSZBT helyi csoportja feladatáé
nak tekintené olyan SZAKMAI ELŐADÁSSOROZAT rendezését,mely alkalmat ad a 
szovjet könyvtárügy kérdéseinek tanulmányozás ára,Saját maga is ismertet
ni szeretné azokat a tapasztalatokat .melyek osztálya [Nemzetközi Kapcsola
tok] munkájával függenek össze,N,RÁCZ ARANKA azokra a SZOVJET KÖNYVTÁR- 
TUDOMÁNYI TANULMÁNYOKRA és cikkekre hívta fel a figyelmet.MELYEK FORDÍ
TÁSBAN NEM JELENNEK MEG. A KMK Könyvtártudományi Osztálya részéről segít
séget ajánlott fel és javasolta egy-egy ilyen cikk megvitatásának felvé
telét a csoport programjába,

SEBESTYÉN GÉZA könyvtárunk helyettes főigazgatója igen tartalmas hozzá
szólásában a SZOVJET KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI TAPASZTALATOK ÁTVÉTELÉNEK MÓDSZER
BELI KÉRDÉSEIVEL foglalkozott,Helyesnek tartotta N0Rácz Aranka j'ayaslatát 
mivel a nagy tudományos könyvtárak fejlődésének kérdéseivel szaklapjaink 
megfelelő terjedelemben nem tudnak foglalkozni,Számunkra pedig éppen ez 
lenne az érdekes és a szükséges,A tapasztalatátvétel célravezető módsze
rének tartaná azt.ha a megalakult MSZBT osoportunk felvenné a kapcsola
tod a nagy szovjet könyvtárakkal és speoiális kérdéseinkben: könyvtár- 
épités.raktározás.szakmai tájékoztatás,stb,igyekezne tapasztalatokat gyűj
teni,

EECK OSZKÁR és DÁNIEL GYÖRGY hozzászólásaikban a csoport munkaprogram
jának színessé .sokrétűvé tételének kérdésével foglalkoztak,Dániel György 
többek között javasolta.hogy helyes lenne,ha a Budapesten megforduló szov
jet kulturális delegáoiók egy-egy tagját könyvtárunk és az MSZBT csoport 
beszélgetésre hivná meg.WIX GYÖRGYNÉ hasonló szempontból a Szovjetuni' 
irodalmával.történelmével,stb,foglalkozó "dupla v,semmi játék" rendezé
sét javasolta a csoport valamelyik rendezvényén.

BARSÁNYI MARGIT az Állami Gorkij Könyvtárral val^ kapcsolat felvételét 
javasolta.melynek dolgozni saját tapasztalatukig ól bizonyára újabb ötle
tekkel tudnák segíteni a csoport munkáját.RARNAI MÁRTA a közönségszervezés
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vonalán a szovjet színdarabok kiemelését, — RASSOLA ZOLTÁN pedig azt java
solta,hogy az MSZBT csoport publikációira használják fel a "Könyvtárosok 
tapasztalatcseréje” o,kiadványt és az OSZK Híradót,

Többen vetették fel a SZOVJETUNIÓ-BELI TANULMÁNYUTAK RENDEZÉSÉNEK, és 
az OROSZ NYELV TANULÁSÁNAK kérdését is,Igen helyesen szó esett arról is,
Hogy könyvtárunk dolgozni közül azokat,akik ez évben Szovjetunió-beli ta
nulmányúton vesznek részt.lássuk el tanulmányutukon figyelemmel kísérendő 
szempontokkal és kérjük.hogy tapasztalataikról számoljanak be.

Az iaten tartalmaa megbeszélés eredményeként a jelenlevők ELHATÁROZTÁK 
KÖNYVTÁRUNK ITSZRT CSOPORTJÁNAK MEGALAKÍTÁSÁT és a SZERVEZÉS IDEIGLENES 
VEZETÉSÉVEL BECK Oszkár ,DEZSÉNYI Béla .MÁTYÁS Fereno .RUDAS Klára és WIX 
Györgyné elvtároakat BÍZTÁK MEG.Az ideiglenes vezetőség elnöke DEZ3ÉNYX 
BÉLA elvtárs lett,

EGYÉB HIREKs

— MOSZKVÁBAN,a Barátság Házában ünnepélyesen ALÁÍRTÁK a Szovjet Baráti 
Társaságok Szövetségének,a SZOVJET-MAGYAR BARATfl TÁRSASÁG.és a MAGYAR
SZOVJET BARÁTI TÁRSASÁG EZ ÉVI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSÁT.Ezek szerint 
a két társaság támogatást nyújt egymásnak különböző' renderrvé nyékben .könyv
tári látogatásokban és a népszerűsítő munka fejlesztésében.

A megállapodás kimondja azt is.hogy a két társaság kölcsönösen kiállítá
sokat .összejöveteleket és egyéb kulturális találkozókat rendez.Ilyen talál
kozó lesz többek között a tervezett MOSZKVAI-LENINGRÁDI TALÁLKOZÓ is,ame
lyen könyvtárunkból többen résztvesznek.Ezenkivülía Szovjetunióban megem
lékeznek Tánosios Mihály születésének 160,, Móricz Zsigmcnd születésének 
80, és Kazinoay Fereno születésének 200, évfordulőjárói, |Má]

— A népszerű KÖNYVKLUB (VI,.Liszt Ferenc tér 1,) amelynek állandó jelle
gű műsorában könyvtárunk dolgozói közül is többen ozerepeltek előadásaik
kal thénapról,hónapra Hasznos összejöveteleket rendez, Áp^.ló-án WALDAPFEL 
József akadémikus tartott előadást ”A Szovjetunióban folyó vita,a szocia
lista realizmus kérdései" oimmol, ápr. 25-én,esto fél 6 órakor "Az irodal
mi kritika helynevéről"cimen TOLNAI Gábctr akadémikus beszél,[Má(j

■nilREEK_SZAKSZERVEZETX_ÉLETÜlIKBÓL:

A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉNEK ANYAGÁBÓL:

Szakszervezeti Bizottságunk ÁPR,14-ÉN ülést tartott.melyen megtárgyalta 
a SZOT Elnökségének a szakszervezeti választásokkal kapcsolatos hatá
rozatát éa a Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti Bizottsága által 
kiadott irányelveket.
Fentiek alapján az SZB összeállította könyvtárunk választási ütemter
vét és az alábbi határozatokat hozta!
- A BIZALMIVÁLASZTÓ CSOPORTÉRTEKEZLETEKET könyvtárunk 2'3 szakszerve
zeti osoportjánál április 20-24,napjain kell megtartani,Az értekez
leteket az SZB kiküldött tagjai vezetik és a csoportértekezleteken 
résztvesznek a febr, 2.7-i taggyűlésen megválasztott jelölő—bizottság 
tagjai is.



-12-

- A jelölő-bizottságnak a VEZETŐSÉGVÁIA3ZTŐ TAGGYŰLÉS ELÉ TERJESZ
TENDŐ JAVASLATÁT a taggyűlést 10 nappal megelőzőleg a könyvtár épü
leteiben ki kell függeszteni és a Híradóban közölni kell.

- A VEZETŐSÉGVÁLASZTC TAGGYŰLÉST május 12-én lé. érakor, a Puskin ut
cai díszteremben kell megtartani.A taggyűlés NAPIRENDJE! 1,Beszámoló 
az SZB munkájáról és a Számvizsgáló Bizottság jelentése.2,Választás.

MUNKATÁRSAINK A VÁLASZTÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN.- Könyvtárunk szakszervezeti vá
lasztásának segítségével a SZOT részéről LAKATOS JÓZSI5PNÉ elvtársnőt,a Köz
alkalmazottak Szakszervezete Budapesti Bizottságának részéről pedig SEBŐ 
ZOLTÁNNÉ elvtársnőt,az QMK osztályvezetőjét bízták meg.

Híreink
POZSONYI TANULMÁNYUTAK.- A "Könyvtárunk postájából" c.rovatunkban kö

zölt elvtársi raeghibás alapján júniusban és szeptemberben 2 csoport
ban tervezzük a pozsonyi tanulmányút megszervezését.Előzetes terveink 
szerint viszonzásul augusztusban látnánk vendégül a POZSONYI EGYETEMI 
KÖNYVTÁR munkatársait könyvtárunkban. A tanulmányutakon való részvétel
re Jelentkezettek a szükséges tudnivalókról a bizalmiak utján kapnak 
értesítést,

JÖJJ VELÜNKJ - A SZOT Termé szetbarát Irodája és a Magyar Természetbarát 
Szövetség ez évben is változatos programját hirdette meg a hétvégi kirándifc- 
lásoknak és turaknak.Az SZB lehetőséget kivárna nyújtani dolgozóinknak.hogy 
ezeken résztvegyenek és amennyiben nagyobb érdeklődés mutatkozna,a könyv
táron belül is rendezne ilyen hétvégi kirándulásokat.
Ez alkalommal a májusi központi rendezvényeket ismertetjük.melyeken 
valé részvételre lehetőséget tudunk biztosítani,

MÁJUS 17 - MAGYARKUT.Börzsöny hegység. Különvonat.személyenként lő Ft, 
Jelentkezési határidői ápr.2$.

MÁJUS 31 - FUSZTAVÁM-VÉRTES HEGYSÉG.- Különvonat .személyenként 36 Ft. Je
lentkezési határidői máj.3.
VISEGRÁD, - Különhajé .személyenként 14 Ft, Jelentkezési határidői

máj.13.
Részletes ismertetést a kifüggesztett hirdetmények nyújtanak.Jelentkezés

nél a'részvételi költséget be kell fizetni,Jelentkezni POLGÁR TAMÁS-nál 
lehet. Színháztörténeti Osztály. Tel.MÁV 256.

Kiadja az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGA. 
Szerkeszti a Szerk.Bizottság.Kiadásért az SZB elnöke felel.OSZK.házi soksz.


