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ADATOK A SZAKSZERVEZETI MUNKA ÉRTÉKELÉSÉHEZ

1959 mAjU8 I.- 1961 DECEMBER jj t .

Szakszervezeti munkánk elvi alapjait a SZOT XIX„kongresszusának és a Ma
gyar Szooialista Munkáspárt VII.kongresszusának határozatai szabták meg. Ezek
nek megfelelően alapvető feladatainknak a munkáshatalon gazdasági, politikai és 
ideológiai erősítését; dolgozóink élet- és munkakörülményeinek fejlesztését,va
lamint a kulturális színvonal fejlesztésével emelt igények kielégítését tartot
tuk.

E célkitűzéseket egyfelől a Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti Bi
zottságának a szakszervezeti munkával kapcsolatos, évenként meghatározott irány
elvei, másfelől könyvtárunk éves munkaterveiben foglalt feladatok konkrétizál- 
ták.

I.

Alapvető feladatnak tekintettük könyvtárunk éves munkát erre 11 on foglalt fel 
adatok végrehajtásának segítését és az arra való mozgósítást, hogy könyvtárunk 
dolgozói szakmai feladataikat minél gondosabban, kezdeményezőbben és eredménye
sebben végezzék el. Az Intézetvezetés által meghatározott feladatokkal kapcsola
tosan a dolgozók tájékoztatását és mozgósítását, a dolgozók képviseletében az 
Intézetvezetés részére konkrét javaslatok kidolgozását és felvetését tartottuk 
feladatunknak. Ezt szolgálta a könyvtár kollégiumi ülésein való rendszeres rész
vételünk, az összdolgozól értekezletek előkészítése, az osztályértekezleteken 
szakmai munkabizottságunk tagjainak jelenléte ée mindazok a javaslatok, amelye
ket szakmai munkabizottságunk a könyvtár kollégiuma elé terjesztett. Be ezt szol 
gálták azok a munkák Is (könyvtári tapasztalatoserék, tanulmányi kirándulások, 
az "OSzK Híradó" szakmai oikkel,stb.), amelyeken keresztül dolgozóink szakmai 
Ismereteit kívántuk bővíteni. Csak a legfontosabbakat idézzük:

1959- BEN: Az Intézetvezetéssel egyetértésben megvizsgáltuk könyvtárunkban 
a munkafegyelem kérdését. Javaslatunkat a könyvtár kollégiumi és osztályvezetői 
összevont értekezleten tárgyalta mog. - A Híradó állandó rovataiban rendszeres 
tájékoztatást adtunk munkatársaink külföldi útjainak tapasztalatairól és lázár 
Péter oikke alapján vitát alakítottunk ki a könyvtártudományi kutatás néhány 
alapvető kérdéséről. - Az év szeptemberében az Intézetvezetéssel és a Közalkal
mazottak Szakszervezete Budapesti Bizottságával együtt könyvtáron belüli pályá
zatot irtunk ki könyvtárunk uj épületének olvasótermi rendszerével és más kér
déseivel kapcsolatosan. Ezt megelőzőleg 4-1 dolgozó részvételével tanulmányutat 
szerveztünk a Bratlslava-1 Egyetemi Könyvtár gyűjteményének és munkájának meg
ismertetésére. Októberben szerveztük meg könyvtárunk uj épülete terveinek első 
ismertetését Sebestyén Géza h.főigazgató előadásában.

1960- BAH: Az 1959-ben meghirdetett pályázatunkat (miután annak a könyvtár 
uj épületével kapcsolatos részére pályamunka nem érkezott be) országos viszony
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latban hirdettük meg. - A Híradóban megkezdtük könyvtárunk uj épületével kapcso
latos tervek rendszeres Ismertetését. Ugyancsak a lap tolmácsolásában Indítot
tunk eredményes, az M.M. Könyvtári Osztály által Is méltányolt, a továbbiakban 
hivatalos feladattá teljesített vitát könyvtárunk katalógusainak kérdéseiről.- 
A szakmai munkabizottság ez év áprilisában megtárgyalta a könyvtár dolgozói to
vábbképzésének helyzetét és állásfoglalását javaslat formájában továbbította a 
könyvtár kollégiuma elé. Ennek felvetése során Indult meg könyvtárunkban a to
vábbképzés először az V., majd a későbbiekben a többi főosztályon is. - Könyv
tárunk pártszervezete kezdeményezéséro, de szakszervezetünk tevékeny közreműkö
désével indult meg könyvtárunk 1961. évi munkatervének előkészítése és azoknak 
az előfeltételeknek a megteremtése, amelyek annak végrehajtását biztosíthatták.- 
Az év októberében "A Könyvtári Figyelő fejlesztésének problémái" címmel Indult 
meg az a szakmai vitasorozatunk, amelyet befejezéséig igen nagy érdeklődés és 
tevékeny, részvétel kisért.

1961-BENt Tovább folytatódott a szakmai megbeszélések vitasorozata. Intéz
ményünk ügyrendjeinek és a Magyar Nemzeti Bibliográfia kérdéseinek megvitatása 
után a könyvtár uj épületével kaposolatos kérdések kerültek a középpontba,majd 
könyvtárunk közművelődési funkolólval kaposolatos kérdések megvitatásával ért 
véget ez a vitasorozat. - Szakmai munkabizottságunk előterjesztése alapján ke
rült sor a Kollégium azon határozatára, amely könyvtárunk munkaszervezetének 
és munkamódszereinek felülvizsgálatát rendelte el és annak végrehajtására egy 
állandó bizottságot hozott létre. A Híradó Ismertette elsőként Bóday Pál újí
tását a MNB címleírásainak katalógusoédulákként való felhasználáséról,amelyet 
később az Országos Könyvtárügyi Tanáos elnöksége tűzött napirendjére, lapunk 
februári számában kezdtük meg az Országos Könyvtárügyi Tanács üléseinek köz
érdekű kérdéseiről való rendszeres tájékoztatást Haraszthy Gyula tolmácsolá
sában.

II.

A politikai, világnézeti és kulturális nevelőmunka területén ha számada
taink szerényebbek is, e munka rendszeres végzésére következetesen töreked
tünk.

Agitáclós munkánk egyik fő eszközének, könyvtárunk pártszervezetével kö
zös kiadásban megjelentetett lapunkat, az "OSzK Hiradó"-t tartottuk, mely
1959-ben 228, 1960-ban 248, 1961-ben 230 lap terjedelemben Jelent meg. lapunk
ban a szakmai kérdések mellett politikai és világnézeti kérdésekkel rendszere
sen foglalkoztunk.

Az 1959/60.oktatási évben szakszervezeti aktíváink részére szervezett 
ideológiai tanfolyamot rendeztünk. Az 1960/61,oktatási évtől a pártszervezet
tel közösen rendezzük meg - évenként összeállított tematikák alapján - világ
nézeti előadássorozatunkat. A szakszervezeti bizalmiak közül évenként 3-3 
(1959/60-báni Dell Györgyné, Haiszky Ernő, Tamás Péter} 1960/61-bem Jáger 
Gyuláné, Rakovszky Istvánná, Dr.Wittok Lászlónéj 1961/62-ben: Bétsoh Elememé,
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Monorl Erzsébet, Somogyi Andrásne), az SzB tagjai közül pedig 2-2 vesz részt 
rendszeresen a KSz Budapesti Bizottságának bizalmi, illetve politikai akadémiai 
előadásain*

Könyvtárunk adott viszonyaihoz alkalmazkodva kisebb létszámú, de változa
tos programú rendezvények szervezésére törekedtünk* így múzeumi sétákat, zene- 
délutánokat, müteremlátogatásókat, német és orosz nyelvű klubdélutánokat, ter
mészettudományi jellegű tanulmányi látogatásokat szerveztünk* 19g_g-bon 13,
1960-ban 34, 1961-ben 21 ilyen jellegű rendezvényünk volt* 1959-ben Észak-Ma- 
gyarországra, 1960-ban Esztergomba és Pécsre vezettünk tanulmányi kirándulá
sokat* Evenként megrendeztük a nemzetközi nőnap és gyermeknap összejöveteleit, 
valamint a fenyofa-ünnepsőgeket, E rendezvények számában visszaesés 1961 máso
dik felétől jelentkezett annak következtében, hogy az SzB-nek nem volt kultur- 
felelőse*

1961-ben az adott szükségből következően, tagságunk véleményének előzetes 
felmérése alapján, visszaállítottuk az 1956-ban megszűnt szakszervezeti könyv
tárunkat* Állománya [1962*jan*25-i adat] 838 kötet könyv és 18 folyóirat sza- 
badpoloos elrendezésben áll rendelkezésre*

Társadalmi munkában 1961 folyamán Lágymányos építésében 15, a Népliget 
építésében 29 dolgozónk vett részt.

Az 1958/59.oktatási évben latin és görög, az 1959/1960.évben angol,német, 
es orosz, az 1960/61.évben angol nyelvű tanfolyamokat rendeztünk* Az 1958/59* 
évben munkaidőn belül (intézeti szükséglet alapján), az utána következő évek
ben munkaidőn kivül rendeztük. Miután e tanfolyamok szükségességüket nem iga
zolták, az 1961/62.évtől rendezésüktől eltekintettünk*

Szakkörök szervezésére osak igen kis igény jelentkezett* így jelenleg 14 
tag részvételével egy fotoszakkör és egy 4-5 tagot számláló bridzs-szakkör mű
ködik.

Közönségszervezésünk rendszeresen működött. 1959-ben 1 596, 1960-ban 
1 769, 1961-ben 1 581 színház, hangverseny és opera-Jegyet közvetítettünk dol
gozóinknak*

Aránylagosan szükkörü érdeklődés jelentkezett éveken keresztül a sport
mozgalommal kaposolatosan* Ilyen körülmények között rendszeresen csak agy 10- 
-12 tagot számláló röplabda-együttes működik* 1959-ben tenisz- és röplabda pá
lyát, majd a röplabdához terembérletet biztosítottunk. Az 1961.évtől a KISz- 
-szervezet vette át a sportmunka irányítását szakszervezetünk anyagi támogatá
sával* 1961 novemberében az SzB - abból kiindulva, hogy jelentősen megnöveke
dett könyvtárunkban a fiatalok száma - úgy határozott, hogy 1962-től az SzB- 
-ben külön munkakört kell biztosítani a sportmozgalommal való foglalkozásra.
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Dolgozóink elet- ás munkakörülményeinek fejlesztése terén végzett munkán— 
'—/fc a főbb adatok felsorolásával kívánjuk szemléltetni*

Bér-és munkaiteyeki
Rendszeresen részt vettünk az évenkénti 1 százalékos rendkívüli előlépte

tési keret, valamint az 1959•és 1961♦évi bérkorrekciós keretek szétosztásában* 
Alapelvként, a pártszervezettel egyetértésben biztosítani tudtuk, hogy a ren
delkezésre álló összegek szétosztása ne néhány ember hivatali feladataként, ha
nem minden szinten való megvitatás eredményeként menjen végbe*

Munkásellátás t
Az üzemi étkeztetés társadalmi ellenőrzésének ellátásán túl több esetben 

nyújtottunk segítséget a külső munkahelyek dolgozói étkeztetésének biztosítá
sában* A Könyvelosztó dolgozói részére a Munkaügyi Minisztériumban, a Könyvkö
tészet dolgozói részére a MÁV-nál, ideiglenesen az V*ker.Tanácsnál biztosítot
tunk étkezésben való részvételt* Utóbb a Könyvkötészetnek saját étkezési hely 
megteremtésében nyújtottunk segítséget*

A munkaruha-ellátás kérdésében 1959-t>®n a Gazdasági Hivatallal egyetér
tésben - munkaköri Jegyzék összeállításával - szabályoztuk a szétosztás rend
jét* Ennek eredményeként és a Gazdasági Hivatal gondoskodása alapján 1961*Jú
liusától lehetővé vált az addigi keretnek további 28 személlyel való bővítése*

A tüzelő-utalványok évenkénti szétosztásánál a Gazdasági Hivatal támogatá
sával 1961-ben már biztosítani tudtuk, hogy minden dolgozó igénye kielégítést 
nyerjen*

Munkavédelem t
Munkavédelmi és munkaegészségügyi szempontból évenként rendszeresen fel

mértük könyvtárunk szükségleteit* 1960-ban a KSz Budapesti Bizottságának kép
viselőivel együttesen végeztük el ezt a feladatot* A legutóbbi felmérés alap
ján bejelentett igényekről lapunk más helyén ad tájékoztatást a Gazdasági Hi
vatal*

Az egész könyvtárra kiterjedő tüdőszűrőét 1959-böa ás 1961-ben szervez
tünk* Szükségességét a legutóbbi vizsgálatról szóló tájékoztatás mutatja, a- 
mely szerint 258 dolgozóból 10 főnél tartották szükségesnek a további kivizs
gálást* Súlyosabbnak csak 1 eset bizonyult*

Takar é kos :
Rendszeresen részt vettünk a könyvtár éves takarékossági terveinek össze

állításában és ellenőrzésében*
Az 1958-ban szakszervezetünk által létrehozott KST-mozgalom eredményei 

óvről-evre emelkedőben vannak. 1959-ben 116 tag 83 300 Ft évi betéttel rendel-
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kőzett os 78 esetben nyújtottak 59 160 Ft kölcsönt. 1960-ban 138 tag évi betét
összege 121 810 Ft volt. 89 esetben 80 200 Ft kölcsönt nyújtottak. 1961-ben a 
tagok száma 135 volt 119 280 Ft betétösszeggel. Kölcsönnyújtás 104 esetben 
99 970 Ft összegben történt.

üdültetési
Kiemelkedő eredményként értékelhető a Társadalombiztosítási Tanácsnak as 

üdülések szervezése terén végzett munkája. A szakszervezeti kedvezményes és ön
költséges , valamint az intézeti önköltséges üdültetések során (Összesítve a 
dolgozókatf hozzátartozókat és gyermekeket) 1959-ben 171f 1960-ban 193, 1961- 
-ben 150 személy részére biztosítottunk üdülést. Figyelmen kívül hagyva a hoz
zátartozókat és a gyermekeket, az összlétszámhoz viszonyítottan 1959-ben a 
könyvtár dolgozóinak 28,4, 1960"bán 33,1 és 1961-ben 27,1 százaléka részére 
biztosítottunk üdülést. 1961-ben szakszervezeti kedvezményes üdülésben része
sült 34 dolgozó, 1 hozzátartozó és 8 gyermek. Szakszervezeti önköltséges üdü
lésben vett részt 28 dolgozó, 16 hozzátartozó es 5 gyermek. Intézeti önköltsé
ges üdülésben pedig 17 dolgozó, 21 hozzátartozó és 20 gyermek. Összesen^ 79 
dolgozó, 38 hozzátartozó és 33 gyermek.

Külföldi kedvezményes jutalom-üdülésben 1959-ben 2, 1960-ban 3 szakszer
vezeti aktívánk részesült.

A szakszervezeti kedvezményes üdültetéseknek rendje 1961 áprilisától meg
változott. Ettől az időponttól kezdve negyedévenként előre nyernek szétosztást 
a beutalások. A keszthelyi Helikon Könyvtárunkban levő vendégszobák száma 4-re 
emelkedett, a Gazdasági Hivatal gondoskodása révén uj elhelyezésben, rendbeho- 
zottan, folyóvízzel és fürdőszobákkal ellátottan szolgálják a nyári idényben 
dolgozóink üdülését. Szakszervezeti Bizottságunk a szobákat függönyökkel és 
szőnyegekkel szerelte fel.

Megszerveztük a szolgálati Jubileumi Jutalmaknak baráti összejövetel for
májában, ünnepélyes keretek között történő átadását$ valamint a nyugdíjba he
lyezett dolgozóiénak a közösség által történő búcsúztatását.

IV.

Alapszervezetünknek 314 tagja van. 11959-ben 297, 1960-ban 297] A szak- 
szervezeti szervezettség az összlétszámhoz viszonyitottan (figyelmen kívül 
hagyva az időszaki és alkalmi dolgozókat) 97,9 százalék.

A szakszervezeti csoportok száma H962.Jan.25] 26# Ebből 8 a központi,
8 a Muzeum utcai, 7 a Pollaok Mihály-téri épületben, 3 pedig a külső munkahe
lyeken működik. A szakszervezeti osoportok munkáját irányitó bizalmiakat, va
lamint az épületenként választott 4 vezető bizalmit a most folyó szakszerve
zeti választások keretében választották meg.

Az SzB munkájának kiegészítéséül a Társadalombiztosítási Tanács mellett 
4 munkabizottság (szólónál, kulturális munkabizottságok, nőbisottság és az
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"OSzK Híradó" szerkesztő-bizottsága) működött. Ezek közül 1961 második felében a 
kulturális munkabizottság nem végzett munkát.

A tagdíjak fizetése általában kielégítő, 1960-ban 96,5* 1961-ben 97*5 szá
zalékos volt.

Gazdasági ügyeink vitelében 1960 folyamán alapvető változás történt. 1960. 
Jul.1-től a tagdíj-bélyegek kezelését az OTP-től való igénylés alapján saját ke
zelésbe vettük. Az ezzel kaposolatosan 35 százalékra felemelt részesedés lehető
vé tette - a KSz Budapesti Bizottságának Ideiglenes kölosönnyujtása utján - az 
ehhez szükséges forgóalap megteremtését. Ugyanettől az időtől kezdve a szülési 
és temetési segélyek fizetését az SzTK vette át.

Alapszervezetünk gazdasági helyzete a beszámoló időszaka alatt megszilár
dult és ma abban a helyzetben van, hogy egy erőteljesebb szakszervezeti munka 
anyagi szükségleteit biztosítani tudjuk. Az 1959-1961,időszakban szooiálls oé- 
lokra 14 616, rendkívüli segélyekre 8 260, kulturális célokra 15 870, sport oé- 
lokra 2 808, ügyviteli és egyéb kiadásokra 7 534, összesen 49 088 Ft összeget 
fordítottunk. Az 1962. évre 11 595*63 Ft összeget hoztunk ét, amiben a tagdíj- 
bélyegek kezeléséhez szükséges összeg is benne van.

Az 1962.évi költségvetésünkben szooiálls kiadásokra 9 500 (ebből rendkívü
li segélyekre 4 000), kulturális kiadásokra 11 000, sporttal kaposolatos kiadá
sokra 1 000 (szükség esetén növelhető), szervezési és ügyviteli kiadásokra 
4 158, összesen 25 658 kiadást irányoztunk elő.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Szakszervezeti Bizottság jan.23-1 határoza
ta alapján az alábbi határozati javaslatot ter
jesztjük a febr-5-1 vezetSségválasztó taggyűlés 
elét

Az Országos Széchényi könyvtár szakszervezetének tagsága az 1962 február 
5-1 vezetőségválasztó taggyűlés alkalmával, a szakszervezeti munkában elért 
eredmények továbbfejlesztésére és a hiányosságok felszámolására az alábbi ha
tározatot hoztat

1/ A szakszervezeti munka eredményességének növelésére elsősorban annak 
mozgalmi jellegét kell biztosítani. Az SfeB egyes munkafelelősei mellett olyan 
munkabizottságokat kell szervezni v,ujjászervezni, amelyek tagjaik aktivitá
sával biztosítani tudják a feladatok végrehajtását. A szakszervezeti bizalmi
ak munkájának irányítására és segítésére fokozottabb figyelmet kell fordítani. 
Ugyanakkor biztosítani kell, hogy a tagságból minél többen kapcsolódjanak be 
aktivan a szakszervezeti feladatok végzésébe.

2/ A szakszervezeti munka szociális, érdekvédelmi, a dolgozók élet-és 
munkakörülményeinek Javítására irányuló teendőinek ellátása mellett fokozott



figyelmet kell fordítani M intézményünk előtt állő könyvtári munka aegltésé- 
re, valamint a politikai, világnézeti áo kulturált* nevelő munkára.

a/ Szakmai vonalon elsődleges feladat könyvtárunk 1962.évi munkmteyve 4$ 
oólkitűzésének ("A könyvtár működésének a Jelenlegi adottságok melletti te* 
vábbfejlesztése és a Várba való költösés előfeltételeinek kimunkálása’,) esek- 
szervezeti eszközökkel való eegltáse,

a.

b/ A politikai, kulturális nevelőmunkában pedig annak biztosítása, kegy 
a marxlzmus-lenlnlzmu* világszemlélete és eszmél kifejelŐsre Jussanak ktlayvtá- 
runk dolgozóinak gyakorlati munkájában, a napi feladatok elvégzésében.

3/ 1 feladatok végrehajtása során különös figyelmet kell fordítani * §*•> 
dapestl Pártbizottság Végrehajtó Bizottságának a budapesti szakaiérvénéti 4* 
KISZ-szervek együttműködését előíró határozatára. Bőnek alapján szőréé együtt- 
működést kell biztosítani a szakszervezeti munka minden területén, elsősorban 
a szakmai, a kulturális és e sportmunkában szakszervezetünk és könyvtárunk 
KlSZ-sserrezete között.

AZ OSZK KDLLBOIÜMAHAK ULÉ3BIRÓ1 JlUBHTJUl

BBCBMBER 11-1 UlEB - 1 Kollégium az •OSZK 1962,ÉVI NVUKAnilW* e. Java**, 
latot tárgyalta meg, melyet klegáesitéeekkel ée módozltásokkal fogadott ol. A 
Kollégium határozata ozorlnti V 1962,Jan,15-lg eokszorooltott formában vall 
szétosztással biztosítani kall, hogy a könyvtár dolgoséi a munkatorvot áttanul
mányozhassák. a/ Vsbr.6. ás 12. között a munkatervet főoaatályonkánt eserveeett 
aktlvaüláseken meg kell tárgyalni. Az aktivaUléseket a pártszervezet, a ezek- 
szervezet és az Intézetvesetée rendezésében kell megszervezni. Az aktlvaQléaek 
előadói a főosztályvezetők, 3/ Az 1961,évi beszámolá áe az 1962.árt munkaterv 
február folyamán ösesdolgosól értekezleten kerül megtárgyalásra,

D8GBMBBR 21-1 ÜLÉS - A Kollégium a Hlrlaptár előkészítésébe* a "NAÜYA1 
FOLYÓIRATOK REPRRTÓRIÜN-SZABALYZATA" o. előterjesztést tárgyalt* meg. Aa anyag 
és a Kollégium határozatainak Ismertetésére visszatérünk.

A KOLLBQIOM HÍREIBŐL

V.évi Január 6-án a Könyvtártudományi ée Módszertani Központ vesztését 
Barabási Rezső h.főigazgató vette át.
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SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

UJ MUNKATÁRSAINK i Csabai Mihály köz gyűjt .munkaerő (Hirlaptár), Hegedűs 
Karoly tud.munkatárs (Hlrlaptár)f Horváth István közgyűjt.munkaerő (GH), Kozák 
Józsefné kisegítő II. (Gondnokság), Lee Klára segedkönyvtáros (KMK Könyvtártu
dományi Osztály), Márton Mihály adm.ügyintéző I. (Gazdasági Hivatal), Nagyné 
Schönbom Katalin közgyüjt .munkaerő (Könyveloszté), Németh Vincéné tud .munka
társ (Zárolt Kiadványok Tára), Sitiké Pálné közgyüjt .munkaerő (Raktári Osztály), 
Szekér Kálmánná segédkönyvtáros (Központi Katalógusok Osztálya), Br.I.Tóth 
Zoltánná tud.főmunkatérs (Könyvfeldolgozó Osztály).

ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL! Dióséi Dánielne segédkönyvtáros (nyugd.), 
Dr.Póris Anna tud.főmunkatárs (nyugd.), Dr.Imre Kálmán tud.munkatárs (nyugd.), 
Kardos Györgyné közgyüjt.munkaerő (nyugd.), Dr.Kretzoi Miklósné (áth. Debrece
ni Egyetemi Könyvtár), Luhn Erzsébet tud.főmunkatárs (nyugd.), Marton István 
tud.techn.munkaerő II* (nyugd.), Szebeny Gyuléné közgyüjt.munkaerő (nyugd.), 
Várady Károlyné közgyüjt.munkaerő (nyugd.), Dr.Veredy Gyula mb.osztályvezető 
(nyugd.).

ÁTHELYEZESEKi (Zárójelben az uJ beosztási hely) Till Fereno (KMK),
Varsányi Endréné (KMK Oktatási Osztály).

ÁTSOROLÁSOK! Kovács Gyuláné tud.techn.munkaerő n#, Pánozél Károly mű
szaki III., Sasvári Dezső műszaki I.

TÁJÉKOZTATÁSOK

A Gazdasági Hivatalban történő ügyintézésekkel kapcsolatosan tájékozta
tásul közöljük!

EBÉDBEFIZETÉSEKET hétfőn, vagy kedden, lehetőleg pénztári időben (11-14 
óra között) kell intézni.

ILLETMÉNYEK SZÁMFEJTÉSE. Az uJ illetményszámfejtő (Komáromy Sarolta) rö- 
videbb munkaidejére tekintettel kérjük a dolgozókat, hogy illetményszámfejté
si vonatkozású (kereseti igazolás, stb.) kéréseikkel naponta csak 1/2 9 -1/2 2 
óra közötti időben forduljanak az ügyintézőhöz.

' MEGBETEGEDÉS ESETEN a táppénzokmányt (kórházi igazolást) legkésőbb a fi
zetési nap előtti napon (1-én vagy 16-án) le kell adni az SZTK-ügyintézőnél, 
mert különben csak a következő másik fizetési napon [fólhónap múlva! számol
hatnak a táppénz kifizetésével.

MEGHATALMAZÁSOK. Akik nem személyesen veszik fel a táppénzt, előzetesen 
adjanak szabályszerű meghatalmazást. Ebben a felvevő személyi igazolványának 
számát is fel kell tüntetni és a meghatalmazást két tanúnak is alá kell Ír
nia, lakoimük feltüntetésével.
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MUNKADIJAK KIFIZETÉSE* Nem illetményjellegü, esetenkénti munkadij kiutalá
sára vonatkozó okmányokon, nyugtákon fel kell tüntetni a munkavégzés időpontját* 
Megbízásos (tiszteletdíjas) kifizetésekhez előzetesen mellékelni kell az erre a 
óéira szolgáló adatlapot; ezen az érdekelt személyi adatain kivül igazolni kell 
a megbízás kiadásának és a munka leadásénak időpontját is* (Adatlap-űrlapot a 
Gazdasági Hivataltól kell igényelni*)

SZOLGÁLATI IDŐNEK kórpótlék és pótszabadság szempontjából való beszámítá
sa Iránti kérelmeket dr* Hernády Dénes intézi*

SZIK BIZTOSÍTÁSI IGAZOLVÁNYOK. Munkadói (SZTK) igazolvánnyal nem rendelke- 
ző dolgozók az SZTK-ügyintézőnél válthatnak olyan '•biztosítási igazolványát, 
©mely esetenként 30 napig érvényes*

TANULMÁNYI SZABADSÁG igénybevétele eseten az igénylés láttamozásakor kér
jük az osztályok részéről ellenőrizni, hogy a tanulmányi szabadság igénybevéte
lének feltételei változatlanul f ennállannk-e *

ÚJONNAN BELEPŐ DOLGOZÓK munkébaállés előtt keressék fel tüzrendószeti ok
tatás céljából Egerer József tüzrendészeti felelőst (VIII* Pollack Mihály-tér 
10.sz * épületben)*

UTIELŐLEGEK ELSZÁMOLÁSA * A fennálló rendelkezések értelmében úti előleg 
nenT igényelhető addig, amig az érdekelt a korábban kapott utielőleggel nem szá
molt el* Az elszámolásnak az utazás befejeztót követő 8 napon belül meg kell 
történnie* Ellenkező esetben a Gazdasági Hivatal a felvett előleget a dolgozók 
legközelebbi illetményéből levonja*

HIVATALOS LAPOK TARTALMÁBÓL

A MAGYAR KÖZLÖNY 1961*deo*2* számában kormányrendelet Jelent meg a dolgo
zók munkaviszonyát érintő egyes kérdések szabályozásáról; a dec*22. számában 
közzétették a Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvéről szóló 1961*évi 
V*törvényt; a dec * 23 * számában MÜ*M*rendeletet tettek közzé, amely a vidéken 
lakó dolgozók budapesti alkalmazása kérdésében intézkedik lezt a korábbi ren
delkezésekkel egységes szövegbe foglalva a Munkaügyi Közlöny dec*3o.száma köz
li] ; 1962*jan*5#száma SZOT-szabályzatot közöl, amely többek között a háztartá
si alkalmazottak bejelentését szabályozza* Jan*13 *száma kormányhatározatot kö
zöl a párt, állami és tömegszervezeti ösztöndijasokra vonatkozó rendelkezések 
ki egész it és ér ől *

A MŰVELŐ DJ&SÜGYI KÖZLÖNY 1961 *deo * 15.száma M.M*utasitást közöl az egyete
mi és főiskolai jegyzotkiadásról, valamint a hallgatók jegyzetellátásáról* 
Ugyanebben a számban közzétett M*M*utasitás szerint a Központi Gazdasági Le
véltár megszűnik óo feladatainak további ellátásáról a Magyar Országos Levél
tár gondoskodik. Az 1962*Jan*l*számában M.M.utasítás Jelent meg a családi és 
egyéb személyi Jellegű Jelentős események társadalmi megünnepléséről; a
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•)an«15.számában megjelentek az "Irányelvek a közművelődési könyvtárak mellett 
működő társadalmi tanácsok létesítéséhez"*

SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK

A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG ÜLÉSEINEK ANYAGÁBÓL

JANUÁR 9-1 ÜLÉS - Az SzB a bizalmiak újraválasztásénak programját tárgyal
ta meg.

JANUÁR 23-1 ÜLÉS - Az Illésen a ESz Budapesti Bizottságának részéről 
Szegvári Zoltán, a pártszervezet képviseletében Besenyői Andomó és a vezető
ségválasztást előkészítő Jelölő bizottság elnöke: Gerő Zsoltnó vett részt.

Az SzB napirendjének megfelelően az alábbi kérdéseket tárgyalta meg:

1/ Megvitatta az elhangzott Jelentések alapján a szakszervezeti osoport- 
órtekezletek tapasztalatait és Jóváhagyta a megválasztott szakszervezeti bi
zalmiak névjegyzékét. Határozata alapján a könyvtáros-tanulók csoportjánál a 
bizalmi-választást febr. folyamán kell végrehajtani.

2/ A Jelölő bizottság elnöke tájékoztatást adott a bizottság munkájáról 
és a megválasztásra Javasoltak névjegyzékéről.

3/ Az SzB Jóváhagyta a febr.5-1 vezetőségválasztó taggyűlésen előterjesz
tendő "Határozati Javaslat" szüvegét.

ME8VÁLASZTOTTUK A SZAKSZERVEZETI BIZALMIAKAT

Január 15. és 20. között könyvtárunk minden szakszervezeti csoportjában 
megtörtént a csoportok vezetőinek, a szakszervezeti bizalmiaknak a megválasz
tása. A központi épületben 8, a Muzeum u. épületben 7, a Pollaok Mihály-téri 
épületben 7» a külső munkahelyeken 3 bizalmi intézi a szakszervezeti tagság 
ügyeit. Uj szakszervezeti osoportok alakultak a EME Oktatási Osztályán, a 
Eözponti Katalógusok Osztályának a KFKC és Orsz.Gyarapodási Jegyzék csoport
jánál és a EME Sokszorosító Csoportnál. A megválasztott 25 bizalmi közül 14 
tudományos, 11 technikai dolgozó v.ügyintéző} 24 nő és 1 férfi} 16 már előző
leg Is bizalmi tisztséget töltött be, 9 újonnan lett megválasztva.

A megválasztott bizalmiak a következők:

PŐáPÜLBT - Igazgatási osoport: Falta Rosemarie, Gyarapítási Osztály: 
Dr.Wittek Lászlóné, Eönyvfelolgozó Osztály: I.osoportnál Dárdai Mlklósnó, II. 
osoportnál Spira Györgynó, Bibliográfiai Osztály: Somogyi Andrásné, Olvasó
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szolgálat-Raktári Osztályt Hajmás! Sándorné, Hirlaptárt Darabos Pálné, Kézirat* 
tár-RRTt Bétsoh Elemérne.

MÜZEÜM U.EPÜIíET - KMK Könyvtártudományi Osztályt Papp Sámuel, KMK Sokszoro
sító Csoportt Galgóozy Lajosné, KMK Módszertani Osztályt Markos Béláné, KMK Ok
tatási Osztályt Varsányi Endréné, Színháztörténeti Osztály-Kisnyomtatványtár- 
Terképtár: B.Monori Erzsébet, Gazdasági Hivatalt Rakovszky Istvánná, Gondnoksá
gi Csoportt KUn Mihályné.

POLLACK MIHÁLY-TERI ÉPÜLET - Nemzetközi Csereszolgálat-Kötelespéldány Cso
port-Központi Postabontót Dr.Urögdy Györgyné. Központi Katalógusok Osztályént 
I.csoportnál Jáger Gyuláné, II.csoportnál Putala Tiborné, Könyvtárközi Kölcsön
zés: Tölgyesi Lászlóné, Zentörtóneti Gyűjteményt Kertészné Hamburger Zauzsa, 
Mikrofilmtért Szigethy Marionne, Könyvelosztót Vén Tiborné.

KÜLSŐ MUNKAHELYEKt Könyvelosztó (Beloiannisz u.)t Csákvári Elekné. Könyv- 
elosztó (Kálmán u.)t Mártyán Gyuláné, Könyvkötészeti Kozocsa Ildikó.

A megválasztott bizalmiak Jan.24-én tartották első értekezletüket. A veze
tő-bizalmi tisztségekre a főépületben Deli Györgyné-t, a Muzeum u.épületben 
B.Monori Erzsébet-et, a Pollaok Mihély-tóri épületben Dr.Ürögdy Györgynó-t, a 
külső munkahelyeknél Konoz Bélánó~t választották meg.

A VÁLASZTÁSRÓL.JELÖLÉSRŐL.SZAVAZÁSRÓL

Az alábbiakban a SzOT elnökségének a szakszervezeti választásokról szóié 
határozatából a szakszervezeti vezetőség választására, jelölésére, valamint a 
szavazásra vonatkozó részeket ismertetjük.

A _8Z^Kö 2 C RVEZ ETI^OTT8 Aű OK_V XlAS_Zt£ö A t

Szakszervezeti bizottsági tagnak választható minden szakszervezeti tag,ha 
kétéves tagságát betöltötte, és tagdijhátraléka ninos, illetve elmaradása há
rom hónapnál kevesebb.

A szakszervezeti bizottsági tagok, póttagok, számvizsgáló bizottsági ta
gok létszámát a szakszervezetek központi vezetőségeinek irányelvei alapján a 
választó taggyűlés állapítja meg. (A Javaslatot a taggyűlés elnöksége teszi.)

A szakszervezeti bizottságok választásánál, ahol erre a feltételek bizto
sítottak - az összes szervezett dolgozó részvételével vezetőségválasztó tag
gyűléseken kell a szakszervezeti bizottságot, illetve a számvizsgáló bizottsá
got megválasztani.

A vezetőségvélasztó taggyűlésre meg lehet hivni - tanácskozási Joggal - 
az üzem szervezetlen dolgozóit is.
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A vezetősógvólasztó taggyűlés akkor határozatképes. ha jelen van a válasz
tás napján dolgozó szakszervezeti tagoknak legalább kétharmad része.

Amennyiben a vezetőségválasztó taggyűlés a fenti feltételek hiánya miatt 
nem határozatképes, 14 napon belül uj vezetőségválasztó taggyűlést kell össze
hívni, amely a résztvevők számától függetlenül határozatképes,

A választó taggyűléseken szavazati joguk van azoknak a szakszervezeti ta
goknak, akiknek tagdijelmaradásuk nlnos, Illetve elmaradásuk három hónapnál 
kevesebb,

A jctÖLÓsew MÓDJÁRÓL

A jelölő bizottság végleges Javaslatát a vezetőségválasztó taggyűlésen 
közli, A jelölőbizottság javaslata felett vitát kell nyitni. A választóknak 
Joguk vem kérdéseket feltenni mind a jelölőbizottsághoz, mind a jelöltekhez* 
észrevételeket tehetnek és uj Jelölteket Javasolhatnak,

A .1 elölőllstára fel kell venni a Jelölőbizottság által Javasolt, s a tag
ság által megszavazott személyeket. Ezenkívül a tagság által Javasolt más sze
mélyek is felvehetők a jelölőlistára, amennyiben azt a taggyűlés résztvevőinek 
legalább 51 o/o-a megszavazza. Ez kétféleképpen történheti a Jelölőbizottság 
által javasolt egyes személyek helyett javasolhatnak uj személyeket vagy elfo
gadják a Jelölőbizottság Javaslatát, de kérik más Jelöltek felvételét is, (Mi
előtt a pótlólag javasolt személyek felvételét a jelölőlistára megszavazzák,a 
választást vezető elnöknek el kell döntetni, hogy a jelöltet a szakszervezeti 
bizottság, Illetve a számvizsgáló bizottság tagjának - póttagjának javasol
ják-e?)

Az elnök köteles minden vitás kérdést megszavaztatni, majd a vita lezárá
sa után az egész jelölőlistát egészében is megszavaztatni.

Megválasztottnak osak azok a jelöltek tekinthetők, akik a titkos szava
zásnál a szavazatoknak legalább 51 o/o-át megkapták, [A taggyűlésnek Joga van 
arra, hogy a választandó szerv létszámát mariműm 1-2 fővel felemelje,]

Amelyik személy 51 o/o-nál kevesebb szavazatot kap, nem tekinthető megvá
lasztottnak, helyette a soron következő póttag kerül be a szakszervezeti bi
zottságba,

Hqqyan tört£nIk a szavazás?

Az elfogadott Jelölőlista alapján a szakszervezeti és számvizsgáló bi
zottság megválasztása titkos szavazással történik, A titkos szavazás követel
ményeit biztosítani kell,

A szavazatszedő bizottság a szavazólapokat a tagsági könyv felmutatása 
után adja ót.
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A titkos szavazás során minden tagnak jogában áll egyes jelöltek nevét ki
húzni, és helyükbe más jelölteket beírni.

A szavazás befejezése után a szavazatszedé bizottság elnöke felnyitja az 
urnákat, és összeszámolja a szavazatokat. A szavazatszedő bizottság köteles 
minden egyes jelöltre vonatkozóan külön összeszámlálni a mellette és ellene 
szóló szavazatokat.

A szavazás eredményét a bizottság jegyzőkönyvbe foglalja és Ismerteti a 
taggyűlés résztvevőivel.

A szavazólapokat a kihirdetés után egybeosomagolva lepeosétellk, és a kö
vetkező választásig megőrzik.

A szakszervezeti bizottság megbízatása két évre szól.

A vezetőségválasztó taggyűlésen választják meg nyílt szavazással a társa
dalombiztosítási tanáos tagjait Is. A javaslatot a jelölőbizottság teszi meg.

KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉSEKRE 
VÁLASZOLUNK

MUNKAVÉDELMI ŐRJÁRATUNK NYOMÁBAN

A SZOT X. plénumának határozata értelmében Könyvtárunk Szakszervezeti 
Bizottsága helyszíni vizsgálat során mérte fel azokat a hiányosságokat,melye
ket munkavédelmi és munkaegéességtigyl szempontok miatt meg kellene szüntetni.

A Gazdasági Hivatal a múlt év novemberében kapta meg a felmérést, de az 
évvégi pénzhiány miatt a felmérésben szereplő Igényeket kielégíteni nem tud
ta. Most az 1962.évi költségvetés Ismeretében újból megvizsgálta a felmérést, 
s annak végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adjat

ELVÉGZETT MUNKÁI

Az évvégi hitelmaradványok felhasználásával a felmérés több pontjában 
említett porszívó-hiányt megszüntettük és az elsősegélyládákat feltöltöttUk.

Az adréma-gép dobogóját elkészítettük. A Könyvelosztó kőpadozatu helyi
ségéiben faráo8os lábtartókat készítettünk.

Bzeken kívül a felmérésben szereplő kisebb villanyszerelési és lakatos
ipari szakmunkák egy részét Is elvégeztettük. (Pl. a Könyvfeldolgozónál viz- 
osap javítása, a ruhatári folyosó ajtaja, a KPKC helyiségének világítása stb.) 
Megjegyezzük, hogy Ilyen kisebb javítások közül többet elvégeztethettünk vol
na, ha az osztályok a rendes "Igénylőlapon" a hiányosságokat jelentették volna.
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ELINTÉZÉS ALATTI IGÉNYEK

A felmérésben szereplő kisebb villanyszerelési, lakatosipari, asztalos 
munkákat vállalatba adtuk, elvégzésükre hamarosan sor kerül, (Pl, Sebestyén 
elvtárs szobájának világítása, ablakzárak javítása, a Kézirattár tolóléposőjé- 
nek megjavítása stb«)

A Történeti Múzeumot megkértük, hogy engedélyezzék Tlbolyáné és Müller- 
né elvtársnők részére a zuhanyozd használatát, Az RÉT világításának megjavl- 
tásához szükséges anyagot még az elmúlt évben megrendeltük,

A münohenl-dobozok réz-oimketartólnak cseréjét megrendeltük, Yasléposőt 
nemosak az olvasószolgálatba, hanem az asztalosmühely részére még az elmúlt 
évben megrendeltük* így azok szállítása rövidesen várhaté, A Bibliográfiai 
Osztály öltöző-fülkéje elkészítés alatt van,

MEGOLDANDÓNAK TARTJUK* de kivitelező vállalatot nem tudtunk még szerezni 
a következő munkákrat

A Polleok Mihály-tóri épületben fürdési lehetőség biztosítása a teohnikai 
dolgozók részére. Itt elsősorban egy műszakilag kivitelezhető hely biztosítása 
szükséges.

A régi központi fűtés helyénék beparkettázása a főépületben, Létravezető- 
slneket minden olyan helyen készíttetünk, ahol azt a munkavédelmi szempontok 
Indokolják.

KIVIZSGÁLÁS ALATTI IGÉNYEK
A WC-k szellőztetésének megoldása, a törölköző-és szappanellátás Igények 

szerinti növelése, (Megjegyezzük, hogy könyvtárunk jelenleg la jobban ellátott 
mint a többi könyvtár.) és a takarításokkal kaposolatos panaszok.

NEM OLDHATÓK MEG hitelkeret hiánya vagy egyéb okok miatt ebben az ávbent 
Pelvonék - Hitelkerettel nem rendelkezünk sem a raktárak kisebb liftjeinek el
készíttetéséhez, sem pedig a Muzeum utoal épület felvonójának megópittetésé- 
hez. Az utóbbi nlnosen a könyvtár kezelésében, igy még beruházási hitelt een 
tudunk rá kapni. A raktári kisebb felvonók tervezésót előkészítjük.

A főépület ablakai valóban elavultak, felújításuk szükséges Is lenne,de 
ez nem szerepel az 1962.óvi felújítási tervünkben, mert ennél sürgősebb felújí
tási munkálatokat kell elkészíttetnünk. Egyébként Is erre osak akkor kerülhet 
sor, ha az épület generélfelujitása szükséges. Ettől függetlenül a kisebb ja
vításokat elvégeztetjük.

Azokat a vlllanyhálézatl felújításokat sem tudjuk elvégeztetni, amelyek 
nem a jelenlegi szinttartást jelentik, mert épületeink vlllanhálózatának kor
szerűsítését - tervek szerint - már ebben az évben meg kell kezdenünk. Ez vi
szont Indokolatlanná teszi az Ideiglenes megoldások további növelését.

Régen vajúdó kérdés az Olvasószolgálat központi fűtése feljavításának biz
tosítása. A Történeti Muzeum fűtől most túléred!jat kapnak azért,mert tovább
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fütenek. íelujitási-keret Jelenleg ninos. Amennyiben erre az év folyamán 
kapunk, akkor az Olvasószolgálat helyiségei ftitósónek véglege■ megoldását bizte- 
aitani fogjuk. - IGAZDÁSÁGI HIVATAL]

VILLAMOS. VAGY AUTÓBUSZT

A QazoaíAqI HIvatal v/lasza lapunk I9ÓI.II-I2-I bzAmAsan mcbuclbht elnxnei

Könyvtárunkban a villamos és autóbuszjegyek "bürokratikus" ügykezelése 
nem a véletlen müve. éveken át komoly problémát okozott a Gazdasági Hivatal
nak - amíg ezek a megszorítások nem voltak, hogy a helyi közlekedésre a ner- 
ma szerint elóirényzott összeg az egész év szükségletét fedezze. A normás 
tételeket még más elólrányzatok rovására sem lehet emelni.

Bár a jelenlegi rendszerrel hlteltullépés nem fordult eló, mégis a taz- 
dasági Hivatal már az 1961. évben lényegesen leegyszerűsítette a villamos és 
autóbuszjegyek kezelését, mert az osztályok elszámolásra kapnak nagyobb meny- 
nyiségtt Jegyet, ügy látszik azonban, hogy a Gazdasági Hivatal nem tudatosí
totta eléggé az uj ügykezelést, ezért előfordult több esetben, hogy a régi 
módon (osztályvezetői aláírással ellátott) nyomtatványon igényelték a jegye
ket az egyes osztályok és a GH székét az igényléseket el is fogadta. Termé
szetes, hogy a GH a jövőben sem fog villamos és autóbuszjegyeket ellenőrzés 
nélkül kiadni, hiszen legfontosabb feladatai közé tartozik a pénzügyi allen- 
őrzés.

Továbbra Is szükségesnek tartjuk annak hangsúlyozását, hogy ahova Maár
nyon el lehet jutni villamossal, oda ne igényeljünk autóbuszjegyet. A továb
bi leegyszerűsítésre vonatkozóan pedig az autóbuszjegyek osztályvezetői en
gedélyhez kötését mindenütt megszüntettük (villamoshoz nem is kellett) és m 
villamosjegyhez hasonlóan Igényelhetők a Jegyek a kezelésükkel megbízott dol
gozónál, aki felelősséggel tartozik azért, hogy feleslegesen nem ad ki Jegye
ket.

De már most Is Jelezzük, hogy a felhasználást figyelve - ha lényeges túl
lépést tapasztalunk - kénytelenek lessünk újra megszigorításokat alkalmazni.

A SZAKSZERVEZETI KÖNYVTÁR RÉSZÉRE MEGRENDELT ÉS ONNAN KÖLCSÖNÖZHETŐ 

FOLYÓIRATOKl

FILOLÓGIAI KÖZLÖNY NEMZETKÖZI SZEMLE
HADTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK FÁRTTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK

IRODALOMTÖRTÉNET SZÁZADOK
1RODALOMTÖRT.KÖZLEMÉNYEK TÁRSAOALMI SZEMLE
KORTÁRS TÖRTÉNELMI SZEMLE
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE UJ 1 RÁG
MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE VALÓS ÁG
MUZSIKA VILÁQIROOALMI MGYEL0
NAGYVILÁG VILÁGOSSÁG
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A KMK HÍREIBŐL - Január 6-én, a KMK szokásos továbbképzési értekezlete 
rendkívüli müsorszámmal bővült* Családi körben buosuatunk el Sebestyén Gézátél, 
akinek válláréi Barabási Rezső vette le az aj évben a KMK gondját*

Az ünnepi alkalomra bepélyált fejjel érkezett Sebestyén Géza, hathatósan 
demonstrálva, hogy a dupla felelősségben, amit éveken át olpelt, osak belebe
tegedni lehet* (Azóta levette a kötést, és láthatóan Jobb egészségnek örvend,
A KMK nélkül mégis osak könnyebb,)

Ballal István azokról a régi Időkről emlékezett meg, amikor a "Sallai- 
Sebestyón* még nem volt könyvtári alapfogalom. Azt mondta, volt idő, amikor 
nem Is Ismerte Sebestyén Gézát, - amit a hallgatóság csodálkozással vett tudo
másul* Be aztán mindenki megnyugodott, mert a történelmi visszapillantás során 
mégis megismerkedtek s elválhatatlan munkatársakká lettek* így buosuzott el 
Sallal Sebestyéntől és senki sem vette szóvirágnak, hogy nem végleges a buosu- 
Ja.

Sebestyén Géza a szombati nap hangulatától megihletve továbbképzési 
perspektívában válaszolt Sallal Istvánnak múltat idéző szavaira. Elmondta még- 
egyszer, hogy milyen szépnek látja a könyvtártudomány, a módszertan és a 
könyvtárosképzés jövőjét. Azt mondta, hogy ő konzervatív forradalmár szeretne 
lenni. Ml ezt a szakkifejezést úgy fordítottuk le magunkban, hogy bölos for
radalmár. aki a múlt tanulságait felhasználva építi a Jövőt.

A SZAKSZERVEZETI KÖNYVTÁRRÓL

Tudott dolog, hogy a Jó bornak nem kell oégér, épp ezért ez a néhány sor 
osak ismertetni kívánja a hosszas vajúdás után megszületett szakszervezeti 
könyvtárunkat, nem pedig propagálni, ügy gondoljuk ugyanis, hogy a tagság, a- 
mely a szakszervezeti bizottság körkérdésére adott válaszaiban elsöprően nagy 
arányban kívánta egy szakszervezeti könyvtár létrehozását, most Joggal akarja 
tudni, hogy a körkérdés eredményének kiszámításán kívül milyen intézkedéseket 
hozott az SzB ebben az ügyben.

Az első s legfontosabb! a szakszervezeti könyvtár megnyílt, és minden 
nap 13-17 éra között (szombaton 10-13 óráig) rendelkezésre áll minden beirat
kozott olvasónak. - Minden szakszervezeti tag beiratkozhat, aki Kerekes 
lőrinonénél kitölti a megfelelő Űrlapot. Előre figyelmeztetjük azonban a még 
beiratkozni kívánókat, hogy szakszervezeti tagkönyvük és személyazonossági 
Igazolványuk számát Kerekesné könyörtelenül megkérdezi tőlük! -

A beiratkozott olvasó egyelőre közel 1 000 kötet könyv között válogathat 
(a szó legszorosabb értelmében, lévén szabadpoloos rendszer a könyvtárban!) s
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ráadásul a legfontosabb folyóiratokat is megtalálja, sőt hazaviheti. A Szakszer- 
vezeti Bizottság ugyanis előfizetett a Kortársra, a Nagyvilágra, az UJ írásra, 
a Valóságra, a Világosságra, továbbá egész sor Jelentős egyéb szakfolyóiratra, 
Így a Filológiai Közlönyre, az Irodalomtörténetre, az Irodalomtörténeti Közle
ményekre, a Századokra, a Muzsikára, a Párttörténeti Közleményekre stb.

A választék is, hála a hetenként szép számban beérkező uj kiadványoknak, 
egyre bővül. Az újdonságok külön poloon várják azokat az élolvasókat,akik már 
minden régebbi könyvet Ismernek (azért mások is kölcsönözhetnek belőlük!)♦ 
Kodolányi elbeszéléseinek két kötete, Németh László "Sajkódi esték"-Je, Aragon 
"Sziget a SzaJnán"-Ja, Miller "GyuJtópont"-ja ugyanúgy megtalálható itt, mint 
Shaw "Oroszlánkölykük"-Je, vagy Tommaso di Lampedusa "Párduó"-a és Erio Knight 
"Légy hü magadhoz"-a (hogy néhány régebbi kiadványt is említsünk).

A könyvfaló gyermekek anyukáival és apukáival pedig közölhetjük, hogy kü
lön ifjúsági részlege is van könyvtárunknak, amely az ifjabb korosztály leg
igényesebbjeit is kielégítheti.

A politikai oktatásban vagy az egyetemen tanulók is segítséget kaphatnak 
a szakszervezeti könyvtárban, mert igen szép Ideológiai anyag várja őket, míg 
az útleírások kedvelői Óoeánlátől Páriáig beutazhatják a világot - ha van egy 
kis fantáziájuk.

Ennyi jó után azt hiszem, szabad egy kis rosszat is Írni. A legkereset
tebb könyvek sokszor osak egy példányban vannak meg, s igy szegény könyvtáros 
(Vén Tiborné) előjegyzéses rendszert vezetett be, hogy azért mindenki sorra 
kerülhessen.

A könyvtár gyarapítását intéző Somkuti Gabi és Krause Eta gondosan ügyel
nek arra, hogy a legújabb szerzemények minden igényt kielégítsenek! Boooaoelo- 
tól a horgolókönyvig, a legújabban megjelent Mauriao-tól Ibn Tufajl-ig és a 
legváltozatosabb anyaggal gyarapítják a könyvtárt. így joggal remélhetjük, 
hogy a szakszervezeti könyvtár megfelel majd feladatának! és olyan könyvtár 
lesz, ahol mi könyvtárosok vagyunk az olvasók, s hozzájuthatunk azokhoz a ki
adványokhoz, melyeket eddig - természetszerűen nem "kölcsönözhettünk el saját 
olvasóink elől.LW]

KISZ-HIBEK
JANUÁR 8-AN befejeződött az alapszerv tagösszeirása. Tagösszeirás közben 

derült ki, hogy 8 tagnak nlnos tagkönyve. Ezek közül 6 KISz-tagunk január 
24-én kapja meg tagkönyvét a kerületi KISz Bizottságtól. Ketten betegség mi
att nem kerültek összeírásra. Jelenlegi állapot! 60 KISz-tagunk van. Az előző 
évi összeírás óta 10-en mentek el könyvtárunkból és a múzeumból. [Már január 
6.óta is elment egy KlSz-tagunk, Pálinkás László a könyvkötészet dolgozója.]
Ez a fluktuáció is azt mutatja, hogy időnként szükség van ilyen felmérésre. A 
felmérés - sajnos - nagyon sok munkát vett igénybe. Sokan nem Jöttek be az 
összeírásra, a betegektől levélben kértük be az adatokat. Voltak olyanok is, 
akik csők telefonon tudták közölni az adataikat, az összelróbélyegük jelenleg
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Is az alapszerv vezetőségénél van. Mindez azt mutatja* hogy alapozervi vezető
ségünk kötelessége az alapszorvi fegyelem megerősítése, a meggyőzés eszközei
vel o

JANUÁR 17-ÚN osztályfőnöki órát tartott Dán Róbert a Háraán Kató leány- 
gimnáziumban, KISz megbizás alapján* Az osztályfőnöki órán a vallástörténet 
kérdéseiről volt szó* A következő osztályfőnöki órán a boldogság kérdését 
fogja megtárgyalni a 3. leányosztállyal Kaszanitzky Fereno* szervezőtitkárunk.

JANUÁR 20-ÁN alapszervünk kulturgárdája megismételte a decemberi klub
esten adott műsort a Természettudományi Muzeum szakszervezeti klubestjén* A 
szereplők* Fogarassy Miklós* Harsány! Eszter* Juhász Árpád* Láng Péter*
Maezlka Béla Ó3 MátIs Livia köszönetét érdemelnek munkájukért*

ELKÉSZÍTETTÜK alapszervünk toljesitinónyenek statisztikáját az "Ifjúság 
a szocializmusért" mozgalomról. Részletes értékelés és jelvénykiosztás a feb
ruár hónapban tartandó közös párt ós KISz taggyűlésen lesz*

AZ IDÉN IS KÉRJÜK könyvtárunk osztályvezetőit* hogy osztályukon végzen
dő terven felüli munkáiéra vegyék igénybe KISz tagjaink 20 órás társadalmi 
munkakeretét. A tavalyi eljárás mellett, amikor az osztályvezetők az alapszer
vi titkárhoz fordultak* célravezetőnek látszik az a megoldás is* hogy az osz
tályon dolgozó KISz-tagok vállaljanak meghatározott idejű társadalmi munkát* 
az osztályvezetőkkel való közvetlen megbeszélés utján. A vezetőség véleménye 
szerint ez utóbbi megoldás azért jobb, mert minőségileg értékesebb munkát le
het végezni a saját, megszokott területen. Erre a módszerre jé példa a köté
szet többéves gyakorlata* itt a KISz-tagok mindig szakmunkát végznek . a 20 6- 
rás mozgalom keretében. - IISZMY ZOLTÁN]

ÜDÜLÉS - Lapunk megjelenéséig az alábbi dolgozók nyertek üdülési beutalást*

Kedvezményes üdültetés - BAKONYBEL: Jenik Győzőné (1961.dec.28-1962.Jan. 
10. )j BALATONLELLE* Tóth Sándor (1961.deo.14-27)* PECS-MECSEK* Futala Tibor 
ós felesége (1961.dec.20-1962.jan.lo)j SOPRON* Szebeny Gyuláne (1961.deo*21- 
1962.jan.3)

Szanatóriumi beutalások - BAMTONFÜRED* Bassola Zoltán (jan.l9-febr.8)$ 
PÁRÁD* Balázs Miklóoné (1961.nov.24-deo.3.5)| Tömés Péter (jan.3-24)

Gyermeküdültetés - PÁRÁD* ifj.Papp Sámuel (Papp Sámuel gyermeke jan.4-25j 
PARADSASVÁRi Papp Péter (Papp Ivénné gyermeke) jan.4-25.

SZAKSZERVEZETI TAGSÁGUNK SZEMÉLYI HÍREIBŐL

KÖNYVTARUNK NAGY CSALÁDJÁNAK UJ TAGJAI* Pataki Ágnes - Pataki Sándornó 
kisleánya 1961.deo.15-án született.

Könyvtárunk dolgozói közül FUTAM TIBOR 1961.deo.20-án házasságot kötött 
WIESINGER PIROSKÁVAL.
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Dr.Tombor Tibor 1961.doc.28-án elhunyt édesanyját, Király Sándorné jan. 
6-án elhunyt édesapját, Piros Ferenoné jan.18-án elhunyt férjét gyászolja.

VÁLTOZÁSOK SZAKSZERVEZETI TAGSÁGUNKBAN t UJ tagok (átigazolással és belé
péssel) Barabási Rezső, Hegedűs Károly, Kovéos Ilona, Németh Vincéné, Róbert 
Péter, Szabad Éra, Szabé-Sipos Tamásnó. Átigazolást nyertek alapszervezetűnk
től* Jgórls Anna, Szebeny Gyuláné.

KIKET JELÖLTEK MEGVÁLASZTÁSRA?

Könyvtárunk szakszervezetének f.évi febr.5-én tartandó vezetőségválasztó 
taggyűlését előkészítő jelölő bizottság - a szakszervezet tagsága véleményének 
meghallgatása alapján • az alábbiak megválasztását javasolja*

Szakszervezeti Bizottság
Tagok* 1) Belenosik Lajos, 2) Hr.Borsa Gedeon, 3) Csép Attila, 4) Futala 

Tibor, 5) Hoffer Rezsőné, 6) Horváth Viktor, 7) Kerekes Lőrlnoné, 8) Mllhoffer 
Alajos, 9) Sallal István, 10) Vadász Ferenoné, 11) Vargha Balázs.

Póttagok* 1) Br.Csapodl Csabáné, 2) Bárdal Mlklósné, 3) Fogarasl Miklós,
4) Gyulai Árpád. 5) Mérel Róbertné, 6) Br.Vlzkelety András.

Számvizsgáló Bizottság
Tagok* 1) Br.Hernády Dénes, 2) Menoslk Pál, 3) Tóth Sándor. Póttag* Bétsoh 

Elemérné.
Társadalombiztosítási Tanáos
í) £ üli Györgyné, 2) Br.Komjáthy Miklósné, 3) Pozsonyi Endréné, 4) Szüos 

Ilooa, 5) Töi.r -asl Lászlóné.

Budapest, 1962.Január 24-én gerő gsoltné sk.
jelölő bizottsági elnök ——
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Kiadja az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MSZMP SZERVEZETE ES SZAKSZERVEZETI 
BIZOTTSÁGA, Megjelenik havonként. Pelelős kiadós Horváth Viktor. Szerkesztő
bizottsági Bánlaky Evaf Gombocz István, Horváth Viktor (szerkesztő), Szüos 
Ilona. Orözágoa Széchényi Könyvtár Budapest VIII. Muzeum u. 3# házi soksz. 
Lapzártai 1962,Jan.24. Megjelenik 400 pélányban. Nyt.számi 32/62.






