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A KONGRESSZUSI IRÁNYELVEKRŐL

Nincsen ma országunkban a termelés, a tudományt a kultúra területén egyetlen olyan 
hely sem, ahol ezekben a napokban az HSzMP VIII kongresszusának irányelveivel ne foglal
koznának és ne keresnék az intézmény munkáját is meghatározó alapvetó elveket és az azok
ból kibontható sajátos feladatokat. Könyvtárunk pártszervezőte is ilyen elgondolásokkal 
tUzte taggyűlésének napirendjére a kongresszusi téziseket és kereste könyvtárunk felada
tait azokkal a pártónkÍvüllekkel együtt, akiket taggyűlésén vendégül látott.

Ennek a taggyűlésnek referátumából, hozzászólásaiból szeretnök idézni a legfontosab
bakat, inkább jelezve mint ismertetve azokat a kérdéseket, amelyeket a későbbiekben könyv
tárunk vezetőségének és dolgozóinak kell megvitatniuk könyvtári életűnk különböző fórumain.

"Pártunknak az ellenforradalom leverése óta eltelt hat év alatt alapvető politikai 
koncepciója a tömegekre való támaszkodás, a tömegkapcsolatok kiszélesítése volt*9 - álla
pította meg a taggyűlési referátum bevezető soraiban. "Kádár elvtársnak a VII.pártkong
resszuson mondott szaval szerint pártunk politikájáért a népnek felelős, mert az MSzMP 
kormányzó párt ugyan, de nem uralkodik a népen, hanem szolgálja azt. Ez pártunk politiká
jának lényege és ezzel a politikával dolgozó népűnk többsége egyetért". A bizalomnak ez 
a légköre alakult ki könyvtárunkban is - hangsúlyozta Haraszthy Gyula is hozzászólásában. 
Vadász Ferencné megfogalmazása szerint pedig ez az egyik igazolása annak, hogy ma megvál
tozott feltételek között nyílik lehetőség a párt irányelveiben foglalt útmutatások végre
hajtására. A pártnak és a népnek erre az összeforrottságára utalt könyvtárunk főigazgató
ja is azzal a megállapításával, hogy Itthon és külföldön, barát.és ellenség egyetért ab
ban, hogy & párt téziseiben azt a politikát erősítette meg és fejlesztette tovább, melyet 
a dolgozókra támaszkodva a VII. kongresszus óta töretlenül folytatott.

Külön kérdéscsoportban foglalkozott a referátum azokkal a feladatokkal, amelyek álta
lában könyvtári vonalon vetődnek fel a tézisekből következően, majd azokkal, amelyek könyv
tárunk közvetlen kérdései.

Könyvtári viszonylatban a gazdaságosság kérdésével eddig még keveset foglalkoztunk 
- állapította meg a referátum. Igaz, nálunk is, más könyvtárban is sok szó esett már er
ről, de inkább csak beszéltünk róla, mintsem cselekedtünk. Pedig jó lenne ezt a kérdést 
alaposan megvizsgálni, mert reánk is vonatkozik az irányelveknek az a megállapítása,hogy 
a munka termelékenységét emelni kell és a munka jobb, ésszerűbb megszervezésével csökken
teni kell annak költségeit. Lényegében ide tartozik az erők egyesítésének, a közös meg
oldások keresésének követelménye is. Ma sajnos az az általános helyzet, hogy a tudományos 
könyvtárak vonalán csak vontatottan megy az együttműködés és nem egy esetben a legjobb 
kezdeményezés is zsákutcába jut, vagy ha meg is valósul, több munkát és anyagi eszközt
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kell ráfordítanunk* mint ha a könyvtárak között megfőlel6 lenne as együttműködés. Ezeknek 
a kérdéseknek megoldása a ml ügyünk is és azért nem érdektelen beszélni róla.

Közvetlen feladataink megvizsgálásánál könyvtárunk 1961-1965*ávi tervjavaslatának 
Indoklásából kell kiindulnunk. Idézzük: "Szocialista országban a nemzeti könyvtár a mű
velődést a tudomány egyik legfontosabb intézménye* a szocialista társadalom nevelő és 
alakitó tényezője Az indokolás megállapítja* hogy a könyvtár számára a második ötéves 
terv Időszaka a rekonstrukciót a szocialista tlpusu nemzeti könyvtárrá való átalakulás 
korszaka. Ezt az önmagában is hatalmas feladatot növelik tovább azok a követélmények9 a- 
melyek az irányelvekből következnek. Ilyen többek között a követelményt amely as iskola- 
reform által célul kitűzött természettudományos műveltség színvonalának általános emel
kedéséből és abból a tényből következik* hogy a második ötéves terv végére 20 000-rel 
emelkedik az egyetemi és főiskolai hallgatók száma. De nem kisebbek a feladatok* amelyek 
az emberek gondolkozásának9 tudatának* erkölcsének formálásából következnek. Különös gon
dot kell fordítanunk - hangoztatta a referátum - saját dolgozóink eszmei-politikai neve
lésére is* mert súlyos ellentmondásokra vezethetne az* ha a szocialista tudat kialakítá
sának feladatában úgy próbálnánk kivenni a részünket* hogy dolgozóink egy része nincsen 
meggyőződve annak szükségességéről. A könyvtárosi munka nevelő* a haladó eszméket pro
pagáló* a tudomány legújabb eredményeiben biztosan tájékozódni tudó olyan embereket kí
ván* akik világnézetükben is szilárdan állanak a marxizmus-leninizmus talaján.

Ugyancsak a kongresszusi irányelvekből következik az a feladatunk is* hogy javítsunk 
könyvtárunkban a vezetés színvonalán és feladataink megoldásában az eddigieknél jobban 
támaszkodjon minden vezető a dolgozók alkotó kezdeményezésére. E kérdés megoldásának 
útjára mutatott rá könyvtárunk főigazgatójának hozzászólása. Az előttünk álló feladato
kat ideológiailag és teorétikusan jobban kell megalapoznunk - mondotta - több őszinte
séggel* a hibákat elkenő udvariaskodás helyett felelősséget vállaló kiállással* kellő 
meggondoltaággal* gazdaságosabban* szervezetebben és fegyelmezettebben kell végrehaj
tanunk* ha a tézisek szellemében akarunk eljárni.

A tézisekkel kapcsolatos további feladatainkat a referátum ezekben összegezte: "Első 
és legfontosabb feladatunk* hogy főosztályaink alaposan és elemzően vitassák meg az irány
elveket és vessék fel* hogy milyen közvetlen feladat )iárul abból reájuk. Ezeken a megbe
széléseken nemcsak arra kell választ adniok, hogy mit akarnak tenni* hanem arra is* hogy 
miképpen* milyen eszközökkel* a belső tartalékok milyen mozgósításával kívánják lehetővé 
tenni a feladatok végrehajtását. Biztosak vagyunk abban* hogy könyvtárunk kollektívájában 
megvan az erő a megnövekedett feladatok megoldására ás ezeken keresztül annak blztositá- 
sára, hogy könyvtárunk a kongresszusi irányelvek szellemében betölthesse a szocialista 
nemzeti könyvtár feladatát".-
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SZOCIALISTA MÓDON DOLGOZNI,TANULNI ÉS ÉLNI 
A "szooialista könyvtári munkakollektiva-mozgalom"-ról)

A Bzoolalizmus építésének egyik alapvető feladatát jelenti ez a hármas 
Jelszó, melyet a termelőmunkában kibontakozott azoolalista brigádmozgalom u- 
tán most a könyvtárakban is kialakítható szocialista könyvtári munkakollektl- 
va-mozgalom Is óéiul tűzött ki.

" A szocialista könyvtári munkakollektiva cím elnyerésére mozgalom alakul
hat mindazon könyvtárakban, ahol a dolgozók egy vagy több osoportja önkéntesen 
vállalja a szocialista módon dolgozni, tanulni és élni célkitűzésnek a könyv
tári munkára alkalmazott megvalósítását”. Ezzel a mondattal kezdődik a Közal
kalmazottak Szakszervezete Budapesti Elnökségének az a felhívása, melyben e 
mozgalom szervezésének és működésének általános elveit Ismerteti.

Nem kevesebbet, mint az emberek formálását, alakítását, nevelését tílsi ki 
óéiul ez a mozgalom. A munka jobb, eredményesebb elvégzése mellé egyre több ön
tudatot adni, egyre több embert nevelni szocialista közösségi tudatra, a szo- 
olallzmu^ építésének alapvető feladata. Természetesen az öntudat formálása, a 
szocialista ember kialakítása nem hetek, és nem is hónapok munkája, de egymás 
segítésével, a oél állandó szem előtt tartásával, a fejlettebbek, öntudato- 
sabbak példamutatásával egy-egy kollektíván belül eredményesebben alakulhat 
ki. Ezért fogadta el és hagyta Jóvá a Budapesti Elnökség könyvtárosi munkabi
zottságának Javaslatát a könyvtári munkában is kialakítható szocialista mun- 
kakollektiva-raozgalom bevezetésére.

A következőkben a szocialista könyvtári munkakollektiva-mozgalom-neV a 
Budapesti Elnökség által Jóváhagyott általános elveit rövid összefoglalásban 
ismertetjük!

1. A mozgalomban való részvétel önkéntes. A munkakollektivák vállalásait, 
felajánlásait a hivatalvezetés és a szakszervezeti bizottság együttesen hagy
ják Jóvá.

2. A mozgalomban való részvételre a dolgozóknak olyan osoportjai töreked
hetnek, akik azonos szervezetben (osztály,osoport) dolgoznak és kötelezettsé
geik teljesítését meghatározott időre vállalják. Munkakollektivát alakíthatnak 
ki azonban a különböző területen dolgozók is, ha a vállalt könyvtári felada
tuk összefügg.

3. A munkakollektivában való részvétel, a célkitűzéseknek megfelelően
a könyvtári munka, b) az önképzés és o) a szocialista közösségi élet terü

letén kialakítandó mozgalmat Jelenti.
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a) A könyvtári munka területén a munkakollektivák vállalásai, felaján
lásai kiterjedhetnek: fontosabb munkatervi feladatok megoldási Időtartamának 
csökkentéséről a munkatervi feladatok magasabb szinten történő megvalósításá
ra, a munkatervben nem szereplő feladatok elvégzésére. A vállalásokat a oso- 
port hivatali vezetőjének szakvéleménye, valamint a szakszervezeti bizottság 
egyetértése után munkanaplóban kell rögzíteni. A munkanapló vezetését a oso- 
port választott vezetője végzi, s annak teljesítését a hivatali vezető, véle
ményének és észrevételeinek bejegyzésével Igazolja.

b) Az önképzés a szakmai továbbképzés, a politikai és kulturális kép
zés területén konkrét és ellenőrizhető feladatok önkéntes vállalását Jelenti, 
melyet egyénenként kell nyilvántartani,

o) A szocialista közösségi élet kialakításánál a hangsúly a kollektíva 
egységének megteremtésén, az egymásért való felelősségen, egymás kolosönös se
gítésén és az összetartozás tudatának kialakításán vem.

4* A munkakollektivák a vállalt feladatok teljesítésének értékelését szük
ség szerint, de legalább negyedévenként tartandó megbeszélés keretében, a mun
kanapló alapján végzik. A megbeszélésre a hivatali vezetőt, a szakszervezeti 
bizottság képviseletében a szakszervezeti titkárt és az osztály bizalmiját Is 
(ha az nem tagja a munkakollektlvának) meg kell hívni. Az értékelést a kollek
tíva vezetője végzi.

5. A "szoolalista könyvtári munkakollektiva1* óimét egy év teljesítmény^ 
alapján azok a munkakollektivák nyerhetik el és viselhetik, amelyek vállalt 
feladataikat maradéktalanul teljesítik. A óimét az intézet vezetőség# és a 
szakszervezeti bizottság együttesen adományozza.

6. A szooialleta könyvtári munkakollektiva olmet elnyert kollektívát és 
annak tagjait oklevéllel, a óim újólagos elnyerése esetén a kollektívát sáss
ióval és oklevéllel, annak tagjait pedig oklevéllel és Jelvénnyel kell kitün
tetni. A kollektíva tagjainak egyéni Jutalmazását a kollektíva javasolhatja.

Könyvtárunkban is - a fentiek alapján - a szocialista óimért küzdő könyv
tári munkakollektlva-mozgalomhoz minden osztály, osoport csatlakozhat. A moz
galom nem a kommunisták vagy az élenjáró dolgozók mozgalma, hanem azoké, akik 
a szocializmus ügyét munkájukkal, tanulásukkal, a közösségi szellem formálásá
val slőbbre kívánják vinni. Az egyes osztályokon belül a munkakollektlvának 
mindenki tagja lehet, aki annak célkitűzéseit magára nézve kötelezőnek tart
ja és annak teljesítése érdekében egyénileg is kötelezettséget vállal.

A szakszervezeti bizottság a Pártszervezet vezetőségének támogatásával a 
napokban egy kisebb megbeszélés keretében előzetes tájékozódást végzett. As 
eddigi hirek szerint a Könyvtárközi Kölcsönzésen és a Könyvelosztó Beloiannisz
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utcai munkacsoport jánál van kialakulóban ilyen mozgalom.

A szakszervezeti bizottság támogatni, segíteni kívánja könyvtárunkban 
az ilyen kollektívák kialakulását. Híradónkban ismertetni fogjuk az egyes 
munkakollektivák megalakulását, vállalásaikat, valamint rendszeres híradást 
közltjnk munkájukról.

Úgy véljük, hogy a szooialista könyvtár, a szocialista könyvtáros kiala
kításának utján egy újabb lépést Jelenthet könyvtárunkban is ez a mozgalom.

könyvtárunk munkájáról

MEGUJHODCTT OLVASÓTERMEINKRŐL

Könyvi-írünk ellen felmerülő jogos panaszok közt mindig első helyet fog
lalták el e korszerűtlen, rosszul világított olvasótermek elleni kifogások.
A könyvtár régi épülete, a szinte már katasztrófális helyhiány sok mindent 
érthetővé tesz, de semmiképpen sem indokolhatja azt, hogy könyvtárunk kitér
jen a korszerű, a Jelenlegi keretek között is megvalósítható követelmények 
elől. Ezt bizonyítják a korszerűsítés Jegyében végrehajtott nyári átalakí
tások is.

Mindenekelőtt a szigorúan vett technikai jellegű munkálatokról kell be
számolnunk. A szokásos nagy takarítás, a parketta kijavításén kívül ugyanis 
a nyári zárás ideje alatt végre megoldódott a hosszú évek óta vajudé vilá
gítási kérdés. Az általános olvasóteremben, a referenoe szobában a szerelési 
munkálatok már befejeződtek, a bejárati folyosón, a katalógus -teremben a kor
szerű, nagy fányerejü neonosövek felszerelésére még az év folyamán sor kerül.

Az általános olvasóteremben az eddig alkalmazott helyi megvilágításról 
áttértünk az úgynevezett teremmegvllágités-ra. Tapasztalatokról, olvasói vé
leményekről még nemigen számolhatunk be. Vannak, akik sajnálják a régi meghitt 
asztali lámpákat és ridegnek, vakítónak érzik az erős fénycsővilágitást, Esz
tétikai szempontból azonban össze sem lehet hasonlítani az olvasóterem régi 
és mai képét. Az asztalokról elkerültek a billegő, rozoga lámpaernyők, a fel
ügyelő egyetlen pillantással át tudja tekinteni a termet, a fényerősség pedig 
megsokszorozódott. A háromszor háromsoros fónyosövek ereje 230-tól 470 luxig 
fokozható, ami a vllágitásteohnlkal szakemberek szerint a mennyezet újrafes
tésével - deoemberben kerül rá sor - további 10 százalékkal fog Javulni. Jel
lemző, hogy rossz világításhoz szokott olvasóink kérésére eleinte csak két 
sor fénycsövet kapcsoltunk be, mind a hármat már túlságosan erősnek érezték.
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A világítás korszerűsítése azonban Jelentősége ellenére Is csak másod
rendű, inkább formád, jellegű változás az olvasóterem másik újdonsága, a sza
badpolcra kihelyezett könyvanyag mellett.

A szabadpolcos kézikönyvtár megteremtése már évek óta szerepelt távlati 
terveinkben, és egyre időszerűbbé vált az épülő uj nemzeti könyvtár és as 
ott megvalósuló minden korszerű követelményeknek megfelelő olvasótermi-háló
zat perspektívájában. Csak ennek a gondolatnak a jegyében érthető meg a sza
badpolcra kihelyezett szerény kétezer kötetnek a Jelentősége. (A kézikönyv
tár állománya kb. 4000-5000 kötetig fejleszthető).

A szeptemberi nyitást hosszú belső és egyáltalán nem látványos, nagyrészt 
még élvezetesnek sem mondható munka előzte meg. Mielőtt sor kerülhetett volna 
a könyvanyag végleges összeállítására, feltétlenül fel kellett számolni a ré
gi, túlnyomó részében elavult, több rétegből összetevődő - és épp ezért más 
és más feldolgozást kívánó - olvasótermi segédkönyvtárat. Ezeket a sokszor 
bonyolult és összetett feladatokat az olvasószolgálati osztály a feldolgozó 
és szerzeményt osztályokkal kooperálva oldotta meg. A hosszadalmas válogató 
munka eredményeként megmaradt és az Időközben szerzőményezett anyagot Jobb 
híján a kissé módosított Cutter szerint állítottuk fel, a könyveket film- 
oluxszal borított széles piros osikkal és fehér olmkével szereltük fel.

A szabadpolcos anyag kihelyezése természetesen azonnal a problémák gar
madáját vetette felt a szabadpolo következményeként a statisztikát módosít®, 
ni kell, a felügyeletet meg kell erősíteni, a kihelyezett könyvek fokozottabb 
gondozást kívánnak, a visszaosztásukról gondoskodni kell, és minden egyes 
kérdés a problémák szövevényét húzza maga után. Tapasztalatokról - bár nem 
szűkölködünk bennük - még korai lenne beszélni, hiszen kísérletről van szó 
és unum experimentum nullum experimentum. Az olvasók mindenesetre örömmel 
fogadják az anyagot, és kívánságaikkal ők maguk is segítik a kézikönyvtár 
továbbfejlesztését. Közben a könyvtáros sem marad tétlen, figyelemmel kisé
ri az olvasótermet. Jegyzi az eredményeket, hogy tapasztalatokkal gyarapodva 
terveit - közelebbi és távolabbi terveit - a valóság igényéhez tudja igazí
tani. - IALBERT GÁBOR]

Sajtó alá rendezik
a11 MAGYAR KÖNYVESZBT 1945-1959." ELSŐ KÖTETEIT

A Híradó 1961.deoemberl számában már jeleztük, hogy a Bibliográfiai Osz
tály retrospektiv-osoportJa lezárta a "Magyar könyvészet 1945-1959" o.tudo
mányos bibliográfiai kiadvány könyvtári munkálatait. A soron következő saj
tó alá rendezés teendőihez (lektorálás, oimleirósi- és szakrevizió) - miután 
a címanyag hatalmas volumene minden vonatkozásban meghaladta a háromfőnyi 
osoport teljesítőképességét - ezután további külső munkatársak bevonásáról
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kellett gondoskodnunk. Annak idején arról íb beszámoltunk, hogy e munkálatok 
meginditáöához szükségéé pénzügyi keretek biztosítására az elmúlt év szeptem
berében tartott gödöllői Országos Bibliográfiai Konferencia a Művelődésügyi 
Minisztériumot és a Kiadói Főigazgatóságot kérte fel.Miután felettes ható
ságaink ez év második felétől biztosították a kiadvány 1962-re tervezett 
költségeit, Júliustól 9 külső munkatárs bevonásával és két gépíróval kezdtük 
meg a végső szerkesztés revíziós munkálatait.

A kb. 60 000 óimét tartalmazó kézirat az évkor kurrens füzeteinek kumu
lációja. Részben gyakorlati okokból - tekintettel a terjedelemre és annak 
költségkihatásaira - részben az anyagban való eligazodás megkönnyítésére, nem 
vettük át a kurrens füzetek anyagából azt, ami a tudományos kutatás szempont
jából érdektelen. Selejteztük a különleuyomatokat, középiskolai tankönyveket, 
sokszorosított egyetemi Jegyzeteket (az egyetemi ás főiskolai tankönyveket 
nem), a brosúrákat, az apró- és Iiasználati nyomtatványokat. Selejtanyagunkat 
a közlendő címanyag rendjében (szakcsoportok szerint betürendezve) tartjuk, 
hogy szerkesztés közben az anyag könnyen visszakereshető, esetleg visszaoszt
ható legyen. Szelekció közben értékelő szempontokat érvényesítettünk. Tekin
tettel a kiadvány történeti és tudományos Jelentőségére nem selejteztük azo
kat a nyomtatványokatf amelyek a korszak Jellegzetes termékei, - bár pl. ter
jedelmük alatt, szabályzatunk értelmében selejtezni kellett volna.

Az ETO-ból kialakított 300 fogalmi csoportba sorolt oédulaanyag végső 
elrendezésének problémái, részletesebb tartalmi bontást tettek szükségessé. 
Ennek megfelelően a 100 tételnél terjedelmesebb szakcsoportokat kisebb feje
zetekre bontottuk, az egyes tudományágakban kialakított, és e korszak társa
dalmának és tudományának fejlődését tükröző fogalmak szerint.

Az igy keletkezett 800-900 fogalmi csoport adja majd a kötetek tárgymu
tatóját, amely nemosak a fejezet óimként használt ET0 Jelzetek szinonimáit 
veszi fel, hanem az adott szakjelzet alatt szereplő rész fogalmakat is. Ez a 
részletes bontás további feladatokat rótt ránk. A korábban 300 osoportba so
rolt címanyag céduláin ui. a vonatkozó szakcsoportok Jelzete már Jelölve volt 
a szakutalások számára. (A vegyes tartalmú, több fogalmi osoportba sorolható 
könyvek rövid olmleirásai arra a fejezetre utalnak, amelybe a könyv tartal
mánál fogva a leginkább tartozik, és amelyben teljes leírása szerepel). A 
csoportok részletesebb bontásával egy differenciáltabb utalórendszer kelet
kezett, s igy nemcsak az első helyen való besorolást, hanem az utalókat is 
Javítanunk kellett.

Az újonnan rendezett címanyag legfontosabb fejezeteit (filozófia, marxiz
mus éB társadalomtudomány, bel- és külpolitikai, közgazdaság, Jog, irodalom, 
történelem) szaklektorálásra adtuk át. A társadalomtudományi fejezetek anya
gának ideológiai-politikai felülvizsgálatát az MSzMP Központi Bizottsága
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Tudományos és Kulturális Osztályának munkatársai, a közgazdaság, Irodalom, 
történelem fejezeteket a Közgazdasági és Jogi Kiadó, az MTA Irodalomtudomá
nyi és Történettudományi Intézetének munkatársai, és néhány nagy könyvtárunk 
szakrevizora végezte el.

A lektorok javasolta változtatásokat munka közben Javítottuk, s az iro
dalom-fejezet kivételével az említett szakcsoportokban már el is végeztük.

Befejezés előtt áll a műszaki anyag szakrevlziója is.

A címleírások egységesítésének revíziója, - amely feldolgozás közben Is 
a legtöbb munkát adta - két külső munkatárs bevonásával is átnyúlik a Jövő 
évre. A revízió nehezen megoldható feladatai (folytatásokban megjelenő több
kötetes müvek és sorozatok óim- és névváltozatainak felderítése) tizenöt év 
változó elvek szerinti olmleirásl gyakorlatából és abból a tényből adódnak, 
hogy anyagunknak mintegy a fele a olmleirásl szabvány megjelenése előtt ké
szült.

összegezve] Ez év végére befejeződik a lektorálás és a szakrevízió a 
kiadvány összes szakcsoportjában. Folyamatban van, és terveink szerint novem
ber hónapban el Is készül a szakutalók gépelése (kb. 24 000 utalóoédula). 
Beosztásukkal válik teljessé a kötetek tartalma. Jelenlegi munkafeltételeink 
mellett az első két kötet gépelt kézirata 1963-ban nyomdakész formába kerül.

A kiadvány függelékeként megjelenő "Térképek" és "Zenemüvek" feldolgozá
sa Is könyvtárunk illetékes táraiban folyamatban vem. A szerkesztést e tárak
ban Is külső munkatársak bevonásával végzik, s ez év végére számolunk elké
szülésükkel. - [KOMJÁTHX MIKLÓSNE]

ZENETÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

Augusztus hónapban a következő neves külföldi kutatók keresték fel Gyűj
teményünket] Georg Knepler. a berlini Homboldt-Egyetem senetudomány-professzo 
ra, Dávid Clegg angol zenekutató és Leduo párizsi zeneműkiadó.

NEMZETKÖZI CSBRESZOLGÁIAT

Cserekaposolatba lépett könyvtárunk KUBA könyvtáraival. 1960. deoembe- 
rében tettük az első osereajánlatot, azóta rendszeresen érkeznek kiadványok 
elsősorban a kubai "Jósé Martin" Nemzeti Könyvtártól, de más könyvtáraktól Is
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A Nemzeti Könyvtár megküldte Jósé Martin összes müveit 24 kötetben, rendsze
resen küldi könyvtárügyi folyóiratát, zenei szemléjét, és teljesíti eseten
kénti kéréseinket* Kapcsolatba lepett velünk a Kubai Egyetemi Tanáos, a Test- 
nevelési Intézet, a Közegészségügyi Minisztérium könyvtára és a Parlamenti 
Könyvtár.

Kuba részéről a magyar könyvtárügyi, zenei, testnevelési müvek, valamint 
a Magyarországot ismertető munkák iránt mutatkozik érdeklődés. A kurrens kiad
ványok osereje mellett fejlődik a fölöspéldányok nemzetközi oseréje is, mely
nek során régi anyagunkból sok tételt küldünk ki, a kubai ajánlatokat pedig 
a magyar könyvtárak között terjesztjük. - [SZIGETET JOLÁN]

ll

A DEUTSCHE BÜCHBBEI 50 ETES JUBILEUMA

^ év októberében ünnepli a lipcsei Deutsche Bücherei alapításának 50. 
évfordulóját* A berlini Deutsche Staatsbibliothek mellett a Deutsche Büohe- 
rei a Német Demokratikus Köztársaság legjelentősebb könyvtára, mely most 
már hivatalosan is a Deutsche Nationalbibliothek alcímet viseli. Bér nagy 
könyvtárak esetében megszoktuk, hogy az alapítás óta eltelt időt három szém- 
Jeggyel Írjuk, a Deutsohe Bücherei 50 év alatt is olyan Jelentőségre tett 
szert, hogy a megemlékezést a magyar nemzeti könyvtár dolgozói természetsze
rű szükségességnek érzik.

Mint ahogy az egységes német állam létrejötte is évszázadokkal maradt 
el más európai nemzetek politikai fejlődése mögött, úgy a német nemzeti könyv
tár megalapítása is soká váratott magára. Az 1848/49-bb német polgári forra
dalom nyomán megalapították ugyan a frankfurti Heiohsbibllothek-ot, de a 
visszahúzó erők ellenállásán ez a vállalkozás elbukott. 1871-ben újra felme
rült a nemzeti könyvtár gondolata, de a tervet ismét elejtették.

A könyvkereskedelem szervei indítottak uj akoiótt a "Börsenverein dér 
Deutsohen Buchhandler zu Leipzig" részéről indult meg az a sikerre vezető 
kezdeményezés, melynek eredménye az 1912-ben létrehozott Deutsche Büoherei 
lett, Lipcsében, a német könyv klasszikus városában. A nemzeti könyvtárra 
Jellemző kettős óéit már akkor kitűzték: a német anyag lehető teljes gyűjté
sét és annak minél kiterjedtebb bibliográfiai feltárását. Munkája, az 1913. 
Január 1-e után megjelent német irodalom gyűjtése; uj fejezetet nyitott meg 
a német könyvtártörténetben. Az alig megindult munkát az első világháború 
megszakította ugyan, de később intenziven folytatódott a gyűjtő és főleg a
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bibliográfiai tevékenysége. A fasizmus és a második világháború súlyos káro
kat okozott, működésében a haladé irodalom használatát betiltották, a gyűjte
mény egy részét kitelepítették.

Igazi Jelentőségre akkor emelkedett, amikor a Német Demokratikus Köztár
saság megalakult. Ettől fogva a könyvtár mint az első német munkás-paraszt 
állam tudományos és kulturális intézménye szabadon bontakoztatta ki a szocia
lista nemzeti könyvtár sokirányú tevékenységét. Három milliós állományával, 
szooialista céljaival és szervezetével ma Európa egyik legkorszerűbb nemzeti 
könyvtára.

Fő oélja és egyben feltáró működésének bázisa a belföldön megjelent tel
jes kiadványtermésre, a belföldi és külföldi, részben vagy egészben német
nyelvű irodalomra, a németből fordított és a Németországról vagy német sze
mélyekről szóló müvekre kiterjedő gyűjtés. Közismert a mintaszerű pontosság
gal és alapossággal működő bibliográfiai tevékenysége, melynek során folyama
tosan kiadja a Deutsohe Nationalbibliographie und Bibllographie des lm Aus- 
lend ersohienenen deutschsprachigen Schrifttums" c. nemzeti bibliográfia 
A. és B. sorozatét, a zenemüvek, képanyag, fordítások stb. kurrens bibliográ
fiáit, valamint mindezek évi és részben ötéves kumulációit. A nemzeti biblio
gráfiák e sokrétű kibocsátásén kivül szak-ós ajénlóbibliográfiékat is készít, 
és kiadja a német bibliográfiák bibliográfiáját. E kiadványai nélkül ma mér 
minden Németországgal kapcsolatos kutatómunka elképzelhetetlen lenne. Ha mind
ehhez még hozzávesszük a könyvtárhoz kapcsolódó "Deutsohes Buoh-und Schrift - 
museumv>-ot, akkor érthetővé válik kiemelkedő fontossága, a szocialista kul- 
turforradalom szolgálatában álló munkájának igazi jelentősége.

A Deutsohe Büoherei és könyvtárunk között az évek folyamén rendszeres 
és szoros kapcsolat épült ki. Nemzetközi Csereszolgálatunk megküldi elmére 
a Magyarországon megjelenő német nyelvű és német vonatkozású nyomdaterméke
ket. A Deutsohe Büoherei pedig hasonlóképpen kiválogatja és elküldi részűnkre 
az NDK-ban megjelenő hungarikákat. E könyvoserét egészíti ki a két könyvtár 
saját kiadványainak és a két ország kurrens könyvtermésének rendszeres cseré
je.

A könyvtárközi kölosönzés forgalmában főleg mi kérünk a Deutsche Büohe- 
reltől a belföldi tudományos kutatáshoz, termeléshez stb.szükséges kiadvá
nyokat, mikrofilmeket.

Alapításának ötvenedik évfordulóján a Jubiláló Deutsohe Bücherei-nek 
őszintén gratulálunk és további munkájához sok sikert kívánunk. - [GÖMBOCZ 
ISTVÁN]
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HÉMET VÁRÓSÓKRÓL.KÖNYVTÁRAKRÓL ÉS KÖNYVTÁROSOKRÓL

Három hetet & Német Demokratikus Köztársaságban töltöttem, mint; a lip- 
oeel egyetemi könyvtár egyik tudományos dolgozójának vendége. Látogatásom 
és ott-tartózkodásom nélkülözött minden "hivatalos jelleget" s tálán éppen 
ezért adott többet: színesebb, az élethez közelebb álló élményeket, mint bár
mely előre megszervezett, hivatalos körút. E rövid beszámoló keretében lehe
tetlen mindent elmondani, - csak néhány, talán mások számára is érdekes pil
lanatképet szeretnék újra felidézni.

LEIPZIG. - A hires "Messestadt" ezekben a hetekben az őszi vásár forga
tagától volt hangos. A hagyományos Jelszó jegyében: "Kelet és Nyugat békés 
kereskedelmi kapcsolataiért!" igazi nemzetközi és baráti légkör alakult ki,
A vásáron úgyszólván csak külföldiek nézelődtek, a belvárosi utcák és üzle
tek, este a szórakozóhelyek is velük voltak tele. Azaz mégsem: a "Csárdás" 
nevű magyar vendéglő zsúfolva volt telitorokkal éneklő németekkel, - mi kény
telenek voltunk megelégedni a "Ring Café" nemzetközi légkörével és borsos é- 
raival. A vásár megszervezése egyébként mintaszerű: az idegent azonnal "fel- 
fegyverzik" prospektusokkal és térképpel, lehetetlen eltévedni vagy valamit 
is kihagyni a látnivalókból. Természetesen Lipcsében is vannak "kötelező" 
látnivalók, a vásáron kivül is: az ember elszédül, amig a 91 m. magas Völ- 
kersohlaohtdenkmal tetejére feljut s másodszor szédül el, amikor a hatalmas 
gránit-kolosszust diszitő szobrok méreteiről értesül. Felejthetetlen élmény 
a Thomaskirche-ben a Tamás-kórus hangversenye és nagyszerű az Aida előadása 
az 1960-ban elkészült ragyogó belső berendezésű operaházban. Illik még sört 
inni az "Auerbaohs-Keller"-ben, mely 1530 óta működik azon a helyen s meg
csodálni a renaissance-kori városházét és a régi kereskedő-házakat a belvá
rosban, már ami megmaradt belőlük. (Lipcse negyedrészében elpusztult a má
sodik világháborúban).

HARZ-HEGYSEG - A közópnéníet hegység legészakibb része, nem túlságosan 
magas,legmagasabb pontja 1142 m. A természet munkája festőién szép részeket, 
vadregényes csúcsokat hozott itt létre, ilyen pl. a hires "Hexentanzplatz", 
ahol a hatalmas gránit-lapok valóban úgy koronázzák a hegytetőt, mint ember- 
feletti lények (boszorkányok?) tánoparkettja. Itt van a nevezetes "Harzer 
Bergtheater", csak nappali fénynél játszó szabadtéri színpad a hegycsúcson, 
közvetlenül a szakadék szélén. A színpad természetes környezet: fók, bokrok, 
sziklák s mögötte végtelenbe vesző kilátás a hegyekre és völgyekre. Sajnos, 
osak egy Offenbaoh-operettet sikerült itt "kifogni", - azt mondják, a "Teli 
Vilmos" vagy a "Szent-Ivánéji álom" csodálatosan szép ebben a környezetben.
A Harz-hegységben, mint mindenütt Németországban múlt és Jelen fonódik össze: 
jártunk az ősi város, Quedlinburg szűk, középkori utcáin, megcsodáltuk a vá
rat és környékét, melyet I. Henrik erősített meg a kalandozó magyarok ellen, 
(igy magyarázza az idegenvezető s bizonyára nem gondol arra, hogy a népes
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turistacsoportban egy "kalandozó magyar** is hallgatja, bár XX, századi, veszély
telenebb kiadásban) és láttuk a hatalmas, 415 m. hosszú és 106 m. magas völgy
záró gátat, (liappbodetalsperre) mely már az u j, szocialista Németország alko
tása,

KÖNYVTÁRAKRÓL - Deutsche Staatsbibliothek, Berlin. Hatalmas könyvtár, 
példás rend ás fegyelem mindenütt, akárcsak egy laboratóriumban. A katalógus
nál azonban már vitatkozunk: a katalogizálásnál a porosz instrukciók haszná
lata és a tizedes osztályozás elöl való elzárkózás a vita tárgya. A decimálist 
osak a műszaki dokumentációban használják, akaratlanul is elismerve ezzel an
nak hasznosságát a nemzetközi érintkezésben. - Universitátsbibllothek.Leipzig. 
A kollegák első kérdése: jártam-e már más német könyvtárban. Hogyne, mondom, 
a Deutsche BUcherei-ben, és a Deutsche Staatsbibliothek-ban. Nincsenek mege
légedve a válasszal, fejüket csóválják, miért van az, kérdik, hogy a külföl
diek mindig 03ök ezt a két könyvtárat nézik meg, az UB-re nem is gondolnak, 
talán én sem jöttem volna el, ha vendéglátó házigazdám nem éppen az UB dol
gozója volna.Büszkén mutatják az UB kincseit: jelentős papyrus-gyüjteményüket,} 

legszebb kódexeiket s 3000 ősnyomtatványukból néhány darabot: az egyikben 
Hess András budai krónikájára ismerek, a másik a 42 soros Biblia, a harmadik
nak pedig különösen örülök: Magyarországon eddig nem láttam sehol a "szegé
nyek bibliáját" (Biblia pauperum)> a Gutenberg előtti kor táblanyomatos nyom
daterméket .

KÖNYVTÁROSOKRÓL - Prof.Müller. az UB igazgatója. Rendkivül mozgékony, 
sokoldalú ember, azelőtt a minisztériumban működött, most néhány éve újra 
könyvtárat igazgat, nagy szervezőkészséggel és hallatlan aktivitással. Már 
valamennyi baráti államban járt, Magyarországon még nem. "Miért nem látogat 
el egyszer Budapestre?" - kérdem. "Mert még nem hivtak meg" - feleli azonnal 
és nevet. (Ezúton felhivom az erre illetékesek figyelmét.) 6 maga is végez 
tudományos munkát, büszkén mutatja legújabb felfedezését: Kopernikusz kor
szakalkotó müve, a "De orbium coelestium revolutionibus" (Nümberg, 1543)> 
melyet Kepler széljegyzeteit, helyenként az apró számitási hibákat ki is ja- 
vitva. Azután a mai könyvtári gyakorlatról beszélgetünk. Szóváteszem a német 
könyvtárakban a katalógus-oódulák elmaradt sokszorosítási teohnikájét. (Még 
mindég sok a kézírásos cédula, egyébként pedig csak Írógépet használnak.) 
Válaszában nem tulajdonit ennek túlzott jelentőséget s tartósabbnak, időt- 
állóbbnak Ítéli az Írógépeit, mint a sokszorosított cédulát. Majd a normák 
felől faggatom, érdekes, ezt minden magyar megkérdezi, válaszolja mosolyogva. 
Véleménye szerint a legjobb normarendszer a dolgozók tudatos munkafegyelme 
8 a könyvtári munka meggyugtatóan nem is normázható. (Tapasztalatom szerint 
a nemet könyvtárakban nincs is baj a munkafegyelemmel, azt hiszem, tanulhat
nánk tőlük. Igaz viszont, hogy amikor a kollégáktól a könyvek átfutási ideje 
után érdeklődöm, nevetve tiltakoznak, hogy osak ezt az egyet ne kérdezzem!
Végül hosszas tanakodás után megmondták az átlag-időt, de ezt vendéglátóim 
iránti udvariasságból nem Írhatom ide ki.) - Prof.Fleischhak. a Deutsche 
Büoherei volt igazgatója. - Két evvel ezelőtt vonult nyugalomba, lakására
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vagyunk hivatalosak egy oscsze kávára. A fogadtatás rendkívül szívélyes, 
Fleisohhak professzorban ás feleségében két igen aktiv,.fáradhatatlan szel
lemmel ismerkedem meg. (A professzor felesége is irodalmi munkásságot fejt ki, 
most éppen egy antológiát szerkeszt.) Fleisohliak professzor viszi a szót, sze
ret mesélni s csakhamar kedvenc területénél vagyunk: a német könyvkiadás,könyv
kereskedelem s az egységes német nemzeti bibliográfia, amelyért annyit küzdött 
a kettészakított Németországban és amely mégsem valósulhatott meg. Pleischhak 
professzorban a széleskörű gyakorlati tapasztalat párosul a magasfoku elméleti 
felkészültséggel. 6 maga büszkén meséli, hogy a könyvesbolt pultja mellől e- 
melkedett a német nemzeti könyvtár igazgatói székéig. Pár nappal később az 
UB által, a vasár alkalmával rendezett esti fogadáson látom,ő a társaság egyik 
középpontja; nyugati kiadók képviselőivel tárgyal, értékeli és vezeti a vásár 
könyvkiállitási részéről folyó vitát,

AMI KIMARADT. - Még sok mindenről lehetne Írni, a mesés thüringiai er
dőkről, Erfurtról, a dóm és a virágok városáról, Wittenbergről, ahol minden 
kő a reformációról emlékezik, Bernburgról, erről a tipikus német kisvárosról, 
ódon kastéllyal és modern nagyiparral, Berlinről és Potsdamról, ahol mér a 
tegnapból is történelem lett s Nagy Frigyes kastélya mellett már azt a palo
tát is iü íj ogat J ak, ahol a potsdami szerződőst megkötötték, berlini fiatalok
ról, akik magabiztosan tanulnak és dolgoznak s nyoma sincs bennük a "front
város” hangulatnak, - minderről lehetne még Írni. De végezetül csak egyrőli

HÍRÜNK A VILÁGBAN - Ha sematikusan akarnék eljárni, három csoportba osz
tanám a nemeteket. Egy részük 1945 előtt Járt Magyarországon, legtöbbjük mint 
katona s ehhez képest emléke-ik ha nem is nagyon rosszak, de Jórészt hamisak 
s a front borzalmai nagyrészt elmosták ezeket is. Egy másik részük 45-után, 
főleg az elmúlt években Járt Magyarországon, a legnagyobb elismeréssel és 
elragadtatással beszél rólunk, a legtöbbjük újra szívesen ellátogatna hozzánk* 
A harmadik rész - s természetesen ezek vannak a legtöbben - még sohasem Járt 
Magyarországon s még tele van hamis illúziókkal hazánkat illetően. Hányszor 
kellett bizonygatnom, hogy’ nem vagyunk forróvérű déli nép, akik örökké csár
dást táncolnak, hogy a puszta mér nem olyan puszta, hanem öntözéses rizster
mesztés van rajta és nagyüzemi állattartás, hogy Magyarországnak nemcsak pap
rika-kivitele van, hanem pl. Jelentős gyógyszerexportja is, hogy bár a magyar 
nyelv keleti nyelv, mégsem szláv nyelv, stb.,stb. Rendben van, felelték, de 
honnan tudják ők ezt? Kevés a Magyarországról szóló könyv, cikk, útleírás, 
színes beszámoló, kép, film és rádióműsor, - néhány útikalauz még nem tesz cso
dát. és szeretnének Magyarországra jönni, minél többen, nemosak utazási irodá
kon keresztül, hanem vendégként, vagy cserébe. Miért nem valósítják meg pél
dául nagyobb arányokban a könyvtárosok cseréjét? Prof. Müller szerint a liposei 
UB-ben magyar könyvtárosok evekre el lennének látva munkával, a magyar anyag 
feldolgozásánál. Sok kérdés, amire természetesen nem vagyok illetékes válaszol
ni, de elmondtam őket, hátha hasznukat veszik egyszer. [SOMKUTI GABRIELLA]
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SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK
------------- facfcfcicí ---- "

SZAKSZERVEZETI JBGjl FŐKÖNYVEINKBŐL

A Szakszervezeti Bizottság szept, 17-1 ülésében megtárgyalta ás elfogad
ta az SzB szeptember-december időszaki munkatervét, valamint a Budapesti El
nökségnek az oktatással és az egászségvódelemmel kapcsolatosan kiadott körle
veleit .

Társadalombiztosítási Tanácsunk ülései; Szept. 5-i ülés - A beérkezett 
keresek alapján 3 dolgozónak 100-100 Et tanulmányi segélyt, 1 dolgozónak 300 
Et munkaadói segélyt és 2 dolgozónak 400-400 Et rendkívüli szakszervezeti se
gélyt szavaztak meg. Az ülésen eldöntött üdülési beutalásokról "Üdülések" o. 
rovatunkban adunk tájékoztatást. Megtárgyalta a Tanács a Budapesti Elnökség
nek a szakszervezeti bizottságok egészségügyi tevékenységével kapcsolatos ha
tározatét és azzal kapcsolatosan Javaslatot készítettek az SzB részére.

UJ albizottság alakult a TÁRSAD ABOMBIZTOSITÁSI TANÁCSBAN

A SzOT titkárságának az üzemi kifizetőhelyek társadalmi ellenőrzésére vo
natkozó határozata és a Budapesti Elnökség kijelölése alapján kifizetőhely- 
ellenőrző albizottságot létesítettünk, mely szervezetileg és irányítás szem
pontjából a TT hatáskörébe tartozik. Tagjai: Kemény István, Mérey Róbertné 
és Pécsi Arpádné.

E most alakult albizottság munkája több szempontból is Jelentős. Munká
jával szélesíti a társadalmi munka területét, ugyanakkor lehetővé teszi azt 
hogy a társadalombiztosítási ügyek intézését ne csupán a gazdasági és ügyvi
teli apparátus, hanem rajtuk keresztül magiak a dolgozók is ellenőrizhessék.

MONDJUK EL ÉSZREVÉTELEINKET
A Magyar Televízió a közelmúltban ankétot hivott össze, melyen a budapes

ti intézmények és vállalatok mintegy húsz képviselője a rejxvény- és vetélke- dőmüsorokkal kapcsolatos problémákat vitatta meg. Ezen az ankéton, - melyen 
könyvtárunk képviseletében alulírott is részt vett - élénk vita alakult ki a 
Játékok típusaival, a játékvezető személyével, a zsűri szerepével és a Jutal
mazás kérdésével kapcsolatban. A Javaslatok a közönség igényeit tükröztek a 
legszélesebb skálán, a lepényevéstől - a szupermüveitek osucsvetélkedőjéig.

A TV képviselői szerint az ankéton elhangzottak nagy segítséget jelente
nek a műsorok színvonalának emeléséhez,— igyaz ankétot rövidesen megismétlik Ezért kérjük olvasóinkat, hogy a televízióval kapcsolatos kritikáikat, Javas
lataikat juttassák el HEGEDŰS KÁROLXHOZ (Hirlaptár. Tel. Főép. 20.) hogy a kö
vetkező ankéton ásóknak hangot adhasson.
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M_u_n_k_a_t_e_r_y 
1962. szeptember-december

Az Országos Széchényi Könyvtár Szakszervezeti Bizottsága 1962.évi szép* 
tember 17-i ülésében megtárgyalta az alapszervezet előtt állő feladatokat és 
az SzB teendőit fenti időszakra az alábbiakban határozta meg:

1 FELADATOK A KÖNYVTÁRI MUNKA SEGITBSE VONALÁN

Alapvető feladatnak tekintjük könyvtárunk 1962. évi munkatervében fog
laltak végrehajtásának segítését és az arra való mozgósítást, hogy könyvtárunk 
dolgozói szakmai feladataikat minél gondosabban, kezdeményezőbben és eredmé
nyesebben végezzék el. E cél elérését az alábbiak szerint kell biztosítani!

1.1 A Budapesti Elnökség körlevele alapján tájékoztatnunk kell könyvtá
runk dolgozóit a tudományos könyvtárakban kialaki tható "szooialista könyvtá
ri munkakollektiva-moagalom” általános elveiről és segítséget kell nyújtani
a dolgozók egyes osoportJainak azokon az osztályokon, ahol a mozgalomhoz csat
lakozni kívánnak és ahol a mozgalom kialakításának feltételei biztosítva vannak. 
Felelős. Titkár. Határidő: szépe.-tői folyamatosan.

1.2 A munkamozgalmi (szakmai) munkabizottság feladatai (Felelős: dr.
Borsa Gedeon):

1.21 Minden hónap második hetében (Írásban előre kiadott tézisek alap
ján) szakmai vitát kell rendezni olyan kérdésekről, amelyek könyvtárunk Je
len v. perspektivikus feladataiból adódnak. Határidő: okt-től kezdve folya
matosan.

1.22 Rendszeresen el kell bírálni az intézet újítási előadójához beér
kezett és általa előterjesztett újításokat. Határidő: Folyamatosan.

1.23 össze kell gyűjteni és a Kollégium részére előterjesztés formájá
ban (észrevételek,javaslatok) fel kell dolgozni az intézeti továbbképzés ez 
évi tapasztalatait. Határidő: deo.31.

1.24 A könyvtár 1963.évi munkatervének kialakítására összehívandó osz
tályértekezletek tapasztalatainak összegezésével aktiva-értekezleten kell meg
tárgyalni a köryvtár munkájának legfontosabb kérdéseit. Az aktivaértekezlet 
Javaslatait előterjesztés formájában kell továbbítani a könyvtár kollégiumá
hoz . Határidő: deo. folyamán.

1.3 Szakszervezetünk Budapesti Elnökségének kijelölése alapján a buda
pesti tudományos könyvtárak szakszervezeti bizottságai részére beszámolót
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(tapasztalat átadási Jelleggel) kell készíteni arról, hogy miképpen segíti 
könyvtárunkban az SzB az intézmény szakmai munkáját, felelőst Titkár. Határ
idő: okt. folyamán.

2 FELADATOK A DOLGOZÓK ÉlET-iiSS MUKI-AgöRÜUflájYECTEK JAVÍTÁSA V0HA1ÁH

2.1 Bár-ás munkaiig (Felelős: Mllhoffer Alajos)

A f.óvi máj.1-1 hatállyal végrehajtott bérrendezés könyvtárunkban 
felszámolta az éveken keresztül nyugtalanító bérfeszültségeket és a bérezés 
terén egy általában kielégíti helyzetet teremtett. Ennek fenntartása és ja
vítása folyamatos feladat kell legyen. Ennek érdekébens

2.11 A bizalmiak utján és egyéb módon a) figyelemmel kell kísérni as 
újonnan alkalmazott dolgozók bérezésének kihatását az általános bérhelyzetre; 
b) számba kell venni azokat a dolgozókat, akiknek esetében a bérrendezés osak 
megközelítően jelentett megoldást és alkalmanként konkrét javaslatot kell ten
ni azok megoldására. Határidői folyamatosan*

2.12 Kezdeményezően kell arra törekedni, hogy a dolgozók jutalmazásá
nak (pénzjutalmazás, rendkívüli előléptetés)olyan rendszere alakuljon ki 
könyvtárunkban, mely az eddigieknél célszerűbben ösztönzi dolgozóinkat a jobb 
munkára és a nagyobb eredmények elérésére. Ennek 1963-ra tervezhető megoldá
sára (külső aktívák bevonáséval) javaslatot kell készíteni as Intézetvezetés 
részére. Határidői dec. 17.

2.13 Biztosítani kell a könyvtár túlóra-keretének a Munka Törvényköny
vében előírtak szerinti felhasználását, részint az alkalmankénti hozzájárulá
sok körültekintő mérlegelésével, részint a túlóra-kifizetések rendszeres el
lenőrzésével. Határidős folyamatosan.

2.2 Munkásvédelem, egészségügy

A SzOT 1957.deo.21-1 és a X.Teljes Olás határozatainak megfelelően 
fokoznunk kell a dolgozók egészségéért, testi épségéért folytatott munkánkat. 
Ennek érdekében!

2.21 A Közalkalmazottak Szakszervezete által kiadott munkavédelmi út
mutató ("A könyvtári,levéltári és múzeumi dolgozók egészségügyi és munkásvé
delmi útmutatóJa" 1962.) alapján fel kell merni könyvtárunk jelenlegi munkás
védelmi és egészségügyi helyzetét és az anyagi s egyéb lehetőségek helyes mér
legelés ével Javaslatot kell készíteni a fennálló hiányosságok folyamatos fel
számolására. Felelőst dr.Vizkelety András. Határidőt okt. folyamán.

2.22 A könyvtár dolgozói részére tüdőszürő-vizsgálatot kell biztosítani.
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Részfelelőst Pozsony Endróné. Határidő: nov. folyamén.

2.23 Könyvtárunk nődolgozői részére (lehetőleg filmvetítéssel) szakor
vosi előadást kell rendezni a rákos megbetegedésekről és a rendszeres rákszű
résen valő résztvótel szükségességéről. Részfelelős: Pozsony Endréné. Határ
időt nov. folyamán.

2.3 Szociálpolitika (Felelős: Gordon Miklósnó)

2.31 A Társadalombiztosítási Tanács munkája során a bizalmiak bevonásá
val a) a beérkezett munkaadói és szakszervezeti segélykérelmeket el kell bí
rálni [részfelelős: Deli Györgynél; b) a huzamosabb időn keresztül betegál
lományban levők rendszeres meglátogatásáról gondoskodni kell és szükség ese
tén problémáik megoldásához segítséget kell nyújtani. Határidőt folyamatosan.

2.33 Az üzemi étkeztetés ellenőrzésében fokozott gondot kell fordítani 
az előirt Uzemétkeztetésl és egészségügyi intézkedések betartására. Az étkezd* 
kulturáltságát saját anyagi eszközeink felhasználásával is biztosítani kell. 
Ennek elősegítésére a munkásellátési felelős vezetésével 3 tagú étkezdei-bi- 
zottságet kell szervezni, [részfelelős Burlán Ignáoné]. Határidő: folyamato
san.

2.34 Biztosítani kell a 25 és 40 éves szolgálati Jubileumi jutalmaknak 
a szakszervezeti csoportok baráti közösségében történő ünnepélyes átadását 
[részfelelőst Kerekes Lőrinené], valamint a könyvtár nyugdíjasaival való rend
szeres foglalkozást [rószfelelőst Mérey Róbertnál.

2.33 A könyvtár személyi állományának sajátos adottságaira tekintettel 
a TT-nek tájékozódnia és a lehetőségeknek megfelelően lépéseket kell tennie 
egy nyugdíjelőkészítő albizottság, valamint a könyvtáron belüli SzTK-rendelés 
megszervezésére. Határidőt dec. 31.

3 FELADATOK A POLITIKAI FELVTLÁGO SíTó,KÜLTÜRÁLI3 É3 TESTHEVELÉSI
MOHKA TERÜLETÉN

3.1 Politikai felvilágosító munka

Szakszervezetünk politikai munkájának abból kell kiindulnia, hogy 
könyvtárunk feladatait csak úgy tudja betölteni, ha dolgozói szalmái ismere
teiket megfelelő marxista-leninista tudással párosítva növelik és alkalmaz
zák. Ezért a politikai munkának arra kell irányulnia, hogy segítse dolgozóinkat 
a marxista-leninista ismeretek elsajátításában, Pártunk és Kormányunk 
határozatainak megismerésében, amelyek politikai, gazdasági és kulturális 
vonalon országunk és azon belül könyvtárunk feladatait folyamatosan megszabják.
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Végrehajtásáért; felelős az SzB minden tagja,

3#H A Magyar Szooialista Munkáspárt VIII .kongresszusa téziseinek is
mertetését és megtárgyalását könyvtárunkban a pártszervezet szervezi és 
irányítja. E feladat végrehajtásában szakszervezetünk a pártszervezet prog
ramja szerint vesz részt. Végrehajtásáért felelős: Titkár.

3#12 A SzOT elnökségének 1962.ápr.8-i határozata alapvető társadalmi 
feladatként Jelölte meg a szakszervezeti mozgalomban a politikai oktatás meg
szervezését. E határozat alapján a Budapesti Elnökséggel egyetértve tagságunk 
részére az ideológiai oktatás alábbi formáiban való részvételt tesszük lehe
tővé! a) A Budapesti Elnökség által szervezett könyvtárosi szakszervezeti 
akadémiára, önként Jelentkezés alapján 40 olyan dolgozó jelentkezését kíván
juk biztosítani, akik más szervezett oktatásban nem vesznek részt. Felelős: 
Titkár. Határidő: szept. folyamán, b) Azok száméra, akik politikai továbbkép
zésüket a könyvtáron belül kívánják megoldani és más szervezett oktatásban 
nem vesznek részt, önként Jelentkezés alapján politikai iskolát szervezünk. 
Felelős: Vadász Ferencné. Határidő: okt-tol folyamatosan.

3*13 A szakszervezeti bizalmiak politikai nevelésének biztosítására 
havonként 1 alkalommal (részint az összbizalmi értekezletek keretén belül, 
részint azon kívül) politikai tájékoztatókat, előadásokat és megbeszéléseket 
szervezünk. Felelős: Vadász Ferencné. Határidői okt-től folyamatosan.

3#14 •Szocialista könyvtári munkakollektiva-mozgalom" Ld„ a Munkaterv 
1.1 pontjában.

3#2 Kulturális munka

3.21 összrendezvények: a) Nov.6-án a Hagy Októberi Szooialista Forra
dalom évfordulója alkalmából az MSzMP és KISz szervezetekkel együttesen, klub
rendezvény keretében, irodalmi és művészi műsorral ünnepi-estet kell rendez
ni. Felelősi Hoffer Rezsőné és Vargha Balázs, b) Deo. 15-én könyvtárunk dol
gozói gyermekeinek részére műsoros fenyőfa-ünnepséget rendezünk. Felelős: 
Gordon Miklósné és Komjáthy Miklósné.

3.22 Az eddig kialakított keretek fenntartásával tovább kell folytatni 
a szakszervezeti könyvtár Ireszfelelősök: Krause Eta-Somfaithy Gabriella-Vén 
Tibornál és a közönségszervezés munkáját Ireszfelelősök: Jenik Győzőné-Ráduly 
Márta].

3.23 A szakszervezeti könyvtár statisztikai mutatószámainak, továbbá az 
Olvasószolgálat házi kölcsönzési adatainak felhasználásával meg kell vizsgál
ni a szakszervezeti könyvtár folyó évi Jan-szept.időszakban végzett munkáját
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ée arról tájékoztató (ész revet elek , Javaslatok) jelentest kell készíteni a 
könyvtár kollégiuma részére. Felelős: Vargha Balázs és Somkuthy Gabriella. 
Határidő: okt. 31.

3#3 Sportmunka - A testnevelés előmozdítására irányuló munka keretében 
- külön program összeállításával - elsősorban az eddig kialakított röplabda, 
asztalitenisz és turista-csoportok munkájának rendszeressé tételére és meg
erősítésére kell figyelmet fordítani. Felelős: Csép Attila. Határidői folya
matosan.

4 FELADATOK A VEZETÉS SZÍNVONALÁNAK EMELÉSE ÉS A SZAKSZERVEZETI
ÉLET ERŐSÍTÉSE TERÉH

4#1 A Szakszervezeti Bizottság munkájával kapósolatosant

4.11 Az SzB9 valamint a munkabizottságok üléseit szükség szerint, de 
havonként legalább 1 alkalommal meg kell tartani. Felelős: Hoffer Rezeöné 
és a munkabizottságok vezetői. Határidő: folyamatosan.

4*12 Az SzB üléseit az alábbi ütemezés és napirend alapján kell meg- 
tartanii Szept. 17-én a) Az SzB 1962.azeptember-deoember időszaki munkater
ve (ea.Titkár), b) Tájékoztatás a Budapesti Elnökség egyes intézkedéseiről, 
(ea. Hoffer Rezsőné és Vadász Ferenoné). Okt. 22-én A * szocialista munkakol- 
lektiva-mozgalom" tapasztalatai könyvtárunkban (ea.Titkár), Nov,19-én a)
A szakszervezeti könyvtár Jan-szept.időszaki munkájának felülvizsgálatáról 
(ea#Vargha Balázs), b) A novemberi taggyűlés előkészítésével kaposolatos 
teendők (ea.Titkár). Dec, 17-én a) Javaslat a dolgozók jutalmazása uj rend
szerének kialakítására (ea. Milhoffer Alajos), b) Az 1963. évi költségvetés 
tervezete (ea.Belencslk Lajos) o) Az 1962. szept-dec.időszaki munkaterv 
végrehajtásáról (ea. Titkár)

4.13 A Szakszervezeti Bizottság munkájáról taggyűlésen be kell számol
ni. Felelős: Titkár. Határidő: nov# folyamán#

4.2 A bizalmiak munkájával kapcsolatosan:

4#21 Biztosítani kell, hogy a szakszervezeti bizalmiak mind nagyobb 
mértékben vegyenek részt csoportjuk (osztályuk) politikai,szakmai,személyi, 
gazdasági és kulturális kérdéseinek megtárgyalásában. Felelős: Hoffer Re- 
zsőné# Határidő: folyamatoséul.

4,22 Rendszeresen kell foglalkozni a bizalmiak tájékoztatásával. Szük
ség szerint, de minden SzB ülés után összbizalmi értekezletet kell tartani#
A szakszervezeti bizalmiak minden összbizalmi értekezlet anyagát beszéljék meg
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osoportjaikkal. Felelős: Hoffer Rezsőné és a vezető bizalmiak. Határidő: fo
lyamatosan.

4.23 Bizalmiak továbbképzése. Ld. a Munkaterv 3#13 pontjában foglaltakat.

4.3 "OSzK Híradó"

4.31 Az "OSzK Híradó"-t havonként 1 alkalommal, számonként 24 lap ter
jedelemmel, 400 példányban kell megjelentetni. A párt, KISz és szakszerveze
ti munka kérdéseinek ismertetése mellett továbbra is biztosítani kell, hogy
a lap átfogó képet nyújtson könyvtárunk egészének munkájáról. Felelős: Titkár 
és a szerkesztő-bizottság. Határidő: havonként.

4.32 Az "OSzK Híradó" szerkesztő-bizottságát egyrészt a lap folyamatos 
kiadásának biztosítására, másrészt a szerkesztői munka kollektivabbá tételé
re újjá kell szervezni. Felelős: Titkár. Határidő: szept. folyamán.

4.4 Gazdasági munka

4.41 Biztosítani kell a tagdijbélyegek határidőre történő igénylését, 
az esedékes tagdijak beszedését és nyilvántartását. Felelős: Belenosik La
jos és Kerekes Lőrinonó. Határidő: folyamatosan.

4.42 Az SzB gazdasági munkáját és pénztárát havonként rendszeresen 
felül kell vizsgálni és arról a Budapesti Elnökségnek Jelentést kell készí
teni. Felelősi Titkár és dr. Hernédy Dénes. Határidő: minden hónap utolsó 
napján.

4.3 A SzOT vonatkozó határozata alapján végre kell hajtani a szakszer
vezeti tagkönyvek cseréjét, valamint az azzal kaposolatos ellenőrző és elő
készítő munkát. Felelős: Hoffer Rezsőné és Kerekes Lőrinoné. Határidő: A 
Budapesti Elnökség intézkedése szerint.

Kiadja az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MSZMP SZERVEZETŰ ÉS SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGA. Megjelenik havonként, Felelős kiadó: HORVÁTH VIKTOR. Szerkesztő bízott 
ság: BÁNLAKI ÉVA, GOMBOCZ ISTVÁN, HANKISS ELEMER, HORVÁTH VIKTOR [szerkesztő], 
SZÖOS ILONA, VADÁSZ FERENCNÉ. Országos Széchényi Könyvtár Budapest VIII.Muzeum 
utoa 3. házi soksz. Lapzárta 1962.szept.22. Megjelenik 400 példányban. Nyt.szám: 
236/1962.






