
HIR ADÓ
Il.évf,3.szám. l?59»február 1.

-1 SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉNEK ANYAGÁBÓL*

Szakszervezeti Bizottságunk FEBR,3-án soronkivüli ülést tartott, 
melyen az alábbi kérdéseket tárgyalta meg:
Az SZB munkatervének megfeleljen.szakmai munkabizottsága előtérjészté aében megtárgyalta KÖNYVTÁRUNK MUNKAFEGYELMÉNEK KÉRDÉSÉT és azzal 
kaposolatosan határozatot hozott .A HATÁROZATOT.MINT'AZ SZB JAVASLA
TÁT az Intézetvezetésael egyetértésben a FBBR.5—i összevont KRLLÉ- 
GITJMI ÉS OSZTÁLYVEZETŐI ÉRTEKEZLET ELÉ TERJESZTETTE .Aa SZB határoza
tát lapunk kővetkező számában ismertetjük.
Az SZB tudomásul vette annak bejelentését.hogy KOVÁCS JÓZSEF szak
szervezeti bizottsági tag f» évi' ifebr* 1-i hatállyal- könyvtárunk zir
ci müemlékkönyvtárának vezetésére nyert megbizatást.Az SZB a Budapes
ti Bizottsággal történt előzetes megbeszélés alapján úgy határozott, 
hegy a megüresedett SZB-tagsági helyeket nem tölti hé.Kováos József 
eddigi munkájának pótlására KULTURÁLIS MUNKABIZOTTSÁG' VEZETÉSÉVEL 
DÁNIEL CYÖRGY-öt BÍZTA MEG.
Megtárgyalta a SZB a f, évi jan,l**vel megüresedett szakszervezeti bi
zalmi és helyettes-bizalmi helyek- betöltésének kérdését.Ezzel kaposo— 
latosan úgy határozott.hogy az egyes osztályoknál az áthelyezett,v« 
nyugdíjazott bizalmiak helyét.valamint & Könyvtártudományi ée Módszer
tani Központ újonnan létesített osztályain A BIZALMI HELYEKET SZAKSZER
VEZETI CSOPORTONKÉNT TARTOTT VÁLASZTÁSOK UTJÁN KELL BETÖLTENI.
Ezzel-egyidejűleg az eddigi TÉRJtÉFTÁR^KÖNYVHIGIÉNlAI 'LABORATÓRIUM- 
SOKSZOROSITŐ SZAKSZERVEZETI CSOPORTOT MEGSZÜNTETTE ás e kis létszá
mú, munkahelyeket funkcióiknak megfelelően A- KÖVETKEZŐ SZAKSZERVEZETI 
CSOPORTOKHOZ OSZTOTTA BE*Színháztörténeti Osztály-Kisnyomtatvány- tár-TÉRKÉPTÁRt Médszertani Központ [Dokumentáoiés OsztályJ-SGKSZOKD- 
SITÓ;Kázirattár-Régi és Ritka Nyomtatványok-Téra-KÖNYVHIGIÉNIAI LA- 
BORATÓRIUM,A bizalmiak megválasztását előkészítő és a' szakszervezeti 
osoportértgkezleteket levezető SZB tagokat kijelölték.

A_SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG FELHÍVÁSA I

Lapunk e száméhoz mellékeljük az SZB 1?59. JAN-JÜN. IDŐSZAKI MUNKATERVÉT,
E munkatervet és az SZB múlt évi beszámolóját e hó közepénkkésőbb megha
tározandó időben TAGGYŰLÉSEN tervezzük megtárgyalnia
KÉRJÜK SZAKSZERVEZETI TAGJAINKAT,HQGY TANULMÁNYOZZÁK ÁT A MUNKATERVET 

ÉS ÉSZREVÉTELEIKKEL,JAVASLATAIKKAL BIZTOSÍTSÁK TAGGYŰLÉSÜNK EREDMÉNYES
SÉGÉT.



A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG- 4C.ÉVFORDULÓJÁNAK MEGÜNNEPLÉSÉRE KÉSZÜLÜNK.

A Tanáosköztársaság 40, évfordulójának előkészületei már hetek éta 
folynak könyvtAriinkban.Az évforduló megünneplését előkészítő bizott
ság. tájékoztatása szerint könyvtárunk ünnepi munkája több vonalú lesz,

I, A KÖNYVTÁRI MUNKA területén a márc,21-től aug# 2—ig terjedő ün
nepi időszakban az állományunkban levő gazdag tanáosköztársaság! 
anyagit egybegyüjtötten bocsájtja könyvtárunk -az olvasók rendel- 
kezésére.Ez anyaghoz a TÁJÉKOZTATÓ OSZTÁLY külön katalógust ké
szít.
KÖNYVTÁRUNK ÁLLOMÁNYÁBÓL a duplumpéldányokát és a KÖNYVELOSZTÓ 

FÖLÖS PÉLDÁNY—RAKTÁRÁBÓL a*tanáosköztársaságl kiadványokat más 
.könyvtárak rendelkezésére botJ'sájtjúk.

II, A MÓDSZERTANI MUNKA területén KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ÉS MÓDSZERTANI 
KÖZPONTUNK az elmúlt év nov,2ö-á óta’ folytatja előkészítő munká
ját .Az elmúlt év novemberében' körlevelet, bocsájtóttak.ki.melyben 
felhívták a közművelődési könyvtárak figyelmét.az ünnepi időszak
ra" és azon belül a KMP megalakulása évfordulójának megünneplésé
re. ESEMÉNYNAPTÁRT készítettek"és, felhívták a könyvtárakat a Ta
nácsköztársaság nyomtatott és" egyéb dokumentumainak helyi gyűj
tésére,Az ünnepi időszak:egyik fontos állomásának,a SZOVJET-MA— 
GYÁR BARÁTSÁG HÓNAPJÁNAK és. a SZOVJET KÖNYV'ÜNNEPI'HETÉNEK elő
készítéséhez 14 oldalas-útmutatót küldtek ki* a könyvtáraknak. 
Ezeket az útmutatókat' a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár is átvette 
.fiókhálózata .részére, A kiállítások elősegítésére 17 öroszra for
dított magyar könyy oimlapképét kü^éték meg a könyrtáraknak.E hó 
közepére egy kb.25 oldalas ÚTMUTATÓT küldenek ki a könyvtáraknak, 
melyhez mellékelik a TANÁCSKÖ5TÁR SASÁGRA VONATKOZÓ ^SZÉPIRODALMI 
ÉS EGYÉB MÜVEK BIBLIOGRÁFIÁJÁT .iflelyet a .Szabó .Ervin Könyvtár ál- 
lit össze.továbbá 50-50 DB.erédétí röplap után.,készült FACSIMI- 
LÉT'a könyvtárak kiállításaihoz,Könyvtárunk fotólaboratóriuma 
utján FOTÓMÁSOLATOKAT készíttetnek a könyvtára^ által igényelt 
taná6sköztársasági kiadványokról,

III. ÜNNEPI KIADVÁNYOKKÉNT könyvtárunk gondozásában a következő bib
liográfiák kiadását .vette tervfce. könyvtárunk! A TANÁCSKÖZTÁRSA
SÁG'GRAFIKUS PLAKÁTJAINAK BIBLIOGRÁFIÁJA [Munkácsy Piroska] ,a ^ 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárraí közös kiadásban A TANÁCSKÖZTÁR
SASÁG APRÓNYOMTATVANYAI I Munkác'sy Piroska-Ti szai Andor ]é s a TA
NÁCSKÖZTÁRSASÁG' KÜLFÖLDI" .SAJTÓJA ÉS IRODALMA [Wendelin Lídia],

. IV., Máro,21—én nyitja meg könyvtárunk ;TANÁCSKÖZTÁRÍÍASÁGI KI ÁLLÍTÁ
SÁT, A tervezett kiállítás :c.élja a Nemzeti Múzeumban mögnyiló or
szágos kiállítás kiegészítése ^'^.állitásunk 9 tárlóban és 7 tab
lóval a Tanáosköztársaság..kultúrpolitikai munkáját.kívánja doku- 

,mentálni.A kiállítást XERESZTURY DEZSŐ irányításával rendezik*
•V, Az Ünnepi időszakot a TANÁCSKÖZTÁRSASÁG 40. ÉVFORDULÓJA • alkalma- 

bél,az MSZMP. SZERVEZET,A S-ZAKSZSRVEZET és INTÉZETVEZETÉSÜNK rende
zésében tartandó ÜNNEPI KLUBEST nyitja meg.
Reméljük,hegy könyvtárunk méltó módon vesz részt a Tanácsköztár
saság 40• éves évfordulójának .ünnepségeiben^



KÖNYVTÁRUNK ÉVKÖNYVE*

Könyvtárunk életének örvendetes eseménye „hogy régóta tervezett és várt 
évkönyvünk az elmúlt, napokban megjelenttAz évkönyv nemcsak értékes tartal
mánál,hanem ízléses külső kiállításánál és illusztrációs anyagánál fogva 
is könyvtártudományi irodalmunk gazdagodását jelenti,

A tudományos intézmények által kiadott évkönyvek alapvető célja az 
intézmény életének^működésének.szellemének tükrözéserE szemponttól vizs-r 
gálva. évkönyvünket.annak tükrében is ezt keressük,

•V,WALBARFEL ESZTER:"Az Országos Széohényi Könyvtár a felszabadulás 
óta* 1945-1957" o,bevezető tanulmányában helyesen világítja meg könyvtá
runk fejlődését,uj funkcióit,nemzeti jelentőségének kibontakozását.könyv-' 
tárunknak a.szooializmus építésében betöltött szerepét és jövendő távla
tait^ bevezető tanulmányhoz kapcsolva a Hirlaptár fejlődésével és működésével [DEZSÉKYI BÉLA]Kézirattár állományának újabb gyarapodásával • 
[Ji-HAJDTJ HELGA],az OSZK külföldi kapcsolataival [goIIBCCZ ISTVÁNj.az. .OSZK 
legszebb illumxnált olaszországi ősnyomtatványaival [SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉJ, 
az OSZK reformkorabeli könyvtári munkájával [v.WINDISCH ÉVA-] foglalkozó 
tanulmányokat kell omlitenünk0ígen hasznos szolgálatot tett az OSZK ki
adványait felölelő bibliográfia' összeállításában BÉ1LEY PÁL és WENBELIN 
LÍBIA, Értékes könyvtártani és könyvtörténeti tanulmányokkal gazdagítot
ták az évkönyvet BORSA GEBEON..HORÉNYT. MÁTYÁS #KERESZTÚRT DEZSŐ.K/KAY GYÖRGY 
KŐHALMI BÉLA' .NAQYBIÓSI GÉZÁKÉ .PAPP IVÁNNÉ.POZSONYI ERZSÉBET ,Be SZEMZŐ- PI
ROSKA .SZILÁGYI ERZSÉBET és VÉCSEY JENŐ.

Könyvtárunk munkatársainak^1945-1957*évi tudományos munkásságát .ismer
tető összeállitásből és az évkönyv tudományos értékű és azinvonalu,anyagá
ból egyaránt megállapíthatá.hogy a korábbi.években elianyhult tudományos 
munka ismét fellendült könyvtárunkban.Különös örömmel kell üdvözölnünk' 
fiatal könyvtárosaink tárgyszeretétről, elmélyedésről és kutatóérzékről 
tanúskodó tanulmányait.

Az évkönyv egészének szellemi arculatával kapcsolatban kéll még nehány 
észrevételt tennünk,Mostani évkönyvünk erősen történeti jéllegü.A 'jelen 
alapvető fontosságú kérdéseivel [pl.a nemzeti könyvtári feladatok.gyűj
tőkör ,módszertani kérdések.szocialísta könyvtárpolitika ^állománygyarapítási problémák,stb] foglalkozó tanulmányt csak nehányat találunk benne,
A remélhetőleg évkiesés nélkül sitra kerülő következő kötetektől mindenek
előtt az ergyoldalüság megszűnését .szellemi arculatuk sokrétű'gazdagodá
sát várjuk,Évkönyvünktől ugyanis nemosak a történeti értékek közkinoosé 
tételét.hanem a jelen égető kérdései megoldásának elősegítését is -várjuk. 
[VARGA SÁNDOR ERIGYES] - 1 ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE - 1957. 
Saerk,V,Waldapf el Eszter .-Budapest 1958 „402 p„

H i t e i n k
KÜLFÖLDI VENDÉGEK A TÉRKÉPTÁRBAN,,-Térképtárunk jelentős gyűjteményét nem 
egyszer keresik fel külföldi kutatók ietináshol nem található anyagokat \ 
kér esve. Legutóbb TABEUS BYBNAWSKI és MARIA KIÉL0 ZE'~ZK1--Z. i LE^oXa lengyel 
egyetemi tanárok találtak értékes segítségét Eiunkájükhöz.,
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UJABB SZERZEMÉNYEINK,- Értékes darabbal gyarapodott KÉZIRATTÁRUNK ez év 
első napjaiban:PETŐFI SÁNDORNAK egy kedvei barátjához,LUBY ZSIGMOND SZAT- 
MÁRMEGYEI FŐSZOLGABÍRÓHOZ INTÉZETT LEVELÉT vásároltuk meg^Ia már a legna
gyobb ritkaságok közé tarfozik.egy-egy eredeti Petőfi-kézirat felbukkaná
sa .annál több olyat hoznak be az eladók .amelyről kiderül .hogy csupán má
solati,
A most megvásárolt levelet Szatmáron.l847#au£» 7“én datálta Petőfinkét nap
pal azután.hogy Szendrey Júliát eljegyezte .Ehhez mérten a levél hangja ra
gyogó jókedvtől sugárzik.ime néhány mondat belőle:"A teens asszony pedig 
igen szépen köszönteti velem a baraczkot.Vagy is világosabban szólva:engem 
azélitott föl.hogy köszönjem meg helyette.a mit fölötte sajnál.hogy maga nem 
teheti.de nagyon el van foglalva a trónörökössel.kinek most van a szeren
csétlen szerenoséje,agyarat kapni.s jónak látja a születendő agyar tiszte
letére nagyszerű zenebonákat osinálni.Miilyen gyerekesek ezek a gyerekek! 
egy foggal is miilyen zajt ütnek,,.nekem Van valami harminozkettő vagy hány. 
és mégsem*kiabálok; "Ha férfi vagy légy férfi!" mondja a szent—Írás vagy 
tulajdonkép én, a mi különben mindegy.11
A levél szövege egyébként nyomtatásban többször megjelent.de a most készü- 
15 kritikai kiadás szerkesztői mégis nagy örömmel üdvözölték a levél erede
ti j ánek előkerülé sét,
KÜLFÖLDI TANULMÁNYÚIRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ A KÖTÉSZETBEN.-PAULINYI OSZKÁRN^, 
könyvkötő és restauráló részlegünk dolgozója az elmúlt év őszén kéthónapos 
tanulmányutján a PRÁGAI KLEMENTINUM restauráló műhelyében tanulmányozta a 
modem restaurálási és konzerválási ismereteket.Útjáról febr. 5-án számolt 
be munkatársainak és á meghívottaknak.
Beszámolt á poliamid-oldattal történő PAPIRSZILÁRDJTÁS1 -i,n. HIDROFOBIZÁLÓ 

ELJÁRÁSRÓL.mely elsősorban Hirlaptárunk anyagának konzerválásánál lesz hasz
nálható.Ismer tét te a PAtIHHASITÁSI.majd a PAPIRÖNTÉSI ELJÁRÁST.melynek al
kalmazásával régi hiányos' lapokat papiröntés utján lehet pótolni. A beszá
molót megbeszélés követte.

HÍREK SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNKBŐL

A DOLGOZÓK ÉRDEKÉBEN, A SZOT és a Belkereskedelmi Minisztérium megállapodá
sa alapján egyes.ma még nehezen kapható árukat.részben szervezett elosztás 
formájában.utalványos rendszerben hoznak forgalomba .Ezek az áruk:kombinált 
szekrények,két-és három ajtós szekrények.konyhagarniturák.rekamiék.villa- 
mos hűtőszekrények,tüzhelyek.kétlapos villanyfőzők.Az utalványok meghatá
rozott üzletben válthatók be.készpénzfizetés ellenében.A TÁRSADALOMBIZTOSÍ
TÁSI TANÁCS A KÖNYVTÁRUNKNAK JUTTATANDÓ UTALVÁNYOKRÓL A BIZALMIAK UTJÁN AD 
MAJD ÉRTESÍTÉST.
TJJ TAGOKKAL GYARAPODOTT SZAKSZERVEZETÜNK.Átigazolást nyertek alapazorve- 
zetünkhöz: BESSENYEI Andomé .KONCZ József .KATULA Györgyné .KURECZ Antalné ,
Dr, LÁZÁR Péter.SZILVÁS3Y Zoltánná.TÓTH Jánosné.Uj tagok: BOROS Tiborné . 
VENTURÁNÉ.HALASI Etelka.

Kiadja az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI' KÖNYVTÁR SZAKSZERVEZETI'BIZOTTSÁGA. 
Kiadásért az SZB elnöke felel.OSZK házi sokszorositás,



Melléklet 
az OSZK HÍRADÓ 3. számához

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGÁNAK 
1959.január-junius időszaki m u. n -k aterve

Az Országos Széchényi Könyvtár SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGA 1959.január hé 
17—én tartott ülésén megtárgyalta a szakszervezet előtt állé feladatokat 
és az SZB fenti időszakról széli munkatérvét az alábbiakban határozta megi

1, ÁLTALÁNOS CrliKITÖZÉSEK

Szakszervezetünk feladatait általánosságban a KÖZALKALMAZOTTAK SZAKSZER-* 
VEZETE BUDARESTI BIZOTTSÁGÁNAK az l$5í. I* félévi ezakezervezeti munkára 
vonatkozó IRÁNYELVEI határozzák meg.Ezen belül az MSZMP Közp,Bizottságának 
a munkásosztály helyzetével és a művelődési politikával kapcsolatos határo
zatai .a szakszervezetek XIX.kongresszusának határozataival kapcsolatos cél
kitűzések.továbbá a Közalkalmazottak Szakszervezete Közp. Vezetőségének az 
1958'.okt, 17-i. a politikai nevelőmunka fejlesztésével foglalkozó határo
zata.

II.1959.JANUÁR-JUNIUS IDŐSZAK MUNKA TERVE 

A | Feladatok a KÖNYVTÁRI SZAKMAI MUNKA területén.

Döntő feladatnak tekintjük könyvtárunkban a szakmái munka eredményes
ségének előmozdítását és ezen keresztül a hivatali munka segitését.Ezzel 
kaposolatosan a következőket kell végrehajtani!

1. Az 1959#év folyamán különös figyelmet kell fordítani könyvtá
runkban a MUNKAFEGYELEM MEGSZILÁRDÍTÁSÁRA és a HELYES MUNKAER
KÖLCS KIALAKITÁSÁRA.Hathatós segítséget kell nyújtanunk inté
zetvezetésünknek .hogy a munkafegyelem megszilárdításával.a mun
kaidő teljes értékű kihasználásával könyvtárunk véglegesen fel
számolhassa a régi hibákat.
aj AZ SZB az intézétvezetéssel folytatott megbeszélések alapján 
mérje fel a munkafegyelem szempontjából könyvtárunk jelenle
gi helyzetét.1 felmérés alapján tegyen javaslatot az OSZK - 
kollégiumának a végrehajtandó feladatokról és alkalmazandó 
módszerekről*
Felelős: HORVÁTH VIKTOR 
Határidő: FEBR.5.

b) A Híradóban rendezeresen kell foglalkozni a munkafegyelem 
terén adódó tapasztalatokkal.eredményekkel és hiányosságok
kal.Felelős: KOVÁCS JÓZSEF*
Határidő: Folyamatosan,



2, Dolgozóink aktivitásának és könyvtárunk iránti felelősségéibe-* 
tűknek fokozására az SZB SZAKMAI MUNKABIZOTTSÁGA KÍSÉRJE FIGYE-1 LEMMEL^KÖNYVTÁRI MUNKÁNK KÉRDÉSEIT ÉS DOLGOZÓINK YISZONTULÁSÁT 
E KÉRDÉSEKHEZ~Eset'enként - amennyiben ez szükségesnek látszik - 
nyújtson tájékoztatást és tegyen konkrét javaslatokat az inté
zetvezetésnek*
Felelős: DURZSA SÁNDOR"
Határidő: Folyamatosan.

3, Az intézet ujitási előadójához beérkezett ÚJÍTÁSI JAVASLATOK 
és az ujitási előadó véleményes előterjesztése alapján rend
szeresen foglalkozni kell az ujitási javaslatok elbiralásavai.
Felelős: DURZSA SÁNDOR.'
Ha táridő: F O ly ama t ósgn*

4» Az OSZK kollégiumának múlt évi határozata.valamint a szakmai 
munkabizottság által meghatározott irányelvek alapján meg kell 
.szervezni: és végre , k,éli. hajtani; aj Aá. ÓSZfe dolgozók KÜLSŐ TAPASZTALATCSERÉJÉT a ki jelölt könyv

tárákban az ottani Szakszervezeti Bizottságok utján.
Felelős: MILFOFFER AIA JOSHatáridő:' FEBR;,li [utána-• folyamat osan]

bj A KÖNYVTÁRON BELÜLI TAPASZTALATCSERÉT a könyvtár teljes mun
kájának; megismertetésére azoknak a dolgozóknak részére,akik 
';lj>5o,deo-,3l* után ,ke‘fülték könyvtárunkhoz.
Felelős: SÜVEGES' ILONA
Határidő:. FEBR,1, [utána folyamatosan]'

-5, Aü elmúlt- évi jó tapasztalatok alapján tovább kell folytatni 
a JTMTJLMÁNYUTÁfc;' RENDEZÉSÉT; Ennöksorán; . ;•*
' a*fMajús folyamán vasúton egy 3 napos tanulmányutat kell Szer

vezni PÉCS könyvtárainak és műemlékeinek megtekintésére. 
Felelős: Élőkészitásért és. vezetésért] BORSA GEDEON.[ad- 

• minisStrativ teendők végzéséért ] BECK LAJOS,
Határidő:. MÁJ,;* . ...

b| JuniuS7 első félében - lehetőleg hajóval.vagy autóbusszal - 
egy max. 50 fős [4.|>apos] tanulmányútat kell szervezni. P0- 
ZSONYéba-#a 'osehszlővák könyvtárügy és az ottani műemlékek 
megismertetésére, " ' ’ '
Felelős: '[Külföldi elkészitésért és a tanulmányét vezeté

séért] . GOiáDOCZ ISTVÁNé fa tanulmányút megszervezésé- 
•é?t,anyagi■és hatásági vonalon Valé előkészítéséért]

: "ÍÁ^IEL ;györgy, •Határidős.fTájókozodás .szervezés megkezdése] FEBR,28,
.ó„ AlRal°?özerüon meg kell szervezni a KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAKON 

RÉSZTVEVŐ MUNKA TÁR SAINK ÉLMÉNYEINEK,TAPASZTALATAINAK ISMER
TETÉSÉT.
Fölélj:;' HÓRVÁTÜ VIKTOR- 
Hátárldő: Alkalomszerűen



Bfeladatok a DOLGOZÓK ÉLET-Ég W^:,^ÖRÜLLIÉTOI_MEftJAVITÁ§Á terén.

Ezen a téren a következő' irányelvekét kell érvényesíteni és azok
alapján megvalósítani*

— Dolgozóink jogaínők védelmében a megmutatkozó hiányosságok és 
visszásságok nyílt feltárásával.a dolgozók ellenőrző közvélemé
nyének kialakításával még következetesebben kell harcolni szoci
alista államunk törvényeinek.rendelkezéseinek a Munka Törvényköny
vében foglaltak minden oldalú érvényesítéséért.
— A rendelkezésre állő eszközök teljes mértékben való és céltudatos 
felhasználásával kell biztosítani dolgozóink élet-és munkakörülmé
nyeinek megjavitását.Nem lehet teret engedni azonban az olyan köve
teléseknek,melyek nem állanak arányban népgazdaságunk lehetőségei
vel, vagy csak az összdolgozők rővására.lennének megvalósíthatók.

1. Szorosabbra kell fűzni, a TB és az. SZB közötti kapcsolatot a TB munká
jának segítése és ellenőrzése szempontjából,valamint NAGYOBB NYILVÁ
NOSSÁGOT KELL BIZTOSÍTANI A TB' MtJNKÁJÁNAK BENDSZERES I ISMERTETÉSÉRE. 
Ennek megvalósítása érdekében a TB elnökének beszámolója alapján a 
febr,,ápr. és jun, havi SZB ül'ééeken. meg kell tárgyalni a TB munká
ját és ismertetésének á Híradóban helyet kell biztosítani.Felelős: [TI részérői] HÓFFEH REZSŐNE,[Híradó készéről] KOVÁCS JÓZSEF. 
Határidő* FEBR.,ÁPR. és JUN.': *.

2, . Az ÜZEMI ÉREZTETÉS ELLENŐRZÉSÉT és’ az étkezés körülményeinek kul
turáltságát rendszeresebbé kell tenn±,Az étkezéssel, kapcsolatos észre
vételeket a GH-val rendszeresen ! özölni kell .Az 1958•máj-tói bevezetett heti hozzájárulások felhasználáfiárói negyedévenként a Híradó ut
ján be kell számolni.
Felelős* BBCK LAJOS 
Határidő* Folyamatosan,
Á NŐBIZOTTSÁG utján biztositani'kéíl a NEMZETKÖZI' NŐNAPRÓL [móto,8] 

.és.a NEMZETKÖZI GYERMEKNAPRÓL fMájrf?l]' való megemlékezést,Ez utóbbi 
alkalmából műsorral egybekaposolt ünnepséget kell rendezni.
Felelőse GORDON MIKLOSNÉ'
Határidői MÁRC; 1,‘és MÁJ.24.

4. GONDOSKODJON A NŐBIZOTTSÁG A DOLGOZÓI ÉDESANYÁK RENDSZERES SEGÍTÉSÉ
RŐL, Általában keresse meg azp)sa.t‘a . lehetőségeket ;melyekkel segíteni 
lehet,hogy a dolgozó édeö^nyák otthonukba^,éh a hivatali munkában is 
helytálljanak.E^munkájának végzéséjre készítsen'munkatervet és azt az 
SZB jóváhagyása után a Híradóban ismertesse.Felelős*GORDON'MIKLŐSNÉ *
Határidő * FEBR.l,[utána folyamatesanj

5, A TB. biztosítsa a ".KÓRHÁZBA ÉERÜLŐ^. .HUZAMOSABB IDŐN KERESZTÜL BETEG- 
ÁLLOMÁNYBAN LEVŐ DOLGOZÓK RENDSZERES MEGLÁTOGATÁSÁT ES SEGÍTÉSÉT.A lá
togatásokról a Híradóban tájékoztatást kell adni .Kör^y tarunk közössé
gével és a hivatali munkával való kapcsolgat, bizt'oeltasára a huzamosabb 
időn keresztül távollevők reszére-a 'Híradót-postái utón el kell jut
tatni.Felelős* HAJMÁS!..SÁNDCRNÉ'[TB],KEREKES LÓRINCNÉ [á Híradó küldéséért. 
Határidős Folyamatosan,
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í« 1 2^, és 40, szolgála ti erüket betöltött dolgozók JUBILEUMI ÜNNEP
SÉGEINEK megrendezését tovább kell folytatni.
Felelőss SÜVEBES ILQNA-KEREKES'LŐRINCNÉ
Határidő* [számbavétel] JAN.24. Végrehajtása folyamatosan,

7, A Budapesti Bizottság által nyújtott üdülési lehetőségek rend- 
• szeres szétosztása*mellett az intézetvezetéssel egyetértésben 
keresni kell a lehetőségét annak,hogy a KESZTHELYI HELIKON KÖNYV
TÁR "VENDÉGSZOBÁIT jobban felhasználhassuk a dolgozik nyári üdül
tetésére.
Felelőst HORVÁTH VIKTOR 
Határidő: JUN,1.

Clggladatok a POLITIKAI NEVELÖ-ÉS KULTURÁLTS MUNKA területén.

Könyvtárunkban a szocialista világnézet kialakítását, a szocialista 
hazáfiság és a proletár nemzetköziség szellemének ápolását - mindezeken 
keresztük dolgosé népünk politikai és erkölcsi egysége megvalósításának 
szolgálatát döntő szakszervezeti feladatnak tekintjük.

Kulturális vonaIon dolgozóink művelődési és szórakozási igényeinek 
szervezett és rendszeres kielégítését tekintjük feladatunknak.

Ezek megvalósítása érdekében:
1, Az MSZMP szervezetével és az intézetvezetéssel együtt részt veszünk & TANÁCSKÖZTÁRSASÁG MEGALAKULÁSA [itóro, 21 J," ÁPR,4” és 

"MÁJ.l," intézeti ünnepségeinek megrendezésében.
Felelős* KOVÁCS JÓZSEF 
Határidő* MÁRC,.14,28 és ÁPR, 25.

2, A Közalkalmazottak'SZákszervezete Budapesti Bizottságával és 
intézetünk MSZMP:szervezetével KLUBEST KERETÉBEN ANKÉTOT rendezünk 
az MSZMP MŰVELŐDÉSI POLITIKÁJÁNAK IRÁNYELVEIRŐL,
Felelős* HORVÁTH VIKTOR 
Határidő: MÁRC, első felében

3, Biztositan^ ke 11 ,h ogy hete írként 1 alkalommal [szerda 17 érát .61 
22 éráig] a KLUBHELYISÉG.kötetlenül álljon a dolgozék rendelke
zésére.
Felelős*BECK LAJOS
Határidő* FEBR.28-tól folyamatosan,

4, Febr,*»máj.hónapokban előzetes jelentkezés alapján TERMÉSZETTUDO
MÁNYI y, TECHNIKAI vonatkozású kérdések ismertetésére tud,kuta— 
tő intézetek látogatásával egybekötött ELŐADÁSOKAT rendezünk,.
Az előadásokat előzetesen a Híradóban ismertetjük.
Felelősi DÁNIEL GYÖRGY
Határidői FEBR, 1, [Utána folyamatosan].

5, Meg kell keresni a szakszervezeti életben a lehetőségét a FIA
TAL DOLGOZÓK ÖSSZEFOGÁSÁNAK» a -szakszervezettel szemben támasz
tott igényeik felmérésének cs kielégítésének.
Felelősi StíVEGES ILONA,Határidős FEBR, 14, [utána folyamatosan]



-5-

6, A KÖZÖNSÉGSZERVEZŐ MUNKÁT tovább kell szélesíteni.A szocialista 
realista irodalom és művészet kiemelkedő alkotásainak megismer— 
tetesere havonként 1—1 alkalommal nagyobb arányú szervezést kell 
folytatni^ közönségszervezésben laz átlagnál nagyobb gondot kell fordítani aa EGYETEMI SZÍNPAD és az IRODALMI SZÍNPAD előadásai
nak propagálására.A han gversenyek iránti érdeklődés jegyeinek 
biztosítása mellett célul kell kitűzni EGY UJ HANGVERSENYKÖZÖN- 
SEG TOBOROZÁSÁT is.
Felelős HERNÁDY DÉNES,
Határidő* Folyamatosan,

D i Feladatok^a^SZERVE^TI^ÉLET_ERŐSITÉSE_terén *

A szakszervezeti munka kereteinek tartalmi erősítése és a munka színvona
lának emelésére az alábbiakat kell végrehajtani!

1. A KOLLEKTÍV; VEZETÉS biztosítására és erősítésére*
- Az 1950, évi tapasztalatok alapján MUNKABIZOTTSÁGAINKAT ÁT
SZERVEZZÜK* üj tagok bevonásával bővítjük,a munkátérv egy-egy 
jelentősebb feladatát megválásttáeá.előtt a munkabizottságban 
megtárgyaljuk,végrehajtásába a munkabizottság tagjait is be
kapcsoljuk.Felelős: [Szakmai vonalon] DURZ8A. SÁNDOR,[Szociális-vonalon] 

ŐZÁSZ MAGDA.[Politikai és kulturális vonalon]KOVÁCS 
JÓZSEF

Határidő* Folyamatosan.
2, *A TAGSÁG-TÁJÉKOZTATÁSÁNAK biztosítására és AKTIVITÁSÁNAK nö

velésére j
•áj Szakszervezetünk. 195ö.második félévi'munkája és az 1959, 

első félévi, munkaterv. megtárgyalására, valamint az.I,fél
évi szakszórVeZeti munkáról-vaí4 beszámolásra TAGGYŰLÉSEKET 
kell tartani.
Felelős: ECAVÁTII VIKTOR
Határidői Fehr,'9-21,. MÁJ, közötti időben,

bj Az SZB és anntk műnk bizottságai a HIRADÍ UTJÁN RENDSZERE
SEN ADJANAK TÁJÉKOZTATÁST az általuk intézett ügyekről, 
valamint azokril is, melyeket elintézniük nem sikerült.
Felelős: HORVÁTH VIKTOR és a MUNKABIZOTTSÁGOK VEZETŐI.
Határidő: Fo ly m::t t o san,

oj A szakszervezeti csoportok életének és munkájának kialakí
tására, megfelelő gondot kell forditani.A szákszervezeti bi
zalmiak minden összbizalmi értekezlet után tartsanak CSO
PORTÉRTEKEZLETEKET az SZB-tői kapott tájékoztatás alapján.
Az SZB esetenként kijelölt tagjai 3-3 csoportnál vegyenek 
részt az értekezleteken éi az SZB-nek tapasztalataikról szá
moljanak be.Felelős: [Bizalmiak tájékoztatásáért] HORVÁTH VIKTOR 

[•SZB. tagok kijelöléséért és az ellenőrzésért] 
HERNÁDY DÉNES.

Határidő* Folyamatosan,
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3. A szakszervezeti El ALMIAK MUNKÁJÁNAK MEGERŐSÍTÉSÉBE .MUNKÁJUK
S ZINVONALÁNAK EMELÉSE érdekében*
a í Rendszeresen kell foglalkozni a BIZALMIAK TÁJÉKOZTATÁSÁVAL. 

Szükség szerintf dfe minden SZB Ülés után összbizalmi értekez
letet kell tartani,

bj A bizalmiak munkáját állandó figyelemmel kell kisérni^Munkájuk 
állandó segítésével, a dolgozók ügyeinek intézésébe való bevo
násukkal gondoskodni kell munkájuk megbecsüléséről és tekintélyük biztosításáról,Gondoskodni kell a kiemelkedő közösségi 

;munkát, végző bizalmiak szakszervezeti vonalon vá;ló jutajm^zá- 
' sár ól,A feladatukat '.élhanyagoló bizalmiakat csoportjaik előtt 
figyelmeztetni kell .vagy szükség, szór inti csoportjaikkal .egyet
értésben megbízatásuk alól fel kell menteni. Az, időközben más 
beosztásba került bizalmiak helyére uj bizalmiakat- kell- válasz
tani,' . .Felelősi..HORVÁTH VIKTOR1"
Határidő: Folyamatosan,

4, Az SEB kiadásában megjelenő tájékoztatót-1959;januártól "OSZK HÍRADÓ" címmel kell megjelentetniVA szakdzervezbti élet és 
munka ismertetése mellett a jövőben biztoaitani kel^hogy át
fogó képet nyújtson könyvtárunk égé özének vmunkáj.áról,.Gondoskod
ni kell havonként 2. alkalommal val^ megjelentetéséről.
Fel el ős: KOVÁCS JÓZSEF.
Határidő:Megj ,mihden'hónap 1—én és 15-“éh,

5* Az $ZB ÜLÉSEIT szükség szerint .de’havonta legalább -1 aUcalom- 
ciál/még 'kell tartani és-minden .SZB ülés után közvetlenül ÖSSZ- 
BIZALMT-ÉRTEKEZLETET' kell tartani.
Felélőé: HORVÁ'JH-VIKTOR
Határidő: Minden'hónap utolsó hetében fszerda:SZB, ülés, 

péntek:összbizalmi értekezlet,]

Ő, -E munkaterv végrehajtását ax 3ZBr .a tervidőszakban 2 alkalom
mal ellenőrizze.
Felelős: HORVÁTH VIKTOR 
Határidő: MÁRC. és JUN.

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 
SZAKSZERVEZETI -BIZOTTSÁGA


