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A SZAKSZERVEZETEK BÉKE HARCÁNAK FELADATAI 

a Szaksa erre a© ti Világszövetség Végrehajts Bizottsága varsái ülésének tükrében.

Az SZVSZ Végrehajt* Bizottsága áprilisban.- tartotta XIX, ülését Varsóban, 
amelynek napirendjén a szaksaervezetek hékeharoának feladatai és a dolgozik 
élet- és munkakörülményeinek megjavításáért folytatott haro kérdései szere
peltek,

A SZVSZ Végrehajtó Bizottsága az egy esztendővel ezelőtt Budapesten,majd 
később Prágában tartott ülésén minden figyelmét a dolgosaik legégetőbb problé
májának, a békeharonak szentelte és jelentős határozatokat hozott, melyeknek 
megvalősitása FOKOZTA A NÉPEK AKTIVITÁSÁT ÉS ÉBERSÉGÉT A BÉKE FENNTARTÁSÁÉRT,
A határozat megvalősitásának legjelentősebb állomásai: a múlt évben megtartott 
berlini EURÓPAI MUNKÁSKONFERENCIA, Prágában az első SZAKSZERVEZETI IFJÚSÁGI 
VILÁGKONFERENCIA, a BALTI ÁLLAMOK KONFERENCIÁJA, Ausztráliában és másutt szer
vezett AKCIÓHETEK, ALÁÍRÁSGYŰJTÉS a latin-amerikai országokban,

A varsói ülés megállapítása szerint egyre szélesebb azoknak a tábora, 
akik nemcsak Európában, és Ázsiában, hanem szerte a világon figyelmeztetik 
az imperialistákat, hogy NE ADJANAK ATOMFEGYVERT A BONNI MILITARISTÁK KEZÉ
BE. S egyre nyilvánvalóbb, hogy a békéért és a nemzeti függetlenségért foly
tatott harcot ma már nem lehet a régi módszerekkel elfojtani,

A kapitalista országokból jött VB tagok véleménye szerint A BJÜKE FENN
TARTÁSÁNAK LEGFONTOSABB TÉNYEZŐJE: A SZOCIALISTA ORSZÁGOK EREDMÉNYEI« Az Olasz 
Általános Munkásszővetség főtitkárhelyettese, FÉRNANDO SANTI találóan jelen
tette kit " a formulák gyártása és a diplomatáskodás a béke kérdésében a kor
mányok feladata «■ ezt teszik a kapitalista országok kormányai — , TE NEKÜNK 
EGYENESEN A DOLGOZÓKHOZ KELL FORDULNUNK, MÉG PEDIG NYÍLTAN ÉS ŐSZINTÉN".

Az SZVSZ Végrehajtó Bizottságának FONTOSABB HATÁROZATAI:
A békeharoban MEG KELL JAVÍTANI A FELVILÁGOSÍTÓ MUNKÁT és meg kell mu

tatni a világ dolgozóinak a- szocialista országok oélkitűzéseit, eredményeit, 
a békéért folytatott haroát. - Május 6-10-re ÖSSZE KELL HÍVNI AZ ODERA-NEIS- 
SE-I HATÁRON AZ EURÓPAI MUNKÁSOK KONFERENCIÁJÁT, amely küldöttséget fog me
neszteni a genfi külügyminiszteri értekezletre, - Erősíteni kell a tömegek 
hangját' a NUKLEÁRIS FEGYVERKÍSÉRLETEK VÉGLEGES ÉS FELTÉTEL NÉLKÜLI BESZÜNTE
TÉSÉÉRT. - Tovább icell fokozni az akciókat, HOGY A NÉGY HATALOM CSÚCSÉRTEKEZ
LETEKEN DÖNTSE EL A VITÁS NEMZETKÖZI KÉRDÉSEKET, - Hallassa tovább tiltakozó 
hangját a haladó emberiség az ALGÉRIAI VÉRES HÁBORÚ BEFEJEZÉSÉÉRT„
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PÁRTUNK ÉS KORMÁNYUNK ÚJABB GONDOSKODÁSA:A KÖNYVTÁROSOK BÉRKORREKCIÓJA.

Taggyűlésünk jelentés eseménye volt annak hivatalos bejelentése, hogy 
a Közalkalmazottak Szakszervezetének előterjesztése alapján pártunk és kor
mányunk f, évi május 1, hatállyal elhatározta a TANÁCSI ES TUDOMÁNYOS KÖNYV
TÁROSOK, valamint a LEVÉLTÁROSOK ÉS MUZEOLÓGUSOK BÉRKORREKCIÓJÁT.

Helyes, ha e számunkra jelentés eseményt összefüggéseiből nem kiszakít
va, hanem a Magyar Szocialista Munkáspárt és a Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány általános politikájának, valamint szakszervezetünk ama munkájának 
keretében vizsgáljuk meg, mellyel következetesen a dolgozik élet- és munka- 
körülményeinek javítására törekszik.

Dolgozóink előtt ismeretes, hogy ez év elején a Közalkalmazottak Szak- 
szervezete országosan mérte fel a KÖZALKALMAZOTTAK HELYZETÉT, Ebben a felmé
résben mi is részt vettünk és könyvtárunk 42 dolgozójával beszéltük meg az 
általános kép kialakításához szükséges kérdéseket, E FELMÉRÉS SORÁN vetődött 
fel dolgozóink részéről az a megállapítás, hogy a könyvtárosok megbecsülése 
osak szavakban, de anyagiakban nem jut kifejezésre. Ugyanakkor azonban nyil
vánvalóvá vált az is, hogy van dolgozóinkban egy olyan várakozás is, mely 
bízik abban, hogy a kulturális munka megbecsülése előbb-utóbb maga után fog
ja vonni a könyvtárosi munka anyagiakban is kifejezhető értékelését, s a 
pedagógusok fizetésrendezése után sor kerül a könyvtárosok bérkorrekciójára 
is.

És, hogy nem volt hiábavaló ez a pártunk és kormányunk felé forduló 
várakozás és bizalom - azt EZ A BÉRKORREKCIÓ MUTATJA.

A Közalkalmazottak Szakszervezetétől nyert tájékoztatás alapján a bér- 
korrekoióra vonatkozó VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS osak a jövő hónapra várható, 
és Így részletei sem ismeretesek. Magunk is helyesnek tartjuk, hogy annak 
kiadása előtt felmérik a könyvtárak jelenlegi helyzetét a bérek terén, hogy 
az eddig sokszor, legutóbbi taggyűlésünkön is, kifogásolt különbségek az 
egyes könyvtárak között megszűnjenek.

Az előbbiekben pártunk és kormányunk felé forduló bizalomról beszéltünk. 
Nem lesz tehát hiábavaló ennek a bérkorrekciónak kapcsán azt is megnéznünk, 
hogy ez miképpen tükröződik dolgozóink véleményeiben a már említetteken ki- 
vül, A közalkalmazottak helyzetének felmérésénél a következőket kellett meg
ái lapítanunk: A megkérdezettek túlnyomó többsége pozitív módon nyilatkozott 
a párt és kormány politikájával kapcsolatosan. Általában úgy látják, hogy 
a GAZDASÁGI FEJLŐDÉS IGAZOLJA A POLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK HELYESSÉGET. Kieme
lik az MSZMP POLITIKÁJÁNAK TERVSZERŰSÉGÉT ÉS KÖVETKEZETESSÉGÉT s hasonló
képpen vélekednek a párt és kormány értelmiségi politikájával kapcsolato
san is, melyet helyesnek tartanak és abban megnyugtatást látnak a jövőre 
nézve is,

ÉS, HOGY EZ VALÓBAN ÍGY IS VAN azt az ellenforradalom óta eltelt két 
és fél esztendő változásai igazolják. Pártunk és kormányunk politikája nyo
mán növekszik és gyümölcsözőbbé válik a párt, a kormány és a nép egysége, 
kölosönös megértése és együttműködése, TÉNYÉKÉT IDÉZÜNK: a munkásosztály 
politikai, gazdasági, kulturális helyzetének felmérése kapcsán a DOLGOZOK 
LEGÉGETŐBB PROBLÉMAI OLDÓDTAK ÉS OLDÓDNAK MEG lépésről-lépésrej rendezték 
a PEDAGÓGUSOK, majd az ORVOSEGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK fizetését} javítottak 
a NYUGDÍJRENDSZER fogyatékosságain} felemelték a SOKGYERMEKES CSALÁDOK és 
az EGYEDÜLÁLLÓ ÉDESANYÁK családi pótlékait} az üzemekben mintegy 1 MILLIÁRD
NYI NYERESÉGRÉSZESEDÉST osztottak szét.

Tények ezek, melyek egy-egy láncszemét képezik pártunk és kormányunk 
következetes, a dolgozók élet- és munkakörülményeit állandóan szem előtt 
tartott politikájának.ENNEK A POLITIKÁNAK EGY ÚJABB LÁNCSZEME A MI MOSTANI 
BÉRKORREKCIÓNK ISI



KÖZLEMÉNYEK,

AZ OSZK KOLLÉGIUMÁNAK ÜLÉSÉRŐL JELENTJÜK!

MÁJ, 14-1 ÜLÉS: - A Kollégium megtárgyalja AZ OSZK GYŰJTŐKÖRI UTASÍTÁ
SA Ő7”el3íerjesztést és azzal kapcsolatosan a következő határozatot hoztat 
a kollégium által módosításokkal elfogadott tervezetet évi máj, 25~ig 
OSZTÁLYERTEKEZLETEKEN, jun, 5-én pedig OSZTÁLYVEZETŐI ÉRTEKEZLETEN kell 
megtárgyalni.

Nem kerültek megtárgyalásra a SEGÉD-ÉS KÉZIKÖNYVTÁRI KÉRDÉSEK, valamint 
a MŰEMLÉKKÖNYVTÁRAK GYŰJTŐKÖRÉNEK KÉRDÉSEI, Ezekkel a Kollégium külön-kü- 
lön kiván foglalkozni. Az előterjesztéssel - miután az osztályértekezlete
ken amúgy is megvitatásra kerül - részletesen nem foglalkozunk,

A Kollégium a KÖNYVTÁR UJ ÉPÜLETÉVEL- KA0C30IAT0S TERVEK előkészítésére - 
a már korábban létrehozott bizottság? sff-Ylett - SEBESTYÉN GÉZA főigazgató- 
helyettes vezetésével egy szükebb körű bizottságot hozott létre, A bizott
ság tagjai: BORSA Gedeon, LÁZÁR Péter, TILL Ferenc,

SZEMÉLYT HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK:

UJ MUNKATÁRSAINK: VID Gyözőné [Keszthely]
ELTÁVOZTAK KÖNYVTÁRUNKBÓL: BIRCK Miklősné [Keszthely], JÁVOR István [gh]
ÁTHELYEZÉSEK: [zárójelben az uj beosztási hely] - HOFFER Rezsőné [Biblio

gráfiai Osztály]

KISEBB KÖZLEMÉNYEK:

A MAGYAR KÖZLÖNY 1959, r.áj, 1,-í számában megjelent a SAJTÓVAL KAPCSOLATOS 
EGYES KÉRDÉSEKRŐL szóié kormányrendelet.

Felhívjuk a rendeletre azoknak az omslálycknnk figyóimét,amelyeknek ügy
körében ilyen tárgyú kérd ér alt felmerülnek, A rendelőt részletesebb ismerte
tésével lapunk más helyén fog-1

A MAGYAR KÖZLÖNY, illetve a MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 1559, V0 8c-i száma közli 
a már ismert UJ NYUGDTJRENDELET VÉGHEHAJTÁgi UTASÍTÁSÁT, amely a felmerülő 
részletkérdéseket szabályozza,.

A rendelet intézkedései megszabják,hogy milyen esetekben és mennyi időn 
belül koll a munkaviszonyban álló, vc munkaviszonyon kívül keresőfoglalko
zást [ pl, szakértői, Írói, zeneszerzői, for^it^i, szerkesztői, lektori 
tevékenység] folytató nyugdíjasokra vonatkozóan a nyugellátást folyósító 
szervhez bejelentést tenni* Bejelentési kötelezettség terheli részint a 
munkáltatót, részint magát a nyugdíjast is.

Dolgozóink, akik már korábbi szolgálat alapján nyugdijat, járadékot kap
nak, - másrészt pedig azok az osztályok, amelyek forditői,lektori stb, műn- 
kákát külső munkatársakkal végeztetnek, fordirsanak figyelmet e rendeletre,

A Gazdasági Hivatalban folyamatban van olyan intézkedés kidolgozása, 
amellyel lc| a könyvtár nyilvántartása résryére újból adatokat kérnek azok
tól a dolgozóktólfakiknek már nyugdijuk, járadékuk van, valamint 2aj a 
fordítói, lektori stb, dijak kifizetésével kapcsolatosan esetenként megfe
lelő nyilatkozatot, adatokat kérnek.



Az adatkérés nem mentesíti az érdekeiteket a nyugdíjfolyósító szervvel 
szemlén fennáll' lejelentési kötelezettségük alól,

ISMERJÜK MEG KÖNYVTÁRUNK E01.öZÉNEX_MUNKÁJÁT t

A NEMZETKÖZI DUPLUMCSERE,
A Nemzetközi Esereszolgálat nem csupán az OSZK állományát gyarapítja 

külföldről osere utján "beszerzett könyvekkel és folyóiratokkal, hanem köz
ponti ORSZÁGOS FELADATOKAT is ellát, sőt esek jelentik munkájának java
részét, Egyik ilyen munkakör az uí;n, DUP1UMC3EEE KÖZPONTI LEBONYOLÍTÁSA^

A duplum szét itt nem kell sző szerint venni. Ezt a oserefajtát igy ne
vezik világszerte és ezért mi is ezt a kifejezést használjuk, A 03ere anya
ga a mi esetünkben a Könyveloszt íban felhalmozott nem kurrens idegennyel- 
vü könyvek és folyóiratok tömege, melyeket a Könyvelosztó előbb a magyar 
könyvtáraknak ajánl fel, a fennmaradó, nem igényelt tételeket pedig nemzet
közi osere céljaira boosájtja rendelkezésre. Helyeselt volna tehát nem 
kurrens antikvár anyag cseréjéről "beszélni.

Ilyen fölös régi anyaga sck nagy magyar könyvárnak van és ezek elvben 
önállóan Í3 végezhetnének cserét külföldi társaikkal, de a központosítás 
mégis adódott abból, hogy a magyar könyvtárak fölös-anyaguk terhétől szaba
dulva egyúttal mintegy meghizáet adiak az OSZK-nak, hogy ezt a kiadvány- 
tömeget a lehető legjobban hasznosítsa.

Ilyenformán az OSZK könnyen eleget tudott tenni aíz UNESCO 1955-ben to
vábbított azon kérő'sének, hegy az addig általa világméretekben központo
sított duplumoserét országonként °gy-cgy közporit bonyolítsa le. Ezért is 
nevezik még sokfelé ezt a oserefajtát !íUNESCO-OSERENEKM, A világszervezet 
ugyanis a háború, után arra törekedett, hogy a föiös-aiyaggal rendelkező 
könyvtárak figyelmét a részben, vagy egészben elpusztult könyvtárak állo
mányának pótlására irányítsa, A másik oél az volt, hogy a függetlenségü
ket újonnan olnyert államok uj könyvtárai állományaikat mások duplumaiból 
felépíthessék,

A szervezéshez az első tanáosokat 1955-ben még a?! Unesoo adta, munka- 
módszereit részben átvettük, résaben azóta jelentősen továbbfejlesztettük,
A G3SBE LÉNYEGE az, hogy az egyes országok esereközpontjai más országok 
oeereközpontjai számára a kívánt példányszámban jegyzékeket küldenek, 
melyekben fölös-anyagukat felajánlják, A központok ezeket a jegyzékeket 
azután az akcióba tekaposolt könyvtárak között körözik, azok a jegyzé
kekből igényelnek és kéréseiket vagy a központon keresztül, vagy közvet
lenül terjesztik elő a felajánlónál, A duplumosevo nemzetközi rendszere 
azt is lehetővé tenné, hogy az ajánlatokhoz azok 10-15 százaléka erejéig 
konkrét kéréseket is lehessen fűzni, ezzel a lehetőséggel azonban eddig 
kevéssé éltünk, Jellegzetessége még e cserének az önzetlenség? anyagot 
küldünk olyan könyvtárainak is, amelyektől esetleg nem kapunk semmit és 
vi szont, olyanok adnak kiadványokat, melyeknek mi nem adtunk egyetlen 
tételt sem, A tapasztalat szerint a küldött és kapott anyag meiuayisége 
egy-egy időszakban kiegyenlítit egymást,

1959 MÁRCIUSÁIG összesen 16 jegyzéket állítottunk össze, mégpedig sza
kosítva, ami a külföldhöz képest haladottabb munkamódszernek bizony’olt.
Az összesen felajánlott kb, 4000 TÉTEI-ÜNKBŐL A KÜLFÖLDI #MNYYTÁRAK 2 76ó 
KÖNYVET IGÉNYELTEK ÉS KAPTAK MEG,

UGYANEZEN IDŐ ALATT 9 külföldi központtól kb, löG jegyzéket kaptunk



összesen kb, 18 CGO tétellel., A jegyzékeket 30 magyar könyvtár között kö
rözzük, igényeik alapján eddig 9051 TÉTELLEL GAZDAGÍTOTTUK A MAGYAR KÖNYV
TÁRAK ÁLLOMÁNYÁT. Igen sok régi hiányzó periodikaszámot, sőt évfolyamot 
tudtunk igy könyvtáraink számára beszerezni, bántó hiányaikat devizamente
sen pótolni. Sót, devizájuk is hiába lett volna, mert ezeket már kereske
delmi forgalamban beszerezni nem is lehet.

A szocialista országok közül a SZOVJETUNIÓ, LENGYELORSZÁG és az NÖD,K, 
vesz részt ebben az akcióban, a többi országok' közül a távoli Ausztrália 
a legaktívabb, a kisebbek közül BELGIUM, DÁNIA. Mindezek nem csupán saját 
országaik anyagát küldik, hanem mindazt, ami az idők folyamán központjaik
ban és könyvtáraikban felhalmozódott, [GÖMBÖCE ISTVÁN]

KÖNYVTARUNK ÉLETÉ3ÓL

A KÉZIRATTÁR JELENTI A BALATONI SZAKKÖNYVTÁRRÓL!

Lapunk múlt év deo. 25-i számában hirt adtunk arról, hogyan indult meg 
a Balatoni Intéző Bizottság kezdeményezésére könyvtárunkban egy uj külön- 
gyüjtemény, a BALATONI SZAKKÖNYVTÁR .szervezése;. Közöltük, hogy az uj gyűj
teményt a keszthelyi HE LIKŐR-KÖNYVTÁRBAN fogjuk elhelyezni s az érdeklő
dőknek rendelkezésére boosátanij valamint azt is, hogy a szakkönyvtár alap
ját MARGITTAI RIKÁRD GYŰJTEMÉNYÉNEK megvásárlásával sikerült megvetnünk.

Az elmúlt négy hónap során a balatoni gyűjtemény ügye további előhaladást 
tett, SZERVEZŐMUNKÁNK ÚJABB EREDMÉNYÉBŐL A KÖVETKEZŐKBEN ADHATUNK SZÁMOT.

Munkaprogramunk keretében első gondunk volt, hogy a beszerzett értékes, 
de meglehetősen elhanyagolt állapotban levő könyvanyagot konzerváltassuk„ 
Evégből többezer forintos költséggel minden fűzött és rongált könyvet Íz
léses vászon és félvászon—kötésbe köttettünk* Ezen túl gondoskodni kellett 
a gyűjtemény felállításának lehetőségéről isj erre a célra egy masszív 
tölgyfa-könyvszekrényt vásároltunk s szállíttattunk Keszthelyre.

Február elején a gyűjteményt bemutattuk a Balatoni Intéző Bizottság ve
zetőjének, X/ÉRI Tibor főtitkárnak és dr, SAUER Rikárd referensnek. Az el
ért eredményről a bizottság vezetői teljes elismeréssel nyilatkoztak,

Mároiusban megnyílt számunkra a Balatoni -Intéző Bizottság ez évi megint 
osak 22 000.- Ft-ot kitevő hitelkerete. Erre támaszkodva azóta két jelen
tősebb lépés történt. Megvásároltuk egyrészt TÓTH LAJOS balatoni szakiró
nak mintegy 2 500 tételt felölelő BALATONI BIBLIOGRÁFIÁJÁT, másrészt EL
KÉSZÍTTETTÜK AZ EDDIG ÖSSZEGYŰLT NYOMTATVÁNYANYAG KATALÓGUSLAPJAIT, nagy
részt saját adrémalemezeinkről történt levonással, kisebb részben írógép
pel irt uj oimfelvételek formájába^,. E munka befejezéseképen most folyik 
a katalógusok összeállítása, HÁROM 3ETÜRENDEÖ, illetve SZAKKATALÓGUS ké
szülj egy a Helikon Könyvtárnak, egy a Balatoni Intéző Bizottságnak s egy 
saját üuzeális főosztályunk számára.

Mihelyt a katalógusok elkészülnek, a gyűjtemény eddig szerzeményezett 
anyagát leszállítjük Keszthelyre, és átadjuk rendeltetésének. A szervező 
munkát idefent tovább folytatjuk, mivel a gyűjtemény még igen sokoldalú 
és alapos kiegészítést kíván. [Dr.BERLÁSZ JENŐ]



A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK OSZTÁLYA JELENTI;

EGY ÚJABB NEMZETKÖZI KIADVÁNYBAN szerepel a magyar könyvtárügy, közel-óbb
ról az Országos Széchényi Könyvtárs az UNESCO kiadásában inegj©lent R0L„ 
COLLISON [szerk,]: BIBLIOGRAPEICAL SERVICES THROUGHOUT THE WORLD c. kiad
vány 5o évfolyamában. Ebben - főleg az OSZK által összeállított adatok a- 
lapján — a Magyarországról szóló fejezetben rövid beszámolót illetőleg 
adatokat nyújtunk a MAGYAR IIELIOCRÁFIA JELENLEGI HELYZETÉRŐL, legfontosabb, 
periodikusan megjelenő BIBLIOGRÁFIÁINKRÓL, valamint a TERVEZETT BIBLIOGRÁ
FIAI VÁLLALKOZÁSOKRÓL, [g]

ANATOLIJ ALEKSZAiTDItOVICS TVANOV cseremisz diák, a miosurinszki mezőgazda- 
sági technikum hallgatója MAGYARUL KÍVÁN TANULNI, mert tudomást szerzett 
arról,hogy nyelveink rokonok. Ezért nemrég könyvtárunkhoz fordult,hogy aján
dékozzuk meg magyar-orosz és orosz-magyar szótárral^Kívánságát teljesítet
tük, Egyben kértük, hegy viszonozza ajándékunkat cseremisz irodalommal és 
tudassa velünk előmenetelét a magyar nyelvben,

A MOSZKVAI KÜLFÖLDI IRODALOM KÖNYVTÁRA nemrégen magyar segédkönyvtári 
anyagot igényelt referouce-csztálya se-ináraEnnek viszonzásául most ér
tékes küldeményt juttatott könyvtárunknak: egy teljes BOL'SAJA SZOVETSZKA- 
JA ENCIKLOPÉDIA-tj Miután zirci müemlékkönyv tárunk éppen mostanában kérte, 
oda továbbítottuk, A.z Enciklopédia csere utján való megszerzése tehát je
lentős összeggel tehermentesítette könyvbeszerzési alapunkat,

A LENINGRÁDI TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA legutóbb 2 nem kurrens magyar 
műszaki kiadványt kért könyvtárunktól, mezeket sikerült is beszereznünk,
A küldemény vételét igazoló levélben elismerésüket fejezték ki a kérés gyors 
teljesítéséért, A Nemzetközi Cscreszclgálat ezen elismerést készséggel oszt
ja meg a KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉSSEL és a MIKROFILMTÁRRAL, továbbá az ORSZÁ
GOS MŰSZAKI KÖNYVTÁRRAL, Az előbbiek a mikrofilmezés gyors kivitelezésével, 
az OMK pedig az egyik kiadvány ajándékozásával járult hozzá az elismerést 
kiváltó teljesitményhez*

RÉGI, DE MA IS IDŐSZERŰ KÉRDÉS:

A HIRLAPTÁR olvasószolgálata néhány napja könyves önki t H ért tetten,
A tettenért idősebb férfi elődeit megszégyenítő merészséggel a kora dél
előtt legcsendesebb érájában, a katedra közvetlen előterében álló második 
asztalnál hasított ki gyűrt zsebre egy ujságlapot^, A felügyelő Z30HÁR 
László éber figyelmét azonban nem tudta kijátszani * Elgondolkodtató tettét 
néhány perccel később már hivatalos jegyzőkönyv terjesztette az igazgató
ság elé;, A Főigazgató azonnal intézkedett és a könyvcsonki tőt mindenkor
ra kizárta könyvtárunk látogatóinak sorából.

KÖNYVCS01JKITCK ÉS RENDBONTÓK azonban nemes art az OSZK-ban vannak, MEG 
KELLENE SZERVEZNI A KÖNYVTÁRAK ÖNVÉDELMI EARCÁT ezekkel a fegyelmet nem 
tűrő és a referencszolgálat dolgozóinak idegeit a végsőkig próbára tevő 
elemekkel sz.emben* Élső lépés az lehetne, hogy a könyvtárak kölcsönösen 
értesítenék egymást azokról az esetekről, amikor egy-egy olvasótól fegyel
mi okokból megvonják a látogató jegyet, A többi könyvtárnak ezáltal módjá
ban lenne fokozott éberséggel vigyázrx az ilyen látogatókra, A rongálás és 
durva fegyelemsértés ismétlődése eseJén azután nem kellene vonakodni a bűn
vádi eljárás megindításától sen, [luMASZ GYÖRGY]



A sajtóra vonatkozó jogszabályok jelentős része még a felszabadulás 
után keletkezett és a gyökeresen megváltozott'társadalmi viszonyok között 
nem alkalmazható* Ezért a Kormány 26)1959* (Vtl,.) sz, rendeletével a fel- 
szabadulás előtti sajtójogi szabályokat hatályon kivül helyezi és a fel
szabadulás óta kiboosátott jogszabályok összefoglalásával és részbeni mó
dosításával uj szabályozást ad,

A rendelet foglalkozik a sajtótermékek előállításának, terjesztésének, 
engedélyezésének kérdéseivel és a helyxeigazitási joggal,

A következőkben csak a KÖKjTVTÁRI SZEMPONTBÓL JELENTŐSÉGGEL BÍRÓ RENDEL
KEZÉSEKET kivánjuk röviden ismertetnie

1, p, jlj SAJTÓTERMÉK a műszaki vagy vegyi utón sokszorosított irat, 
ábra vagy zenemű, j21 NEM SAJTÓTERMÉK a nyilvános terjesztésre nem kerülő 
iratmásolat, ha a másolatok száma az irat ügyviteli vagy levelezési cél
ja által indokolt példányszámot nem haladja meg,

2, p, {1| A jelen rendelet alkalmazásában IDŐSZAKI LAP a legalább negyed
évenként megjelenő hírlap vagy folyóirat,

A rendelet NYOMDÁKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEIT alkalmazni kell minden 
olyan berendezés Jsokszorosítógépj üzembetart5jára is, amely sajtótermé
kek üzemszerű előállítására alkalmas. Ezt.valamint a nyomdák kötelességei
re vonatkoző egyéb rendelkezéseket sokszorosítónk reze tőjenek a figyelmé
be ajánljuk,

A 8, p, kötelezővé teszi az IMPRESSZUM ALKALMAZÁSÁT és meghatározza az 
abban közlendő adatokat? aj az előállítás helyét,idején és a nyomdai meg
rendelés törzsszámáty b| a nyomda nevét, ej a kíad-vállalat és a kiadásért 
felelős személy navét, - A kötelespéldányok között ha nem is gyakran, de 
előfordulnak olyan ki" ivány'’c .moly eken nem találhétó aeg az előállító nyom
da neve és van olyan plakátokíít előállító nyomda, mely nem alkalmaz gyár
tási számot, — A művelődésügyi miniszter az impresszum alkalmazása alól 
felmentést, adhat, vagy az impresszum megrövidítését engedélyezheti,

A 10, D, felhatalmazást ad a művelődésügyi miniszternek, hogy a könnyű
ipari miniszterrel és a Kormány Tájékoztatási Hivatalával egyetértésben — 
a közgyűjtemények számára és egyéb célra szükséges KÖTELES- ÉS TISZTELET
PÉLDÁNYOK rendelkezésre boosájtását rendelettel szabályozza,

A 24. P* f, pontja szerint szabálysértést követ el és 3000 forintig 
terjedhető pénzbírsággal sújtható a nyomda felelős vezetője ha a köteles
példányok küldésére vonatkozó jogszabályba®, megszabott kötelezettségét 
|. 10,p, j figyelmeztetés ellenére sem teljesiti,

A rendelet hatálya nem terjed ki a többszörösitett - képzőművészeti 
alkotásokra, amelyek többszörösitéséreá forgalombahozatalára az 1955* 
évi 12, számú tvr, az irányadó,,

Az, hogy e rendelet nem vonatkozik a többszörösitett képzőművészeti 
alkotásokra és nem tekinti azokat sajtótermékeknek — szükségessé teszi, 
hogy a közeli hetekben kiadandó uj kötclespéldányrendelet ne- csak a 
sajtótermékekre, hanem a többszörösitetn képzőművészeti^alkotásokra is 
kimondja *h kötelespéldáryszolgáltatás kötelezettségét, J

A KÖTELESEI. LDÁNY-CSOPÖRT A SAJTÓVAL KAPCSOLATOS RENDELETÉT ISMERTETI i

— o —
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A ZENEMŰTÁR ezúton értesíti könyvtárunk munkatársait,hogy MÁJUS 
28-án és JUNIUS 4-én [mindkét alkalommal csütörtökön 17 ójjai kez
dettel] HANGLEMEZ-BEMUTATÓT rendez a Zeneműtár helyiségeiben.

Az első hemutatén KLASSZIKUS, a másodikon MODERN ZENEMŰVEK szere
pelnek,

^Á.tttr HAYDN: 1, szimfénia [D-dur], MOZART: Két konoertária
ÍK,369,' 576. sz,] - Szünet - MOZART: "Párisi szimfénia 
£K. 297.se,], BEETHOVEN: C-dur zongoraverseny,

JUNIUS 4-én: DEBUSSY: A tenger, SCHÖNBERG: öt zenekari darab - Szünet - 
BARTÓK: Divertimento, BARTÓK: A csodálatos mandarin,
[Szvit]

A bemutatékon dolgozéinkat, hozzátartozóikat és vendégeiket szíve
sen látjuk,- Szeretnénk, ha a Hiradé hasábjain dolgozóink véleménye, 
kívánságaik is napvilágot látnának és kialakulna egy olyan közösség, 
melynek tagjai nemcsak e műsorok meghallgatásában, de azoknak ösz- 
szeállitásában is aktív szerepet játszanának, [kECSKEMÉTHY ISTVÁN],

MUNKATÁRSAINK ÍRÁSAIBÓL:

FALLENBŰCHL Zoltánnak "Adatok Pest város XVIII. századi népességének fej
lődéséhez" pimmel tanulmánya jelent meg a ^Történeti Statisztikai Közlemé
nyek" 1956. 1-2, számában, mely most hagyta el a sajtét,

OLVASÓINK ÍRJÁK:

A SZAKÉRTELEM MEGBECSÜLÉSE. - Bizonyára sokan ismerik az anekdo
tát az országúton leálló autóról, melyet a kocsi utasai nem képe
sek megjavítani. Többször szétszedik és összerakják a motort, de 
hiába. Végül egy arra sétáló szerelőt kérnek meg a hiba megkeresé
sébe ős kijavítására. A Bzerelő egyetlen kalapácsütéssel megjavítja 
a motort Ő3 munkájáért 101 forintot kér. 101 forintot? hördülnek 
fel az autó utasai, egyetlen kalapács ütésért! Nem,válaszol a sze
relő, a kalapácsütésért csak 1 forintot kérek, 100 forintot azért, 
mert tudtam, hogy hová kell ütni.

Ez a szakértelmet értékelő anekdota jutott az eszembe most, ami
kor az orvosok és pedagógusok után a könyvtárosok fizetését is ren
dezik. A szakértelem a könyvtári munka területén is nélkülözhetet
len és ha egy elkövetett hibának ninosenek is olyan végzetes követ
kezményei, mint egy rossz orvosi diagnózis vagy egy mérnöki hiba 
folytán összeomló ház esetében, káros hatásai mégsem lebecsülhetők.

Ez az intézkedés a könyvtárosok megbecsülését jelenti. Semmivel 
sem vagyunk kevésbbé fontosak mint más értelmiségi szakmák dolgozói. 
Elismerése annak, hogy semmiféle tudományág nem fejlődhet megfele
lő, a tudományos kutatás igényeit kielégítő könyvtárak nélkül.

Ilyen könyvtárak működése,pedig csak szakmailag jól felkészült, a fej
lődés menetét állandóan figyelemmel kisérő, az egész nép kulturális 
felemelkedését óhajtó és a közösség által megfelelő megbecsülésben 
részesített könyvtárosok közreműködésével képzelhető el, [m,2,]
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Hozzászólás
A HÍRADÓ 8, SZÁMÁBAN MEGJELENT "Megfelelő technikai felszerelést 
és megfelelő szánni technikai személyaetet" c, cikkhez„

" , azelőtt a hivatalsegédek takarították a helyiségek nagy ré
szét, ma ezt a munkát takarító személyzet végzi" - igy szól a cikk.
Igaz, hogy több takarító személyzet van az Intézetben mist,mint 

régebben volt, de az RR nagytermét, a Kézirattár két termét,vala- 
mint a kutatófolycsót még mindig, csak úgy mint 25 évvel ezelőtt 
a raktárkezelő takaritja8 A takarító személyzet osak hetente egy
szer látogat ide.
Évente 444 órát kell a raktárkezelőnek az említett helyiségek, 

takarítására fordítani, s ha ezt az időt az anyagnak oly'sokat 
hangoztatott megóvására (portalanítás, kisebb javítások stb„) 
fordíthatná, nagy hasznára válna a gyűjteménynek*

A technikai felszerelésről is néhány ss/t: Van már a központi 
épületben egy lemezvágó gép, de az éle inkább fűrészhez, mint 
késhez hasonlít. Már többször MEGIGÉRTETETT, hogy MEOK.Ö SZŐRÜL- 
TETIK és rendbehozzák, sajr.03 pz mindeddig nem történt meg, pe
dig az eredményes munka végzésének a jó szerszám a legfontosabb' 
alapfeltétele. Reméljük, hogy a javitás hamarosan sorrakerül,ÍB0Ar]

KÖNYVTÁRUNK POSTÁJÁBÓL:

Lapunk előző számában arról számoltunk be, hogy MÁJUS ELSEJÉN a szocia
lista országok könyvtárai testvéri üdvör* . tüfcvi. tolnáca.o7 +ák könyvtárunk 
dolgozóinak. Most folytatjuk az üdvözletét küldő könyvtárak felsorolását*

ALBÁN NÉPKÖZTÁRSASÁG - Albán Nemzeti Könyvtár, Tirana
BOLGÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG - Tasil Kolarov Könyvtár,Szófia; Bibliográfiai

Intézet vSz :fia
kínai népköztársaság - Nemze ti Könyvtár ,Peking
KORKAI NÉPI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG - ÁJlami Központi Könyvtár ,Phenjan
LENGYEL NÉPKÖZTÁRSASÁG - Bibliotéka Aaro4owa,Warszawa^Egyetemi Könyvtár,

Torun
ROMÁN NÉPKÖZTÁRSASÁG - Román Népköztársaság Akadémiai Könyvtára,Buouresti;

Biblioteoa- Oentrala de Stat ,Bucur?sti
SZOVJET SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE - Bibliotéka Akademii Nauk

SzSzSzR,Moszkva; pundamentalnaja Bibliotéka,Moszk
va; Insztitut Nauesnoj Informácii,Moszkva; Knizs— 
naja Palata,Moszkva; Litván Szovjet Szocialista 
Köztársaság Köftiyvkamaraja,Vilna• Egyetemi Tudo
mányos Könyvtár,Lvov; Tudományos Könyvtártf dessza: 
örmény Szovjet Szocialista Köztársaság Tudományos 
Akadémiájának Könyvtára,Jereván; össz-ssövetségi 
Idegennyelvü Irodalom KönyvtáravMoszkva; Szaltükov- 
Szcsedrin Könyvtár, Leningrád; Állami Egyetem Könyv
tára, Uzsgorodf-

-0 -
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Hírek
MÁS KÖNYVTÁRAK ÉLETÉRŐL ÉS MUNKÁJÁRÓL,

f A KMK KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYE]:

Az elmúlt hetek folyamán nagy élénkség volt tapasztalható könyvtári éle
tünkben, A lapok szinte nap mint nap beszámolókat közöltek könyvtári ese
ményekről, de ami még ennél is lényegesebb néhány jelentős elvi cikk is 
napvilágot látott. Ezek közül néhányat külön is kiemelünk: a NÉPMŰVELÉS 
5, számában SZEKERES Pál ''A művelődési otthon és könyvtár összetartozásár- 
ről" o, oikkében a kérdés' .jelenlegi állapota mellett a fejlődés útjait 
és lehetőségeit is elemzi, ügyanosak a NÉPMŰVELÉS 5c számában,jelent meg 
KISS Jenőnek HAz irodalmi Ízlés fejlesztése és a könyvtárak11 oimü cikke, 
KISS István a SZOT könyvtári osztályának vezetője a szakmunkások műszaki 
olvasottságáról értekezett a MUNKA májusi számában, A falusi könyvtárak 
időszerű kérdéseiről pedig KEP.EKES ^András: "A ma és a holnap falusi könyv
tárainkban” óimén irt oikket a FEJÉRMEGYEI HÍRLAP május 2-i számában,

Ugyanosak figyelemreméltó elvi jellegű cikk PÁLNY Róbert, a Veszprém- 
megyei Könyvtár vezetőjének "Tízéves a könyvtári hálózat" o„ Írása a KÖ- 
ZÉPDUNÁNTULI NAPLÓ ápr, 11,-i számában, valamint KABDEBÓ Lóránt: "Feljegy
zések a megyénk könyvtármunkájárói" o, írása a borsodmegyei ÉSZAKMAGYAR- 
ÓRSZÁGmáj, 6,-i számában.

Majdnem minden lap beszámolt ki"-bb -r^gyobb oikkben a MEGYEI KÖNYVTÁR
VEZETŐK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁBÓL, Nagy sajtóvisszhangja volt az uj nép
művelési autók átadásának. Terjedelmes riportokban ESTI HÍRLAP ápr,12,sz., 
SZOLNOKMEGYEI HÍRLAP máj, 5» 3Z«, képes beszámolókban pedig a NÉPSZABAD
SÁG ápr, 22,, az ESTI HÍRLAP ápr, 22, számai adnak hirt a jelentős ese
ményről.

Könyvtárunkról a kisebb híradások mellett meg kell említeni a FALUSI 
VASÁRNAP o, lap máj, 10-i számának cikkét, "A KULTÚRA KINCSESTÁRA" oimü 
képes riport a Kézirattár történetét és munkáját ismerteti, Illusztráoió- 
ként a BECSI KRÓNIKA egy lapját éif WINDISCF Éva arcképét közli,

A pesti nagykönyvtárak közül a MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁRÓL 
két közleményt is olvashattunk, A már sokszor ismertetett restaurációs 
és könyvvédelmi munkáról TURY Andrási "A fóliánsok doktorai" oimü színes 
Írásában' dr,' CSAPODI Csabával folytatott beszélgetését közli [ESTI HÍR
LAP, ápr, 19,] A könyvtár kiterjedt külföldi oserekapcsolatairól pedig 
a MAGYAR NEMZET ápr, 30-i száma ir. Az ORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁRRÓL a 
"GANZ ÚJSÁGÉ ápr, 30-i száma közöl beszámolót, A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN 
KÖNYVTÁR Rottenbiller-utcai fiókjának "különös kiállításáról" - ahol.a 
megosoi^citott, különféle aláhúzásokkal, bejegyzésekkel eléktelenitett 
könyvek láthatók - a HÉTFŐI HÍREK máj. 11-i száma ir.

A vidéki könyvtárak életében nemosak a művelődési autók átadása idé
zett elő élénkséget, A KÖNYVTÁRI MUNKA SZÁMOS TERÜLETÉRŐL olvashatunk 
megyei lapjainkban. A HEVESMEGYEI NÉPÚJSÁG máj, 9-i számában a Hatvani 
Cukorgyár üzemi könyvtáráról, a SZOLNOKMEGYEI NÉPLAP ápr, £5~i számában 
pedig a Kunheg^esi Vörös Október Termelőszövetkezet könyvtáráról olvas
hatunk beszámolót, A SOMOGYI NÉPLAP máj, 6-i számából arról értesülünk, 
hogy a megyei tanáos végrehajtóbizettságának egyik ülésén elhatározták, 
hogy az újonnan épülő házakban biztosítani kell egy-egy helyiséget könyv
tár számára. A Tolnamegyei Hazafias Népfront Művelődési Bizottságának a 
könyvtárakkal foglalkozó üléséről a TOLNAMEGYEI NÉPÚJSÁG máj, 4-i száma 
közöl beszámolót számos konkrét adattal, A KÖZÉPPUNÁNTüLI NAPLÓ ápr5ll-i
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számában megjelent ‘'Elvi” egyetértés és •‘reális" alap c, cikkében a vár
palotai tanács művelődési osztályát arra ösztönzi, hogy behatóbban foglal
kozzék a területéhez tartozó könyvtárak problémáival, A PETŐFI KÉPE ápr.
23—i száma arról számbl be, hogy Kiskunhalason olvasmánytörténeti kiállítást 
rendeztek a Múzeumban.

A VESZPRÉMI KÖNYVTÁROS NAPOKRÓL [április 17-19] a KÖZÉPDUNÁNTULI NAPLÓ 
folyamatosan adott tájékoztatást,

A Hajdu-Bihar-megyei könyvtári helyzetről a MAGYAR NEMZET máj, 1-i szá
mában Tamás István tollából jelent meg terjedelmes és tanulságos beszámoló 
"Több könyvet kér a falu" cimen. Az algyői könyvtárról pedig a TANÁCSOK LAP
JA ápr, 23-i számában olvashatunk.

Végül mindenkinek a figyelmébe ajánljuk a SZOLNOKMEGYEI NÉPLAP ápr.26-i 
számában megjelent "Aki nem tud arabusul..." o, kitűnő Írást a könyvtárosi 
gyakorlat válogatott furcsaságairfl,

A MÚZEUMOK KÖZPONTI PROPAGANDA IRODÁJÁNAK KÖZLEMÉNYEIBŐL:

A MEZŐGAZDASÁGI MUZEUMr»ban ujjárendezik az ellenforradalom alatt megron
gálódott halászati kiállítást és bővítik a vadászati kiállítást, A lovag
teremhez ósailakoző egyik kis terem boltivei alatt most készül a vízivadak 
életét és fajtáit bemutató kiállítás. Külön kiállítás ismerteti a különbö
ző kukorioafajtókat és azoknak takarmányozási, ipari és háziipari felhaszná
lását. A kiállítás JUNIUS KÖZEPÉIG lesz nyitva.

A SZÉPMŰVÉSZETI MUZEUM a Budapesti Ipari Vásár tartama alatt hétfő kivé
telével 1#-19 órákban tart nyitva,

Junius elején ismét megnyílik az állandó Petőfi kiállítás az IRODALMI 
MUZEUM Egyetem utoai helyiségébens A hajdani Károlyi palota három hatal
mas és négy kisebb termében uj rendezésben állítják ki Petőfi életére és 
költészetére vonatkozó dokumentumokat, amelyeket közel egy évszázad óta 
először a költő barátai, majd intézményesen a Petőfi-ház, újabban pedig 
az Irodalmi Muzeum gyűjtött össze.

HÍREK SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNKBŐL,

A SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉNEK ANYAGÁBÓL:

MÁJ. 12-1 ÜLÉS:

A® újonnan megválasztott SZB alakuló ülésén megtörtént a tisztségek 
szétosztása. Elnök: SALLAI ISTVÁN, titkár: HORVÁTH VIKTOR, gazdasági 
felelős: BELENCSIK LAJOSf oktatási felelős: DURZSA SÁNDOR, Nőbizott
ság elnöke: GORDON MIKLÓSNÉ, prop„felelős: HERNÁDY DÉNES, TT eliíök: 
HOFFER REZSŐNÉ, adm.és nyilvántartási felelős: KEREKES LoRINCNÉ, 
Békebizottság elnöke: LÁZÁR PÉTER, bér-és munkaügyi felelős: MIL- 
HOFFER ALAJOS, kulturális felelős: SIMON MÁRIA ANNA,

MÁJ. 16-1 ÜLÉS:

Az SZB elhatározta, hogy az első félévi szakszervezeti munkatervet 
módosítja és szept, 15-ig terjedő időszakkal kiegésziti.A szept,, 
15-től deo, 3l-ig terjedő időszakra pedig külön munkatervet állit 
össze.



Az SZB a következő munkabizottságok megszervezését határozta el: 
SZAKMAI MUNKABIZOTTSÁG [8 tag], voz0Sallai István, ügy vez,, Durzsa 
Sándor - TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TAKÁCS [7 tag], vez8 Höffer Rezső- 
né - NŐBIZOTTSÁG ]7tag], vez, Gordon Miklósné - BBXEBIZOTTSÁG [5 
tag], vez. Lázár Páter - KULTURALIS"mTMI01BIZ0TTSÁG [8 tag], vez. 
Simon Mária Anna - BÉR ÉS MUNKAÜGYI BIZOTTSÁG \6 tag], vez.Mil- 
hoffer Alajos - OSZK HÍRADÓ SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA [4 tag] felcszerk 
Horváth Viktor.

A munkabizottságokat f„ évi jun, 5-iéf kell megalakítani, - jun, 
15-ig1 pedig szakszervezeti összaktiva-értekezletet kell tartani 
a kiegészített műik■terv ismertetésére és megtárgyalására.

Az SZB határozata alapján a KMK 2C csoportjánál a Simon Mária An
na SZB—taggá választása folytán bizalmiválasztó csoportértekezle
tet kell tartani,

A munkabizottságok személyi Összetételéről, valamint a kiegészí
tett és módosított munkatervről lapunk következő számaiban adunk 
tájékoztatást,

SZAKSZERVEZETÜNK UJ TISZTSÉGVISELŐI:

A máj. 12—i taggyűlésünkön az alábbi elvtársak nyertek megválasztást: 
SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG rendes tagjai: [ld, az S23 máj, I2-i.üléséről 
8zóló ismertetést], póttagjai: KISS Jenő, SZŰCS Ilona, CSAPOD! Csabáné 
SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG rendes tagjai: NAGY Károlyt TILL Ferenc, VARGA S; 
Frigyes póttag: TÓTH Sándor - TÁRSAD A LOMMSTOStT AS1 TANÁCS: [elnök: HOFFER 
Rezsőné, SZB tag], tagjai: DELI Györgyné, FÓRIS Anna, HAJMÁS! Sándomé., 
KOVÁCS Mária, MARKOS Bélane, VIZKELETY András, .[ A TT tagjainak reszortok 
szerint való beosztását lapunk következő számában ismertetjük^]

TÍZ ÉVES
a szakszervezeti kedvezményes üdültetés.

Tíz esztendeje annak, hogy a dolgozék kedvezményes üdültetése szakszerve
zeti feladattá lettc Ez idő alatt a szakszervezetek KÉTMILLIÓ felnőttet 
és gyermeket üdültettek csaknem EGYMILLIÁRD FORINT állami támogatással.

Szakszervezeti üdültetésünk e tiz év alatt igen sokat fejlődött, Évről- 
évre növekedett az üdülésben részesülő dolgozók száma, magasabb színvona
lat értünk el a kulturális munkában, korszerűbbek az üdülők épületei és 
tovább javítottuk a különféle szolgáltatásokat

Ebben a JUBILEUMI ÉVBEN 165 ezer felnőtt és 35 ezer ifjúmunkás és gyer
mek kedvezményes szervezett üdültetését tervezi a SZOT és majdnem ennyi dol
gozó tölti szabadságát a vállalatok, hivatalok saját kezelésében levő üdü
lőiben. A XIX, kongresszus határozatának megfelelően a lehetőségekhez mér
ten tovább fejlesztik a CSALÁDOS ÜDÜLTETÉST, melynek során 4000 házaspár 
részére biztosítják a gyermekekkel val' együtt pihenést, Hasonlóképpen nö
velik a KÜLFÖLDI CSEREÜDÜLTETÉST és az egyre népszerűbbé váló HAJÓÜDÜLTETÉ
SEKET is.- A SZOT elnökségének határozata alapján a jubileumi év alkalmából 
a 'szakszervezetek saját anyagi eszközeiből megüt;áfáik ÍIÁJBUSÉOBOSZLÓN egy 
300 férőhelyes, korszerű GYÓGYÜDÜLŐ felépítését,,

Az általános szaksiervefceti üdültetésen belül jelentős munkát végzett 
szakszervezetünk, a KÖZALKALMAZOTTAK SZAKSZERVEZETE IS, - l>5S-ban a szak-
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szervezet keretében levő közalkalmazottak 9,8 SZÁZALÉKA részesült kedvez
ményes üdülésben. A TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK közül 1958-ban 438-an üdültek,
A SZOT által biztosított kereten felöl pedig" a Közalkalmazottak Szakszer
vezete SAJÁT EREJÉBŐL 3 527 tagot üdültetett.

A BUDAPESTI BIZOTTSÁGTÓL nyert támogatásunk tette lehetővé könyvtárunk 
számára is, hogy egyre több azoknak a dolgozóinknak suáma, akik réBztvehet- 
nek akár kedvezményes, akár önköltséges formában a szakszervezeti üdülés
ben. Ennek illusztrálására közöljük az alábbiakat:

NEHÁNY SZÓ AZ ÜDÜLÉSRE BEUTALTAKRÓL

Társadalombiztosítási Tanácsunk Jelentése szerint ez év MÁRCIUS 4 
MÁJUS 19; IDŐSZAKBAN az alábbi dolgozók és hozzátartozók vették igénybe 
szakszervezetünk által biztosított üdülési lehetőségeket:

KEDVEZMÉNYES ÜDÜLÉS:

Mátrafüred - már©, 11-24, REÜK ZSUZSA} Hévíz - ápr. 9-22. SZÁSZ GÉZA, 
máj, £-19 NAGYDIÓSSY GÉZÁNÉ.

KEVEZMÉNYES KÜLFÖLDI ÜDÜLÉS:
Pozsony - máj. £3.-16. VIZKELETY ANDRÁS} Prága - máj.17-23. HOFFER 

BEZSÖNÉ.
ÖNKÖLTSÉGES ÜDÜIÉSi
Pilisszentkereazt - máro. 4-10, SEBESTYÉN GÉZÁNÉ és 2 gyermek, ápr, 

1-7, BESENYEI ANDORNÉ édesanyja, DEBULAY IMRÉNÉ és férje, KOLBAY ANNA, 
TÓTH JÁNOSNÉ} ápr, 8-14. BORSA GEDEON, felesége és 1 gyermek, PAPP 
ISTVÁN és felesége} ápr. 15-22. TIBOLYA ISTVÁNNÉ és férje, CSÁKVÁRI 
ELEKNÉ} ápr, 15-28. KOZOCSA ILDIKÓ} ápr, 29-máJ, 5. VARSÁNYI ENDRÉNÉ.

Sopron - máj. 5-14, KOLBAY ANNA.
ÉS NÉHÁNY SZÓ AZ ÜDÜLŐKRŐL ...

MÁTRAFÜRED — Két hétig üdültem Ifátrafüreden, Az elhelyezés és az ellátás 
kitűnő volt, A szobák ragyogóan tiszták, a fürdőszobákban naponta forróviz, 
kétféle menü választás szerint, fűtés, stb.

Szórakoztatásunkról is a legmesszebbmenőkig gondoskodott az üdülő vezetése. 
Kirándulásokat s^rveztek, helyben volt könyvtár, televízió, gyakori ri.lm- 

vetités, irodalmi-, operett-, hanglemez-, és tánoest. A programok azonban 
semmiféle kötöttséget nem Jelentettek annak, aki egyénileg akart pihenni,
*agy szórakozni. Ezért mindenkinek csak szeretettel ajánlhatom ezt a kitűnő 
üdülési lehetőséget. REÖK ZSUZSA.

Í1LISSZENTKERESZT - Köigrvtárunk egyre több dolgozója keresi fel a VERTESZ 
pilisszentkereszti üdülőjét. Szeretnék most beszámolni arról, hogy milyen 
tapasztalatokat szereztem ottlétem alkalmával. Benyomásaimat két csoportba 
osztom: kellemes és kellemetlen észlelésekre. Azt hiszem, szolgálatot teszek 
az üdülni szándékozóknak, ha ezeket közrebocsátom.

KELLEMES TAPASZTALATOK: Az embert békén hagyják. Nincs kultúrós, nincs 
közös kirándulás, nincs műsoros est, üdülés van, pihenés van, kikapcsoló
dás van. Bőséges koszt. Kitartóan jó időjárás. ( Jó az esős idő is, mert 
nagyokat lehet aludni.) Figyelmes kiszolgálás. Rendelésre meleg fürdő. Te
levízió, Könyvtár, Társasjátékok, Kártya, Nagy pozitívum, hogy alig nyilik 
pénzköltésre alkalom. Az öltözködésben nem kötelezó a legutolsó divat. Az 
üdülő gyermekeket is befogad. Nagy kirándulási lehetőségek: Vaskapu,Szurdok-
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völgy, Szentkút, Pilis, dobogókő, kanyargós utak, tündérszép rétek, megkapó 
kilátások* Stb.Stb.Stb,

KELLEMETLEN TAPASZTALATOK: Méréseim szerint Pilisszentkereszten gyorsabb 
bán járnak az érák, A nap huszonnégy órája tizenkét éra alatt telik itt el,
A sok evéstől kitágul az ember gyomra és visszatérve is ugyanannyi táplálé
kot követel, ami-károsan befolyásolja a havi költségvetéseket. Az ember el- 
kényelmesedik: nem kell bevetnie az ágyát, nem kell takarítania, nem kell 
korán kelnie, A hegyekre bizony itt ía felfelé kell felmenni, A paplanon 
nem voltak gombok, A hatodik nap reggelén kezdett már unalmassá válni reg
gelire a vaj és*az őszibaraokdzsem. Más kellemetlen tapasztalatom ninós.

Mindent egybevetve: VÉLEMÉNYEM SZERINT JÓL FOGJÁK ÉHEZNI MAGÚKAT AZOK, 
AKIK PlLISSZENTKERESZTRE MENNEK ÜDÜLNI, [P.I,]

POZSONY [KÜLFÖLDI HAJÓÚT] - Május 13-16-ig Szakszervezetünk jóvoltából 
négy napot tölthettem Pozsonyban, Az utat mindkétszer hajéval tettük meg,
Így az első ismeretséget a Duna' felöl kötöttük a várossal. Eleinte az üze
mek füstölgő gyárkéményéi, majd a ha'talmas öt-hat emeletes fehér lakóházak 
szegélyezték a partot, azután feltűnt a vár négyszögü tömbje, alatta áz 
Óváros gét templomai, .és barokk házai. Az ott töltött napok megerősítették 
a városnak ezt az először látott hosszmetszetét,

POZSONY NEMCSAK A TÖRTÉNELEM ÉS A MŰEMLÉKEK VÁROSA, HANEM A SZOCIALIZMUST
építő Szlovákia ipari és kulturális központja is. a várhegy utolsó szűk ut-
cáoskájáhól a Dunapartra érve szembetaláljuk magunkat a Kultúra és Pihenés 
Parkjának fehéren szikrázó pavilonjaival, legmodernebb igényeket kielégítő 
előadótermeivel, és az evangélikus líceum - eredeti helyén és felállításá
ban meghagyott - könyvtárának boltíves szobáoskáitól és folyáséitól nem 
messze emelkedik a Műszaki Könyvtár műanyag butorzatu, csupa-ablak palotája.

Szlovák kartársaink mindenütt a legnagyobb szívélyességgel fogadtak és 
kalauzoltak s nekik köszönhetem, hogy a rövid négy nap alatt annyi mindent 
láttam,

A város forgalmas, fővárosias benyomást tesz, de az élettempé lassabb,
,az emberek türelmesebbek, udvariasabbak mint Budapesten ( négy nap alatt 
egyetlen egyszer hallottam a mentőautó szirénáját!), - Hatalmas méretű 
lakásépítkezések folynak, de még mindig sok az albérlet. Áruházakban,üz
letekben nagy a választék és sok a vásárló, főleg egyes iparcikkek olcsó
sága meglepő, A város több pontján elhelyezett automatákban édességet, 
oigarettátj filmet lehet venni, és ezek az automaták a budapestiekkel ellen
tétben működnek -isi

A szokásos kérdésre, hogy mi tetszett legjobban, nehéz volna választ ad
ni} talán a Szent Márton székesegyház és a Műszaki Egyetem és Könyvtár épü
lete mellett döntenék. [v,A.]
H i r e k

Tájékoztatásul közöljük, hogy a KESZTHELYI NYÁRI ÜDÜLÉS előkészületei 
most vannak folyamatban. Nehány napon helül részletes tájékoztatást a bizal
miak utján ad a Társadalombiztosítási Tanács,

A BUDAPESTI IPARI VÁSÁR kedvezményes jegyei VLASICH ILONÁNÁL [Könyvtár
közi Kölosönzés, Puskin 7. mellék] kaphatók.

Országos Széohényi Könyvtár, Budapest házi sokszorosítás,- Kiadja az 
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGA, Szerk. a Szerk, 
Bizottság, [Fel0 szerk, Horváth Viktor], Kiadásért az SZB titkára felel,— 
Lapzárta: l^y.máj „16,Megjelent 300 pld-banv Nysz. 151.-


