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Az alább felsorolt nyári és koraőszi SZOT KONTINGENS beutalókra lehet még je
lentkezni LOSONCI ANDRÁSNÉNÁL /335-331/:

1/ Július 8-19. /12 nap/ 2 + 3 családos
GYŰR, Közlekedési Főiskola Kollégiuma, 2.112 Ft. A harmadik gyermek 
után nem kell térítést fizetni.

2/ Augusztus 4-10. /7 nap/ szóló
SZOT Üdülőhajó, Budapest, Margitsziget 315 Ft

3/ Szeptember 16-29. /14 nap/ házaspár, /kívánságra 1 db.gyermekbeutaló igé
nyelhető/ SIÓFOK, Csepel üdülő, a hp.részére: 1344 Ft

4/ Szeptember 22-28. /7 nap/ szóló , /1 db.gyermekbeutaló külön igényelhető/
SIÓFOK, Kohász üdülő, szólójegy: 252 Ft.

Várjuk a jelentkezéseket!

BELSŐ PÁLYÁZAT

A 39/1979. sz., a belső pályázati rendszer bevezetéséről kiadott főigazgatói 
körlevél alapján belső pályázatot hirdetünk az alábbi állásokra:

FÖLÖSPÉLDÁNY KÖZPONT
1. /V., Beloiannisz u, 12./
Betöltendő munkakör: feldolgozó
Feltétel: egyetemi vagy főiskolai végzettség, szakmai gyakorlat, legalább egy 

világnyelv /lehetőleg német/ ismerete
2, /V., Kálmán Imre u. 15./
Betöltendő munkakör: feldolgozó
Feltétel: egyetemi vagy főiskolai végzettség /könyvtár szak/, legalább egy vi

lágnyelv passzív ismerete.
A pályázók írásbeli jelentkezésüket sürgősen nyújtsák be a Személyzeti Osztály
ra.

VÁLASZOLUNK

Az 1982-es esztendőt lezáró szakszervezeti csoportértekezletek jegyzőkönyvei 
alapján őszinte és valós képet kaphattunk dolgozóinkat foglalkoztató nehézsé
gekről, tisztázatlan kérdésekről. Szabadon és őszintén mondtak véleményt fel
sőbb vezetőinkről és a szakszervezet munkájáról. A felmerült kérdések több 
csoportba sorolhatók. Egy részük megoldódott, a vezetők értékelésével és a 
szakszervezet munkájával, kapcsolatos észrevételekre a márciusi bizalmi testüle
ti ülésen kitértünk. A Gazdasági Igazgatóságot és általában a gazdasági ügyeket 
érintő felszólalások tisztázását egy, a közeljövőben összehívandó FÓRUM-on kí
vánjuk megoldani. Azon kérdésekre, melyek közérdeklődésre tarthatnak számot



- a kérdések megismétlése nélkül - , a reszortfelelősök válaszait az alábbiak
ban közöljük:

A nődolgozők egy részének vissza-visszatérő felvetése, hogy a nőnap alkal
mával ajándékot kapjanak és ne kövessük azt a már néhány éve kialakult gyakorla
tot, hogy ajándék helyett néhány rászoruló nődolgozót segélyben részesítünk.
A nőnapra rendelkezésünkre álló összegből egy-egy nődolgozónak 25-30 Ft-os aján
dékot tudnánk venni. Ennek ismeretében a bizalmi csoportok beszéljék meg újból 
és a novemberi bizalmi testületi ülésen, a szakszervezeti költségvetés jóváha
gyásakor döntsenek a nőnap megünneplésének mikéntjéről.

Nőfelelős

Az 1982/83-as politikai oktatási évet pártalapszervezetünkkel közös szer
vezésben indítottuk el. Több helyről az a visszajelzés érkezett, hogy nehezmé
nyezik a "jelentkezési feltételeket", amelyek évről-évre szűkítik a jelentkezők 
körét, s gondolom, ehhez a témakörhöz tartozik az a megjegyzés is, miszerint az 
agit.propos nem agitál, hanem a feladatot helyette a bizalmi látja el. Erre vá
laszul egész röviden csak annyit: a párt agit.proposával igyekeztünk a legkörül
tekintőbben hozzáfogni a szervezéshez. A párt- és szakszervezeti bizalmiakkal, 
főbizalmiakkal, aktívákkal közösen egy előzetes megbeszélést tartottunk, amely
re meghívtuk a szemináriumok előadóit is, hogy az esetleg- felmerülő kérdésekre
- mint a legilletékesebbek - válaszolhassanak. A megbeszélésen a részletes tá
jékoztatás mellett kértük a bizalmiak segítségét a szervezésben, s a könnyebbség 
kedvéért•több példányos jelentkezési szórólapokat osztottunk szét, amelyeken a 
megbeszélésen elhangzottak rövid összefoglalóját is megadtuk /mintegy emlékezte
tőül/, talán ez adhatott félreértésre okot egy-két helyen. E három észrevétel 
ellenére a tapasztalat azt mutatja: mind az öt témánál a résztvevők /munkatár
sainknak mintegy egynegyede/ közt altad idős és fiatal egyaránt, sőt nemcsak ne
mük, koruk, de iskolai végzettségük és beosztásuk is különböző.

Áz OSZK-Híradót 1980-ig díjtalanul minden dolgozónk megkapta. Az árazást 
két ok tette szükségessé, ti. az ezt megelőző évek általános tapasztalata az 
volt, hogy a Híradó sok helyütt a szemétkosárban köt ki, miközben a sokszorosí
tó anyagok, a papírárak, vagyis az előállítás költségei egyre emelkednek. így 
került sor erre a döntésre, azzal a kitétellel, hogy a GYES-en lévők és a nyug
díjasok ingyen kapják. Ezzel azt kívántuk elérni, hogy ne szakadjon meg a kap
csolatuk a könyvtárral, s a visszajelzések azt igazolják, hogy döntésünk helyes 
volt, szívesen veszik a tájékoztatást, örülnek neki, sőt igénylik. A GYES-en lé
vők helyzete eléggé ismert, a nyugdíjasok közt akad jobb-rosszabb anyagi körül
mények közt élő, e téren nem kívántunk különbséget tenni.

Ágit.prop.felelős

Üdülés.
- A házaspár! beutalót szülő + gyerek nem veheti igénybe, mert gyermeket 

csak az arra kijelölt üdülők fogadhatnak.
- A harmadik gyermek ingyenes üdültetése csak SZOT beutalóknál érvényesül.
- Vőlegény-menyasszony .akkor üdülhet SZOT-üdülőben, ha közös bejelentett 

/legalább ideiglenes/ lakásuk van. Egyébként csak szóló beutalót kaphat, ahol 
a közös szoba nem garantált.

- egyéb beutalókat /egy + egy, egy + kettő, szünidőre családos/ továbbra 
is szorgalmazzuk.

Segély.
- A nyugdíjasok támogatására a befizetési csekkszámla-számot közöltük a 

KIS Híradó idei 3-as számában.
- Segélykérelmeknél az átlagjövedelem vagy egy főre eső jövedelem felső 

határát maximálni nem tartjuk szükségesnek. A rendkívüli segélyeket a jelenlegi 
keretünkből az 1000-2000 Ft egy főre eső jövedelműek megkapják, indokolt eset
ben /hosszan tartó betegség stb./ esetén ennél magasabb jövedelműek is.
Nyugdíjas találkozót folyó évre tervezünk. A nyugdíjasok támogatására szervezen
dő jövedelmezőbb társadalmi munka lehetőségét keressük.
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Költségvetés.
- A bizalmi testületi szavazást nem nevezném formálisnak, mivel előtte év- 

ről-évre tételes ismertetést kapnak a bizalmiak, feltehetik kérdéseiket, a testü
leti ülést megelőző SZB-tárgyaláson jelen vannak a főbizalmik, akiktől nemcsak 
hozzászólást, javaslatokat és konkrét kiadásokra vonatkozó terveket is szoktunk 
kérni. A tételes költségvetés szétosztását előzetesen egyrészt időtényező gátol
ja, másrészt megértéséhez előbb pénzügyi továbbképzést kellene tartani, hogy a 
költségvetés készítésére vonatkozó előírások is ismertek legyenek.

- Hova lett a szakszervezeti tagdíj? A tagdíj 45 %-a marad az alapszerv
nél, felhasználásáról a költségvetés tájékoztat. Megjegyezném, hogy ez a pénz 
nem csupán a nyugdíjasoké, hanem mintegy 600 szakszervezeti tag minden kiadását 
fedeznie kell a segélyezéstől a télapó-ünnepségen át a nőnapig, üdülőfelszere
lésig, brossuravásárlásig stb. Az arányokat tekintve egyébként a nyugdíjasok 
magasabb hányadban érdekeltek általában a felhasználásban, mint az aktív dolgo
zók -, ami szintén nem egyértelmű, megoldás.

Gazdasági felelős

KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK
1983. június

Kastaly Beatrix osztályvezető, Hírlapállományvédelmi osztály 
Szovjetúnió, Leningrád, Szaltükov-Scsedrin Könyvtár, jún. 6-13. 
Uticél: Könyvtári restaurálási tapasztalatcsere

Csepregi Klára, Gyarapítási osztály
NDK, Berlin, Deutsche Staatsbibliothek, Jún. 13-19. 
Uticél: állománygyarapítási tapasztalatcsere.

Gróh Gáspárné, Magyar Nemzeti Bibliográfia Szerkesztősége 
Lengyelország, Varsó, Nemzeti Könyvtár, jún. 13-18. 
Uticél: nemzeti bibliográfiai tapasztalatcsere

Nagy Attila, Könyvtártudományi és Módszertani Központ 
Csehszlovákia, Prága, Állami Könyvtár Módszertani Központja, jún. 20-27. 
Uticél: olvasásszociológia, olvasáslélektani kutatások /a kiküldetés végle

gesítése még a fogadó fél visszaigazolásától függ./
Szilvássy Zoltánná, osztályvezető, Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa 

Szovjetúnió, Moszkva, IKARR-konferencia, jún. 20-25.
Gazdag Tiborné, Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa 

Szovjetúnió, Moszkva, IKARR-konferencia, jún. 20-25.
Vavrinecz Veronika, Zeneműtár 

Csehszlovákia, Pozsony, Egyetemi Könyvtár, jún. 26- júl.2. 
Uticél: hungarikakutatás

Horváth Pál*  Hirlapállomáhyvédelmi osztály
NDK, Lipcse, Deutsche Bücherei, jún. 27- júl.2.
Uticél: állományvédelmi tapasztalatcsere

Szinai Tivadárné, osztáiyvezetőhelyettes, Gyarapítási osztály 
NDK, Lipcse, Deutsche Bücherei, jún. 27- júl.2.
Uticél: állománygyarapítási tapasztalatcsere
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