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TÁJÉKOZTATÁS AZ IRODALOMTUDOMÁNYRÓL 
ÉS A MŰVÉSZETEKRŐL

KÖBÖLKUTI KATALIN

Örömmel közöljük a szerző hozzánk érkezett cikkét még akkor is, ha az írás
nak az információs rendszerekkel, annak struktúrájával foglalkozó része 
elvileg el is fogadható, de a hazai viszonyokat ismerve és az eddigi tapasztalato
kat figyelembe véve vitatható. Akinek kedve támad, vitatkozzon! (Szívesen 
közöljük.) Örömünk elsősorban abból fakad, hogy lapunk hasábjain ritkán 
szólalnak meg a központi szolgáltatások felhasználói. Egy terület — a művésze
ti információ — forrásainak bemutatása, használhatóságuk elemzése, a hiányok 
felvetése is tanulságos lehet, úgy gondoljuk, elsősorban a szakterületi együtt
működési körök, a koordinációs központok, egy-egy tudományterület (szak
terület) információs munkájáért felelős intézmény számára.

A Könyvtári Figyelő 1979. 6 . számában Mohor Jenő és Sárdy Péter A kulturális és 
művészeti információ helyzete és perspektívái1 című cikkében megvizsgálta egy — mielőb
bi igényfelmérésen alapuló — rendszer kialakításának lehetőségeit.

A szerzők a kulturális és művészeti információk körébe azokat sorolták, amelyek 
a Kulturális Minisztérium* tevékenységi körével egybeesnek. Ezt a kiindulási alapot nem 
tartom szerencsésnek. Már a társadalomtudományi szakirodalmi információs rendszer 
kialakításakor Kondor Istvánné leszögezte a Könyvtárosban megjelent cikkében,2 hogy 
az információs rendszert tudományáganként kell megszervezni, hiszen az információ- 
igények, s ebből adódóan az igényelt szolgáltatások típusai eltéréseket mutatnak. Zsidai 
József is felhívta a figyelmet az igazgatási struktúra alapján kialakított információs rend
szer veszélyeire. „...Ezért az információs rendszer struktúráját minisztériumok, országos 
hatókörű szervek revíziós feladataihoz igazítják. Ezzel szemben az információs eszközök 
a tudományok rendszertanának törvényei szerint készülnek minden országban és eszerint 
igyekeznek hasznossá válni.”3

Az információs rendszer kialakításakor figyelembe kell venni az adott információk 
jellegét, sajátosságait. Éppen ebből adódóan nem tartom helyesnek a kulturális és művé
szeti információk egy rendszerben történő kiépítését. A szerzőpáros által a kulturális 
információk körébe sorolt egyes területek (levéltárügy, könyvkiadás- és terjesztés, közmű
velődés, múzeumügy, muzeológia, restaurálás, könyvtárügy) inkább beletartoznak a társa
dalomtudományi információs rendszerbe, mint hozzákapcsolhatók a művészeti informá
ciós rendszerhez.

* 1980 júliustól Művelődési Minisztérium.
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A művészeti információkat sajátos formanyelv, önálló kifejezőeszközök, speciális 
tükrözés jellemzi; sajátos dokumentumok — a fonetikaitól az ikonográfiáiig — hordozzák 
az információkat. Pusztán az a tény, hogy a kulturális és művészeti területek felügyeletét 
és irányítását egy minisztérium látja le, nem indokolja az egy rendszerben történő 
kiépítést.

A közművelődési könyvtárak információs szolgáltatásainak kiépítése egy központi 
információs rendszeren alapulhat, s természetesen fontos számunkra a központilag kiala
kítandó rendszer struktúrája. Ezekből kiindulva hozzászólásomban szeretném felvázolni 
hogyan és m ilyen hatásfokkal tudjuk hasznosítani egy m egyei könyvtárban  a [művésze
tek] területén a rendelkezésünkre álló eszközöket.

A z  irodalom  területével kezdve: a tájékoztató könyvtáros rendelkezésére több 
eszköz áll: önálló formában és folyóiratokban megjelenő bibliográfiák és információs 
kiadványok. Ez a viszonylag sok eszköz azonban mégsem fogja át a szépirodalom, illetve 
az irodalomtudomány minden területét, s nem is egészítik ki egymást. Az Irodalomtörté
neti tanulmánykötetek és folyóiratok analitikus bibliográfiai kartotékjai4 címmel, a Fővá
rosi Szabó Ervin Könyvtár szerkesztésében kéthavonta megjelenő bibliográfia csupán ún. 
magasabb szintű közművelődési igényeket elégít ki. A feltárt folyóirat- és hírlapcikkek, 
tanulmányok alapján a középfokú oktatásban résztvevőknek (tanároknak és diákoknak), 
egy-egy író után érdeklődőknek, néhány esetben — mint kiindulási alap — a felsőoktatás
ban résztvevőknek tudunk információkat nyújtani. Viszont, ha kutatási igényeket kell 
kielégítenünk, ez az eszköz nem elegendő. Éppen ezért, a feltárt anyagra való tekintettel 
kibővítettük a szerkesztők által felvett tanulmánykötetek körét. A cédulaanyag megér
kezése után behasonlítjuk a FSZEK által feldolgozott tanulmányköteteket a megjelentek
kel, s feltárjuk azokat az analitikus katalógusban. Az irodalmi analitikus katalógus és az 
ugyancsak a FSZEK műhelyében készülő társadalomtudományi analitikus bibliográfia5 
jó példa a Mohor—Sárdy szerzőpáros által említett párhuzamos munkavégzésre. A két 
bibliográfiai kartoték anyagában ugyanis több átfedés tapasztalható, s a füzetek (cédulák) 
megérkezése után gyakran kényszerülünk a két katalógus korrigálására.

Az analitikus katalógus hiányosságai miatt — esetlegesnek tűnik az analitikus 
leírásra kerülő tanulmánykötetek kiválasztása, nem veszi fel az országhatáron kívül meg
jelenő magyar nyelvű irodalmi folyóiratokat — az irodalomtudomány iránt mélyebben 
érdeklődők, a kutatók, főiskolai hallgatók és oktatók igényeit nem elégíti ki. Újabba infor
mációs eszközök használatára van szükség. Az Irodalomtörténeti Közleményekben jele
nik meg, illetve jelent meg a magyar irodalomtörténetírás kurrens szakbibliográfiája.6 
Ez felveszi az elsődleges hungarika anyagot (pl. Korunk, Igaz Szó, Új Symposion stb.), 
viszont nem találjuk meg a bibliográfiában a tágabban értelmezett irodalomtudományi 
témákat, idegen irodalmakat, külföldi írókról írott publikációkat, nem analizálja a tanul
mányköteteket. Az Irodalomtörténeti Közlemények 1977/4—6. számában jelent meg 
utoljára a magyar irodalomtörténetírás bibliográfiája, mely az 1976-os év vonatkozó 
irodalmát dolgozta fel. Az 1977-es év anyagát viszont már a nemrég megjelent Hungaroló
giai Értesítő közölte.7 Vajon ez a folyóirat vette át az Irodalomtörténeti Közlemények
ben megjelenő kurrens irodalmi bibliográfia közlését? A Hungarológiai Értesítőben
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megjelenő bibliográfia összeállításakor az irodalmi folyóiratban megjelenő bibliográfiában 
kialakított hagyományt követték.

Viszont ez az információs eszköz sem tartalmazza az idegen irodalmat, külföldi 
írókat. A közelmúltban vehettük kezünkbe A magyar irodalom és irodalomtudomány 
bibliográfiáját is.8 Ez a bibliográfia kívánja folytatni a K ozocsa Sándor szerkesztette 
sorozatot,9 mely az 1966—1970-re szóló kötettel fog zárni.

Az OSZK által kiadott bibliográfia a szaktudományi kutatás érdekeit kívánja szol
gálni, de figyelemmel van a kulturális politika, az oktatás, a közművelődés, a könyvkiadás, 
a sajtó és más tömegkommunikációs közegek információ-igényére is. Közli ezen kívül 
függelékben az egyetemes irodalomtudomány körében magyar szakember tollából, — bel
földön és külföldön megjelent műveket: könyveket, tanulmányokat és cikkeket. 
A Kozocsa szerkesztette bibliográfia — mint említettem — az 1970-es év anyagával zár, az 
OSZK által kiadott bibliográfia viszont 1976-tal indul. A kimaradt 1971—1975. közötti 
időszakot egy összefoglaló kötettel kívánja majd áthidalni az Országos Széchényi 
Könyvtár.

A felsorolt bibliográfiák szinte mindegyikére jellemző az időbeli késés. A Látóhatár 
című folyóirat szemléje és az ott megjelenő Kulturális cikkbibliográfia10 gyorsasága miatt 
fontos tájékoztatási eszköz.

Két információs kiadvány tájékoztat a határainkon túli irodalmi életről. A Világ- 
irodalmi Híradó,11 melynek információs értéke vitathatatlan, de csak a szocialista orszá
gok irodalmi életéről tudósít. Különösen értékes az a rész, amely közli a fordításban 
megjelent szépirodalmi műveket, de nincs visszakeresésre alkalmas rendszere. A Világirodal
mi Tájékoztató12 értékét a könyvtári munkában a gyarapításban lehet érvényesíteni — bár 
elsősorban könyvkiadói szakembereknek ajánlható —, de az előbb említett kiadvánnyal 
együtt ennek sincs visszakeresési rendszere.

Az MTA Irodalomtudományi Intézete a külföldi szakfolyóiratok kurrens anyagáról 
korábban repertóriumot állított össze a Helikon folyóirat számára, ennek közlése azonban 
abbamaradt. Ha tehát a külföldi irodalomtörténet, irodalomtudomány területén jelentke
ző igényeket kell kielégítenünk, akkor monográfiákból, esetleg személyi bibliográfiákból, 
illetve az egyes népek irodalmának bibliográfiáiból tudunk tájékoztatni. A külföldi iro
dalmakról tehát nem áll rendelkezésünkre semmilyen tájékoztatási eszköz. A Modern 
Filológia Szakos Könyvtárosok Konferenciáján az azóta elhunyt B élley Pál, előadásában 
többek között felhívta a figyelmet arra, hogy a klasszikus és idegen irodalmak még 
mindig feltáratlanok. A konferencia 1971-ben zajlott le ,13 gazdája e területnek azóta 
sem akadt.

Tehát az irodalomtörténet, irodalomtudomány területén a felmerülő különböző 
szintű igényeket a felsorolt eszközök szinte mindegyikének való átnézése után tudjuk 
kielégíteni. Ha friss anyagra van szükség — a Látóhatárt kell használni, ha recenzióra 
kíváncsi az olvasó — az analitikus katalógust, ha az elsődleges hungarika anyag is érdekli 
az olvasót — az Irodalomtörténeti Közleményekben megjelenő kurrens szakbibliográfiát 
tudjuk nyújtani stb. Tehát nem áll rendelkezésünkre egyetlen olyan eszköz, amelynek 
alapján az irodalomtudomány területén felmerülő különböző típusú és szintű igényeket 
ki tudnánk elégíteni.
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Az irodalom területén felmerülő információs igények azonban kétfelé irányulnak: 
egyrészt az irodalomelméleti, irodalomtudományi- és történeti információkra, másrészt 
pedig magára az irodalmi műre, a műalkotásra, s e területen találjuk a legnagyobb hiá
nyosságokat. Ugyanis nem megoldott a folyóiratokban, antológiákban megjelenő szépiro
dalmi alkotások feltárása.

Itt csak a folyóirat repertóriumok, illetve a már említett Világirodalmi Hiradó 
szépirodalmi műveket is közlő rovata jelentenek hézagpótlást. Igaz, hogy a szépirodalmi 
alkotások felvétele alaposan felduzzasztaná a bibliográfiákat, viszont filológiai szerppont- 
ból óriási előnyt jelentene a kutatóknak. De nemcsak a kutatóknak, hanem a szépirodal
mat olvasóknak is nagy segítséget nyújtana az eligazodásban. Erre az olvasói rétegre való 
tekintettel könyvtárunk úgy próbálta pótolni a hiányosságokat, hogy — természetesen 
a kötetben megjelent novellák, illetve drámák számától függően — analitikus címleírást 
készítünk az antológiákról, az utóbbi években pedig már egyes szerzők gyűjteményes 
műveiről is, és azokat betűrendes katalógusban feltárjuk. [Nem vitatva, hogy az irodalom, 
irodalomtudományi publikációk regisztrálásában vannak hiányok, a hungarika feltárásá
ban azonban nem állunk ilyen rosszul. A felsorolásból kimaradt például a Magyar Nemzeti 
Bibliográfia, a Magyar Könyvészét, az MNB Időszaki Kiadványok Repertóriuma és a nem
zeti bibliográfia rendszerében 1972 óta kurrensen megjelenő Hungarika Irodalmi Szemle: 
a külföldön, idegen nyelven megjelent magyar vonatkozású könyvek és folyóiratcikkek 
válogatott bibliográfiája. Az irodalmi tájékoztatásban még jól használhatók a Petőfi 
Irodalmi Múzeum bibliográfiái, repertóriumai is. (— a szerk.)]

A tö b b i m űvészeti dg tájékoztató, információs eszközeit sorra véve: a Művészettör
téneti Értesítőben megjelenő, a képzőművészet kurrens szakbibliográfiáján14 és a műem
lékvédelem két különböző kiadványban — Műemlékvédelem c. folyóiratban;15 Magyar 
műemlékvédelemben megjelenő bibliográfiáján16 kívül nem áll rendelkezésünkre sem 
zenei, sem film, sem színházi kurrens szakbibliográfia.

Mindkét bibliográfia hátránya, hogy nagy időbeli késéssel közli az irodalmat pl.: 
a Műemlékvédelem 1979. évfolyamában az 1971. év anyaga található. Amíg azonban a 
műemlékvédelmi bibliográfia mutatóival lehetővé teszi a gyors visszakeresést, addig 
a művészettörténet tetemes anyaga nehezen kezelhető visszakeresésre alkalmas apparátus 
nélkül.

A különböző információs kiadványok egy része azóta található meg könyvtárunk
ban, amióta mint regionális feladatkört ellátó könyvtár kötelespéldányszolgáltatásban 
részesül (pl.: Dramaturgiai Hiradó, Nemzetközi Filmtájékoztató) tehát kevés a valószínű
sége, hogy más ilyen feladatkörrel nem bíró megyei könyvtárak állományában meg
találhatók.

Ráadásul ezek a kiadványok rendkívül alacsony példányszámban jelennek meg. 
A Magyar Színházi Intézet által kiadott Dramaturgiai Híradó17 180 példányban, a Nem- 
zetközi Filmtájékoztató18 400 példányban, a Filmtudományi Szemle19 300 példányban 
jelenik meg. Az alacsony példányszám miatt is nehezen hozzáférhetőek ezek az informá
ciós kiadványok a könyvtárak számára.

Milyen eszközök alapján tájékoztathatunk a filmművészetről? A már az irodalom- 
tudomány területén említett analitikus katalógus a „filmes” folyóiratok cikkeinek,
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illetve napilapok kulturális rovatainak feltárásával tudunk egyes filmek fogadtatásairól, 
kritikákról információt nyújtani. A Filmkultúra című folyóirat évente közli az elmúlt 
évben bemutatott magyar filmek filmográfiáját. A Filmográfiai Közleményeknek,20 
amely közölte a Magyarországon készült játékfilmek, rövid játékfilmek, rajz- és bábfilmek 
adatait, illetve külön rovatban közreadta a tárgyévben bemutatott filmek listáját is — 
mindeddig, tudomásunk szerint az 1965, 1966, 1967, 1968 és az 1972. évre vonatkozó 
összeállításai láttak napvilágot. így tehát jóformán semmit sem tudunk a Magyarországon 
bemutatott külföldi filmek adatairól, nem is szólva a külföldön bemutatott filmekről. 
Ez utóbbi esetben a Nemzetközi Filmtájékoztató használható mint információs kiadvány, 
amely tudósít a külföldi filmek forgatásairól, a már bemutatott filmek kritikáiból közöl 
szemelvényeket, s kritikák alapján tudósít a magyar filmek külföldi fogadtatásáról.

A Filmtudományi Szemle című kiadvány tematikus számaival inkább szól bennfen
teseknek, filmes szakembereknek, mintsem egy megyei közművelődési könyvtár olvasói
nak. A televízióban játszott filmek adatairól a TV filmográfia21 című kiadvány alapján 
gyorsan és pontosan tudjuk olvasóinkat tájékoztatni.

A Külföldi Szemle,22 a táncművészet információs kiadványának funkciója lényegé
ben azonos a már említett Nemzetközi Filmtájékoztatóval.

A színház területén létező két kiadvány közül a Dramaturgiai Hiradó színházi szak
embereknek szóló kiadvány elsősorban. Ami van és jó, az A magyarországi színházak 
műsora c. kiadvány.23 Viszont ha színházi előadás kritikáiról szeretnének olvasóink tudni, 
megint csak a már említett irodalmi analitikus katalógust használhatjuk.

A zenei szakirodalmi tájékoztatás alapvető eszköze a magyar nemzeti bibliográfiai 
rendszer részét képező Magyar Nemzeti Bibliográfia. Zeneművek bibliográfiája.24 A zenei 
szakirodalmi tájékoztatás színvonalának emelésére már évekkel ezelőtt felvetődött 
a Könyvtáros25 hasábjain egy zenei analitikus katalógus létrehozásának szükségessége. 
Az igény létezik a közművelődési könyvtárakban, központi szolgáltatás azonban — a Ze
nei Tájékoztató26 próbaszámának megjelenése után — sem jött létre. Könyvtárunk 1980. 
januárjától kezdve megkezdte a műismertetések katalógusának építését, egyelőre csak az 
Országos Filharmónia — Műsorfüzet című kiadványra alapozva, de tervezzük A hét zene
műve, Muzsika stb. kiadványok feldolgozását is. A rendelkezésünkre álló Új Kották,27 
Új Hanglemezek28 a szerzeményezésben nyújtanak elsősorban segítséget, viszont nem 
ölelik fel a teljes zenei termést. A Zenei Szakirodalmi Tájékoztató29 című kiadvány első
sorban a szocialista országok zenei életéről, kortárs zeneszerzőkről hoz anyagot. A Hang
lemez30 kiadvány, amely közölte egy-egy időszak Hungaroton művészlemezeit, recenzió
kat — tudomásunk szerint — 1976-ban megszűnt.

A nemrég megjelent Hifi Magazin Hanglemezív31 rovata vállalkozott arra, hogy 
közreadja egy adott időszak magyar komolyzenei lemezeinek leírását, recenzióját, kritiká
ját. Kísérletet tesz arra, hogy olyan fórumot teremtsen ahol előbb-utóbb szóba kerülhet 
minden egyes, Magyarországon forgalomba hozott komolyzenei lemez.

A felsorolt létező kiadványok, bibliográfiák jól beépíthetők lennének egy művészeti 
információs rendszerbe. Az nyilvánvaló, hogy a meglevőknél jobb, hatékonyabb, körül
határoltabb központi szolgáltatásokra lenne szükség. Ezeket pedig az adott művészeti ág

Könyvtári Figyelő 27(1981)5



Tájékoztatás az irodalomtudományról... 373

intézményi bázisán kellene kialakítani. Mint megyei könyvtár, nem vállalkozhatunk 
önálló rendszer kialakítására, hanem központi szolgáltatások továbbítására.

Néhány tájékoztató kiadvánnyal szeretnénk még kiegészíteni a felsoroltakat.
Ha nem is kifejezetten a művészeti információ eszközei, de mint kiegészítő
források jól használhatók a következők:
-  Közművelődés a magyar sajtóban : válogatott bibliográfia / Tudományos 

Ismeretterjesztő Társulat Országos Központjának Könyvtára. — Budapest : 
TIT. -  1977

— Tájékoztató a közművelődés magyar nyelvű szakirodalmából / Népművelési 
Intézet Szakkönyvtára. -  Budapest : Népművelési Intézet. — 1977

— Figyelő : szemelvények, a külföldi múzeumi és restaurátor szakirodalom
ból / Múzeumi Restaurátor és Módszertani Központ. — Budapest : NRMK. 
-  1975

-  Külföldi társadalomtudományi kézikönyvek : országos gyarapodási jegyzék 
/ Országos Széchényi Könyvtár. — Budapest : OSZK. 1956/1957 (— á 
szerk.).

JEGYZETEK

1. MOHOR Jenő -  SÁRDY Péter: A kulturális és művészeti információ helyzete és perspektívái 
Magyarországon. = Könyvtári Figyelő. 25.évf. 1979. 6.sz. 549—554.p.

2 . KONDOR Istvánné: A társadalomtudományi szakirodalmi információellátás fejlesztése. = Könyv
táros. 24.évf. 7.sz. 379—382.p.

3 . ZSIDAI József: Gondolatok az Országos Szakmai Információs Rendszer tervezésének időszakában. 
= Könyvtári Figyelő. 24.évf. 1978. 2.sz. 138-148.p .

4 .Irodalomtörténeti tanulmánykötetek és folyóiratok analitikus bibliográfiai kartotékjai. 1963. 
jan./febr. — Közread, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Bp. NPI, 1 9 6 3 -

5 . Társadalomtudományi tanulmánykötetek és folyóiratok analitikus bibliográfiai kartotékjai. 1974—
6. A magyar irodalomtörténetírás. 1962— [évente] = Irodalomtörténeti Közlemények.
7. A magyar irodalomtudomány bibliográfiája, 1977. összeáll. NÉMET S. Katalin. = Hungarológiai 

Értesítő. 1979. l.sz . 207—294.p.
8 . A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája. 1976— Kiad. az Országos Széchényi 

Könyvtár. Bp. 1979—
9. A magyar irodalom bibliográfiája. 1945-1949 — összeáll. KOZOCSA Sándor. Bp. Gondolat, 

1 9 5 0 -
10. Kulturális cikkbibliográfia. 1 9 7 3 - összeáll, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi 

és Módszertani Központ. = Látóhatár [havonta].
11. Világirodalmi Híradó. 1. (1975. júl./szept.) -  Kiad. az Állami Gorkij Könyvtár. Bp. 1975—
12. Világirodalmi Tájékoztató. Lektori jelentések szemléje. 1976. jan. -  Kiad. az Európa Könyvkiadó. 

Bp. 1 9 7 6 -
13. A modem filológia kutatás és a könyvtári információs tevékenység (Debrecen, 197T. aug. 2 4 -2 6 .)  

-  előadásai és vitája. Szerk. CSŰR Y István. Kiad. a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Könyvtára, Debrecen. 1973. Házi soksz. 75 -81 .p .

14. A magyar művészettörténeti irodalom bibliográfiája. = Művészettörténeti Értesítő [évenként].
15. A magyar műemlékvédelem... évi irodalma. = Műemlékvédelem.
16. A magyar műemlékvédelem bibliográfiája. 1945—1965. = Magyar műemlékvédelem. 1967—1968. 

Bp. Akad. Kiadó, 1 9 7 0 -
17. Dramaturgiai Hiradó. 1. Kiad. a Magyar Színházi Intézet. Bp. 1 9 6 5 -
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18. Nemzetközi Filmtájékoztató. Külföldi lapokban megjelent szakcikkek kivonatos fordításai. 1. 
Kiad. a Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum. Bp. 1976—

19. Film tudományi Szemle. 1. Kiad. a Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum. Bp. 1976-
20. Filmográfiai Közlemények. A Filmarchívum Fiimográfiai Csoportjának .... évi közlönye. 1967 -  

Kiad. a Magyar Filmtudományi Intézet és Fümarchívum. Bp. 1 9 67 -
21 . TV filmográfia. 1958/1963 -  Kiad. a Magyar Televízió Központi Archívum és Könyvtár. Bp. 

1 9 7 1 -
22 . Külföldi Szemle. (Szemelvények a külföldi szaksajtóból.) 1956. -  Kiad. a Magyar Táncművészek 

Szövetsége. Bp. 1956—
23. A magyarországi színházak műsora. Adattár. 1959/1960. — Kiad. a Magyar Színházi Intézet. Bp. 

1960— (Színháztörténeti füzetek)
24. Magyar Nemzeti Bibliográfia. Zeneművek bibliográfiája, l.évf. 1/2 fűz. — Közread, az Országos 

Széchényi Könyvtár. Bp. 1970—
25. KRUTZLER Ferenc: Zenei analitikus katalógust! = Könyvtáros. 27.évf. 1977. 9.sz. 534.p.

RÉVÉSZ Ferenc: Megvalósítható a zenei analitikus katalógus! - Könyvtáros. 28.évf. 1978. 2.sz. 
83.p.

26 . Zenei Tájékoztató. 1978. -  Kiad. a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Bp. 1 9 7 8 -
27 . Űj Kották. 1975-1979. összeáll. OSZK -  KMK. Kiad. az OSZK -  KMK. Bp. 1975-1979.
28. Új hanglemezek. 1975. — összeáll, az OSZK -  KMK. Kiad. a Könyvértékesítő Vállalat. 1975 -
29 . Zenei Szakirodalmi Tájékoztató. 1976. 1. (jan./márc.) Kiad. az Állami Gorkij Könyvtár. Bp. 1 976 -
30. Hanglemez. 1969. -  Közread, a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat. Bp. 1969—
31. Hanglemezív. - Hifi Magazin. Az audio-kultúra fóruma. Szerk. DARVAS László. A Reklámújság 

kiadása. Kiad. a Lapkiadó Vállalat. 1979—

\  S s

A vezetéstudomány humorából.
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