
SZEMLE 

róma, miszerint mindazt, ami a miénk, azt a külföldnek, a nyugatnak kell 
visszaadnia (felmérnie, értékelnie, jóváhagynia). Mi történik mindeköz-
ben értékeinkkel, mércénkkel és elveinkkel? Hogyan lehet összhangba 
hozni a tudatunkban meglévő értékeket azzal a mércével, amelyet a kül-
föld, a nyugat szab meg nekünk? Mi az egyének, a közösségek, az intéz-
mények szerepe a közvetlen szellemi párbeszéd folytatásában? Ezeket a 
kérdéseket kapták útravalóul, akik elfogadták a maribori magyar tanszék 
meghívását. 
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Felhívás 
publikációk bejelentésére a Hungarika Információ számára 

A Hungarika Információ külföldi magyar és idegennyelvű periodiku-
mok magyar vonatkozású közleményeiből épülő információs adatbázis. 
Az adatbázis elérhető az Interneten a Széchényi Könyvtár honlapján 
(www.oszk.hu). Az adatbázis építését az Országos Széchényi Könyvtár 
Hungarika Dokumentációs Osztálya végzi. (Cím: 1827 Budapest, Buda-
vári Palota F épület. E-mail: hdoc@oszk.hu, fax: 36-1 2020-804.) 

Új publikációk bejelentését köszönettel vesszük. Egyének és intézmé-
nyek egyaránt részt vehetnek az adatközlésben. A közlemények bejelen-
tése az adatbázis mellé az Internetre kihelyezett űrlapon lehetséges. Tájé-
koztatásul mellékelünk egy mintaűrlapot, megfelelően kitöltve: 

OC. Cikk adatai 

Bibliográfiai leírás 
Ola. Főcím: 
Old. Alcím(ek): 
Ole. Címfordítás: 
Olx. Alcímfordítás: 
Olf. Szerző(k): 
Olh. Közremüködő(k) 

A forrásdokumentum adatai 
10a. Cím: Látó 
lOi. Cím más nyelv(ek)en: 

12a. Megjelenés helye a kiadványon: Marosvásárhely 
12e. Megjelenés helye más nyelv(ek)en: Tirgu Mures 

A Honfoglaló 

Puskás Sándor 
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A közlemény helye a forrásban 
17e. évf.(szám, megnevezés): 8. évf. 
17n. no.(szám, megnevezés): 8/9. sz. 
17d. dátum: (1997. aug./szept.) 
17p. lapszám(ok): 195-196. 

Tartalmi adatok 
39a. Tartalmi összefoglalás: Puskás Sándor gyimesi és mezőségi élményei alapján 
készítette el a Honfoglaló c. szobrot, amelyet bemutattak Marosvásárhelyen, majd 
Budapesten a Millecentenáriumi Kiállításon. 
47t. Tárgyszavak: szobrász; Honfoglaló; szobor 
47f. Földrajzi nevek: Erdély 
47i. Időszak: 
47o. Forráskibocsátó ország: RO 
25n. A dokumentum nyelve: magyar 

A kitöltésre vonatkozó részletes szabályok és az adatbázis ismertetése a 
honlapunkon megtalálható. Kéljük, járuljon hozzá a hungarika információk 
gyűjtéséhez! 
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