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"Időben tőle egyre távolabb, - lélekben hozzá egyre közelebb „—emléke bennünk nemosak megmarad,- de nővo nő," [Gábor AndortÉvfordulőnj
Negyven év tárlatában még igazabö „még valóságosabb Gábor Andornak 

ez a gondolata„mellyel költeményében a Magyar Tanáosköztársaság emlékét ldésiaás Így lesz ez évről-évra„mert emléke egyre gazdagabb„melegebb és 
erőt adóbb„Gábor Andor'szavaival folytatva "Mert minden év többet beszél 
a múltról*- a hős Seről„akiknek sikerült,—a vértanukról„akikbe került,- s 
a leckéből,a jobban megtanűltr51",

Emlékezünk a hősökről,a vértanujcrí 1'„akik 133 nap egyre növelcvő len
dületében teremtettek uj világot s annak bukásában is a megvalósíthatóság 
tudatát adták„A Magyar Vörös Hadseregről„mely forradalmi elszántsággal véd
te a proletárnak adott hazát „a Tanáoeköatársaság uj világát „Arról„hogy a 
leokét megtanul tűk,s népünk a Fárt vezetésével„a Szovjetunió és a szocia
lista tábor védelmében le tudta gyűrni az októberi ellenforradalom rombolá
sát Ős uj fejlődés előtt nyitotta meg az utat* Arról,hogy népünknek a Jö
vőben is biztos támasza a proletár nemzetköziséghez és a szocialista tá
borhoz való hűség.

Van valami jellcépes abban „hogy a mostani 40 éves évforduló időben 
egybe esik azzál a csodálatos erjedéssel„mély ma népünk életében megy vég- 
be»A Tanácsköztársaság magvetőse„a felszabadulás óta eltelt esztendők mun
kája váltja valóra azt„aminek a most születő termelőszövetkezeti megyék és 
községek egy—egy újabb állomását jelentik.A negyvep éves évforduló pedig 
azt 4 mértf Öldkőret „mely azt jelzi „hogy megszűnőben van a régi „a dnilt és 
egy uj világba lépünk„ahol már elérhető közelséggé vált a szocialista Ma
gyarország megvalósítása <>

Ez szabja meg mostani emlékezésünket is,Mi könyvtárosok a negyven 
éves évfordulón meleg emlékezéssel forgatjuk a Magyar Tanácsköztársaság 
kiadványait„csodálattal szemléljük tervezett könyvtárpolitikájának nagy
szerűségét,s kötelező örökségnek tartjuk félbemaradt munkáját,

ígérjük.hogy hiVön szolgáljuk eszméit s egyek vagyunk, népünkkel 
a drága örökség „a szooiaüsta Magyarország megval ósitásában0
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tan Ac sxöztárs.isági emlékeiállitásünkeól
A Magyar Tanácsköztársaság könyvtári jellegű, emlékanyagának egyik leg

gazdagabb gyűjteményét könyvtárunk őrzi.,Igy a Tanácsköztársaság ki.kiáltá
sának 40j évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésekhez könyvtárunk 
kiadványai^szervező munkája mellett egy a maga kereteihez és lehetőségei
hez mért KIÁLLÍTÁSSAL is hozzá kiránt járulni,

A kiállítás az OSZK-ban őrzött anyag természete szerint a Tanácsköztár
saság kulturális életére „terveire.intézkedéseire...harcaira és eredményeire 
irányitja látogatóinak figyelmét,Hogy azonban kellően megvilágítsa a Tanács- 
köztársaság jelentőségét,legalább is "UTALNI KIYÁN a forradalmi események 
magyar történelmi és világpolitikai összefüggéseire; a MAGYAR SZABADSÁGHAR
COS,FORRADALMI HAGYOMÁNYOKRA és a NAGY OKTÓBERI SZOCIALISTA FORRADALOMBÓL 
HAZÁNKRA IS KISUGÁRZÓ MOZGÓSÍTÓ ERŐKRE.

Ebben a távolabbra utalé keretben a kiál'litás külön csoportokban elren
dezve sorakoztatja fel a Tanácsköztársaság KCNYYTÁRÜGYÉNEK^ a KÖNYVKIADÁS 
szocialista átszervezésének^ KOMMUNISTA IDŐSZAKI SAJTÓ agitáoiős munkája 
nak, az IRODALOM és TUDOMÁNY ,a SZÍNHÁZ és FILM, a ZENE és KÉPZŐMŰVÉSZETEK 
Világának, végül az EMIGRÁCIÓBAN is töretlenül tovább FOLYÓ KÜZDELMEKNEK 
főeseményeit.szereplőit^DOKUMENTUMAITe

A kiállítás főként a Tanácsköztársaság idejének eredeti dokumentumaitt 
vagy azok fényképmását tárja a látogatók elé:sok olyan történeti emléket, 
amelynek k&nyvtörbéneti és ritkaság értőke is páratlan.Érzékelteti azon
ban azt a MEGSZAKÍTATLAN FOLYTóvÁ SSÁCOT IS .AMELY NAPJAINKAT ÖSSZEKÖTI 1919 
KEZDi.ItÉNYEix'7ELaÉ'S EREDMÉNYEI V3L S hogy az események mozgalmasságát is érez
tesse # a kiállítás KÜLÖN, folytonosan megújított anyagú TÁRLÓBAN idézi fel 
A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG KIEMELKEDŐ FORDULÓINAK ÉS MINDENNAPJAINAK ESEMÉNYEIT

OSZTÁLYAINK MUNKÁJA A TANÁCSKÖZ TÁR SASÁGI ÜNNEPSÉGEK ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN
[Az '‘OSZK EIRA.DÓ" levelezőinek tájékoztatása alapján]

Lapunk február 1-í számában általánosságban számoltunk be a Magyar Ta
nácsköztársaság 40.évfordulójával kapoeolatos terveinkről és előkészületeink-' 
ről,Most közvetlenül az emlékezés ünnepi évének megnyitása előtt arról sze
retnénk tájékoztatást adni.amit könyvtárunk KÖZVETLENÜL vagy MÁS KÖNYVTÁRAK„ 
INTÉZMÉNYEK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉVEL a tanácsköztársaság! ünnepségek előkéází*- 
tésében eddig végzett-.

Könyvtárunk OLVASÓSZOLGÁLATI ÉS TÁJÉKOZTATÓ OSZTÁLYA Ideiglenes külön- 
gyüjteménybe vette a Magyar Tanácsköztársaság egykorú kiadványait .afrokat 
az önállóan megjelent müveket .melyek 191;? .március 2}.«és augusztus 2, között 
Jelentek meg.E kiadványokat egységes,szép kötésben, külön szekrényben he
lyezték el.Használatuk megkönnyítésére külön katalógust készítettek és he
lyeztek el az olvasó termelőben,,. A csaknem teljes anyagban csak egy későbbi 
kiadvány szerepel:az 1920-ban megjelent "A. budapesti Forradalmi Központi 
Munkás-és Katonatanács jegyzőkönyve”

A IIIRLAPTÁR olvasótermében állította fel a Magyar Tanácsköztársaság idő
szaki sajtijának az ünnepi évre készített katalógusát „A katalógus azokat 
a Tanácsköztársaság ideje alatt megjelent lapokat tartalmazza,melyek Hír- 
laptárunk állományában megvannak,.A katalógus egyfelől a címek betűrendjében^ 
másfelől a megjelenési helyek szerint csoportosítja anyagát és kb,300-j)0C, 
cédulát tartalmaz,
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Más könyvt.: rak .intézmények nrunkájrínak segítésében végeztek jól előké
szített munkát*

PLAKÁTTÁRUNK gazdag tanáoskőztársasági plakát és apr'nyomtatvány anya
gát igen sokan keresték fel nemcsak fővárosunktól„de az ország minden ré
szétől,-A tékés—megyei könyvtár a tékéscsatai és gyulai„a komárom-megyoi 
könyvtár az esztorgcmi,a yeszpréa-mogyci könyvtár a keszthelyi és pápai, 
a szentendrei járási könyvtár a pomázi plakátokat és röplapokat fényképez 
telite anyagától* A Magyar Távirati Iroda, a ma gyáróvári választási plakátot * 
a Zeneművészeti Főiskola p$dig operaházi plakátokat ős hangverseny-müsoro- 
kát f énylcepeztetett,

Ugyancsak a Plakáttár anyagától kölcsönöztünk eredetben .vagy adtunk, át 
duplumanyagot -A Nemzeti Múzeumban megnyíló ”Kagyár tanácsköztársaság Emi ék- 
kiállítás"-nak eredeti plakátoka t kölcsönöztünk. ..az “Dr^^ággyiilési Könyrtár
nak 30 db. jlakatot duplvunanyagukb '1 adtunk át TöbbTanácsköztársaság 
idejéről sz'ló dokcnlehtum-és játékfilmhez p’39-03 dandár” /‘Karóban szület
tek” ,stb] kölosönöztűnk anyagot filmgyárainknak,.-Hasoni'képpen sokan hasz
nálták tanácsköztársasági kiadványaikhoz a Plakáttár anyagát„4 Párttörténe
ti Intézet kiadásában megjelent tanácsköztársasági plakátok színes repro
dukciói ,a "Fővárosi 3zab' Ervin Könyvtár és könyvtárunk közös kiadásában 
megjelent röpiap-fakszimilék részben anyagunkról készültek.Az Országgyű
lési Könyvtár tanácsköztársaság! bibliográfiai kiadványához is gazdag a- 
nya got tudtunk nyuj tani <. [*SZG j

MIKF.OFI LMTÁRUNK az elmúlt három hét alatt 28 intézmény tanácsköztáraa~ 
sági kiállításának fotóanyagát készítette el,

Könyvtárunk gazdag nyoatatványgyüjteményéhez képest szegényes
nek mondhat' KÉZIRATTÁRUNK 1319-os anyaga0}Az 1,19-es vonatkozású kézira
tokat a Párttörténeti Intézet gyűjti elsősorban |„Az egyes hagyatékokkal 
azonban kerültek állományunkba a Tanáosköztársaság történetéhez adatokat 
szolgáltató levelek„.Bzeket a történettudomány és az irodalomtörténet ku
tatni különösen az utóbbi hónapokban igen gyakran használták,S zemuelly 
Tibornak ogy ,1913c jun,30-i keltezéssel o.gy ismeretlenhez intézett levelét 
pl.az egri megyei levéltár főnyképeztetie.,Több irodalomtörténész foglal
kozik a Babits-hagyatéki 1919—es kézirataival,A Petőfi Irodalmi Múzeum 
tanáosköztársasági kiállításán kerül a nagyközönség elé kézirattári anya
gunkból Babits 1313—®s előadás-és oikkf-^galmazványa ás több más kosira— 
ta.fP.I.]

A KÖNYVELOSZTÓ könyvtárunk tanácsköztársasági duplumanyagát dolgozta 
fel és azokból- 292 példányt a budapesti ,302 példányt a vidéki könyvtárak 
között osztott szét soronkivül,a beérkezett igényeknek megfelelően.

A KÖTELESPÉLDÁNY-CSOPORT a tanácsköztársasági kiállítások elősegítésé
re soronkivül dolgozta fel a kötelespéld^nyként beérkező tanácsköztársa
sági vonatkozású kiadványokat .Eddig az MTA könyvtára,az Országgyűlési 
Könyvtár és az Országos Mezőgazdasági Könyvtár élt a soronkivüli igény
lés lehetőségével., j"Piros Ferencné]

Könyvtárunk és a Fővárosi Sz^b- Ervin Könyvtár közös kiadványaként 
jelent meg az ”50 röplap-dokumentum,Fakszimilék a Magyar Tanácsköztársa
ság kikiáltásának 40.-. évfordulójára'1 o, kiadvány, É sajnálatosan alacsony 
példányszámban megjelent„j 41 sikerült kiadványt a KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ÉS 
MÓDSZERTANI KÖZPONT a vidéki kiállítások anyagának bővítésére eljuttatta 
valamennyi megyei„járási és városi könyvtárba „valamint könyvtárunk mii— 
emlékkönyvtáraiba.



Ugyanosak a Kö. rvtártudományi és módszertani Központ és a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár kö? 3b kiadványaként készül a Tanácsköztársaság eseménynaptá- 
ra«Az eseménynaptár a 133 napos időszaknak majdnem minden naptáréi érdekes 
politikai és kulturális vonatkozású híreket közöl - az állami .szakszerveze
ti és fővárosi közművelődési hálózat könyvtárai részére,,fsam]

ISMERJÜK MEG KÖNYVTÁRIJUK EGÉSZÉKEK MUNKÁJÁT .f

A KMK OKTATÁSI CSOPORTJÁNAK MUNKÁJÁRÓL.

Könyvtárunk töhh osztályán merült már fel az a kérdés.mit is csinál tu
lajdonképpen a KMK oktatási csoportja? A kérdés jogos,Megpróbáljuk ezért 
vázolni jelenlegi munkánkat.terveinket részint azért.hogy dolgozóink meg— 
ismerhessék.részint pedig azért .hogy a további munkánkban segítséget .taraj
osokat .javaslatokat kaphassunk elsősorban könyvtárunk régi.tapasztalt könyv
tárosaitól .de számitünk az uj könyvtárosgeneráoié segítségére is,

MUNKÁNK ALAPJA ÉS KIINDULÓPONTJA a Köpyvtárügyi Tanáos Oktatási Szakbi
zottságának a képzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos határozatai,Tekin
tettel arra.hogy osoportunk februárban alakult meg.a kezdeti időszakban a 
tapasztalatgyűjtéssel ős a helyzet felmérésével egyidejűleg kell foglalkoz
nunk az egyes oktatási formák tamatikájával.szervezésével.irányításával. 
a vizsgakérdések kidolgozásával.a konferenciák ellenőrzésével stb,is,

A következőkben a már működő és a közel jövőben induló könyvtárosi tan
folyamokról és tervezett munkánkról kívánunk tájékoztatást adni.,

1, Kétéves levelező tanfolyam EGYETEMET NEM KÖNYVTÁRSZAKON VÉGZETT KÖZ
MŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁROSOK számára. Az első kétnapos konferencia előadások
kal és könyvtárlátogatásokkal április 9<~lo-én lesz,

2, Kétéves levelező tanfolyam ÉRETTSÉGIZETT KÖNYVTÁROSOK számára,A kon
ferenciákat a megyei könyvtárakban.illetve a SZOT-ban tartják negyedéven- 
ként.A tanfolyam 1959 nyarán fejeződik be,Most dolgoztuk ki a vizsgakérdé
seket.

3, Egyéves levelező tanfolyam GYERMEKKÖNYVTÁROSOK számára,A tanfolyam 
kb, 80 vidéki résztvevője számára ápr, 16—17~én tartjuk a második konferen
ciát *A tanfolyam 1959. nyarán fejeződik be,

4, 40 órás szakozótanfolyam KEZDŐ SZAKOZÓK számára,A tanfolyam 1959« 
ÁPRILIS ELSŐ HETÉBEN KEZDŐDIK,

5, 40 órá3 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKOZÓ TANFOLYAM gyakorlott szakozók 
számára,1959 ÁPRILIS 1-ÉN KEZDŐDIK.

6, RAKTÁRKEZELŐI TANFOLYAM, Befejeződik 1559 júniusában,
7, A Szabó Ervin Körrel együtt SZAKMAI KONZULTÁCIÓK és IRODALMI ELŐADÁ

SOK szervezése. Ebben az évben április hónapban ankétot szervezünk a doku
mentáció szerepéről és jövőjéről JÁNSZKY Lajos az OMK főigazgatójának veze
tésével. május hónapban pedig a magyar ETO uj kiadásának megvitatása kerül 
sorra VEREDY Gyula vezetésével,

TOVÁBBI TERVEINK*
A továbbképzés távlati terveinek kidolgozása oéljából tervezzük a hivatá

sos könyvtárosok egyszeri összeírásátfA tiszteletdíjas és társadalmi munkás 
falusi és szakszervezeti könyvtárosok számára nyáron tanfolyamokat szer—



rezünk; kidolgozzuk a gyakornokképzés és a közművelődési könyvtárak vezető 
dolgozóinak továbbképzési terveit.ősszel pedig megindítjuk a főiskolát 
nem könyvtárszakon végzett könyvtárosok kétéves levelező tanfolyamát is.

Eddigi munkánk során is már sok értékes segítséget kaptunk a dolgozóink— 
téli igy a szakozó tanfolyamok tematikájának összeállításában VEREDY Gyu
lától és TAKÁCS Menyhérttől: a raktárkezelői tanfolyamok előadásaiban 
CSAPODI Csabánétói.DÁNIEL Györgytői.PAPP Ivánnátói.SZABÓ Jánostól. VARGA 
Sándor Frigyestől és V, WINDI3CH Évától; a gyermekkönyvtárosi tanfolyam 
irányításában pedig RÁCZ Arankától,Kérjük, hogy a jövőben is legyenek se
gítségünkre abban.hogy az előttünk álló nagy feladatokat jól tudjuk meg
oldani, [Besenyei AndornéJ

könyvtári közlemények
AZ OSZK KOLLÉGIT/MÁNAK ÜLÉSÉRŐL JELENTJÜK:

A Kollégium MÁRC. 16-i ülésén a könyvtár 1959.ÉVI BESZÁMOLÓJÁT 
és az 1961-1975 ÉVEK TÁVLATI TERVÉT tárgyalta meg.
A beszámolóval kapoáolatosan a Kollégium úgy határozott.hogy 
azt az osztályvezetők és a dolgozók tájékoztatására minden 
osztálynak Írásban kell kiadni,
A könyvtár távlati terve első megfogalmazásban került tárgya— 
lásra.A Kollégium megállapítása szerint a távlati terv a könyv
tár előtt álló fő feladatokat világosan határozta meg és ezzel' 
megfelelő alapot biztosított a további részletek kidolgozására«
Az előterjesztés 2 részben az OSZK PROGRAMJÁVAL és a program 
VÉGREHAJTÁSÁNAK FELTÉTELEIVEL foglalkozik.A terv LEGFŐBB CÉL
KITŰZÉSEI a következők: 1,Nagy,a kor színvonalán álló nyilvános 
szolgálat megszervezése,2, Központi kérdésként;az arohlvális 
feladatok ellátása.3«Az örökölt restanciák felszámolása.4« A 
Magyar Nemzeti Bibliográfia uj alapokra helyezése,5, A könyv
forgalmi munka tovább építése, 6. A könyvtár jellegéhez méltó 
könyvtártudományi munka kialakitása,7,Korszerű.magasszínvonalú 
technikai apparátus kiépitéso,
A Kollégium határozata szerint a továbbiakban kiegészítendő és 
az országos könyvtárügyi tervvel való egyeztetés alapján módo
sítandó TÁVLATI TERVET ez év MÁJUSÁBAN az intézetvezetés MEG
VITATÁSRA KIADJA A DOLGOZÓKNAK és annak végleges összeállítá
sára júniusban kerül sor,

TÁJÉKOZTATÁS KÖNYVTÁRUNK TANÁCSKÖZTÁRSASÁGI ÜNNEPSÉGEIRŐL,

Tanácsköztársasági KIÁLLÍTÁSUNK ünnepélyes megnyitása MÁRC,1>—ÉN,CSÜTÖR
TÖKÖN 12 ÓRAKOR í.esz.A kiállítást JÓBORU MAGDA főigazgató elvtársnő nyitja 
meg,

DU«FÉL 6 ÓRAKOR a Puskin utcai díszteremben a Tanácsköztársaság 40 ^éves 
évfordulója alkalmából EMLÉK-ÜNNEPSÉGET rendezünk.A megnyitót HAZAY LÁSZLÓ, 
pártszervezetünk titkára Jxz ünnepi beszedet'VADÁSZ FRIGYES,a Külügyminisz
térium EH^tkctársa,^-*—T----- tartja.TANÁCSKÖZTÁRSASAGI ÉLMÉNYÉIRŐL
SZÁMOL BE ünnepségünk keretében KŐHALMI BÉLA egyetemi tanár,a könyvtárügyek 
tanáosköztársasági helyettes megbízottja.
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Az emlékünnepséggel kaposolatosan tartjuk KLUia^EÉNKEíT^malyon. a .szakszer* 

vezet látja vendégül dolgozóinkat. - LEGYÜNK OTT MINDNYÁJAN!
SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK:

UJ MUNKATÁRSAINK: PAPP István [KMK okt.osop,]
ÁTHELYEZÉSEK: [zárójelben .az uj beosztási helyet közöljük]
BÁNLAKY Éva fBibi.Oszt,] DEZSÉNYI Béláné [Gyarapítási Oszt],HANKISG 

Elemér fszinháztÖrt.Oszt,J.HOPFSR Rezsőné [kmk] .KEMFFNER Pálné [Hír
lap tár] .KOVÁCS József [zirc];KOZOCSA Ildikó [Kötészet] LINCZÉNYI 
Adorjánná [Gyarapítási Osztj.PETHES Imréné [Bibi.Oszt.],SZABÓ György- 
né [KC],SZIGETHY Jolán [Nemzetközi Csere].VLASICH Ilona [Könyvtár- 
közi Kölcsönzés],

KISEBB KÖZLEMÉNYEK:

A HIRLAPTÁRBAN a kölcsönzési idő 11 érától 15 óráig tart.Kérik a kartár
sakat a fenti időpont betartására.Kölcsönzési ügyekben kizárólag LAKATOS 
Éra és DARABOS Pálné kartársnők illetékesek.

A GAZDASÁGI HIVATAL ezúton is felhívja az érdekeltek figyelmét .hogy a 
FÉLÁRU kedvezményre jogojitó VASÚTI ARCKÉPES IGAZOLVÁNYOK 195.9 .évre való 
érvényesítésének [kiváltásának]határideje:MÁRC,31•

Kérik,hogy az érdekeltek lehetőleg mielőbb jelentsék igényeiket TILL 
Perenonél.

KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉBŐL
UJ SZERZEMÉNYEINK.

[GYARAPÍTÁSI OSZTÁLY] - Esze Tamás egy,tanártól tanácsköztársasági ki
állításunkhoz és mikrofilmezésre a következő könyvritkaságokat kaptuk köl
csön? VARGA.Ev.:Probiemü ekonomicseszkoj politiki pri proletarszkoj dikta- ture.Moszkra,1922.[Varga Jenőnek e könyvéről Lenin irt elismerő kritikát]
- HEVESI .Akuziusz: Vengerezkoe kre3Zt'jansztkoja i ego boriba .Moszkva ,1>25„ 
[Hevesi Ákos e könyve a magyar nép történetében 0I3Ő Ízben értékelte marxis
ta alapon a Dózsa felkelést] - BIJtO.KarlsSzocial-demokratioseszkaja partija 
i kontrrevoljucija v Vengrii,Moszkva.1925.[Az első nagyobb igényű tanulmány, 
mely a szociáldemokrata párt ellenforradalmi tevékenységét leplezte le],

[hIRLAPTÁr[ - Supka Géza hagyatékából 64 kötet igen jó állapotban levő 
VASÁRNAPI UJSÁG-ot vásároltak.Újabban az ÉRDEKES ÚJSÁG ő igen keresett év
folyamát [1914-I519] szerezték meg,

[KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS] - ORLAY.Johannes:Dissertatio inaugurale medica 
dootrinae de viribus natuxae medicatrioibus históriám brevem expositionem 
vindioas o. munkájának Moszkvából érkezett mikrofilmjérői készíttettek má
solatot könyvtárunknak,

[NEMZETKÖZI CSERE] — A Library of Congress—tői megszerezték a NEKCSEI- 
LIPŐCZ—féle BIBLIA fakszimile kiadását,

A nemzetközi kiadványcsere utján értékes szlovén anyaggal gazdagították 
könyvtárunk állományát .A MURASZOMBAT! TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁR, mint a Muravidék 
legjelentősebb könyvtára nagyobb tételben küldött magasszínvonalú olyan tu
dományos anyagot,mely széleskörű tájékoztatást nyújt számunkra Szlovénia 
eddig kevéssé ismert tudományos életéről.
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könyvkiállitásunk a szovjet könyv ünnepi hete alkalmából

Az OLVASÓSZOLGÁLATI ÉS' TÁJÉKOZTATÓ OSZTÁLY a magyar-szovjet barátsági 
hónap alkalmából febr. 21.és márc«5.között könyvkiállitást rendezett,! ki
állítás első részében bemutatták az OROSZ KLASSZIKUS ÉS SZOVJET ÍROM LOM, 
TUDOMÁNY MAGYAR NYELVRE FORDÍTOTT ALKOTÁSAIT.mintegy száznegyven müvet.' 
Tájékoztatták az olvasókat az orosz és szovjet irodalom népszerűségéről.
Ezek szerint 1958-íban százezernél több uj orosz nyelvű szovjet kiadvány 
került forgalomba Magyarországon.A kiállítás másik részében bemutatták 
a MAGYAR IRODALOM SZOVJETUNIÓBELI NÉPSZERŰSÉGÉT.Néhány példa is elég 
ahhoz.hogy a hazánk viszonylatában elképesztő számokból következtessünk 
az oroszra.grúzra.örményre„kazahra stb, forditott magyar könyvek sikeré
re! GÁRDONYI GÉZA: Egri csillagok cimü regényét 130 EZER PÉLRÁNYBAN jelen
tették meg orosz nyelven.MÓRICZ ZSIGMOND elbeszéléseit 375 EZER.MIKSZÁTH 
KÁLMÁN müveit 255 EZER példányban,PETŐFI verseit OROSZUL 470 EZER,ÖRMÉNYÜL 
3 EZER .GRUZUL 17 EZER.LITVÁNUL 2 EZER .MOLDOVÁN nyelven 5 EZER.UKRÁNUL 10 
EZER.JAKUT nyelven pedig 4 EZER PÉLDÁNYBAN adták ki a Szovjetűnióban.A ki
állításon szemléltető mádon mutatták be a különböző nemzetiségi nyelven 
megjelent magyar Írók müveit. Ezenkívül értékes PLAKÁTGYÜJTEMENY gazdagí
totta a kiállítást.

A rövid két hét alatt is igen sok szemlélője volt a kiállításnak s szám
talan olvasó kérte a kiállított könyvek másodpéldányát olvasásra,[mf]

AZ ÚJÍTÁSOK KOMOLYSÁGÁÉRT 
[Az SZB szakkal munkabizottságának anyagából]

Az utóbbi félévben a KÖNYVTÁR UJITÓMOZGALMA örvendetesen FELLENDÜLT.
Néhány igen komoly ujitás jelentősen emelte a könyvtár munkájának minősé
gét és kbinoly megtakaritást eredményezett.

AKAD AZONBAN a benyújtott újítási javaslatok között JÓNÉHÁNY OLYAN .amelyik 
ugyan megjavítja az egyes osztályok munkáját,de ÚJÍTÁSNAK A LEGNAGYOBB JÓ
INDULATTAL SEM NEVEZHETŐ.Ezek a javaslatok olyan problémák megoldását oé-'
1ózzák.amelyek megoldása az egyes osztályoknak szervezetszerü kötelessége. 
Ezeket a javaslatokat nem tekinthetjük újításnak,de még ötletnek sem és 
így természetesen nem jutalmazhatjuk.Ezzel kapcsolatban fel kell hívnunk 
az egyes osztályok figyelmét arra.hogy rosszul értelmezett "jóságból" ne 
véleményezzék minden esetben jutalmazandónak az olyan javaslatokat.amelyek 
bevezetése természetszerűleg folyik az osztályok munkájából.

Könyvtárunk sok problémával küzködik.az újításokra bőséges lehetőség van. 
ne tereljük hát helytelen irányba, a könnyebb ellenállás felé dolgozóink
nak njitási kedvét.{BERECZKY LÁSZLÓ]

EGYÉB HÍREINK:

A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG Könyvtártudományi Tanácsa javaslattal 
fordult a szooialista országokhoz.hogy az eddigi kultúr egyezmények nem 
egységesen szabályozott kiadványeeere-pontjai helyett az érintett orszá
gok kössenek uj államközi egyezményt a közöttük folyó tudományos .ismeret— 
teijesztő és szépirodalmi könyv-,folyóiratosere szabályozására,! tervezet
tel az OSZK KOLLÉGIUM és a KÖNYVTÁRÜGYI TANÁCS fog foglalkozni.Előzetes 
tervek szerint az uj egyezményt ez év végén Berlinben kötik meg#[ut]



A NEMZETKÖZI CSERE JELENTIt Egyre széieseDb érdeklődés nyilvánul meg a 
SZOVJETUNIÓ TÁVOLABBI TERÜLETEIRŐL a hazánkkal folyó könyv—és f oly ''iratcser e 
iránt,Említésre mélt'ak a KIEVI és MINSZKI KÖZTÁRSASÁGI. KÖNYVTÁRAK,az OLESZ- 
SZAI ÁLLAMI TUDOMÁNYOS ^KÖNYVTÁR _a PRUNZEI KIRGIZ KÖZTÁRSASÁGI KÖNYVTÁR .vala
mint az ULAN-UDEI KÖZTÁRSASÁGI KÖNYVTÁR megkeresései „Ez újabb kapcsolatok 
lehetővé teszik a hungarika—gyűjtés lehet őségéinek további növelését.

Jelentős növekedést mutat a magyar könyviemés utáni érdeklődés,Jelen
tős mennyiségű könyvajándékot küldött könyvtárunk a Külügyminisztérium ké
résére az UNESCO párizsi könyvtárának.A NEMZETKÖZI NEVELÉSÜGYI IRODA genfi 
könyvtára részére ifjúsági és gyermekkönyveket,egy ARGENTIN IFJÚSÁGI^KÖNYV
TÁR részére nagyobb mennyiségű a jándékkü] d =ményt. küldtünk,["BECK OSZKÁR]

A berlini DEUTSCHE STAATSBIBLICTH£K-től Könyvtárközi Kölcsönzésünk SPRIN
GER Robert:Ludwig Kossuth_ ‘ ,soin Leben.sein Wlrken.seir, Exil CjEiü-
vét kölcsönözte,,E munkát Gyarapítási osztályunk hiánynyilvántartásába' vette „

A KÉZIRATTÁR-ban a febr-havi forgalom kétszeresen haladta meg a múlt évit., 
1958«febr-ban’ 1348 „ez év febr-ban pedig 2885 kéziratot használtak a kutatók,

A SZÖVETKEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉTŐL kapta könyvtárunk az alábbi soro
kat; "Kedves Elvtáxsaki Ezúton szeretném megköszönni azt a segítséget.melyet 
a Tanácsköztársaság szövetkezetügyéről szél' könyvünk összeállítása során
FOLYÓIRATTÁRUK munkatársai különösen RUPEEL Z30HÁR „KONCZ , RÖRCS és PC'GARASSY 
elvbársak ^hivatali köt ej. ess egükön messze túlmenően re szemre nyuj i & t tak,Elvtár
si üdvözlettel; FÜZES IVÁN1'.,

MUNKATÁRSAINK ÍRÁSAIBÓL:
A mainzi FORSCKUNGSSTELLE FÜR PAPIERGESCHICHTE IM GUTENBERG-MUSEUM 
nemzetközi papirtörténeti és vizjegytudományi bibliográfia kiadását 
tervezi eEzért felkerie könyv táránkat .hogy a magyar anyag felkutatá
sában legyen segítségére.Minthogy Magyarországon kevés a szakiroda- 
lom .szükséges volt minden olyan könyvet és folyóiratcikket figyelem
be venni.amely - ha mellékesen is - de mégis adalékpt nyujtottvA bib
liográfia elkészítését [zömében adalék-bibliográfia] FAZAKAS JÓZSEF, 
az RR dolgoz-'ja vállalta,A munka elkészült és azt az RR már továbbí
totta is Mainzba,

H i r e k
MÁS KÖNYVTÁRAK_ÉLETÉRŐL_|S<_MUNKÁJÁRŐL

Országszerte folynak a Tanácsköztársaság 40 éves évfordulójának előké
születei,Az alábbiakban arr^l kívánunk beszámolni.hogyan készülnek a buda
pesti nagy-könyvtárak az évforduló ünnepségeire.

A legtöbb segítséget a Tanácsköztársaság történetével foglalkozó kutató
gárdának eddig kétségtelenül az ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR^adta a "Magyar Tanács- 
köztársaság" különgyüjteményének összeállításával.feltárásával és hozzáfér
hetővé tételével, A Különgyüjteményt november 20-i megnyitása óta 1700 sze
mély látogatta meg,— A Könyvtár munkatársai bibliográfiát is állítottak össze 
a Tanáosköztársaság kiadványair''1. Ez a különgyüjtemény anyagán kívül adato
kat közöl az OSZK,a Párttörténeti Intézetbe Fővárosi Szab-' Ervin Könyvtár. 
valamint a Szegedi Egyetemi Könyvtár és a Somogyi Könyvtár állományában, 
fellelhető tanácsköztársaság! anyagra vonatkozólag is .-Legújabban pl akáb-- 
kiállitá3t állítanak össze a Könyvtár értékes ex'edetl anyagából, Kiá?..litás— 
ra kexÜ.” az 1>1>/ÉVI JÚNIUSI PÁRTKONGRESSZUS,és a néhány nappal később tar
tott MUNKÁS-, KATONA- ÉS FÖLDMŰVÉSTANÁCSOK ORSZÁGOS GYŰLÉSÉNEK igen érdo-



kés.művészi szempontból is értékes eredeti dekorációs anyaga,-
A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR.melynek munkatársai közül kerültek ki a 

Tanáosköztársaság könyvtárügyének vezetői.Dienes László és Kőhalmi Béla - ér
tékes sajtq^bibliográfiával segiti a kutatást. [Budapest a Tanácsköztársaság 
idején az egykorú sajtó tükrében. Bp,1959«] A sajnálatos módon alacsony pél
dány számban (mindössze 120 példányi megjelent bibliográfia a Tanácsköztársa
ság 13? napja alatt Budapesten lejátszódott.vagy a fővároshoz fűződő esemé
nyeit tárja fel a korabeli hirlapok és folyóiratok alapján.-

ügyanosak kiadvánnyal jelentkezett az EGYETEMI KÖNYVTÁR, "A Budapesti Tu
dományegyetem a Tanácsköztársaság idején” c, adatgyűjtemény segiti azoknak a művelődéspolitikai reformoknak és elgondolásoknak értékelését ;aelyek a szo
cialista'forradalom győzelme után mélyreható változást jelentettek az egyetem 
életében,-

A MŰSZAKI EGYETEM KÖZPONTI KÖNYVTÁRA mintegy 190 db,korabeli kiadványt 
tartalmazó gyűjteményét állitja ki, Az évforduló után jelenik meg a könyvtár 
munkatársának. Károlyi Zsigmond-nak tanulmánya, "A műszaki értelmiség és a 
Tanáosköztársaság" cimmel.

Az ORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁR ünnepségén Illés Béla iró számol be szemé
lyes emlékeiről a könyvtár dolgozói előtt,

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA kiállítást rendez az évforduló al
kalmából, pártszervezete 19—es veteránokat lát vendégül’.a könyvtár dolgozói 
pedig Nffiigjg Dezső elvtárs előadását fogják meghallgatni

Az ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR a Tanácsköztársaság agrárpolitikájával 
kapcsolatos dokumentumokból rendez kiállítást.

A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK SZABÓ ERVIN KÖRÉBEN Kőhalmi Béla professzor .a ko
rabeli könyvtári ügyek helyettes meghízottja a Tanáosköztársaság könyvtár- 
politikájáról tart előadást, fsma]

TANÁCSKÖZTÁRSASÁGI EMLÉKKIÁLLÍTÁSOK
A Múzeumok Központi Propaganda Irodájának tájékoztatása alapján a múzeu
mi emlékkiállítások programját az alábbiakban ismertetjük:
"MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG EMLÉKKIÁLLÍTÁS" - Magyar Nemzeti Muzeum,. 

Megnyitása:máro,17.
A kiállítás sok értékes dokumentumot mutat be a Tanácsköztársaság idő
szakából,Kun Béla dolgozószobájának berendezését és több használati 
tárgyát,Számúély Tibor "Népszava" ujságiróigazolványát. a 18-as magyar 
hadifoglyok fehér vászonra gépelt röpiratát ,a Komintern első kongresszu
sán résztvett egyik magyar küldött kabátbélésre írott megbízólevelét. 
Kiállításra kerül az az 1919-es katonai repülőgép,mely résztvett a Ta
náosköztársaság harcaiban.A kiállítás egyik érdekessége Gorkij levele, 
melyben a Magyar Tanácsköztársaságot üdvözli és Juhász Gyula válaszle
vele .továbbá az a szikTatávirc.mellyel a Forradalmi Kormányzótanács ve
zetői a külfölddel tartottak közvetlen kaposolatot,Értékes dokumentum- 
anyagot tartalmaz a moszkvai és a leningrádi forradalmi múzeumok anya
gából,

"NAGY'BALOGH JÁNOS EMLÉKKIÁLLÍTÁS" - Magyar Nemzeti Galéria.Megnyitá- 
saimároj 19,



-10-

"IROMLOM.FILM ÉS SZIKHÁZ A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG IDEJÉN1' - Petőfi Iro
dalmi Muzeum,Megnyitá3atmárc(..19»

"A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG VÖRÖS HADSEREGE" - Hadtörténeti Muzeum, 
Megnyitása:márc.20.

A MAGYAR-SZOVJET BARÁTI TÁRSASÁG HÍREIBŐL:

Az MSZBT az elmúlt évben teremtette meg annak lehetőségét.hogy legjobb 
aktivistái nagy számban utazhassanak a Szovjetunióba.Ebben az évben ezer
nél több társadalmi munkásnak kivánják biztosítani a kedvezményes Szovjet— 
tinié—beli utazást.

Máro.31-én 10 napos időtartamra 300 aktivista részvételével igen kedvez
ményes áron indítanak "barátsági vonatot" Moszkvába és KiJevbe,Utasai azok 
az aktivisták öesznek.akik az idei Magyar—Szovjet Barátsági Hónap előkészí
tésében és megrendezésében a legtöbbet, munkálkodtak.

Ugyancsak márciusban a Képzőművészeti Szövetséggel és a Művészeti Dolgozók 
Szakszervezetével közösen 100-120 képzőművész utazását rendezik meg Moszkvá
ba és Leningrádba,

HÍREK SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNKBŐL

A SZAKSZERVEZETIBETSOTTSÁG ÜLÉSÉNEK ANYAGÁBÓL:

Szakszervezeti Bizottságunk MÁRC.12—én ülést tartott.melyen az alábbi 
kérdéseket tárgyalta meg:
SZOT—határozat alapján intézkedett szakszervezeti tagságunk TAGDIJOSZ- 

TÁLYOKBA VALÓ SOROLÁSÁNAK UJRÓLI VÉGREHAJTÁSÁRÓL,Az ezzel kapcsolatos 
tudnivalókat a bizalmiak ismertetik a tagsággal.,
A Magyar Tanácsköztársaság 40. évfordulójának megünneplésére [márc,19] 

KLUBEST megrendezését határozta el.Az emlékünnepély és a klubest meg
rendezését szakszervezetünk az MSZMP SZERVEZETTEL és az INTÉZETVEZE- 
TÉSSEL együttesen végzi.
Milhoffer Alajos SZB-tag jelentése.alapján tudomásul vette, hogy a Bu
dapesti Egyetemi Könyvtár szakszervezetével való megállapodás alapján 
az' ez évi első TAPASZTALATCSERÉT az EGYETEMI KÖNYVTAR-ban hajtjuk vég
re.
Az SZB elhatározta a NÉPSZAVÁNAK egy példányban való előfizetését és 
intézkedett.hogy a Nemzetközi Csere által biztosított ‘legújabb folyó
tra tok.a' Népszavával együtt az étkezdében dolgozóink rendelkezésére 
álljanak.

TAGGYŰLÉSÜNK NYOMÁBAN
[Á febr.27-én elhangzott hozzászólásokra válaszolunk]

WIX GYÖRGYNÉ elvtársnő hozzászólásában igen sok dolgozunk véleményének adott 
kifejezést a bérkorrekeióval kapcsolatosan, felszólalásában azzal kapcsolato
san több szempontot veteti fel.Javaslatával.hogy végezzenek összehasonlító 
felmérést könyvtárunk és más könyvtárak között bérezés tekintetében,egyet 
lehet érteni.Ezt az Intézetvezetős már korábban el is határozta és Hámori 
Béla főosztályvezető elvtárs tájékoztatása szerint folyamatban is van.Volt
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azonban felszólalásának nehány olyan mondata is .mellyel már kevésbé lehet 
egyetérteni,Idézzük; " A fizetések nemcsak kötészetiedé könyvtári vonalon 
is alacsonyabbakként a többi könyvtáraknál"4 "Az 50 forintos emelések ke
serű szájízt hagytakNagyobb összegre számíthatnának az érdekeitek,Más könyv
tárakkal összehasonlítva ez a helyzet különösen igazságtalan"-Nem mi mond— 
juk,a FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR közlönyéből idézzük:

" A központban 27 dolgoz' fizetésének korrigálására került sor0 
Ezek közül hárman havi 100-100 forinttal és a TÖBBIEK 50-50 FO
RINTTAL KAPNAK TÖBB FIZETÉST naint eddig,Csak egy dolgozó van a 
huszonhétből.akinek fizetése ezentúl az*1500 forint fölé emelke
dik, a többieké 3 500-1400 körül maradc,Sikerült elérni ,hogy a köz
pontban - egy kivételtől eltekintve - nincs 1500 forint fizetés
nél alacsonyabban sorolt KÖNYVTÁROSI MUNKAKÖRBEN dolgos' munka
tár sunk^ -A kerületi könyvtárak 45 DOLGOZÓJA RÉSZESÜLT általában 
50-50 FORINTOS 3áUJAVI’MéBAN-Sajnoskerületi könyvtárakban ezután 
is maradt 12 könyvt-áxo'-s >i.nek havi fizetése'nem haladja meg az 
1200 forintot", [KÖNYVTÁRI HÍRADÓ 1959*20sz,]

Tudjuk ,hcgy hasonló példák felhozatala még nem jelent megoldást .Pártunk, 
és kormányunk a jövőben is megtesz mindent az értelmiségi munkakörökben dolgozók fizetésének javítására [pl,a pedagógusok fizetésrendezése],de 
ennek arányban kell lennie államunk “eherbiró képésségével^-De - és erről 
beszél a fenti idézet - mégis csak igaz5anit Mártonná elvtársnő, a Buda
pesti Bizottság kiküldöttje mondott: "A"SZOMSZÉD KERTJE.VAGY A MÁS ASSZO
NYA MINDIG SZEBB".,

KISS JENŐ elvtár3 hezzász'lásában többek között felvetette a külföldi 
utazások lehetőségének biztosításét és azt.hogy hülyes lenne azt $ fia
talok részére fokozott mértékben biztosítani-Felszólalásával részletesen 
kiváhunk foglalkozni,. most csak ezt az egy kérdést szeretnénk részben érin
teni.

Elég gyorsan jött a segítség és ezért hálásak vagyunk a BUDAPESTI 
BIZOTTSAG-nakt,Most első alkalommal a SZOT külföldi utazásainak keretében HOFFER REZSŐKÉ részére 1 hetes kedvezményes utazást [^00 Ft] 
biztosítottunk PRÁGÁRA? VIZKELETY ANDRÁS részére pedig 1 hetes ked
vezményes haj'utat [450 Ft } POZSONYBA-:.-Reméljük.hogy a jövőben több 
ilyen lehetőség nyílik dolgozóink számára.

DEZSÉNYI BÉLA elvtárs hozzászólásában lapunk kérdéseivel ríglvlkosott,
Tanácsait. - a szélesebb körű tájékoztatást, az osztályokkal való' 
rendszeres kaposolat kiépítését .a lapnak róvate zását - megfogadtuk. 
Szerkesztő bizottságunk rendszeresen megbeszéli, a lap egyes számai
nak tartalmát.az osztályok levelezőivel a tájékoztatás szempont
jait megtárgyaltűk^Reméljük lapunknak ez a száma és a következők 
is bizonyságai lesznekjhogy felszólalása eredményes volt.

Híreink
— A márciusi tagsági dijak beszedésénél a bizalmiak az AlGÉRIAIiWloGÉLT 
BÉLYEGEIT árusítják a SZOT Titkárságának határozata alapján.Kérjük tag
ságunkat ,hogy a bélyegek megvételével segítsék az algériai menekültek



segély-akcióját.
Éva Briestemek ö. VULKSSTIMM i—ben meg jolent riportjából. idézünk a 

népszabadság máro^. 1-i közlés alap jáns;iÚjabb és újabb as-sz-onyokkalL... 
találkozom.akik fájdalomtól e torzult arccal beszélik el^hogy hét, 
nyolc vagy még több gyermekük közül csak egy-kettő.ha megmaradt,,
S mindig újra felvetődik a kérdősuliért tették ezt a francia csapa
tok? S a válasz.-.Mert segített dk a felszabadít^ hadseregeteVagy*
Azzal gyanúsítottakjhogy a felszabadító hadsereget segitettük.,- 
A tuniszi Vörös Félholdtól most' minden menekült család havonta és 
fejenként néhány kiló búzát kap:Ez minden-Különben abb'1 élnek az 
emberek,amit a Service Sociale csodával határos módon előteremt 
számukra és amit a baráti országokb '1 küldenek.-A múlt tavasszal egy 
szovjet hajó a szovjet szakszervezetek keksz-es sűrített tej-aján
dékát hozta'-Az eddigi segélyek azonban még csekélységek az Ínség 
tengerében”* 3EGIT3ÜK -MI IS A LiS^XÉLTEKET»

Szakszervezetünk 7(>TG-SZAKKÖRE kiállítást rendezett a klubhelyiségben* 
Őrvendtünk kezdeményezésünknek ős Ilike:; munkájuknakS2LA LAY ANDORNÉ elv- 
kár snőt, a Mikrofilmtár dolgoz ját és bizalmiját kértük meg,hogy értékelje 
szakkörünknek kiállításátc"A szakkör kiállítása dicséretre méltó kezdemé
nyezés — mondotta — és a kiállit'k egyformán igyekeztek tudásul; javát ad- 
ni,Nem egy közülük már több éves tapasztalattal rendelkezik [combocz Ist
ván,Till Ferenc] és vannak,akik csak néhány hónapja foglalkoznak a fény
képezéssel^ kiállított képanyag általában j' és kifejezőiTalán csak azt 
lehetne kifogásolni„hogy zömmel személyes élményeket örökítenek meg és 
kevés az általános emberábrázolás „a szocialista társadalom mindennapi életé
nek megmutatása* Meg vagyok győzőivé,hogy a képek mondanival'jának jobb 
megkeresésével,a' technikai fej.készültség fokozáaával sikerültebb kiállí
tásra is képesek^A EEZEET JÓ „REMÉLJÜK ÚJABB KIÁLLÍTÁSON TALÁLKOZUNK-VELÜK-

- FELHÍVÁS TENNISZ SZAKKÖR ALAKÍTÁSÁBAv.Dolgozóink részére újabb
sportolási lehetőségeket kívánunk biztosítani ..Kérjük azokat„akik 
rendszeresen kívánnának tenniszezni és részt akarnának venni a szak
kör munkájában,hogy jelentkezzenek TILL FERENCNÉLcKell' számú je
lentkező esetében pályahasználatot és a legszükségesebb felszerelést 
biztosítanánk

A £ebr«27—i összdolgozői értekezleten PÁLI SÁNDOR elvtársink 25 ÉVES 
SZOLGÁLATI JUBILEUMÁT ünnepeltükrAz ünnepeltről Jóboru Magda főigazgató 
elvtársnő emlékezett meg*

— Ezúton is kérjük a bizalmiakat„hogy a HOSSZABB IDEIG BETEGÁLLO
MÁNYBAN LEVŐK szakszervezeti tagdijainak raogállapitásánál fordul
janak HERNÁDY DÉNESHEZ. [GH 131-404]

BŐSZE'JULIANNÁTÓLS3ősze József elvtársinak leányától kedves levelet kapott 
az SZBt”Nagyon,de nagyon szépen köszönöm - Írja levelében -azt a 33 napi 
tele 'élménnyel, szépséggé Írósággal töltött üdülést5Sok élményben volt ré
szem,amit soha sem fogok elfelejteni „Hálásan köszönöm„"KÍVÁNJUK,HOGY VÁL
JÉK EGÉSZSÉGÉRE AZ ÜDÜLÉS A KIS JÚLIÁNAK’

Kiadja az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYV TÁP SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGA-, 
Szerkeszti a SzerkcBizottság4.Kiadás5rt az 3Z3 elnöke felül,0SZICcházi soksz<.


