
Budapest, 1980, szeptember 23
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A MKE Könyv- és Könyvtártörténeti Bizottsága legközelebbi összejövetelét 
1980, október 2-án, csütörtökön d,u. 14.30-kor tartja.
Program: Dr, Benda Kálmán, a Ráday Gyűjtemény igazgatója, az MTA Történet

tudományi Intézet főmunkatársa tart előadást
Bethlen Gábor és a magyar művelődés címmel.

Az előadás helye: Az Országos Széchényi Könyvtár Díszterme /Pollack,M.tér 10/ 
Az előadásra minden érdeklődőt szeretettel várunk.
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Olvasás és társadalom. Kik kaphatnak aranykullancs dijat?
Beszélgetés Nagy Attilával és.Heit Gáborral a KMK Olvasáskutatási Osztály 
munkatársaival. Időpont: 1980, szeptember 30, 17 óra.
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Megkezdődött az uj hangversenyévad. Opera és hangversenyjegyeket továbbra is 
Pécsi Árpádné zenei közönségszervezőnél lehet kérni. /Zeneműtár, Pollaok M.
tér 10. I.em. Tel: 137-889.

Az OSZK Énekkara ebben az évadban is hétfőn és csütörtökön tartja próbáit 
este 1/2 8-9-ig az OSZK Dísztermében /Pollack M.tér 10. I.em./. Uj tagok 
jelentkezését örömmel fogadják. Jelentkezni a próbák előtt lehet.
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örömmel számolhatok be arról, hogy labdarúgóink a tavaszi fordulóban sikere
sen szerepeltek. A bajnokságban az első helyet szereztük meg, a Józsefvárosi 
Kupában a harmadik helyen végeztünk.
Remélem, hogy az őszi mérkőzések után is hasonlóan jó szereplésről számolha
tok be.

Sopronyi János
ügyvezető elnök
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Kolosi Tamás szociológus, a Társadalomtudományi Intézet munkatársa az OSZK 
KISZ-szervezete rendezésében 1980. október 16-án, msütörtökön d.u. 5 órakor 
az OSZK KISZ-klubjában /Pollack M.tér 10./ vitaindító előadást tart 

"Társadalmi rétegződés és második gazdaság" cimen.

Kérdések, amikre választ várunk:

- Mi a második gazdaság? Szociológiai vagy közgazdasági fogalom? Vagy mind
két tudomány által adekvátan interpretálható társadalmi jelenség?

- Magyar specialitás-e a második gazdaság?
- A második gazdaság és a korrupció.
- A második gazdaság és a maszekolás.
- Társadalmi feszültségkeltő tényező-e a második gazdaság?
- Inflációfelhajtó tényező-e a második gazdaság?
- A hiánygazdálkodás és a második gazdaság összefüggései.
- A második gazdaság "perspektívái". Legalizálni kell-e és szabályozott me

derbe terelni, vagy a lehetőségek szerint.megszüntetni?

A témában való előzetes tájékozódáshoz ajánljuk:

Ferge Zsuzsa: Keresetek, jövedelem, adózás. => Valóság, 1978.3.sz.27-41.p.
Hankiss Elemér: A korrupció, in: uő.: Társadalmi csapdák. Bp. Magvető, 1979 

/Gyorsuló idő./ 75-137.p. /A tanulmány első, rövidebb kidolgozása "VáltO' 
zatok a korrupcióra. /A ’környezetszennyeződés’ egyik legveszélyesebb 
formájáról./" cimen megjelent a Valóság 1978-as 6.sz.-ban 56-73.P.

Gábor R, István: A második /másodlagos/ gazdaság. /Keresőtevékenység és jö
vedelemátcsoportosulás a társadalmilag szervezett termelésen és elosztá
son kivül*/  = Valóság, 1979. l.sz. 22-36.p.

Radnóti Huba: A háztáji gazdálkodás és a "második" gazdaság. =» Valóság,
1979. 4.sz. 92-94.p.

Gábor R, István: "Második gazdaság" és háztáji gazdálkodás. = Valóság, 1979
7.sz. 101-103.p.

Erdélyi Sándor: A másodlagos elosztásról. = Valóság, 1979. 12.sz. 38-52.p. 
Köllő János - Pete Péter: Az ördögszekér és utasai. /Megjegyzések Erdélyi 

Sándor cikkéhez./ => Valóság, 1980. 4.sz. 88-93.P*
Kolosi Tamás: A "mellékes" nem mellékes. = Élet és Irodalom. 24.évf. 13.sz.

1980. március 29. 5.p. /Megjelent a Látóhatár 1980. májusi számában is./
Kolosi Tamás:.Uj tendenciák a társadalmi szerkezet fejlődésében. = Valóság, 

1980. 3.sz. 38-50.p.
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Az 1980/81-es évadra szóló bérleteket hirdetünk aNemzeti Színház hétfő.esti 
valamint az Operett Színház péntek esti és szombat délutáni előadásaira.
/A bérletek kezdési időpontját az utcákon megjelenő plakátokon figyeljék 1/ 
Érdeklődni lehet Pécsi Árpádnénál /1J7-889/. 80/254


