
1980. november 18.

I JUTALMAZÁSI
November 7~e alkalmából könyvtárunk és a KMK 508 dolgozója kapott 
jó munkája elismeréséül jutalmat. A kiosztásra került jutalmak ösz- 
szege 477.500 Ft volt.

I MIKULÁS KEI^STETIK!'|
Kérjük a kedves férfi kollégákat, aki rátermettséget és kedvet érez, 
hogy kb. 1 órán át kiossza a gyerekeknek a Télapó ajándékát, jelent
kezzen Horváth Tibornénál. Az ünnepség december 15-an, szombat délu
tán 1/2 4-kor kezdődik. Ruháról a.szakszervezet gondoskodik-.-
Telefon; 141-784; 154-400/15 mell.

x

Kérem a kedves szülőket és hozzátartozókat, hogy a Télapó-ünnepségen 
pontosan jelenjenek meg, mert filmvetítés lesz és sötétben nehezebb 
helyet találni!

Horváth Tiborné

| DIAVETÍTÉS!|
Megismételjük a tavalyi könyvtári kirándulásunkon készített diák ve
títését. Kérjük a fényképész kollégákat, hogy november<JW-ig adják le 
Horváth Tibornénál diáikat. A vetités november 24-én, hétfőn délután
5-kor  kezdődik a díszteremben. /Pollack M. tér 10./
Mindenkit szeretettel vár a

Rendezőség

| TELEFONSZÁM VÁLTOZÁS |
A Restauráló Laboratórium /V.ker. Guszev u. 1./ a továbbiakban nem 
hivható a 172-401-es telefonszámon, mert ez a szám kizárólag az 
ugyanitt található Kötészet és sokszorosító száma lett.
A Restauráló Laboratórium uj hívószáma; 179~868. Tekintettel arra, 
hogy ez a telefon átkapcsolós rendszerrel működik, indokolt esetben 
felhívható rajta a Kötészet és sokszorosító is.
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[MEGHÍVÓI
Az MKE Könyv- és Könyvtártörténeti Bizottsága legközelebbi összejöve
telét 1980. november 27-én, csütörtökön délután 1/2 J-kor tartja az 
OSZK dísztermében. /Pollack M. tér 10./
Program; GAZDA István tudománytőrténész

Szakbibliográfia Írásunk kialakulása és fejlődése
Az előadásra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

| KÓRUSHANGVERSENY|
Két kórushangversenyre hívjuk fel a figyelmet.
December 6-án, szombaton, délután 5 órakor a szombathelyi Ifjú Zene- 
barátok Kamarakórusa /a Jeunesses kórus/ lép fel a díszteremben. Ez 
a hangverseny az OSZK énekkara október 25-1 szombathelyi koncertjé
nek viszonzása lesz.

x

December 18-án, csütörtökön este 7 órai kezdettel ugyancsak a dísz
teremben lesz az OSZK énekkarának hangversenye. 10 évvel ezelőtt ala
kult az együttes, 1970. decembereben lepett először pódiumra. A jubi
leumi évet koncertsorozattal ünnepük meg; a sorozat első hangverse
nyére kerül most sor. A műsort 10 év repertoárjának a kórustagok ál
tal leginkább kedvelt darabjaiból állították össze.
Mindkét hangversenyre a belépés díjtalan.

.[■SZERKESZTŐI ÜZENET~J

Levelesládánkban a közlésre beküldött hírek között egyéb "anyagot” 
is találtunk, amely mégsem olvasható a KIS HIRADÓ-ban. Ezzel kapcso
latban: szívesen közlünk kérdéseket, ha a válasz az általános tájé
koztatást vagy egy-egy probléma megoldását szolgálja. De: csak azok
nak a kérdéseknek a közlését érezzük indokoltnak, amelyeket a kérdező 
- legalább a szerkesztőség számára ,.- nem restell aláírni.

xxx

1980. III. negyedévében az alábbi publikáció jelent meg könyvtárunk
ról hazai folyóiratban:
Kastaly Beatrix: Bemutatjuk a Széchényi Könyvtár hirlaptároló műhe

lyet. ^Riporter/: Nagy Zoltán, Szente Péter. = Könyvtáros. 1980.
8.sz.  489-492. 1. .
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