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Budapest, 1984. december 18.
11.sz.

Jubileumi jutalom
25 éves szolgalatért jutalmat kapott .Morvái Gábor /G.I. Műszaki 
és Fenntartási Osztály./ Gratulálunk.

Az MSZMP Központi Bizottsága 1985* októberi határozatáról 
A Központi Bizottság állásfoglalása hangsúlyozza, hogy a magyar 
szakszervezetek tevékenysége az elmúlt évtizedekben nagy válto
záson ment keresztül, nagyra értékeli, hogy gazdagabb lett és 
uj minőségi jegyeket is tartalmaz.
A szakszervezeti mozgalomnak olyan politikai, jogi és mozgalmi 
lehetőségei vrnnak, amelyek jó alapot adnak ahhoz, hogy eleget 
tudjon tenni a növekvő követelményeknek. Fontos tényezője a 
társadalmi életnek, a munkája konkrét és nélkülözhetetlen. Része
se a hatalomnak, nemcsak segítője a végrehajtásnak, hanem részt 
vesz a politika alakításában is.
A KB elismeri a szakszervezeti munka bevált elveit, de szükséges
nek tartja a szakszervezeti gyakorlatnak a továbbfejlesztését, 
hozzáigazítását a szocialista épitőmunka változó feltételeihez, 
nagyobb követelményeibe z.
Alapvető funkcióik nem változnak, a jövőben is az a teendőjük, 
hogy erősítsék és óvják a munkáshatalmat, a szocialista rend
szert, szervezzék, mozgósítsák tagságukat társadalmunk politi
kai ás gazdasági erejének gyarapítására, képviseljék érdekeit, 
védelmezzék a dolgozók törvényekben, rendeletekben rögzített 
jogait, töltsék be sokoldalú nevelő szerepüket.
Felhívja a figyelmet, hogy továbbra is kezdeményezően működje
nek közre a gazdasági épitőmunkában, az országos és a helyi 
döntések előkészítésében és megvalósításában. Támogassák a 
hatékonyság javítására, a rugalmasabb, jobb gazdálkodásra, a fe
gyelem megszilárdítására irányuló törekvéseket. Segítsék elő, 
hogy a bérek és keresetek a teljesítménnyel, a munka minőségé
vel és nehézségi fokával arányosak legyenek, a teljesítmény sze-
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rinti bérezés elvét és gyakorlatát a dolgozók megértsék és 
elfogadják.

A szakmai tevékenységet segítő munkájuk fontos része a dol
gozók alkotó- és kezdeményezőkészségének kibontakoztatása.
A szakszervezetek feladata tagságuk érdekeinek képviselete és 
védelme. Vezető szerveik, tisztségviselőik 
két szem előtt tartva álljanak ki az adott ágazat, az egyes ta
gok érdekei mellett. Saját kereteiken belül biztosítsanak teret 
a csoportérdekek jobb kifejeződésének, 
sének.

a társadalmi érde-

ütközésének és egyezteté-

A szakszervezetek a jövőben is fordítsanak nagy figyelmet 
érdekvédelem hagyományos területeire: a szociálpolitikával, az 
élet- és munkakörülményekkel,

az

a munkavédelemmel összefüggő kér- 
désekre. Ugyanakkor szükséges, hogy a szocialista épités változó
feltételeihez, körülményeihez és a 
va fejlesszék érdekvédelmi tevékenységüket.

növekvő körülményekhez igazod-

Az ország lehetőségeit 
be véve dolgozzanak

és a tagság reális igényeit figyelem
ki javaslatokat az életszinvonal-politika 

tennivalóinak rangsorolására, vegyenek részt a 
é- a bérpolitika alakításában. Sajátos eszközeikkel segítsék e— 
zek megvalósítását. Az egyes vállalatok, üzemek kollektívái é— 
let

szociálpolitika

- és munkakörülményeinek alakításában gondosan mérlegeljék 
a helyi adottságokat és lehetőségeket.

A szocialista demokrácia elmélyítésében növekszik a szakszer
vezetek szerepe és felelőssége. A munkahelyi demokrácia gyakorlá
sában továbbra is lássák el a dolgozó kollektívák képviseletét.
A tapasztalatok szerint a szakszervezetek demokratikus keretei
megfelelő feltételeket biztosítanak a munkahelyi demokrácia érvé
nyesüléséhez . Ezért nem indokolt a képviseletek jellegének 
változtatísa. Ugyanakkor javítani kell a fórumok működését, visz- 
szaszoritani 
rendszeres, 
a dolgozók

meg-

a formalizmust* A tájékoztatás legyen érdemibb és
a gazdasági és társadalmi szervek vegyék figyelembe 
észrevételeit, javaslatait, 

kon résztvevők véleménynyilvánításának, 
ni kell a dolgozók közvetlen részvételét

ami feltétele a fórumo— 
aktivitásának. Szélesite-

a vezetésben, a dönté- 
végrehajtusának ellenőrzésében,sek előkészítésében, 

munkájának megítélésében.
A szakszervezetek segítsék

a vezetők

dolgozók szakmai képzését, to-
a műveltség és a szak-

mai hozzáértés megkönnyíti az eligazodást a közügyekben és el-

a
vábbképzését. A világnézeti tájékozottság,
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engedhetetlen feltétele a munkahelyi demokrácia gyakorlásának.
Hazánkban az állami, gazdasági szervek és a szakszervezetek 

valamennyi szinten együttműködnek. A szakszervezetek segítsék 
az állami, gazdasági szerveket a gazdasági és a kulturális tevé
kenységben, az államhatalom és a dolgozók kapcsolatának erősíté
sében, a törvényesség megszilárdításában, a bürokratizmus elleni 
fellépésben. Az állami, gazdasági szervek és vezetők kötelessé
ge a szakszervezetek munkájának támogatása, jogainak tisztelet
ben tartása.

Biztosítani kell a szakszervezetek részvételét a jelentősebb 
döntések előkészítésében, az országos és helyi tervek kimunkálá
sában. Az állami és gazdasági szervek és vezetőik a dolgozók élet- 
és munkakörülményéit érintő rendelkezések meghozatala,előtt kérjék 
ki és vegyék figyelembe a szakszervezetek véleményét. Az észrevé
telekre érdemben válaszoljanak és intézkedjenek. A szakmai vezetés 
és a helyi szakszervezeti szervek között folytatott megbeszélések
től, tárgyalásokról a dolgozókat megfelelően tájékoztatni kell u- 
gyancsak az intézkedések is kapjanak nagyobb nyilvánosságot. A 
szakszervezetek és a különböző szintű állami vezetés között az 
együttműködés során nézeteltérések is keletkezhetnek. Fontos, hogy 
ezeket az egész társadalom érdekeit figyelembe véve oldják meg. A 
közérdekű vitákat nyilt fórumokon kell folytatni.

A KB helyesli, hogy a szakszervezetek belső életük demokratizmu
sának erősítésére, munkájuk mozgalmi jellegének fejlesztésére tö
rekszenek. Egyetért azzal, hogy a szakszervezeti feladatok ellátása 
jobban épüljön a tagság öntevékeny társadalmi munkájára, biztosít
va részvételét a koncepciók, állásfoglalások kialakításában, a dön
tések meghozatalában és a végrehajtás ellenőrzésében. A tagság 
kapjon rendszeres tájékoztatást a szakszervezeti vezető testületek 
munkájáról. Szorosabbá kell tenni a választott testületek, tiszt
ségviselők és a tagság kapcsolatát. A feladat- és hatáskörök pon
tosításával egyszerűsítsék az irányító munkát, erősítsék szerveze
teik önállóságát. Ebben kapjon központi helyet a bizalmi és a bi
zalmi testület.

A KB határozat szól még a szakszervezetek pártirányításáról.
Ennek lényege, hogy a szakszervezetek tevékenységével kapcsolat
ban a pártszervezetek lényeges, politikai jelentőségű kérdésekben 
foglaljanak állást, kerüljék a részletekbe menő beavatkozást, igé
nyeljék és vegyék figyelembe a szakszervezetek véleményét.
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Az OSZK alapszervezete örömmel üdvözölte az októberi határozatot, 
mert mankója fontosságának megerősítéseként értelmezi és a határo
zatban garanciát lát arra nézve, hogy a párttal együttműködve a 
jövőben is kellő súllyal képviselheti a dolgozók érdekeit.

Kiölj íróban meg kell állapítani, hogy az intézetvezetés és a 
szakszervezet kapcsolata jó* Vezetőink a jelen nehéz helyzetben 
nemcsak elfogadják, hanem igénylik a szakszervezet, a dolgozók 
támogatását. A szakszervezet aktívan részt vesz az egész intézményt
érintő döntések előkészítésében. Ez a jó kapcsolat - kisebb prob
léma któl jellemző a partnerkapcsolatok minden 
szintjére. Itt kell feltétlenül beszélni arról, hogy fokozott 
gondot kell fordítani az aktivisták /főleg a bizalmiak/ utánpót
lására, tekintettel a jövő szeptemberi választásokra* A bizalmi
ak jó munkájának feltétele, hogy birtokában legyen mindazon infor
mációknak, amelyek a döntések meghozatalához szükségesek. Könyv
tárunk mostani körülményei, a széttagoltság sok esetben megnehezí
tették a tájékoztatást. A tájékoztatás az utóbbi időben a legfon- . 
tosabbnak tekintett kérdésekre, a vári állapotokra koncentrálódott• 
Bízunk abban, hogy a várban végre egymás közelében dolgozva köz
vetlenebb lesz a kapcsolat az SZB és a bizalmiak között. Nem dicsek
vésképpen említem meg, hogy még igy is a szakszer ű? jeti informáci
ós lánc jobban működött esetenként, mint az állami.

A jövőre nézve a munkahelyi demokrácia fórumainak működését tart
juk a legfontosabb kérdésnek. Előre látható, hogy az uj épület, az 
uj elhelyezés esetenként a munkaszervezet megújítását és a jelenle
gi szakszervezeti csoportrendszer átalakítását is fogja igényelni. 
Ezekre a feladatokra fel kell készülnünk és a bizalmiakat úgy kell 
informálnunk, hogy adandó esetben a kibontakozást segítő "közös 
gondolkodás" részeseivé.válhassanak maguk is, és részesekké te
hessenek minden dolgozót.

Tény, hogy könyvtárunkban a szervezés nem tökéletes, az is tény, 
hogy az uj épület adta lehetőségek előnyösebbek a jelenleginél. A 
nemzeti könyvtár érdeke, az egész társadalom érdeke azt kívánja, 
hogy éljünk az uj lehetőségekkel, rugalmasabban, bürokráciamente
sen oldjuk meg feladatainkat. Nehéz lenne jósolni, de a legközeleb
bi .választásig talán már némi áttekintésünk lesz az uj körülmények
ről. A szaksz rvezet kéri a pártszervezet segítségét abban, hogy ahol 
eddig is működött - hatékonyabbá tegyük, ahol elhalt, ott újra
teremtsük az osztályértekezletek rendszerét. Itt mind a szervezésben,

eltekintve
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mind az előkészítésben a bizalmiaknak igen nagy szerepet kell 
vállalniok.

Gazdasági rendszerünk tág teret enged a vállalkozókedvnek 
/itt nem a kisvállalkozásokra gondolok/, éljünk ezzel a lehető
séggel, egyúttal ösztönözzük a gazdasági vezetést, hogy a többet 
vagy jobban dolgozó anyagi hasznát is lássa igyekezetének, űrre 
van példa még a szakmánkban is, nálunk is keresni kell a bővítés 
lehetőségeit. Ne várjuk a mannát az égből, mert onnan nem jön!

Érdekképviseleti munkánknak túl kell lépni az eddigieken.
A könyvtár vezetésével együtt eddig is mindent elkövettünk a 
vári munkakörülmények jobbítása érdekében. Konkrét eredmény 
most még nem sok, de ezt a munkát eddig kell folytatnunk, amig 
eredményre nem vezet. Igen nagy segítségünkre van a szakszerve
zetünk központi vezetősége, melyet ezúttal is megköszönünk.

L0vetértünk a könyvtár vezetőségével abban, hogy támogatni 
kell a tudományos munkát, minthogy tudományos könyvtár vagyunk, 
a rang kötelez. Ezt abban a tudatban tesszük, hogy a kutató mun
ka nem folyhat a napi munka rovására, a több ismeret gazdagabb 
tartalommal tölti meg a napi munkát is. Kézenfekvő például, hogy 
a könyvtár történetében való búvárkodás, a múlt jobb ismerete 
erősiti a könyvtárhoz való kötődést.

Legsürgősebb feladataink a következők:
- az épület birtokbavétele, mely az adottságokhoz képest opti
mális körülményeket teremt a munkához és az állomány megőrzé- 
séhez, különös tekintettel a munkavédelemre és a szociális 
körülményekre
- a gyűjtemények és a munkahelyek biztonságos és /lehetőleg/ 
zökkenőmentes átköltöztetése

- a nyitás ut áni munkák, szolgáltat ásaink nemzeti könyvtárhoz 
méltó színvonalának biztosítása

Távolabbi tervek:
- az uj körülmények, tények ismeretében munkánkat ezekhez kell 
igazítani
- elő kell segíteni, hogy az uj dolgozók is magukénak érezzék 
a nemzeti könyvtár ügyét és "törzstagokká" váljanak /könyvé r- 
ismeréti tájékoztatók, kutatómunka segítése, stb./

olyan szakszervezeti aktívák nevelése, képzésé, akik ”pe.rt-
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ne re le" tudnak lenni a problémák megoldásában

- további munka, bér, szociális- és munkavédelmi helyzetünk 
megoldísa érdekében akár önerőből, akár külső segítséggel*

- a Munkaügyi Szabályzat módosítása

- a szakmapolitikai tervek összeállítása

- az ágit íciós és propagandamunka megtervezése

1984. november 22.

Gerő Zsoltné 
SZB tag

dr. Illyés Katalin 
SZB titkár

Elhangzott 1984. november 26-án a Bizalmi Testület ülésén.

BUDAVÁRI PALOTA "F” ÉPÜLET

Közvetlen városi, amelyen keresztül a mellékállomások hívhatók: 160-100
160-030
160-170

III.szinti porta - városi vonal /hangosbemondó/: 360-718
Mellékállomások;
III.szinti porta: 187
V.szinti porta: 115
Plakát- és Kisnyomtatványtár: 493 vagy 401 
Térképtár:
Színháztörténeti Tár:
Zeneműtár: 266
Raktári Osztály: 556 vagy 557 
Kézikönyvtári csoport: 314
Gyulai Gergely: 397 vagy 398 
Kis Dala József: 393 Terenczy Endréné : 33#
/Pillanatokon belül beköltözik ezentúl a KMK szakkönyvtár, Zárolt Kiadványok 
Tára és a Retrospektív Bibliográfiai Szerkesztőség is!/

December végén a déli oldal II.szintre költözött a Kötészet, egyelőre telefon még nincs.
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RENDKÍVÜLI JUTALMAK (1984. november-december)

Munkaerő-kiesésből eredő személyes többletmunkáért kifizetett 

jutalmak
I. főosztály - Katalogizáló osztály

Lazámé Horák Mária 
Sárosi Attila 
Dékány Éva 
Dobos Ágnes 
Elekes Irén 
Horváthné Riedl K.

Külföldi folyóiratok Központi Katalógusa
3750 Ft

2000 Ft 
2000 Ft 
1000 Ft 
1000 Ft 
1000 Ft 
1000 Ft

II* főosztály -
F. Tóth Tiborné 

Nemzetközi Csereszolgálat
1800 Ft 
1800 Ft 
1800 Ft

Horváth Marianna
Mártonffy Attila 
Szentmihály Andrea 

Repertórium Szerkesztőség 
Divényiné Váradi Zsuzsa 
Dömötör Lajosné 
Takács Béláné 

III. főosztály - Hírlap-állományvéde Imi osztály

1630 Ft 
1830 Ft 
1830 Ft

3800 FtSzabó Istvánná
2800 Ft 
2500 Ft 
2200 Ft 
1700 Ft 
1200 Ft 
800 Ft 
3500 Ft 
3200 Ft

Koczka Katalin 
Samkó Ferencné 
Törpényi Lajos 
Mirki Erzsébet 
Fillérné Érdi Marianna 
Buksa Márta 
Horváthné Payer Berta 
Fodor Eszter 

Restauráló Laboratórium 
Ozigler Mária 
Kálmán Rétemé 
Ádám Ágnes 
Csillag Ildikó 
Baranyai Agnes 
Holtzinger Gáborné 
Várszegi Róbertné 
Ballagó Lászlóné 
B. Kozocsa Ildikó

4900 Ft 
4900 Ft 
4200 Ft 
4200 Ft 
3000 Ft 
4000 Ft 
3000 Ft 
4900 Ft
5000 Ft
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Főigazgatóság Lőrinczné Juhász Márta 
Igazgatási osztály

Tóthné Székely Ágnes

1440 Ft

1440 Ft

A VÁRI KÖLTÖZTETÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JUTALÉK

I, főosztály - Raktári osztály
Barsin József 
Borsos Attila 
Bozsó Gábor 
Chapó Gertrud 
Eichinger Tibor 
Gyimesi Pál 
Juhász Tamás 
Kalász István 
Kozma Péter 
Kuslits László 
Lágler Róbert 
Pataki Gábor 
Rásy Árpád 
Séfesik Gyuláné 
Somogyváry Gyula 
Subicz Ferenc 
Szita Gábor 
Szilágyi József 
Tasi Zoltán 
Tomasovszky István 
Varasdi Károly 
Vári Zoltán 
Szente Péter 
Milhoffer Alajos 

Plakát- és Kisnyomtatványtár 
Horváth Gyuláné 
Szegvári Ágnes 
Vajnai Sándorné 
Varga LászIóné 
dr. Wittek LászIóné 
Ssibrita Attila

1000 Ft 
1700 Ft 
2200 Ft 
1300 Ft 
1000 Ft 
900 Ft 

1300 Ft 
1400 Ft 
1300 Ft 
1700 Ft 
600 Ft 

170)0 Ft 
600 Ft 

1000 Ft 
1700 Ft 
1300 Ft 
1700 Ft 
1700 Ft 
500 Ft 

1300 Ft 
2200 Ft 
1700 Ft 
1700 Ft 
2000 Ft

2300 Ft 
1500 Ft 
2000 Ft 
1300 Ft 
2300 Ft 
1300 Ft
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Térképtár
Bártfay Lászlóné 
DanJcu György 
dr, Patay Pálné 
dr. Plihál Katalin 
Sánta Lajos 

Zeneműtár
Kassai Lajos 
Molnár Emese 
Murányi Róbert 
Nikodémuszné Nagy Mária 
Nógrádi Péter 
Vavrinecz Veronika 
Veöreös Enikő

1000 Ft 
1300 Ft 
2300 Ft 
2300 Ft 
1300 Ft

1700 Ft 
1000 Ft 
2300 Ft 
1000 Ft 
1000 Ft 
2300 Ft 
1000 Ft

BÉRKORREKCIÓ

hatállyal az OSZK 318 dolgozója részesül1984. november 1 
béremelésben. Központi keretből biztosítottunk pénzt azok

, akik az uj besorolás szerinti bérkategóriájuk alsó
1986. évi bérkorrek-

azámára
határát még nem érték el. Az 1985• év 
ciókkal biztosítani fogjuk, hogy 1986 végére mindenki a be
sorolási katgóriájának megfelelő bérhatárok között legyen.
A bérkorrekció adatai

A béremelés Külön 
összege keret

ÖsszesenBéremelésben
részesült FtFtFtfő

33.340 
19.920 
9.230 
"7.700 
3.950

10.450
4.250

22.890 
15.670 
9.080 
7.700 
3.650

I. főosztály
II. főosztály
III. főosztály

141
86

15028
45GI

300Főigazgatóság 18

15.150 74.14058.990318
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VÁLASZTÁSOK:
A szaksezervezeti Bizottság tagjai sorába kooptálta GERŐ PÉTERT 
/Fejlesztési Csoport/, az ifjúsági felelős teendőinek ellátására. 
A kooptálást a bizalmi testület nov. 26-i ülésén jóváhagyta.

A bizalmi testület új tagokat választott a munkaügyi döntőbizott
ságba: dr. Szente Pétert és Wolf Magdát.
A munkaügyi döntőbizottság névsora:
elnök: dr. Tóth Lajos - Kötelespéldány Osztály
h.elnökök: dr. Batáry Gyula - Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa 

dr. Kenyéri Katalin - KMK 
tagok: dr. Szente Péter - Raktári Osztály 

Tatai András - Raktári Osztály 
Wolf Magda - Könyvek Központi Katalógusa 
Zséli Lászlóné - Mikrofilmtár

14-i ülésén felkérte Gyulai Gergelyt,A Szakszervezeti Bizottság dec.
munkavédelmi kérdésekben legyen az SZB segítségére.hogy

Gyulai Gergely elfogadta a megbízást és társadalmi aktívaként vesz 
részt a vári muÉkavédelmi problémák megoldásában.

Kyugdi.jasok
Decemberben 36 nyugdíjasunk összesen 38,5oo Ft szakszervezeti 
támogatásban részesült. Sajnos többre nem tellett,
A pénzt postán küldtük el.

Szinházi közönségszervezés
Lyublyanovics Katalin kilépett a könyvtárból, az uj közönségszervező 
FEKETE LAJOSNÉ lesz /Pénzügyi Osztály./ Telefonjai 131-404.

A szakszervezeti bizalmiak figyelmébe
A Kézikönyvtári Csoport uj bizalmit választott Balogh Mária Eszter 
személyében
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A TT jelenti
A TT 1984. november 2>-i kibővített ülésén az alább felsorolt 
nyugdíjas kollégák részére szavaztunk meg évvégi támogatást:

Ambrus Jánosné 
Bállá Sándor 
Bán Tiborné 
Bősze József 
Csáti Alajos 
Hadik Erzsébet 
Harsányt Margit 
Hartmann Ilona 
Horváth István 
Horváth Józsefné 
Horváth Lajosné 
Horváth Mária Magdolna 
Karcagi Alajosné 
Kardos Györgyné 
Keresztes Antal 
Kovács Lajosné 
Kozák György 
Krausz Jánosné 
Kuthán LászIóné 
Kuti Jánosné 
Linczényi Adorjánná 
Luhn Erzsébet 
Magyári Lászlóné 
Márton Mihály 
Mirki Györgyné 
olnár Ágnes 

Molnár János 
Munkácsi Piroska 
Hyakó István 
Nyirfalvy Lajosné 
Sándor István 
Scherer Rafael 
Schlachta Erzsébet 
Szondi Béláné 
Tőkésy Ilona 
Végh Ilona

l.ooo Ft 
1.5oo Ft 
l.ooo Ft 
l.ooo Ft 
l.ooo Ft 
l.ooo Ft 
l.ooo Ft 
l.ooo Ft 
l.ooo Ft 
l.ooo Ft 
1.5oo Ft 
l.ooo Ft 
l.ooo Ft 
l.ooo Ft 
1.5oo Ft 
l.ooo Ft 
l.ooo Ft 
l.ooo Ft 
l.ooo Ft 
l.ooo Ft 
l.ooo Ft 
1.5oo Ft 
l.ooo Ft 
l.ooo Ft 
l.ooo Ft 
l.ooo Ft 
1.5oo Ft 
l.ooo Ft 
l.ooo Ft 
l.ooo Ft 
l.ooo Ft 
l.ooo Ft 
l.ooo Ft 
l.ooo Ft 
l.ooo Ft 
l.ooo Ft

T T 1.1
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1985 !• negyedévi
SZOT beutalók

HÉVÍZ /Louis Saillant üd./ házasp. 2.24o.- 
SZOT SIÓFOK, Ezüstpart, házasp. gyermek 

1.624.-
MÁTRAFÜRED, házasp
LEÁNYFALU, házasp. gyermek vihető, 1.008.- 

HÉVIZ /Épitőmunkás/ szóló, 84o.- 
Balatonlelle /G. dl Vittorio üd./ szóló,420.- 

lo. Halatonfüred /Béke/ szívbetegek kezelésre 
szóló, 504.-

lo. DEBRECEN /Kohász, gyógy/ házasp.
1.680.-

PÉCS /Mecsek/, szóló, 840.-

1. / jan. 24- febr. 6.
2. / jan. 3o- febr.12.

külön vihető,
3. / febr. 6- 19.
4. / febr. 15- 28.
5. / febr. 27- márc. 12.
6. / febr. 27- márc. 12.
7. / márc. 28- ápr.

járhatnak.
8. / márc. 28- ápr.

gyermek vihető,
9. / márc. 29- ápr. 11.

2.100.-• *

Megjelenés előtt áll:

Záhony Éva: Romániai magyar szépirodalom a két világháború között 
1919-1944. Önálló művek, írások és kritikák. /Váloga-

irodalrai repertórium/tott bibliográfia és

A mintegy 800 lapos munka 142 magyar író és költő munkássá-
az Ellenzék, Erdélyi Fiatagának számbavételét adja a Brassói Lapok,

Erdélyi Helikon, Erdélyi irodalmi 'Szemle, Erdélyi Szemle, Genius,
Ifjű Erdély, Kelet Képe, Keleti újság, Korunk, Magyar 

Napkelet, Pásztortúz, Periszkóp, Tavasz, Termés, Vasárnap és a Zord

lók,
Haladás, Hitel,
Szó,
Idő cimű folyóiratok alapján.

A feldolgozás az önálló művek, a folyóiratokban, heti- és na
alkot ások felsorolását és a rájuk vonatkozó irod-pilapokban megjelent 

dálmát tartalmazza: 1. önálló művek bibliográfiája, 2. időszaki kiadvá
nyok /folyóiratok, heti- és napilapok/ irodalmi repertóriumai, 3. muta
tók.

- Ft.A kiadvány várható ára 140. 
Megrendelhető:

OSZK Kutatásszervezési Csoport 
Múzeum u. 3*
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A VÁRI__ÉTKEZÉSRŐL

Előzetes hírként közölhetjük, hogy az étkezési hozzájárulis 
eg;inlőre neqi változik, 1985 január-februárban még változat
lanul napi 5•-Ft lesz.
A VÁRBAN előfizetéses étkezési lehetőség a Disz téri Muskétás 
Ételbárban van.
Előfizetés: kedden é$ szerdán:
A kétfogásos m$nü 78.-Ft kerül, 9. háromfogásos /hétfő kivételé
vel/ 102,50.-Ft. A Pest-Budai W. tikettjei érvényesek. 
Folyamatosan tájékoztatni fogunk a hozzájárulásról, az ebédelé- 
si lehetőségekről és az esetleges uj tikettekről, valamint arról, 
hogy hol válthatjuk be eddigi tikettjeinket.

Figyelem!
Jávori Ferencné betegsége miptt a zirci üdülőszobák beosztását 
Jenei Anikó intézi. /Gyarapítási Osztály/ Telefon: 151-462.

í(k'!;■V /awm

l

MM űiMö

Kellemes ünnepeket és boldog újévet kíván mindenkinek 
a Szakszervezeti Bizottság!
A Kis Híradót összeállította és a további híreket várja 
dr. Illyés Katalin

OSZK 85 006
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