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T. KST tagok!

A KST betét kifizetése 1987. 
323-as szobában.

október 22-én 12 - 15*30 h-ig lesz az

Uj KST tagok jelentkezését 
Bolgár Tamásnénál 389 mell. 
ban 414 mell. Há lehet, 
kezését és akik

már most is várjuk a fenti szobában 
vagy Rákóczy Csabánénál 322-es szobá- 

október 18-ig kérjük az uj belépők jelent- 
a KST betétjüket változtatni akarják.

KST Vezetőség.
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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Bizottsága, 
valamint Könyv- ás Könyvtártörténeti Bizottsága tisztelettel meghívja

1987. október 14-án, szerdán d.e. 10 órakor 
kezdődő közös rendezvényere

Program:

KERTÉSZ Gyula, az Országos Széchényi Könyvtár osztályvezetője 
Bibliográfia-müfajtörténeti kutatások helyzete 
vája, kül, tekintettel a repertóriumok történetére

és perspekti-

KOROMPAI Gábomé,
A Tiszántúli biblicgráfiák c, 
latai

a KITE Központi Könyvtárának osztályvezetője
sorozat szerkesztési tapaszta-

Szünet

BOTKA Perenc, a Petőfi Irodalmi Muzeum főigazgatója 
A Petőfi Irodalmi Muzeum, mint a bibliográfiai kiadás
műhelye

GAZDA István tudományos főmunkatárs, ETTE _L 
A reáliák szakbibliográfiái és a Tudománytár c* 
eddigi tapasztalatai

sorozat

Hozzászólások, vita. Vitavezető: TISZTES Bászló, 
Bizottság elnöke
A rendezvény helye: Országos Széchényi Könyvtár, VI. 
terem (Bp* Budavári Palota, P-épület)
Budapest, 1987. szeptember hó

a Bibliográfiai

szinti előadó-

MKE Bibliográfiai Bizottság 
vezetősége

MKE Könyv- és Könyvtártörténeti 
Bizottság vezetősége
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BÚTOR
és más berendezési tárgyak eladásáról a bizalmiak értesitést kaptak.
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A napi EBÉDJEGY vételére 
Ei portán lehet leadni

ss eladesara a következő lehetőség 
a jegyet, egy borítékban, 

az eladó nevét és szobaszámát,
A jegyért fizetni közvetlenül a tulajdonosnak kell, 
nem vállalkozhatnak a pénz átvételére.

van:
amire rá kell Írni

mert a portán

Ha kissé bonyolult is, 
leges ebédjegyeink.

próbáljuk meg, hogy ne vesszenek el a fölös-

MEGHYIIT!
A Közalkalmazottak Klubja 
(Budapest Vili., Puskin u. 4.)

Hyelvoktatás, dzsessz-balett 
Bridzs-klub,
Rendezvények, szakmai programok 

naponta 16-21 éráig

a szakszervezet székházában

művészi torna önvédelmi torna
ás nyugdíjas klub

Hyitva:

xxxxxxxxxxxx

Bigyelem!
leuer nárcisz hagymát.ingyen szívesen ad egy kelléganő a 315-ös 
szobában. Most még elültethető zacskót hozzanak.

xxxxxxxxxxxxx

A Kis Híradót összeállította és további híreket vár:

Karácsonyi Rózsa




