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A Magyar Nemzeti Múzeum ügyvezető alelnöke, dr. HERCZOG JÓZSEF, 
az Orsz. Levéltár főigazgatója halála után, dr. PASTEINER IVÁN, a 
budapesti Egyetemi Könyvtár főigazgatója, a közgyűjtemények orsz. 
felügyelője lett. 

Az Országos Széchényi Könyvtárnál dr. RÉDEY TIVADAR múzeumi 
igazgató címmel és jelleggel felruházott főkönyvtárnok múzeumi igaz
gatóvá, dr. BORZSÁK ISTVÁN főkönyvtárnoki címmel és jelleggel fel
ruházott könyvtárnok főkönyvtárnokká, dr. KOZOCSA SÁNDOR és 
dr. POSONYI ERZSÉBET könyvtárnoki címmel és jelleggel felruházott 
alkönyvtárnokok könyvtárnokokká, dr. HUBAY ILONA alkönyvtár-
noki címmel és jelleggel felruházott I. oszt. könyvtári segédőr alkönyv-
tárnokká, dr. CLÁUSER MIHÁLY, dr. DEZSÉNYI BÉLA és dr. GYÖRKÉ 

JÓZSEF segédőrök I. oszt. segédőrökké, dr. BERCZELI KÁROLY, 
dr. HARSÁNYI MARGIT és dr. NAGY JÚLIA könyvtári gyakornokok 

könyvtári segédőrökké, BERECZKY LAJOSNÉ dr. SZOLLÁS ELLA, 

dr. CSÁNKI MIKLÓS, DUBOIS SAROLTA, dr. DUKONY MÁRIA, dr. H A R 

SÁNYI ANDRÁS, dr. IVÁNYI DÓRA, KAMPIS JÁNOSNÉ dr. DEDINSZKY 

IZABELLA, dr. MEDREY ZOLTÁN, PÉCSI SEBESTYÉN, dr. SUPKA ERVIN, 

dr. SZEKERES MARGIT és dr. VARGA SÁNDOR FRIGYES főiskolai gya

kornokok könyvtári gyakornokokká, SASVÁRI DEZSŐ könyvtári segéd
tiszt I. oszt. könyvtári segédtisztté kineveztettek. 

Dr. FITZ JÓZSEF magyar nemzeti múzeumi főigazgatónak a 
IV. fizetési oszt. jellege, dr. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN főkönyvtárnoknak a 
könyvtárigazgatói cím és jelleg, dr. SIKABONYI ANTAL főkönyvtárnok
nak a könyvtárigazgatói cím, dr. K. KATONA LAJOSNÉ dr. PALLÓ MAR

GIT I. oszt. segédőrnek az alkönyvtárnoki cím és jelleg adományoz-
tatott. 

A Budapest i Egyetemi Könyvtárnál dr. DOMANOVSZKY ÁKOS egye
temi könyvtárigazgatói címmel felruházott könyvtárnokot főkönyvtár
nokká, dr. HARASZTHY GYULA és dr. SZANDTNER PÁL I. oszt. segédőrö
ket alkönyvtárnokokká, dr. HESZ KÁLMÁN és dr. VÉRTESY MIKLÓS áll. 

gimnáziumi helyettes tanárokat I. oszt. segédőrökké, RÁD ÁRPÁDNÉ 
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dr. SZABÓ IRÉN és KEREKES MÁRTA főiskolai képesítésű gyakornokokat 
könyvtári gyakornokokká nevezték ki. 

Dr. MIKLÓDY IMRÉNÉ dr. BUDAY JÚLIA könyvtárnoknak a fő

könyvtárnoki címet és jelleget, THIERINGNÉ TANGL ERIKA könyvtár
tisztnek a könyvtári főtiszti címet és jelleget adományozták. 

A Műegyetemi Könyvtárnál LADÁNYI ANTAL könyvtárnoki cím
mel és jelleggel felruházott alkönyvtárnokot könyvtárnokká, dr. HOFF
MANN BIANCA könyvtári segédőrt I. oszt. könyvtári segédőrré, dr. BÓKA 
LÁSZLÓ és SIKLÓSI JÓZSEF könyvtári gyakornokokat könyvtári segéd
őrökké nevezték ki. Dr. SzÁsz GYÖRGY könyvtárnok a főkönyvtárnoki 
címet és jelleget kapta (de sajnos, kinevezésének nem örvendhetett 
sokáig, mert váratlanul elhunyt). 

Az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központnál 
dr. SZANDTNER PÁLNÉ dr. T Ó T H LAURA alkönyvtárnoki címmel és jel
leggel felruházott I. oszt. könyvtári segédőrt alkönyvtárnokká nevez
ték ki. 

A Debreceni Egyetemi Könyvtárnál SZELE GYÖRGY I. oszt. segédőr 
alkönyvtárnokká kineveztetett és dr. SZABÓ GYÖRGY könyvárnoknak 
a főkönyvtárnoki cím és jelleg adományoztatott. 

A Kolozsvári Egyetemi Könyvtárnál VALENTINY ANTAL könyv
tárigazgató nyugdíjaztatásával utóda, dr. HEREPEY ÁRPÁD főkönyv
tárnok lett, dr. VÁczv KÁLMÁNNÉ dr. ZACHARIAS LENKE és JAKAB 
(BÖZÖDI) GYÖRGY főiskolai képesítésű gyakornokok könyvtári gyakor
nokok lettek. Dr. OROSZ GÁBOR I. oszt. könyvtári segédőrnek az al
könyvtárnoki címet és jelleget adományozták. 

A Pécsi Egyetemi Könyvtárnál dr. WINIS NÁNDOR és dr. WINIS 
NÁNDORNÉ VRANNAY ERZSÉRET alkönyvtárnokokat könyvtárnokokká, 
dr. HORVÁTH MARGIT I. oszt. segédőrt alkönyvtárnokká nevezték ki. 

A Szegedi Egyetemi Könyvtárnál dr. BOGNÁR DEZSŐ I. oszt. 
segédőrt alkönyvtárnokká, dr. VÁRADI IRÉN egyetemi irodatisztet 
I. oszt. könyvtári segédőrré, dr. JEZERNICZKY MARGIT, dr. MOLDOVÁNYI 

IMRE könyvtári gyakornokokat könyvtári segédőrökké nevezték ki. 

Az Országgyűlés Könyvtáránál LAKY MARGIT véglegesített könyv
tári főtisztnek, JAMNICZKY VALÉRIA könyvtártisztnek, dr. MIKÓ TIBORNÉ 
ideiglenes könyvtári segédtisztnek, dr. HARSÁNYI MÁRTA ideiglenes havi
díjasnak és KARAY MARIANNE kisegítő havidíjasnak neveztettek ki. 

A Magyar Királyi Központi Statisztikai1 Hivatal Könyvtáránál 
dr. GOMBÁS GÉZA miniszteri titkári címmel és jelleggel felruházott 
miniszteri segédtitkár miniszteri titkári és dr. SUPKA ERVIN miniszteri 
segédfogalmazó miniszteri fogalmazói kinevezést kaptak. 
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A Fővárosi Könyvtárnál dr. NAGY GYÖRGYNÉ dr. NAGY ILONA 
és SCHÖN LAJOSNÉ HORVÁTH KATALIN könyvtártisztek, ÁBRÁNYI BOL

DIZSÁR, GÉTAY JÓZSEF, SARLÓSRA VINCE, dr. SZÁSZ KÁROLYNÉ dr. GIL-
LEMONT KATALIN és VIRÁGH GÁBOR gyakornokok lettek. 

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtáránál dr. TÖRÖK PÁL 
könyvtárnok főkönyvtárnoki címet és jelleget kapott, dr. FLUDOROVITS 

JOLÁN, dr. ROZGONYI MARGIT könyvtári gyakornokok és dr. HUNYAOY 
JÓZSEF könyvtári segédtiszt könyvtári segédőrök lettek. 

A Zeneművészeti Főiskola Könyvtárénál dr. PRAHÁCS MARGIT 
alkönyvtárnoknak a könyvtárnoki címet és jelleget adományozták. 

Az Országos Közegészségügyi Intézet Könyvtáránál ZNAKOVSZKY 
EMMA középiskolai tanár könyvtáros lett. 

Kassaváros könyvtárigazgatója, dr. PÉTERFY JÓZSEF, a nyár folya
mán váratlanul elhunyt, a halálával megüresedett állásra pályázatot 
írtak ki, de az eredményt még nem hozták nyilvánosságra. 

Az ösztöndíj tanácsnál dr. PÁRDÁNYI MIKLÓS alkönyvtárnok 
könyvtárnokká és dr. JUHÁSZ LAJOS könyvtári gyakornok könyvtári 
segédőrré neveztetett ki. 

Egyéb személyi hírek. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN nem
zeti múzeumi könyvtárigazgatót a könyvtári szolgálata alól felmentette 
és a Kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészeti karán az 
orosz irodalom és nyelvészet előadásával bízta meg. (TRÓCSÁNYI ZOL
TÁN munkaköre felmentése tartamára egyedül a Magyar Könyvszemle 
szerkesztése.) 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. GYÖRKÉ JÓZSEF I. oszt. 
könyvtári segédőr egyetemi magántanárrá történt képesítését jóváhagyó
lag tudomásul vette és nevezettet ebben a minőségben megerősítette. 

Azokat a könyvtárakat, melyek személyi változásai a fenti kimu
tatásban nem szerepelnek, kérjük, szíveskedjenek a személyi változások 
adatait (kinevezés, előléptetés, áthelyezés, nyugdíjazás, halálozás) a 
Magyar Könyvszemle szerkesztőségével közölni. 


