nagykanizsai (szerzõ: Czupi Gyula–Kardos Ferenc), encsi (Kércsi Tibor), sárospataki (Halász
Magdolna), Heves megyei (Guszmanné Nagy Ágnes), Vas megyei (Pallósiné Toldi Márta), Baranya megyei térségérõl (Kalányos Katalin).
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
(KSZR). Tájékoztató a kistelepülések
könyvtári ellátásáról.– [közread. az
Oktatási és Kulturális Minisztérium].
– Budapest : Könyvtári Intézet, [2006]–
100 p. – (A könyvtári rendszer stratégiai fejlesztése 3.)

(A kiadványt a Könyvtári Intézet oktatási
osztálya terjeszti. Ára: 600 Ft.)

‘56-os hírlapjegyzék CD-n
Az összeállítás szerkesztõje, Nagy Zoltán nem
kevesebbet ígér, mint hogy a CD az 1956-os
forradalom alatt Magyarországon megjelent újságok talán legteljesebb jegyzékét tartalmazza.
Mindezt annak ellenére, hogy számtalan összeállítás látott napvilágot az elmúlt évtizedek során teljes kötetek, bibliográfiák, tanulmányok és
szakcikkek formájában. E jegyzék többre törek36
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szik az elmúlt három évtized tudatos hírlapállomány-védelmi–mikrofilmezési programja során
elvégzett gyûjtõmunka eredményeként. (A kiadvány címanyagának feldolgozója: Pastyik Endre, a CD-kiadvány szerkesztõje: Fejõs László,
technikai munkatárs: Szilas Alex.)
Az 1970 és 2005 közötti 18 ezer hírlapcímrõl
az OSZK Hírlapkönyvtárára alapítva és azt más
hazai és határon túli könyvtárakban rejlõ magyar napilapokkal, újságokkal kiegészítve közel
35–40 millió filmfelvétel készült. Így kerülhetett
sor arra, hogy az 1956-os forradalom idején,
1956. október 23. és november 4. között Budapesten, az egyetemeken, a város kerületeiben és
az üzemekben, továbbá a vidéki kisvárosokban
megjelent lapokat feldolgozzák. Csak néhány
példa ezek közül: a Jövõ Mérnöke, a Budapesti
Mûegyetem lapjának legteljesebb változata, a
Forradalmi Orvosegyetem és a Forradalmi Ifjúmunkás egyetlen megjelent száma, a Szabad Viharsarok Hódmezõvásárhelyen megjelenõ két lapszáma; kis településeken néhány, vagy talán csak
egy-egy számmal megjelent újságok, mint a
Dunapentelei Ifju Forradalmár november 2-án
megjelent egyetlen száma. Zárt intézményi gyûjtemények rejtetten kezelt hírlapgyûjteményeihez
is hozzájutottak az OSZK mikrofilmezõi, pl. az
MSZMP Párttörténeti Intézete, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság, a Belügyminisztérium Könyvtára hírlapgyûjteményébõl több cím most elõször kerül a szélesebb nyilvánosság elé. Ilyen pl.
a Fegyveres Híradó Budapesten, vagy a Budapesti Corvin-köziek lapja, amely még 1956. november 11–12-én is megjelent, a Szabad Magyar

ként jelent meg 1956. október 31.
és november 3. között Dudás József szerkesztésében.
A sort az újra alakult történelmi
pártok lapjai, a feléledt és újként
megjelent egyesületek, társadalmi
szervezetek lapjai folytatják.
A közreadott 106 cím mutatja,
hogy Magyarország szellemi erejébõl milyen nagy értékek tudtak
megmutatkozni e pár nap alatt is.
A CD tartalma:
• az 1956-os hírlapok címmutatója,
• az 1956-os lapok, újságok
megállapítható szerkesztõinek névmutatója,
• az 1956-os sajtó városok szerint,
• tallózás a lapokban.
Ez utóbbi, vagyis a tallózás kissé szolidra sikerült, mindössze 78 kockát tartalmaz, ráadásul
nem nagyítható, emiatt esetenként nehezen olvasható változatban. Mindkét hibát a szerkesztõ
által ígért, hamarosan megjelenõ második, javított kiadás orvosolja majd.
(A CD az OSZK kiadványtárában kapható,
ára 2000 Ft.)

FIKSZ – új honlap fiatal
és fiatalos
könyvtárosoknak

Rádió egyetlen, Budapesten megjelent újságszáma,
a Magyar Honvéd címû lap eddig fellelt legtöbb
száma október 30. és november 23. között.
A már ismert legnagyobb napilapokat és a
legfontosabb újságokat is megtaláljuk a mikrofilm-gyûjteményben, így pl. az Irodalmi Újságot, amely a forradalom egyik kirobbantó orgánuma volt, a Magyar Függetlenséget, amely a
Magyar Nemzeti Bizottmány Forradalmi Lapja-

A hét témáiból: A fiatalság társas szervezõdésének szintjei es színterei. Tengeren túlról jelentjük (Benne a YALSA sorozata: A közösségi hálózatépítés pozitív hatásai, Teen Read
Week, Teen Tech Week stb.). Idegen nyelvû
hangoskönyvek. Blogok az ifjúsági könyvtári
ellátás szolgálatában. Weblap-ismertetõ – a
Hertsdirect. org Link. A Békés Megyei Könyvtár kvízre invitálja a fiatalokat.
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