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ü j s z e r v e z e t i f o r m á k 

Előző számunkban már hírt adtunk Intézetünk átszervezésének elő-
készületeiről, illetve a Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvi és Iro-
dalmi Tanszékének és a Hungarológiai Intézetnek tervezett integráció-
járól. Az átszervezéssel kapcsolatos intézkedések sorában a legjelentősebb 
esemény az 1975. december 15-i referendum volt, amelyen a két intéz-
mény dolgozói elfogadták az integrációra vonatkozó tervjavaslatot. En-
nek értelmében a Tanszék és az Intézet felveszi A Magyar Nyelv, Iroda-
lom és Hungarológiai Kutatások Intézete nevet, s a Bölcsészettudományi 
Kar keretében társult munka alapszervezetté alakul át. A referendumon 
elfogadott irányelvek értelmében az egységes, integrált munkaalapszer-
vezetben 28 oktató és tudományos kutató látja majd el a szervezetileg 
eddig külön-külön végzett tanszéki és intézeti feladatokat. Az egységesí-
tett új intézet önállóan hozza meg oktatási programját, beruházási, pub-
likációs, kutatási és káderképző terveit, s a Bölcsészettudományi Kar ön-
igazgatási szerveivel összhangban állapítja meg munkafeladatait eddigi 
tevékenységi területein. Mint jogi személy önálló elszámolási egységet 
képez, saját önigazgatási szervei és igazgatása lesz, külön folyószámlá-
val és ügyvitelének jelentős mértékben önálló vezetésével. A fentiekről 
szóló önigazgatási egyezmény aláírására 1976. januárjában kerül sor. 

* * * 

A jelzett időszakban munkatársaink közül Sulc Magdolna és Szeli 
István október 1-én és 2-án részt vettek a Magyar Tudományos Akadé-
mia és a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia megfelelő intézeté-
nek, illetve bizottságának Budapesten megtartott, a romantikát mint iro-
dalmi és művészeti jelenséget komplex egészében tárgyaló közös érte-
kezletén, amelyen beszámolót tartottak Vörösmarty Mihály és Branko 
Radicevic, ill. A magyar és a szerb romantika összehasonlító módszertani 
és elvi kérdései címen. 

Az év utolsó negyedében az alábbi személyektől és intézményektől 
kaptunk értékes könyv- és folyóiratküldeményt illetve dokumentációs 
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anyagot: dr. Gunda Béla, a KLTE Néprajzi Intézete, a KLTE Könyvtára, 
Déri Múzeum — Debrecen; dr. Voigt Vilmos, dr. Fried István, Országos 
Széchényi Könyvtár, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, MTA Irodalomtu-
dományi Intézet — Budapest; Forrás szerkesztősége — Kecskemét; dr. 
Tóth István, Jelenkor szerkesztősége, Tanárképző Főiskola — Pécs; Tisza-
táj szerkesztősége, Somogyi Könyvtár — Szeged; Mérleg szerkesztősége 
— Bécs; Korunk szerkesztősége — Kolozsvár; Magyar Műhely szerkesz-
tősége — Párizs; Üzenet és Létünk szerkesztősége — Szabadka; Jó Paj tás 
szerkesztősége, Történelmi Intézet, Vajdasági Múzeum — Űjvidék. 
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