
juttatni.
2. A továbbításra kapott telex-szövegeket a Könyvtárközi Kölcsönzés le

hetőleg még aznap, de legkésőbb 24 órán belül leadja. Ha valami ok miatt ez 
mégsem sikerülne (pl. vonalzavar miatt). erről telefonon értesíti az üzenet 
feladóját.

3. A telex kezelője szignálja az általa továbbított üzeneteket. A már 
továbbított telex másodpélányát és az eredeti szöveget, ha az két példányban 
érkezett, visszaküldi az üzenet feladójának. Az utólagos javítások szövegét 
24 órán belül kell a Könyvtárközi Kölcsönzéshez juttatni.

4. Továbbításra kizárólag géppel irt, javításoktól mentes, nem latin be
tűs nyelv esetében transzliteréit szöveg fogadható el. Telexen továbbítandó 
szöveg átírásakor figyelembe kell venni, hogy a telex klaviatúráján diakri
tikus jelek nincsenek.

3. A Könyvtárközi Kölcsönzés az érkező telex-üzenetekről 1 órán belül 
értesíti az érdekelteket. Ha a címzett az érkezést követő napon 1/2 9 óráig 
az üzenetet nem veszi ót, azt az Igazgatási Osztályon keresztül juttatjuk el 
számára.

6. A Könyvtárközi Kölcsönzés a telex-üzeneteket időrendben tárolja. Min
den év első negyedének végén az előző év anyagát kiselejtezi.

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK 

Kitüntetések
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa
nyugállományba vonulásuk alkalmából eredményes munkájuk elismeréséül 

Bolyár Pálné gazdasági igazgatónak és Horváth Viktor osztályvezetőnek a 
MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata kitüntetést adományozta.

Változások
U.1 munkatársaink: Bethlen Béla könyvtári raktáros/Kisnyomtatványtár- 

Tórképtár, Fogarassv Miklós tud. munkatárs/KMK, Bálmai Ferenc gépkocsivezető/ 
Gazdasági Hivatal, Rosta Lajosné csoportvezető/Sokszorositó Üzem, ^jilbgj 
István könyvtáros II./Hirlapfeldolgozó Osztály.

eltávoztak könyvtárunkból
Nyugállományba helyezéssel: Bolgár Pálné gazdasági igazgató, Bétsch 

Elemómé főkönyvtáros, Dcmanyik Mihályné kisegítő II., Soltész András gazda
sági igazgató.

Áthelyezéssel: Farkas Jánosné Csoportvezető/Oktatásügyi Minisztérium, 
dr.fíetkes Csabáné főkönyvtáros/Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola, 
Szalav Klára könyvtáros II./Semmelweis Orvostudományi Egyetem Radiológiai 
Klinika. - Lezártuk: 74.12.J1.
összeáll. HERNÁDY DÉNES
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Hírek
Guy A. Marco, a Kant State University dékánja levélben tájékoztatta 

Székely Sándort, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökét a Goubocz 
látván emlékére alapított ösztöndíj jelenlegi birtokosának. Kovács Ilona 
csoportvezetőnk ottani munkájáról. Levelében ezeket Irtai "Örömünk csak nőtt 
a Kovács Ilona megérkezése óta eltelt néhány hét alatt. Minden tanár egyetért 
abban, hogy ő kiváló hallgató és ugyanakkor érdekes személyiség is. Úgy tudom, 
hogy Misa Kovács bár igen sokat utazott, most először tölt hosszabb Időt id»* 
gén országban. Úgy tűnik, hogy ennek ellenére gyorsan és könnyen beilleszke
dett a számára idegen környezetbe. Számos barátra tett szert a diákok között 
és igen közkedvelt."
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