Könyvtárak, múzeumok
a közművelődés szolgálatában
Az új kezdeményezések
nek. művelődési formák
nak is tulajdonítható, hogy
a közművelődési könyvtá
rak olvasóinak száma a
tévé elterjedése óta sem
csökkent: évek óta 56—56
millió könyvet kölcsönöz
nek — tájékoztatta a sajtó
képviselőit Göncei Antal,
n Kulturális Minisztérium
Képzőművészeti és Közgvfliteményl főosztályának
vezetője csütörtökön a Fé
szek Klubban. Elmondta:
mintegy 10 ezer közműve
lődési és 2000 szakkönyv
tár feladata hagyományos,
funkciója azonban válto
zott: társadalmi szükségle
tekhez igazodik. Elsőren
dű feladata
közkinccsé
tenni az állandóan gyara
podó könyvállományt. Az
intézkedések nyomán az
út kiadványok 45—50 na
pon belül, megfelelő pél
dányszámban jutnak el a

könyvtárakba.
amelyek
ma már 35 millió könyvet
tárolnak.
A gyűjteménygyarapító
tevékenységről
szólva
hangsúlyozta az Országos
Széchényi Könyvtár szere
pét a hungarica-kutatásban. Tudományos program
alapján kutatják a me
gvár történelem megisme
rését segítő dokumentu
mokat. külföldi társintéz
mények segítségével nem
zeti történelmünk jelen
tős forrásait. Felhívta a
figyelmet: az országos, a
fővárosi, hat központi és
negyven egyházi levéltár
ma már nem csupán tudo
mányos intézmény, jelen
tősen hozzájárul a lakos
ság információszolgáltatá
sához. egyes néogazdasági
kérdések megoldásához, a
helv történél-kutatás bázi
sa is.
Tavaly folytatódott a

múzeumi hálózat fejlődé
se, 16 új muzeális intéz
mény is kapott működési
engedélyt A 430 múzeumi
intézmény műtárgygyűjte
ménye tavaly több mint
150 ezer tárggyal gyarapo
dott, jelenleg mintegy 7
millió tárgyat számlál.
A magyar múzeumok
jubileumi évében mintegy
600 állandó és több mint
1300 időszakos kiállítást
tekinthettek meg a láto
gatók. a rendezvények kö
zül kiemelkedtek a Ma
gyar Nemzeti
Múzeum
175. jubileumát, a Nagy
Októberi Szocialista For
radalom 60. évfordulóját
és az Ady-centenáriumot
köszöntő kiállítások. A
közművelődési
munka
eredményeként
tovább
gyarapodott a múzeumlá
togatók száma: a 14 mil
lió 300 ezrei is meghalad
ta.

A múzeumok ez évi ki
állítási programját ismer
tetve elmondta: a Buda
pesti Történeti Múzeum a
többi közt Martyn Ferenc
életm-kiállítást rendez a
művész születésének 80.
évfordulójára. Az életmód-kiállítássorozat része
ként bemutatják: hogyan
éltek a budapestiek a Ta
nácsköztársaság idején. A
Hadtörténeti Múzeum idei
tervében szerepel a „Ma
gyarország
hadtörténete
1911— 19" című kiállítás.
A Magvar Munkásmoz
galmi Múzeumban kiállí
tás idézi fel a K M P m últ
ját, a párt megalakulásá
nak 60. évfordulója alkal
mából és megemlékeznek
a MEMOSZ 75. évforduló
járól is. A Petőfi Irodal
mi Múzeum Krúdy Gyula
és Tolsztoj születésének
100 évfordulója alkalmá
ból készít kiállítást, meg
emlékezik az 1918-as őszi
rózsás forradalomról.

