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Kérjük a könyvtárosi Összejövetelek rendszeresítését1 
A legutóbbi négyhónapos könyvtárosi tanfolyam záró

napján – valamennyi résztvevő aláírásával – kérést juttat
tunk el az OMK módszertani osztályához a könyvtárosi 
összejövetelek rendszeresítéséért. A tanfolyam befejez
te (ápr. 13.) óta – ennek ellenére – mindössze egy össze
jövetelre kaptunk meghívót: a tavaszi munkaversenysza
kasz beindításakor. Pedig valamennyien szívesen vennénk 
gyakrabban is részt ilyen értekezleteken.

Összejöveteleink minden alkalommal pozitív ered
ménnyel zárulnak. Mind a hivatalos előadók, mind az előa
dások utáni felszólalások és viták is segítséget nyújtanak 
munkánkban, új szempontokat, új lehetőségeket vetnek 
fel, amelyek figyelembevételével munkamódszereinket 
javíthatjuk. Úgy gondolom összejövetelekre nemcsak a 
versenyszakaszok beindításakor és eredményhirdetéskor 
van szükség, hanem „menetközben” is. A módszertani osz
tály már a havijelentések alapján sok értékes tapasztalatra 
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tesz szert s ezek közlésével már a 
verseny folyamán is módunkban 
áll munkánkat javítani, eredmé
nyesebbé tenni. Azonkívül pedig, a 
versenytől eltekintve is, sok olyan 
kérdés akad, amelyekre nyilvános 
megbeszélés, vita könnyebben 
ad útmutatást, mintha csak ma
gunkban igyekeznénk megoldást 
találni. 

A módszertani osztály sok fon
tos és nehéz kérdést megoldott 
már eddig is, példa erre többek 
között az is, hogy régi vágyunk: 
a Tájékoztató szintén valóra vált. 
Bízunk benne, hogy sikerül meg
oldani azt is, hogy nemcsak 3 – 4 
havonként, hanem legalább 6 – 8 
hetenként kapjunk lehetőséget 
szóbeli tájékoztatásra, megbeszé
lésre, vitákra. 
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A XII. Piusz pápa pontifikátusára szóló vatikáni levéltári doku-
mentumok zárolását Ferenc pápa 2020. március 2-tól oldotta fel. 
Ez azt jelenti, hogy a vatikáni levéltárak anyagai 2020. március 
2-tól megnyílnak az 1939. február 10-től 1958. október 9-ig ter-
jedő periódusra, ezek kikérhetők és tanulmányozhatók a levéltári 
szabályzatnak megfelelően.

Segédletünkben a címben jelzett Államközi Kapcsolatok Szek-
ciójának levéltári anyagából válogatunk, amikor az 1939–1948 
közötti periódus magyar vonatkozású anyagát mutatjuk ki. Az 
alapdokumentum olasz nyelven tanulmányozható a levéltár olva-
sójában, pdf-en, computeren. Ez a levéltári inventárium magyarra 
fordítva adja az egyes tételeket, eredetije a levéltári olvasóban, 
computeren olasz nyelven található meg.
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