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PÁLYÁZAT

Az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatósága pályázatot hirdet az 1983. évi 
Keresztury-jutalomra. /Keresztury Dezsőnek az OSZK dolgozói javára tett adomá
nyáról szóló tájékoztatás az OSZK-Híradó 1978.évi 4. számának 62. lapján je
lent meg./

Pályázhatnak a könyvtár állandó munkatársai a tudomány, elsősorban a társada
lomtudományok területén, munkaköri feladataikon kívül eső teljesítményükkel 
/könyv, tanulmány, forrásközlés, bibliográfia/.

Pályázni egyéni alkotásokkal lehet, de kivételesen társszerzői, illetve szer
zői együttesek művei is benyújthatók.

A pályamunkák megkívánt terjedelme legalább három szerzői ív /kb. 68 gépelt 
oldal, egyenként 30 sorral, soronként 60 betűhellyel/. Az 1983. évi pályázaton 
1980-1982-ben elkészült munkákkal lehet részt venni, függetlenül attól, hogy 
azok publikálásra kerültek vagy kerülnek.

A pályázatra beérkezett művek lektoráltatásáról a könyvtár Tudományos és Köz
művelődési Bizottsága gondoskodik. A főigazgató elnökletével működő bíráló bi
zottság a szakvélemények figyelembevételével jutalmazza a két legjobb munkát.

A két jutalom együttes összege 14.000 Ft, amely azonban a bíráló bizottság ha
tározata szerint növelhető vagy csökkenthető.

Pályázatként az elbírálandó mű kéziratának egy - névvel vagy jeligével jelzett 
- példányát kell dr. Havasi Zoltán főigazgatóhelyetteshez 1983. június 1-ig 
benyújtani.

A jeligével pályázók egy lezárt borítékban - amelynek külsején jeligéjükkel 
feltüntetik - adják meg nevüket. A bíráló bizottság a döntés meghozatala után 
csak a díjazottak borítékait nyitja fel.

Főigazgatóság

1982/83-AS OKTATÁSI ÉV

A vári előkészületekről hirdetett előadássorozatunk első alkalommal február 1- 
én délután 4 órakor kezdődik a Díszteremben.



CÉLJUTALOM *82  

1982 augusztus 1-től az OSZK főosztályai és igazgatóságai számára külön-jutalom
keret megállapítására került sor. A jutalmak elosztásáról az egységek vezetői 
saját hatáskörükben dönthettek.

I, főosztály /Megállapított keret: 30.000 Ft./

1. A Gyarapítási Osztály dolgozói Visnyei Ferenc értékes könyvhagyatékának 
/kb. 100 folyóméter/ jövő évre tervezett teljes feldolgozását elvégezték. 
A munka a vári kézikönyvtárak állománykiegészítése szempontjából is jelen
tős volt. A végzett munka arányában jutalmazandók:

Hermány Csabáné
Ürge György 
Csajkovits Józsefné 
Hörömpöli Andrásné 
Vizsoly! Gyuláné
Jáky Lászlóné
Kis Elemérné 
Kökössy Gabriella 
Szinai Tivadarné

500.- Ft 
1.000.- Ft 
1.500.- Ft 
1.500.- Ft
1.500. - Ft
2.500. - Ft 
2.500.- Ft 
2.500.- Ft 
2.500.- Ft

2. A vári olvasótermi kézikönyvtárak /általános és történettudományi/ anyagá
nak végleges szakrendezése /kb. 40.000 kötet/ befejeződött. A munkát, amely 
a szellemi-érdemi feladatokon felül, komoly fizikai megterhelést jelentett, 
a kézikönyvtár két gondozója a rendkívül kedvezőtlen vári munkakörülmények 
között végezte folyamatosan, így teljesítményük mindenképpen külön méltány
lást érdemel.

Karakas Pétemé 4.000.- Ft
Inotai István 4.000.- Ft

3. Az új betűrendes katalógus kialakítandó szerkesztési szabályzatainak munká
jáért, valamint a régi betűrendes katalógus fényképezésével összefüggő kí
sérleti munkáért

Bánáti Istvánná 2.000.- Ft
4. A katalógusbővítés - fizikailag is igen megterhelő - munkájának gyors és 

igényes elvégzéséért
Kozma Edit 300.- Ft

5. A címleírás szabványosítási munkáiban való aktív részvételért /katalógus
szerkesztési szabvány szakvéleményezése, a testületi névszabvány munkálatai
ban való részvétel/

Dömötör Lajosné
Összesen: 28.300.- Ft
Budapest, 1982. dec.6.

2.000.- Ft

II. főosztály /Megállapított keret: 25.000 Ft./

A különjutalom kiosztása a nov.7.-i jutalmazással egyidőben történt. /Ax x- 
szel megjelölt összegek kiegészítésként veendők számításba./
1. A KFKK-ban a retrospektív lelőhelyjegyzék 1. kötetének megjelentetésében 

történt közreműködésért
Szilvássy Zoltánná
Csillag Lászlóné
Dénesné Sinkovicz Lenke
Erényi Ivánná
Batári Gyula
Beck Ivánná
F.Tóth Tiborné
Szegleti Ildikó

1.000.- Ft x
4.000.- Ft
3.000.- Ft
3.000.- Ft
2.000.- Ft 
2.000.- Ft
2.000.- Ft
2.000.- Ft



2. A Könyvtárközi Kölcsönzési Osztályon az új kk-rendelet gyakorlati bevezeté
sében és a kk-útmutató kiadásában való munkálatokért

Fejes Józsefné 1.000.- Ft x
Karácsonyi Rózsa 1.000.- Ft x

3. Az MNB Szerkesztőségében az osztályvezető tartós távollétében a zökkenőmen
tes helyettesítésért

Vajda Gábor * 1.000.- Ft x
Patay Lászlóné 1.000.- Ft x

4. Az OSZK postaszolgálatának 3 munkatársra szervezett munkáját hónapokig 
egyedül látta el

Sárvári-Bene Attila 1.000.- Ft
5. A főosztály levél-posta forgalmának bonyolításáért

Széchényi Tibor 1.000.- Ft

III. főosztály /Megállapított keret: 12.500.Ft./

Sokszorosító üzem: Prepelicza István 2.100.- Ft gépkarbantartás
Sznopek István 500.- Ft anyagmozgatás

Hírlapállományvédelmi Osztály: Kalocsai László 
Földessy Péter 
Horváth Pál

Samkó Ferencné

1.200.-  Ft? anyagmozgatás,
1.200. - FtJ papirszállítás
2.200. - Ft anyagmozgatás + 
oszt.vez. helyettesítése 
1.500.- Ft intenzív nyelv
tanfolyam idején is ellátta 
a csoport vezetését.

Fotólabor: Kemenesné Farkas Judit 500.- Ft takarítás, laborberendezés 
festés után.

Mikrofilmtár: Malek Magdolna

Galambos! Gábor

Nagy Zoltán 
Stroh Tamásné

1.000.- Ft hirlapkötetek előkészítése a 
raktárba való visszaküldéshez.

400.- Ft hirlaptári olvasókészülékek 
karbantartása
1.000.- Ft? újvidéki eredményes helyszíni
1.000.- Ft J mikrofilmezés

Összesen: 12.600*-  Ft

Gazdasági Igazgatóság /Megállapított keret: 12.500 Ft./

A felhasználás a következő dolgozók esetében, az alábbi okokból történt:
Kovács b. Istvánná: az 1982. augusztusi fizetések lebonyolítása érdekében külö

nösen nehéz körülmények között ismételten munkaidőn túl végzett mun
kájáért 800.- Ff.

Szabó József gk. vezető külföldi vendégek hétvégi programjának bonyolítása 
miatt szabadidejében vállalt szolgálat teljesítéséért 200.- Ft.

Az 1982. november 7-i jutalmazással egyidőben
Mencsik Pál: a könyvtár Munkavédelmi Szabályzatának elkészítéséért részesült

jutalomban; 
Balassa Jenőné 
Járvás Andrásné 
Kiss Györgyné 
Magyar Károly 
Petrovics Béláné

2.000.- Ft.
2.000.- Ft
2.000.- Ft
1.000.- Ft

800.- Ft
2.000.- Ft

jutalmazását a létszámhelyzetünk alakulásával összefüggő prob
lémák /a hosszú betegség miatti munkaerő kiesések, a megürese
dett álláshelyeink betöltésére irányuló erőfeszítések sikerte
lensége stb./ megoldása indokolta.

Marosvölgyi Zoltánná: 1.500.- Ft - munkáját példamutató szorgalommal és gond
dal végezte, és ezzel jelentős mértékben hozzájárult az új 



feladataink megoldásához.
A keret fennmaradó részét Zahoray Gyuláné nyugdíjasunk jutal
mának a meghatározott minimumra való kiegészítésére fordítot
tuk /200.- Ft/.

A Központi Igazgatóság területén dolgozók rendkívüli jutalmazása. /Összegsze
rűén megállapított külön-kerettel nem rendelkezett, a jutalmazást a központi 
keret terhére, a főigazgató saját hatáskörében határozta meg./

A kifizetésre nov. 7-e alkalmából került sor. /Az x-szel megjelölt összegek 
kiegészítésként veendők számításba./

Dr.Szűcs Jenőné 5.000.- Ft. A Fejlesztési Csoportban kiemelkedő minőségű
és mennyiségű munkát végzett munkaidejét messze meghaladó mérték
ben a Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa automatizálásának 
előkészítése, a szükséges könyvtári szakmai követelmények kidol
gozása terén.

Görgey Györgyné 2.500.- Ft. Nagy szorgalommal, jó kezdeményezőkészséggel 
végzi a nemzetközi kapcsolatok bonyolítását. Az OSZK tevékenységi 
körén kívül számos kérdésben közreműködött minisztériumi felada
tok ellátásában.

Juhász Lászlóné 5.000.- Ft. Az OSZK személyzeti munkájának rendezésében 
kiemelkedő tevékenységet folytatott, rendkívül nagy szerepet 
vállalt az oktatási munkákban is. Kezdeményezően és önállóan vé
gezte mindezt, gyakran vállalt magára az osztály-1 tevékenységét 
meghaladó munkákat is.

Borsányi Zsuzsanna 2.500.- Ft. A Személyzeti Osztály 1982. június vége óta 3 
fő helyett 2 fő létszámmal dolgozik, így a feladatok maradékta
lan teljesítése jelentős többletmegterhelést jelent. A jelzett 
körülmények között kiemelkedően jó munkát végez.

Szakmai és közéleti tevékenységért: Inotai István 2.000.- Ft
Dr.Somkuti Gabriella 500.- Ft x 
Sonnevend Péter 700.- Ft x 
Dr.Susánszky Zoltánná 1.000.- Ft x

A KMK 1982-ben külön jutalomkeret megállapítására nem tartott igényt.

KÖSZÖNET. . .

Sonnevend Péter, az OSZK párttitkára címére érkezett levél:

"A Magyar Vöröskereszt VIII.kerületi Vezetősége és a Vértranszfúziós Állomás 
nevében hálás köszönetét mondok Önnek a térítésmentes véradó mozgalom támogatá
sáért .
Az önkéntes véradás a szocialista humanizmus egyik legszebb példája. A korsze
rű orvosi ellátás nem tudná feladatát ellátni, ha nem leimének életmentő vér
adók.
A vállalat dolgozói közül ez évben 43 fő adott térítésmentesen vért. 
KJöszönetünket fejezzük ki a véradóknak, akik hozzásegítették betegeinket a 
gyorsabb gyógyuláshoz.
Olyan ügyet szolgáltak, amelyből élet, egészség és emberiesség fakad.
Segítségükre a jövőben is számítunk és köszönjük.”

Budapest, 1982. dec. 30.
Elvtársi üdvölettel:

Zsuppán Katalin
Magyar Vöröskereszt
VHI. kér. Vezetősége

titkára



A MIKULÁS ÜNNEPÉLYRŐL RÖVIDEN,
mert maga az ünnepély egy kicsit hosszú volt. 

Várakozáson felüli volt az érdeklődés iránta az OSZK dolgozók és gyermekeik, 
valamint unokáik részéről. Szűknek bizonyult a Pollack téri díszterem; voltak 
akik kénytelenek voltak végig állni a több mint egy órás műsort. A folyton 
érkező vendégsereg miatt nem tudtuk a december 4-én 14 órára meghixdetett ün
nepélyt időben megkezdeni, csak 20 perces késéssel, ami bizony azoknak fokoz
ta az izgalmát, akik pontosan érkeztek. Vegyes korosztály képviseltette magát, 
2“évestől a 14-15 évesig. Az idősebbek inkább élvezték a "Csodakarikás" című 
előadást, amelyet a múlt évben megkedvelt művészegyüttes adott élő.
Meglehetősen nagy zsivaly támadt a hír hallatán, hogy itt van a Mikulás bácsi! 
Lassú léptekkel közeledett az "öreg" Mikulás bácsi - Kasánszky Zsombor szemé
lyében, aki átadta a csomagokat néhány kedves sző kíséretében az ünnepélyen 
résztvevő gyerekeknek.
Nagy élmény volt látni a csillogó szempárokat és átélni velük a Mikulás bácsi
val való találkozás izgalmait.
Köszönet az ünnepély szervezésében oroszlánrészt vállaló Horváth Tibornénak, 
aki sajnos betegsége folytán a finisben volt kénytelen átadni a stafétabotot. 
Köszönet a Szakszervezeti Bizottságnak az ünnepély finanszírozásáért. Személy 
szerint köszönöm a rendezvény bonyolításában résztvevő kollégák segítségét, 
közreműködését.

Kiglicsné Katona Rita

FARSANG

Az Országos Széchényi Könyvtár társadalmi szervei 1983.február 11-én, pénteken 
farsangi bált rendeznek. A bál a Pollack Mihály téri díszteremben lesz 18 - 
01 óráig. Diszkó, tombola, büfé + SZÉCHÉNYI SZÉPE választás lesz, nagy nyere
ménnyel !
Minden kedves dolgozónkat és hozzátartozójukat szeretettel várja a 

Rendezőség
A meghívók egyben belépőjegyül is szolgálnak.

KIÁLLÍTÁS

A Szakszervezet Népi Iparművészek IV. Országos Kiállítása 1983. február 5-6-án 
lesz a dunaújvárosi Vasas Művelődési Házban /D., Apáczai Csere J. u. 9-11-/ 
Könyvtárunk dolgozója, Boros Lajosné 3 képpel vesz részt a kiállításon. Kiál- 
lított képei: "Karácsonyi várakozás","Szántás", "Udvarunk".

KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK t 1983. január

OSZK

Ferenczy Endréné főosztályvezető
Ausztria, Collegium Hungaricum - Bécs, január 10-14. 
Uticél: könyvtári ellenőrzés

Szilvássy Zoltánná, Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa 
Anglia, British Library, IFLA International Office fór UBC 

január 19-21. 
Uticél: részvétel az ISBD Revíziós Bizottság ülésén.

London,

KMK





TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG
Budapest,V.,Münnieh Ferenc u.7. 
1361 Pf.6. Telefon: 126-840

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

belföldi tudományos továbbképzési ösztöndijakra

I.

A Minisztertanács rendeletével szabályozta a tudományos to
vábbképzés rendszerét. A Tudományos Továbbképzési Ösztöndij 
rendszerét és az aspiranturát megszüntette, s uj,egységes 
tudományos továbbképzési rendszert vezetett be.

A tudományos továbbképzés célja, hogy szervezett képzést biz
tosítson az arra alkalmas, jó felkészültségű fiatal szakembe
rek számára,akik tudományos feladatok megoldására készülnek.

A továbbképzés belföldön ösztöndíjas vagy levelező formában 
történik.
A tudományos továbbképzés eredményességét az állam ösztöndi
jak adományozásával és más módon /külföldi tanulmányutak,rend
kívüli szabadság biztosításával stb./ támogatja.
Ösztöndijat - meghatározott szakterületre történő továbbképzés 
céljából - a központi kereten felül,saját anyagi eszközei ter
hére gazdálkodó szervezet,állami költségvetési szerv /egye - 
tem,főiskola,kutatóintézet stb./ és társadalmi szervezet is 
létesíthet.

A továbbképzés egyetemek,főiskolák oktatási és kutatási szer
vezeti egységeiben, kutatóintézetekben és egyéb kutató-fej - 
lesztő intézetekben történik.

Az ösztöndijakat pályázat utján lehet elnyerni. Az ösztöndi
jakat a Tudományos Minősitő Bizottság /TMB/ Ítéli oda.

A továbbképzés időtartama egységesen 3 év.

A továbbképzésben részesülők egyéni terv szerint tanulmányo
kat folytatnak, kutatómunkát végeznek, eleget tesznek az elő
irt vizsgakötelezettségüknek, tudományos értekezést készíte
nek.A továbbképzési idő alatt az ösztöndíjasok munkáját tudo
mányos fokozattal rendelkező szakemberek irányitják,segítik. 
Az ösztöndíjasok a TMB és a kutatóhelyek által szervezett 
speciális kollégiumokon és szemináriumokon vesznek részt,to
vábbié jlesztik idegen nyelvi tudásukat.

A belföldi ösztöndíjat elnyert pályázók havi 4.000-Ft ösztön
díjban részesülnek.
Nem pályakezdő szakember ösztöndíját az eredeti^munkahelye az 
ösztöndíjas legutóbbi átlagkeresetének megfelelően kiegészít
heti .
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Az ösztöndíjakat a központi keretből a TMB folyósítja. Az ösz
töndíjasokkal a TMB létesít munkaviszoiyt.A már munkaviszony
ban álló ösztöndíjas munkaviszonya a továbbképzés ideje 
alatt eredeti munkahelyén szünetel.A levelező ösztöndíjas 
munkaviszonyának fennállását a továbbképzés nem érinti.

A levelező ösztöndíjas a kutatómunka befejezésére, az érteke
zés elkészítésére és a vizsgákra való felkészülésre a munka
viszonya alapján járó szabadságon felül évente 40-80 munkanap 
rendkívüli fizetett szabadságban részesül.

A belföldi tudományos továbbképzésben résztvevőnek tanulmá - 
nyai befejezése után a vizsgák letételéről a TMB végbizonyít
ványt ad. Az értekezéssel - annak színvonalától függően - 
egyetemi doktorátus vagy a tudományok kandidátusa fokozat el
nyerésére nyújthat be pályázatot.
A továbbképzés befejezése után az ösztöndíjasok munkábalépé- 
sét a TMB elősegíti.

II.

1/ Az 1983.évi szeptember 1-én kezdődő belföldi tudományos 
továbbképzésre pályázhat

a/ az a 35 évesnél fiatalabb,
b/ egyetemet,egyetemi jellegű főiskolát /kivételesen^fő

iskolát/ végzett szakember,továbbá az a pályakezdő 
szakember is,aki tanulmányait az 1982/83.tanévben fe
jezi be,

c/ aki szakmai tanulmányi eredményével, tudományos diák
köri tevékenységével vagy gyakorlati munkája idején 
elért tudományos teljesítményével már igazolta a ku
tatómunka iránti készségét,

d/ legalább egy idegen nyelv középfokú ismeretével ren
delkezik.

e/ Belföldi levelező továbbképzésre az pályázhat,aki az 
a/-d/pontokban meghatározott feltételeknek megfelel, 
és tudományos tanulmányokkal vagy más módon igazolja, 
hogy a kutatásban eredményeket ért el,s kutatásai ered
ményes befejezéséhez tudományos szakmai irányítás a 
munkahelyén nem biztosítható.

Az egyetemi végzettség és az életkorra vonatkozó korlá
tozó rendelkezés alól - egyéni elbírálás alapján - a TMB 
felmentést adhat.

2/ Pályázni azokra a kutatóhelyekre és azokban a tudomány - 
szakokban lehet,amelyek a pályázati felhíváshoz tartozó 
jegyzékben szerepelnek.
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3/ A pályázatod
a/ egyetemi hallgató az egyetem javaslatával, 
b/ külföldön tanuló egyetemi hallgató az illetékes- minisz

térium javaslatával,
V munkaviszonyban álló pályázó a munkáltató véleményével 

ellátva annak a kutatóhelynek'a vezetődéhez adja be, 
amelyben továbbképzését kéri.- < .

d/ A társadalmi tanulmányi ösztöndíjban részesülő egyetemi 
hallgatónak az azt adományozó szerv hozzájárulását is 
be kell szereznie.

4/ A pályázatokat a TMB által rendszeresitettjelentkezési lap 
szerint kell elkészíteni. A j.elentkezési lap felsorolja azo
kat az okmányokat is,amelyeket csatolni kell a pályázathoz.. 
A jelentkezési lapok a kutatóhelyeken,valamint a TMB Titkár
ságán szerezhetők be.

5/ A pályázatokat 1983.február 28-ig kell a kutatóhelyekhez 
benyújtani.
A kutatóhelyek felett felügyeletet gyakorló minisztériumok 
^/országos hatáskörű szervek/ március 31-ig juttatják el a 
pályázatokat a TMB-hez.

6/ A pályázók 4OO-Ft pályázati dijat fizetnek a TMB számlájá
ra. A befizetési. csekk a TMB .Titkárságán szerezhető- be.

■! A szabályos pályázatot benyújtók 1983.április 1-május 31 - 
között felvételi vizsgát tesznek. Ennek során a felvételi 
bizottság meggyőződik a pályázók szakmai felkészültségéről, 

/"-.-idegen nyelvi tudásuk szintjéről, a kutatómunka iránti kész
ségéről.A szakmai felvételi vizsga tárgya a választott tu
dományszaknak megfelelő alaptárgy,melyről a pályázatok be
nyújtása után a TMB tájékoztatja az érdekelteket.Azok a 
pá-lyázók,akik valamely világnyelv ismeretét igazoló állami 
középfokú nyelvvizsgával nem rendelkeznek, valamely világ- 
nyelv középfokú ismeretéről felvételi Vizsgán adnak számot. 
Más nyelv ismeretének elismeréséről a TMB dönt/-'

A felvételi vizsgára bocsátott,munkaviszonyban álló pályá- 
zót egy alkalommal összesen 10 munkanap rendkívüli fizetett 
szabadság illeti nieg.

8/ A pályázat eredményéről a TMB 1983:.'junius 3o-ig értesiti az 
érdekelteket.

A tudományos továbbképzés részletes szabályait a 72/1982. 
/XII.lo./MT számú rendelet tartalmazza./Megjelent a Magyar Köz
löny 1982/évi 74.számában./

Budapest, 1983.január

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG 



A II/2. pontban említett jegyzék Veszprémi Lászlónál te
kinthető meg /Főigazgatóság; telefon: 330-393/tőle igé
nyelhetők a jelentkezési lapok is.






