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ELSŐ FECSKÉK...

Ez év február 16.-án elsőként kezdi meg működését a Várban a Központi Restauráló 
laboratórium. Feladata lesz az Egyetemi Könyvtár kódexeinek - közöttük 16 Kor
vinának a restaurálása. Az Egyetemi Könyvtár anyagán kívül e hét restaurátor 
folytatja a mintegy tíz éve folyó restauráló munkát az egyházi gyűjtemények 
számára. A Guszev u.-i Restauráló Laboratórium 5 restaurátora ezentúl csak az 
OSZK különgyűjteményei számára végez restaurálást.
A két műhely vezetője Beöthyné Kozocsa Ildikó, a vári műhely csoportvezetője: 
Czigler Mária, az OSZK műhely csoportvezetője: Szénási Lászlóné restaurátor.
A Központi Restauráló Laboratórium telefonszáma: 160-030, 160-100, 160-170, 

mellék: 432 és 434.

Beöthyné Kozocsa Ildikó

AZ OSZK SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGÁNAK 1983.ÉVI MUNKATERVE a határidők sorrend
jében. /Tervezet/

1. Közreműködés az intézmény 1983.évi bérkorrekciójára vonatkozó tervezet elké
szítésében. A könyvtár dolgozóinak, szervezeti egységeinek bérhelyzetvizsgá
lata. Felelős: bér- és munkaügyi

Határidő: január
2. Részvétel az OSZK társadalmi szervei által rendezendő farsangi bál szervezé

sében. Felelős: gazdasági , titkár
Határidő: február

3. Részvétel a bizonyos részleteiben már hatályát vesztett és tartalmilag is
átdolgozásra szoruló Jutalmazási Szabályzat korszerűsítésében, szükséges új
rafogalmazásában. Felelős: bér- és munkaügyi

Határidő: március
4. Az 1982. év végi bizalmi csoportértekezletek jegyzőkönyveinek elemző össze

sítése, értékelése. Felelős: bér- és munkaügyi
érdekvédelmi 
titkár

5. Az alapszervezet ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzatának az új ha
tározatok értelmében történő kiegészítése és véglegesítése.

felelős: érdekvédelmi, titkár 
Határidő: április-május

6. "Bélyeges"-találkozó szervezése az OSZK bélyeg-szakköre megalakulásának 20
éves évfordulójára. Felelőskultur- és sport

Határidő: június



1. Előterjesztés készítése a munkahelyi demokrácia fórumai működésének tapasz
talatairól az OSZK-ban /szakszervezeti fórumok/.

Felelős: titkár
Határidő: szeptember

8. A bizalmi munkája hogyan alkalmazkodjék az új lehetőségekhez és jogosultsá
gokhoz - témában tanfolyam szervezése.Felelős. ágit.prop.

Határidő: szeptember
9. Nyugdíjas-találkozó szervezése. PelelŐs: kultur- és sport

Határidő: szeptmber
10. Télapó-ünnepség rendezése. Felelős: kultur- és sport

Határidő: december
11. Az OSZK-Hiradó "szakszervezeti élet" rovatának hatékonyabb gondozása.

'Felelős: agit.rpop.
Határidő: folyamatos

12. Nyugdíjasok támogatása 1983-ban legalább két alkalommal.
Felelős: TT elnök
Határidő: folyamatos

13. Rendszeres részvétel a Vári Operátiv Bizottság munkájában, a Várban kiala
kítandó munka- és szociális feltételek vizsgálata, erről rendszeres tájé
koztatás. Felelős: titkár

Határidő: folyamatos

xxxxxxxxxxx

Az MKE Műszaki Könyvtáros szekció 1983.évi munkaprogramja.

Január Az OMIKK szervezésében lebonyolított 1981/82.évi könyvtárkezelői 
tanfolyam tapasztalatai.
Előadó: Mártyán Gyula, OMIKK
Az előadásra a tanfolyam hallgatóit is meghívjuk.

Február A külföldi folyóiratok rendeléséről. Az 1983-as rendelések törté
nete, az 1984-es kilátások.
Előadó: Dr.Vályi Gábor, az Országos Könyvtárügyi Tanács elnöke.
Az ülésre a KULTÚRA és PKHI illetékeseit is meghívjuk.

Március Látogatás a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem új könyvtá
rában.
A közgazdasági szakirodalmi információ helyzete.
Előadó: Dr.Walleshausen Gyula, Marx K. Közgazdaságtud. Egyetem 

Könyvtára
Április A Magyar Jtudományos Akadémia könyvtári hálózatának tevékenysége

Előadó: Kállay Istvánná, MTA Könyvtára
Az orvosi könyvtári hálózat tevékenysége
Előadó: Dr.Benda Mária, Orsz.Orvostud.Könyvtár és Dók. Központ

Május Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 100 éves 
jubileuma alkai mából rendezendő "Data Base ’83" konferencia egyik 
- később felkérendő - résztvevőjének előadása.

Június A szakirodalmi információ a mezőgazdaságban. A mezőgazdasági 
könyvtári hálózat tevékenysége.
Előadó: Vörös Györgyné, AGROINFORM
Vidéki rendezvény, Hódmezővásárhelyt

Július
Augusztus

Nyári szünet
Az MKE vándorgyűlésének témájához kapcsolódó szekcióülés Győrött. 
A Társadalomtudományi Szekcióval közös rendezvényünk.
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Előadó: Dr.Tóth Dezső, Országos Oktatástechnikai Központ

Szeptember COM szolgáltatás az OMIKK-ban. 
Előadó: Dr.Dúzs János, OMIKK

Október Gazdasági munkaközösségek alakításának lehetőségei a könyvtári 
információs munkában. Vitaülés.
Vitavezető: Huszár Emőné, Marx K. Közgazd.tud.E. Könyvtára
A Társadalomtudományi Szekcióval közös rendezvényünk.

November A TELETEXT

December Luca napi rendezvény

X X X X X

HIREKHIREKHIREKHIREKHIREKHIREKHIREK  HÍREK

Uj bizalmiak a KMK-ban:
Könyvtártechnológiai Osztály: Szita Julianna /H: Arató Antal/
Hálózatfejlesztési Osztály: dr.Sz.Nagy Lajos /h: Fogarassy Miklós/

xxx
Zenei közönségszervezés.
Opera- és hangversenyjegyek kérhetők Bán Katalinnál /Könyvtárközi Kölcsönzés, 
tel.: 142-829; 155-256/24 m./ A hónap elején körözött műsorokra a jegyigényt 
12-ig kell leadni.

XXX

Az évente egyszeri 50 %-os szakszervezeti vasúti kedvezményhez szükséges igazo
lást Losonci Andrásné adja. /Könyvtárközi Kölcsönzés, tel. 555-351-/ Az igazo
lás kiállításához a tagsági könyv is szükséges.

xxx
A könyvtári munka prognózisának módszertani problémái címmel konferenciát ren
dez a moszkvai Állami. Lenin Könyvtár /márc.28.-ápr.2./ Hazánkat a KMK munkatár
sa, dr.Kenyéri Katalin könyvtári jogász képviseli.

xxx
Március 17.-én OKT plenáris ülés lesz a Művelődési Minisztériumban. A napiren
den két téma szerepel: Az országos fordításnyilvántartás helyzetéről és fejlesz 
tési irányairól az OMIKK képviselője, az OSZK központi szolgáltatásairól Zircz 
Péter tart előterjesztést:Helyzetkép és teendők a kilencvenes évekig címmel.

xxx
A KMK gondozásában megjelent új kiadványok:
Könyvtári Kis Tükör ajánló könyvjegyzék, Művészetek, Sport 1945-1979 c.kötete.
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Évkönyve 1981.
Alapelvek sorozat 4.száma: A rendszeres testmozgásra nevelés feladataihoz. 
Könyvtár és Művelődés új száma a hátrányos helyzetű olvasók könyvtári ellátásá

val foglalkozik.
xxx

Hazaérkezett Moszkvából, az Állami Lenin Könyvtárból a "Híres könyvtárak, híres 
könyvek Magyarországon" cimű dokumentumkiállítás anyaga. A könyvtár több ezres 
olvasóin kívül a szakmai közönség /könyvtárosok csoportjai/ is elismerően nyi
latkoztak a kiállítás által bemutatott magyar könyvtárakról.

xxx
Az OSZK-KMK Szakkönyvtárának új munkatársa: Pappné Farkas Klára, olvasósfcolgá-



XXX

Könyvtárunk KISZ alapszervezete február 23.-án tartotta idei beszámoló és veze
tőségválasztó taggyűlését. A választás eredménye a következő:
Szelesi Rózsa /titkár/, Pusztai Istvánná /szervező titkár/, Borsányi Zsuzsanna 
/kulturos/, Papp Andrásné /gazdasági felelős/, Csúcs Dalma /ágit.prop.titkár/.

XXX

KIKÜLDETÉSEK, 1983. február

OSZK
Belitska-Scholtz Hedvig, Szinháztörténeti tár

Lengyelország, Organisation Internationale des Scénographes et Techniciens 
de Théatre Lengyel Szekciója - Varsó, febr. 26- márc.2.
Uticél: részvétel a varsói Nagyszínház 150 éves fennállása alkalmából ren

dezendő tudományos ülésszakon.

KMK
Papp István 

NDK - Berlin, febr. 1-4.
IFLA konferencián való részvétel
NDK - Potsdam, febr. 18.
Az IFLA Közművelődési Könyvtári Szekció Állandó Bizottságának ülésén vesz 
részt.
Hollandia - Hága, febr.25.
Az IFLA Journal Szerkesztő Bizottságának ülésén vesz részt.

oxoxoxoxoxo

A pénzügyminiszter 
94/1982. ( VII. 24.) PM számú 

rendeleté
a társasház kötelező felújítási alapjának 

képzéséről és felhasználásáról szóló 
10'1977. (VII. 1.) PM számú rendelet 

módosításáról

Az 1977. évi 11. számú törvényerejű rendelet 
11. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a következőket rendelem:

1. §
A 10/1977. (VII. 1.) PM számú rendelet (a to

vábbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a kö
vetkező rendelkezés lép:

„(1) Ha a társasházban hatnál több társasház- 
öröklakás van, a közös tulajdonban álló épület
részek és az épületben levő lakások felújításához 
a külön jogszabályban megállapított kedvezmé
nyes feltételekkel csak akkor kaphatnak kölcsönt 
a tulajdonosok, illetőleg a tulajdonostársak, ha a 
közös tulajdonban álló épületrészekkel kapcsola
tos felújítási munkák költségeinek fedezetére ala
pot képeznek, és ahhoz a hozzájárulás havi mér
téke

a) a lakóépület használatbavételét, illetőleg a 
felújítását követő 15 éven belül felvonó nélküli 
lakóépület lakásainál 2 Ft/m2-nél, felvonóval ren
delkező lakóépület lakásainál 3 Ft/m2-nél,

b) a lakóépület használatbavételét, illetőleg fel
újítását követő 16. évtől a lakóépület felújítá
sáig, illetőleg ismételt felújításáig felvonó nélküli 
lakóépületek lakásainál 3 Ft/m2-nél, felvonóval 
rendelkező lakóépületek lakásainál 4 Ft/m2-nél 
nem kevesebb. Ennél nagyobb mértékű felújítási 
alapképzés esetében a társasház tulajdonközössé
get a külön jogszabályban meghatározott további 
kedvezmény is megilleti.”

2- §
Ez a rendelet 1983. július 1. napján lép ha

tályba. A R. 5. §-ában a jogszabályi hivatkozás a 
következőképpen változik: „49/1982. (X. 7.) PM— 
ÉVM számú együttes rendelet”

Dl*.  Hetényi István s. k., 
pénzügyminiszter >

H. sz.OüZK.03098
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