
Budapest, 1983. december 28. 10. szám.

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke a távlati és középtávú tudományos kutatá
sok körében benyújtott pályamunkájáért — Magyar könyvészet 1921-1944. VI. és 
VII. kötet — a Retrospektív bibliográfiai szerkesztőség munkatársait, dr.
Komjáthy Miklósnét 8000 Ft, dr. Spira Györgynét. Froemel Károlynét. Sírnom Já- 
nosnét és Kiss Déneanét 3OOO-3OOO Ft jutalomban részesítette.

Az I. kerületi Népi Ellenőrzési Bizottság Mázsár István elvtársat — aki a rá
bízott feladatokat lelkiismeretesen és megbízhatóan végezte — tárgyjutalomban 
részesítette.

Az MSZMP IX/1. körzeti bizottsága köszönetét fejezte ki, hogy Lyubljanovics 
Katalin — a Hazafias Népfront körzeti bizottságának tagja — az éves feladat
terv megvalósításához kiváló munkájával nagymértékben hozzájárult.

FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS; 2638/1983.

az intézmény tulajdonában, illetve kezelésében vagy használatában levő vagyon
tárgyak biztonságosabb védelméhez szükséges intézkedések megtételére vonatko
zóan.

A társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett bűncselekmények az egyes közgyűjte- 
mények, így intézményünk területén is gyakoribbá váltak. Erre a tényre, külö
nösem az elkövetésük módjára való tekintettel intézményszerte fokozott gondot
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kell fordítanunk az Országos Széchényi Könyvtár /OSZK/ tulajdonában, illetve 
kezelésében vagy használatában lévő vagyontárgyak minél biztonságosabb védel
mére. Ezért a következők szerint intézkedem:

1. Az OSZK tulajdonában levő vagyontárgyak /a könyvtári állomány, a gépek, a 
berendezések, a felszerelések stb./ kezeléséért, őrzéséért, valamint ren
deltetésszerű. használatának, illetve felhasználásának irányításáért és el
lenőrzéséért felelős személyek jogait és kötelességeit oly mádon /ügyrend
ben, munkaköri leírásban stb./ kell szabályozni, hogy a személyi felelősség 
adott esetben egyértelműen megállapítható legyen. A szabályozás során külö
nös- figyelmet kell fordítani a munkahelyek /épületek, helyiségek/ nyílás
záró szerkezeteinek /ajtók, ablakok/ munkaidő utáni zárása, továbbá a pán
cél-, vasszekrények zárása tekintetében fennálló feladatok személy szerinti 
elhatárolására.
Határidő: azonos az ügyrendek és munkaköri leírások elkészítésére vonatkozó 

határidővel.

2. A munkahelyeken; /hivatali helyiségekben, üzemekben, raktárakban stb./ ille
téktelen személy átmenetileg sem tartózkodhat.
Határidő: folyamatos

5. A kapuszolgálatot ellátó portások a személy- és teherforgalmat kötelesek 

folyamatosan ellenőrizni és rendellenesség vagy gyanús körülmény észlelése 
esetén az illetékes vezető figyelmét a lehetőségekhez képest legrövidebb 
időn belül felhívni.
Határidő: folyamatos

4. A munkahelyeken levő, továbbá a munkavállalóknak használatra kiadott -
- egyébként leltárilag is nyilvántartott - eszközöket, vagyontárgyakat az 
illetékes helyi vezetők időnként mind mennyiségi, mind minőségi tekintetben 
kötelesek szúrópróbaszerűen ellenőrizni.

Amennyiben valamely vagyontárgy hiányzik, eltűnt vagy megsemmisült, ez e 
tényt észlelő dolgozónak az 1982. július 20-án hatályba lépett 1592/1982. 
számú főigazgatói szabályzat vonatkozó rendelkezései /V. fejezet/ szerint 
kell eljárnia.
Határidő: folyamatos

Budapest, 1985. november 28.

dr. Molnár Ferenc s.k. 
főigazgató
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NŐNAP PORTOROZBAN, VELENCEI KIRÁNDULÁSSAL
A Volántourist. valutakerete terhére!

Utazással együtt 
Utazás:

4 nap, 3 éjszaka 
autóbusszal

Útvonal: Bp. - Letenye - Ljubljana - Portoroz' /3/ - Triest - Velence - 
Portoroz’ - Ljubljana - Letenye - Bp.

Elhelyezés: Portorozban, Szlovénia "nyaralófővárosában" "B" kategóriás 
szállodában, 2-3 ágyas zuhanyozós szobákban

Ellátás:
Programok:

teljes: panzió /első nap vacsorától utolsó nap ebédig/ 
egésznapos kirándulás busszal Velencében, rövid városnézés, a 
Dogé Palota megtekintése, nőnapi vacsora

Indulási időpont
Részvételi díj:
Költőpénz:

1984. március 6.
3.990,- Ft
1.550,- Ft értékű valuta napi árfolyamon

Pozíciószám: 
Jelentkezés:

3539
Lázár Ferencné - tel.: 884-302, 884-303

NYUGDÍJAS MUNKATÁRSAINK TÁMOGATÁSA

Az idei év végén a korábbiaknál nagyobb összeg állt a TT rendelkezésére, hogy 
a nyugdíjas felmérés ismeretében leginkább rászoruló volt munkatársainkat tá
mogassuk. A részesedési alap átcsoportosításával, munkatársaink önkéntes befi
zetéseiből és a szakszervezeti segélykeretből 43.000 Ft-ot osztottunk szét a 
főbizalmiakkal egyetértésben.

2.000 Ft-ot kaptak:
Balta Sándor, Bán Tiborné, Horváth Mária Magda, Horváth István, Horváthné Izsó 
Lívia, Kardos Györgyné, Keresztes Antal, Luhn Erzsébet, Molnár János, Tőkéssy 
Ilona.

1.500 Ft-ot kaptak:
Molnár Ágnes, Munkácsi Piroska,: Nyakó István, Schlachta Erzsébet

1.000 Ft-ot kaptak:
Bősze József, Csáti Alajos, Gábri Lászlóné, Hadik Erzsébet, Hajmás! Sándorné, 
Harsányi Margit, Hartmann Ilona, Krausz Jánosné, Kuthán Lászlóné, Kuti Jánosné, 
Magyar! Lászlóné, Mirki Györgyné, Scherer Rafael, Szondi Béláné, Urbányi Vil
mos, Ventura Eduárdné, Végh Ilona.

A megajándékozott nyugdíjas munkatársak meleg hangú leveleket és üdvözleteket 
küldtek az SZB-nek, melyben köszönik a gondoskodást, s az OSZK összes dolgozó
jának jó munkát és boldog új évet kívánnak.

3



KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSBE 1983. december hó

Dömötör Lajosné, Katalogizáló osztály
Jugoszlávia, Belgrád - Nemzeti Könyvtár, dec. 8-16.
Uticél: a katalogizálási munkaszervezet tanulmányozása

Nagy László, Kézirattá^ Csehszlovákia, Pozsony, dec. 12-15.
Uticél: előadás tartása a Szlovák Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézetében

Pusztai Istvánná és Malek Magdolna, Mikrofilmtár
NDK, Berlin - Deutsche Staatsbibliothek, dec. 13-16. 
üticél: Reprográfiai tapasztalatcsere

Belitska-Scholtz Hedvig, osztályvezető - Színháztörténeti tár
Ausztria, Bécs - Színháztudományi Intézet, dec. 13-18. 
Uticél: előadás tartása

Szilvássy Zoltánná, osztályvezető - KEKK
Laosz1, dec. 27-től 2 hónapra
Uticél: UNESCO-tanácsadóként vesz részt a laoszi Tudo
mányos1 és Technikai Információs és Dokumentációs Köz
pont létrehozásában.
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Az 1983. évi Keresztury jutalom odaítélése

Az 1983. évi Keresztury pályázatra szóló felhívást az QpjZjjfS 
Híradó 1982. december 11-12. számában és a Kis Híradó január 
24-i 1. tett.e közzé az iiítézet vezetősége.

A pályázatra az alábbi nyolc tanulmány érkezett be:
- Bács-Bodrog vármegye térképei az Országos Széchényi Könyv

tár Térképtárában /"Honismeret"/
- a COM /Computer Output Microfilm/ technika könyvtári alkal

mazásáról
- A falusi lakosok olvasási és könyvbeszerzési, szokásai /"Vál

tozó világ"/^
- Károlyi Gáspár /Tanulmány és szövegkiadás/.-' _
- A kurucmozgalom francia kapcsolatai 1674-1683.
- Libri e stampe italiani dél Quattrocento,e dél Cinquecénto 

nella Biblioteca Nazionale Unghérese ;/wi' és XVI. századi 
olasz könyvek és nyomtatványok a Magyar Nemzeti Könyvtárban/

-a Magyar Athénás forrásai^'Historia litteraria"/
- Szabadságepizódok Bakonyoszlopon /"Oszlop"/ .

Az egyes pályaműveket a Tudományos Bizottság által felkért « 
szakértők lektorálták, majd ezt követően a bizottság^Sgjai a 
dolgozatokat személyesen is áttanulmányozták és ennek alapján 
véleményt formáltak. A Tudományos Bizottság 19831■október 27^5 
én lefolytatott alapos vita után alakította ki közös javasla
tát. Az intézet vezetősége a lektori véleményeket figyelembe 
véve a bizottság javaslatát jóváhagyta.

az 1983^ évi pályázatra beérkezett művek közül az intézet ve
zetése hármat érdemesített jutalomra:

SZABÓ András: Károlyi Gáspár /Tanulmány és szövegkiadás/ 
c. tanulmányát 8000 forinttal

GEREBEN Ferenc:.a falusi lakosok olvasási és könyvbeszer- 
zési szokásai c. tanulmány 4000 forinttal

Z. HÉJJaS Eszter: A kurucmozgalom francia kapcsolatai 
tanulmányt 4000 forinttal díjazta.

Budapest, 1983. november 19*

dr. Molnár Ferenc s.k. 
főigazgató

X —» X —• X

A Keresztury pályázatra beérkezett munkák az Igazgatási ősz- 
tályon átvehetők*

X — X — X



Pályázati hirdetmény

Az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatósága pályázatot 
hirdet az 1984. évi Keresztury-jutalomra. /Kéresztury De
zsőnek az OSZK dolgozói javára tett adományáról szóló tá
jékoztatás az OSZK-Híradó 1978. évi 4. számának 62. lapján, 
jelent meg./

Pályázhatnak a könyvtár állandó munkatársai a tudomány, 
elsősorban a társadalomtudományok területén, munkaköri fel
adataikon kívül eső teljesítményükkel /könyv, tanulmány, 
forrásközlés, bibliográfia/.

Pályázni egyéni alkotásokkal lehet, de kivételesen társ
szerzők, illetve szerzői együttesek művei is benyújthatók.

A pályamunkák megkívánt terjedelme legalább három szer
zői ív /kb. 68 gépelt oldal, egyenként 30 sorral, sorón
ként 60 betűhellyel/. Az 1984. évi pályázaton 1980-1983-ban 
készült munkákkal lehet részt venni, függetlenül attól, 
hogy azok publikálásra kerültek vagy kerülnek.

A pályázatra beérkezett művek lektoráltatásáról a könyv
tár Tudományos Bizottsága gondoskodik, a Bizottság javasla
ta alapján a könyvtár vezetősége jutalmazza a két legjobb 
munkát.

A két jutalom együttes összege 14.000 Ft, amely azonban 
a bíáló bizottság határozata Bzerint növelhető vagy csök
kenthető.

Pályázatként az elbírálandó mű kéziratának egy - névvel 
vagy jeligével jelzett - példányát kell dr. Havasi Zoltán 
főigazgató-helyetteshez 1984. június 1-ig benyújtani. 
* A jeligével pályázók egy lezárt borítékban ^amelynek 
külsején jeligéjüket feltüntetik - adják meg nevüket. A bí
ráló bizottság a döntés meghozatala után csak a díjazottak 
borítékát! nyitja fel.

Budapest, 1982. november 19.

Főigazgatóság
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