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1986/2.sz.
1986. február 24.

MEGHÍVÓ

Az Országos Széchényi Könyvtár 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját 
1986. március 8-án 21.30-04.30 óráig tartandó

nőnapi báljára
Zene: Memory Band szalonzenekar
Táncverseny értékes nyereménnyel

BÜFÉ * TOMBOLA

Jó szórakozást kíván
a Pártszervezet, a Szakszervezet és a KISZ

Belépés csak a Főbejáraton 
(Budavári Palota F épület)
A meghívó két személyre szól 
A gyorslift egész éjjel működik
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Gratulálunk
Ballagó Lászlómé restaurátornak, a Restauráló Laboratórium dol
gozójának, aki az "Art et Métiers du Livre" felhívására rende
zett "Modern Művészi Könyvkötések" c. párizsi pályázaton diplo
mát kapott. Az egész világra meghirdetett pályázaton 5o db 
könyvet választottak ki a kiállításra. Ezek között volt Balla
gó Lászlómé fekete-fehér papirkötésü könyve is, gyűrt - égetett 
alufólia betéttel. A helyezéshez gratulálunk és további sikere
ket kívánunk»

A Kagyar s ágkutató Csoport 1985. október 1-en alakult 
meg. Fő feladata a külföldön élő magyarság komplex vizsgá
lata, a hazai kutatások összehangolása, a kutatási utánpót
lás segitese.

1ag jai; Juhász Gyűla 
Aomsics Ignác 
3alia Gyula 
Bán András 
Barabás Béla 
Bodnár Judit 
Dippold Péter 
Fejős Zoltán 
Harcos Katalin 
Joó Hudolf 
Kiss Gy. Csaba 
Kondor Anita 
özekely András 
Tóth Pál Péter

igazgató
igazgató helyettes 
főmunkatárs
tudományos segédmunkatárs 
tudományos munkatárs 
tudományos segédmunkatárs 
archívum vezető 
tudományos munkatárs 
titkárnő
tudományos főmunkatárs 
tudományos főmunkatárs 

és gyorsíró 
tudományos munkatárs 
tudományos főmunkatárs

gep-

A kutatócsoport munktársai jelenleg az 550, 532, 533-as 
szobákban találhatók.
Telefon mellékállomások: igazgató és titkárság: 387, 171, 571

Hunkatársak: 395 *

A csoport szakszervezeti bizalmija: Bállá Gyula.
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FELHÍVÁS
a Bethlen Gábor Alapítvány támogatására

1979 karácsonyán Illyés Gyula kezdeményezésére egy Bethlen Gáborról elnevezett Alapítvány 
létrehozását határoztuk el írók, tudósok, művészek — számszerint hatvanötén. A fejedelem 
születésének négyszázadik évfordulója érlelte meg a felismerést: égető teendőink természete 
bethleni munkát kíván. Olyan tehetséget, hűséget, szívósságot, bölcsességet, amilyennel ő 
— nagy veszedelmek között — Erdélyt oltalmas várrá, a benne élő nemzetiségek és felekezetek 
otthonává építette. Alapítványunkkal az ilyen képességek és szándékok feltételeit szeretnénk 
jobbítani. Azokat a vállalkozásokat óhajtjuk ösztönözni és támogatni, határainkon belül és azo
kon túl, melyek a magyarság történelme során felhalmozott értékeit tudatosítják, hitelesen ér
telmezik, őrzik és gyarapítják, s amelyek e térség népeinek megbékélését elősegíthetik.

E szándék megvalósítását a Művelődési Minisztérium 1288/1985 I. számú intézkedésével jó
váhagyta. A Bethlen Gábor Alapítvány: ,,kötelezettségvállalás közérdekű célra", tehát sajátos 
lehetőségekkel rendelkező magánalapítvány, melynek alapösszegét, mint alapítók Csoóri Sán
dor, Illyés Gyula, Kodály Zoltánná és Németh Lászlóné ajánlották fel. Ennek gyarapítása révén 
kell összegyűlnie annak az összegnek, melynek kamataiból a Bethlen Gábor Alapítvány az alapí
tó okiratban rögzített célok elérését ösztönözheti, tehát — állampolgárságra való tekintet nél
kül — díjakat, ösztöndíjakat és megbízási díjakat adhat.

Az Alapítvány ügyeinek intézésére az alapítók és a Művelődési Minisztérium, (mint felügye
leti szerv) közös akarattal kuratóriumot létesítettek. Ennek nevében fordulunk most mindazok
hoz, - hazai és külföldi személyekhez, közösségekhez és intézményekhez — akik az Alapít
vány törekvéseit vállalják, járuljanak hozzá az alapösszeghez. Hozzájárulásukat kizárólag az 
566—22977 számú csekkszámlára, az OTP 02. Körzeti fiók (Budapest, Frankéi Leó utca 21—23.) 
MNB 217-98302 címére küldhetik el.

Ezenkívül minden célirányos adományt szívesen fogadunk. A beérkező pénzösszegeket 
és egyéb adományokat igazolva nyugtázzuk.

Postacímünk:
BETHLEN GÁBOR ALAPÍTVÁNY 
Budapest, Pf .: 247. 1536

A Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma:
Márton János (agrárközgazdász)
elnök
Juhász Gyula (történész)
Király Tibor (jogász)
Kiss Ferenc (tanár-irodalomtörténész) 
Kósa Ferenc (filmrendező)
Szabó Gábor (orvos)
Vekerdi László (tudománytörténész)

Budapest, 1985. szeptember 20.
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SZAKSZERVEZETI HÍREK
Jutalmazás
1985 végén
vezeti munkát ügyintézéssel, pénzkezeléssel segitő aktíváink: 
Botka Ferencnó, Dobler Györgyné, Oenei Anna, Kis Gábor /közön
ségszervező/, Urbán Gusztávné, Ürge György.
Munkavédelem

az SZB javaslatára jutalomban részesültek a szakszer-

1986-ban ki kell dolgozni az OSZK új Munkavédelmi Szabályzatát. 
Ennek végleges megfogalmazásához kérem a könyvtár dolgozóinak a 
segítségét; észrevételeiket, jogos igényeiket, javaslataikat - 
Írásban juttassák el hozzám. /Tatai András az SZB munkavédelmi 
felelőse, 73o-as szoba/
SZB
Februárban két alkalommal volt SZB-ülés. Február lo-én a bérbi
zottság előterjesztése alapján az 1986. évi béremelést tárgyal
tuk meg és február 17-én pedig
Mindkét alkalommal jelen voltak a főbizalmik is.

főmunkatársi kinevezéseket.

TT
A TT február 21-i ülésén üdülési beutalókról, segélyekről dön
tött.
A NŐNAP előtt megkérdeztük a kolléganőket, hogyan használjuk fel 
az SZB költségvetéséből rendelkezésünkre álló összeget.
A szavazás eredménye: 344:113 arányban szavazták meg az eddigi 
gyakorlatot, vagyis, hogy ezt az
hanem a többgyerekes kolléganőink javára fordítsuk.
Az elosztásról, 
létében, a TT döntött; 
tóttak el.
Külföldi üdülés 
A lipcsei Deutsche Bücherei és az OSZK 1986-ra csereüdülési 
egyezményt kötött. Ennek értelmében június 17-től 3o-ig tiz mun
katársunk utazhat ZIEGENRÜCK-be két heti üdülésre.
2 db kétágyas és 2 db háromágyas szoba áll rendelkezésünkre, 
ágyat nem lehet betenni.

összeget ne apró ajándékokra,

a bizalmik javaslata alapján, a főbizalmik jelen- 
2o ezer forintot 25 kolléganő között osz-

pót-
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Az utazási és a kinti étkezési költséget mindenki maga fedezi, 
az üdülési költség pedig annyi, mintha valaki Balatonszéplakon 
üdülne, ezt az összeget forintban kell fizetni.
A jelentkezési határidő: április 1. A jelentkezéseket Mürschber- 
ger Ferencnének kell leadni (233-as szoba, 43o-as telefonmellék), 
Ziegenrück Thüringiában van, kis üdülőfalu, fenyvesek koszorúzta 
hegyek övezik, A szállás és az étkezés a „Vagner-féle magánpanzió
ban van, melyet a DB bérel.
Az üdülőhelyről és az üdülés részleteiről március lo-én 16.3o-kor 
a VII.szinti klubteremben Illyés Katalin vetítéssel kisért tá
jékoztatást tart.
A csereüdülési egyezmény értelmében, július 15-és 28. között 
tiz német vendéget fogadunk B.széplakon. /Illyés Katalin/

" 1985/9. számából: AZ ÖNKÖLTSÉGES ÜDÜLÉSRŐLA “KÉRDEZTEK # # #

— Milyen térítési díjat kell fizetni az önköltséges üdülésért?
A térítési díj az üdülők négy komfortossági kategóriája szerint differen

ciált. Akik a helyszínen bemutatják szakszervezeti könyvüket, kevesebbet 
fizetnek.

A személyenkénti térítési díjakat 
a napi háromszori étkezés költsége is szerepel 
tartalmazzák:

amelyekben nemcsak a szállás, hanem 
a következő táblázatok

1986. január 1-től érvényes önköltséges térítési díjak

(szakszervezeti könyv bemutatása szükséges)

Balatoni— 
dunakanyari

(IX. 1.—V. 31.) 
Ossz. Ft/nap

Szállás
Ft/nap

Étkezés
Ft/nap

Összesen
Ft nap

Kategória

1/A 147,—
117,—
87,-
67,-

103,—
103,—
103,—
103,—

250,—
220,—
190,—
170,—

210,—
190,—
170,—
150,—

1.
II.
III.
Szakmunkástanuló (minden 
kategóriában egységesen) 
Gyermek (minden kategóriában 
egységesen)

60,— 103,— 163,— 143,—

60,— 90,- 150,— 130,—

1986. január 1-től érvényes teljes önköltségű térítési díjak

Balatoni— 
dunakanyari 

(IX. 1.—V. 31.) 
Ossz. Ft/nap

Étkezés
Ft/nap

Szállás
Ft/nap

Összesen
Ft/nap

Kategória

I/A 250,— 
190,— 
130,— 
80,—

170,—
170,—
170,—
170,—

420,— 
360,— 
300,— 
250,—

350,— 
300,— 
250,— 
200,—

I.
II.
III.
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Az önköltséges üdülési lehetőség már 1981-től létezik. Az üdülők 
igazgatói néhány napra vagy akár egy hétre is kiadhatják 
sen maradt szobákat. A kedvezményes beutalás nem kizáró ok.
Ezt a lehetőséget az

az ure-

üdülni kívánóknak, maguknak kell megkeresni, 
időhiány stb. miatt ebben nem tudunk segiteni. (Az üdülők cim- 
jegyzéke Losonci And rá sné üdülési felelősnél — megtekinthető.)

22 SS

Az 1986—os OSZK HÍRADÓRA 162 előfizetés qyült c 
(F#igazgatóság: 2o,
tály: 29, KMK; 7, GI: 8, Magyarságkutató: 1.) 
Az előfizetők névsorát a főbizalmik átadták 
elosztóknak,
Híradó,

össze.
iTfóosztáiy: 56, II.főosztály 4lT Ill.főosz-

a főosztályi posta- 
igy most minden főosztályon egy kézbe korült a Kis

az OSZK HÍRADÓ és a Közalkalmazott elosztása. Átmeneti
leg még egy kicsit zavaros a helyzet, mert jelenleg még az
1985-ös OSZK HIRADü-kat kapjuk. Várjuk a 86-os számokat!

a = =

KISZ

Az OSZK KISZ-alapszervezete szervezésében 3 906. március lj$-án 
csütörtökön 17 órakor filmvetítés lesz a VII. szinten lévő 
klubteremben.
A "Szigorúan ellenőrzött vonatok" cimü csehszlovák filmsza
tírát vetítjük.
Belépődíj: 6,- Ft, jegyet a vetítés kezdete előtt a helyszí
nen lehet váltani.
Szeretettel várjuk kollégáinkat, hozzátartozóikat, ismerőseiket.
Tájékoztatásul közöljük, hogy filmvetítések havonta lesznek, 
általában a hónap utolsó csütörtökén.
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KIRÁNDULÁS IFIGYELEM!

Az OSZK KISZ szervezete három napos AUTÓBUSZ 
K I R Á N D U L Á S T szervez az Ő R S É G B E

1986. április 23-27-ig, péntektől vasárnapig.
/Az OSZK dolgozók ápr. 23-ét rendkívüli fizetett szabadság
ként kapj ák meg./

Tervezett útvonal
1. nap: Bp.-Veszprém - Jánosháza - Körmend /szállás/ - Csá-

kánydoroszló - Szentgotthárd - Szalafő
2. nap: Eegyhátszentjakab - Vadása-tó - Pankasz - Tspánk -

Őriszentpéter - Magyarszombatfa - Gödörháza - Vele- 
mér - Körmend /szállás/

3. nap: Zalaegerszeg - Héviz _ Keszthely.- Badacsony - Bp 0

RÉSZVÉTELI DÍJ OSZK DOLGOZÓK RÉSZÉRE: irányár 700-800,- Ft
/reggeli és vacsora biztosítva/ 

1000—1100#— FtCSALÁDTAGOK. ISMERŐSÖK RÉSZÉRE;

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐS 1986. március 8.
Érdeklődni leheti Mazula Károlyné, í’app Andrásáé, Murányi

Mihálynénál /Mikrofilmtár/ 318-776
311-030 HI-130
757,533/495Zádoczky Irén 

/430-as szoba/
Családtagok és ismerősök utazása, függ az OSZK dolkozók je
lentkezési létszámától.
A részletekről és az esetleges módosulásokról, változásokról 
a szervezés folyamán az érdeklődőket folyamatosan fcáj^ékoztat- 
juk.
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MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE 
MŰSZAKI KÖNYVTÁROS SZEKCIÓ

A műszaki, természettudományi, orvosi és mezőgazdasági könyvtárosok szervezete

ASSOCIATION DES 
BliLIOTHÉCAIRES HÓNGROIS 

SECTION DES eiBLIOTHÉCAIRES 
TECHNIQUES

VÉRÉIN DÉR
UNGARISCHEN BIBLIOTHEKARE 
SEKTION DÉR TECHNISCHEN 

BIBLIOTHEKARE

ASSOCIATION OF THE 
HUNGARIAN LIBRARIANS 
SECTION OF TECHNICAL 

LIBRARIANS

OBLUECTBO B6HTEPCKHX 
5MBAMOTEKAPEM

CEKUm TEXM/HECKMX 
EWGAHOTE K APEM

Budapest VIII „ Múzeum u. 17. 1088

Kedves TagtársunkI Budapest, 1986*11.21.

A Műszaki Szekció márciusi programját a Könyvtártechnikai 
és Gépesítési Bizottsággal közösen rendezzük 1986. március
6-7-én: a CL Systems, Inc,, számítógépes rendszerek könyv
tári telepítésével foglalkozó amerikai cég képviselői fog
ják a CLSI tevékenységét ismertetni egy 2 napos szeminári- 
um keretében.
A szeminárium programja a következő:

Március 6.* 10-12 ás 14-16 óra: Általános tájékoztató a
0181 termékeiről és szolgáltatá
sairól

^ároj.^s 9-12 óra: A szerzeményezás és a könyvtárközi
kölcsönzés számítógépesítésének 
részletes ismertetése a CLSI gya
korlatából

14-16 óra: Konzultáció

A szeminárium helve: az Országos Széchényi Könyvtár klub-
terme /Budavári Palota "F" épület, 
VII. emelet/

A CLSI szakemberei előadásaikat angol nyelven tartják.
Tolmácsról gondoskodunk.

Rendezvényünkre tisztelettel meghívjuk.

MKE KÖNYVTÁRTECHNIKAI ÉS GÉPESÍTÉSI 
BIZOTTSÁG VEZETŐSÉGE

MŰSZAKI SZEKCIÓ 
VEZETŐSÉGE

MKE

Z X X X X

Összeállította és a híreket várja Karácsonyi Rózsa
OSZK 86 091
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