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Dubileumi jutalmak

5o éves munkaviszonyuk után jubileumi jutalomban részesültek:

Dr. Haraszthy Gyula 
Dr. Horváth Magda 
Nagy Károlynó 
Szabó Sándor

4o éves munkaviszonyuk után jutalomban részesültek:

Dr. Borsa Gedeon 
Keszegh István 
Monos tory Istvánná

25 éves munkaviszonyuk utón részesültek jutalomban:

Baros Györgynó 
Krassói Pálnó 
Kunszabó Ferenc 
Molodeczky Bélán©
Skaliczky üózsefné 
Dr. Szepes Gézáné 
Tárcsái Gábornó 
Várady Géza
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KÖZMŰVELŐDÉSI ÖSZTÖNDÍJ
A hazai közművelődés hagyományainak fel
tárására és ápolására, új kezdeményezései
nek, helyi eredményeinek terjesztésére, gya
korlati alkalmazásának továbbfejlesztésére, a 
szakmai önképzésre, az együttműködési és 
innovációs törekvésekre.

ben — közvetlenül vagy közvetve segítik 
a közművelődést.

A pályázatok beküldési határideje: 
1990. március 31.

A pályázatokat a Művelődési Minisztérium 
Közművelődési Koordinációs Főosztályára 
kell benyújtani. Címe: Budapest, V. kerület 
Szalay utca 10—14. 1884. Postafiók 1.

Az ösztöndíjra pályázhatnak:
— a közművelődési és közgyűjteményi in

tézményekben, művelődési igazgatásban 
dolgozó szakemberek, és szakmai csopor
tok,

— továbbá mindazok, akik az oktatási és 
egyéb kulturális területeken — gazdálko
dó szervezetekben, pártoknál, egyházak
nál, társadalmi szerveknél és egyesületek-

A pályázatok elbírálásának határideje: 1990. 
június 30.
Az ösztöndíj igénybevételének kezdete: 1990 
július 1.

I. A pályázati feltételek

d) Önképzés, amelyre pályázhat:
— nyelvtudása alapján a felső-, illetve kö

zépfokú nyelvvizsgát letenni szándé
kozó. Támogatása 10 000 forintig ter
jedhet, sikertelen nyelvvizsga esetén 
a támogatás meghatározott időn belül 
visszatérítendő,

— a speciális szakmai, képzési progra
mokban résztvevő támogatása 10 006 
forintig terjedhet,

— a külföldi tanulmányútra induló szak
ember — amely tanulmányutat a pá
lyázó maga szervez meg — támogatása 
25 000 forintig terjedhet.

2. Az ösztöndíjra benyújtott pályázatnak tar
talmaznia kell:
az ösztöndíjasfok) által választót 1 téma rö
vid kifejtését és megvalósításának módját.
Mellékelni kell: a páhazó(k) szakmai ön
életrajzát. A hazai tanulmányút esetében 
a munkáltató az Mt. 43. § (1) bekezdéseoen 
jelölt rendkívüli vagy fizetés nélküli sza
badság engedélyéről nyilatkozatát, illetve
az intézmény, vállalat, egyesület, illetve 
személy (konzulens) fogadókészségét, va
lamint a várható költségeket. Az ös, ön
díjast fogadó szakember(eke)t konzulens) 
tiszteletdíjban részesíti az Ösztöndíj Bi
zottság.

1. Pályázatot lehet benyújtani hazai tanul
mányútra, saját gyakorlatot elemző tanul
mány készítésére, innovációs tevékeny
ségre és önképzésre.

a) A hazai tanulmányút
amely célja, hogy a pályázó(k) az ösztön
díj ideje alatt új tevékenység*, kot, kísér
leteket, fejlesztő programokat ismer
jenek) meg.
Időtartama legfeljebb egy hónap (25 
munkanap) lehet, melyre az ösztöndíjas 
25 000 forintig terjedő támogatásban ré
szesül, valamint szállás- és útiköltség té
rítést kaphat.

h) Tanulmány készítése
amely tartalmában a közműv é -bes szú 
mára hasznosítható elméleti és gyakorlati 
tapasztalatok összegezése legyen.
A pályázó(k) 15 000 forintig terj-'dó támo
gatásban részesülhet(nek).

c) Innováció
A pályázó(k) ösztöndíja ebben az esetben 
egyszeri kifizetéssel 20 000 forintig ter
jedhet. Az Ösztöndíj Bizottság az elfoga
dott innovációs pályázatot további támo
gatásra is javasolhatja.
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II. Elbírálás

A tanulmányt készítő ösztöndíjas(ok) pályá
zati munkájának beadási határideje az ösz
töndíj lejárta után 60 nap. A beszámolók, pá
lyamunkák az Országos Közművelődési Köz
pont Művelődéskutató Intézet adattárába ke
rülnek.

1. Az ösztöndíj odaítéléséről a Közművelődési 
Ösztöndíj Bizottság dönt a felkért szakér
tői javaslatok figyelembevételével: A Bi
zottság döntéseit nyilvánosságra hozza.

2. Az ösztöndíjas(ok)nak a végzett munkáról, 
az ösztöndíj felhasználásáról írásos jelen
tésben kell beszámolniuk a Bizottságnak.

Melléklet:
Ajánlott témakörök

— A közösségi, a nemzeti identitás kérdései 
egy település, illetve társadalmi csoport 
(réteg) életében.

— Technika és művelődés integrációs formái 
megjelenésük színterei és tartalma alap
ján.

— A művelődési intézmények korszerű mű
ködtetése.

— Esettanulmány(ok) a kultúra finanszírozá
sáról és mecénálásáról.

— Társadalmi esélyegyenlőtlenség mérsék
lését segítő művelődési formák kidolgozá
sa és megvalósítása.

— A kulturális érdekérvényesítés valósága 
és lehetőségei.

— Egyesületek, egyletek és mozgalmak ifjú
sági és gyermek szervezetek kulturális te
vékenységének helye, szerepe és jelentő
sége az adott település társadalmában

a) a századforduló idején,
b) a két világháború között,
c) 1944 és 1948/49 között,
d) napjainkban.

— Művelődés és nyilvánosság a társadalom 
(helyi) demokratizálódásában.

Belföldi Közművelődési Ösztöndíj Bizottság

A munkáltató rendkívüli vagy fizetés nélküli szabadság engedé
lyéről szóló nyilatkozatát a Személyzeti és munkaügyi osztály 
készíti el.

Az új házi telefonkönyvből kimaradt: 
Jogsegélyszolgálat: Dr. Kenyéri Katalin

467-es tel 441-es szoba• i
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BIBLIOTHECA CORVINIANA

1990. április 6-án a fenti címmel nemzetközi corvinakiál

lítás nyílik Mátyás király halálának 500. évfordulója al

kalmából a VI. emeleti kiállítótermeinkben. Az előkészíté

si munkák már másfél évvel ezelőtt megkezdődtek. A kiállí

tással kapcsolatos munkálatok összehangolása és az elvi 

döntések meghozatala céljából a Főigazgató Corvina Bizott

ságot hívott létre Hegedűs Péter főigazgatóhelyettes vezeté

sével, amelynek munkájában részt vesz a 

kiállítás szakmai rendezője, 

amelyik a szervezési feladatokért felelős, 

sági Igazgatóság képviselője.

Kézirattár, mint a 

a Kulturális és Marketing Iroda,

és végül a Gazda-

A kiállítás célja, hogy Mátyás könyvtárának a világ legkülön

bözőbb részeire szétszóródott darabjait összegyűjtse, és

- legalábbis a kiállítás féléves időtartamára -ama lehet

séges legteljesebb formában mutassa be az egykor számszerű

leg is jelentős kódexgyűjteményt.

A hiteles corvinákként számon tartott 216-ból 128 lesz lát

ható a kiállításon: 53 Magyarországon őrzött corvina, a

többit 14 ország 38 intézménye kölcsönzi számunkra (angol, 

francia, spanyol, osztrák nemzeti könyvtárak, a Biblioteca

Vaticana, a firenzei Laurenziana, stb.).

A kölcsönadó könyvtárak igen szigorú biztonsági és műtárgy- 

védelmi előírásokhoz kötötték corvináik szerepeltetését. 

Emellett minden kódexet magas összegre biztosíttattak, és 

munkatársaikkal személyesen küldik azokat Budapestre.

Mindez óriási költségráfordítást igényel,

Művelődési Minisztérium a Kulturális Alapból, 

zorok kisebh-nagyobb adományaiból tudunk biztosítani.

amit egyrészt a

másrészt szpon-
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Külön kiemelnénk a Kereskedelmi és Hitelbankot, valamint 

a londoni Sotheby’s aukciós házat, amelyek jelentős összeg

gel járultak hozzá a kiállítás magas színvonalú megrendezé

séhez .

Az érdeklődés felkeltésére és ébrentartására külön reklám - 

és propagandaterv készült.

Márciusban megjelenik magyarul és angolul a kiállítási kata

lógus. A bevezető tanulmányt és "A fennmaradt hiteles korvinák 

jegyzéke" című jegyzéket Csapodi Csaba és CS. Gárdonyi Klára 

írták. Lesz továbbá a Ransanaus-kódex gyönyörű lapjával il

lusztrált angol és magyar nyelvű poszter, kiadunk 18 féle 

képes levelezőlapot, 8 féle a/4-es méretű corvina-lapot, 

valamint olcsó, színes, a Mátyás könyvtár történetét ismerte- 

TKM-fűzet megjelentetését is tervezzük.

Nagy érdeklődésre, magas látogatottságra számítunk, és vár

juk mindazon kollégák jelentkezését, akik szívesen vezetné

nek csoportokat ezen a kiállításon, magyarul és idegen nyelven.

Minden Kollégának, akit a szervezési előkészületek részletei 

is érdekelnek, az Igazgatási Osztályon vagy a Kulturális és 

Marketing Irodán rendelkezésére áll Szilvássy Zoltánnénak a 

tárgyról a Vezetői Tanácsra készült anyaga.

tő

Az október 6-ig nyitva tartó kiállításunkra mindenkit szeretettel 

várunk!

Kulturális és Marketing 

Iroda munkatársai

Budapest, 1990. február 2.
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Gyertek T ü R N Á Z N I ! Aerobic magnóra!
Február 14-ótől minden szerdán a VII. 
kb 1 óra, kinek milyen tornaruhája 
Vezeti: Horváth Zoltánná (Éva), 249-es,

szinti kis előadóban,
van ós ki mennyit bir. 

256-os tel.

A KKDSZ NYUGDÍJAS TAGOZATA ÉS A DUNA FÜSZÉRT RT 

Asztalos Sándor u-i Vegyi Telepe közös rendezésében

KEDV EZMíNYES VÁSÁR

A kLilörtöző áruféleségekből 12% - 5o %-os kedveznáiy

február 3e-ZL-Z?-án naponta 11-i6 óráig

a HMA FUSZÉRT RT VEGYI T ELEPÉN: Bp. VIII. As2rtalos Sándor u 12.sz. 

kbcjözelilhe-tő: az 55-ös Autóbusszal, a 75-ös trolibusszal és a 37-es villamossal. 

A vásáron nap/ választóban kaphatók-;

- Mosószerek, öblítők, légfrissítők,

- Általános tisztitószerek /bútor, padló, cserpe/

- Kozmetikai, test, száj, hajápoló cikkek /habfürcfk, elsodorok, f ökrének, hajlakkok, kölnik, szappaW

- Roházati cikkdc felnőtt és gyermek, szabadidős nitk, alsóruházat! cikkek

- Babaápolási cikkek, játick

- Festekárik, igá^y szerint

- Konyha és fürdőszoba felszerelési tárgyak

- Miszaki cikkek

A szakvtivezeti tagrkat és a ryjgdijagdot szeretettel várja a

FENEZŰBÉG

A Kis Hiradót összeállította: Karácsonyi Rózsa
OSZK 90.031




