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!ARZĄDZENIE MINISTRA KUL TURY I SZTUKI 

z dnia 10 wrześni:a 1985 r. 

W sprawie cent.ralnych katl!-Iog6w wydawnictw zagranicznych prowadzonych w Bihliołece Naroilowej. 

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt I ustawy. ' dnia 
9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 12, poz. 63 
I z 1984 r. Nr 26; poz. 129) zarządza się, co następuje : 

3. Nadsyłane opisy nabytków powinny być ' sporzą
dzone dla druków zwartych zgodnie z obowiązującymi 
zasadami' katalogowania, a dla wydawnictw ciąglych
zgodnie z instrukcjamI opracowanymi i rozsyłanymi przel. 

§ 1. 1. Biblioteki wchOdzące w skład ogólnokrajowej Bibllotekę Narodową. 

sieci bibliotecznej w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy :I ł 2. Opisy, o których mowa w § l ust. 2, sporządzane 
dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 1-2. 11\ z. wynagrodzeniem ustalonym przez Bibliotekę Naro-
poz, 63 i z 1984 r. Nr 26, poz. 129.), otrzymujące . bieżąco dow~ na zasadach określonych w obowiązujących prze
w drodze kupna, prenumeraty, wymiany lub darów druki pisach. 
zwarte oraz wydawnictwa ciągłe, wydawane za granicIl, 

, obowiązane są do współpracy nad centralnymi katalog.- , § 3. Biblioteka Narodowa opracowuje nadsyłane przez 
mi wydawnictw zagranicznych, prowadzonymi Vi skali . biblioteki · dane oraz udostępnia i rozFowszechnia infor
ogólnokrajowej przez Bib!iotekę Narodową w Warszawi.. . macje o lokalizacji piśmiennictwa zagranicznego w biblio-

2. Wymienione w ust. 1 biblioteki nadsyłają ao Bi-
blioteki Narodowej · w Warszawie: ' 

l) w zakresie druków zwartych - opisy bieżących na
bytków zagtanicznych w okresach ' kwartalnych, 

2) w zakresie wydawnictw ciągłych - wydruki kompu
terowe wykazów wydawnictw ciągłych w zbiorach 
danej biblioteki, rozsyłane uprzednio przez Bibliotekę 
Narodową, zaktualizowane według stanu za dany rok, 
wraz z opisami tytułów nowych w ciągu miesiąca 

od 'otrzymania wykazu. 

tekach polskich. . 

ł 4. Przepisy zarządzenia obowiązują do: czasu 9pra~ 
cowania i zatwierdzenia ogólnokrajowego systemu kata. 
logów centralnych. 

§ 5. Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki 
z dnia 30 grudnia 1951 r. w sprawie Centralnego Katalogu 
Wydawnictw Zagranicznych (Monitor Polski z 1958 r; 
Nr 4, poz. 15). 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Kultury i Sztuki: K. tygul:ski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA HUTNICTWA I PRZFMYStU MASZYNOWEGO 

z dnia 16 września 1985 [; 

w sprawie krajowych norm ub-ytk6w naturalnych Importowanych rud · telaza, manganu f cbromu. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 I ust. 2 dekretu z dnia 
29 pażdziernika 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obro
tu towarowego I zaopatrzenia (Dz. U. Nr ' 44, poz. 301~ 

2: 1956 r. Nr 54, poz. 244 i z 1971 r. Nr 12. poz. 115) oraz 
§ 8 ust. 1 pkt li § 9 ust. 1 zarządzenia nr 27 Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 26 sierpriia 1983 r. w spra~ie _ 
zasad I trybu oraz organów właściwych do ustalania 
norm Ubytków. naturalnych .. (Monitor Po~ski Nr 30, 
poz. 161) zarzadza się, co następuje: . r' 

§ l. Wprowadza się krajowp. normy ubytków natu
ralnych importowanyc!l rud żelaza, · manganu I chromu, 

/ 

powstających podczas składowania, załadunku i wyładun
ku, określone w załącznikach nr l I, 2· do zarządzenia. 

§ 2. Sposób stosowania krajowych norm ubytków na
turalnych importowanych rud i.elaza, manganu I chromu 
określa instrukcja, stanowiąca załącznik nr 3 do zarzą

dzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem oylos·zenia. 

Minister Hutnictwa iPrzemyslu Maszynoweąo : 

J. MacieJewi<;z 


