
Monitor Polski Nr 27 234 Poz. 198 

198 
OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY WYŻSZEGO SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO 

z dnia 20 lipca 1991 r. 

w sprawie wykazu dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, w zakresie których mogą być przeprowadzane 
przewody kwalifikacyjne I i II stopnia. 

Na podstawie art. 37 ust. 2 i 4, w związku z art. 5 ust. II. Sztuki plastyczne: 
1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o tytule naukowym 1) malarstwo 
i stopniach naukowych (Dz. U. Nr 65, poz. 386) ogłasza się 2) grafika 
następujący wykaz dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, rzeźba 
w zakresie których mogą być przeprowadzane przewody 3) 
kwalifikacyjne I i II stopnia: 4) scenografia 

5) architektura wnętrz 
6) wzornictwo przemysłowe I. Sztuki muzyczne: 

1) kompozycja 7) konserwacja dzieł sztuki 

2) dyrygentura III. Sztuki teatralne: 
3) instrumentalistyka 
4) prowadzenie zespołów 

-instrumentalnych 
5) wokalistyka 

wokalnych wokalno-
1) aktorstwo 
2) reżyseria 

IV. Sztuki filmowe: 

6) jazz i muzyka estradowa 1) reżyseria 
7) taniec 
8) rytmika 
9) reżyseria dźwięku 

2) realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego 
Przewodniczący Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego 

K. Zieliński 

UWAGA P.T. PRENUMERATORZY DZIENNIKA USTAW I MONITORA POLSKIEGO 

Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów uprzejmie informuje, że rozpoczął przyjmowanie przedpłat na prenumeratę 
na rok 1992. . 

W celu dokonania wpłat na prenumeratę: 
Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
Monitora Polskiego - Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej 
- odbiorcy indywidualni otrzymują blankiety przekazów 
- instytucje i urzędy otrzymują druki "wpłata-zamówienie" (polecenie przelewu rozszerzone o część dotyczącą 

zamówienia z wydrukowanymi na 1992 r. obowiązującymi cenami prenumeraty). 
Nowi prenumeratorzy otrzymają blankiety i druki po zgłoszeniu zapotrzebowania pisemnie lub telefonicznie do Wydziału 

Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. 

Cena prenumeraty 1 egzemplarza wynosi rocznie: 

Dziennika Ustaw 
Monitora Polskiego 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny prenumeraty. 

zł. 240.000 
zł . 120.000 

Dokonanie wpłaty na prenumeratę do dnia 31 października 1991 r. i prawidłowe wypełnienie blankietów 
przekazów i "wpłat-zamówień" (dokładny adres z numerem kodu pocztowego) zapewni terminowe rozpoczęcie wysyłki. 
Dowody wpłat, które nie będą zawierać dokładnego adresu odbiorcy oraz ilości zamawianych egzemplarzy 
nie będą przyjmowane do realizacji i wysyłka Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego nie będzie prowadzona. 
W razie przekroczenia terminu, zamówienie będzie zrealizowane z opóźnieniem i spowoduje dodatkowe koszty związane 
z wysyłką zaległych egzemplarzy. 

Zamawiający prenumeratę Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego dla podległych jednostek proszeni są o przesyłanie przy 
"wpłacie-zamówieniu" rozdzielników zawierających nazwę odbiorcy (instytucji lub urzędu) i pełny adres z numerem kodu 
pocztowego. 

O wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy informować na piśmie Wydział Wydawnictw Urzędu 
Rady Ministrów. 

UWAGA: prenumerata ni.e obejmuje załączników do Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, które są rozprowadzane 
wyłącznie na indywidualne zamówienia w sprzeda'ży egzemplarzowej. 

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/71, 
00-979 Warszawa, P-1, tel. 42-14-78 lub 694-67-50; teleks 825944; telefaks 42-82-22. Konto bankowe: NBP Oddział 
Okręgowy Warszawa, Nr 1052-3157 -139.11 . 
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