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Upplýsingaþjónusta
í tækni og
raungreinum
sett á
laggirnar hér
SJ-Reykjavi'k. í byrjun næsta árs
verftur væntanlega sett á stofn
upplýsingaþjónusta I tækni og
raungreinum, en 5,7 milljön
króna fjárhæð er nú ætluð til
hennar I frumvarpi til fjárlaga
fyrir næsta ár. Upplýsingaþjónustan veröur ifyrstu deild i Rannsóknarráði rikisins. Verður að
likiiidum ráðinn við hana einn
starfsmaður til að byrja með, og
mun hann þurfa að verja nokkrum linia til þjálfunar og til að
kynnast þeim fyrirtækjum og
öðrum aðilum, sem tengjast
starfi hans.
Áföstudag var haldin ráðstefna
á Hótel Loftleiðum um skipulag

uppiysingamála á íslandi, og var
mikill áhuga á tilkomu upplýsingamiðstöövarinnar, og menn
sammála um nauðsyn hennar.
Rannsóknarráð hefur unnið i 14
ár að þvi að komift yröi á upplýsingaþjdnustu hér, en áhugi var
Htill lengi vel. Steingrimur Hermannsson formaður ráðsins lét i
ráðstefnulok I ljosi ánægju með
vaxandi skilning á mali þessu.
Rétt væri að upplýsingaþjónustan
fyrjafti i smáum stfl en þróaðist
með þeim verkefnum, sem kæmi
til kasta hennar aft leysa, en mörg
verkefni biðu lausnar hér.
Nánarveröur sagt frá fyrirhugaðri uppiysingaþjónustu i blaðinu
eftir helgi.

Sveinbjörn Björnsson eðlisfræðingur dregur saman aftalatriði f lok ráðstefnunnar.
Tlmamynd: Gunnar

Sin áauglýsinga m óttaka'
er I sima 86611
virka daga kl. 9-22
Laueard. kl. 10-12.

suníud. ki i8-22

Vinningur veröur
dreginn út 21. nóv
r
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SMAAUGLYSINGAHAPPDRÆTTI

XI. okt. - 20. nóv.
Ein greidd smáauglýsing
og þú átt vinningsvonl

Gunnar örn við málverk sitt „Súsanna komin úr baði og tveir
senatorar", en nafnið minnir á mynd eftir Jóhannes Kjarval með svipuðu nafni. T imamynd Gunnar

Tjáir formhugsun
i mannslíkamanum
SJ-Reykjavik — Ég nota likamann sem efnivið og andlit einnig
og útfæri eins og mér sýnist.
ABallega er þetta formhugsun,
sagfti Gunnar örn Gunnarsson
myndlistarmaður i viðtali við
Timann, en hann opnaði málverkasýningu i austursal Kjarvalsstaða kl. 14 i gær.
OHumálverkin, sem Gunnar
Orn sýnir eru afrakstur starfs.
hans siðustu tvö árin, en á siðasta
ári naut hann starfsstyrks I sex
mánuði. 68 myndir eru á sýningu
Gunnars Arnar. Aðeins þrjú

þeirra eru af ákveðnum fyrirmyndum, málverk af afa og
ömmu Gunnars, sjálfsmynd og
málverk, sem hann var fenginn
til að gera i lilefni 50 ára skáldaafmælis Jens Augusts Schade og
nefnist Leda — Hvor er du min
svane.
Sýning Gunnars Arnar stendur
til 6. nóvember og er opin kl. 2-10
laugardaga og sunnudaga, en kl.
4-10 þriðjudaga til föstudaga, eins
og aðrar syningar að Kjarvalsstöðum. Húsið er lokað á mánudögum.
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