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B E V E Z E T É S

A hazánkban végbemenő kulturális forradalom eddig soha 
nem látott mértékben bővitette ki az egyetemi és főiskolai 
oktatás mennyiségi kereteit. Az oktatás minőségi szinvon&lá- 
ra fokozódó mértékben ügyelnek mindazok, akik az ország és 
az ifjúság jövőjéért felelősek. Egyetemi intézményeink: tan
székeink, intézeteink, laboratóriumaink az anyagi lehetősé
gek keretén belül a legteljesebb támogatást élvezik: az 
egyetemi oktatás és kutatómunka segédeszközei örvendetesen 
fejlődnek.

Hasonló fejlődésről, döntő változásról adhat számot a 
magyar könyvtárügy is . A tudományos és közművelődési könyv
tárak fe jle t t  rendszere á ll immár a különböző érdeklődési 
körű és művelődési igényű olvasók, kutatók rendelkezésére.

Az egyetemi oktatás és a könyvtárügy területén egyaránt 
észlelhető egészséges fejlődés kötelességünkké teszi, hogy 
könyvtárügyünk elhanyagoltabb területeit is  rendezzük, az 
ottani munka minőségét megjavitsuk.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem intézményei - a köz
ponti könyvtáron kivül - mintegy fé lm illió  kötetnyi, rendkí
vül értékes anyagot őriznek, azonban ezeknek megfelelő keze
lése, az olvasók számára való hatékony feltárása nincs min
denütt kellőképpen biztosítva.

í&yetemeink és a magyar könyvtárügy erőteljes fejlődé
se, ugyanakkor az egyetemi könyvtárhálózatok viszonylagos 
elmaradottsága tette szükségessé, hogy egyetemünk könyvtáro
sainak kezébe tájékoztató füzetet adjunk. Kiadásával kettős 
cél vezetett:

l/ egyrészt a modern könyvtártechnikai alapelvek megis
mertetése utján elő akarjuk mozdítani, hogy egyetemi intéz
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ményeink értékes könyvtárai az oktató és kutatómunka valóban 
élő segédeszközeivé váljanak;

2/ másrészt ezúton is utalni óhajtunk arra a komoly er
kölcsi és anyagi felelősségre, mely a könyvtárkezeléssel 
kapcsolatban egyetemünkre, egyetemi intézményeinkre, azok 
vezetőire és könyvtárosaira, mint a szocialista tulajdon 
őreire hárul.

Az egyetemi könyvtárhálózat könyvtárainak rendszeres és 
módszeres kezelése, katalógusrendszerük és tájékoztató tevé
kenységük kiépitése, majd a központi könyvtár hálózati-köz
ponti tevékenységének fokozatos kiépitése lehetővé fogja 
tenni, hogy hálózat és központ egészséges együttműködése so
rán olyan apparátus jöjjön létre, mely teljes áttekintést 
nyújt a te ljes egyetemi könyvkincs állapotáról és biztosítja  
ennek rendszeres és egyöntetű kezelését. Ennek előnyeit a 
magyar egyetemi oktatás és a tudományos kutatás egyaránt é l
vezni fogja.

Tájékoztató füzetünk összeállitása során kerülni igye
keztünk minden maximaiizmust. Viszont nem tévesztettük, nem 
téveszthettük szem elő l azt, hogy bizonyos minimális köve
telmények megvalósítása nélkül nem lehet szó könyvtári rend
ről, - könyvtári rend nélkül viszont nem lehet szó az egye
temi munka támogatásáról, a könyvtári állomány védelméről 
sem.

Éppen ezért az alábbiak során mindenütt utaltunk arra, 
hogy az elmondottak közül mi az, aminek megválósitása vagy 
meg nem valósítása a könyvtárak helyi adottságaitól függ 
/vonatkozik ez nem utolsó sorban a közölt nyomtatványminták- 
га/ - 3 mi az, amit a helyi körülményektől függetlenül a 
fenti szempontok érdekében minden könyvtárban meg kell való
sítani. Az Egyetemi Könyvtár ezen a területen is, mint min
den más könyvtári szakkérdésben, tanáccsal szolgál a hozzá 
forduló könyvtárosoknak.
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AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRHÁLÓ ZAT

Az egyetemi intézmények igen értékes szakkönyvtárai 
- kevés kivételtől eltekintve - korábban elszigetelt életet 
éltek s csupán szűk tanszéki igényeket elégitettek ki. U- 
gyanekkor nem mindenben tettek eleget a kötelező minimális 
állományvédelmi kivánalmaknak. Az egyetemi oktató és tudomá
nyos kutatómunka intenzitásának fokozódása, valamint az e- 
gyes területeken fennálló beszerzési nehézségek szükségessé 
tették, hogy a magyar könyvtárügy központi rendezése során 
szabályozzák az egyetemi intézmények könyvtárainak helyzet- 
tét, szervezetét is .

Jogszabályok intézkednek /a Népköztársaság Elnöki Ta
nácsának 1956- évi 5*sz. törvényerejű rendelete, Magyar Köz
löny 1956. márc.9* és ennek végrehajtásáról intézkedő 1018/ 
1956. sz. minisztertanácsi határozat 12/b pontja/ arról, hogy 
a tanszéki könyvtárak szakirányitását a központi könyvtár, 
esetünkben az ELTE Könyvtára végzi.

A tvr. 2.§-a kimondja, hogy a könyvtárak fe le tt  a fe l 
ügyeletet a fenntartó szerv /esetünkben a Művelődési Minisz
térium Felsőoktatási Főosztálya, i l l .  az Eötvös Lóránd Tudo- 
mányegyetem/, a szakfelügyeletet pedig a Népművelési Minisz
térium /ma: Művelődési Minisztérium/ Könyvtári Osztálya gya
korolja.

A tvr. úgy intézkedik, hogy "az azonos feladatkö
rű közkönyvtárak egységes szervezete a könyvtári hálózat, 
melyben a szakirányitást az erre k ije lö lt központi könyvtár 
végzi."

Az utasitás értelmében a központi könyvtár feladata 
а/ a tanszéki könyvtárak külföldi könyv- és folyó

iratvásárlásainak ellenőrzése és a Művelődésügyi 
Miniszterhez történő továbbitása.
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Ъ/ a könyvtárközi kölcsönzés megszervezése.
с/ központi betűrendes /és a szüksé^iez képest szak-/ 

katalógus készitése a tanszéki könyvtárak állomá
nyáról.

d/ a tanszéki könyvtárak állománynyilvántartásának 
megszervezése.

в/ a tanszéki könyvtárak kezelőinek szak- i l l .  to
vábbképzése."

Az Egyetemi Könyvtár a fent je lze tt feladatokból már 
többet megvalósított; .jelenleg a következő központi funkció
kat lá t ja  el:

a/ támogatja - látogatások és Írásbeli tanácsadás ut
ján - a tanszéki könyvtárakat módszertani problé- 

. máik megoldásában}
b/ figyelőszolgálata utján a jelentősebb uj szerzemé

nyekről az érdeklődő- intézményeket és kutatókat
tájékoztatja}

с/ végzi az Egyetem valamennyi intézményére k iterje
dően a külföldi könyv- és folyóirat rendelések be
gyűjtését, egyeztetését, az Egyetem ezirányu te l
jes devizakészletével való gazdálkodást és a szám
laellenőrzést}

d/ az Egyetemre járó minden külföldi lolyóiratról 
központi katalógust vezet s e llá tja  a fo lyó irat
anyag szétosztását}

e/ végzi az egyetemi intézmények mindenfajta külföldi 
kiadványaira vonatkozó reklamációs ügyintézését}

f/ az intézmények számára rendszeresen biztosítja  a 
külföldi bibliográfiák, prospektusok és árjegyzé
kek használatát.

g/ Az 1958. január óta beérkezett külföldi könyveket 
az egyetemi .központi katalógus számára címfelvé
t e l le l  lá tja  el és megfelelő számú katalóguskar
tont küld az érdekelt tanszék betűrendes- és szak- 
katalógusa számára.

Az Egyetemi Könyvtár a könyvtári jogszabályokban e lő irt 
feladatokat személyzeti és pénzügyi lehetőségeihez mérten - 
fokozatosan valósítja  meg. .Addig is , amig ez te ljes mértékben 
meg nem történik, helyszíni szakmai tanácsadással, nagyobb
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időközökben rendezendő könyvtáros-tanfolyamokkal is támogatja 
a tanszéki könyvtári munkát. Ebbe a célkitűzésbe illeszkedik 
bele jelenlegi tájékoztató füzetünk kiadása is .

áz Egyetemi Könyvtár egyes különleges nagykönyvtári 
funkciói közvetve szintén a fenti célt szolgálják. A könyvtár 
bibliográfiai sorozata pl. /Bibliográfiák az egyetemi okta
tás szamara/ elsősorban a tanszéki oktatási munka megkönnyi- 
tését tartja szem előtt. A könyvtár tájékoztató szolgálata 
rendszeresen nyújt tudományos felvilágosit ást az egyes tan
székeken kutatott kérdések megoldásához. Ugyanezt a célt 
szolgálja a könyvtár bel- és külföldi könyvtárközi kölcsön
zési szolgálata is .

Amennyiben tájékoztató füzetünk olvasói a könyvtártani 
irodalomból további, bővebb és elmélyültebb szakmai ismere
teket óhajtanak szerezni, ajánljuk számukra az alanti - az 
Egyetemi Könyvtárban rendelkezésre álló - irodalmat:

Sallai István - Sebestyén Géza:
A könyvtáros kézikönyve.

Bp., 1956, Müveit Nép, 576 1.

G r̂ő Gyula - Sallai István:
A könyvtári munka albuma. Összeállította 
Raj zolta Kaszás Gyula.

3p., 1954* Müveit Nép. 24 t.
Sallai István:

A könyvtári munka. ^Üzemi és falusi könyv
tárakban.)»

Bp., 1954* Müveit Nép- 252 1.
Országos Könyvtári Központ könyvtárostanfolyama,Az .- 

1951» október 1. - december 22. Előadások.
[Bp., 1951-1952. Örsz.Könyvtári Központ.] 1-52.sz.

A külföldi irodalomból:

KLjonov, A.V.:
A könyvtáros vezérkönyve. Gyakorlati útmutató vá
rosi, falusi és üzemi könyvtárak részére. (Fordi- 
totta Sebestyén Géza.)

Bp., 1949* Uj Magyar Könyvkiadó, 202 1.
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Lenin, Vladimir I I  ics:
Mit ir t ,  mit mondott Lenin a könyvtárakról. N. К. 
Krupszkaja előszavaival, cikkeivel és jegyzetei
vel.

Bp-, 1953« Müveit Nép 87 1«, 1 mell.
Handbuch der Bibliothekswissenschaft. Hrsg. v. Fritz 

Milkau und Georg Leyh.
Leipzig, 1931-1942. Harrassowitz, 1-3» Bd., Regis- 
terbd.
/Uj kiadás 1952 óta, megj. 1. és З/l kötet./ 

Fleischhack, Kurt:
Einführung in die buchhändlerische Bibliographie 
3. ,  veränd.Aufl.

Leipzig, 1955» VEB Verl, für Buch- und Bibliotheks
wesen. 51 1*

Kunze, Horst:
Bibliotheksverwaltungslehre.

Leipzig, 1956. VEB Otto Harrassowitz, X III ,342 1» 
/Lehrbücher für den Nachwuchs an wissenschaft
lichen Bibliotheken. l.Bd./

Az Egyetemi Könyvtár munkájáról:
Az Egyetemi Könyvtár. /Könyvtárismertető füzet./
/Bp. , / 195З, Tankönyvkiadó. 26 p.

Külön felhivjuk a figyelmet az alábbi kiadványokra, me
lyek a könyvtári munkával kapcsolatos országos szabványokat 
tartalmazzák s melyeket az alantiakban állandó segédeszköz
ként használunk:

Könyvtári és könyvtári vonatkozású szabványok gyűj
teménye. Összeállitotta Barta Gábor. Kiadja a 
Magyar Szabványügyi Hivatal.

Bp., 1954* Tervgazdasági kk. 212 1. 5 t.
/líNOSZ Szabványgyüjtemények 3*/

Könyvtári ügyviteli nyomtatványok.
Bp., 1954, Tervgazdasági Kk. 20 p.
Magyar Szabványügyi Hivatal. MNOSZ 3396-54*

Könyvtári állományleltározás.
Bp., 1955» /Tervgazdasági Kk./ 4 p., 10 mintalap. 
Magyar Szabványügyi Hivatal. MNOSZ 3448-55*

IC



Könyvtári elnevezések és meghatározások.
3p., /1954/i Tervgazdasági Kk. 81 p.
Magyar Szabványügyi Hivatal. MNOSZ 2155-T.

Fenti szabvány-kiadványok a Tervgazdasági Könyvkiadó 
Szabványboltjában /Вр. V., Szt.István-tér 4»/ szerezhetők be.
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A KÖNYVTÁR BERENDEZÉSE ÉS KÖLTSÉGVETÉSE 

Helyiség és berendezés

l/  Az egyetemi intézmények könyvtárai általában nem ma
guk választják meg könyvtári helyiségeiket» így azok termé
szetesen nem mindig felelnek meg a könyvtári szakszempontok
nak. A könyvtáraknak meg ke ll alkudniok a helyzettel,, azon
ban amennyire erre mód van, a könyvtárhelyiség legyen a tan
szék legkevésbé forgalmas helyisége, hogy igy a nyugodt ku
tatás biztositható legyen.

2/ A berendezést ille tően :

a/ A könyvanyagot zárható helyen vagy zárható szek
rényekben, polcokon ke ll elhelyezni, az állomány védelme ér
dekében. A könyvtár állománygyarapodásának figyelembevételé
v e l megfelelő' időben gondoskodni ke ll a raktári férőhely nö
veléséről.

Nagyobb könyvtárak esetében, ahol ezt a helyiség- és 
statikai viszonyok megengedik, a kezelhetőség és racionális 
helykihasználás végett ajánlatos az un. Ganz-Vajda-féle 
könyvtári vasállványzat fe lszerelése. /Gyártja: Darugyár 7. 
Ára folyóméterenként, a rendelt mennyiségtől függően 100-130 
Ft./ /Akár vasállványzaton, akár polcokon, akár szekrények
ben történik a könyvek elhelyezése, a két sorban egymás mö
gött való elhelyezés fe ltétlenü l elkerülendő./

b/ A könyvtárat fe lté tlenü l fe l  k e ll szerelni a leg 
főbb tájékoztató eszköz, a katalógusok elhelyezésére szolgá
ló  katalógusfiókokkal i l l .  katalógusszekrényekke l . /Ezek 
gyártási szabványát 1.: Szabványgyűjtemény, pp.16-19-—MOSZ 
34ОЗ./Fából készült katalógusszekrénye je len leg  készen nem 
kaphatóak, ilyenek előre be ke ll tervezni és beruházási vo-
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nalon az illetékes vá lla latta l való megbeszélés alapján jó 
előre meg kell rendelni. Háromfiókos keménykarton-katalógus- 
dobozok készen is  kaphatóak a Könyvtárosok Boltjában /Bp., 
VI. Népköztársaság útja 16./ 200 Ft körüli áron. Egy-egy fiók 
belső hossza 47 cm, belső szélessége 15 cm. 800-1000 karton 
fér el benne. Ügyeljünk arra, hogy a fiókokban ne legyenek 
túl szorosak a cédulák, mert akkor nehéz a katalógus haszná
lata és a kartonok jobban rongálódnak. A fiók alján fémrúd 
fut végig a cédulák rögzítésére.

с/ A könyvtár forgalmához mérendő a könyvtárhelyiség 
olvasóasztalokkal és székekkel való felszerelése. A helyi a- 
dottSágoktól, az anyagi lehetőségektől függ, hogy a könyvtár 
vajon nagyobb méretű asztaloknál egyszerre több, vagy kisebb 
méretű asztaloknál kevesebb,/esetleg egy-egy/ olvasót óhajt-e 
elhelyezni, avagy a két kínálkozó lehetőséget egyszerre a l
kalmazza-e?

d/ A világítás szempontjából legelőnyösebb az egyéni 
olvasólámpák alkalmazása /60 W-os égőkkel/. Ahol ez a megol
dás nem valósítható meg, törekedni kell erős mennyezeti v ilá 
gítás /100-200 W/ alkalmazására.

Költségvetési kérdések

Az egyetemi könyvtárhálózat könyvtárai nem rendelkeznek 
önálló költségvetési kerettel: a szerzeményezésre, felszere
lésre stb. fordítható összegek részben a fenntartó tanszék 
stb. költségvetésébe épülnek be, részben mint a Magyar Tudo
mányos Akadémia á lta l adott célh itel, részben mint ipari ku
tatási h ite l állanak rendelkezésre.

A könyvtárak feladata ezen a téren az, hogy gondoskodja
nak l/  könyvtári jellegű h ite l- és egyéb igényeiknek időben 
való bejelentéséről. /А könyvtáros lehetőleg már junius hó
napban á llitsa  össze a következő költségvetési évre vonatkozó 
javaslatát a tanszék vezetőjével való megbeszélés alapján./ 
2/ a könyvtári célra engedélyezett hitelek rendeltetésszerű 
és gazdaságos felhasználásáról /tehát arról, hogy a könyvtár 
fejlesztésére szánt h ite lt indokolatlanul ne használják fe l 
más célra és azt ne lépjék túl./

Tudományos könyvtáraink számára fontos kérdés a külföldi 
szakkönyvek beszerzésére szolgáló devizaforint-keret mértéke. 
A könyv- és folyóiratrendelésre engedélyezett devizaforint-

15



keretet valamennyi könyvtárhálózatban a központi könyvtár 
kezeli. Az Egyetemi Könyvtár ezt a feladatot karközi bizott
ság bevonásával lá tja  el, mégpedig olyanformán, hogy a devi
zakeretet nem osztja meg az egyes intézetek és tanszékek kö
zött, hanem a begyűjtött rendelési igényekhez képest a kar
közi bizottságra bizza a döntést. így a rendelések te lje s í
tésében - szükség esetén - fontossági sorrend érvényesülhet. 
A központi devizakezelés eredményeként az Egyetemi Könyvtár 
ma már megfelelő áttekintéssel rendelkezik az egyetem ilycé- 
lu devizakeretének helyzete és az igények fe lő l.



A KÖNYVTÁRI MUNKA 

Könyvtári ügyvitel

Szükséges, hogy a könyvtárak /mint kulturális intézmé
nyek és gazdálkodó szervek/ tevékenységének irattári nyoma 
maradjon. Az egyetemi tanszékek könyvtárai adottságaiknak 
megfelelően vagy a tanszék irattárában helyezik el iratanya
gukat, vagy önálló irattárat vezetnek. Az esetleges önálló 
irattározás részleteit illetően a dékáni hivatalok adják meg 
a szükséges utbaigazitást. Mindenesetre ajánlatos, ha együt
tes tanszéki irattározás esetén a könyvtári ügyiratokat a 
könyvtáros az ügyiratszámok vagy tárgyi csoportok szerint 
külön is nyilvántartja.

Könyvtári statisztika

A Központi Statisztikai Hivatal és a Népművelési Mi
nisztérium а 25О kötetnél nagyobb állományú könyvtárakat 
- jellegüktől függetlenül - statisztikai adatszolgáltatásra 
kötelezi. /Az egységes könyvtári statisztikai adatszolgálta
tás uj rendszerének kidolgozása folyamatban van./

A tanszéki könyvtáraknak tehát kötelességük, hogy mun
kájuk statisztikai értékelésével a jövőben behatóbban fog
lalkozzanak. De nem csupán kötelességük, hanem érdekük is: 
a könyvtáros a maga munkáját, a tanszék a könyvtár munkáját 
az oktatási és tudományos eredmények mellett, a statisztika 
alapján mérheti le a legmegbizhatóbban.A könyvtárstatieztika 
nélkülözhetetlen elemei az állomány- és a forgalmi statisz
tikák.

Az állomány-statisztika felvilágositást nyújt a beszer
zett anyag megoszlásáról a szerzeményezés módja szerint /vé
te l, csere stb./, a tudományszakok szerint, az egyes nyelvek
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/esetleg országok/ szerint, a műfaj szerint /könyv, fo lyó
ira t stb./.

Az állomány-statisztika legracionálisabban a le ltá ro 
zással / l. alább/ együtt vezethető. A szabványos ciraleltár- 
könyv "A beszerzés módja" rovatán kivül a könyvtáros erre a 
célra a "Jegyzet" rovatot, i l l .  a mellette lévő üres helyet 
is  felhasználhatja. A rövidség érdekében ajánlatos sziglák 
/betűjelek; p .o.: or-orosz, a-angol stb./ alkalmazása.

A MNOSZ 3448. sz. szabvány pp. 2-4» em litett csoportos 
le ltá r  / i l l .  az ebben található sta tisztika i ivek/ alkalma
zása tanszéki könyvtáraknál nem kötelező.

A forgalmi statisztika egyrészt a könyvtár látogatói
va l, másrészt az általuk használt anyaggal foglalkozik. Ki
mutatásnak ke ll készülnie a látogatók számáról, és a hely- 
benolvasott, i l l .  kölcsönzött müvek számáról. Ezt k iegészít
heti a használt müvek tudományág szerinti megoszlásáról ké
sz íte tt kimutatás.

Szerzeményezés

Szerzeményezésnek nevezzük a könyvtárnak könyvvel, fo
lyó ira tta l, térképpel, egyéb nyomdatermékkel, kéziratta l, 
filmmel stb. /azaz un. könyvtári anyaggal/ való gyarapítá
sát. Egyike a legfontosabb munkaágazatoknak: szakkönyvtár
gondos gyarapítás nélkül csakhamar elavul. A szerzeményezés
ben a könyvtárosi teendőknek három fa jtá já t szokás megkülön
böztetni:

1. a beszerzendő könyvtári anyag kiválasztását /e> 
az un. előszerzeményezés/;

2. a kiválasztott anyag beszerzését;
3. a beszerzett anyagnak a könyvtár tulajdonába va.

iktatását.

Mindenfajta szerzeményezési ügyben tájékoztatást nyújt 
egyetemünk tanszékeinek ■ az Egyetemi Könyvtár Szerzeményi 
osztálya /Budapest V.,Egyetem utca 10. fsz. telefon 187-797, 
188-752/ munkanapokon 11 és 14 óra /szombaton 11 és 12*30 
óra/ között. Külföldi könyv- és folyóiratbeszerzési ügyekben 
a Szerzeményi osztály a tanszéki könyvtárak központja
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Az előszerzeményezés

а/ a könyvtár gyüjtökörének megfelelően történjék. 
Gyűjtőkörnek nevezzük a tudományoknak /ismereteknek, művé
szeteknek/ azt a szükebb vagy tágabb körét, melyek anyagának 
gyűjtésével a könyvtár foglalkozik. Szokás megkülönböztetést 
tenni főgyűjtőkor és mellékgyüjtőkör között is ; tanszéki 
könyvtár esetében főgyűjtőkor az a szükebb tudományszak, 
melynek művelése és oktatása a tanszék főfeladata, mellék- 
gyűjtőkörbe tartoznak mindazon tudományszakok, melyek a fő 
szak segéd- és kis égi tőtudományai. A gyűjtőkör fogalmába 
tartozik annak meghatározása is , hogy egy-egy tudományszak
ban a könyvtár milyen jellegű  kiadványokat kiván beszerezni. 
Tanszéki könyvtárban szükség van egyrészt legmagasabb szín
vonalú tudományos müvekre a tanszék kutatási tervének megfe
lelően, másrészt szükség van arra is , hogy rendelkezésre 
álljanak tankönyvszerű müvek, korszerű összefoglalások is .

Fontos kérdés, hogy a tanszék hogyan szabja meg könyv
tára gyűjtőkörének határait? Vannak olyan tudományágak, me
lyeknek irodalma nagy mértékben speciális és ezért más, na
gyobb könyvtárak igénybe vételére csak kisebb mértékben szá
míthatnak /ilyen tudományágakat képviselnek például egyete
münkön a Római Jogi Tanszék, a Török Intézet/. Az ilyen tan
székeknek a könyvtárgyarapitása meglehetősen független lehet 
más könyvtáraktól. Általában azonban tanszéki könyvtáraink 
kézikönyvtár jellegűek, feladatuk nem az, hogy egy-egy tudo
mányszak irodalmát válogatás nélkül gyűjtsék. Még azt sem 
tekinthetik feladatuknak, hogy tudományszakuk irodalmának 
szine-javát megszerezzék, hiszen ez - a v ilá g  tudományos 
irodalmi termésének mai méretei mellett - elviselhetetlen  
anyagi áldozattal járna. Gyakorlati fogalmazásban - és a k i
vételeket ezúttal figyelmen kivül hagyva - tanszéki könyvtá
rainknak arra k e ll törekedniök, hogy megfelelő fontossági 
sorrendben megszerezzék

azokat a gyűjtőkörükbe vágó segédkönyveket, kéziköny
veket,
szaktudományi összefoglalásokat, melyekre a tanszéki 
munkában állandóan vagy több évig szükség van,

azokat a monografikus müveket, melyeket állandóan o l
vastatni kivánnak, vagy melyekre - egyéb okból - több 
évig szükségük van,
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azokat a szakfolyóiratokat, melyek ugyancsak állandó
an. és helyben szükségesek. Ez utóbbiaknál kivánatos, 
hogy e lin d ito tt folyóiratsorozatok folytatódjanak, 
mert használati és gazdasági értéküket a teljesség 
növeli.

Mindazokat az egyéb müveket, melyekre a tanszéknek át
menetileg, rövidebb időre van szüksége, e lv ile g  más könyv
tárból k e ll kikölcsönözni, i l le t v e  a mü beszerzését az Egye
temi Könyvtártól vagy a megfelelő szakkönyvtártól k e ll kér
n i. Bár az Egyetemi Könyvtár nem rendelkezik korlátlan anya
g i lehetőségekkel, hogy minden igénylésnek eleget tegyen 
/saját gyűjtőköre is  szab e vonatkozásban határokat/, az i -  
génylések nagy részét ki tudja e lég iten i; további számos 
esetben rövid használatra át tudja kölcsönözni a keresett 
müvet kü lfö ld i könyvtárból, vagy beszerezheti a mü filmkópi- 
áját.

Nemcsak a külföldi fizetőeszközökkel való takarékosko
dás teszi szükségessé a tanszékek könyvbeszerzésének fent- 
vázolt ésszerű megszervezését, hanem egyéb okok is .  A tan
székek dotációja rendszerint kézikönyvbeszerzésre van mére
tezve; ha egyebet vesznek belőle, úgy éppen a kézikönyvek 
fognak hiányozni. Ezért hangsúlyoztuk azt is , hogy a beszer
zésben megfelelő fontosságú sorrendet k e ll alkalmazni. Kor
látozásra a gyűjtésben azért is  szükség van, hogy a tanszéki 
könyvtár állománya ne duzzadjon fölöslegesen; több könyv 
több helyet, polcot, nyilvántartást, gondozást igényel, azaz 
több munkát, több időt, nagyobb személyzetet. Olyan könyvek 
tárolását, melyekre csak ritkán van szükség, az Egyetemi 
Könyvtár vagy más nyilvános könyvtár szakszerűbben, bizton
ságosabban és gazdaságosabban tudja végezni.

b/ A beszerzendő könyvek és folyóiratok kiválasztása az 
elmondottak szerint felelősséggel járó feladat. A tanszéki 
könyvtáros végez előmunkálatokat, figyelemmel kiséri a bib
liográfiákat, a szakfolyóiratokat, összegyűjti az oktatósze
mélyzet beszerzési javasla ta it, szemmel ta rtja , hogy a rokon 
szakkönyvtárak mit szereznek be a tanszékét érdeklő iroda
lomból. Annak eldöntése azonban, hogy a szóba jövő sokféle 
műből mi a legfontosabb és mi a kevésbé fontos, mit kell a 
tanszéknek beszereznie és mit nem: a tanszék vezetőjének
feladata.

с/ A beszerzendő könyvek, folyóiratok stb. kiválasztá
sában sokféle szakirodalmi segédeszköz vehető igénybe.
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аа/ A legfontosabbak a szakfolyóiratok. Minden szá
mottevő fo lyóirat rendszeresen közöl szakirodalmi tájékozta
tó t, könyvismertetést, számos tekintélyes fo lyó irat szakbio- 
liográ fiá t is . A szakirodalmi tájékoztató /"Forschungsbe
r ic h t  "/ összefoglaló képet nyújt egy-egy ország, időszak 
vagy tudományos probléma kutatási irányáról, kiemelkedő pub
likáció iró l ja könyvismertetés egy-egy szakirodalmi munka bi- 
rálata is.A  folyóiratban közölt szakbibliográfia rendszerint 
nemcsak könyveket sorol fe l ,  hanem a folyóiratokban közölt 
cikkek cimeit is , ilyenformán tehát a tudományág fr is s  szak- 
irodalmának folyamatosan te ljes  képét adja.Sok folyóirat kö
zöl hirdetést előkészületben lévő könyvekről,vagy válogatott 
jegyzéket egy-egy tudomány nemzetközileg jelentős uj kiadvá
nyairól.

A tanszéki könyvtárosnak azonban nemcsak azért kell 
szemmel tartania a szakfolyóiratokat,hogy képet kapjon a tu
dományág uj irodalmi terméséről. Figyelemmel kell kisérnie a 
szakfolyóiratokat tartalmilag is,tudomást k e ll szereznie^ar
ról, hogy mi a kutatás iránya, milyen kérdések vannak előtér
ben a nemzetközi szakirodalomban. Csak igy tarthat lépést a 
tanszék tudományos munkájával és tudhat megfelelő tájékozta
tást adni a könyvtár használóinak.

bb/ Rendszerint folyóirat-formában jelennek meg, de 
attól eltérő jellegűek az analitikus szemlék, referáló lapok 
/"abstract, referativnüj zsurnal , excerpta" stb./. Jelentő- 
ségük - elsősorban a természeti és alkalmazott tudományok te
rületén - mind nagyobb. Cikkeket nem közölnek; egész te r je 
delmükben tartalmi ismertetéseket»kivonatokat adnak egy-egy 
tudomány vagy tudományág újkeletű szakirodalmi terméséből: 
folyóiratcikkekből, könyvekből,jelentésekből stb. A referáló 
lapot időszakonkint mutatók egészitik ki. Mivel közleményeik 
száma igen nagy /egy-egy nemzetközi referáló lap évente több- 
tizezer kivonatot ad/,a tanszéki könyvtáros számára elsősor
ban egy-egy időszerű részletkérdés, megoldási módszer stb. 
nemzetközi irodalmának visszakeresésére alkalmasak.

cc/ Számos tudományág szakbibliográfiája önállóan je
lenik meg évenkint vagy többévenkint, esetleg még nagyobb, 
többévtizedes időszakra összefoglalólag. Lehetnek nemzetiek 
vagy nemzetköziek;ez utóbbiak rendszerint válogatott anyagot 
tartalmaznak és ezért szerzeményezési szempontból éppen a 
legfontosabbak. Folyamatos nemzetközi szakbibliográfiák első
sorban a társadalmi tudományok területén jelennek meg/számos
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ilyen  b ib liográ fiá t az UNESCO je len tet meg vagy anyagilag tá
mogat/ .Rendkivül fontosak az alkalmazott tudományok folyama
tos szakbib liográfiái, indexei. Újabban mind nagyobb számban 
jelennek meg szakirodalmi kézikönyvek, melyek egy-egy tudo
mány alapvető könyv- és folyóiratanyagát i l le tő le g  -főként a 
könyvtárost - kitünően tájékoztatják. /Csak példaként sorol
juk fe l  a következő' ilyen kézikönyveket:

S to llre ith er, Konrad: Internationale Bibliographie 
der juristischen Nachschlagewerke. Frankfurt a.M. 
/1955/» Klostermann.

Whitford, Robert H.: Physics litera tu re , a reference 
manual. Washington, Scarcerow Press, 1954«

Pearl, Richard M.: Guide to geologic literatu re.
New York, McGraw-Hill, 1951«

dd/ A szakbibliográfiák hátránya az, hogy rendsze
rin t késve jelennek meg és további késéssel válnak csak bel
földön is  hozzáférhetővé. A nemzeti b ib liográfiák /egy-egy 
nemzet vagy nyelvterület te lje s  irodalmi termésének folyama
tosan megjelenő jegyzékei/ gyorsan hozzáférhetőek, mindegyik 
valamilyen rendszer szerint szakositott, azaz szaktudományi 
szempontból könnyen áttekinthető, adatközlésükben a könyvek 
megjelenéséhez képest számottevő késés nincs, pontos, rész
le tes  és h ite les  adatokat közölnek /kiadó, megjelenési év, 
ár/, az Egyetemi Könyvtárban és minden nagy könyvtárban hoz
záférhetők. Azonban: a nemzeti irodalom regisztrálása lévén 
egyedüli feladatuk, nem tesznek különbséget tudományos és 
ism eretterjesztő, magasabb és alacsonyabb szintű könyv kö
zö tt. A használónak a szerző személye, a könyveim, a kiadó 
je lle g e  alapján k e ll eldöntenie, hogy valóban őt érdeklő mű
rő l van-e szó. Alapos irodalomismerettel és gyakorlattal 
k e ll birnia annak, aki ennyi adat alapján többé-kevésbé b iz
tos Íté le te t  tud alkotni. A be lfö ld i irodalmat i l le t ő le g  a 
Magy&r Nemzeti B ib liográfia  átnézése a tanszéki könyvtárak 
számára azért lehet hasznos, mert abból szerezhetnek tudo
mást számos olyan szakirodalmi kiadványról /kutatóintézeti 
beszámolók stb./, mely ü z le ti forgalomba nem kerül. - Sok 
országban a nemzeti b ib liográ fia  testvérlapjaként nemzeti 
fol.yóiratrepertórium /azaz az ország valamennyi jelentős fo 
lyóiratának cikkbibliográfiája/ is  megjelenik. Hazánkban 
ilyen  a Magyar Folyóiratok Repertóriuma. Szerzeményezési 
szempontból nem elsőrendüek, de a könyvtárosnak ismernie
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kell okét, mert egy-egy adott téma irodalomkutatására nélkü
lözhetetlenek.

ее/ Az eddigi irodalmi források fő leg  könyvekre, i l 
letve folyóiratcikkekre vonatkoztak. Folyóiratbib liográfiák
ból tájékozódhatunk egy-egy szaktudomány folyóiratcim eire, 
azok kiadóira, e lő fize té s i fe lté te le ire  vonatkozólag.

f f/  Kiadói vagy kereskedelmi könyvjegyzékek, pros
pektusok, antikvár árjegyzékek а könyv piaci tájékozódásnak 
igen hasznos segédeszközei. Az Egyetemi Könyvtárba nagy szám
ban érkeznek és a Szerzeményi osztályon rendelkezésre állnak. 
A kiadóvállalatok Írásbeli kérelemre megküldik prospektusai
kat a tanszéki könyvtárak cimére is -

gg/ Végül a kiválasztás alapvető módszere a beszerez
hető könyvanyag megtekintése. Valójában - kevés k iv é te lle l - 
mindig megtekintés alapján kellene eldönteni az uj könyvek 
beszerzését vagy visszaadását; sajnos, kü lfö ld i rendelések 
esetén erre rendszerint nincs lehetőség. Hazai könyvesbolt
jaink /elsősorban azok, melyeknél a tanszék állandóan vásá
rol/ készséggel küldenek kiválasztott könyvanyagot néhányna- 
pos megtekintósre.Antikvár könyvesboltjainkban gyakori lá to 
gatással és gondos válogatással sokszor fe lle lhetők  értékes 
és egyébként nehezen hozzáférhető szakirodalmi müvek.

Nyilvánvaló,hogy a tanszéki könyvtár nem törekedhetik a 
számára érdekkel biró szerzeményezési segédeszközök, b ib lio 
gráfiák beszerzésére, hiszen ez esetben nem maradna pénze 
egyébre. Éppen ezért fo rd it különös gondot az ilyen  segéd
könyvek nagy számban és széles körben való beszerzésére az 
Egyetemi Könyvtár és teszi lehetővé központi használatukat.

d/ A beszerzésre kiválasztott könyveket a könyvtárosnál: 
nyilván k e ll tartania, hiszen nem bizonyos, hogy valamennyit 
azonnal megrendelheti vagy megveheti. Többől jobban lehet vá
lasztani, ezért kívánatos is , hogy a tanszéknek valamivel 
több desideratuma /beszerzésre javasolt könyveimé/ legyen e- 
lőkészitve, mint amennyire pillanatnyilag anyagi lehetősége 
van. A.nyilvántartás módja nagyobb üzemü könyvtárban mindig 
kartotéka-rendszerü, szabvány méretű katalóguslapokon, mert 
ezek betű- vagy más rend szerint sorozhatók. Kis könyvtárban 
egyszerűbb megoldás is  választható /pl. a k iválasztott müvek 
adatai regiszteres füzetbe jegyezhetők/; az a fontos, hogy a 
kijegyzés pontosan és teljesen  történjék, azaz minden olyan 
adatot tartalmazzon,mely a mü beszerzéséhez szükséges: szer
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zőt, cím et,•esetleg sorozatcimet és kötetszámot,a kiadás he
ly é t , évét, a kiadót, a kötet terjedelmét /lapszámát/ és á- 
rát. Később a könyvtáros ugyanide f e l  jegyezheti,hogy a köny
vet megrendelte /vagy éppen törö lheti a bejegyzést azzal, 
hogy a tanszék a könyv beszerzéséről - fontosabb könyvek 
kedvéért - lemond/, végül bejegyezheti a könyv megérkezését.

A kiválasztott anyag beszerzése

gyakorlati je llegű  munka, adminisztrativ, kereskedelmi 
és pénzügyi eljárások sorozata. Könyvtáraink véte l /rende
lés , e lő fizetés/ , csere, ajándék és állami ju ttatás utján 
gyarapodnak. A tanszéki könyvtáros a beszerzés lebonyolitá- 
sában állami intézmény megbizottjaként já r  e l,  az á lta la  be
szerzett mü társadalmi tulajdonba kerül, eljárására tehát a 
közületi értékforgalmi szabályok érvényesek. Azaz gondoskod
nia k e ll a lényeges szóbeli tárgyalások és ténykedés, külör- 
nősen pedig a kötött ügyletek Írásbeli rögzit.éséről /megren
delésekről és egyéb kereskedelmi levelezésrő l másolat tar
tandó vissza, mindenfajta vásárlásról részletező, cégszerű 
számlát k e ll megkívánni, ajándékküldemények á tvéte lérő l,cse
rérő l jegyzőkönyv veendő fe l  stb./.

a/ Kétségkívül a vé te l, i l le t v e  a vele egy tekintetbe 
jövő rendelés és e lő fize tés  a legfontosabb szerzeményezési 
mód. Ez ugyanis teljesen  a könyvtáros kezében van, valóban 
azt veheti meg, amit akar; cserébe vagy ajándékba sokszor 
kap a könyvtár olyan kiadványt, melyre különösebb szüksége 
nincs. A kereskedelmi utón való könyv- és folyóiratbeszerzés 
technikája kiadványfajtánkint más és más. Az alábbiakban az 
1958* január 1 -tő l érvényes szabályokat és tudnivalókat i s 
mertetjük.

aa/ B elfö ld i könyveket a tanszéki könyvtárak az Á l
lami Könyvterjesztő Vállalat /ÁKV/ bo ltja ibó l közvetlenül 
vásárolhatnak. E boltok rendszerint nem kívánnak előzetes 
Írásbeli megrendelést; egyes kis példányszámban megjelenő 
müveket azonban csak előjegyzőknek szállítanak. Az ÁKV b o lt
ja i  te r je s z t ik  a "Tájékoztató a megjelenő müvekről" cimü ha
vonta megjelenő kiadványt. Ez lehetőséget nyújt a fr is s  ma
gyar könyvtérmés áttekintésére. Egyes kiadóknak joguk van 
arra, hogy kiadványaikat közvetlenül, üzletszerzők, i l le t v e  
saját sz&kkönyvesboltjuk utján terjesszék. így  az Akadémiai
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Kiadó összes kiadványát az Akadémiai Könyvesbolt árusítja, 
sőt kis példányszámú akadémiai kiadványok elsősorban i t t  ta 
lálhatók meg. A vásárlást a könyvtáros mindenkor a tanszék- 
vezető felhatalmazásával és megbízásából eszközli; a számlát 
ellenőrizn i és a könyvek á tvételét azon aláírásával igazoln i 
köteles. A k ifize tés  készpénzzel, csekkel vagy un. inkasszó- 
megbizással történik.

bb/ B elfö ld i fo lyó ira tok  és hirlapok általában a 
Posta Központi Hirlapiroda /V., József nádor té r  1./ utján 
rendelendők meg még a befejeződő naptári év végén a követke
ző naptári évre. Egyes fo lyóiratokat nem a PKE, hanem kiadó
juk te r jes zt. Ilyen  számos akadémiai fo lyó ira t is .  Egy évnél 
rövidebb időre szóló rendelésnek általában nincs helye; k i
véte lt képeznek természetesen az újonnan induló időszaki la 
pok, ezeket indulásuktól a fo lyó naptári év végéig szokás 
első Ízben megrendelni. B elfö ld i időszaki lapra szóló meg
rendelést a tanszékek közvetlenül nem továbbíthatnak; ig é 
nyeiket az erre megszabott határidőben be k e ll jelenteniük 
az Egyetem Pénzügyi osztályának /V. Egyetem té r  1 - }./ , mely 
az elfogadott rendeléseket együttesen továbbítja.

cc/ Antikvár könyvek és fo lyó iratok  eladásával az 
ÁKV antikvár b o ltja i foglalkoznak. Különösen a Központi An
tikvárium /V., Muzeum körút 15«/ és a Tudományos Antikvárium 
/V., Egyetem utca 3./ raktároz olyan anyagot, mely tanszéki 
könyvtáraink számára fontos lehet. A vásárlási módozatok u- 
gyanazok, mint a b e lfö ld i könyvek esetében: a tanszékek köz
vetlenül vásárolhatnak. Megjegyzendő, hogy mindkét em lített 
antikvár bolt jegyzéket is  szokott időnkint közzétenni j e 
lentősebb raktári anyagáról.

dd/ Magánszemélytől az egyetemi tanszéki könyvtárak 
könyvet, fo lyó ira to t, vagy egyéb kiadványt csak az esetben 
vásárolhatnak, ha a fe la ján lo tt mü az állami könyvkereskede
lemben egyáltalában nem szerezhető be. Más megitélés a lá es
nek a tartalmi egységet képező szakkönyvgyüjtemények /pl. 
hagyatékok/; ezek akkor is  megvásárolhatók együttesen, ha 
nehány kötetük kereskedelmi forgalomban is  kapható. A vé te l
ről az eladónak szabályszerű /illetékmentes/ számlát k e ll 
k iá llítan ia . Egyszáz forinton fe lü l i  véte lár esetén a szám
lához a tanszékvezető és az Egyetemi Könyvtár szakvéleményét 
kell csatolni. A Könyvtár szakvéleménye a v é te li  megállapo
dás megkötése e lő tt  szerzendő be.

ее/ Szovjet és népidemokratikus könyveket a tanszéki
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könyvtárak az ÁKV bo ltja iban  a b e lfö ld i könyvekkel azonos 
módon raktárról vásárolhatnak« Csehszlovák könyveket a "Cseh
szlovák Kultúra" nevű könyv- és zenemübolt árusit /V I., Nép- 
köztársaság ú tja  21./. Ugyanezen üzletekben közvetlenül ren
delést i s  adhatnak le  olyan szovjet és népidemokratikus 
könyvekre, melyek rak tárró l nem kaphatók. A rendelés köte le
ző formája a Kultúra Külkereskedelmi V á lla la t á lta l kibocsá
t o t t  hat szelvényből á lló  kék rendelőlap /igényelhető az ÁKV 
bo ltok tó l vagy az Egyetemi Könyvtár Szerzeményi osztá lyátó l/  
mely átütéssel töltendő k i és továbbitás e lő t t  láttamozandó 
a Pénzügyi o s z tá lly a l.  A kékszinü űrlap k itö lté s e  úgy tö r té 
nik, mint a fehér /devizaköteles/ űrlapé; lásd a gg/ pontot. 
Az ÁKV-boltok kérésre díjmentesen rendelkezésre bocsátják a 
"Szövetszkie Kn igi" cimü b ib lio g rá fia i tá jékozta tó t, mely a 
Mezsdunarodnaja Kniga kiadásában je le n ik  meg.

f f /  S zov je t, népidemokratikus és egyéb k ü lfö ld i /nyu
ga ti/  fo lyó ira tok  megrendelését a tanszékeknek évente, az 
erre körlevélben megszabott határidőben /rendszerint junius 
JO-ig a következő naptári évre vonatkozólag/ és módon /min
den esetben kétpéldányos jegyzéken/ k e ll az Egyetemi Könyv
tá r tó l igényelniük. Az igénylést a tanszékvezetőnek k e ll  
láttamoznia. Egy évnél rövidebb időtartamra kü lfö ld i idősza
k i lapok nem rendelhetők. A megszabott határidőtől e lté rő  
időpontban igényelhető - indokolt esetben - az év folyamán 
indult fo lyó ira tok  e lő fiz e té s e ; ezek közül a nyugati á l la 
mokba szólókat /azaz devizaköteleseket/ az Egyetemi Könyvtár 
csak abban az esetben t e l je s i th e t i ,  ha m egfelelő  devizakeret 
á l l  rendelkezésére. Közvetlenül - az Egyetemi Könyvtár meg
kerü lésével -  sem fo ly ó , sem korábbi évfolyamra szóló kül
fö ld i fo lyó ira tren de lés  nem továbbítható, ily en  megrendelést 
a Kultúra nem t e l j  e s it .

Az Egyetemi Könyvtár a beérkezett igényléseket összesí
t i ,  m egállap ítja  pénzügyi és devizakihatásukat és a rendelé
seket jóváhagyásra karközi b izottság e lé  t e r je s z t i .  A jóvá 
hagyott és a Pénzügyi osztá ly  á lta l terhelés szempontjából 
e lfogadott igényléseket az Egyetemi Könyvtár megrendeli a 
behozatali v á l la la t tó l ,  mégpedig a szov jet fo lyó ira toka t és 

ndenfajta k ü lfö ld i napilapot a tanszék cimére, a többi 
/ ápidemokratikus és nyugati/ fo ly ó ira to t  sa já t cimére. A 
b =órkezo fo lyó ira toka t az Egyetemi Könyvtár Szerzeményi osz- 

ya nyilvántartásba vesz i, hiányaikat nyomban reklamálja 
i fo lyó ira toka t tanszékenkint csomagolva, számjegyzékkel, 

rí, nte kétszer, kedden és pénteken 11 és 14 óra között á t
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véte lre  rendelkezésre bocsátja. A kü lfö ld i fo lyó iratok  ren
delésének és átvételének fent vázolt központositását az 
Egyetemi Könyvtár több okból va lós íto tta  meg. A rendelések 
központositását elkerülhetetlenné te tte  a devizakerettel 
való gazdálkodás, kívánatossá pedig az, hogy az egyetem in 
tézményei á lta l rendelt kü lfö ld i fo lyó ira tokró l központi 
nyilvántartás á lljo n  rendelkezésre. Ez utóbbi tesz i lehetővé 
az Egyetemi Könyvtár számára, hogy évenkint jegyzéket tegyen 
közzé az egyetemre járó kü lfö ld i fo lyó ira tokró l és azokat 
bejelentse az Országos Széchényi Könyvtárban működő országos 
Központi Folyóiratcímjegyzéknek. A s zá llítá s  központositása 
lehetővé tesz i a hiányok azonnali reklamálását, i l le t v e  a 
s zá llító vá lla la tta l felmerülő - nagy tömegű fo lyó ira t eseté
ben elkerülhetetlen - tárgyalások és levelezés koncentrálá
sát. /Nem vo lt szükség a szá llítá s  központosítására a szov
je t fo lyó ira tok  esetében, mivel azok egy tételben, s z á l l í t 
mányozási utón érkeznek hazánkba; a napilapok esetében pedig 
a késedelem elkerülése érdekében tek in tett e l az Egyetemi 
Könyvtár a szá llítá s  központosításától/- A vázolt szervezet
ben tehát az egyetemi tanszékek mindenfajta kü lfö ld i idősza
ki lappal kapcsolatos ügyben nem a szá llítóvá lla la th oz , ha
nem az Egyetemi Könyvtár Szerzeményi osztályához fordulhat
nak. Bár az osztály a hiányokat automatikusan reklamálja /és 
ezt rendszerint közli is  a tanszékkel/, kívánatos, hogy az 
esetleg é s z le lt  további hiányra vonatkozólag a tanszék a f i 
gyelmet h iv ja  f e l .  Csakis a tanszék értes ítése alapján rek
lamálhatja a Szerzeményi osztály azokat az időszaki lapokat, 
melyek a tanszék cimére közvetlenül érkeznek, tehát a szov
je t  fo lyó iratok  és a napilapok esetleges hiányait.

A folyóiratrendelések összértékével, mint kö te lezett
séggel, a Pénzügyi osztály a tanszék hitelszám láját megter
heli. Az e lő fiz e té s i számlákat a vá lla la t összesítve k ész iti 
el és az Egyetemi Könyvtárnak mutatja be; a könyvtár a szám
latételeket e llen őrz i, szükség esetén h e lyesb itte ti, a szám
laösszeget minden fo lyó ira tra  és minden rendelőre vonatkozó
lag nyilvántartja, az összeget a rendelésnek megfelelően 
megosztja a tanszékek között és a terhelésekről az egyetem 
Pénzügyi osztályát é r te s it i .  Hasonlóképpen já r  e l a Könyvtár 
az évközi pótlólagos számlák, pótterhelések, i l le t v e  jóvá
írások esetében. Éppen a nagyszámú évközi árváltozás miatt 
az Egyetemi Könyvtár a tanszékeknek az őket érdeklő számla
tételekről automatikusan nem adhat é rtes íté s t, érdeklődésre 
azonban bármikor választ ad és nyilvántartásaiba betekintést 
enged.

25



Az, hogy a kü lfö ld i fo lyóiratok javarésze már nyilván
tartásba véve kerül a tanszék könyvtárába, nem raentesiti a 
könyvtárost a ttó l, hogy az á tvett fo lyóiratokat maga is  szá- 
monkint nyilvántartsa. Ez a nyilvántartás lehet kartotéka- 
rendszerü; a fo lyó ira t cimén és megjelenési adatain kivül
- rovatolt táblázatban - a beérkezett számokat tünteti fe l 
/Mintát lásd a MNOSz 3448. sz. szabványban /S z.III.//  Megva
lósítható azonban ez a nyilvántartás megfelelő' tartós kötésű 
füzetben is,ebben minden fo lyó ira t egy vagy több o ldalt kap.

gg/ Egyéb kü lfö ld i /nyugati/ könyvek - amennyiben 
raktáron és ü z le ti árusításban vannak - ugyancsak közvetle
nül vásárolhatók. Általában azbnban a tanszéki könyvtárak 
számára szükséges szakkönyvek csak előzetes rendelés utján 
szerezhetők be. Az igénylést minden esetben az Egyetemi 
Könyvtár Szerzeményi osztályához ke ll benyújtani, mégpedig
- a fo lyóiratok igénylésétől eltéró'en - nemcsak jegyzéken, 
hanem a Kultúra vá lla la t á lta l kibocsátott és az Egyetemi 
Könyvtártól igényelhető' fehér, hatszelvényes rendelőlapon 
is .  /Е fehér rendelőlapok devizagazdálkodási keretenkint 
változó b e tű je lle l és sorozatszámmal vannak ellá tva , egyete
münk tanszékei tehát csakis az Egyetemi Könyvtártól igényelt 
rendelőlapokat használhatják!/. Nyugati könyvigénylések te t 
szésszerinti időpontban, tanszékenkint azonban havonta leg 
fe ljebb  egy Ízben nyújthatók be. Ugyanazon naptári évben 
csak a junius 30- ig  benyújtott igénylések te lje s íté s e  várha
tó.

A rendelőlapon a tanszéknek az alábbi adatokat k e ll a 
megfelelő rovatokban feltüntetn i: a rendelő tanszék nevét és 
pontos cimét, a rendelt mü szerzőjét, hü cimét /a mü nyel
vén ’/, kötet /darab/ számát, a kiadás helyét /városnevet/, a 
kiadó szokásos kereskedelmi nevét, a kiadás évét és a mü 
árát a megfelelő kü lfö ld i pénznemben /francia frank, angol 
font, nyugatnémet márka, USA-dollár stb./. Kívánatos annak 
feltüntetése is ,  hogy a rendelő kötött vagy fűzött példányt 
kiván. A rendelt példányok számát csak azon esetben k e ll a 
rendelőlapon fe ltüntetn i, ha az egynél több. A rendelőlapot 
csakis az ille ték es  tanszékvezető Írhatja alá és névaláírása 
m ellett bélyegzést is  alkalmazni k e ll.

Az igényelt könyvek jegyzékét egy példányban k e ll a k i
tö ltö tt  rendelőlapokkal egyidejűleg benyújtani. A jegyzéken 
az igényelt könyveket szerzőjük és címük megadásával kell
-  lehetőleg a beszerzés fontossági sorrendjében - fe lso ro l-
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ni. Szerzőn, cimen és esetleges kötet jelzésen kívül a könyv- 
egyéb adatait a jegyzéken feltüntetni nem kell. Amennyiben a 
jegyzék második példányát egyidejűleg bemutatják, azon az 
Egyetemi Könyvtár elismeri az igénylés átvételét.

Ha a tanszéki könyvtárosnak a rendelőlap kitöltéséhez 
nem á ll rendelkezésére minden adat /például nem tudja a 
könyv kiadóját vagy árát/, az Egyetemi Könyvtár bibliográ
fiá ibó l és egyéb segédkönyveiből ke ll a rendelést - még be
nyújtás elő tt - kiegészítenie. A Könyvtál- személyzete útba
igazítást ad és a szükséges bibliográfiákat rendelkezésre 
bocsátja, az adatkiegészítést vagy árazást azonban a tanszé
ki személyzet helyett nem végezheti e l. Ármegjelölés nélkül 
az Egyetemi Könyvtár csak oly esetekben fogad el rendelést, 
midőn az ár a rendelkezésre á lló  forrásokból nem állapítható 
meg.

Rendelőlapok kiállításakor mindig gondosan meg kell 
győződni arról, hogy a kívánt műre vonatkozólag nem nyujtot- 
tak-e be már korábban igénylést. Ha a már továbbított igény
lés te ljes ítése késik, nem szabad újra rendelőlapot k iá l l í 
tani, hanem a korábbi igénylésre hivatkozva a szá llítás sür
getését ke ll kérni az Egyetemi Könyvtártól. Ugyanígy kell 
eljárni akkor is , ha a korábban benyújtott igénylés valamely 
lényeges adata utólag helytelennek bizonyulna /pl. kiderül, 
hogy a mü kiadója nem az eredetileg feltűntetett,hanem más/; 
ez esetben a korábbi igénylésre való hivatkozással a rende
lés helyesbítését ke ll kérni az Egyetemi Könyvtártól.

Többkötetes müveket - ha valamennyi kötet már megje
lent vagy belátható időn belül megjelenik - általában egy és 
ugyanazon rendelőlapon k e ll igényelni. Amennyiben a tanszék 
többkötetes müveknek vagy sorozatoknak csak egyes, meghatá
rozott köteteire tart igényt, úgy ezt a rendelőlapon fe l 
kell tüntetni. Amennyiben a rendelés még nem te ljes  egészé
ben megjelent műre szól, a külföldi kiadó a rendelést elő- 
jegyzi és a köteteket megjelenésük után s zá llít ja , rendsze
rint anélkül, hogy sürgetésre szükség lenne.

A külföldi könyvrendelés - ellenkező kikötés h ijján  - 
elv ileg  uj példányra vonatkozik. Amennyiben a tanszék - uj 
példány hiánya esetén - antikvár példányt is  elfogad, ezt a 
rendelőlapon fe l  ke ll tüntetni. Régebben /évtizedekkel ez
előtt/ megjelent vagy köztudomás szerint kifogyott müveket 
/pl. ritka kézikönyveket/ antikvár példányban csak az eset-
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ben lehet igényeln i, ha a tanszék újkeletű kü lfö ld i antik
várkatalógusból /vagy például folyóiratban közzétett hirde
tésből/ m egállapította, hogy az valamely kü lfö ld i cégnél j e 
len leg  valóban kapható. Ilyenkor a rendelőlapon a könyv ada
ta in  kivül fe l  k e ll tüntetni ez utóbbi cég /antikvárium/ ne
vét és cimét is .  Régebbi megjelenésű, k ifogyott, de ma is  
nagyobb jelentőségű müvek antikvár példányban való s z á ll ítá 
sára árajánlatot lehet kérni a Kultúra v á lla la t tó l;  ez eset
ben rendelésre csak akkor kerül sor, ha a vá lla la t minden 
tekintetben m egfelelő a ján latot tud tenni.

Az Egyetemi Könyvtárnak a hatszelvényes rendelőlap va
lamennyi szelvényére szüksége van a rendeléshez, i l le t v e  an
nak nyilvántartásához: a tanszéki könyvtárban tehát csak a 
jegyzékről marad másolat, i l le t v e ,  másolat maradhat a rende
lőlapokról is ,  ha kitöltésükkor a könyvtáros hetedik, e lő - 
nyomatlan cédulát is  helyez az Írógépbe. Ez utóbbi ajánlatos 
is ,  mert ez esetben az igényelt müvekről betűrendes nyilván
tartás is  vezethető. íbntos, hogy a könyvtáros különös gond
dal tartsa nyilván a sorozatban, füzetekben, több kötetben 
megjelenő müvek rendelését és érkezését; erre' a célra hason
ló  nyilvántartás célszerű, mint a fo lyó  ir a t  számok nyilván
tartására*

Az Egyetemi Könyvtár az á tvett jegyzékeket és rendelő
lapokat fe lü lv izs gá lja , a hiányosan, vagy rosszul k iá l l í t o t t  
rendelőlapokat /amennyiben azok egyszerű módon ki nem egé
szíthetők vagy javíthatók/ az igénylő tanszéknek v issza ju t
ta tja . Majd m egállapítja, hogy nem érkezett-e o ly  műre szóló 
igénylés, ami egyidejűleg más tanszék is  igényel, vagy ép
pen nem olyan müvet kiván-e az igénylő megrendeltetni, mely 
más tanszék számára már rendelve van, i l l e t ő le g  valamely 
egyetemünkhöz tartozó könyvtárban már megvan. Ha i ly e t  ta 
lá l ,  a rendelőlapot visszaküldi az igénylőnek és hozzá csa
t o l t  értesítésen k ö z li, hogy a kért mü egyetemünkön hol van 
meg. Amennyiben a tanszék vezető je az é rtes íté s  erre szolgá
ló  rovatában újabb aláírásával j e l z i ,  hogy az igénylést fenn 
kívánja tartan i, a Könyvtár azt elfogad ja. Az Egyetemi 
Könyvtárban meglévő vagy a központi állomány számára már 
megrendelt müvekre vonatkozó későbbi igénylést a Könyvtár 
csak az esetben küldi a fe n t i módon vissza, ha saját példá
nya kölcsönözhető /azaz nem segédkönyvtári vagy olvasótermi 
példány/.

Az összegyűjtött tanszéki könyvigényeket az Egyetemi
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Könyvtár havonta a karközi könyvtári bizottságnak, i l le tv e  a 
bizot teág érdekelt tagjanak mutatja be és a jóváhagyott igé
nyeket nyomban továbbitja rendelésként a Kultúra vá lla la t
hoz, Nem küld értesítést a tanszéknek arról, hogy mely ren
delést mikor továbbított, érdeklődésre azonban bármikor vá
laszt ad, i l le tv e  nyilvántartásaiba betekintést enged.

A tanszékek rendelésére érkezett könyveket az Egyetemi 
Könyvtár havonta együttesen veszi át a szá llitóvá lla ia ttó l 
és az érdekelt rendelőket haladéktalanul é rtes íti, hogy mely 
könyvek érkeztek részükre. Az értesítés alapján a tanszéki 
könyvtárosnak újra gondosan meg ke ll vizsgálnia, hogy az ér
kezett könyvek valóban hiányoznak-e a tanszék könyvtárából, 
nem érkezett-e olyan könyv, mely már korábban is  megjött, az 
érkezett könyveket a tanszék valóban igényelte-e. Amennyiben 
mindent rendben ta lá l, a Könyvtár á lta l k iá llíto t t  elismer
vényt aláírhatja, lebélyegezheti és a könyveket átveheti. Az 
Egyetemi Könyvtár átadás előtt a könyveket "Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem" szövegű bélyegzéssel lá tja  e l; átvétel 
után tehát a könyvek már vissza nem adhatók és az egyetem 
tulajdonából el nem idegenithetők /kivéve mégis azt az ese
tet, midőn a s zá llíto tt  példány hibás/. Ha az érkezett köny- 
/ел valamelyikére a tanszéki könyvtár nem tart igényt /mert 
a s zá llíto tt  mü nem te lje s , a rendelésnek nem fe le l  meg, 
kettős szá llítás történt/, a Könyvtár á lta l kiküldött e lis - 
mervény-ürlapon a megtartani nem kívánt té te lt  kihúzza és 
csak a többi könyvet veszi át. A Könyvtár gondoskodik a meg
tartani nem kivánt könyv visszaküldéséről és a számla he
lyesbítéséről. A könyvek átadása után a Könyvtár értes iti az 
egyetem Pénzügyi osztályát a számlák tanszékek közötti meg
oszlásáról. A rendelés kiadásától számított négy hónapon be
lü l be nem érkező könyveket az Egyetemi Könyvtár automatiku
san reklamálja.

A tanszékek számára a közölt módon központilag átvett 
könyvekről az Egyetemi Könyvtár központi katalógust vezet, 
bejelentést te lje s it  az Országos Széchényi Könyvtárban műkö
dő Központi Címjegyzéknek és az érdekelt tanszéknek betűren
des és szakkatalógus céljára megfelelő számú példányban sza
bályszerűen készített és sokszorosított katalóguskartont is  
szolgáltat. A katalogizálásra nyomban a könyvek beérkezése 
után kerül sor és az a te ljes  beérkezett anyagra vonatkozó
lag általában négy, legfeljebb azonban hat munkanap alatt 
befejeződik. Tekintettel arra, hogy a tanszékeknek szóló ér
tesítések kiküldésére is  csak a könyvek megérkezése után ke
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rülhet sor, a központi katalogizálás a könyvek szétosztását 
számottevő mértékben nem befo lyáso lja  és je len tős késést nem 
okoz.

kh/ Karközi könyvtári b izottság v iz sgá lja  fe lü l
-  mint mondottuk - az Egyetemi Könyvtárhoz benyuj to tt könyv- 
és fo lyó iratrendeléseket. E b izottság az egyetem rektorának 
rendelete alapján működik, ta g ja i az egyetem karainak /a dé
kánok á lta l  k i je lö lt/  oktatói mint kari megbizottak, az 
egyetem Pénzügyi osztályának képviselő je és az Egyetemi 
Könyvtár képvise lő je . A karközi b izottság elsőrendű fe ladata  
az, hogy döntsön a kü lfö ld i könyv- és fo lyó iratrendelések 
ügyében mindazon esetekben, midőn a tanszékek igénylése meg
haladja akár a rendelkezésre á lló  devizakeretet,akár a k ö lt 
ségkeretet /az un. fo rin tkeretet/ . Bár a tanszékek szá
mára a könyv- és fo lyó ira tvásárlásra  fordítható keretösszeg 
az egyetem gazdálkodásában /az összköltségvetés fe losztása  
utján/ meg van á llap ítva , a kü lfö ld i kiadványok szükséglete 
nem minden tanszéken egyforma. A karközi b izottság éppen a 
tudományos szükségleteket igyekszik összhangba hozni a gaz
dasági lehetőségekkel, mégpedig az egész egyetem érdekeinek 
a szemmeltartásával. Ha az igénylések összértéke a rendelke
zésre á lló  devizakeretet meghaladja, a karközi b izottság 
rendszerint a több példányban igényelt fo lyó ira tok  vagy 
könyvek számának csökkentését határozza e l,  i l l e t v e  megálla
p ít ja , hogy az adott devizakeretben mely tanszékek milyen 
rendelései kerüljenek továbbításra. A bizottság döntéseiben 
messzemenően figyelembe veszi a rendeléseknek a rendelő tan
szék á lta l m egállapított fontossági sorrendjét, az érdekelt 
kari megbízott pedig rendszerint közvetlenül is  megbeszéli 
az in tézetekkel igényeik sürgősségét. A bizottságnak vagy
-  ülésen kívü l - érdekelt tagjának nemleges á llás fog la lása  
nem e lu tas ító , hanem csak halasztó je lle gű ; minden alkalom
mal figyelembe vesz valamennyi e lin té ze tlen  /tehát korábbról 
visszamaradt/ igényt. A b izottság együttes ü lést negyedéven- 
kint ta r t , tag ja i pedig az á lta luk képviselt kar igén y lése it 
havonta v izsgá lják  fe lü l.  A b izottság fontos fe ladata annak 
ellenőrzésemhogy az %yetemi Könyvtár az in tézetek  érdekei-* 
nek megfelelően végzi-e  a k ü lfö ld i rendelések ügyintézését.

i i /  A nem tervállamokba irányuló könyv-és fo ly ó ira t-  
rendelések - mint mondottuk - a rendelkezésre á lló  devizake
ret e re jé ig  kerülhetnek csak e lin tézésre . A devizakeret un. 
devizaforintban k ife je z e t t  keretszám: ért Öthat ár, mely adott 
időszakban a ke rét tulajdonos á lta l beszerezhető külföldi áru-
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cikk maximumát je lö l i .  A devizaforint: számolási egység,mely 
nem azonos a forgalmi fo rin tta l; a kü lföldi fizetőeszközök 
hivatalos árfolyamát a Magyar Nemzeti Bank devizaforintban 
á llap itja  meg. A devizakeretek /azaz devizaforint-keretek/ 
szigorú betartása népgazdasági érdek, túllépésükért a keret
te l gazdálkodó szerv és annak vezetője felelős.Könyv- és fo 
lyóiratbehozatalra az egyetem és a központi könyvtár külön- 
külön devizaforint-keréttel rendelkezik, de mindkét keretet 
az Egyetemi Könyvtár kezeli.

kk/ Mind gyakrabban van tanszékeinknek szüksége arra, 
hogy egyes be nem szerezhető szakmunkákról,vagy éppen ritka
ságokról, kéziratokról stb. mikrofilmet vagy mi krokárt.у át 
szerezzenek be. Amennyiben nem külföldi ritkaságról van szó 
elsősorban is  annak ke ll alaposan utánajárni,hogy a keresett 
mü nem található-e meg valamely be lfö ld i gybjtöményben/könyv
tárban, levéltárban/. Ez esetben ugyanis a mikrofilm b e lfö l
dön készíttethető e l. Ha a belfö ld i kutatás sikertelen, úgy 
kü lfö ld i beszerzés módozatait i l le tő le g  az Egyetemi Könyvtár 
Szerzeményi osztálya ad fe lv ilá gos itá s t. Más és más eljárás 
célravezető ugyanis külföldi könyvtári tulajdonban lévő müvek 
rendelésre való mikrofilmeztetése, i l le t v e  válla latok á lta l 
Üzletszerűen forgalomba hozott mikrofilmek, mikrokártyák ren
delése esetén.

11/ Az egyetemhez tartozó oktatók, mint magánszemé
lyek gyakran kívánnak saját céljaikra kü lfö ld i könyvet vagy 
fo lyóiratot beszerezni, e lő fize tn i. Szovjet és népidemokra
tikus könyvet és fo lyó ira to t közvetlenül rendelhetnek az ÁKV 
üzletekben, i l le t v e  /folyóiratokat/ a Kultúra Külkereskedel
mi Vállalatnál /VI. Népköztársaság útja 21./; nyugati orszá
gokba szóló rendeléseiket azonban közvetlenül nem továbbít
hatják, mert ezek devizakötelesek. Akadémiai tagok és tudo
mányos fokozottal rendelkezők igénylései a MTA megfelelő 
osztályához, i l le t v e  az Akadémiai Könyvtárhoz nyújtandók be; 
egyéb igénylések az Egyetemi Könyvtár Szerzeményi osztályá
hoz. Az ilyen  igénylések csak az esetben teljesíthetők, ha 
az Egyetem devizakeretébe illeszthetők . Az igényléseket az * 
Egyetemi Könyvtár a karközi bizottság elé te r je s z t i. Hason
lóképpen a MTA-hoz, i l le t v e  az Egyetemi Könyvtárhoz nyújtan
dók be a külföldi tudományos társulatok tagsági dijának át
utalására vonatkozó devizaigénylési kérelmek.

mm/ Nagyobb könyvtárakban a könyv- és fo lyóiratren
delések adminisztrációjában számos f  or manyomt atvány haszná-
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latos. Ezek közül a fentiekben csak a Kultúra á lta l forga- 
lombahozott közismert kék és fehér rendelőlapokat em lítet
tük. Az egyéb rendelési és ügyviteli nyomtatványok mintái 
megtalálhatók a "könyvtári ügyvite li nyomtatványok" c. szab
ványban /MNOSZ 3396-54/« Alkalmazásuk nem kötelező, de a l
kalmazás esetén csak a szabványban közölt minták használha
tók.

im/ Mindenfajta vásárlás, renaelés, e lő fize tés  ese
tén a könyvtárosnak - és a tanszékvezetőnek - a pénzügyi fe 
gyelem szemmeltartásával k e ll eljárnia, azaz rendelést csak 
a rendelkezésre á lló  fedezet ere jé ig  szabad kiadnia. Az 
egyetem Pénzügyi osztálya csak olyan számlák k ifize tését 
v á lla lja , melynek fedezetét előre b iztos íto tta  /azaz "köte
lezettségbe vette"/. Az Egyetemi Könyvtár a hozzá benyújtott 
igénylések pénzügyi fedezetét nem ellenőrzi és azért nem 
vá lla l fe lelősséget. Ezért rendelést csak a Pénzügyi osztály 
hozzájárulásával továbbit.

b/ A csere utján való gyarapodásban meg k e ll különböz
tetn i a belfö ld i intézmények egymásközötti fölöspéldány-cse- 
ré jé t és a nemzetközi kiadványcserét.

aa/ A be lfö ld i fölöspéldány-csere közületek egymás- 
közötti megállapodása: együttes jegyzőkönyvben /un. csere
jegy zőkönyvb er/ rögzitik , hogy tulajdonukat képező, cim sze
rin t fe lso ro lt fölöspéldányaikat meghatározott forin térték
ben egymás között kicseréln i kivánják. Amennyiben a csere
ként adoti és kapott érték azonos, a csere az egyetem Pénz
ügyi osztályának jóváhagyásával létre jön . A csereként át
adott könyvtári anyagot a le ltá rbó l töröln i k e ll /erre vo
natkozólag lásd a 3* pontot/. Egyetemünk intézményei egymás 
között cserélhetnek kiadványokat az adott és kapott értékek 
viszonyára való tekintet nélkül; cserejegyzőkönyv és megfe
le lő  le lt á r i  törlés azonban ilyen  esetekben is  szükséges. 
Egyetemen k ivü li intézménnyel fo ly ta to tt cserében az értékek 
egyenlőtlensége esetén a különbözetet un* könyvjóváirással 
k e ll kiegyenlíteni. Erre vonatkozólag a Pénzügyi osztály ad 
szükség esetén fe lv ilá go s it  ást. Amennyiben egyetemi tanszék 
1952 utáni kü lföldi folyóiratévfolyamot kiván csereként más 
intézménynek átadni, úgy azt az Egyetemi Könyvtár Szerzemé
ny! osztályának be k e ll je len ten i,' hogy az az elcserélt év
folyamot a központi folyóiratnyilvántartásból törölhesse. 
Belfö ld i magánszeméllyel általában cserének helye nincs.

bb/ A nemzetközi kiadványcsere a nemzetközi kulturá- 
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l i s  és tudományos kapcsolatok fontos tényezője. Elsősorban 
saját kiadványok cseréjére terjed : tudományos intézetek vagy 
azok könyvtárai kölcsönösen megküldik egymásnak kiadványai
kat. Szólhat azonban megállapodásuk úgy is ,  hogy meghatáro
zott szakfolyóiratot, egyéb időszaki kiadványt kölcsönösen 
beszereznek és megküldenek egymásnak. Mindkét fa jta  nemzet
közi kiadványcsere /rendszerint/ gazdasági előnnyel, megta- 
karitással já r  mindkét f é l  számára. Akadémiai fo lyó iratok  és 
egyéb akadémiai kiadványok rendszeres cseréjéhez előzetesen 
meg k e ll szerezni az Akadémia ille ték es  psztályának, i l le t v e  
az Akadémiai Könyvtár Cserecsoportjának /VI. Akadémia utca 
2./ a hozzájárulását.

A nemzetközi kiadványcserében póstázott és érkezett 
küldeményekről részletező nyilvántartást k e ll vezetn i. Cse
reküldemények továbbítását az Egyetemi Könyvtár Szerzeményi 
osztálya is  v á lla lja . Az erre vonatkozó Írásbe li kérelemben 
pontosan f e l  k e ll sorolni a kiküldésre kerülő csomagok ta r
talmát.

с/ Az ajándék utján való gyarapításnál ügyelni k e ll ar
ra, hogy csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó és szükséges 
anyag kerüljön az állományba. Jelentősebb ajándókanyag átvé
te lé rő l jegyzőkönyvet k e ll készíten i, melynek egyik példánya 
az ajándékozót i l l e t i ,  a másik példány a tanszék irattárába 
kerül. Szokás,hogy a könyvtár a jegyzőkönyvvel á tvett könyv- 
ajéndékot is  Írásban megköszönje.

d/ Állami juttatásként kerül könyvtárainkba az a könyv- 
anyag, melyet az elhagyott, állami tulajdonba ve tt  és meg
szüntetett könyvtárakból az Országos Széchényi Könyvtárban 
működő Könyvelosztó gyűjtött össze és meghatározott rendben 
oszt szét az állami és egyéb nyilvános könyvtáraknak. Ebből 
a könyvanyagból - jó l  megfontolt okokból - elsősorban az or
szágos je llegű  általános és szakkönyvtárak részesednek, a 
továbbiakban pedig főként a kiépülőben lévő megyei és járási 
könyvtári hálózat. Egyetemünk tanszéki könyvtárai általában 
csak az Egyetemi Könyvtár jogcímén részesülhetnek az állami 
tulajdonba vett könyvanyagból, az erre vonatkozó részletes 
szabályok szerint. Az egyes szakcsoportok válogatása a lka l
mával a Könyvtár az érdekelt tanszéket értesíti- és a váloga
táshoz meghívja. 1850 után megjelent, cim szerint meghatáro
zott b e lfö ld i könyveket az Egyetemi Könyvtár kérelemre so- 
ronkivül igényel a tanszéki könyvtárak számára.
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A beszerzett anyag tulajdonba iktatása* Törlés 

az állományból

A tanszéki könyvtár számára beszerzett könyvet és fo 
lyó iratot - mint minden más beszerzett vagyontárgyat - tu
lajdonba k e ll ik tatn i, leltárba k e ll fogla ln i és a könyvtári 
tulajdont je lz ő  bélyegzéssel k e ll e llá tn i. A tu la jdonbavétel 
ellenmüvelétéként az állományból bármi okból kikerülő köny
veket az erre megállapított szabályok szerint le  ke ll Írn i.

a/ A leltározás tehát; a vagyoni számadás eszköze lévén 
fontos művelet, melyet a könyvtárosnak nem szabad lek ic s i
nyelnie, vagy elhanyagolnia. A le ltá r  a könyvtár legfonto
sabb vagyoni okmánya, mely a középkori könyvtárak "inventa- 
rium"-aitól a mai napig sem veszítette e l jelentó'ségét. A 
múlt század utolsó évtizedeitől, kezdve számos szabály és u- 
tasitás lépett hatályba a leltározásra vonatkozólag, legu
tóbb pedig országosan kötelező' szabvány /MNOSZ 3448. ,  Sz. 
I I I . /  került kiadásra e tárgyban. A tanszéki könyvtárak l e l 
tározási szabályai az alábbiak:

aa/ A le ltá r  a Nyomtatványellátó Vállalat á lta l 
ló lO -l raktári számmal forgalomba hozott "Le ltá r i napló" ne
vű nyomtatványon vezetendő, melyet használatba véte l e lő tt 
25О vagy 5OO laponkint be k e ll köttetni, oldalszámozással 
k e ll e llá tn i, a MNOSZ 3448* számú szabványban megszabott mó
don h ite les íten i,b e te lte  után pedig záradékolni k e ll. A l e l 
tárát elzárva k e ll őrizn i.

bb/ A leltárba időrendben vezetendő be a könyvtár 
állományába kerülő mindenfajta - megőrzésre szánt - könyv, 
fo lyó ira t és egyéb könyvtári anyag.

cc/ A le ltá r  vezetése határidős feladat; a beszer
zett müvek leltározása azonnal, de mindenképpen nyolc napon 
belül esedékes. Ugyanez vonatkozik minden egyéb le ltá r i  vá l
tozás /törlés/ bejegyzésére.

dd/ A le ltá r  tintával vezetendő. Hibás bejegyzést 
vö^ös áthúzással és fö lé irássa l k e il helyesbíteni úgy, hogy 
az eredeti bejegyzés olvasható maradjon. Vakarás, átragasz
tás t i lo s . A helyesbítést aláírással h ite les íten i k e ll.

ее/ A le ltá rá t 1-től kezdve tételenkint - a le ltá ro 
zás alkalmával - sorszámozni k e ll; a sorszám sem naptári é-
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venkint, sem le lt  árkötet enkint nem kezdődik újra. A le ltá r i 
napló tételszámát a leltározott mü címlapjának hátoldalára 
is  be kell jegyezni a naptári év jelzésével /tételszám / év- 
szán/ .

ff/  A le ltá r i napló "A könyv szerzője és cime" elne
vezésű rovatába a müvet felismerhetően kell bejegyezni te l
jes címével, vagy annak értelmes rövidítésével, a kiadás he
lyének és évszámának feltüntetésével. Ugyanazon mü több kö
tetét - amennyiben azok egyszerre kerülnek beszerzésre - a 
darabszám pontos jelzésével egy le ltá r i tételben kell fe l 
tüntetni, ugyanazon mü egyidőben beszerzett több példánya 
azonban külön tételekbe kerül.

gg/ "Beszerzés módja"-ként az igy nevezett rovatban 
kell feltüntetni, hogy a könyvtár a leltározott kötetet mi
lyen jogcimen /vételként, csereként, ajándékként, állami 
juttatásként/ és honnan, k itő l szerezte.

hh/ Az "Ár" rovatban a leltározott mü vételárát vagy 
/csere, ajándék vagy állami juttatás esetén/ becsértékét 
kell feltüntetni. Becsértékként a mü becsült kereskedelmi 
értékét kell szerepeltetni.

i i/  A "Raktári je lze t"  rovatban a mü helyszámát, i l 
letve, ha ilyen nincs, lelőhelyét /helyiséget, polcot, szek
rényt/ kell feltüntetni.

kk/ A leltárba a folyóiratokat befejezett évfolya
monként kell beiktatni. A folyóiratok számolási egysége a 
darabszám szempontjából nem a füzetek száma, hanem az évfo-r 
lyam. A folyóiratévfolyam áraként / ille tve  becsértékeként/ 
az évi előfizetési d ijat kell forintértékben feltüntetni. A 
külföldi folyóiratok ténylegesen k ifize te tt elő fizetési d i
jára vonatkozólag - az esedékes számlák kifizetése után - az 
Egyetemi Könyvtár Szerzeményi osztálya ad felvilágositást.

11/ Amennyiben a leltározott mü beszerzéséről ira t
tári vagy számviteli okmány á ll rendelkezésre /számla vagy 
számlamásolat, ajándékozási, ille tv e  cserejegyzőkönyv/ a 
le ltá ri tételszámot a megfelelő okmányon is fe l kell tüntet
ni. Számlát a Pénzügyi osztály csak a le ltá r i tételszámok 
bevezetése után helyez irattárba.

mm/ A le ltá r i napló darabszám- és értékrovatát fo 
lyamatosan, átvitellel-áthozattal összegezni kell. Naptári 
félévenként /junius 30-án és december 31-én/ az összegezést

35



le  k e ll zárni "Lezárva....... -n. Összesen...  .db..............érték
ben" bejegyzéssel. A következő félévben a leltározás / fo ly 
tatólagos tételszámmal/ fo lytatód ik  és az összegezéshez a 
lezárt előző fé lé v i eredmény is  hozzászámitandó. Uj le l t á r 
kötet kezdése esetén az összegezés á tv ite lle l-á th oza tta l 
folytatandó.

nn/ Az állományból bármilyen cimen véglegesen k i
emelt müvet /elrongyolódott és ezért se lejtezésre kerülő, 
gyűjtőkörbe nem tartozó és ezért fö lösleges, e lveszett, e l 
avult, más könyvtárnak átengedett müveket/ az állományból 
törö ln i és levonásoa helyezni k e ll.  Ilyen  esetben a törlendő 
mü le lt á r i  tételének "Megjegyzés" rovatába be k e ll jegyezni 
a törlés  tényét és időpontját a tö rlés  okának rövid közlésé
ve l / "e lveszett", "e la vu lt", "rongált", "átadva x könyvtár
nak"/. A törlés  napján a le ltá r  végeredményét soronkivül 
összegezni k e ll és az összesítésből - vörös bejegyzéssel - 
a következő üres té te l felhasználásával levonásba k e ll he
lyezn i a tö rö lt  t é te l/ек/ értékét és darabszámát. A levonás
ba ve tt müvet cim szerint megnevezni nem k e ll, csupán h ivat
kozni annak eredeti naplótételére. A törlés oka azonban a 
levonásba helyezésnél is  megjegyzendő /pl. "törö lve 317*> 
901. és 1012. téte lek  elveszés cimén, összesen x db у Ft"/. A 
levonás végrehajtása útin a le ltározás a maradék darabszám
mal és értékkel fo lytatód ik .

L e ltá ri törlés  azonban csak erre vonatkozó előzetes 
Írásbe li engedély alapján eszközölhető. Elveszett könyvek 
selejtezésére az egyetem Pénzügyi osztálya, meglévő,de bár
mely okból selejtezendő müvek törlésére az Egyetemi Könyvtár 
ad - a könyvek megtekintése után - engedélyt. Az Egyetemi 
Könyvtár a s e le jte ze tt  könyvekre igényt jelenthet be.

oo/ Egy-egy fé lé v  le ltá r i  végeredményéről, i l le t v e  a 
le l tá r  osszeredményéről az egyetemi Pénzügyi osztály á lta l 
megállapított módon Írásbeli bejelentést k e ll tenni.

pp/ Mindezekben a kérdésekben, melyek a korábbi, más 
módszer szerint követett /rendszerint értékelést nem ta rta l
mazó/ leltározás és az uj le ltá ro zás i forma bevezetése , az 
összegezések elkészítése, az utólagos értékelés stb. körében 
felmerül, az Egyetemi Könyvtár ad szükség esetén útbaigazí
tást.

b/ A bélyegzés, azaz a könyvtári tulajdon feltűnő és 
közérthető je lzése  a könyv tulajdonba iktatásához tartozó,
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ugyancsak kötelező és a beszerzés után nyomban elvégzendő 
feladat. Szabályait a MNOSZ 3449« sz. szabvány /Sz. I .  pp. 
7-10./ tartalmazza. Le kell bélyegezni a beszerzett könyv 
vagy bekötött fo lyó ira t címlapjának hátoldalát, számozott, 
50., 15О., 25О. /stb./ lapjának alsó szegélyét, az utolsó 
szövegoldalt és minden /be nem számozott vagy a könyv papir- 
já tó l eltérő minőségű papiron készült/ mellékletet. Képbe, 
szövegbe, korábbi bélyegzésre bélyegezni nem szabad. Minden
kor a nyitott könyv baloldali lapja bélyegezendő /ha tehát 
az utolsó szövegoldal a nyitott könyv középvonalától jobbra 
esik, úgy annak hátoldala bélyegezendő/. Két oldalon nyomott 
melléklet - természetesen - csak egyszer, balra eső oldalán 
bélyegezendő. Fűzött folyóiratszámok boritéklapjuk jobb f e l 
ső sarkában bélyegezendők /ez esetben tehát a képzelt közép
vonaltól jobbra bélyegezünk/. Bár a vonatkozó szabvány sze
rint h ivata li bélyegző könyvtári bélyegzésre nem használha
tó, a tanszéki könyvtárak takarékossági okokból használhat
ják a tanszék h ivatali kerekbélyegzőjét. A könyvtár állomá
nyából törö lt /sele jtezett, átengedett/ könyveken - a cimlap 
hátoldalán és az utolsó számozott lapon - "Átengedett pél
dány" szövegű bélyegzés alkalmazandó. Bélyegző hiányában 
elegendő, ha a könyvtáros kézírással jegyzi fe l  a selejtezés 
tényét és időpontját a könyvre.

Feldolgozás

Az állománybavétel után a könyv feldolgozásra kerül. A 
feldolgozó шпка fázisai:

címfelvétel /cimleirás, katalogizálás/;
szakozás /szakjelzet megáilapitása/;
besorolás /a katalóguskarton beosztása a katalógusba/.

Címfelvétel

A katalógus szerves része a könyvtárnak. Mihelyt az á l
lomány eléri a pár száz kötetet, a könyvtáros már nem tudja 
fejben megjegyezni az egész anyagot, könyvtárosváltozás ese
tén pedig katalógus nélkül egy ideig teljesen lehetetlen a 
tájékozódás.
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A katalógusoknak /a könyvekről készült címjegyzékeknek/ 
két fokérdésre k e ll választ adniok: a/ egy ismert szerzőjü 
vagy ismert cimi mü megvan-e? b/ egy meghatározott tudomány- 
szakra vagy kérdésre vonatkozóan milyen müvek találhatók a 
könyvtárban?

Az első kérdésre a betűrendes, a másodikra a szakkata
lógus / i l l .  szakkatalógusok/ adják meg a választ. Mindkét 
katalógus fa jt  a fontos segédeszköz, de ha munkaerőhiány miatt 
csak egy katalógust tud készíteni a könyvtár, akkor inkább a 
betűrendest válassza, mert az a gyakoribb eset, hogy az o l
vasók a szerző nevét ismerik és mert a tanszék dolgozói 
többnyire meg tudják adni a szükséges szakirodalmi tájékoz
tatást.

A katalogizálás ma már pontosan kidolgozott, országosan 
és egységesen kötelező szabályok szerint történik. E szabá
lyokat a Szabványügyi Hivatal a MNOSZ 3424*sz. szabványban 
te tte  közzé. A szabvány fontosabb rendelkezéseit az alábbi
akban ismertetjük.

Általános szabályok:

A címleírások 125 x 75 nagyságú kartonlapokon ké
szülnek. /MHOSZ 3406.s z .  szabvány/. A cédula alján 0 vagy Q 
alakú nyílást ajánlatos vágatni, hogy a kartonokat a fiókok
ba való beosztás után egy fémruddal rögzíteni lehessen s igy 
az olvasók használat közben ne emelhessék ki azokat i l l .  ne 
cserélhessék fe l  sorrendjüket. A kartonnak csak egyik olda
lára szabad írn i. Ha a címleírás nem fé r  e l, uj lapon ke ll 
fo ly ta tn i s ilyen  esetben a kartonokat megszámozzuk. Kívá
natos, hogy a cimleirás ne kézírással, hanem Írógéppel ké
szülj ön.

A c i r i l l ,  görög és egyéb betüfajtákat la tin  betűkre ke ll 
á t ira i. A c ir illbetü k  átírása nem kie jtés szerint történik, 
az átírás /transzlitterálás/ szabályait külön szabvány/MHOSZ 
3394/ tartalmazza. Az idegen betüfajták csak akkor maradhat
nak meg eredeti alakjukban, ha a könyvtárnak külön c i r i l l  
vagy egyéb betűs katalógusa is  van.
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A könyvtári és dokumentációs célokra szolgáló 
átirási táblázat /MNOSZ 3594*/

Sor
szám-

a betű átirása
PéldaА С1П l±~

betű a- orosz uk
rán

bul
gár

szerb
lakja szövegből

1 A a a a a a автор avtor
2 Б 6 b b b b библиотека bibliotéka
3 В В V V V V вал val
4 Г г В h 8 В грудь hrud'/ukrán/

5 Т  г - В - - Треция Grecija
/ukrán/

6 Д д ' d d d d дело delo
7 TŐ Т5 - - dj роЬен rodj en

/szerb/

8 Е е ё e e e e единение
огонёк

edinenie
ogonek

9 Е € - je - . - CÍHC szinje
/ukrán/

10 Ж ж zs zs zs 2 жар zsar
Sár /szerb/

11 3 з z z z z закон zakón

12 И и i ü i i игла
маляй

igla
malüj/ukrán/

13 Й  й j j j - май máj

14 - - - j Забука sz erb/

15 1Д - i - - Ш i t i  /ukrán/

16 Í 1 - j i - - 1зла Jizda/ukrán/

17 К к k k k k каков kakov

18* Л л 1 1 1 1 лампа lampa

19 Jb ль - - - l j л>уди ljudi/szerb/



Sor
szám

A c i r i l l -  
betű a- 
lakja

а betű át Írása
orosz uk

rán
bul-
gár

szerb Példa

szövegből

20 M н ш m m m Москва Moszkva
21 H н п n n n народ. narod
22 H> к> - - - nj н»егов njegov/szerb/
23 0,0 0 о о о обман obman

24 П л р P p P перо pero

25 p Р г г r r рука ruka
26 c с SZ sz sz s сам szam

sam /szerb/

27 T т t t t t тело telő
28 ъ ъ - - - c хоПу hocu /szerb/

29 Y У U u u u ум um
30 Ф Ф f f f f флаг flag

31 X X h - h h хлеб hieb
32 П. U. с c c c цветок evetok

33 4 ч CS cs cs 5 число
ЧИСТ

csiszlo 
Öist /szerb/

34 У V - - - dz пенуер pendzer /szer

35 Ш ш s s s Vs шаг
шар

m g
éar /szerb/

36 4 щ, scs scs st - щенок
защита

scsenok
zaetita/bolgá

37 ъ ъ n ö
a szó
végén

с ъ е з д
Вьлгарскь

szMezd
iBölgarszki

/bolgá
38 ы ы ü - - - бывало büvalo

39 ь ь 9 > > - учитель ucsitel*
40 ■ь ь b - лe - Д'Ьдо dédo /bolgár/

41 3 3 é - - - злоха époha



Sor
szám

A c i r i l l -  
betű a- 
lakja

a betű átírása
Példaorosz uk

rán
bul-
gár

szerb

szövegből
42 Ю Ю ju ju ju - юбка jubka

43 Я Я ja ja ja - ЯЗЫК jazük

44 X  X - - Aa - Х г ь л ъ agöl"
/bolgár/

* Ahol a nyelv külön megjelölve nincs, a példa az oroszból 
származik

A címleírás a következő adatokat tartalmazza:

A címleírásnak tartalmaznia kell mindazon adatokat, 
melyek valamely mü felismeréséhez és minden más műtől való 
megkülönböztetéséhez szükségesek. Ezek az alábbiak:

1/ a szerző neve
2/ a mü cime és a cim tartozékai /alcím, műfaj meg

nevezés, fórditó, szerkesztő, magyarázó neve, a 
közreadó testület megnevezése, többkötetes mü
veknél köteteim, több kiadás esetén a kiadás 
sorszáma,

3/ a megjelenés /impresszum/ adatai, vagyis a ki
adás helye, éve és a kiadó neve, továbbá a ter
jedelem és méret megnevezése,

4/ keretmegjelölés /sorozatcim, különlenyomatok 
jelzése/,

5/ esetleges megjegyzések
6/ kiegészítheti /elsősorban nagykönyvtárakban/ a 

címleírást rövid tartalmi ismertetés /annotáció/
A cimleirás és a cimleirás esetleges kiegészítése min

dig a mü nyelvén történik, a terjedelemre, méretre vonatkozó 
adatokat, a megjegyzéseket, annotációkat azonban mindig ma
gyarul kell le im i.

A cimleirás alapja a belső cimlap szövege. Ha ez hiá
nyos, /pl. nincs rajta a szerző neve, vagy csak vezetékneve 
van, hiányzik a megjelenési év, hely stb./ kiegészítjük. A- 
zokat az adatokat, amelyeket magában a könyvben /a cimlap 
hátoldalán, a bevezetésben stb./ találunk meg, kerek ( ) zá
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rójelbe tesszük, a bibliográfiákból, irodalomból stb. vett 
kiegészítéseket pedig szögletes [ ] zárójelbe. Egyenes vagy 
dalt I zárójelbe tesszük azokat az adatokat, amelyek a könyv 
cimlapján is  zárójelben voltak, továbbá a keretmegjelölést.
Vö.: 4. pont.

Általában a címlap helyesírását követjük. Az esetleges 
sajtóhibákat betűhíven Írjuk le  és utána szögletes zárójelbe 
tett fe lk iá ltó je le t ( ! )  teszünk. Ettől a szabálytól a követ
kező esetekben térünk el:

а/ a csupa nagybetűvel i r t  szavakat és a d íszítés i ok
ból nagy kezdőbetűvel i r t  szavakat az i l le tő  nyelv helyes
írása szerint írjuk át, tehát pl.németben csupán a mondatok 
és főnevek első betűjét Írjuk nagybetűvel.

b/ a német 0 -et ss-re, a dán áthúzott 0-t ö-ге Írjuk 
át.

с/ ha a címlapon a kötetszám, kiadás, évszám stb. betű
vel vagy római számmal van je lö lve , úgy ezt arab számra í r 
juk át.

d/ ha a cim számjeggyel kezdődik vagy az első három 
szóban számjegy van, azt feloldjuk a mű eredeti nyelvén.Pl. 
Victor Hugo "1793" cimü müvének francia kiadásáról igy ké
szül a címfelvétel:

Hugo, Victor:
[Quatre-vingt-treize.] 1 7 9 5*

Magyar fordításról viszont:

Hugo,Victor:
[Ezerhétszázkilencvenhárom.] 179 3«

е/ ha a cim első három szava rövid ített, a rövidítése
ket feloldjuk. Ugyancsak feloldjuk a címben szereplő po li- 
grammokat, MDF, ELTE, de a feloldatlan alakról uialunk a 
feloldottra. Pl.

ELTE
Ld: Eötvös Lóránd Tudományegyetem.

A nagyon közismert poligrammokat meghagyhatjuk. Ebben 
az esetben azonban a fe lo ldott alakról utalunk a f e l  nem o l
dott ra.

A címleírás egyes részei
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A szerző
A szerző neve lesz a címleírás első szava /rendszó/, ha 

szerepel a könyvön vagy más forrásból ismeretes. Külföldi 
neveknél a családnevet előrevetjük és a sorrend felcserélé
sét vesszővel jelezzük. Pl. Marx, Kari.

A szerző nevét alanyesetben Írjuk le  még akkor is , ha 
az a címlapon másként szerepel. Ha a könyv csak a családne
vet közli vagy a keresztnév első betűjét, azt a lehetőség 
szerint kiegészítjük. A kiegészítés kerek vagy szögletes zá
rójelben történik, aszerint, hogy a hiányzó adatot a könyv
ből vagy egyéb forrásból merítjük. Névtelen vagy álneves 
munkáknál az egész kiegészítés szögletes zárójelbe kerül. 
Pl.

[ Széchenyi István,
A kelet népe.

Előfordul, hogy a szerző többféleképp ir ta  a nevét. 
Ilyen esetben a címfelvétel mindig az irodalmilag elfogadott 
alak szerint történik; ezt szegletes zárójelben odaírjuk a 
címlapon szereplő forma elé. Pl.

[ Jókai] Jókay Mór:

Névváltozásnál ugyanez az eset: az uj nevet használjuk, 
ide osztjuk át a régi néven fe lve tt müveket is , de a régi 
névről utalót készítünk. P l.

Franki Vilmos
Ld: Fraknói Vilmos.

A katalogizálási munka során sohasem szabad megfelekez- 
nünk arról, hogy a katalógus célja: lehetővé tenni a kere
sett könyv i l l .  könyvek megtalálását. Ennek egyik elsődle
ges fe lté te le , hogy egy és ugyanazon szerző valamennyi mun
kája egy helyre kerüljön a katalógusban. Ezt csak olymódon 
érhetjük el, ha ugyanazon szerző nevét mindig ugyanabban a 
formában írjuk le , tekintet nélkül arra, milyen formában 
szerepel a könyv címlapján.

Sok esetben ez nem valami egyszerű feladat. Janus Pan- 
noniust pl. egyik könyv Janusnak, a másik Pannoniusnak, a 
harmadik Janus Pannoniusnak, a negyedik Csezmiceinek, az 
ötödik Cesingének nevezi. A katalógus készítőjének ki kell 
választania ezek közül a legmegfelelőbbet és emellett azután 
következetesen ki kell tartania. Hogy az olvasó - aki nem 
ismeri a cim felvételi szabályokat, melyek az ilyen döntések-
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re vonatkozóan is  intézkednek - is  tudomást szerezzen arról, 
melyik névforma az elfogadott a katalógusban, a többi hasz
nálatos névformáról utalni ke ll arra, mely a latt a cimleirá- 
sok valóban megtalálhatók. P l. "Csezmicei János: Ld: Janus
Pannonius" vagy "Pannonius, Janus: Ld: Janus Pannonius" stb. 
/А melléklapok, utalók készítésének szabályait alább részle
tesen tárgyaljuk./ Az sem mindegy, hogy a keresztnevükön 
ismert szerzők /uralkodók, pápák stb./ idegen vagy magyaros 
nevük szerint kerülnek be a katalógusba. Ezeket a kérdéseket 
az alábbi pontok szabályozzák:

Az általános szabálytól eltérően keresztnéven vesszük
fe l:

a/ középkori és bizánci szerzőket P l. Janus Pannonius, 
Walter von der Vogelweide, Anna Komnena.

b/ uralkodókat, pápákat, nevük magyaros alakjában, k i
egészítve uralkodói számukkal és országuk, cimük megjelölé
sével P l. Lajos* XIV. Franciaország.

с/ kanonizáltakat ugyancsak nevük magyaros alakjában, 
kiegészítve a szent vagy boldog je lzővel és egyéb megkülön
böztető je lzőve l. P l. János, Szent, Aranyszáju.

Azokat a XVT-XVII.századi szerzőket, akik nevüket görö
gös vagy latinos formában használták és igy lettek  ismerete
sek, ilyen  alakban katalogizáljuk mi is . P l. Grotius, Hugo 
és nem Grot, Hugo de.

A la tin  klasszikusokat a f i lo ló g ia i irodalomban ismert 
nevükön kell le irn i. P l. Horatius Flaccus, Quintus. Minden 
később keletkezett alakot át ke ll Írn i, mint pl. Horaz, Ora
t io , Horác stb-t. A görög klasszikusokat görögös alakjukban 
Írjuk, mint Alkaios, Homeros.

Az orosz, ukrán, bolgár stb. szerzők fordításokon sze
replő nevét nem a címlap szerinti alakban Írjuk le , hanem 
átirjuk a transzlitterá lási szabvány /MNQSZ 5594/ szerint. 
Tehát nem Fagyej evet Írunk, hanem Fadeevet. A címlapon sze
replő alakról azonban minden esetben utalót készítünk. Ide
gen irók cirilbetüe fordítása esetén ugyancsak nem a címla
pot követjük, hanem a szerző nevét visszaírjuk az eredeti 
formára, tehát Bajron helyett Byront Írunk, Pete fi helyett 
P e tő fit . .

Idegen neveknél gyakoriak a névelők, prepozíciók. Ezek 
fe lvételénél a következők a szabályok:
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a/ az angoloknál mindent figyelembe veszünk, ami meg
előzi a nevet. P l. De Quince.у.

b/ a többi germán névnél csak a névelővel összevont 
prepozíciót vesszük figyelembe, a többit hátravetjük. Tehát 
Am Berg, Vom Stein. Ellenben Humbolt, Wilhelm von, Hagen, 
JViedrich Heinrich von der.

с/ a francia, olasz és a többi román nyelvben a nevet 
megelőző névelőt és a névelővel összevont prepozíciókat 
vesszük figyelembe. P l. Du Bois, Del Vecchio, La Fontaine.
A prepozíciót hátravetjük még akkor is , ha azt a magánhang
zóval együtt ejtjük k i. P l. Albert, Eugene d ', Ancona, Ales
sandro d*.

A kettős nevek közösen számítanak reniszónak. P l. Kon- 
kol.y-Thege, Szaltükov-Scsedrin.

Az előneveket csak akkor vesszük figyelembe, ha azok 
öeszeforrottak a vezetéknévvel. P l. Apáczai Csere János, 
Szinyei Merse Pál. Ha az előnév a gyakori nevek megkülönböz
tetésére szolgál, akkor azt hátravetjük a keresztnév után és 
vesszővel jelezzük a sorrend felcserélését. P l. Nagy Imre, 

^üfsószopori.
^  /A szerző személyes adatai, /prof., d r ., méltóságcimek
és egyebek/ nem veendők fe l .  Ellenben a név után odairjuk az 
i f j . ,  id . jelzőket és régi Íróknál a gróf, herceg s tb .J e l-  
zőfcet. -  V  **'§«’ ?

Ha a müvet két vagy három szerző ir ta , akkor mindegyik 
nevét f e l  ke ll tüntetni a cimleirás elején a címlapon közölt 
sorrend szerint. A katalóguscédulát az első szerző neve alá 
osztjuk be, de a másik két szerzőről melléklap készítendő.

Ha háromnál több szerző ir ta  a müvet, akkor a cimleirás 
tárgyi rendszó /a cim első szava/ a latt történik. Ilyenkor 
a cim után elég két szerzőt megnevezni, a többire stb. etc. 
vagy más, a szövegnek megfelelő nyelvű röviditéssel utalunk.
Ha azonban a szerkesztő, közreadó vagy sajtó alá rendező ne
ve szerepel, akkor a címleírásban ezeket közöljük.

Különleges esetek:

a/ Levelezéseknél a levé líró t tekintjük szerzőnek. Több 
levé líró  esetén úgy tekintjük őket, mintha társszerzők len
nének.
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Ъ/ Képzőművészeti reprodukciók katalogizálásánál az a l
kotóművész a szerzó'. Ha a munka több művész reprodukcióját 
tartalmazza, a közreadó nevén Írjuk le a müvet.

с/ Szöveggel ellátott zeneműnél a zeneszerzőt tekint
jük szerzőnek még akkor is , ha a kiadvány csak a szöveget 
közli.

d/ A törvények, rendeletek magyarázatos kiadásait a 
szerkesztő, magyarázó nevén vesszük fe l.

e/ Tárgy- és névmutatók, repertóriumok stb. azon mű 
szerzője vagy cime alatt Írandók le , amelyhez készültek. FI.

Századok 1867-1916 évi folyamainak tartalom
mutatója. Összeállította: Pelz Béla.

Levelezéseknél, reprodukció-kiadásoknál, tárgy- és név
mutatóknál a szerkesztő, összeállító, zenemüveknél pedig a 
szövegíró nevéről melléklap készítendő.

Több szerző müveiből összeállított antológiákat, éne
keskönyveket, oklevélgyűjteményeket, feliratgyüjteményeket 
stb. az összeállító, gyűjtő, ille tv e  szerkesztő nevén vesz- 
szük fe l,  de a címről melléklapot készítünk. P l.:

Lányi Sarolta:
Orosz költők. Antológia. Összeállította

Egy iró müveiből készült antológiát /szerzői gyűjte
mény/ mindig az iró neve alatt katalogizálunk. Gondolnunk 
kell azonban arra is , hogy ezeket a müveket az olvasó az 
Összeállító, szerkesztő, szövegiró, magyarázó stb. nevénél 
keresheti. Szükséges tehát, hogy ezeken a helyeken is legyen 
utalás /un. "melléklap"/ az i l l .  műről.

A cim

A címleírásnak sorrendben második része magának a tu
lajdonképpeni címnek a leírása. Ha azonban háromnál több 
szerző irta  a könyvet, vagy ha a szerző nem állapítható meg, 
akkor a címfelvételt a cim leírásával kezdjük. Ebben az e- 
setben a névelő figyelembe nem vételével a könyveim első 
szava tárgyi rendszó lesz és a cédulákat a betűrendes kata
lógusba eszerint osztjuk be. Ilyen esetben a beosztásnál 
könnyebbséget okoz, ha a cimkezdő névelőt hátravetjük. P l.:
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Választójogi reformról. A—  Irta  egy konzer
vatív politikus.

A mü címét általában te ljes  b ib liográfia i pontossággal 
egész terjedelmében kell le im i.  A hosszú cimbóT. viszont a 
nem lényeges szöveget, tartalmi ismertetést stb. tartalmazó 
részt ki lehet hagyni. A kihagyást három ponttal jelö ljük. 
Ügyeljünk azonban arra, hogy a rövid ített cim összefüggő és 
érthető legyen és hogy a cim szórendjét, mondatszerkezetét 
ne változtassuk meg.

A címet lehetőség szerint egészitsük ki a következő 
esetekben:

a/ Fordításoknál az eredeti címmel. P l.:

Jókai [Mór] Maurus:
Die Roseninsel. [Az aranyember.]

Az Egyetemi Könyvtár cim felvételi gyakorlata az erede
t i  címet mindig közvetlenül a szerző neve után közli.

b/ Ha a mü meghatározott személyről vagy földraj zi fo 
galomról szól, de ezt a címlap csak körülírja, akkor a tár
gyi cimet szögletes zárójelbe te tt egyéni vágj' fö ldrajzi 
névvel kell kiegészíteni. P l.:

Szocializmus a íöld egyhatodán. [Szovjetunió.]

A könyvhöz tartozó jelentősebb szövegmellékletek, füg
gelékek stb. fe ltétlenü l felsorolandók a cim után, még ak
kor is , ha a címlapon nem szerepelnek. Ugyancsak leirandók a 
mü je lle gé t meghatározó kifejezések, mint egyetemi tankönyv, 
versek stb., továbbá a kiadásmegjelölések. A kiadásmegjelö
lés mindig a mü nyelvén történik. Rövidhető, mint pl. 3» 
verb. Aufl. - 2.bóv.kiad. A kiadás elő tt levő esetleges 
"változatlan" szó elhagyandó. Elhagyjuk a cim egyéb függelé
keit, mottókat, jelmondatokat stb.

Több tanulmányt, cikket, elbeszélést stb. tartalmazó 
gyüjteménykötetek esetében a következő szabályok érvényesek:

а/ Ha a címlap nem sorolja fe l a részmüveket, ezeket a 
címleírásban sem ke ll fe lsoroln i. P l.:

Kapitalizmus válsága a második vilá^iáboru után.
A — . Cikkgyűjtemény.

b/ Ha a címlap a részmüveket is  fe lsoro lja , azokat há-
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romig a címleírásba is be kell venni, háromnál több résznrü 
esetén pedig csak a legfontosabbakat. Az egyes résznriiveket 
gondolatjellel választjuk el egymástól. P l.:

Művészet könyve. A — . Lyka Károly: A képzőmű
vészetek történeti és technikai fejlődése. -. 
Kacsóh Pongrác: A zene fejlődéstörténete.
Bp., 19OI, Athenaeum. 12,6ö8 1., 11 t . 29 cm.
|A műveltség könyvtára, 7*1

с/ Ha a címlap a részmüveket nem sorolja fe l,  ellenben 
azok szerzőit az egész mű társszerzői gyanánt tünteti fe l,  
akkor úgy járunk e l, mint többszerzős müvek esetén.

d/ Ha a gyűjteménynek nincs közös- cime / gyűjteményei
mé/, akkor a könyvet az első részmü szerzője, ismeretlen 
szerző esetén az első részmü cime alatt vesszük fe l és a 
részmüveket háromig mind felsoroljuk, háromnál több részmü 
esetén pedig a legfontosabbakat. P l.:

Benes Lajos:
Az általános sebészet. - Erdélyi Mihály: A rönt
gensugár alkalmazása a sebészetben. - Szabolcs 
Zoltán: A daganatok sebészete..
Bp., I948, Novák. 292 1. 19 cm.

Abban az esetben, ha több különböző mű nincs egybenyom
tatva, hanem csak egybekötve /kolligatum/, akkor valamennyit 
úgy katalogizáljuk, mintha külön kötet volna, csupán a meg
jegyzésben vagy a raktári jelzetben jelezzük, hogy a le ir t  
mü hányadik helyet fogla lja  el a kötetben, P l.: Koll. 3»* 
vagyis a harmadiknak kötött kötet.

Testületi rendszó

Eddig cim felvételi szempontból a könyveknek két cso
portjával ismerkedtünk meg. Az első csoportba azok a müvek 
tartoztak, melyeknél a szerző neve, a másodikba azok, me
lyeknél a cim első szava a rendszó..

Igen sok - különböző fa jta  - olyan kiadvány van, melyen 
a szerző neve nem szerepel. Közismert tény, hogy egy címet 
sokkal nehezebb megjegyezni, mint egy nevet. Annak érdeké
ben, hogy a nehezen megjegyezhető címek alapján katalogizá
landó müvek számát a lehetőséhez mérten csökkentsük, azokat
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a kiadványokat, melyeket valamilyen intézmény, hatóság, h i
vata l, párt stb. tesz közzé saját működéséről, a nagyközön
ség vagy alsóbb szervei számára, nem cimük a la tt, hanem az 
i l le tő ' testü let neve a la tt k e ll felvenni az alább ismerte
te tt  szabályoknak megfelelően. ’ Sokkal könnyebb u i. megje
gyezni valamely minisztérium, tudományos in tézet stb. nevét, 
mint egy cimet, mely "J e len tés ..." , "Tá jékozta tó "...", "Be
számoló..." je len t' óktelen szavakkal kezdődik.

Az ilyen  rendszavakat "tes tü le ti rendszó"-nak, i l l .  
"tes tü le ti szerző"-nek nevezzük.

Testületi rendszó a latt katalogizáljuk tehát azokat a 
kiadványokat, amelyek valamely hatóság, h ivata l, egyesület, 
párt vagy egyéb testü let belső hivatalos működésére vonat
koznak, tehát alapszabályokat,munkaterveket, belső körleve
leket, utasításokat, továbbá a saját információs anyagot, 
mint tanrendeket, évkönyveket. Hasonlóképp vesszük fe l  a 
testületeknek a- nagyközönséghez vagy saját alsóbb fokú szer
veihez in tézett fe ls zó lítá sa it , kiáltványait és saját maga 
á lta l rendezett kongresszusi kiadványait.

A testü le ti szerző a la tt  katalogizálandó müveknél a 
rendszó a következőképp választandó meg:

a/ Hatósági kiadványoknál a rendszót a hatóság terü le ti 
illetékessége alapján k e ll választani, azaz országos hatósá
gok kiadványainál az ország neve a rendszó, egyéb hatóságo
kénál az i l l e t ő  területegység fö ld ra jz i neve. Az ország neve 
magyaros formában szerepel, egyéb fö ld ra jz i fogalmak, hely
ségnevek az i l l e t ő  ország hivatalos nyelvén. A fö ld ra jz i név 
után Írjuk a hatóság nevét. P l . :

Szovjetunió. Minisztérsztvo Inosztrannüh Bel. - 
Geneve, Canton, Conseil d 'État. -Miskolc, Városi 
Tanács.

b/ A városok neve szerint kerülnek fe lv é te lre  a megha
tározott épülethez kötött intézetek, iskolák, könyvtáraik, 
kutató intézetek, kórházak stb. A helységnév után i t t  is  az 
intézet neve Írandó le , egyetemek esetén csak az egyetem szó
a kiadvány nyelvén. P l.:

•

Győr, Városi Közkönyvtár. - Bruxelles, Jardin Во ta
ni que de l 'É ta t . - Warszawa, Universytet. - Gödöllő, 
Agrártudományi Egyetem.

Megjegyzendő, hogy a magyar országos hatóságok kiadvá-
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nyainál Magyarország megnevezését és olyan országos je llegű  
intézményeknél, melynek nevében az "országos” vagy a "magyar 
nemzeti" meghatározás szerepel, a helységnevet elhagyjuk. 
Tehát Pénzügyminisztérium és nem Magyarország, Pénzügymi
nisztérium; Országos Levéltár és nem Budapest, Országos Le
vé ltár.

с/ Pártok, tömegszervezetek, társulatok kiadványainak 
katalógizálásánál a párt, tömegszervezet, társulat hivatalos 
neve a rendszó. Több hasonlónevü társulat esetén azonban a 
név után jelezzük a székhelyet is . Tehát: Magyar Dolgozók
Pártja, Szojuz Rabotnikov Pecsati SzSzSzR., Arany János Tár
saság, Nagykörös, Vörös C sillag  Traktorgyár.

Ha a vá lla latok  nevének röv id íte tt alakja a közismer
tebb, akkor ez lesz a cimleirás alapja. P l. :  Közért. A f e l 
bontott -alakra utalni k e ll.

Ha a vá lla latok, cégek nevében az első helyen kereszt
név á l l ,  vagy a ró szvénytársaság szónak bármely nyelvű alak
ja , akkor ezt hátravetjük. Tehát N.V.Philips Gloeilampenfab- 
riken helyett Ph ilips, N.V. Gloeilampenfabriken-t Írunk.

Impresszum, terjedelem, méret

Az impresszum első adata, a megjelenés helye. Ezt a- 
lanyesetben vesszük fe l  még akkor is ,  ha a cimlapon másként 
szerepel. 'Budapestet Bp.-nek rövid ítjük. Ha a címlap két 
vagy három helynevet közöl, ezeket mind felvesszük s egymás
tó l gondolatje lle l választjuk e l.  Háromnál több helynév ese
tén elegendő ha csak az elsőt vesszük fe l  és utána magyar
nyelvű könyveknél stb-vel, idegen nyelvüeknél etc-val je le z 
zük az elhagyott neveket. Ha a mü nem közöl megjelenési he
ly e t , akkor a nyomda székhelyét tekintjük megjelenési hely
nek.

Az impresszum második és harmadik adata a kiadás óve és 
a kiadó /ennek hiányában nyomda/ megnevezése. A kettő közöt
t i  sorrend szabadon választható. Az Egyetemi könyvtár kata
lógusai második helyen az évet tüntetik fe l .

Az évszámot mindig arab számmal közöljük, még akkor is , 
ha a cimlapon római számjegy á l l .  A hiányzó évszámot igyek
szünk kiegészíten i, Ha az igy megállapított évszám kétséges, 
azt kérdő je lle l [? ]  jelezzük. Ha a megállapítás csak hozzáve
tőleges, azt is  feltüntethetjük. P l. : [192?] azt je le n t i,
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hogy a könyv a XX.század huszas éveiben jelent meg. K ife
jezhetjük az évszámot a következőképpen is : [1914-18]•

A kiadót, nyomdát mindig a legrövidebb alakban vesszük 
fe l .  A "könyvkiadó vá lla la t" "irodalmi intézet" stb. k ife je 
zések elhagyhatók, de a nyomda neve után mindig kell ny. be
tűvel je lezn i, hogy a nyomdát tüntettük fe l .  Háromnál több 
kiadó esetén a helységnevekhez hasonlóan járunk e l, azaz 
csak egyet Írunk le , a többit stb-vel, etc-val jelezzük. A 
kiadó nevét az impresszumban nem Írjuk le , ha az a címleírás 
szövegében már szerepelt valamilyen formában, pl. testü leti 
szerzőként. A nyomdát csak kiadó hiányában tüntetjük fe l .

Ha az impresszum adataiból valami hiányzik, ezt a tényt 
a következő magyarnyelvű rövidítésekkel jelezzük:

H.n. = hely nélkül
ny.n. - nyomda és kiadó nélkül
é.n. «= év nélkül
H.ny.n. = Hely, kiadó, nyomda nélkül 
H.é.ny.n. = Hely, év, kiadó, nyomda nélkül 
H.é.n. = Hely, év nélkül 
É.ny.n. = év, kiadó, nyomda nélkül

A mü terjedelmét az utolsó számozott lap, i l le tv e  lapok 
számjegyeinek leirásával adjuk meg, utána az 1. /lap/ vagy 
p. /pagina/ röviditést Írjuk. Ha a könyv levélszámozást ad, 
I .  helyett lev . röviditést Írunk, hasábszámozás esetén pedig 
h-t.

Ha a lapszámozás ugyanabban a kötetben valamely okból 
/előszónál, tartalomjegyzéknél stb./ újra kezdődik, vala
mennyi részlapszámot le írjuk . Ha arab szám szerepel a könyv
ben, úgy Írjuk le ; ha római, mi is  római számot használunk, 
p l . . . .  XVI,340* 18 1. Ha azonban több, mint háromszor kezdő
dik a számozás, a lapokat összeadjuk és a következő módon 
jelezzük ezt: ism.lapsz. [ 564] p. vagy ism.lapsz.ossz. 564 1«

A műbe kötött, de a lapszámozásban nem szereplő képeket, 
táblákat, táblázatokat külön ke ll megszámozni és a lapszám 
után t . /tábla/ leírásával je lö ln i. Az önálló táblán közölt 
térképeket hasonlóképpen jelezzük térk. rövidítéssel. Pl.XV, 
392 1., 43«t*> 2. térk.

Ha a térképek, táblák nincsenek a könyvbe kötve, hanem 
külön tasakkal vagy szalaggal vannak a borítékhoz erősítve, 
azokat mellékleteknek tekintjük. Jelzésük a szám után ir t  
"mell." rövidítés, térképek esetén pedig "térk.-m ell."
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A könyv méreteként magasságát közöljük cm-ben. Megkez
dett cm egésznek számit. Harántalaku könyveknél a "Har." rö
vid ítést Írjuk, pl.Har. 52 cm. /Harántalaku az a könyv,mely
nek szélessége nagyobb, mint a magassága./

Keretmegjelölés, sorozatba tartozó munkák
Ha egy könyv valamely sorozat tagjaként jelent meg,a 

cimleirás végén egyenes || zárójelben közöljük a sorozat ó i
mét és - ha van, - a könyvnek a sorozaton belüli kötetszámát. 
Különlenyomatoknál ugyanilyen módon jelezzük annak az i l l .  
könyvnek vagy folyóiratnak a cimét és számát.

A sorozatba tartozó munkákról kötetenkint külön címle
írást k e ll készíteni az ismertetett szabályok szerint./Soro- 
zatcim egyenes zárójelben a fe lvé te l végén./Emellett azonban 
magát a sorozatot is  nyilván ke ll tartani a többkötetes mü
veknél ismertetett eljárás szerint. P l. :

Technikai zsebkönyvtár. Szerk. Grész Leó. 1-50.
Bp., 192O-I923. Németh J. 17 db. 21 cm.

Azoknál a sorozatoknál, amelyek még folynak, a kezdő 
kötet szám és a kezdő megjelenési év után gondolatjelet kell 
Írn i és a záró kötetszámot,záró évszámot csak a sorozat meg
szűnése után kell pótolni.

Ha a könyvtár szükségesnek tartja  részletes fe lv é te lt  
készíthet, ahol a sorozatcim után részletesen fe lsoro lja  az 
egyes kötetek szerzőjét,cimét, megjelenési évét és terjedel
mét. Az Egyetemi Könyvtárban ilyen  fe lvé te l készül minden so
rozatról.

A mü címleírása után megjegyzésben lehet felhívni a f i 
gyelmet a mü nyelvére /pl.latin-német szöveg/, a ze lő á llitá s  
módjára /pl.kőnyomat, fotókópia/, a példányban levő kézira
tos bejegyzésekre,a kötés különleges voltára és egyéb körül
ményekre. A megjegyzések közt feltétlenü l tüntessük fe l  azt, 
ha a katalogizált példány csonka vagy sérült.

Többkötetes müvek
a/ Ha az egyes köteteknek nincs önálló cimük, a műről 

összevont cimleirás készül. Ilyenkor megadjuk a kötetjelzést 
a mü eredeti nyelvén,pl. 1-6. Bd., 1-3-köt., 1-4.vol. Ha nem 
egy évben jelent meg, a megjelenés idejét összevontan Írjuk 
le , vagyis közöljük az elsőnek és utolsónak megjelent köte-
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megjelenési évét. Pl. 1903-1914« A lapszámozás jelzése elma
radhat helyette a kiadói /könyvkötői/ darabszámot adjuk meg, 
p l«:

Berghaus, Heinrich:
Allgemeine Länder- und Völkerkunde. Nebst einem
Abriss der physikalischen Erdbeschreibung. 1-6.Bd.
+ Register.
Stuttgart, 1837-1846, Hoffmann. 4 db. 22 cm.

A könyvtárak azonban feltüntethetik az egyes kötetek kü
lönleges adatait is.Az Egyetemi Könyvtár is igy katalogizál. 
P l.:

Pesthy Erigyes:
A Szörényi bánság és Szörény vármegye története.

Bp., MTA; 22 cm.
1. köt. 1877« VI,7,483 1«
2. köt. 1878. 579 1 «
3«köt. 1878. 426 1 .

b/ Ha a köteteknek külön részeimé van, akkor minden 
egyes kötetről külön cimleirás szükséges s itt a mü közös ci- 
me után fe l kell tüntetni a részeimet is . P l.:

Vörös Imre:
Gépelemek. 2.r. Csúszó és gördülő csapágyak, sz ij-
és kötélhajtások.

Bp., 1947> Műegyetem. 112 1. 29 cm.

с/ Abban az esetben, ha az egyes köteteknek van külön 
részelniük, de ezek a kötetek tartalmilag egységet alkotnak, 
pl« egy regénytrilógia három része, akkor célszerű egy lapon 
katalogizálni a munkát.

Ha többkötetes munkának megjelenés közben megváltozott 
a cime vagy szerkesztője,a változást megjegyzésben kell f e l 
tüntetni.

folyóiratok és hirlapok

A folyóiratok, hirlapok cimleirásában a következő ada
toknak kell szerepelnie:

1. Cim
2. A meglevő évfolyamok összefoglaló jelzése
3« A megjelenési hely és év
4« Esetleges cimváLtozások
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A cim minden szavát nagy kezdőbetűvel Írjuk, kivéve a 
névelőket, prepozíciókat.

Az összefoglaló je lzés  az első és utolsó évfolyam f e l 
tüntetésével történik, a sorozatokhoz hasonlóan. A részlete
zésből tűnjék k i pontosan, hogy milyen évfolyamok, kötetek 
vannak meg a könyvtárban és melyek hiányoznak onnan. Azoknál 
a folyóiratoknál, amelyek még megjelennek /élő folyóiratok/ 
és járnak a könyvtárba, a kezdő évfolyam és első évjelzés 
után kötő je let k e ll tenni és a záró évfolyamot,záró megjele
nési évet csak akkor k e ll ráirni,mikor a periodika megszűnt, 
i l le t v e  amikor a könyvtár abbahagyta az e lő fize tés t.

Címváltozás esetén az uj cimről melléklapot k e ll készí
ten i.

A fen ti adatokon kívül még szerepelhet az alcím,a szer
kesztő, méret, terjedelem stb. Az egyes könyvtárak maguk á l
lapítsák meg, hogy szükség van-e ezekre az adatokra s asze
rint dolgozzák ki katalógizálási szabályukat. Például:

Nevelők Lapja. 1957-től: Pedagógusok Lapja. Bp.
1. év f. 1945 -

Melléklap: Pedagógusok Lapja /Uj cim/
Ld: Nevelök Lapja.

B lätter für höheres Schulwesen. Deutsche Philologen
Z e itsch rift. Hrsg.von F.Aly.Grünberg. Weiss Verl.
4°*
26.Jg.1909.
28-32.Jg. 1911-1915'

Térképek

A címlappal e llá to tt  térképeket, atlaszokat ugyanúgy 
vesszük fe l ,  mint a könyveket. Különálló térképlapoknál a 
térkép tervezőjének, szerkesztőjének nevét tüntetjük fe l 
szerző gyanánt,régi térképeknél esetleg a metsződ vagy nyom
dászt. Ha * ilyen  nem szerepel, akkor a térkép címének első 
szava lesz a rendszó, ha pedig cim sincs, akkor az ábrázolt 
terü let szögletes zárójelbe te t t  neve.Ha nem az ábrázolt te 
rü let a rendszó, célszerű errő l melléklapot készíteni.

Peltüntetendő a térkép méretaránya és a kiadón kívül a 
nyomda is .  A terjedelmet á hosszúság és szélesség szerint 
centiméterekben k e ll megadni, ha van keret, akkor annak bel- 
méretét adjuk meg.A cím leírást különféle megjegyzések követ
hetik, amelyek pl* a k iv ite lre  vonatkoznak.
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Azon könyvtárak, melyeknek nagy térképanyaguk van s en
nek alapos feldolgozása szakszempontból szükséges, a részle
tes térkép-cimfelvétéli szabályzat alapján is  dolgozhatnak.

A zenemüvek, az egyleveles nyomtatványok,szabadalmi le - 
irások stb. címleírására külön szabályok vannak. Ezeket az 
idézett cimleirási szabvány tartalmazza.

Külső forma

A címfelvétel alakiságait nem Ír ja  elő a cimleirási 
szabvány. P l. a cim leirását lehet külön sorba im i és lehet 
a szerző neve után ugyanabban a sorban folytatni.Ugyanigy az 
impresszum adatok után a terjedelmet és méretet.

Tanszéki könyvtáraknak az egyöntetűség kedvéért beveze
tésre ajánljuk az Egyetemi Könyvtár gyakorlatát,mivel csupán 
i l y  módon lesz biztosítható a címfelvétel egysége.

Az Egyetemi Könyvtárban az első sorba kerül a szerző ne
ve, i l le tv e  a szerzők nevei. A vezetéknevet /első vezetékne
vet/ aláhúzzuk vagy csupa nagy betűvel Írjuk a könnyebb be
osztás kedvéért. A cim uj sorba kerül, mégpedig az első sor
hoz képest két betűhellyel beljebb.A cim tartozékait /alcím, 
műfaj megjelölés, kiadó, magyarázó neve, kiadás sorszám stb./ 
folytatólagosan írjuk le . Ha a cim első szavát vesszük rend- 
szónak - a szerző nélküli és sokszerzős müvekben - akkor ez
zel kezdjük a címleírást és folyamatosan Írjuk le  a cim tar
tozékait. A második, harmadik stb. sort azonban i t t  is  két 
betűvel beljebb ugrasztjuk. A megjelenési adatokat uj sorban 
kezdjük, mégpedig az első sorhoz viszonyítva egy betűhellyel 
beljebb. Az impresszum adatai után ugyanabba a sorba kerül 
a terjedelem és méret megjelölése. Ha ezek nem férnek e l egy 
sorba, a következő folytatólagos sor nem egy, hanem két be
tűvel jobbra kezdődik, mint a címleírás- A keretmegjelölés 
uj sorba kerül az első sorhoz viszonyítva két betűvel bel
jebb. Az Egyetemi Könyvtárban a je lze t a címleírás alá ke
rül, de tanszéki könyvtáraknál célszerűbb azt a cédula bal 
fe lső  sarkába Írn i. P l.:

Daumier, [Honoré]:
Daumier und der Krieg. Mit einer Einleitung und
Bildtexten hrsg. von Hans Rothe.

Leipzig, C1926,) P .L ist. 8 1 .,  64 t . 31 cm.
I Daumier und wir. 5*Bd.|
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Utalók és melléklapok

A katalógusok számára készített első katalóguscédulát 
főlapnak nevezzük. A katalógus célja  azonban az, hogy az o l
vasó a könyvet minél könnyebben megtalálhassa. Ezért a fő la 
pokon kívül az olvasók munkájának megkönnyítésére egyéb ka
talógus lapokat* utalókat, melléklapokat stb. is  készítünk.

Utalót Írunk akkor, ha a szerzőnek vagy tárgyi rendszó
nak különféle Írásmódjai lehetségesek. Az utalók nem egy mű
re vonatkoznak, hanem sokszor a müvek egész sorára. Ezért 
könyvtári, raktári je lze te t nem Írunk rá.

Az utaló három részből á ll :
1/ A névnek vagy címnek az a változata, amelyet a cím

felvételben nem használunk.

2/ A "ld " rövidítés

3/ A címfelvételben használt rendszónak választott a- 
lak. P l.:

Boz:
Ld: Dickens, Charles

Utalót a következő esetekben kell Írn i:
a/ Bizánci, középkori és keresztnéven le ir t  egyéb szer

zők esetén az állandó melléknévről vagy az esetleges család
névről a keresztnévre.

b/ Névelőkkel és prepozíciókkal összetett nevek esetén, 
ha a használat ingadozó.

с/ Latinositott nevek esetén a nemzeti alakról a la t i 
nosra.

d/ A szerző nevének különböző Írásmódja esetén az iro 
daimii ag elfogadott alakra.

e/ Névváltozás esetén a korábbi névről a megváltozta- 
tottra.

f/ Álnévről a valódi névre, i l le tv e  ha a szerzőt álné
ven ismerik jobban, a valódi névről az álnévre.

g/ Kettős nevű szerzők esetén, ha a névhasználat inga
dozó, a második névről az elsőre.

h/ Girillbetüs nyelveken előforduló változó átirásu név
alakról a helyes átirásura.
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i/ Testületek székhelyéről azok nevére, il le tv e  nevük
ről a székhelyre, aszerint, hogy a fe lvéte l név vagy szék
hely szerint történik.

j/  Testületek névváltozása esetén a korábbi névről a 
jelen legire.

к/ Népeposzok, mondák, mesegyűjtemények stb. idegen ne
véről a magyar névre /ha a fe lvé te l ilyen néven történik/* 
P l.:

Tausend und ein Nacht:
Ld: Ez e re gyejs zaka.

1/ Poligranmokról azok fe lo ldott alakjára és megfordít
va, aszerint, hogy a fe lvé te l hogyan történik.

Melléklap készítésénél előrevetjük a kiemelni szánt 
rendszót és utána rövid ített cimleirást készítünk, amely 
tartalmazza a főlap rendszavát, a mü rövid óimét, a megjele
nés helyét, évét és a könyv raktári je lzetét.

Pl. főlap: Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik szü
letésnapjára. Szerk. Gunda Béla.

Bp., 1943> M.Néprajzi Társ. I I I ,  369 1., 
1 t. 22 cm.

Ugyanennek melléklapja:

Kodály Zoltán:
Emlékkönyv — hatvanadik születésnapjá

ra. Bp., 1943*

Melléklap készül Gunda Béla szerkesztő nevéről is .

A melléklap rendszójának első betűjét tanácsos a fő la 
pon aláhúzni, hogy szükség esetén, - p l., ha a könyvet kise
lejtezzük, -a katalógusban minden hozzátartozó cédulát külö
nösebb keresés nélkül könnyen kikereshessük.

Melléklapot a következő esetekben kell késziteni:

a/ Társszerzők esetén a második,harmadik szerzőről, há-* 
romnál több szerző esetén az elsőről, másodikról.

b/ Álneves vagy szerző nélküli munkánál, ha a fe lvéte l 
a valódi néven készült, i l l .  anonim mü esetében, ha a szerző 
nevét megállapítottuk és a fe lvé te l a szerző nevén készült,? 
cim első szaváról.
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с/ Átdolgozóról,magyarázóról, ha nevük a főlap szövegé
ben előfordul.

d/ Antológiák, énekgyüjtemények stb. esetén - melyeket 
a szabályok értelmében összeállítójuk neve alatt vettünk fe l,
- a cim első szaváról.

e/ Átdolgozásnál az átdolgozóról.

f / Szöveges zeneműnél - melyet, mint ismeretes, a zene
szerző neve a latt katalogizálunk - a szövegíróról.

g/ Képzőművészeti alkotások esetén a közreadóról.

h/ Sorozatos és periodikus kiadványoknál a címváltozá
sokról.

i/  Emlékkönyvek, életrajzok, irodalmi méltatások, egy 
személyt i l l e t ő  támadások stb. esetén az ünnepelt,méltatott, 
tanulmányozott személyről.

j / Többnyelvű cim esetén, - ha a fe lv é te l tárgyi rend
szó /a cim első szava/ alatt történt, - a második, harmadik i 
nyelvű cimről.

к/ Egybenyomtatott műveknél a második, harmadik műről.

l/  Ha a mű egy más mű ismertetése, birálata, a tárgyalt 
műről.

m/ Ha a ford itó, előszó Író ja  vagy az illu sztrá tor is 
mert, fontos, jelentős személy, akkor célszerű róluk is im i 
melléklapot.

Rövidítések
A katalóguscédula terjedelme korlátozott,ezért a cimle- 

irásban a leggyakrabban használt szavakat röviditeni szoktuk. 
Ilyen rövidítések:

A cim tartozékaiban: átd. /átdolgozta/ - szerk. /szer
kesztette/ - összeáll, /összeállította/ - gyűjt, /gyűjtötte/
- ford, /fordítottaJ - bőv. /bővített/ - átd./átdolgozott/ - 
röv./rövidített/ - kiad. /kiadás/ - köt. /kötet/ - r. /rész/ 
stb ., az impresszumban: M./magyar/ - K. /kiadó/ - ny. /nyom
da/ stb. a kötés megnevezésében: fb. /félbőr/ - fv. /félvá
szon/ - v . /vászon/ - b. /bőr/ stb., továbbá a cim tartozé
kaiban ezeknek a kifejezéseknek az idegen nyelvű változatai, 
/pl. izd ., hrsg, publ., ed., tóm., v o l. ,  stb./
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ügyeljünk azonban arra, hogy magában a cimben ne a lka l
mazzunk. rövidítéseket és hogy a rövidítések sohasem menjenek 
az érthetőség rovására.

Szakozás, szakkatalógus

A betűrendes katalógus mellett - különösen a nagyobb 
könyvtárakban - o ly  katalógusra is  szükség lehet, mely a 
könyvtár anyagáról tárgyi alapon, szakrerdben nyújt fe lv i lá 
gosítást. A szakrendi katalógus /szakkatalógus/ tehát a cim- 
íe lv é te l i  anyagot az egyes tudományszakok szerint csoporto
s í t j a ^  tartalm ilag együvé tartozó anyagot egy helyre gyűjti 
s az anyagot a tudományok valamilyen rendszere szerint tárja  
fe l .

Amennyiben a könyvtáros szakkatalógust is  óhajt könyvtá
rában lé tes íten i,a  katalóguscédulából erre a célra több pé l
dányt k e ll készítenie. Hány példánnyal többet,az a ttó l függ, 
hogy az i l le t ő  mü tárgya alapján a szakrendszer hány helyére 
kerül majd katalóguscédula.

Minden szakkatalógus alapja tehát valamilyen szakrend
szer. A v ilá g  könyvtárai számos ilyen szakrenászert alkalmaz
nak. Legismertebb s nemzetközi méretben legelterjedtebb e 
szakrendszerek közül az un. Egyetemes Tizedes Osztályozás 
/ЕТО; németül Dezimal-Klassifikation - DK;franciául: Classi
fica tion  Décimale Universelle - CDU/, mely egyre nagyobb tá
rét hódit a magyar könyvtárakban is . Alapelveit alant ismer
tetjük.

Az ETO nem mindenben fe le l  meg a tudományrendszerezés 
marxista-leninista alapelveinek, azonban - tek in tettel igen 
e lterjed t nemzetközi használatára - addig is , mig a régóta 
készülő szovjet könyvtári szakrendszer napvilágot nem lá t, 
tanszéki könyvtáraink számára is  ajánlatos, hogy a rendszer
nek a szovjet módosításokkal k iegészített vá lfa já t megismer
jék.

Mielőtt az ETO ismertetésére röviden rátérnénk, meg 
ke ll jegyeznünk, hogy e rendszer - részben ideológia i, rész
ben fe lép itésbe li hiányosságai miatt - különösen a társada
lomtudományok területén nem minden nehézség nélkül használ
ható. Társadalomtudományi könyvtárakban tehát más szakrend
szeren alapuló szakkatalógus vagy a szakkatalógusok más fa j 
tája /tárgyszókatalógus/ is  alkalmazható az ETO-szakkataló- 
gus helyett. A természet- és alkalmazott tudományok terü le
tén viszont az ETO kitünően bevált és ajánlatos.
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Az ETO a tudományszakokat t íz  főosztályra bontja s az 
egyes főosztályokat arab számjegyekkel je lö l i .

Jelzet Főosztály

0 Általános müvek
1 Filozófia, lélektan
2 Vallás, vallásellenesség
3 Társadalomtudományok
4 Nyelvtudományok
5 Természettudományok
6 Alkalmazott tudományok
7 Művészetek, sport
8 Szépirodalom
9 Földrajz, történelem

Minden főosztály t iz  osztályra tagolódik, melyek je lze 
tét úgy kapjuk meg, hogy a főosztály jelzetéhez egy további 
számjegyet Írunk hozzá. Az "5" főosztály osztályai tehát a 
következőként alakulnak:

Jelzet Osztály
51 Mathematika
32 Csillagászat, geodézia
53 Fizika

•

58 Növénytan
59 Állattan

Ugyanigy oszlik minden osztály további t iz  alosztályra.
P l.:

Jelzet Alosztály

531 Mechanika
532 Folyadékok mechanikája

538 Mágnesesség, elektromosság
539 Molekuláris- és atomfizika

Természetesen további számjegyek hozzáadásával a rend
szer e lv ileg  a végtelenségig finomitható. P l.:

549*166.84 Másodlagos gammasugarak
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Az ETO külföldön és magyar nyelven számos kiadásban je 
lent meg. A legteljesebbnek mondható és az egész rendszert 
fe lö le lő  német kiadás: Dezimal-Klassifikation. Deutsche Ge
säumt ausgabe. Bearbeitet vom Deutschen Normenausschuss. 
Dritte internationale Ausgabe der Dezimal-Klassifikation. 
Lieferung 1-10. Berlin-Köln, 1934-1953. Beuth.Vertrieb GMBH 
10. köt. LPg.8-9«s Betűrendes tárgymutató./

/Az ET0-nak a társadalomtudományokkal kapcsolatos ne
hézségeire jellemző, hogy a tizkötetes kiadásban az irodalom 
és történelem összesen 33 lapot tesz ki./

A legújabb magyar /röviditett/ kiadás: Egyetemes Tize
des Osztályozás. Röviditett táblázatok. /Szerk. Veredy Gyu
la ./  4‘ átdolg.kiad. Bp., 1955> Országos Széchényi Könyvtár. 
1.Bevezetés. Segédtáblázatok. 75 P* 2. Főtáblázatok, l.rész. 
0-5 Főtáblázatok. 111 p. 2. rész. 6-9 Főtáblázatok. 270 p. 
3. Betűrendes mutató. 263 p.

Az ETO használatának elv i és gyakorlati kérdéseit a 
fenti kiadás első, a bevezetést tartalmazó kötete tárgyalja. 
A további részleteket illetően tehát ide utalunk.

Az ETO rendszerét a nemzetközi dokumentációs és könyv
tári szervek állandóan kiegészitik, modernizálják. A vonat
kozó kiegészítéseket a Nemzetközi Dokumentációs Szövetség 
/Fédération Internationale de Documentation - FID/ rendsze
resen megjelenteti. A nemzetközi kiegészítéseket az Országos 
Széchényi Könyvtár keretében működő Országos Osztályozási 
Bizottság /ООВ/ dolgozza fe l, ille tő leg  egésziti ki a speci
álisan magyar vonatkozásokkal.

Tárgyszókatalógus. Tekintettel arra, hogy - mint fent 
említettük - a társadalomtudományok területén az ETO csak 
nehézségekkel alkalmazható, röviden utalunk a szakkatalógu
sok egy másik fajtájára, a tárgyszókatalógusra. E katalógus
fajtánál a címfelvételeket az i l le tő  mü tartalmát kifejező 
fogalmak /tárgyszavak/ betűrendjében helyezzük e l. A tárgy
szavakat a címfelvétel bal fe lső sarkára kell Írn i. Példa a 
tárgyszavakra•

Alföld
Alkat
Alkotmány
Alkotmányjog
Alkotmánytörténet
Állam
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Állambölcselet
Államelmélet
Államfilozófia ld .: Állambölcselet
Államforma
Állami gazdaságok
Általános iskola
Anekdotagyüj temény
Antwerpen

Amennyiben valamelyik tanszéki könyvtár tárgyszókata- 
logust óhajt létesíten i, ajánlatos, ha előzetes megszemléli 
az Egyetemi Könyvtár tárgyszókatalógusát és alaposan átta
nulmányozza a katalógus készítésével kapcsolatos - az Egye
temi Könyvtár belső használatára készült - szabályzatot.

A fent ismertetett legfontosabb szakkatalógus - formák 
mellett a könyvtárak természetesen más, jellegüknek esetleg 
megfelelőbb szakrendszerezést is  választhatnak.Számos könyv
tár máris saját cé lja ira  alkalmasabbnak vélt szakrendszert 
dolgozott ki. Az igy már kialakított szakrendszereket - a- 
mennyiben azok a megfelelő tájékozódást lehetővé teszik - a 
jövőben is  fenn lehet tartani. Csupán arra hívjuk fe l a f i 
gyelmet, hogy az Egyetemi Könyvtár a külföldről érkező könyv
anyag katalóguscéduláit az ETO rendszer szerinti fe lvételek
kel lá tja  el s igy az egységes rend érdekében ajánlatos az 
ETO rendszerre való mielőbbi áttérés.

Besorolás

A betűrendes katalógus céduláit a szerzők, il le tv e  tár
gyi rendszavak szerinti betűrendbe osztjuk. A beosztás sor
rendjét részleteiben külön szabvány határozza meg /MNOSZ 
3401/. Eszerint a sorolás alapja a 29 betűből á lló kiegészí
tett magyar ABC: a ä ^ b c d e f g h i j k l m n o ö p q r s t  
u ü v w x y z .  £

ékezetes betűk között csupán az ö-t, ü-t és a-t te
kintjük külön betűnek, a többit azonosnak vesszük. így pl. 
az a, á, á, a, beosztásnál az ékezet nélküli a-к közé kerül, 
ugyanígy a p ó  az ékezet i l l .  jel-nélküli c-k közé. A két
jegyű mássalhangzókat /cs, gy, ly , ny, ez, ty, zs/ két kü- 
lonállo-betünek tekintjük, tehát a cs-vel kezdődő neveket a 
cr-rel és ct-vel kezdődők közé osztjuk.

_A besorolás rendjét másodsorban a szóhatárok, szóegysé- 
g ek szabják meg* Ez azt je len ti, hogy a Nagy Ferenc nevű
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szerző munkája előbbkerül a katalógusban,mint a Nagyabonyié, 
mert Nagy Ferenc nevében az у betűnél szóhatár van. Az egyes 
betűk értékrendje a szóhatáron belül végetér, i l le tv e  az uj 
szóval újrakezdődik.

Ha több cédula kezdődik ugyanazzal a szóval, akkor a 
besorolás rendjét a második, ha a második is  azonos, akkor a 
harmadik szó határozza meg.

Különleges szabályok

Azonos hangértékü szavaknál, melyek azonban a szófaj 
szempontjából különböznek, a következő a sorrend:

1/ személynevek P l. :  Gorkij, Maxim
2/ fö ld ra jz i nevek Gorkij /város/
3/ tárgy i rendszavak Gorkij Könyvesbolt

Személyneveknél a keresztnevek megelőzik az azonos 
hangértékü családneveket. /így: Pál, Szent előbbre kerül,
mint Pál András./ Több azonos vezetéknévnél az kerül első
nek, ahol a keresztnév hiányzik. A röv id ite tt keresztnév 
megelőzi a rövidités nélkü lit, az egytagú vezetéknév a ket
tes, összetettet. P l.

Nagy 
Nagy A 
Nagy Aladár 
Nagy Aladár Gábor 
Nagy Aladár Péter 
Nagy Albert 
. . . .
Nagy Zoltán 
Nagy-Ari Ferenc

, Ugyanannak a szerzőnek a müveit a cim betűrendjében 
k e ll elrendezni, ha pedig ugyanabból a műből több kiadás is 
van, az egyes kiadások megjelenési sorrendjében. Az Egyetemi 
Könyvtár elsőnek osztja be az évnélkülieket, utána a legré
gibb megjelenésűt és utolsó helyen a legfrissebbet. Sok 
könyvtár a ford ito tt sorrendet követi, azaz a legújabb meg
jelenésűt osztja első helyre s az év nélkülieket a végére.

A melléklapokat a főlapok után ke ll beosztani. így első 
helyen állanak az egyes szerzők saját munkái s ezt követik 
az általuk szerkesztett, átdolgozott müvek és a róluk szóló 
könyvek cédulái.
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A katalógusfiókban való gyors eligazodást megkönnyitik 
az osztólapok vagy más néven "lovasok". Ezek lehetőleg vas
tagabb kartonból készülnek s egyik oldaluk kiemelkedik a 
többi cédula közül. /MNOSZ 34^7 • sz. szabvány/ A kiemelkedő 
"fülekre" Írjuk a keresést megkönnyitő betűket, szókezdete
ket, neveket. Kisebb könyvtárban a lovasokon csak az ABC be
tűi állnak, nagyobbakban szótagok. Ha ugyanannak a szerzőnek 
sok müve van, akkor külön névvel e llá to tt osztólapot alkal
mazhatunk.

A besorolás műveletét természetesen a szakkatalógusok
nál is  el k e ll végezni.

A besorolás rendjét a decimális katalógusnál az ETO- 
szakrendszer különleges számrendje, a tárgyszókatalógusnál a 
tárgyszavak betűrendje szabja meg.

Raktározás

A szerzeményezés és feldolgozás összetett folyamatai 
után a könyv raktárba /polc, szekrény/ kerül. A gyors és 
pontos könyvtári kiszolgálás egyik legfontosabb e lő fe lté te 
le  a megbízható raktározási rend, melynek két e lő fe lté te le :

célravezető és logikus raktárrendszer, 
folyamatos és pontos raktárkezelés.

A raktározási rendszer kialakítása terén általános kö
telező szabályokat nem lehet megállapítani. Minden könyvtár 
maga tudja legjobban megállapítani - nagysága, helyiségvi
szonyai, fe lszerelése, forgalma stb- alapján - hogy milyer 
raktározási rendszert óhajt megvalósítani. Csupán egy - két 
általánosan érvényes irányelv leszögezését tartjuk e téré., 
fontosnak:

a/ minden kötetnek egyedi és félreérthetetlen  raktári 
je lz e t te l ke ll rendelkeznie. Tehát: amennyiben egy műből
több példány kerül beszerzésre, minden példány külön raktári 
je lz e te t kapj több köteles mü esetén az egyes kötetek a rak
tá ri je lzeten  belüli a lje lze te t kapnak.

b/ kisebb könyvtárakban ajánlatos több /nagybetűvel 
vagy római számmal je lö lt/  szakcsoport létes ítése és a köny
veknek ezeken belül számsorban való elhelyezése. Mindaddig, 
amig egyes könyvtárakban nem készül szakkatalógus, ez a rak-
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tározási rendszer egyúttal - ha nem is  te lje s  és k ie lég ítő  
mértékben - pótolni tudja a szakkatalógust, mivel a könyvtá
ros és az olvasók ennek alapján tudják elvégezni a szaksze
rin ti válogatást. A szakcsoportok számának emelése természe
tesen fokozza az áttekinthetőséget /А kötetek egyedi je lze te  
pl. többkötetes mü I I .  kötete esetén a következő lesz: F 35
и ./

A szakcsoportokon belül a könyveknek betűrendben való, 
elhelyezése nem ajánlatos, mivel ebben az esetben nem vagy 
csak nagyon bonyolult módon oldható meg a könyveknek egyedi 
je lz e tte l való ellátása. Az un. Cutter-rendszer, - melynek 
lényege az, hogy a szerző vagy vezérszó nevének első betű
jé t  számjelekkel kombinálja - tanszéki stb. könyvtárak ese
tében nem ajánlható. /А Cutter-rendszerre bővebben: Könyvtá
r i  raktározási táblázatok. Bp., 1954- Müveit Nép. 62 p./

с/ nagyobb könyvtárak esetében lehetséges az anyagnak 
szakcsoportoktól független egyetlen folyószám szerinti elhe
lyezése /un. numerus currens raktározás/.

A szakcsoportokon belül való elhelyezésének előnye a 
könnyebb áttekinthetőség, hátránya viszont az, hogy minden 
szakcsoport végén helyet k e ll biztosítan i a gyarapodás szá
mára, tehát a férőhelykihasználás nem racionális. - A nume
rus cúrrens raktározás előnye a férőhely jobb kihasználása, 
hátránya viszont a nehezebb áttekinthetőség. A numerus cur
rens raktározás csupán oly könyvtárban ajánlatos, ahol a 
könyvtárat főfoglalkozású könyvtáros gondozza.

d/ Az elhelyezés mindkét rendszere esetén - a jobb fé 
rőhelykihasználás érdekében - ajánlatos az anyag nagyságrend 
szerinti elhelyezése. így  p l. az anyagot két nagyságrendi 
csoportra lehet bontani aszerint, hogy az i l l e t ő  müvek k i
sebbek vagy nagyobbak-e 23 cm-nél. Ebben az esetben nem ke ll 
esetleg egyetlen p.o. 40 cm-es könyv miatt az egész polcot 
nagyobb térközre á llíta n i.A  25 cm-nél kisebb könyvek ekkor a 
"80n je lzés t,a  25 cmees és ennél nagyobb könyvek a "4° "  j e l 
zést kapják.

e/ A kezelés és áttekinthetőség érdekében az egyes kiad- 
ványfa.jták számára külön raktári helyet k e ll b iztosítan i.

A folyóiratokat külön ke ll tároln i. Egyedi jelzetként 
folyóiratok /általában periodikus kiadványok/ esetében a "P” 
je le t  lehet alkalmazni arab sorszámmal. /Ez esetben a P betű 
a szakcsoportjelek közül kimarad./ A folyóiratok egyes évfo-
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lyamainak jelzete tehát /pl. oly folyóiratnál, mely évente 
több kötetben jelenik meg/ a következő' lesz: P. 16-1956 II*

Az esetleges különgyüjteményi anyag /térképek, kézira
tok, egyetemi jegyzetek, k is é r le t i jegyzőkönyvek/ részére 
szintén külön csoportokat k e ll lé tes íten i. I t t  is  ügyelni 
k e ll a fé lreérthetetlen  egyedi jelzetalkotásra.

A mikrofilmanyag tárolásánál az egyedi jelzetalkotás 
mellett a tűzbiztonsági szempontokat messzemenően figyelembe 
k e ll venni. /Páncélszekrényben való Őrzés*/

A folyamatos és pontos raktárkezelés a raktározási rend
szer bármely formájánál kötelező. Az e téren figyelembeveen
dő alapszempontok:

a/ minden kötetet elhelyezése e lő tt e l k e ll lá tn i - a 
könyv fedőlapjának bal felsősarkára ragasztott cédulán - a 
raktári je lz e t te l.  A raktári je lz e te t  a könyv címlapjának 
jobb fe ls ő  sarkába is  f e l  k e ll jegyezni.

b/ az újonnan érkezett vagy az olvasóktól visszakapott 
könyveket azonnal e l k e ll helyezni a megfelelő raktári helyre 
/szekrényre, polcra/. /Az anyag e l nem helyezése vagy rossz 
raktári helyre való helyezése a raktári rendetlenség, a rak
tá r i rend felbomlásának elsőrendű oka./

с/ A raktár /szekrény, polc/ tisztán  tartandó. A por a 
könyv ellensége, s ha a raktár egyúttal olvasóhelyiségül is  
szolgál, különösen árt az egészségnek.

Évente legalább egyszer gondoskodni k e ll a raktár á lta 
lános takarítása és portalanitása fe lő l.

d/ Állományvédelmi,tisztasági-egészségügyi szempontból 
k e ll törekedni vagy külön zárt raktárrész vagy zárható pol
cok /szekrények/ létes ítésére.

e/ Amennyiben a fen ti két lehetőség egyike megvalósult, 
a könyvtárosnak saját érdeke, hogy az anyaghoz ra jta  kivül 
más ne nyúljon hozzá.Zárt raktár vagy polcok esetén a könyv
táros ugyanis anyagilag te lje s  mértékben fe le lh et a kezelé
sére b izott anyagért. /Magától értetődik, hogy amennyiben az 
anyag zárt kezelése nem valósul meg, a könyvtárest az eset
leges hiányokért csak részben lehet fe le lőssé tenni./

f/ Különös gondot k e ll fordítania a könyvtárosnak a 
könyvek köttetésére is . A költségvetési lehetőségek gondos
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mérlegelése alapján kell gondoskodnia a köttetés sürgősségi 
sorrendjének megállapitása fe lő l.  A legértékesebb, leginkább 
használt, legnehezebben beszerezhető müveket elsőbbségben 
részesítve arra ke ll törekednie, hogy lehetőleg minden erő
sebb mértékben használt müvet be tudjon köttetni. Egyetemi 
jegyzetek élettartamát egyszerű kartonboritássál is  lényege
sen meg lehet hősszabbitani.

A könyvkötőnek átadott, i l l .  tőle visszavett anyagról a 
könyvtárosnak nyilvántartást kell vezetnie. Ajánlatos, ha a 
könyvtáros a könyvkötőnek szóló, a kötés, aranyozás stb. 
módját magábanfoglaló utasítást minden egyes kötésre előké
szített műben elhelyezi.

A könyvtár használata

Minden könyvtár elsőrendű célja: olvasóinak minél ala
posabb, pontosabb és gyorsabb kiszolgálása. A könyvtári mun
ka eddig ismertetett fázisai: szerzeményezés, feldolgozás és 
raktározás mind ezt a célt szolgálja.

A könyvtárosnak minden rendelkezésére á lló eszközt meg 
kell ragadnia,hogy ezt a célt e lérje s arra kell törekednie, 
hogy a lehetőséghez mérten minden rendelkezésére á lló esz
közt e cél szolgálatába állitson.

Elsősorban vonatkozik ez a megállapitás a tájékoztató 
bibliográfiai segédeszközök fejlesztésére, nyilvánosságuk 
minél szélesebb körben való biztosítására, a helybenolvasás, 
kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés munkájának helyes meg
szervezésére. Mindezek mellett azonban a könyvtárosnak nem 
szabad figyelmen kivül hagynia azokat az alapvető szabályo
kat sem, melyek a könyvtár használatának rendjét és állomá
nyának biztonságát szolgálják.

Nyitvatartás. Gondoskodni kell arról, hogy a könyvtár 
rendszeres időközökben, a tanrendet figyelembevéve álljon  az 
olvasók rendelkezésére, hogy a nyitvatartási időpontok á l
landóak legyenek s hogy azokról a könyvtár olvasói és más 
illetékes tényezők megfelelő módon /hirdetmény a könyvtárban 
és ajtaján, a tanszéki hirdetőtáblán stb./ értesülést sze
rezzenek.

A tájékoztató segédeszközök nyilvánosságát - akár kap
csolatosak ezek a könyvtár anyagával, akár azon túlmenő tá-
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jékoztatást nyújtanak - a legteljesebb  mértékben b iz to s íta 
ni k e ll.  Melyek ezek a legfontosabb tájékoztató eszközök:

a/ Elsősorban jönnek számításba a könyvtár katalógusai. 
A katalógusszekrényen /fiókon/ jó l  látható helyen k e ll elhe
lyezn i a katalógus/ок/ használatához szükséges magyarázato
kat /pl# a decimális szakkatalógus táblázatos mutatója, a 
c im fe lvé te li lapon talá lható je lze tek  magyarázata/.

b/ Külön fiókban k e ll elhelyezni a könyvtár esetleges 
különgyüjteményeinek /térképek, kéziratok, kutatási naplók/ 
katalógusát. Amennyiben erre mód van, ezek egy példányát 
ajánlatos bedolgozná a könyv katalógusba, hogy igy a könyvtár 
t e l je s  anyaga egy katalógusban legyen megtalálható. A fo ly ó 
iratanyagról természetesen külön katalógust k e ll késziten i. 
/А folyamatos fo lyó ira tok ró l s fo ly ó ir a t le ltá r i  kartonnyil
vántartás tá jékoztat./

с/ Külön ajánlatos elhelyezni - segédkönyvtár néven - 
azokat a müveket, melyeket a könyvtáros és az olvasók segéd
eszközként használnak /lexikonok, szótárak stb./. /Külön e l 
helyezés esetén ez az anyag "Sk" je lz e t e t  kaphat, fo lyószá
mozással - p l. Sk.25./

d/ A könyvtárban található különféle szakmai dokumentá
ciós segédeszközöket /sokszorositott szakbibliográfiák, re 
ferálólapok, analitikus szemlék, szakforditások stb./ jó l  
látható és könnyen hozzáférhető helyen, külön k e ll tá ro ln i, 
hogy ezek mind a könyvtáros, mind az olvasók szeme e lő tt  l e 
gyenek.

e/ Még a legkisebb könyvtár sem mondhat le  a rró l, hogy 
szo lgá lta tása ira  a figyelm et a propaganda minden belső és 
külső eszközével fe lh iv ja . Ennek legegyszerűbb eszközei az 
uj szerzeményeknek a tanszéki stb. hirdetőtáblán való k ifüg
gesztése, esetleg  külön szekrényben, tárlóban való k iá l l í t á 
sa, i l l .  a könyvtár nyitvatartási idejének m egfelelő h e lye
ken a nyilvánossággal való közlése.

Nem szabad viszont e lfe led n i, hogy minden könyvtár le g 
jobb propagandája az olvasóközönség jó  k iszolgá lása, amit 
semmiféle propagandaeszköz nem tud póto ln i.
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Közönségszolgálati szabályok

A könyvtárosnak a lehető legszélesebb olvasószolgálati 
lehetőségek biztosítása mellett sem szabad azonban megfeled
kezni a könyvtári anyag biztonságának védelméről. Ennek ér
dekében meg kell tartania, i l l .  tartatnia bizonyos közönség- 
szolgálati szabályokat.

Az alábbiakban talán a szükségletnél kissé részleteseb
ben ismertetjük azokat a közönségszolgálati előírásokat, me
lyeknek elsőrendű célja a közönségszolgálati munka áttekint
hetőségének biztosítása és a könyvtári anyag védelme. Az e- 
gyes könyvtárak feladata, hogy személyzeti és egyéb adottsá
gaik figyelembevételével megállapítsák azt, hogy e módszerek 
közül melyiket és milyen mértékben tudják bevezetni.

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az alant ismertetett 
szabályok közül a kölcsönzési elismervény alkalmazása minden 
könyvtárra kivétel nélkül kötelező. Hasonlóképpen kötelező a 
kölcsönadott könyvek visszaszerzésével kapcsolatos eljárás
hoz való alkalmazkodás is .

A közönségszolgálati munka során a könyvtárosra a kö
vetkező feladatok várnak:

A tanszékvezetővel egyetértésben megállapítja, hogy kik 
jogosultak a könyvtár használatára. Kívánatos, hogy a könyv
tárhasználók köre minél szélesebb legyen s hogy a könyvtárat 
az egyetem oktatóin és hallgatóin kívül külső tudományos ku
tatók is használhassák.

Helybenolvasás és kölcsönzés

Helybenolvasásra a könytárat az egyetem minden oktató
ja és hallgatója szabadon használhatja, amennyiben munkálta
tói, i l l .  diákigazolványát a könyvtárosnak felmutatja.

Külső kutatók a könyvtárhálózat könyvtárait engedéllyel 
használhatják. Az erre vonatkozó engedélyt a tanszék vezető
je vagy megbízása alapján a könyvtáros adja meg. A könyvtár 
használatára engedélyt nyert külső kutató "01vasójegy"-et 
kaphat. /MOSZ 3396.sz. szabvány p.3* és I 4 . S Z .  minta - I .  
melléklet/ Nagyobb forgalmú /pl. kari/ könyvtár esetében az 
olvasótól a könyv kiadásakor a ‘ bemutatott igazolványt el 
kell kérni s azt csupán a könyv visszaszolgáltatásakor kell
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visszaadni. I ly  könyvtárakban bevezethető a könyveknek "Ké
rőlap" alapján való kiadása is . Ebben az esetben az a lá ir t  
kérőlap pó to lja  a biztosítékként elhelyezett igazolványt is . 
/ I I .melléklet/

Kölcsönzés esetén megáilapítandóк a következők:

Hány darabot ad egyszerre kölcsön a könyvtár? /á lta lá
ban 5 / •

Mi a kölcsönzési határidő? /általában hallgatóknál leg 
fe ljebb  egy hónap, oktatóknál fé l  év/.

Hány esetben hosszabbitja meg a határidőt? /általában 
kétszer, de legkésőbb a tanév végéig/.

Követel-e késedelmi d ija t a határidő elmulasztása ese
tén? /tanszéki könyvtáraknál nem kötelező/. Ik  késedelmi d ij 
általában naponkint és kötetenkint 10 f i l l . /

A kölcsönző a kölcsönözni kért műről egy vagy két pél
dányban "Kölcsönzési elismérvény"-t tö lt  k i. / S z .II .p .14. - 
I I I . s z .  m ell./ Egy példányban, ha a könyvtár a kölcsönzött 
anyagot csupán egy szempont /vagy a könyv szerzője vagy rak
tá r i je lz e te  vagy a kölcsönző neve vagy a le já ra t határide
je/ szerint ta r t ja  nyilván. Két példányban akkor, ha a fen ti 
szempontok közül két szempont /p.o. könyv cime és kölcsönző 
neve/ szerint történik a nyilvántartás.

A kölcsönzési elismervény egyik példányát a kölcsönző
nek névaláírásával k e ll e llá tn ia . A kölcsönzési elismervényt 
k itö ltés  után te ljesség  szempontjából a könyvtáros ellenőr
z i, az olvasó "Olvasójegy"-ébe a le já ra t ke ltét /határidőbé
lyegzővel/ beüti, a kölcsönkönyvet az olvasónak átadja, a 
kölcsönzési elismervényeket pedig a megfelelő kartotéknyil
vántartásokba e lh e lyez i. /А kölcsönzött könyv állapotát a 
kölcsönzési elismervényen minden esetben f e l  k e ll tüntetni, 
a következő sziglák alkalmazásával: b- bőrkötés, fb - fé lbőr
kötés, vk- vászonkötés, f -  fűzött, fr -fü zö tt rongált./

A kölcsönzött könyv határidejének szabályos időben tö r
ténő meghosszabbítása esetén az olvasójegyen /uj határidőbé- 
lyegzéssel/ és az elismervényen fe l  k e ll tüntetni az uj ha
táridőt, az olvasójegyen pedig a régi határidő meilé "Visz- 
sza" fe lira tú  bélyegzőt k e ll beütni."

A kölcsönzött könyv visszaszolgáltatásakor az olvasó
jegybe a le já ra t i határidő mellé a "Vissza" bélyegzőt kell
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beütni s az olvasónak az aláírásával e llá to tt  kölcsönzési 
elismervényt vissza k e ll szolgá ltatn i. Az elismervény másik 
példányát a könyvtáros sta tisztika i feldolgozás céljára  meg
őrz i.

A határidő elmulasztása esetén a könyvtár a késedelmes 
kölcsönzőnek "Visszakérőlap"-ot küld. /IV. sz. melléklet/. 
A visszakérőlapot postán, ajánlva k e ll elküldeni. /Amennyi
ben a kölcsömzo a könyvet visszahozza és a könyvtár késedel
mi d ijat szed, a megfelelő összeget be ke ll hajtani s azt az 
eló'irások szerint nyugtázni k e ll és e l k e ll számolni./

Amennyiben a kölcsönző három /ezek közül egy ajánlott/ 
fe ls zó lítá s  ellenére sem szolgál atja  vissza a nála lévő a- 
nyagot, a könyvtár fe le ttes  szerve /dékáni hivatal/ utján az 
1955* évi 21.tvr. 14 e. pontja alapján a hátralékos kölcsön
ző ellen  a könyv értéke /és az esetleges késedelmi d ij/  ere
jé ig  végrehajtást eljárást köteles kérni. Amennyiben a tanév 
végi általános állományreklamáció során valamely hallgató a 
nála lévő kölcsönanyagot nem adja vissza a könyvtárnak, a 
könyvtáros jelen tést tesz az ille ték es  dékáni hivatalnak, 
mely gondoskodik az i l l e t ő  leckekönyvének vagy diplomájának 
a könyvtartozás rendezéséig való visszatartása fe lő l .

Kölcsönzött anyag elvesztése esetén a kölcsönző köteles 
a könyv beszerzési értékét kártéritésként megfizetni. A kár
té r íté s i összeg szintén végrehajtható. Amennyiben a kölcsön
ző az elvesztett mü helyett annak egy hasonló állapotban lé 
vő ugyanolyan kiadású példányát adja be a könyvtárnak, kár
tér ítés t nem k e ll fize tn ie .

Amennyiben a könyvtárból nem magánszemély, hanem közű
ié t  /más tanszék, intézmény, vá lla la t stb./ óhajt kölcsönöz
ni, a könyvtár a kölcsönzést csupán "Közületi kölcsönzési 
meghatalmazás"alapján bonyolíthatja le . /ua. a szabvány I I .  
p.5. V. sz. melléklet/

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtár feladata, hogy az olvasásra vagy kölcsönzés
re kórt anyagot akkor is  rendelkezésre tudja bocsátani, ha 
az pillanatnyilag nincs meg állományában. Erre a következő 
eszközök állanak rendelkezésre:

а/ a kért mü beszerzése;
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Ъ/ az állományban meglévő, de kölcsönadott anyag e lő
jegyzése, tehát b iztosítása annak, hogy az anyag visszaérke
zésekor azt az előjegyző kapja meg. Az előjegyzés a kölcsön
zési elismervény megfelelő rovatának k itö ltéséve l történik. 
Az elő jegyzett mü visszaérkezéséről az előjegyzőt a könyv
tár a mellékelt minta szerin ti nyomtatványon értes íth eti. 
/VI . sz. melléklet./ Hasonlóan értesitőlapot küld a könyvtár 
a beszerezni kért anyag megérkezése esetén.

Amennyiben a keresett anyag nincs meg a budapesti 
könyvtárakban, a könyvtár az olvasó kérésére könyvtárközi 
kölcsönzést bonyolít le . Az eljárás a következő:

Távbeszélőn fe lv ilá go s ítá s t kér a kért anyag magyaror
szági lelőhelye fe lő l  az Országos Széchényi Könyvtár Közpon
t i  Cimjegyzékétől /Вр. V II I .  Muzeum-u. 3* Te l.: 134-000/ s 
amennyiben a Központi Címjegyzék megadja a le lőhelyet, az 
i l l e t ő  könyvtárnak "Átkérőlap"-ot küld./ua.a szabvány p*5«/ 
A kölcsönadó könyvtár a kért anyagot "ÁtkölcsönzŐlap" kísé
retében küldi meg. /uo./

Előfordulhat, hogy a kölcsönadó könyvtár a kért müvet 
csak az Országos Széchényi Könyvtáron keresztül hajlandó 
kölcsönözni. Ebben az esetben a kölcsönvevő könyvtár 5 pél
dányban k iá l l í to t t  "Átkérőlevelet" /ua. szabvány p*5*/ küld 
az Országos Széchényi Könyvtárnak, mely a kért anyag lelőhe
lyét megállapítva gondoskodik annak könyvtárközi kölcsönzése 
fe lő l .

Hasonlóan ”Átkérőlevelek"-et k e ll küldeni a Széchényi- 
Könyvtárnak abban az esetben is , ha az i l l e t ő  könyv Magyar- 
országon nincs meg s azt külföldről ke ll behozatni.

Az igy bel- vagy külföldről megszerzett müveket az Or
szágos Széchényi Könyvtár az átkérőlevél-4» példányával /át- 
kölcsönzőlap/ küldi meg; a címzett könyvtár a küldeményt 
"Elismervény” -nyel nyugtázza.

/А könyvtárközi kölcsönzést lebonyolíthatja közvetlenül 
az érdekelt könyvtár, azonban ezirányu kérésével az Egyetemi 
Könyvtár kölcsönzőszol'gálatához is  fordulhat./

A könyvtárközi kölcsönzés keretében kölcsönzött anyag 
nemzetközi gyakorlat alapján csupán a könyvtár olvasótermé
ben olvasható, annak könyvtáron k ívü li használata vagy köl
csönzése t i lo s .

A kü lfö ld i könyvtárközi kölcsönzés keretében kölcsön-
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zött anyag kölcsönzési határidejét az Országos Széchényi 
Könyvtár közli. A határidő betartása országos érdek, mivel 
a külföldi kölcsönző könyvtár addig egyetlen magyar könyv
tárnak sem kölcsönöz, mig bármely magyar könyvtár határidő- 
hátralékban van.

Természetes, hogy a könyvtárközi kölcsönzés csupán a 
te ljes  viszonosságon alapulhat. Az egyetemi könyvtárhálózat 
könyvtárainak tehát - az állandóan használt kézikönyvek k i
vételével - saját anyagukat is  rendelkezésre ke ll bocsátani- 
ok, ha azt könyvtárközi kölcsönzés keretében más könyvtár 
tőlük kéri.

Folyóiratanyagát, különgyüjteményeinek anyagát á lta lá 
ban egyetlen könyvtár sem kölcsönzi, i l l .  ha kölcsönzi is , 
csupán erősen korlátozott mértékben. Az i l y  je llegű  anyag 
könyvtárközi forgalmát b iz tos ítja  a mikrofilm. Az anyag mik
rofilmen való megszerzésének két módozata a mikrofilmköl
csönzés és a mikrofilmrendelés.

Mikrofilmkölcsönzés esetén a nemzetközi könyvtári köl
csönzés szabályai az irányadóak. Mikrofilmrendelés esetén: 
be lfö ld i vonatkozásban a térités  módját a két könyvtár meg
egyezéses alapon á lla p ít ja  meg. Külföldi vonatkozásban az 
Országos Széchényi Könyvtár bonyolítja le  a rendelést s küld 
értesítést a térités  összegéről és a kiegyenlités módjáról. 
Mikrofilmleolvasó készülék az Egyetemi Könyvtárban á l l  ren
delkezésre.

A könyvtárközi kölcsönzés bármely formájának igénybevé
te le  esetén szem e lő tt k e ll tartani a te ljes  mértékű viszo
nosság és az anyagi kötelezettségek azonnali teljesítésének 
elvét.
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Állományvédelem

A szocialista tulajdon védelméről szóló 1950* évi 24* 
tvr. rendelkezései az Egyetem minden könyvtárára vonatkoz
nak. A könyvtárnak, mint szocialista tulajdonnak védelmére 
szolgáló személyi és anyagi eszközök biztositása fe lő l mind 
a könyvtárosnak, mind a tanszéknek, mind pedig a könyvátárt 
fenntartó minden más egyetemi szervnek /dékáni hivatal, 
terv- és pénzügyi osztály/ gondoskodnia k e ll. Melyek ezek az 
eszközök?

a/ A könyvállomány zárt helyen vagy zárt polcokon, 
szekrényekben való elhelyezése.

b/ Az újonnan beszerzett anyag előirásos leltározása.
с/ Az állomány megőrzése és az olvasószolgálati elő irá- 

sok megtartása.

d/ Az anyag állapotának megőrzése /a rongált anyag fo r
galomból való kivonása i l l .  köttetése utján/.

e/ Az anyag állományának és állapotának ellenőrzése 
/általános állományrevizió utján/.

A könyvtári tvr. végrehajtási utasitásának 6. szakasza 
e lő irja , hogy "a közkönyvtárak könyvállományukat rendszeres 
időközökben kötelesek ellenőrizni, mégpedig az 5«000 kötet
nél kisebb állományú könyvtárak évenként, az 5.001-25.000 
kötetig terjedő könyvtárak minden két évben,a 25.001-100.000 
kötetig terjedő könyvtárak minden három évben, a 100.001- 
ЗОО.ООО kötetig terjedő könyvtárak minden öt évben,a 500.000 
kötetnél nagyobb állományú könyvtárak minden t iz  évben."

Az állomány ellenőrzését a könyvtár a helyrajzi kataló
gus, i l l .  ennek hiányában a cimleltárkönyv alapján hajtja 
végre. Az állományellenőrzés során kézbe kell venni a rak
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tárban lévő egységet, i l l .  minden kölcsönzési téritvényt. Az 
egyes tételeket a katalógusban /leltárkönyvben/ meg kell je 
lö ln i. A megállapitott hiányokról állományellenőrzési jegy
zőkönyvet ke ll felvenni s azt a tanszék vezetőjével lá tta 
moztatni k e ll. /А további eljárást 1. fent: "Törlés" cimszó 
a latt./

A tanszéki könyvtárakban az állományellenőrzést a nyári 
szünetben ke ll végrehajtani. Éppen ezért ajánlatos a köl
csönzött anyagot - egészen kevés és indokolt k ivéte ltő l e l
tekintve - a tanév végére bekérni, i l l .  végső le já ra ti ha
táridőként az állományellenőrzési e lő tt i napokat megadni.

Az állományellenőrzés során lehetővé vá lik  az esetleg 
megbomlott raktári rend helyreállítása, a rongált anyag k i
válogatása, valamint az anyag és a raktár egyidejű te ljes  
tisztogatása is . A tanév elején a könyvtár igy minden zavaró 
momentum kikapcsolásával kezdheti meg munkáját.

Befejezésként röviden összefoglaljuk az elmondottakat, 
felsorolva a jó  és intenzív könyvtári munka legfontosabb is 
mertetőjegyeit:

l/  az adott anyagi lehetőség körültekintő maximális 
kihasználása a szerzeményezési területen,

2/ az anyag pontos, a szabályokat és az igényeket k i
elégítő  feldolgozása és feltárása,

3/ az anyag védelme és pontos raktári kezelése,

4/ az anyag alapos és széleskörű ismerete, hogy igy a 
könyvtáros a gondjaira bízott holt anyagot élővé tudja tenni 
és minél nagyobb mértékben be tudja kapcsolni az egyetemi és 
országos oktató és tudományos munka vérkeringésébe.

Bízunk benne, hogy a tájékoztató füzetünkben foglaltak 
megvalósítása hozzájárul egyetemünk könyvtárhálózatának jó 
munkájához.
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I .  m ellék let

Olvasójegy
Az olvas« száma

Név

FoKlalkoxAs

Lakcím :

Kelt

KKeldaJ H átoldal

I I .  melléklet.

Kérőlap

Jelzet Szerző és rövid cím

Olvasójegy sz. Név és foglalkozás
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T I I .  melléklet

Kölcsönzési elismerrény
A kölcsönvevó olvasó
jegyének »száma

A kölcsönvett mű 
jelzete

szerzó je és elme : neve (olvasható aláírása) és lakcíme:

Határidó

Kelet

(Megbízás esetén a* átvevő aláírása Is)___

Darab Állapot Kiadta Hosszabbítás Sürgetés Előjegyzését kéri

IV. melléklet

Az alább! könyvek kölcsönzési határideje lejárt, szíveskedjék azokat 
haladéktalanul visszahozni.

Szorzó, cím és jelzet

Amíg ezeket a könyveket vissza nem kapjuk, továbbiakat nem kölcsönözhetünk.

Vi őszekéről a p

Kelt



V. melléklet

Л könyvtár követelheti. hogy a megbízottak személyazonosságukat 
Igazolják. Aláírásukat a könyvtár csak cégbéiyegzéssel együtt fogadja 
el; a  kölcsönvett könyvekm •  közületiéi egyetemlegesen felelősek. 
Л visszaadási határidő elmulasztásából eredő Igényét •  könyvtár az 
átvevővel и  cinben érvényesítheti. В nyilatkozat visszavonásig. de 
legfeljebb •  folyó í v  végiig érvénye*.

Kelt

P. H.

VI. melléklet

Az alábbi előjegyzett könyvek megérkeztek és rendelkezésére állanak :

Szerző, cint és jelzet

A  könyveket . -lg Címzett részére fenntartjuk.

Kell

Értesítőlap

által rétiünkre hivatalos használatra kölcsönzött könyvek tekintetében 
a könyvtár kölcsönzési szabályainak megtartásiről és ai esetleg fel- 
merülő kártérítési Igény kiegyenlítéséről gondoskodom.

Л kölctöniésl elitmervények aláírására az alábbi dolgozók (külön- 
külön) jogosultak:

X * r * M Í  k U f M u t I  а ч М м к »

KüM yvi.aiám K e to lo l  .rtn .

Л k - J je l  n *v * 4 .  Ó IM  -

/ Л  K o v t t if  K rt r ft 4<M4I

Mint a nevezett közdlel felelős vezetője kötelezem magam, hogy

lakcíme:

lakcíme:

lakelme:

«uns.










