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Az Egyetemi Könyvtár i959.évi munkájának aktuál'1s elvi
céljs-it az MSzMPponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArnüvezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl.ődé sI po'lLt.Lk á j ánsk irányelvei, majd E!

Párt Vlr.Kongresszusáhak a kulturális forradalom.befeje&é~ére~
az ideológlai-"és pI'opagandemunkáre. vonatkozó határozatai szt:}b-
ták me~. Egyrészt könyvtárunk használhatóságának és ig:;has%:-
nosságanak szintjét igyekeztünk emelni az olvasás külső kqrül-
ményeinek és könyvtárteohnika1 feltételeinek javításával, más-
részt egészen uj feladatokat ls v'áJ.laltunk azzal, hogy az ete-
ista; antiklerikális és vallástörténeti Kutatás országQs ••alap-
könyvtár.1 ·funkoiÓit is el.fogjuk a jövőben látni, beleértve az
ez'~el~aposolatos könyvbe sae.rz.ást és dokument.áeLás többletfel-
adatokat is... .. ..' .

,.it. könyvtár olvasot.ermt fQrgalmának évek ót-a t,ertó oSök-
kené sé t bizonyára sike~ült megálU.tanunk áztal, hogy az épület
uj központi fütőberendezése elkészült és kifogástalanul műkö-
dik: egyete~ünk hallgfltói nem k~nytelene-k többé máskCShyvtárak-
ba vándorolni, mint eddig. Ugyanakkor 1960 évre sikerlilt meg-
.t.e-r~mtenünk,·azat'eista dokument.áoí.ós .munka kCSlts,égvetési elő-
feltételeit mind személyzeti, mind aedig könyvbes~erzési vonat-
kozásban. Fontos feladatnak tekintettük a h~lózat1 munka foko .•.
zásé.t; a Rektor Elvtárs egyetértésével javaslatokat 'dolgoztunk
ki a tanszéki k~ny~tárakban sokhelyt meglévő hanyag, szaksze-
rütlen ügymenet kiküszöbölésére, amint erre a~ év végén lefolyt
revizori vizsgatat is felh1vts a figyelmet és amint 8zt kcsnyv.
tárunk már évek óta sürgető formáb~n '~z Egyetemi Tanáos elé
tárta.

A könyvt.ár nak vá.lt.ozetlanul döntő technikai nehé as ége
a helyszüke s kevés v1geszt nyujt e téren, hogy 'a könyvtári
helyszüke nem osup~n hazai, hanem világviszonylatban is minden
nagy könyvtárnak olJan problémája, melsrnek megoldása még kCSr-
vonalaiban is alig láts-zlk, tekirttettel a tudományos kcnyvter-
melés és folyóiratáradat egyre n(jvekvőméreteire. Könyvtárunk
nagy részt vállalt az egy et.emf könyvtárak '15 éves távlati fej-
lesztési terveinek elkészitésében 5 e prOblémának nagy figyel-
met szentelt. Fogla+kozott' a kérdéssel.az egyetemi könyvtárak
szegedi 'konferenciája is.

Az év folyamán végzett munkát az alábbi részletadatok
je.llemz1k..

1,,) !!~ls~s~l§.?..!..

Az évi jigyiratforgalom összesen 2570 db volt, melybM
~02 a Titkárságra, 897 a 'Szerze~ény1 osztályra, 684 a Ktnosön-
z6 os ztályra,. 387 pedig a Gazdas ági csopct ra esett e.

. '
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2.) Állom~ygyar~~Jt~ •.

A Könyv;tár,szerzeményezési feladatköre az 1959:.év során
nem 'V'áltozott, azonban a szerzeményezés! mu~ka aDóthitellel
emeltköl\ségvetési hitelek és a nagyobb devizakeretek folytán
megnöve~adett, illetőleg még igényesebbé vált.

A beszámolási" időszakban 17.639 kt>nyvtárl egységgel növe-
kedett könyvtári á LLományunk , ez az előző es zt.ende í, (14.•122 db)
gyar~p'odásnál 3.517 darabbal több. Ugyanez a nÖvekedés tapasz-
talható az egyetemi tan$zékl könyvtárak részére beszerzett könyv-
anyagban.isjaz 1958.ban beszerzett 1391 devizaigényes müvel szem-
ben 1959-ben 1831 müve t sze·rez.tiink be a különböző hálózati könyv-
tárak részére.

Az Egyetemi Kö~ .••'6.r könyvállomány~t tekintve .(1,050,.769 db)
az Országos Széchény1 Könyvtár után az ország második legnagyobb
'könyvtára •. Mint országos'; jellegüo, ált,alános gyitjtőkörü könyvtár •.•
ban még kell találni minden fontosabb~~ haz21megjelenésii, tudo-

ot:nány.osjellegü müvet•. Ba azonban boz z áves ssük, hogy Magyarorszá-
gon évenként többezer könyv, brosura jegyzet és. kü Lönnyomet je-
len1.k meg,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAarra a következtetésre keil jutnunk, hogy még a he.zal
müvek válogatását is körül.tekintően kell végeznUnk, hiszen könyv.•

"tárunknak- mint az Eötvös Loránd. Tudományegyetemtans aékeí, és
,intézetei há~ózat--i kö zpont.j'ának '- különös gondot kell r or-dí.t.aní.a
az Egyetementt.n1tott tárgyak kü1.földi szakkönyveinek beszerzé-. .
sé re , Emellett:; aUt6ljesség 19ényév-eltl kell. gyüjtenie a filozófia,
középkori 'és ujkorl történelem, valamint (a teljesség korlsto- .:
zott ~gé;lyével} az angl1s'ztlka, szlavisztlka és gennanisztika kö-
réből megjelent hazai BS jelentö'sebb külföldi kladványokat .•<Mind-
ebből arra a ·következt.etésrejuthatunk,· hogy egrJ-egy kön;rv ~s
foly61rat stb. beszerzését sokoldalu vizsgá16dásnak kell megelő.z-
nie. ,.A válQgatás szükségességét otámaszt ja alá az ls, hogy amig
195~-ban. 122,80 Ft vólt az egy kötetre eső beszerzéstár, "ugy?n-
.akko~ 19S9.-ben Uiyantlzért 1..57.050Ft. .••ot. volt~ kénytelenek ki-
fizetni. . .

A~nagy ár~ülönb0ze-te~ elsősolí~tln: S' ,dev1zai9ényes könyvek
és .folyóirat.ok beszerzési" illetőleg előfizetési' -ár-ának évről-
évre történő nagymér~ü emelése okozza. Feltehető, hogy 'az ilyen
könyvtári anyag további drágulásával ls s,zámolnatunk. A deviza-
igényes köny"O'ek magas besze~zés'i ára az,"év során is fo~la Lkoz-
~a.tta okön.yvtál"Unkat és arl'a törekedtünk, hogy ezen a t~ren - a
lahet5ségek határán belül;" E takarékossági elvet érvényesltsUkt-
A' foly61ratok árának emelkedését öt.· tennészettudományl folyé~.r0+;
árának évről-évre. történő változásával klvánjuk érzékeltetni:

A foly61ratoime:
195Z 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Berichte űber d.Gas2mt.e
B101ogie ..Apt.A. 920 1300 22a5 2285 2285 4345" 4894

Journal of the Chem.Soo. '345 5BO 580 580 580 1328 1660
JournB1IHGFEDCBAo t : A~mosph.and ~

Terrestr.Physlos - 2~1 261 281 261 134B 1494 18@4
Archiv tUr Mikrobiologle' 921 gIS 922 922 2045 2133
Ange~andte Chem1a· 209 278 322 384 3a4 625 639

-.
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A feltüno árváltozások és a költségvetési eloirányzat
(az 1958.évi előirányzst 449.000 Ft, az 1959.évi eloirányzat pe-
dig ~17.000 Ft volt) 'egybevetéséból azt állap1thatjuk meg, hogy
& hitelek növekedése nem követi kel16képven az árak emelkedését.
Csak az évközi póthitel (200.000 Ft) igénybevétele,és a Körwvtár
köl.tségvetésének 05-ös rovata egyéb tét'elein elért megtakaritá-
soknak' a könyv- és foly6iratbeszerzés~e forditott összege tette
lehetővél hogy ilyen mértékben (865.521.55 Ft-tal) növeljük állo-
mányunkat. " . ,','

A szerzemény! osztály vezetésében a~ ~vsorán vál~ozás
411ott be, Pajkossy György az Országos Siéchényi Könyvtárbatávo-
zottéshelyette Tóth András vette át a szerzeményezés. irányitá-
s át , Az osztályvezető s.aemé Lyóben rbe á'l.Lo t t változás lényeges zök-
kenőt.nem okozott az oszt á Ly munk áj ában , Ke dve z őbb volt a 'helyzet
ebben 'az esztendőben a munkaer ők í e sés s sempont j-ábó l, isjaz. év fo-
lyamán- hosszu idő éte. e16sz81' - az osztály 10 főlétszámma1
dolgowtt.Legfeljebb a naBl6zásban mutfltkozott-némi nehézség,
mert a más,munkah~lyre távozott egyik munkatárs helye augusztus
15 - s áept embe r 7 kö'zött betöltetlen volt~.> ' . c :

\.': ,.. O{ ••• /:.,

A s~ér'zeményezés száfuadat?i El kÖ'veÚ-é8z6k:
',' 1+ Áli.ománygyarepitás,! .-
A.) Az~ összgyerapodAs gyerapitási,módok szerint:
c ,

'1 ..

. ~' /:

19S9-ben
darab~; fórint
5.•492 : 865.521.55

,..',','1958-ban
dar-ab forln.t'

Vétel és alőfizetés 4.697 577.2~4.75
Kötelespé1d~,' ,"
..~a'jándék , kluta- .,', :;, r _

« Ó : • lás' é s os,ereco: ..J~.t,4~5~~~'Q=20~..L~.~:J.Q ~1.~1.11<, ~~!2Q~,.!,12.~,.t..~_

'" 14.122 17;639

B.}Ai öiszgya~Bpodások megoszlása
. a }.s kiadványok jellegeszerlnt

1958
7.8E17
5.369
,,280:
, 566

20
~..,., .•..~ ..~~.-,,-~

1959
11,,642
'~.273

175
L,255

294~~~..-,.

':-.' :

. ~ . ~'.

,,'

. "

"
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b)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt.7':domán;rSzakok S.zerlilt:
·.. 1~.59

. .

.1958
.oi.

O·Segédkönyvek.
1 Filozófia,
2 Vallás· IHGFEDCBA

i ; Társ?dalomt~9iományokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 Nyeivtudománynk
5 Természettudományok. .
6 Alkalmazott tudományok

,:' ,7 Müvészet
O Irodalomtu~9m~y· ,. .
.9 Ttsrj,énelJ~m~ földl'sj z:

: .

\ ~',

". o) ,nyelvek szer1nt.~
~' . . .,': , ~ l . ~. " .

" ,Magyér'
Orosz'
Német
Angol
Er ano La
Egyéb, .,

.. , ,- .

4. 542:' 5~45'3 .
'1~'59-2. 1.174:
3.247 3.976'
1.689~ 1.971
-t. 750' . . 1.982
L .802 .: . 3 083

~ ~~ __ "Cr: . " . , . . . . . r 6 . . . : ~ - ~

14~122 i1;639
;.... ~.

c ) , A pe r í od íjcák (ht'~'la'pqk,.Jolyóirat:ók s t.b , ) adá a i:

a) Az Egyetem.i Köny~tár részére járó p er í.od'Lkák közi.i,1· ·"

e1őffié'téses"alapori jfo-r
köte,l~spé.ldány ,
oserekéntJ ajándékként jár

783
354·
843

~ " " r L . r ~

'785
354

~.......§12.,"~.

'1.818 pé Ld ány. ~": .
- ..~~~,. 1~'980

'b) Az Egyetemi. Könyvtár részére járó pe r í od í.kák nyelvek sze-
rint i magos z Lása:

Magyar
-Idegen

1.980 1.818 Dé1dány

~) Emellett a hálózati (t8nszéki) könyvtárak részére 1958-ben
1.439, 1959-ben 1,529 előflzetett periodikus kisQ.v',f:úJ.,Y' ér-
kezett c1münkre.

' .....
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4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
190

2" . 53ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1
"'31

:24
1.

7S'
17
18

185
1

57
te:
1

'7
34

, .. ao
13
,~1:

; 51'" ' .. ~ ,,;~'. .
2' ,

1
222
230 . ~

5
72
'61'

.1,
,69
, 13,

,.498
o
1

298
3,.~~~...--

d) A külföldi periodikus kiadTányok fajtánként (és nem pélr
dányonként) a következő országokból járnak a~ Sg7~~mi
Könyvtár és a hálózati'könyvtárak részére~

Albánia
,Anglia
Argentina ,,'
Ausztria
Ausztrália
Belgium
Bulgár1a
cc Lumb í.a

" Csehszlovákia
Dánia
Finnország
Franc iaország
Görögország
Hol.landia
India

.. Irország
Jápán
Jugoszlávia
Kanada
Kí na

"Kuba
.Lehgyo lors zág
Mexikó
Monaoo
Német Demokratikus Köztársaság
Né~et Szövetségi Köztársaság
Norvégia '
Olaszország
Román í a

Sp,anYGlors~'ág "
Svájo ' '.

.S'Védország
'Szovjétuni6
Törökország

,Trieszt
USA
Venozuéle

~sszeseri:

o •• ;IHGFEDCBA
. ;

....

/

/,

, .



II, Ak~ltségvetési hitelek felhasználása:

a) A boszerz~s fajt'l~
Uj belf~ldt könyvbeszarzés
Antikvár belföldi beszerzés
Uj külföldi könyv beszerzésezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa

Ktsnyvtárellátótól ,,"
Egyéb külföldi könyvbeszerzés
Belföldi kurrens folyóiratok baszerzése
Egyébbelfötij1 folyóiratbeszerzés
Külföldi folyó1~atbeszerzés a Kulturátó1
Egyéb külföldi folyóiratok beszerzése
Ritkaságok :
Beszerzés ,nemzetközi cseréro

. 14.703'.10 Ft '
3.590 •••· ·ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAti

, 463,"850.80 II

11.814,25 II

4.•848.... ti

2••106.... 11

311.220. _'ft ti

714.- ti

,3,520.- u

, ' "2 095 40 \1IHGFEDCBA
~ ~ 2 : I _ • .L~..;I",·""~·.. " .o r . " ' ~

esszesen: ,

b) Afolyó1retbeszerzés adatai:
Egyetemi Könyytár
Állam- és jogtudományi ker
Bölosészettudományi kar
Tennészettudamány1 kar

t)sszesen:

Ill. A dev1zagazdálkodásról:

a) A dovi~akeretek

865.521.55 Ft

'921:.775.- Ft

1959-ben;
!oly61ratre ',könyvre' együtt
l54~OOO'140.000 294.000
91:,000 '9'3.000 184.000
3.000 " . 5 000 8 .0 0 0-.r- e...- .•. l'_ ••••~~_ '$ _ ~ ' J _ _-. . 4 .~ - - ' -G . - -Q . . ~ _ ~ •. . r _ n ._ . ; .~

Dgyatem '
Egyetemi Könyvtár
'Ma.gánrendelésekr e

~sszesen:
. ,
. ~.

238,000 486.000248.000

A devizakerateket az egyetemi tenszékekaz 1958~ban meg-
h?tározott kuLo s szerint has.aná'Lt ák fel azalábbLarányban:

~~i:é.s~:ti~~~~~~;~k!rkar_ •.•__~E1•.••0~.}'·~o__,·_..._:,
Természettudományi kar __"_~ _

Bsszesen~ 100 010'
3:'1) l.EÜ2.o1go~á§..!.

A feldQJ,gozás munkája 1959-ben 118gyjáb6l az előző évben
kialakult ke~etek között folyt • .Az egyetemi könyvtárhálózat ré-
szére központilág beszerzett és katalogizált anyag mennyisége
növekedett, sezzel együtt fokozódo.tt,s ~önyvtár e központi fel-
dolgozó munkájának népszerüsége 15. ·N("m vitás, h{)~ a hálózati
központi feldolgozásnak ez az oLs ő lépése komoly ba l.adás t. jelent
a Könyvtár hálótsti központi funkoiói kiépltésének terü1etén.
Az e munka során kéazü'Lt felvételakrol természetesen a z ot'szágos~
központi oimjegyzéknek 1s küldünk bejelentéseket,



A kata1ogizá1ó munka szrunszerü alakulásánAk
vetkezők: I

1:1958.évi: ~ 1959.évi~ 11960.éviQ1!teT]e~sponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAft.: <~-~~~t~el']es~ft~'~T'urt:erre~s~~«~,~
~,m~ny• terv~ mény l Si~és itlf terv
f; ~ ~ hi any o o!-,
~ ?, ! ban ;1. re-,: 'r-'m ...:~~.~-"~<...U~-=--:=~..n-,-~ ....,: ....,~~~~....~_...u..~~.~:- __.•~.",.:- ..•.~' _

Elso pé-ldányck_ darab~ [
száma a futószalagonh 11,517 112,100~ lÖ,04a - ~10.3

r ': :

EgyUttf,.ut6',pálddnyok~ 'l. ',<!

régi p~ldanyok' ogy- ~,
, idejű, ,rekatalóglzá.- L
1
, , .

asa " ' f
-'. . (IHGFEDCBA

t . .

Egyéb rövid ,uton.' f:
'kata1ogizált darabok~

'. ~

Folyóiratok kötet- f
száma f 7,660zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 7 ..•

933

293

Egyéb periodikák
'kötetszárna '

900~
r

,400 ~
. ~

.,

4,592 4,8001

-=~;J~§~~~.=~~~~_121. ~~4--~~~~~._.J-' __ ~"-=gQO,~~

27,465 p7,DOO~' 24,975, L - 7.5f?5,OOO

Központilagkatalo ..•.
gizá1t hálózati anya~,
első példányok i 1,617

, "

Ug,ye.~azl együtt ...
futó példányok '.

Egyetemi jegyzetek .

M1krofilmek'

Dup'l.umaakt.árba -helye'::'
zétt darabok,

77 .

222

226

~sszeSen

2,200 ~

200 "

,200 :

200 :

933'

282

4,989

5,148

2,182

4(3

172

2'54'

. :

90Q

•.•29.,5 300

-12.5 4,000

4,800

- 0 •.8 2,200

,-77.0 200

-14.0 200

..,27.0 200

," , A y.5 ol O •••OS lerriara~á~t lényegében ~fu~ösza1a~...munkán.ak
és a ,folyoira,t-reketa1ogiza18.snak, a tervezottnel Cieke1yebb, ered-
mé~yei okozták. Afutósz.alag teljesitmép.yének 10 o o-os lemara-
dását nagyobbik részében az egy-ik q1mleiró- részbeni kiesése, ki-
sabb-ikrészében a különböző átalakitási és tatarozás1 munkálatok
és az os~tá1y dolgozóinak osztályonk1vü11 munkákra a tervezett-
nél nagyobb mértékü igénybevétele okozták,
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A folyóiratkatalogizálás terén elért te1jesitm,ény tervvel
szembeni lemaradásának okazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa foly6iI'atraktárat átépitéSe és mo-
dern állványzattal való felszerelése, 111. ezeknek az eredetileg
osa~ a földs~,int~ folyóiratra,ktár e9yik t:el~re ,ter~ezet~ átala-
k1tasok-nak az eges,z földszinti raktarra va Ló kiter J~8ztese, volt.
E"za kiterjesztés elvonta az osztály folyóiratcsoportját a fel-
dolgozó munkát.ó'l, és "ezzel teljesen raegakas at.c'tponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a afolyóirat-.
anya~ generális rekatalogizálását, ami ter.mészetesen kihatott az
osztaly tervének teljesitésére is. Az apróbb negativ tételek·mö-
'gött nem áltval6ságosleinaradás: ezeknél a tételeknél a befu-
'tott'anyag menny t ségejaanadt, el a tervszámok mögött.

, "

A fenti s'tatisztikához megjegyzendő, hogy kihagytuk belő-
le a mult évi jelentésben szereplő rövid uton végzett foly6irat-
re~atalogizálás tételét.

• 7 • ~ ••

A rekatalogizálás 'mértéke a mut t évvel s zemben - e föntebb
már kifejtett okok következtében er6sen visszaesett~ ,Az év fo-
lyamán 9S2 mü 5838 kötetét rekatalogizÉtlt~k.

A he'1Yí'ajzi katal6gus'szerkesz,tése terén a terlnek meg-
felelően elvégeztük a sza~katalogusnak az alapkata16góssal való
összev'etését két szakban, s ezenkivül még az I,.félévben terven
felül elvégeztük ezt a munkát, a Gb (magyar, történeleTIl) az akban í.s,
amel::Yet,.azért vettünk már most sorra, hogy fényt deritsüDk a log-
erősebben forgalmazott szakja1nk egyikének raktári ál~at'otára.

A raktá~reviz1ó terén öt szak raktári állapotának a fel-
vételét végeztük el.

A szakozó csoport az év folyamán a korábbiaknoz képest
s~emély1 összetételében megs zí.Lárdu Lt, de személyi erositésre
továbbra' is s züks ége van, A tárgyszókatalógll,s ép í t.éae ':'az-év fo-
lyámán rendsze~esen folyt, egyenetlenség o$ak a cádulák beosz-
tásánál vol t tapasztalható. Az év végén megkezdődtek é,5 jelen .•
t ősen eLőr-eha Ladt-ek a tárgyszókatalógus-szabályzat elkés'zitésé-
nekmunkálatéi. Az uj szabályzat bevezetésétől-a :tárgyszókész1 ...
tés magasabb szinvonalra való emelését, exakt abbá téte'lét vár'jl+k.

". . ., .

, . A csoport egyik dolgozbja. az év ;tolyamán elkész Ü,'ette a
különböző nyelvü cirillbetüs szövegek átirási szabályzata1t. "

, A csopor-t munkateljesitménye az év fo1,.yamán10.732 lcl5nyv,
vála~ip~ ~in~éf?Y ~30 mikrofilm decimális jelzett.eléstárgyszó-
val vat.ó. el.Lát áss voLt , ",

4.) 91vi~JÚ2~~Ká]. ~h

. Az elmul.t, évberi a kö'zönségforgaTomBda· tai ugyanazt a tan-
"denoiá.tinutattákmint 1958-ban: a. könyvtár egyetemi jellege egy-
re inkább kifeje:ződött a hallgatók, eLőadók , t udományos kutatók,
növekvő s zámában .és könyvhasználat,ában,mig -a esupán saór-ako aáet
keres6 kölcsönzők száma osökkent.Azolvas6termi látogatot.tságot
nagy mértékben cSökkentették az 1958.159. t.elén sürün előforduló
fütési zavarok. 1959 február 20.-ától április 30,-á1g II r.óg}.köZ-
ponti fütési berendezés teljes csődj~ következtében az olvasó-
termi szolgálat a foly6iratterembe szorult, ahol a kisebb bafo-
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o) A beiratkozott olv6s6k t:ogl~lkJ;)ús aze~~'t.1-'.Ill6,g~&1.~.é': 'ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, .. ." , . ~

/

'egyetemizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhallgató
egyetemi oKtató .

, munkás
. 'tanár
iró
tudományos; kut at ó

kÖIl7TtáX'os,levé1táros
orvos'
mérnök
egyéb

195~...ban

2.105
360

430
345
165
225
195
145
140 '
380 '~~

" '~1959-~~,n :,'

" " ;2.22'7 - -.
, ,-- '359 .

448
239
'144
227

,148
105 "
133
310

"'''''<X'lQf"=e='~

.
O) Ái.'oiv!:rS6t~x:~mben ol_ve~o~t ..müvek m~g,~~rlása:.: , .. " : 'IHGFEDCBA

r • • )
<;:, szakok,szerint;

b) 'jelleg s zer1nt;

Olvas6term1anyag 54.852 32.174
,Könyvtári Jegyzet, ' 2.541 2. soa
FOlyóiratok 197 1~726
Segédkönyvt'ári anyag 772 497
Nagy"raktári anyag 2.243' 2.902
Sa j át jegy ze t ~...,g.Q.!.,gJL- .-.....:__ ~ gp-t§2.,!-~_

'.: O
1,
2
3

aK

4
5

6

~l
7
8
9.

Segé~kR_nyvek
,Filozöfis
5a11ás
.. Társadalom.,.

tudománYOk
:Marx1zmus-

lenin1zmus. ,
Nyelvt udományok ,
Texmészet ••

tudomán:(ok
MUszaki

tudományok 1.087-
Orvosi tudományok 11.490
Müvészot ' - 1.247
IroJ.alomtudomány .: 1.1.027
Történelem,
~ földrt: jz

~sszesen:

összesen-:

Összesen:

4 •.490 4.,340

'. " 5.120
" í .~. '2. 6'5~

463

.5.043'
2. ~'58,' :',

'.'. ':40Ó" ','

4'.3a'4': .:

'-, .',

-' ~.'.~

5.580

2.646
, 5,,802

6.745 B.,929
-r

, 1.066
.12'.449

868'
9.8'53':

'60.81S
~ ,

60.798
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A bel- és külfBldl könyvtárközl kölcsönz68 forgalma erő-
sen emelkedett. Az igénylő intézetek száma 1959••ben 917 vQlt
(l\:~5~-ban778), az igényelt müvek száma 1:604 (1958~ban 1585 •.~

A kölcsönző osztály· reklamác~Ós múnl;cája eredményes volt.
A külföldre távozottak könyvtartozásait s1került felszámolni.
Az éT foly'amm 3814 reklámáoiót küldtünk kt, 488 elveszett könyv
árát s1keX'li"1t behajtani, 156 késedelme~, k'ólosön~ő ellen 1nditot •..
tunk végrehaje~s1 ~1jarást.' .

5. )!-r·1!Js~..2.~~i!~~

Ebben az évben befejeiődötte. teljes metszettári anyag
rendez.ése. Ennek keretében Le l.t.árba v.ettük ~tájkép'--, t'érkép ..• és .
müszakl tervanyegot .• F51drajzl mut.ató készült a három gyüjtemény-
:ról, . valamint a' XVl. századi Br-u í.n, me t s zetanyagáról. Rendezést
nyert la könyvtári vonatkozásu fényképanyag. Megtörtént azapr6":'
nyomtatványtár lUsc. V. 4. (Tanácsköztársasági gy.üjtemény) r'ende-
zése" a jelzeteknek azOrszággyülési Könyvbár k.talógusábe való
átvezetése,' továbbá a Mi'sc.V.23 ...., 5-8 anyagá.nak ez anyag jellege
é s tárgya szerinti alcsoportokba rendezése. A kézlrattár'1 anyag
jobb h8stnálhatósága céljából az anyag ki nem nyo.mtatot.'t· ré-szé-

_rol névmutató 'cédulakatalógus készült 'é,s részle,tes feldolgozást· , .
nyert·zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa Kazlno~y Oáborhoz irt 714 levél. Befejeződött 4700 'port-

,rér61 métszet";katalógus felállitása. Meg~örtérit ez :Egyétemi '
Könyvtár 1945 utánt. valamint 1938-1944 évi ir-atanyagának rende-
zése.· ,IHGFEDCBA -Ó , : . , - ' . • •

. ,A 'r,ltká'ságtát'. ,:gyara~odása: a) kézlretók: 1. kode x ,' ~O 'egyéb '
kézirat, összesen 61 dh.b) könyvek: 4 kötetRMK (1711 elotti ..
magyar könyv)~ 7 kö t e t, MV (magyar vone t.koz ásu régi kUlföldl kö~v)~
49 kötet Rar.Hung •. (magyar könyvészeti ,ritkaság),; 5 kötet remota
erotioa, 32 kötet remote -po l.t t Lca, 27 kötet metszetes könyv, ..
126 kö.tet vetustisslma (1501-1550 között megjelent könyv), 141 db
metszet, öss~esen 391 db .•.

Saját r'észünkre m.lkrofllmet készltettUnk :21t3 köt'et könyv-
ről és 24 kötet foly6iratról, oss.zesen 269· tekeroset. Ezzel a
feldolgözQtt dlapozitiv teke_rosek az áma 176E3-ra nőt.t. Saját anya-
gunkl"ól (foly.óiratok, .kodexek , ősnyomtatTányok ése'gyéb r.ftkesá-
gók) 96 intézmény 'és II magáns zeméLy rés_z~re,összasen1894 .mikro";'
fl1mkookát kész1t.ettünk, . '.'

, 6.) !!lé!toj:j.!!6:1>.1.BJ..t~~1..ttl_~21i5.4!!..h,
, .

A nap1 ku~rens tájé~ozt~tások során az év folyamán nagyobb
terjedelmü' blb110gráflá 1összeál1:1 t ások , ts készültek. E'zekkÖ zül
jelentősebbek: az érteImfség he1.yzete ta 1torthy-korszakben,' a nem-
zetk~:lhelyzet·alak~lásán8k ésklha~ásának &lvi kérdései, a OSB~

_ládok éle~szinvonalának m~gjavltása a felszabadulás 6ts1 ateista
és valláSellenes irodalom jegyzéke,· a magyar könyvkiadás történe-o

.te 1945-1g,az~ldő pszicho16g1ai probléill-ái, e mOd~rn témészet •.'
tudcmány' hc.tása az ismeretelméletre. '.Október 8..•óta a cS03'0rt, e
telefonon kért tá'j~~oztatásokta't. külön füzetben jegyz1fe1 •

..-.
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Anyaggyüjtés folyt a következő nagyobb bibliográfiákhoz:
a) a dekadens 1rodalm:t irány,zstok irodalma, b} az egyetem és az
egyetemi könyvtár története~ Ennek keretében többek közt feldol-
goztuk a Ve s ánnepí, Ujság 26'évfolyamát,.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" .~

.~ 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanszéki könyvtáraknak'a szüksé9let szerInt,szakmai ,ta-
náosot adtunk részben az Egy~temi Könyvta<rbanJ részben a helyszi-

" nerr, Május" és jun1us hónapokban m:egtör~éntaz összes tanszéki és
intézeti kö~yvtár~eltárának ell.ez;6rzése. Két'd~l~ozón~ pa~r~nál-
ta az V.keruletl valla1ati könyvt.ár-akat ; .Fatrone.las1 szerzQde$.t
k~töttünk a székesrehérvári'megyei könyvtárral. Szentmiháiy1 Já-
nos résztvett a Szolno~ és Zala megye! kö'anüvelődési könyvtár-
hálózat felmérésében. Mátrai Lás zLó az, egyetem1

í
TóthAndl'á~,IHGFEDCBAB ,

museua í és egyházi könyv t ár-ak ,szakfelügyeletét át.t a el . '.. ". .

B.) tifo.li~.~..LJfö,Z E,q!!..~J;;,",J!.I:lJlJ{a:.

_Az ELTE,könyvt.-é.rihál.óaat ába a ké't gyakorló közép'!skoláv'el
egy:ütt 78 intézmény tartozik s A hálózat te lj es á.llománya megkö-.

zelitően kb. 600.000 kötet.'Az 1959 évi gyarapodás kb. 3O.000,kö-'
tet. ,-' , '
, ' Mint már mondot tuk az Egyetemi Könyvtár a z év, folyamán, ,
állandóan rendelkezésro állt a tanszéki könyvtál'os'oknak .é s könyv-

,tárt megbizottaknek móc;lszerteni szempontból. Esetenképt'eltenór .•
aő tevékenységet láttunk -el, elsősorban a leltározás szabális·ze ....
rüségét illetően.. '

Az év végén a szerzemény!. és tudományos osztály azon dol-
ga~ó1ból, ekik tenszéklhálózBttal kaposolatos munkát végeznek,
munkeosoportot létesitet.tünk, me Iynek feladeta lesz ate~széki,
jelentések k1értéke.lése ésa r~ndsze~es .~llenőrzö látog,ete.sok le-
bonya1itása. ' , ' , " - ' ' ',,',," , ' ,

. \ , ".

Szerzemeny1 'os,ztályunkemellett l'áltozatlanulvégzt a tan-
székekkel kapcsolatos korábbi munkálata1t: a külföldi devizakö-
teles könyvek rendelését, ,8 külföldi folyóiratok rendelését ,és
nyilvántartását, ,e könyvek és folyóiratok központt szétosztását
és ez egyetem' teljes devizakeretének nyilvántartását.
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Fe1d~lgozó osztályunk végzi El külföldi dev1zaköteleskönyM
vek Oi~élvételezés1 munkálata it.

19!i8 január 1 óta .'az ELTE részére besz~rzett' devizaköteles
könyvekről központi nyilvántartás áll rendelkezésre.

. /'

.A. könyvkötészet létszáma az 'év folyamán három- fővel" emel.
kEdett. 1959 február l • ...:ériSzlabey György!, november l~.a..én Tóth
József lfönyvkötöszakmunkások, december l.én pedig Pándy Lászlóné
restaurátor lépett a köt.é s se t köt eLékébe , A könyvkötészet' telje-
sltménye a következő ,volt:

1958~ 1959 ..

. Bőrkötés .
Félvászonkötés
Félkeménykötés'
Kartonkötés '.' .
Nagyobb javi~ások
Kisebb javitások

t!lsszt?sen:

15 db 62 db
11:37' . tr 1218 II

493 .n 318 ti

852 II 1176 ti

204 II 867 II

785 u 1313 tiIHGFEDCBA
_ - , " ~ 1 P < C 4 ~ ~ ~ " " ' ' ' ' ' : ' ' ' ' ' ' ' - ' " ~ ·M i r A I n d _ _u l~ . ' · . ' ' ' ' ~ o ; : r . · ·~ ~

3,566 db 4,954.db
. .

Ezenkivül ~gyéb vegyes ~zakmunk'ákra összesen ~4l 6r~t ~
(1958-ban 701), osztályonkivüli munkára 1.42lórát (le58-ban
512) forditottaz üzem. összes tulteljes1tménye a tervvel szemben

. munkaórákraátszmnit",a 1622 óra .•

A házon klyüli könyvköt'tetés mér-t.éke El mult évi 776 kötet":
ről·507·kötetre osökkent. Ennek oka a magániparosok foglalkozt.a-
tására.T'Onatkozó rendelkezések .szigoxtttá~a volt, Szövetkezeti mun-
kAt.,'ugyanis csak igen osekély mér t ékben sikeTÜlt igénybe vennünk.
Kü~ső köttetésre 1959-ben 19.432~-Ft-ot forditottunk.

. ,

A) A Könyvtár kiadványai: . .
a) A IIBibliográfiák az egyetemi oktatás sz ámár'a" o. SOT'.)r.

zatunk l2.!üzeteként megjelent Szentmihály1 János - Hex8ndorf
Edit •• Pálvölgy1 Endre: uAbl;ldapesti Tudományegyetem a Tanács-
köztársaság idejénU c,adatgyüjtemény. '.

b) uA budapesti Egyetem~ Könyvtár kiadványaill o. sorcz0.,.
tunkban 1959-ben ez alábbi tanulmányok jelentek meg:
'.. 1.) Domanovszky Ákos: A'könyvtári cimleiráe'irányelvei
65 e. tostületi szerző. . .

2.) Szalatnai Rezso-: KempeLen Ferl:as és az EgyetBm át, ..•
kcs1 töztet6se Nagyszombatról. Budára. '

3.) Tóth AndTás: Tenácsk6ztársaság1 aprónyomtatvány~k
ez Egyetemi Könyvtárban.' . , ' .

4.) Tóth András: AZ']!gyetemi Könyvtár Fejér György .
igazgatósága alatt. ,

. 5.) Vértesy Miklós: Könyvtári kalauz.
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B.) A Könyvtár do'tgozóinak pub l.tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkácí.ó í.,

A Könyvtár 18 dolgozójának össiese~ 77 p~blikác1ója jel~nt
meg nyomtatásban. A részletezés az 1959160.évi Egyet~m1Érte~1~~
ben fog megjelenni.

A könyvtár dolgc,zói közül ketten heti 2 napi, tizenheten
hetiponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 napi, ketten pedig heti ~ ó.rás kutatóidökedvezményben ré-
szesültek.

ll.,) KaE9 ?..Q1~2k,l egyjitJ&l~~~..L

Nemzetköz!t kapcsolata ink aze lmul t évben örvendetes fe j 10-
dést mutattak. A könyvtár dolgozói közül Mátrai László steptem-
berben a Varsóban rendezettIFLA (International Federation of
Library Assoc iations) kongress zuson, Vértesy Miklós augus ztusban
Berlinben az ősnyomtatvány-katalogizálás kérdéseivel foglalkozó
kongresszuson, Lay Bélaés'Szikszay Dénes decemberben Berlinben,
a szakkatalogizálás elméleti kérdéseivel foglalkozó értekezleten
vett részt. Ezenfelül 3 dolgozónk résztvett a KÖJlyvtárosok Szabó
Ervin Köre által rend6:Zett külföldi társas tanulmányutazásokban.
(Lay Béla Szovjetúnió, Lengyel Béla NDK, Izsépy Edit Lengyel-
ország)~ ,

Az év foly'amán könyvtárunkat a következő külföldi könyv-
tárosok, professzorok és tudományos kutatók keresték fel: Ján
Tibensky ,történetiró, § Szlovák Tudományos Akadémia Történettu-
dományi Intézetének munkat.ár-se , '- Dr. Rust berlini levéltáros -
D~. Lundaoh-Pokker osztrák közgazQász ~ Ceipková.a Csehszlovák
Oktatásügyi Minisztérium könyvtári osztá~yának h.vezetöje;, -
Josef Nádvor-n í.k, az olcmouoi egyetemi könyvtár Lga zgat ó j a, -
Alfred Wleland ~s Viola Wielandová pozsonyi' levéltárosok, - Senta
Marx,a Német Tudományos Akadémia Könyvtárának munkatársa, - Do~
rothy Galton,a londoni egyetem szláv intézetének munketársa, - '
AndIlé de la Mar, brüsszeli ujságiró - Prof. N.ca~en, a kolozsvári
tlBebes_Bolyain Egyetem t anár-e, - Wojnich Sakon í.cz, a varsói Egye-
temi Könyvtár munkat.ár sa, - Ion Cri~ana a Román Tudományos Akadé-
mia Könyvtárának h ,igazgatója. . '.. '. '

Az egyetemi oktatomunkában Szentmihályi János vett részt
"Beve set.és a könyvtárak és a bib11ográfi'ák hasaná'lat ába" o. spe-
o1álkollég1umáv~le

. .

A könyvtár dolgozó-i közül' az Országos Könyvtár'Ügyi'TanÁrt;"
a MTA Könyvtártudományi Főbizottsága, valamint ezek szakbizott-
.s ágaLnak munká ]ában a munkat ervben feltüntetett módon a köv et.ke-..
z5k vettek részt: Mátr~i Lás zLó , Domanovszky ÁkOS, Kenyeres Im:,}J-
né , ajkossy György, SZGnimihályi János. Az egyeteln.t,öl~ténetiés
levéltári szakbizottság, valamint a szakszervezeti könyvtári-bi-
sott.ság munkáj ában Tóth András vett részt. .
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Személyzeti téren az év folyamán az alábbi változás0~
voltak:

2.) Elt~v.oztak: •
Dienes Lászlóné (IX.l .•Áthelyezés az ELTE ldegennyel-

vU lektor'tusára), . ' .','
,~yimesl pál (IX.l.állami ~sztöndijBs, eg~;"etel1l1hall-

gatö}
aue.zl Lászlóné' (ix,l. általános iskolábantan'árl ki ...

nevezést ny'ert.) " ._ .
, . pajkossy György' (IX.15. ÁthelyezésIHGFEDCBAe z Országos Szé- '

ohényl Könyvtárba.) , -: . ,
Bobrovszky Ida (XII.l. az ELTE Müvészettörténeti In-

tézetének létszrunába került át.)
Sz í.mon Istvánné (l~60.,'ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.1,•• én nyugdíjba nent ; )

b.) Uj aLka'íma aé sok e .
Szlabey gy~rff;yl (11,,1. köny,!k?t~ s zakmunkás )
Zsikle Gezane (VI.IO. ~aker~tóno)
Bálint Andorné (IX.l. tudományos fomunkatárs)
Gerenosér J ánns (X.15. tud. technika i munkae r ő , r akt.á ros)
Tóth József (XI.l. könyvkötő szakmunkás)
Tarnóo Márton (XI .15. t udományo s vf őmunkat.ár-s )
Pándy Lászlóné '(XII .1. könyvkötő, restaurátor}

Á Könyvtár ál12ndóés id~szaki a1kalmazotta1nak' létszáma:

1958 1959

I. Vezetés, tttkárság.(igazgató,
helyett-es6,' titkárság, gaida- I

sági csoport, kiseg1tők

Il. Szerzemény1 osztály

Ill. Feldolgozó -osztály (d~cimálás J

c íml.e í.r ás , revízió, soks ao-,
ros ltás, könyvkötés~ét)

IV. Közönságs,zolgá1at. (kölcsön,ző,
olv~~6terem, foli6ir~ttár, ,
rektár.) .

V. Tudományos osztály (tájékoztató •.
s zc'l.gákat , ku t at.ót er em, blbliográ ..••.
flák, st~t fszt ilc~.) .

VI. ,Idegen munkahelyen dolgozók

,üres állás

9 10

10·10

.,

23 ...; 26

18 . 17

10

2

a

2

1

73 73
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Az egy főre jutó alaptizetés alakulása
1958~bsn' 1.690.- Ft
1959~ben 1.796.- FtponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•
Az ideológiai képzés során "Aktuális politikai és nemzet-

közi kérdések" eimen tartott konferenoiákon 28 dolgozónk vett
részt. Szervezett szakma i továbbképzésben doLgo zzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAó fnk közül B~lint·
Andorné, Horváth Loránt, Hexendorf Edit és .Szikszáy Dénes az'
.,OSzK Könyvtártudományi és M6dszertani Közp-ontja által rendezett
s-zakózói tanfolyamokon,vett részt; Madár ,Lajos az egyetem esti
tagozatán' könyvtár-~örténész. Benedek Emma, levelező történész,
Dezső László levelező angol tanári.képzésben vesz részt.

Az év során jó m~nkájáért 40dolgozónk részesült juta-
Lcmban , ss szesen lUlOO •.- Ft értékben •

.~.

19S5-ban 1959-ben

A 'könyvtár ktsltségvetése

Ebből a kiadások:
.az állományba tartozók bér.alap-

jára
az állományonkivüliek bér-·

alapjára .
egyéb személyi kiadásokra
állománygyarapitásra
egyéb kiadásokra /

II 1,671.017.50111.,528.167.-

kiadás összesen: 3,238.657.92 Ft 5,062.299.03 Ft

Általánosságban me gé Ll.ap Lt.hs t j uk , hogya könyvt.ár ezévi
ge zdál.kodás ában ~1s sikerült b fzt osLt enunk .E könyvtár és a gazda-
sági munka ös'szhangját: a rendelkezésre boosátott hiteleket
~endeltet~sszerüen, gazdaságosan használtuk fel. Tervszerüen tö-
rekedtünk arra. hogy a 05 rovat egyér;,téte'leln mennél nagyobb
megtakaritást érjünk el. A megtakar1tott össze~et pedig könyv-
és f.Olyó.iratbes:z;e:t'z~sreforditott,uk; 11yenforman apóth1tellel
n(t)Velt(617.000 Ft + 200.000 Ft) könyv- ~S fOly61ratbeszerzés"
el.Ölrányzaton tul 48.000 Ft-al többet I összo.sen 965.521.55 Ft-ot
használtunk fel erre a oélra.

. A~ év legjelentősebb beruházását, az uj k~zpont1 fUtés
ép1tését, fentebb már emiltettük.

A kön~tár müemlékszronba menő épületének mUvészi előosar-
~Okán8k restaurálását az év elején befejeztük. A folyóir~trektár
felujitásával 'összefüggő előkész1tő munká.latokat az Egyetem terv-
és müszaki osztályá.val együttmüködve az ősz folyamán megkezdtük.
Nam sikerült azonban ~elsősorban költségvetési fedezet hiányá-
ban - használhat6vá tenni e tájékoztató helytségben létes1tett
.gelériát, igy segédkönyvtárunk agyes rés zei még ma is nehezen
hozzáférhetőek_



1\.4 ., illzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A könyvtári állományvédelem szempontjából igen jelentősJ

hogy egyes raktárrészeink könyvállom~Dyát állom8nyba tartozó
dolgozókkal portalanithattuk~ A könyvtári szolgálat jobbátételét
oélozza az uj telefonközpontlétrehozásánek előkészitése. Mind-
ezek nagy lépéssei segitették a könyvtári munka zavartalannbbá
tételét; könyvtárunk jövője szempontjá.ból azonbE'n ezuttel is fel
kell hiv~unk a fi9yelmet a helyszükére, amelynek megoldását az
1l1etékes igazgatasi és pénzügyi szerveknek napirendre kell tüz-
nlök.

14,) 1.g§.O:,q~!t_,Et~g:L~1.9~~Jt§nqQ.Jl.~1"Y~k.

a.) Az ateista, antiklerikális és vallástörténeti könyv ...
állomány kiegé~zitésének, rendszeres gyüjtésének, valamint do-
kwnentáoiój ának meginditponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAás a , .

b.) A hálózati könyvtáraknak az eddiginél nagyobb mérték-
ben való könyvtári ellenőrzése és az év végén jelentéstétel a
Rektornak. Kivánatos lenne, ha a rektori tanáosülés még az év
első ~elében foglalkozna a hálózati könyvtárak ügyeivel.

o.) A henenként t r-ends eeres tanszéki könyvtárlátogatások
meg1nditás8j(tanszéki csoport felállitása.)
, d.) A kulturális egyezmények könyvtári vonatkozásainak,

valamint a célirányos nemzetköz1 együttmüködés egyéb formáinak
(Unesoo, IFLA, FI~ stb~) felhasználása könyvtárunk fejlesztésé-
re, a szocialista köny~·t.árügynemzetközi rangjának megismerte-
tésére.

e.) Áttérés' a tárgyszókatalógusnak a megr'etormált sza....
bályzat alapjá~ való szerkesztésére.

f.} Ujra meginditjuk régi könyvállományunknak a hálózati
katalogiz~lás miatt félbeszakadt rekatalogizálását~ _

g.) A latinnyelvü kodexeink uj nyomtatott katalógusának
megjelentetése és 'a többi kodex kiadásra való előkészitésének
megindítása.

h.) A "Budap est I Egyetemi Könyvtár k í.adv ány eí,". c",soroze...
tunkban további 3 füzet megjelenését tervezzüko '

- 1.) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárával közös gy~-
rapodási j~gyzék meginditása, esetleg ez Országos Széchényi
Könyvtár bevonásával. I '

j.} A folyóiratraktár uj állványzattal való felszerelése.
k.) A kö zöns égs zol.gá La't megjavitáse érdekében korszerü

telefonközpont és hálózat ép í t.é se, , _
1.) Feltétlenül szükséges, hogy könyvtárunk helybővitési

kérelmét ,az illetékes hatóságok vizsgálják felül,'illetve biz-
tositsák ,az elengedhetetlenül szükséges rektári helyiségeket.

m.) Feltétlenül 'szükséges elavult sokszorositási eljárá-
seink helyett gazdaságosabb és korszerübb 'eljárá s bevezetése.

, n.) A költségvetésben könyvkötés céljára engedélyezett
hitelek továbbra ls messze elmaradnak a szükséglet mögött~ Annak
ellenére~ hogy más té t eLeken elért megt.ekar tt ás okat igyekszünk
erre a celra felhasználni, elengedhetetlen a külső könyvkötte-
tésre saol.gáLó hitelek jelentős emelése is.

o , ) Vál t ozat.Lenu'L szükséges a gyulékony filmanyagnak tüz-
mentes fllmekre való átoserélése, amit a tüzrendészeti hatóság
is elrendelt. ' .

Budapest, l~H50 február hó l2(\,~,f:-n.

dr. Mátrai tászló
igazgató

--


