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TervfsLsdétc.:.ink köz ü L az cke t , emeIy ek vt e l.f e aí.t é se nem ki-
várrt a meg a Könyv t ár-on k í.vü L ú Ll.o tény.;;zók közremüködését, tul-
nyom6 ré szben ezé vb en is te lje si tettük. JI Nagy Októberi Szocia-
lista ]"orredalom 50 ·éves jubileumának tiszteletére e Lké as Lt e trbük .
a llSzovjet filozófiai müv ek magyar nye Lve n 19l7-~9óO.1I c. biblio-
gráfiát. Elkészült a neotomizmus marxist8 kritikájának, valamint
8 romantika mEgyDr .Lr-o de Lmé nak a b Lb Lí.og.r áf Lá j a is. Az HAt8izmus
és Ei vGlláskritik8 nemzetközi cikkbibliográfiája" c.sorozatunk-
b6l megtörtént az 1965 év anyagát tGrtslmazó füzet összeállitása,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8 ayomdai mllnkák elhu~ódás2 miatt megjelenése cSák 1968 február-
~ábE~nva rhat ö o IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj, Budspesti .Egy et erní, lCönyvtár Kí.adványe i." c. soro-
zat'l?,.@.kban2 füzet j8l,:;,nt meg. Résztvettünk 8 "Felsőol::totási Szak-
irodalmi TájékoztDtó" társad,~lomtudományi sorozatának összeálli-
tásabi:::n. -Je Len't.ö s er c dmé ny cjce t hozott (és fog hozni) az 3 fel.mé-'

. rés" meLy ne a során k.i ad ványe.Lnkke L é s a könyvtár három leggYE.k-
r-abb e n nE.sznilt ké;t01~gusáv.s.l sZ6mb6U rnegnyí Lvánu Ló oLvas o í, igé-
py6ke,t vizsgáltuk. Az év f o Iyarnán mí.nd en e Lőké s aü Le t et elvégez-
tü.nk tár~.Yszó-kE.t["lógusunkn8kzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAó. kö Lc sb nz ő-che Ly Lsé gbe v51\!} átköl-
töztetésere és ~ tájékoztstó s~ol~álstnuk ezzel kapcsolatben vég-
r~h~j~&nd6 kiszélesitésére: ezek az intézkedések olv8sószolgálE-
tunk utóképességét jelentős mértékben fogják növalni. Ez év szap-
tenberében s kat cLogue osztály az emé Lyz.e't í, v í saenye Lnak ke ö ceaö
slskulás8 folytán ez állvmányrevizi6 másfél év óta ellátatlan
munkaköre "ismét gez dára t[.lált. Az egy e't emi, könyvtárhá16zat álta-
lános S~;:~!~v:-&~f,iho Lyz ot e é s Gllátottsá~~k minősége viszont en-
nek ,:.Z évn ek E'. f oLy mán sao változott, ez Egyetem részéről ez év-.
bBn sam történtek lépések ezen ~ téren. Részben emiatt, részben
c':: jogsz.::.b'ályok és '~,nyc:gi j e Ll.egü Lrrt é akedé se k terén várh,-:,tó vál-
tozások mí.i. t t nem ké sa í.t et t ük el c. az z.bá Lyzc-t tervbe vett végre-
h:::.jtási ut:,sitását sem.

G~,zd~sági j6llegli ter~fGILd~t~ink t01jcsitése terén is több
eredményt kö nyv e Lhet ünk el. EhJktroozmotikus rendszerrel megaaün-.
tet~ük ~ folyóirLttári pincer~ktár fDlnedvesedését és ezután o
folyóirct,::::uyc-;got vLs sz c.kbLt ds t et tük tS~ed6ti he Iyé re , Elkészült és
jóváhr:.gyást nyert ~~Z uj rcktári férőhely é s uj munkche Ly ek nyeré-
sét szolgáló belsó épitkezések tervdokumGntációj~A A Metrimpex .
kü Lker , vállelet ut ján megrend;;;ltük könyvkötóüzernünk ré szére c
korszerü pré sar s.nycao és füzőgépet, leszálli tásc. 1968 első negyed-
é véb e n vá'rhr.t o , Az év e Lej é n megér-ke ae t t nyugr.t némc t gyártmányu
J.drémr.-géppárunk; s:-:jnálstos módon [. préselő-gépen nem hL.jtották
végre ~z ált~lunk kivánt b~tücseréket. A rek1smáci6nkrc utólsg 18-
gyártott és Q0~küldött betük és billGntyü-f~jek LZ importáló lVlet-
rimpex-cég kszen Glkűlló~t[.k, s igy, uj reklc.o.áció után, f!Z ujrc
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legyártott anyag csak decemberben jutott el hozzánk.
11 revizöri vizsgálat szóvátette mikrofilm-laboratóriumu..nk

roüködtetésének eIhuz ódáaéyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt , II rektor eLvt ér ano a irt válaszunkban
rámutattunkarra, hogy a mikrof~lm-laboratórium létrehozásával az
egy et emí. és könyvtári igényeket terveztük kielégiteni • .A felsze-
relési eszközök beszerzésére akkor tettünk lépéseket, amikor a
kiszemelt pincehelyiség átalakitását az Egyetem mliszaki osztálya
megkezdte. Feltétele~tük, hogya felszerelési eszközök beszerzé-
sének időpontjáig a he Ly í ség is használhat6 lesz. Sajnálatos mó-
don minden erőfeszi t é sünk ellenére sem alkalmas a helyiség mikuQ,'"
labor céljaira, igy már a revizori vizsgálat el~tt felmerült 8 .

célszerü és gazdaságos megoldás keresé se. Minthogy bizonyos mér-
tékü mikrofilmezési igények továbbra is fennállanak, az a megol-
dás látszik leginkább gazdaságosnak, hogy a felszerelési eszközö-
ket könyvjóváirással annak az egyetemi intézetnek engedjük át, a-
melyik megfelelő helyiség biztositásával gondoskodni tud az appa-
rátus célszerű és gazdaságos működtetéséről. Természetesen az át-
adás azzal az igénnyel történne, hogy a l~önyvtár mikrofilmezési·
szükségleteinek bízonyos részét is kielégiteni tartoznék az átve-
vő intézmény o (Szükséges e helyen megemlitenünk, hogy Egyetemün-
kön jela,nleg is müködik mikrofilm-laboratórium, 'a TTK-an.)

Munkaterületenként a i~önyvtár 1967 évi müködé sé t az alábbi
részletes adatok jellemzik:

b Könyvtár allománygyarapitási fófeladatát az alábbi munka-
területeken látta el:

I. Köz~qti könlvtári munkaterület.

A Kö~vtár állományát a tervszerü ütemben, az érvénybe lé-
vő gyüjtököri alapelvek szerint, a rendelkezésre álló anyagi ke-
retek között gyarapította,

!~~rapodá~~~nzügyi a?§!ai

a2 ]Ior?-nt~elkeret

folyóirat
könyv
póthitel

összesen

1966- 1267

450.000. - :F't
565.000 •., }t,tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

195,,000.- :F't

4-'50.000
565.000

1,210.000.- Ft

folyóir5t
ko nyv '

összesen

399.243 Ft 10,f. 453.815 Ft 90 f.
--29~939 Ft 50 f. 76~512~iO f,

9~3.182 ,Pt 60 f , 1,221.328F't.
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1966

220.000
228.002

1967

250.000 dft.
254-.232 dft.

kGr0t
f ~lha sználás

b kGr~t ~Qllépését a más intézményGkné1 j~12ntkGzett marad-
vány t0ttezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALerie t ővé-,

~Az_ö88zgyar~~odás forintértéke

Vét",l ut j an ]'t.
Egyéb módon Ft.

Össz0s0n

, 993.182.60
.-280.1)3.40
1,373.,916.-

1,22].•328 Ft.-
421.559.Ft.80 f.

1,642.887 Ft.80 f.

/

B) 11 ~FéiEOdás-.1étG1es adatai (kötetben~

.§lL!? gyarapod.ás mó.dja sZ0ri,nt:

vétu1~ előfizetés 6.42+ 5.975
kötd1dspéldány, ajándék ~~~0~.~4~7~2 ~8~.~5~7~8_

összgyarapodás 16.897 14.553

b 2 a kiadvá~9.Jc j81l.::-g.§.....szSn!int:

könyv
periodikQm
apró nyomtatvány
egyéb (film, kézirat)

10,.498
4-.2"34

665zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
---l-.500

16.897 14.553

9.196
3.48'2

367
1.508

ö sSZ<.:. Stm,

O· S<.:gádkönyv(Jk
1 li'ilozófia
2 AtGizmus,va1lástudomány
3 Társadalomtudományok
lj: Hyelvtudomány'
5 T~rmész~ttudományók
6 Alkalmazott tudományok
7 Mdvész~t~k '
8 IrvdalomtQdomány
9 Történ~12m,fö1drajz

ÖSSZ~S8n

1.111
1.769
1.179
4.142

519
, -749

'1.~~i6
2.997
2.669

1.220
1.200

565
4.446

482
806
502

1.235
1.940
2.157

, (

16,897 14.553

\

, ,



magyar
or<ysz
német
angol
fran~ia
egyéb

összesenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

19B6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.113 .
944

3.013
1.(-95
1..663
3.009

1967

6.191
875

2.204
1.3?5
1.085
2.811)

- 4 -

16.897 1.4.553

\~ -.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~-~~~

'csökkenás ~8elejtezés)

~_Ö~~zallo~j~ az év_végéq

588

.bJ.65.887 1.1~9!~52

Q.LA nemz,etközi kiadvánlc~~a..i§.!

.§l_a--2.,s~E~társ5kzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAadatai:

ország
intézmény

El_JL.9_~?_!:~J:.i...an;Y5&...E1~!ln~isége~s. értéke. tC 1967 .)

Szocialista Tőkés
országok Együtt

38
127

44
137

darabszám
]j1t becsérték

597
22~712

1.049 1616
39.649 62,361

dbrabszám
:B'tbe csérték

910
35.312

1.~45 2.555
68.992 104.234

~) ~z 19.67 évi ~e~vszá~ok teljesitése.

Tervszám Tényszám

1) ~eltarozás a helyszámos nap- \
lókban 15.000

3
2) Allománycsökkenés 1.000
) Külföldi' rendelések

a) könyv-rendelólapokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI 1.800
b) periodikuo rendelblapok 1.000

45)Beérkezett periodikum (db) 25.000
) Nerr.z e-t kö a í. csere

kiküldött (db) 2.500
érkezett (db) 2.500

14.553
588

1.538
695

24.059

1.61!=i
, 2.555

11 számlavisszavezetés munkálatai elenyésző kis hányad kivéte-
lével a kur r-ez;s ar..yagg51kap osoLa't ban f'o Iy't ak ;
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II) Eg~etemi_~9nyvtárhálp~ati mQnka.

(Ld. külön llHálózati központi munka"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc. alatt.)

1.+1) psszegyetemi !!!.,Qnkaterület!

11 azeryxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaemé ny í, osztály feladata volt- (az 1967. devizaév végéig,
azaz jQlius hó végéig) a vidéki tQdomány~gJetemek' és a tanárképző
főiskolák, valamint Ei budapesti GYógypedagó9iai Tanárképz.ő Főisko-
la devizakeretének nyilvántartása, a rendelesek formai ellenőrzése
és továbbitása~ A devizarend változása következtében ez a feladat-
kör megszünt( mivel az osztálynak nem áll módjában az illető intéz-
mények forintkeretének ellenőrzése. Az -1968. évi rendelések kikül-
dése terén az osztály már nem müködött közre. .

a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA nyilvántartott devizakeret
adatai (dft-ban)

keret
felhasználás
megtakaritás, tQllépés

'b) Továbbitott rendelések

515.098
51r.7~·9,
- 3.349

584.000
572.917
-11.083

.tervszám
tény szám

:3.500
3.419

3.500
1.795

~,!-_;f'LJJJ) QLG OZÁIh.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az osztály tervét nemcsak a legapróbb részletig ~G1jesitette,
de emlitésreméltó mértékben tQl is teljesitette. Ez egyrészt a fel-
dolgozott anyag számadatainak az elő.irányzottnál némileg kedvezőbb
elakQlásában mQtqtkozott meg, még in~ább azonban abbán, hogy a kü-
szöbön á~ló közönségszolgálati refor$ előkészitéséhez az osztály .
számottevő segitséget nyu j t ott a ezakoaö csoportnak. J.z em Lí,tett re-
=orm Blapvető intézked€sét - a tárgyszókatalógusnak a nagyközönség
~endelkezésére bocsátását - Qgyanis a katalógus választólapokkal va-
_6 ellátásának és indexe elkész1tésének kellett megelőznie. A két '
=eladatot osztályQnk végezte el; a sz.akozó csoportot csak az irányi-
4ás és ellenőrzés mQnkája terhelte.

Személyzeti vonalon számottevő esemény, hogy szeptemberben az
sztály létszámánók a két év előtti szinvonaira való visszaemelésé-

7el az állományrevizió másfél év óta elláta~lan rnQnkaköre ismét gaz-
:.ára talált. Az azóta eltelt 4 hónap alatt' a Gd (niüvészettörténet,
~~cheológiá) szak h~lyrmjzi katalógQsának az alapkatalógussal va16
6jbevetés8 már b~ is fcjezödött.
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IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2z év folY!3.?1ánelvégzett munka részletezett adatai:

1967 évi
tervszámok

1967 évi
tényszámok

Kü~önbözetyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I o-ban.

Első példányok darabszáma a .
futószalagon 12.200

Együttfutó példányok, régi pél-
dányok egyid8jü rekatalogizálása 1,,000

Egyéb rövid ·uton katalogizált
dar8bok

Folyóir8tok kötetszáma
Egyéb periodikumok köt0tszáma
Xözponti1ag kat2logizált hálózati

anyag, 01s6 példányok
Ugyanaz, együt t t'u'tó pé ld ányok
Egyet.:;;mij~gyzetc;k
Iliikrofilmek
TIuplumraktárba halY0zett darabok

Ami még sohas0m fordult elő, valamennyi feldolgozási kategó-
riában - az egyedüli mikrofilmek kivételé\pel - talteljesitmény mu-
tatkozott. Ez persze csak véletlen, hiszdn e kat~góriák zömében a
feldolgozásra kerülő anyag menny í ségé nek alakulása részben egészen
ese.tLeg es, részben külső körülményektől függ, s igya talj<:Jsitmény
alakulása teljbsen független az osztály igyekezetétől.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA végösszeg
erős megugrása élsősorban annak a kQvetk8zménye, hogya daplumrak-
tárba került anyag mi3nnyisége nagyon.m.::ghI;lladtaaz el6irányzatot,
különösen 8 fólyciiratok vonatkozásában. Mí.utén a duplumfeldclgozás
kevéssé munke í.gé ny es, a végö sszeg a réális he lyzetnél sokkal ked-
vezőbb szinben tüntGti fel az osztály telj esitményét, és a tul:",
teljesités mértékét • .A tulteljesités legnagyobb sulyu tét~;lBi a
folyóir8tfeldolgozás 21.6o!c-os többleteredménye és a hálózati a-
nyag váratlan ~iugrása" ,Az utóbbinál több évi ál18nd6 visszaesés
után, közel 50 lo-os emelkedés mutatkozik a mult évi tényszámmal
szemben, Miután a keretek alakulásában nem köVetkezett be javulás,
ez ~z emelkedés is eS6tleges: részben b szállit6 vállalatnak, 8
KUlturának, az uj gazdasági mechanizmus okozta megélénkült rekla-
máci6s tevék~nységére, részben pedig arra vezethető vi.ssza, hogy
véletlenül - az általánGB könyvtr-amelkedés ellenére - átlagosan
olosóbb könyve k kerültek behoz e'toLra mint tavaly és a megelőző esz-'
tendőkben"

300
5.600
4.500

12.261

1.056

379
6.811
4.641

+ 0.5

+ 5 ,.6

+ 26zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA03

+21~6
+: ;:-,1

1.200
, 50
200
50

600

-+56&7
1"26.0
+29~5

- 100.0
+1007,8

1.881
63

259

6~647

25.700 33.998 ot- 32.3

Egyébként, éppen ugy mint az elmult években, az idén is va-
lamennyi feldolgozási kategóriában - az egyes müveknél, periodiku-
~okn~l, foly6iratoknál és az intézeti anyagnál egyaránt - torlódás
nélkül ker ü),t feldolgozásra az u.j anyag, ami azt mut at fa , hogy az
osztály nagysága, kapacitása, az_egyes feldolgozási fázisok munka-
crő-e11átottsága továbbra is hclYGsen méretezett.:;k..Ebber:'az évben
Ls fenntartottuk szt az 1949-i reformnak kös aönhe'tö eredményt,
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hogy könY7tárunknak ömlGsztett kön.yvanyaga egyáltalában nincsóno

A szakozó csopcrt·11.023 könyv.szakozását, 140080 decimális-
és 10 ~710 tá,rgyszókartJn béosztását végezte el" J,. személyi létszám
csökkenése ellenére sikerültzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB folY8matos könyvellátását biztosi-
tani, sőt a k8talógus8z8rk0sztési munkák terén jelentős eredménye-
ket e Lér nf., Elkészült a tár9Yszókat51ógus t~ljes indexe, a kataJ,ó-
guaoaz t á Ll.y a), és a köny·7köteE.l~ettel együt tmüködve megtörtént a

'tárgys~6ka~alógus válaszlapozása illetve lovasolása.

3" OLV.ASÓSZ01GÁ~",

h~ olvas6- és tájékoztató-szolgálat terén az év legjelentő-
sebb eredménye, h',gy mí.nd en előkésztp.etet megtettlink arra, hogy
"1árgy.í3zó-k5talógusunkat a jövő év első nep ja í.b an átköltöztessük 8Z

emeleti hivatali hc:lyiségekból a kölosönző földszinti helyiségébe:
a kEitalógust uj 1 . jobban tagolt .választ6-lap-rendszerrel láttukzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe1.;
elkészitettük teljes indexét és egyuttal ann8k az előfeltételEit
is megteremtettük, hogy 8 köl']sönző helyiségében a tárgyszó-kata-
lógus mellett, uj tájékoztc::tó állomást állithassunk felG Tekintet-
tel 2. tárgyszókatalógus könnyen kez eLhe tő fe lépi té sére ~ 'e küszöbön
á12 ..6 intézkedések Lé ny ege s lépést f ognak jelenteni olvusó- és tá-
jék0ztató-sz0lgálatu.."l1',: hatékot1.yabbá tétele és demokr et Lz é Láaa irá-

~, 'nya !."\ an e .

\

K.ölcsönzés~. forgalmunk az 1/)66 é v í.hez ví sacny í.tv a némileg
caökkerrt , (196(G-'tJan 50 ~820 kölcsönző é s 104.,486 kölcsö ns öfrt könyvzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj

1967-ben 49,,726 kö Lcsönz ő és 100.,890 könyv , ) Az emlitett ad asokban
nem szerepel az elenak 5. könyveknek D száma, me Lyeke't a kö}.csönzők
kértek, de va LorruIy ea okból nem kölcsönöztek ká., Ezek:.Bzlima 1967-
can. 9 ..0gO. A kölcsönzési részlogben eoben az évben is vezettünk
IIki van eagnap Lot " é s e z é.L tol lehetövé tettük, hogy. bZ egy:8temi hall-
g~tók me~~elelő számban hozzájussana~ o tanulmányuikhcz szükség~s
uj könyvt.okheze A nyomásztó róktárihelyhiány mistt az év folyamán
nsgY8ránya átköltöztetést kellett végrehajtGnunk, az ujonnsn erke-
zó könyv<)r<'y"sgférőhelyének b fz t os í, táSE. érdekében; . .

.A foly-Sirotrsktár t8bb év« huz ó dó pr ob Lémá j u ebben az évben
megoldódctt. Az úlugsori pinaerúktárak nedvességének me~szüntetése
után. megke adő dhe t et t f.lZ Ö sszezsufol t" ideiglenes e Lhe-Lyez é sü anyag
visszaszállitása és átrendezése •. Az átrendezés egyuttol az egész
állomány 'könnyebl:'.l P~ av~rsabb hc;zzáférhetőségét is,' jelenti ami nagy ..
mé r t ékb 1'" '. '. "1 bb kO 1 ·°1' 'Pte e en e O"::'2~·i.':':,. .:»: ~_.. :::.'03.:' gyorsa ~8Z0. ga a.sa "

Az o.Ive.s.öt eremben. ebbe nYz v é vfe n is tov6bb javult az o.Lvc--
ac t t köriyvck G:.rtány8: érezhetően csökkent az or vos í, könyvek forgul-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
mL, viszont megnövé-kedett 8 filozófioitárgyu m~vek iránti érdek-
lŐdés, cmi egyb~n GZ ideológiai és politikai okt6tás szinvO~8lán8k
űz E:mcLkedé Gát is rnu tc.:t j o o Orvend et as tény L.Z í.é , hogy 'sek év1. si.,.
ke r't e Len kisérlet t:'~ ,in idén. végre sikerült :- 'e: kur-r e ns tankönYVek
megfelelő sz árnb an.• v: '; '.i..ó "!'Jü~tositásávc:;.l. - megszi.intethi 6. reggeli
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sorbBná11ást [.ví.zsgcí.döaaakokban , Allományunknak az év közben je-
lentkező h í.únyo se ágt.Lt - kü Iö nö sen & szótárak vonütkozásábcn - c:
szerzeményí osztállYD1 kis1úkitott'közvetlen kapcsolat révén rövid
idő ~lctt m>3gszüntettWc;j:.nyári zárvct&rtás ideje bL:itt ez olvf..Só-
t erem dolgozói elvégezték az e15V1J.ltj egyzetanyag kisele jtezéeét"

/

A forgé:lom osszefoglc1ó 8dot.9ll

1966-b2n
látogútó k~tet

1967-ben
1átogútó kötet

Olv~sóterem 58&950 96,417 53 ..357 84.609
=--'. i:ölcsönzés 50.820' 104,,486 49.726 100.890

J!1 olyóir[.tolvcsó 9.241 16.128 13.842 20.150
Tsnári kutc.t6 2.878 13.617 2.593 12.103

,

........---
Összesen 121.889 230,648 119.518 217 .•752

A beirctkozo~~vasók foglalkozás szerinti megoszláso:

Egyetemi hellogtó
:·"':::'y'etemiokt&tó
Munkás
Tudományos kutató
Tanár
Kö nyvt ár-os , levéltáros
Ir6

-' Mérnök
Orvos
Egyéb

4.788 4.458
454 477
392 375
240 243
1?2 210
180 171
144 144
132 101
103 100__--1J~ ~20~1 _

6.840 _ 6.480Összesen

ELTE Bö Lc aé azkar-
ELTE TTK
ELTE ÁJK
Orvost anha LLgrrt ö

Müszc:..;kiugy~h~
Közgc.zdcséÍgiegy.h.
1.grár egy "h•.
Pő í.ako Le í, h ,

2~032 1.971
1.406 1.220

504 487
384 354
292 . 230
64 101
12 20

____ ~9~4 ~~_7~5 _

4.758 4~458ÖSGZeSl;n
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8) SZGkok Ezarint

o Segédkönyvek
1 Filozófi2 /
2 VGllástörténet,cte~zmus
3 Társt....dclomtudományok

3K M~rxizmus-leninizmus
.. Ir Nyelvtudományok

5 Természettudományok
~ Müsz~ki tudományok

61 Orvostudomány
7 Müvészet
8 Lr o dr.Lonrt udomány
9 Történelem, földrsjz

Ö se zesen:

b) jellege szerint

01vcsótermi snyog
lCönyvtári jegyzet
Segédkönyvtári Dnyug
Hc.gyrc1ktéiri[;ny8gzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sc: ját könyv

Ö2sz·..:;sen:

Egyetemi hc.llgstó
Dolgozó /
Egyéb

Ö[SZ0sen:

19&6-bon 1~67-ben

7.943
3.860

141
7.812
7.611
9.665
21b261
3.918

11.670
1.361

15.804
5.371

6.062
4.039
.134

7~266
6.688
8.016
21.269
3.120
9.664 .
1.259

13.363
3 .•'129

96,417 . 84·.609

64·.521
1.~46

/~8
2.308

27..599

52',115
2.,098
. 51

1.970
28.375

96.417 84.609

54 �. 799
3.808

343

50.124
2.883

350

S13.950 53.357

Kölcsönzési s701gálotunk különleges ágo 8 könyvtárközi köl-
caönz é e e e nnek forgc:lmi cdLitoi ez a Lább í.akr

Igénylő könyvtár~k szám:::: 2,070 2.078
I ---~...:'~..,..-,kötetek számG 2'.998 2.%4ccrly~:rt:..,~'

Elküldö ~t kötetek " 1'.456: 1,,497az am.;
lCielégitet len ké:a;éG 1,,542- 1.467

~~
Külföldről kGptunk 221 222
:BeLf'ö Ldz-ő 1 kc.ptunk

,
128 98zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ÖsszeEen: 3.49 320

~~
Külföldre kü.Ldt ünk 116 .194
Belföldre küldtünk 1.3LtL 1 303

Össz6:::en: 1•.456 1.497
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Könyvtárközi kölcsönző szolgálctunk ~gyrés3t Q tud0mányos
kutatók mUnkáját, másrészt ű levelezé hallgatók tsnulmáRyoit egyre
=ok~zottc:bb mértékben segiti elő •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.1-. ~ZIRAT- ts RI-TKJ.S.ÁGTÁR.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Á kézir[;;ttársz elmult esztendőben ez átl!Jgesnál jóval több -
számszerint 656 - egységgel gyélrDp.odott.Ezek közül ki kell emelni
?rohászkE::LGjos, Dékány István, fiIendölTibor és Miklós Ödön hagyu-
tékEtit• .Az első három e~etemünk i}e:nárűvolt, hagyc.tékukban egyote-
Ki előadásciknGk és egyeb, negyebb részben nem publikált tanulmá-
nyuik.~.:JckézirDtai tol6,lhatók. Miklós Ödön [1 hc Ll.end í.aí, o~et-6meken
kut att a sz ott végzett mr.gy ar hallget6k eny agá't é s hagy atéka t~ljes
egészében ilyen jellegü levéltári adatok másol~taiból áll. Az össz-
gyarapodás 656 tétele közül 3:90 egyetemi és TMB diEsz~rtáci6.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i1Z uj anyag feldolgozásán kivUI megtörtént az J.B (egyháztör- .
éneti) ~Bek rekatalogizálása is (259. karton.)

h ritka köqyvck gyüjtéménye 64 kötcttel gyarapodott. Számsze-
rü meg~szlás: ő'sny'!mtatvány''1, régi me~yar könyv 9, vetustissima
(1501-l550,között megjelent mü) 9, MV (magyar vonatkozásu régi klil-
f-Ö1.dimü) 2, metszetszoba (értékesebb, ritkább külföldi müvek) 22,
párttörténet 6, Ror .•Hung. (ritka m8gyer kiadúsok) ~O, remota poli-
ica 3, remets eroticD 2 mü.' Közülük a legértékesebb két Temesvári

?elbá:rt kiadás (Szabó K. III.223 és 229.),. mélyek ;;;sakegy-egy pél-
ányban ismeretesek és lelőhelyük is külföldön van.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l: . metszGtg;y:ü,itemény725 darabbal gy ar-apodo.t t ,
,

.Amikrcfilmeztetés saját laborat6rium hiánya miatt minimális
'701t, az állományvédef"mi film8ztetés szünete1.t. :Kutatók, intézmények
~észére 29 alkalommal kb. 1300 kocka mikrofilmet készittettünk a
~~..szaki Eg,:;e+em Könyvtárának laboratóriumáb an ,

~T.Á.JÉKOZTj~T~ ÉS BIBLIOGRÁ.F'IAIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASZOLGA1J~T.

-lz olvas6k tájékoztatása, 2 katalógushasználattal kapcsola-
-os tanácssdás, felügyelet, a könyvtárközi kölcsönzés részére ű

":elzeiJekkikeresése, valamint uj szerzeményekból tár16k készi té se
c"ban az évben is rendszeresen folyt.

Vizsgálato.t folytattunk a Könyvtár három leggyskrabban hasz-
~ált katalógusával szemben megnyilvánuln olvas6i igények felmérésé-
~e. L vizsgálat eredményeként megállapitottak, hogy kata16gus8ink
":-lenlegi felépitése általáb8n kielégiti az igényeket. li tárgysz6-
..:sté:lógushasználstát könnyebbé tenné a "lásd" és a fllásd még" u-
-~16k bókezübb slkalmazás8; ez a munka már megkezdődött. EZ igény-
=elmérés eredményeit egy tanulmány keretében Evkönyvünk 4.köteté-
~2n részletesen ismertetjük,. ,
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Felmérést végeztlink továbbá ez elmult évben EZ r.teizmus és
vclláskritikD nemzetközi cikkbibliográfiájának,használhatósága te-
kintetében is .•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMí.nd azo n haz aí, ihtézményeknek, melyek r-endaz er-eaen
kDpják El fliz8teket, kérdőiveket klildtJinkki, e ezekben érdeklódtlink,
hogy hogy.sn é8 mire hGsználják felzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú kiadványt, megfele16nek tart-
ják-e sZGkbeosztáeát stb. ). kérdőívek negyedrészét kaptuk cSDk visz-
sza; é.: megkérdezGttek [:bLbLí.ogr áf'Le felépitésében semmi lányege-
eebb változtE.táEt nem tartottDk szükségesnek.

E f eLmé r é aek mellett állc,nd6an figyelemmel kisértük az egyete-
men folyó oktot6munkú i9ényeit, nagyobb hibliográfiáinkat [! bölcEé-
8zettudományi kor tanszekeinek igényei szerint ál1itottuk össze ás
ltéréseikre több kí.sebo , sokszorositásra nem kerliló irodalomjegyzé-
ket állítottunk öeszes '

Lz év folyamán a kövé t ke aő nagyobb bib).iográfiák ké.az ü l,tek
el:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'2) J.z atoí.amue és vaLl.áekr í, tikG nemzetközi cikkhib1.iagráfiá-
je•.6"flizet. 1965. li nyomdc:i munkák elhuzódást: mi8tt sokezoroeitá-

'.' SD csak 1968 j8nnárjában fog beféjeződrri.

b) A romDntiks mGgyor irodalmának bibliográ$iája.(Megje1ent
1967 sZ8ptemberében.)

c) "Szovj~t fi10zófiDi müve k magyar nyelven (1917-1968)."
~ Irc-gyOktóberi Szocic:1ist8 Forrc.dalom 50.éves évfordu1ójs 81kű1-
mából öesz€állitvD.

d) j~ neot orní.smus marx í.a t a kritikájánok bib1iográfiáj8. (Ez
és DC. porrtban felsorolt bibliográfiL: D Míív .Min. "Tájékozté~tó"
cimli ki~dványábon fog m8gjelenni, mindkettő kézir8t8. le~dvo 1967-
ben~) .

e) R':;sztvettlinkt: "}\;lsőoktctási Szc:kirodo1iriiTájékozt2tó"
társcddlomtudományi sorozotánsk összeállitásábán.

Könyvtárunk 1965 novemb.;::rébenátodtEi sz Egyetem bö1csészet-
tr,dományi kar-ának meg j eLerrtet é e céljából [;könyvtárismertetó flizet
kézir8tát, melynek segits~géve~ 8 ho11gctók, e1s6sorbsn EZ e1sőéve-
sek :'::Teg szük sé ge sebb könyvtári c.Lcpí.smer-et cket szerezhetik mag.
~rs z Egyetem 1966 szeptemb6rére tervezte megj eLerrtetié sét, de ez 1967
égéig sem történt meg. .

6. t4.Jj~~ÁTJ~__KQZPONTI MUlOO~.

Könyvtárligyi jogszsbálycink értelmében E Könvvtár DZ Egyetem
-=önyvtári há1ózé.-ltánckközpont ja. J.z e felodütkörből az ár'mazö munká-
_~tokct részben s szerze~én~i osztál~ (könyvek é8 fo1yóirstok be-
~zerzése ill. részleges nyilvántcrtásű), részben G feldolgozó iDSZ-

-ál.)~(dE;Viz.::kötéleskönyvr.ny ag cimfelvétele, t: cimfelvéte1ek sok-
szorositáso, c központi k2tológus vezetése), részbenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL személyileg

1,
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~ szer'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeméay í. osztályhoz tertoz6 há1óZ8ti ügyintéző látja el.

Az egyetemi könyvtárhálóz8t általános szervezeti helyzete és
cllátottságánok minősége úZ év folyamán nem változott. Lz Egyetem
~észéről ezévben sem történte~ lépések ezen 3 téren. Éppen ezért
zez demé nye aé seí.nlckeL nem jelentkeztünk, [;módszertsni ellenőrzést
:::feltétlenül szükségesre redukáltuk ...A hálózc.ti kGnyvtári szerve-
zeti szabályzat tervezett végrehGjtási utositását részben fenti 0-

:"ok1' részben 8 jogGzf:bályok és any ag í, jel1egü' intézkedések terén
-{árhstó va Lt oz é sok. mictt nem készitettük el. Ezt <:. munká t egYtÜó-
~e nem vesszW~ fel tervünkbe~

19611966

(
, . ,

Dft keret clcpkeret1 emeles, cel-
keret megán és duplum.)

_5i.\::Lhc s z né Lá s
499.000
409.667zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

446.001)

467.833

Könyv-rl::;ndelő18pok
Eo lyóirGt-rend e161Dpok

..Ql 1trkt:::zett,c,n;zpéU

X:öny~ (kötet)
Pcriodikum (db)

1.063
1.530

,1'.339
1..668

1.350
18.295

2.185
17.472

I

I

»L.j!.?Ji.ó}~~__~xI_i.ci'-\r"G~oI0 e ~jc s~ té se ?.
l _ - ..' _~.

TényszámTe;;'7rszám.'
lL)q~üldq~2_'i_~9~ések ;

Könyv (rendelő1cpok) .
Pcriodikum (rendelő18pok)

.gLJ:df..~~"~~_~~.C!1YfEL

. Könyv (kötet)
Periodik1:'l.m(db)

'.d..L E1Ji:.nőr~9__1AY2g9.tQ.g :

1.150
1, ~~OO

2.185
17.4·72

128

1.500
'18.000

100
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7. .A1l.JOIvIidfYVÉDELEM•

.úköny~kötészet teljesitménye az G1mult évben s következő
7olt:

~~rkötés
7ásznüs kötésc;k

Ujságméret
'Fo 1yóirGtméret
Könyvméret

.: é lkeményköté aek
~rtonkötések

<:gyobb javitások
:::.isebb jüvi tások
_-c styxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGur á lá sok
=onzerválások
-:egy~8 szc:.kmunkú
~gyéb munka

1966 évi 1967 évi 1967 ávi
tényszárnok tervszámok tényszámok

33 db. 60 db. 24 db.

22 db ~ 10 db. 57 db.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
25B db. 130 db. 262 db ..
757 db • 600 db. 718 db ~

52 db ~ 300 db'.
778 db. 900 db'. 804 db.
250 db •. 250 db. 160 db,

2.653 db'. 2.500 db'. 2,752 db.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
44 db. 60 db. 25 db;

, 804 db. 1.200 db. 1.586 db.
1 .•031 óra 60Ó 6ra 1.132 óra

615 órs 300 árú 451 óra

5.661'db. 6.010 db. 6.388 db.

1.646 óra 900 6rc. 1,583 órs.

Eszes d8rsbszám:

sszt)S órcszám:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J, házon kivül köttetett könyvck sz éma 4. 230 f'é Lvé az onkb t e t :
+o Lt , ... ebből 2',918 folyóirot -, vogyis csaknem elérte 8 mult évi
5zintet (4.581). Ez ez eredmény, bár nem kedvezőtlen,' mégis némi
:t;m&radást jel~nt c tervvel (48600 db,) szemben.

8 •. ü XÖNYVT.ARÉS ú DOLGOZÓK l')UBLlKÁCIÓI,

AJ. j\, ~Qgyvtár kiodványci:

1.z ct e Lzmus és vc.lláskri tiks nemzetközi cikkbib1iográ-'
fiájc.. V" 1964. Bp", 1967, Főv.NyomdéipEri V.' 1+0 pr.

II.!:. budnpesti Egyetemi Könyvtár k.í.adványa.í," c. s or oz a+unk ...
b an e "

28,sz, Déri llik1ósné ~ Pelle József: ~Z egzisztencis1izmw
~2rxistD kritikájának bib1io&ráfiájo. Bp., 1967,
Fe1sőoktotási Jegyzetellátó. 25 p.

29 <- sz, Déri Mik1ósné:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI: r omarrt í.kc magy ar irodo1mánok
b í.b Lí.ogr-áf í.á j a , Bp., 1,967, Főv.Nyomdoipcri V.
31 P. (M[:gycr-frcncia SZÖVeg f r anc í.a cimfordi tá-
sokkal~) , ,
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B) L!,..Könyvtár dolgoz6inG.k publikáci6i.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J~ Könyvtár 15 do Lgoz ö jának összesen 73 könyve. tEonulmányü és
:!'ccénzi6js jelent meg 3Z év folyGmán .• Részletes,felsorolásuk 5Z

967-68. évi Egy~temi Brtesit6ben fog megjelenni •

.Q..~_:::önyvtár dolg9zóinak kutLtómunkája.,

1. dolgozók közül 18-&n részesültek heti 8 óre kutat6iélő' ked-
~ezményben e: Vbl~.mcnn'yiük munké j a megfelelő. Néhánye.n kutatási ter-
liket külső - kiGd6vallGlatt6l v~gy k~t5tóintézettól kapott - uj

=egbizás mistt részben megváltozt8tták.

Lz a Lább í.ak részesültek kutctóid6kedvezményben: (nevük ut án
zárójelben kut.sltási· témáik vannak f e Lnünt et ve , ) . .

néri Mi.k16sné. (l1Z igén;yklltotás módszertan::;; - ketblógush8sz-
!!áléiti-igénykllt~t&sok - ke t c Lögu she.az né Le't 8Z Egyetemi h:önyvtárb[.n.)

dr.n~Q2~l .AkoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1, leiró kctGlogizálás elméleti kérdé-
sei.)

dr .Donáth Rt;gim:. {Kr í.az tLna királynő - J, XVIII. az áaad í. oo;;n-
zurL törWnete.)

Engel Pál (Sz[.l[~din aau Lt án élete - 1. magye r világi ncgyb í.r-.
-ok nwgoszlásd L. ~(V. sz é s edb e.n, )

Hermann ZSllzsEnnc (CesL.re Borgia - Huns De r nachwe.m könyvei
-öZrött:----

Horváth Lóránt (A m0gyLrországi g~rmcnis~tikLi irod61om
_~bliografiuj2 - Cikkek német irókról é. VilágirodL.lmi Lexikon SZ&-
=.ár.s.. )

dr.Hölvényi György (]'ábry ZoLt án munkásságEinek bibliográfiá-
-Eo - 'v{Lgner Károly történetirói munká s aágc , )

droIzsé.l1[ Edit (Tb runy í. Uihály vár-ad í, kap Lt ány é Let e i )

QE...,)Ct;!1fcr...:s19nes O/IL,gyer é Let r c jz í, Lcx í.ko n szerkesztése.)

•
dr .Zersszté~i JÓZSGf (lvkgysr apor-t b í.b Lí.ogr-áf'Le. SZerk~szté-

"=c - liz ókori es úJkori olimpici jb.tékok k í.a Laku Lé st; , f e j Lö dé ee é e
- · rtán~te.)

1;áng JÓZSGf (.hdy Lndr e pub Lí.c í.az t Lka í, munk<issLgc.)

]J::'l Bé1.:;. (i. német Lí.r e mcgysr nye 1vü ::..ntológibj ának sz er-ke sz-
-&88 - i. Világirodc lmi Lex í.kon ré szére sz ck Lekt or-a Lés é S oí.kkek irá-

"= )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA--zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. .,
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, Pilvölg;yi En dr e (.hZ Egye t eyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArní, h:önyvtár' régi kct[.lógus~i -
t1l~önjvckzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi: vád19ttsk psdjcin" c. k.önyv megí.r áac - S6.rossy GyuLa
elfogLtásL ~~ elitéltetése.). .

dr.Pelle József kLndidátuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACb ffiLrxists atikE k~rdései.)- .-
Sándor Ernőné (1, "Rene.Laaanc e " c. folYóír~t története.)

Simon József (~.z igazgstó vezetó- és n~velómunkájE [. gimná-
zillmokbon - j,z egyetemek az er-vez et í, é a tsrt&lmi átslckulását meg-
határozó tényezők.)

, dr. Tóth j~ndrás . (Egy et emünk berendezkedése Budán 1777 -S..j.-ig
- .tíZ EgYet8Cni Köriyv t é r története.)

dr & Vérte..@.l Miklós (J.z Egyetemi Könyvtár története 1875 u-
ttn 1... Kisebb könyvtörténeti tElUulmányok.)

9. KJ1PCSO::i.J.hTOK }';GYUTT1\mKÖD~S.~~= __ ._::.L_

Mátrci 1úszlózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL. nri tish r.cuó emy vend ége kánt február 27 -
mé r oLus 10".-ig j,ngliG.bL.n t~rtózkodott es L. londoni egyetem
University College-ben "Hegei on religion 1...ndcth6ism" cimmel
előadást tsrtott; 1967 IX. 4-9.között résztvett &z Institut _ .~
InternLtionGl de Philosophie 1iege-ben tcrtott évi kqzgyülésén;
x. 4-10.kö~öttzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL MTA történész dele~áoióját vezette 8 Bécsben és
GrúzbLn turtott mLgY3r-osztrák törtenész napokon, aho L "Die knl-
turellen Probleme der Zeit des r.u sg LeLeh s ven 1867 sus ungsri-
scher Sicht" cimen e Lö cdá at tLrto.tt i az MTJ~ de Leg ác Lö j ánek túg-
jsként X. 20-30. között résztv~tt 8 Szovj~t Tlld. ~kad~mi~ jllbi-
leumi ü Lés az e kan , va Lcmí.rrt XII ~ 11-16. között El Ber Lí.nb en foly-
tetott klllturcsereegyezmény tárgyeláscin.

Pe j ko s sy Gyö rgy né osztályvezetőhelyettes szeptember höns.p-
b e n a Müv , Mí.n .� k.í.kü Lde't é aéb en két hetes tsnulmányut keretében
tLnlllmányozté:, s.z l'IDK t,lldoméÍnyos kdnyv t ár e í.nak a munkáját.

Keresztényi József tud. főmunkstárs 2 Nemzetközi Olimpiai
,i;ké.démi8 megh í.vá sár e résztvett úZ i,kGdémiúnek julills 29 - t~llgllSZ-
tus 14. között LZ ŐS1 Olympicibcn t8rtott 7. ülésszekán és Lzon
"1.Z olimpiák Lr.nt o ac.í é s kz-ön.í.ke sr.L" o í.mmeL e Lőz-d é s't tc.rtott •

.hZ év f'o Lyamán könyvtárunket c következő külföldi profesz-
szorok, kut3tók és könyvtárosok keresték fel: M.M.Ko1covL, s le-
ningrádi egyetem Paz í.cho Lőg í.af, Intézetének munke't ár sej Prof. esri
BOde, ~ cc~ifornici egyetem filozófia professzbra; Prof. V.M.
Kedrov, c SzUTb r.t8gjs; M.Foster, 8Z Oxford College mllnkatárs8;
Múric:. Schild, t: weí.mar í. Egyetemi Könyvtár munka't ár ac ; Erich Lis-
sich .ss Ac:r_l Uein, t, he.Ll.e í, Egyetemi Könyvtár munke't ár sr.Lj Ze....
ners 1stério és Die::.nLBellini, b chilei Egyetem rektorátus~nEk
munb~társ[":il dr .Du sc n VrtE.nski 8S Ivc:nko Veselin 8Z u j v í.d ákí,
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3gyetemi Könyvtar munkr.t ár sr.Lj Gertrud Rein és Gudrun Measowe oz
_illKyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMüv .Mí.n , módszert aní, oszt[{lyánok vezet6j e és munke t ár S5;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ••

-astberg, svéd l1jságiró,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD svéd k111tl1rúlis delegáció tógjs.

Mé.trai LáB z ló G IVlügysr Tudományo a l.kc:démis II. oszt6.1yám:k
sz t é Lyt í, tkéÍrL, több skúdémioi biz ottság eLnbke é s togja, a p.6ri-

z s í, Inst i tnt Ent cr-ne t Lona). de Philosophie tügjL ,_ ü Magy ar i~önyv-
-árosok Egyesüldtének elnöke, ~ VilágossúgzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC~ steistú folyóir8t
szcrkesztőbizottságán8k elnöke,. [; lvkgyür Kö nyv az eml,e szerkesztó- •
- ~z~tt~&~ún8k e lnök~ o • J; l{önyv:tár, dolg~zói kbz lí.L e z Or~z~go.s ..Könyv-
-é;.rugy+ 65 Dokuraerrt á o í.ó s Té:.nucs es Ll uJ.L..�gyúr Tud. LkGdemu. b.onyv-
-örténeti és BibliogrufiEi Munkab í.a ot t eúga , vc Ls.mí.rrt ezek slbizott-
ságsinek o munkájábon E. következők vettek részt: IvIátréJ.i Lás~ló,
omc.novszky .A.kos, TÓth András, Pé:.lvölgyi Endre", Szikszcy Dén~s

~észtvett GZ ET0 l1j mogyor teljes kiadásának szerkesztési munkálo-
-aibc:n. Matrci Lá s z ló 8Z egyetemi ko nyv t ár-ek, Tóth J,ndrás 'pedig oz
Zgyetemi Levéltár feli.igyeletét láttG el 8 Mi.iv.Minisztérium, illető-
:'eg. G Rektor me gb Lz á sáb ó L, jl. ML.gyc.rKö nyv t ár-oaok Egyesületében
:óth ..ündras vé Lcaz tmé ny í, tcgsági, Gúr3i Lászlóné pedig c. helyi ösz-
~zekötői tisztet látto el.

10. SZElv1ÉLY0_~TI__Lm@lt?EK.

- Szemé lyzeti téren 8Z év fo lyűmán oz L:llibbi 'l.{áltozások tör-
-éntek:

l0.~_ltávozo.:.tt: Amb ru s Dezső r5k'~áros (nyugdij~zás I.l.)
dr ~Zelenk3 István tud .fómunkEi'térs (nyug-
dijczó.s II,l.)

b) Uj nLkaLmaz á aok r dr-.Benedek- 1.ndréÍsná könyvtáros 1.
-_ ..- (XII, 1.)

1966-b8n 1967 -ben

Vezetés, titk~rsdg (igszgotó, he-
lyettese, titk~rság, gDzdcsági oso-
port, kisegitők) 12..5

II

12.5

IISZérzeményi osztGly

E'eLdoLgoz ó osztily (szckozLs, cim-
lcir~s, revizió, sOkszorosit&s,
kö nyvköté szet) 28 28

Közönségszplg~lut (kölceönzö, 01-
vssótdrem, fOlyóirsttár, rGktár) 19

• 'I'ud ományou .osztó.ly (ta jékoztt::.tó szol-
gálLt, kutL:tóterem, bibliogrrifi8i
csoport, mikrofilmtó.r) 8.5

7979
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bZ ~ng8d~lYbzett látszám 81 fő, abból 5 miniszté~ium 2 állást
et51tási tilclom eli vett.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

bz eg~ jóre jutó LILpfiz8tás a LalcuLásc:

1966-ban
19G7-b8n

2;057 •-:B't
2.102.-FtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Kormány r~gi munknsmozgülmi mult juk elismerásekánt Búlint
dorná ás Simon József e Ivt ar aakcyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt május l.-zn Ej "Bz oc í.e.Lís't c Hc-

='!ért" kormá.nykitlintctásben részesitette. L IvIüvalődésügyi IvIinisz-
-: .· ;;"l.SZtus 20~-ún .tdbb évtizedes jó murikri j a elismeréseként Rúj-
z.a í, .i:leJ,.<..: e Lvt cr-anak €o könyvkb t őüaem vezetőjének é\ "Szocüd.Jc,>'Va Kul-
-:U-éÍárt" kitüntető jelvényt adomány cz t a , .

J~z áV,folysmin 18 dolgozónk bé r emeLé sb ea , 2 qo1gozónk elő láp-
-~tésban réSzeslilt. Jutclmct 56 dolgozónk kopott 18.718 Ft értékben,
-..:.....ileuini jl:it.::~lrnD.t2 dolgozónk 4.675.-:E't értékben, segé Ly't pedig 39
- Lgo z é nk 10 ~925. -:b't értékben. . .

).1.--ITIi.01ÓGI.úI OLT.bTiS ÉS SZf,KlvlJ.I TOVÁ:rm:t\:bpzÉs.

Dolgozóink k5zlil t5bben résztvettek a Negy Okt6beri Szooialis-
- ~orredc10m 50.6vfordulój6uck tiszteletére az egyetem ~ltcl r8n-
"zett tudoményos lilésszck előadásain, vDlemint az uj gGzdcsági me-
an í.zmue kérdá sE:::'r61 to.:;:tCDtt cgyetd~i e Lő adű aoko n , .

Pe lle J óz sei tl_'J!. fómunk[:;tár s pá.r t t Ltkár 'leát cilk~JLoramaL tE.r-
-_~t előL:déÍst és kOll::.;ultúciót Li könyvtiri dolgozók :részére a nemzet-

-zi he lyz et idő sz e rü ké rdé.ae iró 1 ~

.1. sz e krnaf. továbbképzés keretében he t í: egy órúbc:n kezdő r.ngo L
- -.Go ly r.rno't tc.rtottunk 6 doLgoaó r é savé t e Iéve L, .

~~öves IstvQn [. sz ege d í, egyetem Le ve Lez ö t[;goZEjt~n megye.r ts-
:- Súndor Ernő pe dí.g [:Z LLTE Lev eLez ő tElgozctán könyvtLr-mLgy8r

_~~os 'képzésbEon v et.t r é s s't , I

12i ~ÖLTSÉGVETÉS.

1966-bcn

4,681.000.- Ft

1967-ben

5,100',000.- Ft

lQ,edtsok:

~_lom~nyb2 tartozók bér-
_-'tra .
~:lomtnyonkivliliek bér-

2,167.121.- :B't

:~Er2 7~.202.- Ft 85.623.- Ft
fo" az emé Ly í kiL,dtsokre 125.513.- :B't 117.010.- J!'t

-:::'Lnygysrcpit&srs 993.183.-:bt 1,221.328.- F· t
kí.c dc s c lcra 1 258.889. -:bt .__ l~.."~03fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA766.- :ti't

Ö sszesen--"!""~80. 9"~7:=-:Ft- 4-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt 99~ .8i~8. - F't

2,129.160.- F't
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s, gt.z dé Lkoúú c BorunyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG pénz ügy í.. fegyelmet sértő e se t 1067-ben
aem f o r-du Lt elő • .1, J:('önyvtarbc.n tartott mí.ní.nz t é r í.urní. r-ev í.z o r í. vizs-

gúlé~t is megá Ll.ap Lt o t t e. hogy "z, b Lz ony La't L r-end é'é okmányf egy e Lem

kielégitő". Intézkedés történt arról is, hogy sz 1.OOO.-Ft-on f~-
lilii 'inágánvó's[lrlasoküt [; jövőben '-1 Könyvtár ig8zgLitójó iré.sbón enge-
délyezze. , 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ji r ckt ár í. é s olvc.sótcrmiférő- vc Ls.m í nt munkahe Lyek kiképzé-
sére tett jcv8s1ctl1nkról elkészültzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG tervdokl1mentúci6 és ezt ~ mi-
n í.sz t é r-Lum jóvúhc:,',gytL., Egyidejüen ezt is kbz ö Lt e , ho~y [. f'e Iu j í.tria't
az ELTE lcölts8gvctésébG& engE;délY8zet'G fé-ll1jitési e Lő í.r únyz at ter-
hére kell clsz&molni. '

•
" F"" 'T ' 1 í f 'lt 1 "t f" d" , 'bb ovurOS1 enacs C1 oguso ~ 2Z o vesa eram o aman c nL oru

k t' l't't'"'' hl -'ll't'''t' t 1" "k'+' " lto oz L, ras meg e e eE sur'go s e yreú J. a su J.r c ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo. s: ar.ego so
'''1' t" '1 t'ltl ' hl" k'f' rtl f keísarR es clJGSGn Je ~n ec e en e8 L e y1seg 1 ogus s an l1n elO-

, rt iLt l' " , tk" , t ' , , 'ttJa. egyu LI an n8mzcvL;rJű, v i sz on >.lJLVJ. üse Ll nugy m..ga s eag nn.c
igen költs~ges volna. Ez6rtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL. d~ntést megfellebbeztlik.

Altc:.:lcnossúgbE ..n ffiegtllL;pithstjuk, hogy [. tervszerü 813 tLok.::.ré-
k " d "ll" io 1 . t tt .K-., t ," f L: d t "os penz- es L.nyL.gg(~zs. xo co s J BE.;gJ. e e CI onyv ur 6!;" L cz eru
müköd6s~t. ~


