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BeszQillolójelentés az 1972.évről

Az 1972. évi munkatervünk legfőbb célkitüzéseként a kurrens

_eVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL a d a tok és könyvtári szolgál tatások zavartalan ellátását rögzitettüle

_.:::akellenére, hogy' a személyi változás, cserélődés az elmult évbenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:"3 jelentős volt,. kisebb zökkenőktől eltekintve, ezt sikerült bizto-

_:..~anunk,sőt, munkatervi célkitüzésünknek megfelelően, a kölcsönzé-

~ idő hosszabbitásával szolgáltatásainkat még bővitettük is.

"álózati munka bővitésére irányuló célkitüzésünket annyiban vál-

-:~tW{ valóra, hogy a tanszéki könyvtárak állományreviziójának meg-

-~~emtettülc a tárgyi és részben a személyi feltételeit is.

Az egyéb munkatervi feladatokat illetően:

1) Elkészitettillca Könyvtár szervezeti szabály~atát·, vala-

. t é .1~~ E c :y e tc m Könyvt6.ri Hálózatának azc r - v e z et í, sz.abúL y z e u á t, ami t

~elctor 1972.juniuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl.-i hatállyal jóváhagyott. Az ügyrendek kidol-

illetve lezárása azonban a következő évre huzódik áto

2) A belső épitkezést, a tervbevett uj raktárak és munkaszo-

- kialaki tását, a szükséges beruházási-feluji tási kere t hij ján, nem

megkezdeni.

3) Az IFLA Budapesten tartott konferenciájának megrendezésé-

lebonyolitásában Könyvtárunk tevékenyen résztvett. Ennek részle-

_:...!'őla jelentés X., a nemzetközi kapcsolatainkról szóló fejezetben

A könyvtári munka .területeit részletezve, a következő

_~dményeket értük el:
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~1108ánygyarapitás.

__) ~ -iitezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlkeret.

1) Ál10mánygyarapitásra a következő hitelkeret állt rendelke-

1971 1972

könyvbeszerzésre (05 rovat)

folyóiratokra (03 rovat)

előző évi maradvány

összesen:

1,215.000 Ft

755.000 It

75.000 It

1,215.000 Ft

755.000 It

28.000 "

2,045.000 Ft 1,998.000 Ft

2) A hitelkeret felhasználása:

Könyvbeszerzésre (05 rovat) 1,181.851 Ft

Folyóiratol<::ra(03 rovat) 816.237 It

1,267.376 Ft

749.956VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I

összesen: 1,998.088 Ft 2,017.332 Ft

46.112 Ft 29.322 FtMaradvány, il1.tulkiadás:

Tehát amig 1971-ben a költségvetési keret felhasználás~Dál

-.112 Ft maradványunk volt, 1972-ben 29.322 Ft tulkiadás jelent-

~eüett. A különbözetet az év folyamán kapott'póthitelből - erre a

_:.Költségvetés, gazdálkodás f 'e je ae tiné L térünk ki - fedeztük.

3) Az összgyarapodás értéke:

vétel utján

egyéb m6don

1971 1972

1,998.088 Ft

695.029 t1

2,017.332 Ft

689.819 II

összesen: 2,693.117 Ft 2,707.151 Ft

B) Az ~llománygyarapodás adatai:

1) A dokumentumok jellege szerint:
1971 1<:)72

könyv
periodikum
aprónyomta tvány

egyéb(mikrofilm, kézirat)

9.575 db
3.757 fl

332 If

828 I I

8.871 db
4.814 "

116 "
891 I I

összesen: 14.492 db 14.602 db

2) Szerzeményezési m6dok szerint:

vétel - előfizetés:
egyéb (kötelespéldány,

csere, ajándék)

4.676 db

9,816

14.602 dbösszesen: lLl-.492db

It

4.715 db

9.887 11
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3)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATudomán;vszakok szerint:

1971 1972VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Segédl\:önyvek 1.249 db 1.570 db

1 Filozófia 1.505 " 1.332 "

2 Ateiz:nus, vallástudornány 760 ti 731 ti

3 Társadalomtudományok -3.4-15 It 3.253 It

4 Nyelvtudományok 4-88 II 587 ti

5 Természettudományok 814 " 720 II

6 Alkalmazott tudományok 4-41 " 534 ti

7 Müvészetek stb.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.1L~9 It 1.213 ti

8 Irodalomtudomány 2.221 f t 2.269 It

9 Történelem, földrajz 2.450 It 2.393 It

összesen: 14.492 db 14-.602 db

4-)N:yelvek szerint:

magyar 6.232 db 6.407 db

orosz 1.022 " 1.045 It

nérnet
;

3.107 It 2.428 It

angol 1.14-4 II 1.569 It

francia 1.141 ti 1.258 ft

egyéb 1.84-6 It 1.895 "

összesen: 14.492 db 14-.602 db

5) Állománycsökkenés: 54-3db 291 db

6) Összá110mány az év végén: 1,231.14-6 db 1,24-5.4-57db

-) A nemzetközi kiadványcsere adatai

1) A cseretársak száma: __ ~1~9~7~1 ~1~972

Qr~zág

intézmény

59

17.4

57

184-
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2) A cserélt anyag adatai:

Szocialista
országok:

Tőkés
országok:

Együtt

1971 1972 1971 1972 1971 1972

-.becsérték:

937

93.388 135.396 74~292228.784 127.422

1.459 888 2.396 1.583665

53.130

__::ezett anyag:

--etszám

-.becsérték

1.232

35.563

1.166

30.822

1.156

177.609

1.618 3.3d8 2.794

155.863 213.177 186.685

A cserélt anyag adataiban bekövetkezett jelentős visszaesés

ak a következménye, hogy a nemzetközi csere ügyintézője az évzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAna-

--~~b részében betegállományban volt.

D)_~z 1972. évi tervszámok teljesitése:

Tervszám: Tényszám:

e;yarapodás

csökkenés

.érkező periodikum-szám

Kiküldött rendelőlap:
könyv

folyóirat

Nemzetközi kiadványcsere

ország

intézmény

kiküldött Ft-érték

érkezett Ft-érték

13.500

200

22.500

14.602

104

19.518

1.700
900

1.708
647

60

·180

230.000

210.000

57

184 .

127.422

186.685

E) Könyvtárhálózati munkaterület

A hálózati t~gkönyvtárak részére a külföldi könyvek és

___yóiratok beszerzése, nyilvántartása terén végzett munka adatai:

_.~ldött rendelés: 1971 1972
könyv (tétel) 1030 2268VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.f oL y ó í.r-at;(tétel) 1478 1674

_:3zettanyaG:

könyv (kötet) 2227 2840

folyóirat (szám) 18464 19131
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Az 1972. évi tervszámok_~e1jesitése

Tervszám: ,Tényszám:

rendelések:
könyv (tétel)

folyóirat (tétel)

1300

1400

2268

1674

anyaghgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

könyv (kötet)

folyóirat (szám)

2300

18000

2840

19131

'Az állománygyarapitás adatszerü ismertetéséhez a következő-

- kell hozzáfüznünk:

1) Amint az adatokból kitünik, az állománygyarapodás -

~szerüen és tartalmilag - 1972-ben is az előző év szintjén ma-

-. Ha a vétel utján való gyarapodást nézzük, akkor is ezt álla-

_-~atjuk meg. Bnnek magyarázata:' a magyar és NDK anyag nagyobb a-

+a a mult évi gyarapodásban. A nyugati könyvárak.': állandó ~m~1-

köztudott; saját megfigyeléseink is azt igazolják,

a nyugati könyvárak:~,a korábbi 5-6 fo-al szemben most már éven-

:':0 10 %-al, a folyóiratelőfizetési dijak 20-25%-al is emelkedn~k.

-~édes adalék ehhez az elmult háromévi tapasztalatainkból adódó

atkező tény:

A vétel illetve előfizetés utján beszerzett dokumentumok

-=a - mint rámutattunk - azonos ,szinten mozgott (1970: 4.705., -

_: 4,676, - 1972: 4,715). Emellett a változatlan költségvetési

_aüinkből 1970-ben 104.000, 1971-ben '46,112 Ft. maradvány, 1972-

?edig 29.332 Ft többletkiadás adódott. Ehhez hozzá kell vennüru(

azt'az előző megá11apitásunkat is, hogy az elmult évben a vétel

való gyarapodás szinten tartása a magyar és NDK-any.ag nagyobb

;",----'--yábólkövetkezik.

2) A nemzetközi :_kiadvá:p.ycsere~;adataihoz: 10 szocVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL a L i.s t a

60, és 47 tőkés ország 124, összesen 57 ország 184 intézményé-

Jartunk cserekapcsolatot. A Szovjetunióban és az Egyesült Álla-

~ 19-19, az NSzK-ban 12, az NDK-ban 9, Lengyelországban és

:~ában 8-8 cserepartnerünk van. A cserepartnerek tulnyomó többsé-

_gyetemi könyvtár illetve egyetemi csereközpont. Egyéb tudományos

_z2ényekkel (pl.tudományos akadémiák könyvtáraival) való csere-

_~olataink kivételesek. Legrégibb cserepartnereink közé ~artozik

~vjetunió Tudományos ~(adémiájának Könyvtára (Leningrád) és a

,~~~ngtonban székelő Smithsonian Institutio~.
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Oaer-ee.LapunkaVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt főként az egyetemi és egyetemi könyvtári

~adványok adják. Nemzetközi csere céljára rendszeresen megkapjuk

Annales egyes sectio-inak köteteit 200-200 példányban (kivétel

Sectio historica, melynek,köteteiből a szerkesztőség csak 130-

~~ példányt bocsát rendelkezésre).

A kiküldött csereanyagért viszonzásként érkező - nagy

bbségben disszertáció-jellegü - anyag tekintélyes részét, melyre

~ Egyetemen belül igény nem merül fel, más érdekelt (orVOSi, köz-

_zdasá~tudományi, müszaki jellegü) intézményekhez juttatjuk el.

II. Feldolgozás.

A Feldolgozó Osztály mW1katervének teljesitését az

#71-ben és 1972-ben bekövetkezett személyi 'változások, vala~~nt

-(es terven kivlili munkák befolyásolták. A cimleirói csoport sze-

:yi állományának kicserélődése (3 uj dolgozó), a mult évben is

~ytatódott, két dolgozója szülési szabadságon van,és a kölcsön-

csoportból szulési szabadságra ment nődolgozó pótl.ását is a

:,""'leirócsoport terhére kellett megoldanunk. A szakozó csopor-

- érintő változás e'gybegyakorlott dolgozójának eltávozása és'a'

- port vezetőjének, Horváth Lóránt osztályvezetőhelyettesnek a

:ála. A legjelentősebb személyi változás mindezeken tul még az

:t, hogy Domanovszky Ákos igazgatóhelyettes, az Osztály vezetője,

év utolsó negyedében nyugdiJ előtti, szabadságon volt, s az év

-ável nyugdijba ment.

Az előirányzott feladatok teljesi.tését egy terven fe-

:i munka (ami 32 munkanapot vett igénybe) szintén befolyásolta;

etürendes és tárgyszókatalógus növekedése miatt az uj katalógus-

~~ények beállitását nem lehetett tovább halasztani, szükségessé

-- mindkét katalógus céduláinak a széthuzása és átrakás a, va~amint
I

~iókok ujbóli cimkézése.

E gátló körülményeknek tudható be, hogy a legjelentő-·

o munkanem, a futószalagos könyvek cimleirásában - 1971-hez ha-

:óan - ,az előirányzotthoz képest az elmult évben is jelentőshgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_ .8 %) a lemaradás.

'j könyvek feldolgozását azonban ez most sem érintette, a Szer-

enyi Osztálytól átvett könyvek katalogizálásában általában véve

volt fennakadás, a rekatalogizálás azonban az év második felé-

szinte teljesen elakadt.
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Az egyéb, kurrens feladatok ellátásában nem volt fennaka-

sőt a legtöbb területen az előirányzottnál magasabb a teljesit-

Az év folyamán végzett katalogizáló munka részletes ada-

a k~vetkezők:

,Tervszám: Tényszám: Különbözet
%-ban:

példányok kötetszáma
~3-alógusban 1~.800 '9.341 - 20.8

...útfutó .phgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé Ld ányok , régi pél-
ok egyidejü rekatalogizálása " 800 474 - 40.7

-óiratok kötetszáma 5.000 7.676VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 53.5

eb periodikumok kötetszáma 4.000 3.818 - 4.5

ontilag katalogizált há16zati ,
~g, első példányok 2.000 2.627 + 31.3

naz, ogyüttfut6 pél-
k 50 30 - 40

+ 2.8

9.7

+ 1.5

ami 8.6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAro-
darab könyv

rekatalo-

250 257

helyezett
2.000 '1.806

26.600 27.005

Ebből a rekatalogizált darabok száma 5485,

=arad el az előirányzott mögött. Az év folyamán 2770

_ ~5 d~ab folyóirat, illetve egyéb periodikum került

Minthogy a beérkezett hálózati ?Dyag meghaladta az

__anyzottat, igy ezekből többet dolgoztunk fel atervezettnél.

-csak jelentős volt a tulteljesités a folyóiratfeldolgozás terén.

- tudható be, hogyafutószalagos könyvek számottevő lemaradása

=.éreis - a feldolgozott kötetszám végösszegét illetően - az Osztály

esitette, sőt 1.5 %-kal tulteljesitette tervét. Ezt azonban nem

ohetjw{ teljes értékü eredménynek, miv~l a kevésbé időigényes fo-

__atfeldolgozás nem ellensulyozhatja a legtöbb időt igénylő, és az

~ly munkájának gerincét jelentő fut6szalagos könyvek feldolgozását.
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-zá kell vennünk ehhez még azt is, hogy a folyóirat-feldolgozásban

'1tl~ozójelentős tulteljesités annak árán következett be, hogya

~ens közép- és ujkori történelmi folyóiratok országos lelőhely-

-alógusának tervbevett kiadása elmaradt. Az ezzel kapcsolatos mun-

- megkezdődtek, befejezésükre azonban csak 1973-ban kerülhet sor.

=01yóiratfeldolgozásról szólva, itt is adódott terven kivüli munka:

= lyóiratok közönségkatalógusának halas~thatatlanná vált reviziója,

az egyetemi jegyzetek selejtezése.

A katalógus-szerkesztő csoport munkája a mult évben is

-:ődött. Noha ebben a mun~ában is betanulót kellett beállitani, a

_~ekcióra szoruló, kiszedett és kijavitott cédulák száma csaknem

-szer annyi (6256) volt, mint az előző évben.

Az állományrevizió terén befejeződött a D (orvostudomány)

--teljes reviziója, és a szak állományát rögzitő jegyzőkönyvek is

-~szültek. Az Fb, Bb, Ha szakok reviziójának még 1971~re tervezett

_arása is megtörtént és az e szakok állományát regisztráló jegyző-

_ vek is elkészültek. Az állományrevizió mellett, járulékos munka-

-, folytatódott a már revideált szakok többletszakcéduláinak sze-

-álása és selejtezése is.

A szakoz6 csoport munkája

1971 1972

ozott müvek

sztott decimális kartonok

tárgyszó kartonok

12.069

17.960

18.833

8.000

16.629

17.441

A szakozott müvek előirányzata 9.500 volt. A lema-

már emlitett körülményekből ered; emiatt a tárgyszókataló-

- reviziójának,a szükséges korrekciók végzésének a folytatására

kerülhetett sor. Annak, hogy a beosztott decimális és tárgyszó-

~tonok számának visszaesése nem jelentős; a magyarázata: 1971 vé-

- jelentős sokszorositási restanciánk volt, amely 1972 folyamán

:olgozódott. \.
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Ill. Olvasószolgálat

Az olvasószolgálati muru{a további bővitését jelentette,

január 31-vel kezdődően, hétfői napokon II órától 19 óráig tar-

- kölcsönzést.

1) A beiratkozott olvas6k száma 6.607 (1971-ben 6.010, a

·szám 6.100) volt. Ebből csak olvasótermi használatra való látoga-

1.60l-en, kölcsönzésre is szolgálót 5.006-an váltottak.

A beiratkozott olvasók megoszlása

Kölcsönzésre is Csak olvasótermi
használatra

beiratkozott olvasók:

::"csészhallgatók 1003 20.1 % 145 9.1%

_=..tud.hallg. 721 14.5 % 356 22.3 %

197 3.9 % 126 8.1 %

stanhallgatók 142 2.4 % 259 16.3 %

~b egyet.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J

es
::őisk.hallgatók összesen 277 5.6 % 196 12.3 %

főisk. 2.340 46.5 % 1.082 68.1 %
összesen:

főisk. oktatók 321 6.4 %

lOJ335 6.8 % 6.-%

~éb értelmiségiek 1.001 20. %

2S:J---almazottak 581' 11.7 18.-%

137 2.8 %

236 4.8 %

~épiskolás0k, ip.tanulók 22 0.4 %

éb 33 0.6 % 125 7.9 %

összesen: 5.006 100 % 1.601 100 %

A,zelmult évben először vizsgáltuk külön a kölcsönzésre is,

- csak olvasótermi használatra beiratkozott olvas6k megoszlását.

-- a táblázatból kitünik, az egyetemi és főiskolai hallgatók ará-VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.

~ 46.5 fo-ot, illetve 68.1 %-ot tesz ki. Mivel 1971-ben ez az arány

- a kölcsönzésre is, és csak olvas6termi használatrabeiratkozott

~Gat6lcra együttesen véve - 58.8 %-ot tett ki, - ez azt jelenti,

a halle;atók aránya lényegében véve nem változott. Valamelyest

ekedett v í.sz .on t az egyetemi érp főiskolai oktatók száma (197l-ben
I

286, 1972-ben csak a kölcsönzésre is beiratkozottak száma

még .inkább az "egyéb értelmíségieké"(197l-ben összesen 878,

csak a kölcsönzésre is beiratkozottak száma 1001) •.

. .



3) Könyvek és folyóiratok forgalma

1971 1922
könyvtári

Saját összesen:
könyvtári .

könyv, ill. 'könyv tilI. 'Saját Összes:
folyóJ.rat: könyv: folyóJ.rat: konyv:

....sönző: 64.514 . 64.514 34.822 34.822

32.527· 24.959 57.486 34.709 24.146 58.855

óirat- 14.337 2.854 17.191 23.560 852 24.412
-erem:

.5.5zesen:111.378 27.813 139.191 93.091 24.998 118.089
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2) Olvasóforgalom
1921 1972

_~sönzők

-sótermi látogatók

-óirattermi látogatók

~üószobai látogatók

31.713

42.764

8.219

2.560

15.832

41.448

5.167

2.129

85.256 64.576

Az adatokból kitünik, hogy 1971-hez viszonyitva lényege-

~ visszaesett az olvasóforgalom, még pedig a kölcsönzőknél

• 8l-gyel, az olvasótermi látogatóknál 1,3l6-tal, a foly6irat-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_=i látogatóknál 3,042-vel, a kutatótermi látogatóknál 431-gyel,

=~esen 20.680-nal.

eK magyarázata a kölcsönzők tekintetében - az 1971. novembe-

-- érvényesitett helytelen statisztikai gyakorlat, amint arra az

-:. évi beszámoló jélentésünkben is rámutattunk.

A kölcsönzésre is beiratkozott 5.006 olvasó 15.832 eset-

kölcsönzött, a kölcsönzés egy személyre eső gyakorisága 3.1

_-o Az összes, 6,607 beiratkozott olvasó 48.744 esetben kereste

- az olvasótermeket és a kutatótermet, a helyben olvasás egy ,sze-

re 'eső gyakorisága 7.3 eset.

Régiségek, ritkaságok, kéziratok forgalma:

12.594

127.850

9.761

egysegek.összesen: 151.785

Az összesen haszpált könyvtári egység száma 1971~hez vi-
_~itva 23.935-tel kevesebb, a kölcsönzött köteteké 30.Q~0-rel,

-atóteremben használt egységeké 2,833-mal csökkent, az olvasó-

~en és a folyóiratteremben viszont (a személyi forgalom csökkenése



I IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:_nére) nőtt a használt egységek' forgalma: az olvasóteremben 1000

- vel, a folyóiratteremben 7.500 egységsel. Ami a kölcsönzés for-

_anal\:nag:ymérvü csökkenését illeti, ez még mindig csak látszóla-

-, ebben is az 1971. novemberéig alkalmazott, a volt osztályvezető

-~::lyesintézkedésén alapuló ama helytelen statisztikai gyakorlat

szhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí.k közre, hogyakölcsönzéshez hoz a á a z .á m í , tották: a raktárba le-

-~, de 'ki nem elégitett kéréseket is.

Az 5.006 kölcsönzésre is beiratkozott olvasó 34.822

-~-etkölcsönzött, egy-egyre évi 6.9 kötet jut, egy-egy kölcsön-

_ alkalomra 2.2 kötet.

Az olvasóteremben egy-egy látogatás alkalmával az 01-

-'-átlag 1.4 kötetet használ tak, a folyóiratteremben egy-egy,

--atásra 4.6 periodika, a kutatóteremben 4.5 egység használata

Az olvasqteremben a használt könyvtári könyvek szakok

megoszlása a következő képet mutatja:

1971 1972

:'exikonok, szótárak 4.815 8.4 % 4.704 ,13.6 %

?:..lozófia,lélektan 3.237 5.6 3.170 9.1

a lás, ateizmus 384 ,0.6 169 0.4

_arsadalomtudományok 8.147 14.2 1.853zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALJ.

- gtudömány 966 2.7

-~elvtudomány 3.406 5.9 1.380 3.9

_~rmészettudományok 15.972' 27.8 7.477 21.6

-í.szak'l.tudományok 1.583 2.7 958 2~T

.:-vostudományok 11.269 19.8 7.115 20.7
.
vészetek 711 1.2 487 1.4

~odalomtudomány,
3zépirodalom '5.985 10.4 4.623 ' 13.3

rténettudomány,
földrajz 1.977 3.4 1.807 5.2

összesen: 57.486 100 % 34.709 100 %

.zés: Az 1971. évi adatok a könyvtári és saját könyvekre

vonatkoznak az 1972. éviek viszont csak-: a kön.vtári

-ekre.

Az arányok némi eltolódása azt mutatja, hogy a leg-

saját könyvet a ter~észettudományokat és a szorosabb értelem-

ett társadalomtudományt tanulók hozzák: magukkal,mig a történész

-=odalomtörténész olvasók inkább a könyvtári könyveket használják •

�



- 12 -

4) A könyvtárközi kölcsönzés - melynek adatai az összesitett

- és folyóiratforgalomban is szerepelnek - a következők:

1971 1972

-~tt igénylések kötetszáma 1.962 1.748hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

!"--~ - - ött kötetek 982 961

126

(helyi, buda-
pesti kérések
nélkül). -:lő l külföldre

-'inknak meghozatott

149

-61 külföldről
132

49

224

59

5) A kölcsönzési restanciák felszámolása terén az év folya-

:949 felszólitást küldtünk. ki. Ennek eredménye, hogy amig 1971-

350 előző évi tartozás maradt elintézetlen, 1972-ben ennek száma

-::,ecsökkent. Az 1970-es és azt megelőző tartozások felszámolását

_----3iti, hogy nagyon sok esetben rendőrségi cimnyomozást kell vé-

:...Közel 500 hátrálékos olvasó végrehajtási ügyét készitettük

a birósági végrehajtó iJ:'oda.azonban azt kérte, hegy felgyü- ...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2\it, hátrálékos munkájukra való tekintettel 1973~ első negyed-

adjuk át.

6) Az olvasótermi kézikönyvtárból 410 kötetnyi elavult

- selejteztÜDk ki, a katalógusban is átvezetve a szükségesVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I , " , , - _ -. . �ckat , Elkezdődött és folyik az azonos számokon futó könyvek

2-einek korrigálása.

7) A folyóirattermi kézikönyvtárat revideáltuk és rendeztük.

8) A raktári szolgálat a kurrens keresés és elrakás mellett

uj könyvet vett át és helyezett el a polcokon. A nyomasztó

-..u.ányismét azt a kényszerhelyzetet eredményezte, hogy az egyes

etcsoportokat egymást.ól elszakitva kell elhelyeznünk.

IV. Tájékoztatás és bibliográfiai szolgálat,

kiadványok

1) Az olvasók tájékoztatása, a katalógushasználattal és a

_~önyvtár használatával kapcsolatos tanácsadás és felügyelet, a

-Ttárközi kölcsönzés részére a jelzetek kikeresése, mint kurrens

_~~at, az egész évben rendszeresen folyt.
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2) Az uj szerzeményekből való tárlókészités szintén rend-

folyt. Ezenkivül az év folyamán két nagyobb szabásu ünnepi

-~-ást rendeztünk. Egyiket augusztus végén az IFLA-kongresszus

~ból, a Könyvtár történetére vonatkozó dokum:ntumokat, kiadvá-

-:válogatott anyagát és ritkasáBokab'- részben facsimil~ben

-a ki. Ugyanakkor a kutatóteremben legféltettebb ritkaságainkból

-~tattunk egy válogatott gyüjteményt. A másik ünnepi kiállitást,

e~lékének szentelve, december végén készitettük. Ez utóbbi a

.KISz-szervezetének dicséretes munkája.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3) A segédkönyvtár gyarapodása ebben az évben is számottevő

278 kötetet tett ki. A selejtezés, az elavult kiadványok kivo-

- vább folyt.

4) Kiadványok.

- Befejeztüle "Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei" 6. kötetének

~~litását, melynek előállitását a nyomda 1973-re vállalta.

- Sajtó alá re"ndeztük "Az ateizmus és valláskritika nemzet-

_:'kkbiblioráfia" cimü sorozat 10. (1969.évi) kötetét és megkezd-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:1 . füzet anyaggyüjtését.

- !lAzEgyetemi Könyvtár.kiadványai" cimü sorozat 34.füze-

- publikáltuk Gábor Andornak Szekfü Gyulához intézett, kézirat-VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,1 1 < - : - . - . . . . : . . . - an őrzött leve·leit. (Vértesy Miklós: Gábor Andor levelei Szekfü

- . - . ; ;~ v Z � )

'-Az IFLA-':koJ;lgresszusalkalmából angol' és orosz nyelvü,

kivitelü tájékoztatót adtunk ki Könyvtárunkról.

5) Egyéb bibliográfiai tevékenység

A párizsi Institut International de Philosophie részé-

elmult évekhez hasonlóan - összeállitottuk és elküldtillea

filozófiai irodalom annotált kurrens bibliogr~iáját.

- Elkészült· egy, A magyar társadalom politikai fejlődés~

annotált bibliográfia az 1965-72-ben megjelent magyar nyelvüzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V. Kézirat- és ritkaságtár

A kézirattári gyarapodás (ami az állománygyarapodás adatai-

rmészetesen szerepel) 276 tétel. Ebből 259 tétel (273 kötettel)

es T R f f i disszertáció. Egyéb gyarapodás 17 tétel, kb 190 darabbal.
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-ártékesebb gyarapodást Eckhardt Sándor hagyatéka jelenti.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ .- köz t egyetemi előadásainak kőnyomatos sorozatát, különbözőVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ö ' szó-rmazó kisebb, közlésre nem került tanulmányait, cikkeit

::.:"':'azza,t ov ábo á magánleveleket (Icöz tuk 32 Horváth János levél),

.::;tudós (P.r':~oreau,A.Sauvageot, M.Auner, V.Tapié stb.) leveleit,

____:nt egyetemtörtén~ti és a magyar-francia kapcsolatok történe-

-onatkozó dokumentumokat. Értékes gyarapodás a Bisztray Gyula

~/ar Szemle utolsó titkára) gyüjtéséből származó Szekfü Gyula

= -e é'smunkásságára vonatkozó, az előző évben hozzánk került

-hag~atékot kiegészitő anyag is.

-ártörténeti szempontból értékes az a másolat, amely az Egyete-

- vtár által 1772-ben őrzött tiltott könyveknek a jegyzékét

~~azza. (Eredetije a pannonhalmi könyvtárban van.)

A ritka könyvek állományának gyarapodása: ősnyomtatvány

- 3, Vetustissima 85, Metszetszoba 40, Párttörténet 2 és Rem.er.

-~zesen: 132 kötet. Emlitésre méltó ezek közül egy l706-os,

.........István latin nyelvü kronogrammjai t tartalmazó nagy szombatrí

-a~ány, amelyet bibliográfiáink nem ismernek. A Vetustissima

része a nagyraktárból áthelyezett mü.

A metszetgyüjtemény 654 darabbal gyarapodott.

A kézirattári A, Ab, F, G, H és J jelzetü anyag a kö-

szempontokból került átnézésre:

a) HO.l található tudomány - és eszmetörténeti szempont-

=s:dolgozásra, publikálásra érdemes anyag?

b) A jezsuita "historia domus"-okban lappangó biográ- '

anyag ,

c) Milyen jelzetü kéziratok szorulnak sürgősen konzer-

=a?

d) Vannak-e még lapszámozás nélküli kéziratok?

VI. Hálózati központi munka

Egyetemünk hálózati könyvtárainak száma 94, állományuk

- könyvtári egység.

A hálózati központi munka alapját az Egyetemi Tanács

• ~jus 27-i ülésén hozott és az l7l7!197l.R.H.sz.alatt kiadott

zatok, valamint a Rektor, az Egyetemi Könyvtár'főiga~gatója,

:azdasáGi főigazgató által jóváhagyott és 3l5-29l/l97l.G.I.sz.



...:15

-- kiadott intézkedési tervben foglaltak képezték. Az ütemezett

__~eladatok végrehajtásáról a következőkben számolunk be.

1) Szervezési kérdések

a) A korszerü hálózati rendszer kialakitása érdekében a

által jóváhagyott hálózati szervezeti szabályzat alapulvé-

__-el utmutató készült a hálózati könyvtárak müködési és használati

~yzatának elkészitéséhez.

b) Jóváhagyásre került az Állam- és Jogtudományi Kar könyv-

~~=_~ózatának szervezeti ,szabályzata.

c) Segitséget nyujtottunk a Bölcsészettudományi Kar Könyv-

_ 3izottsága szervezeti szabályzatának összeállitásához.

d) Elkészült és lektorálás alatt van a hálózati könyvtárosok

-önyvének 1.kötete (a 2.kötet a jogszabályokat, körleveleket, tá-

_tatókat és mint~~at tartalmazza).

2) Hálózati könyvtárosok személyi kérdései

a) Előterjesztést tettünk afőfoglalkozásu hálózati könyv-

soknak az egyetemi könyvtárhálózat szükségleteit alapulvevő és

-.:..':"ományosmunka igényeit kifejező .munkakörrí,és bérmódosi tására •

b) Megszerveztük az egyetemi, vagy főiskolai végzettségü

~lalkozásu hálózati könyvtárosok részvételét afelsőfoku könyv-

si szakképesités megszerzését jelentő 1 éves tanfolyamon.

-anfolyam a Bölcsészkar Könyvtártudományi Tanszéke keretében

-5 februárjában indul.)

3) A könyvtári állomány rendezéseVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,

A) A korábbi évek tapasztalatai-alapján javaslatot készi-

-'inkaz állományellenőrzés uj rendjére, első lépésként megvizs-

+a a cimlel tárak vezetésének módját, helyzetét.

b) Javaslat készült a tartós és az időleges megőrzésre

- v_könyvtári anyagok széjjelválasztására, nyilvántartásuk

~=int való vezetésére.

c) Kidolgoztw{ és jóváhagyásra előterjesztettillea selej-

~s rendjét, mely szerint az engedélyezés jogkörét maga az Egye':'

;yakorolhatná.

d) -Elkészültek a folyóiratok előzetes nyilvántartásának

-éges lapjai és azokat az 1973-ra rendelt népi demokratikus és

.8 folyóiratok cimének, megjelenési helyének és előfizetési

ak feltüntetésével a Dékáni Hivatalok utján valamennyi háló-

könyvtárnak eljuttattuk.
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4) Tájékoztatás, nyilvántartás

a) 1972 februárjában - első alkalommal - tájékoztatást ad-

_ dékánoknak a felügyeletük alá tartozó hálózati könyvt~ak

evhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí, munkáVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj áró1.

b) Elkészültek a hálózati könyvtárosok személyi adatait

lapok és azokat az illetékes szerveknek'

1����� -----" '- asek

5 kötések:
;méret:

-'óiratméret

méret

-':':eménykötés

-onkötések

javitások

javitások

23 db 60 db 30 db

A szakmai munka módszertani segitése céljából a hálózati

~akban 97 alkalommal történt látogatás, ezek során cé1jelle-

sgálatokat is végeztünk.

Az Egyetemi Könyvtár - a népi demokratikus és tőkés könyvek ~

-~óiratok beszerzésével, nyilvántartásával, valamint ~ nyugati

- cimleirásával és katalóguscéduláinak sokszorositásával se-

e még a hálózati könyvtárak munkáját. e ,

VII. Állományvédelem

-=-nyvkötészet teljesitménye az

1971 évi
tényszámok:

elmult évben a következő volt:

1972 évi 1972 évi
tervszámok: tényszámok:

38

87

491

szakmunkák

IDkák

1501

300

óra

40

100

500

200

900

250

2500

30

1800

600

300

óra

óra

69

96
,380

102

655

169

2246

28

1800

733 óra

300 óra

739

207

2380

23

1550 '

óra,

-szes darabszám:

: szakmunkák és egyéb
__~-- oraszáma: 1801 óra 900 óra

A vegyes szakmunkáknál szerepel: tok 20
~s 4000 db, filmluxozás 1161 db, ABC karton

_'Gok 92 db, téka'167 db, stb.

5538 db 6380 db 5575 db

1033 óra

db, vágások 53690 db
lyukasztás 12750 db,
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2) A küls6 k5ttetés (házon kivüli, vállalatnál k5ttetett

ex) száma 2848 (1971-ben 3946) volt, anrí.bVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő L 2092 (1971-ben

-ötet esik a foly6iratokra. A lemaradás a tervezett mennyiség-

~?est 1313 k5tet, ebből 908 esik a foly6iratokra. E jelent6s

~'--~~ást egyrészt a k5nyvk5t6 mühelyek kapacitáshiánya, másrészt

köt6i árak nagymérvü emelkedése okozta.

VIlI. Sokszorositás, reprográfia

1) A sokszorositó üzem teljesitménye a k5vetkez6:

a) Adrémán 7094, stencilen 3253,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAös szaaen 10.347 negativ

irás, err61 adrémán 54.844, st~ncilen 44.477, 5sszesen'

99.321 kata16guskarton készült.

b) A fejelési munka adatai:

a katalógusokba került kartonok száma:

a periodika-katalógusba került kartonok:

KC-bejelentés (k5nyv és periodika)

106.410

2.638

17.235

A sokszoro sitás és fejelés adatai k5zötti eltérést az

ről áthuzódó anyag okozza.

c) A katalóguskartonok sokszorositásán kivüli egyéb leirási

zorositási munkák 472 órát tettek ki.

2) Mikrofilmeket - a kutatók, hazai és külföldi k5nyvtárak

_-sére - a Müszaki Egyetem K5zponti K5nyvtárának fotolabora-

~an készittettünk. Összesen 2796 filmkockát szolgáltattunk.

3) Az APECO-másolatok száma 2435, az oldalnyomásoké 5145

" ből k5nyvtári; illetve szakirOdalmi tájékoztatási, k51cs5n-

=:ra 4130,- hivatali (a K5nyvtár és az Egyetem kü15nféle szer-

igénylésére) 1015 lapnyi nyomás készült.

IX. A K5nyvtár dolgoz6inak tUdományos munkássága
~

1) A K5nyvtár dolgozóinak irodalmi munkásságát részletesen

majd az 1972/73. évi Egyetemi Értesit6.

A'Könyvtárdolgoz6i közül - ide nem számitva az időközben

tt, elhunyt, nyugdijba ment dolgoz6kat - tizenhárman része-

tat6idő-kedvezményben.
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.Jezső:

A magyarországi német, szerb-horvát, román és

szlovák nemzetiséGek történetével foglalkozó ki-

egészitő gimnáziwnitankönyvek irása a nemzetiségi

gimnáziumok számára.

A legujabbkori egyetemes történeti szöveggyüjtemény

c. egyetemi tankönyv I.kötetében a német, francia

és diplomáciatörténeti résznek az összegyüjtése.

és jegyzetelése.

A honfoglaláskori magyarság története. Méxia

Terézia és a magyar nemesség. Barokk fények és

árnyak. - Pest vármegye <,JaITII;tszázadibirtokas-

nemesi társadalma (adatgyüjtés).

Jakob Fugger életrajza (könyv áz Mcadémiai KiadóhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

� o lVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

~ os:

örgy:

részére)T

A lS.századi jezsuita történetirók (tanulmány)

Németh LászlÓt a kritikus (adatgyüjtés).

Ónód vára a törökkorban. - II.Rrucóczy György

és a hajduk. - Adatgyüjtés Lorántffy Zsuzsanna

levelezéséhez (az Egyetemi Könyvtár anyaga).

A Victorinus-Corvina illuminációja. Az Egyetemi

Könyvtár illusztrált kódexeinek eszmetörténeti

vizsgálata (adatgyüjtés).

József: Magyar és Olimpiai sportbibliográfia (adatgyüjtés).':'

Az olimpiák története (könyv a Gondolat kiadásá-

.ban) • .:.Magyarország és az 'olimpiai mozgalom (adat-

gyüjtés) •

"

1
,O l

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

..•65:

A Világirodalmi lexikon részére 18 cimszó a jiddis

és 30 a német irodalomból. - Goethe kötet szer- .

kesztése (megjelent az Európa Kiadónál).

Budapesti helynevek gyüjtése (adatgyüjtés foly ta-

tása).- Budapest társadalmának rétegeződése a 18-

20.században· (kutatás a Budapest Lexikon számára).

.
� XVIII.századi történészek elgondolásai egy tudós

társaság létrehozásáról. - Pray és akortársi tör-

ténelemirás.



Az Egyetemi Könyvtár kézirattárának történe-

te. - A magyar egyetemtörténetkutatás fel-

adatai (tanulmány az egyetemi'Annales histo-

rica sectiojában). - "Dokumentumok a magyar-

országi felsőoktatás történetéhezlt c.kiadvány

első kötetének szerkesztése és bevezetése(1973

januárjában elkészül). - A hazai könyvtártör-

téneti kutatás módszertani kérdései (tanulmány

a Magyar Könyvszemle számára).

Az Egyetemi Könyvtár története 1899-1919 között.

- Müvelőd~störténeti .tanulmányok, cikkek (Való-

ságban, Budapestben, Magyar Könyvszemlében, A

Könyvtáros-ban jelentek meg).

egy bizánci koru Aisópos gyüjtemény feldolgo-

zása.
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~ diákmozgalmak kezdetei Nagyszombatban.

Az Egyetemi Könyvtár .XVII.századi történet~

(anyaggyüjtés, főleg az "eretnek"könyvekre

vonatkozóan).

kandidátus: A Tanácsköztársaság közoktatási politikája.

örgyné:

x. Nemzetközi kapcsolataink

-) IFLA-konferenciahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_ ," '12 . évi nemzetközi kapcsolataink között kiemelkedő helyet

_ az IFLA (Könyvtárosok Egyesületeinek Nemzetközi Szövetsége)

- 27. és sze tember 2. között Buda esten mevrendezett konferen-

=~~tos nemzetközi ésemény előkészitésében, megrendezésében

~~ jelentős szerepet töltött be. A konferencia főreferátumátVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I~ _ _ =-~_-_~_:o~'_főigazgatótartotta Hagyomány és'ujitás: olvasás egy

_3zá~ban cimen. Az egyes szekciók tanácskozásain Domanovszky

a-óhelyettes és Tóth András osztályvezető vett, részt.

_-ia alkalmából angol és orosz nyelvü, reprezentatív kiálli-.

~",__._ztat6t ad tunk ki az Egyetemi Könyvtárr6l, hazánk legrégibb

-udomány6s könyvtáráról. A bennünket ez alkalomból felkere-

~~_ , � ""lfö ld i vendég szám ára a Könyv tár vezető m u n k a b á n s a í , ism er-



- ttak, és a Könyvtár történetét, ritkaságait bemut~tó ki-

=~-deztünk. A záróülésen az IFLA elnöksége Mátrai Lászlót,_

Könyvtárosok Egyesületének elnökét, IFLA-érdemére~TIel

- 20 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2) Személyi kapcsolatokhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ó főigazgató, .c . egyetemi tanár, akadémikus

résztvett a bécsi Collegium Hungaricum márciup 15-17-

én rendezett ülésszakán és 'A magyar felvilágosodás

filozófiai szinképe cimen tartott előadást;

március ,20-24.között résztvett 'a szocialista filozó-

fiai folyóiratok szerkesztőinek Berlinben tartott ér-

tekezletén;

március 27-30. között Moszkvában résztvett a Szovjet-

unió Tudományos ~{adémiájának Filozófiai Intézete és

a Marx- Engels- Lenin Intézet által: Lenin: A harcos

materializmus cimü müve ~egjelenésének 50. évforduló-

ja alkalmából rendezett tUdományos ülésszakon;

résztvett az Institut International de Philosophie,

Entretiens de Cambridge ülésein, szeptember 14-19.

közt, mel~ alkalommal a nemzetközi szervezet alelnö-

kévé választotta.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J 6 igazgatóhelyettes

Egyetemünk és a bukaresti Tudományegyetem közötti ba-

rátsági szerződés keretében október 11-26.között Bw{a-

restbe, Iaj'i-ba és Kolozsvárra tett tanulmányutat, ta-

nulmányozva az ottani egyetemi könyvtárak munkáját;

- a magyar-jugoszláv kulturális egyezmény keretében

december il-17.között Zágrábban ~olt tanulmányuton,

ahol a Nemzeti és Egyetemi Könyvtár szervezetét,'mun-

káját tanulmányozta.

5rgy tud. főmunkatárs

a magyar-jugoszláv kulturális egyezmény keretében nov.

27.és dec.3. között a zágrábi Nemzeti és Egyetemi

Könyvtárban volt tanulmányuton.

3gyetemünk és a bukaresti Tudományegyetem közötti barátsági

'~eretében Aurora Marcus osztályvezető és Marin Petrica kari

=ető volt junius 19. és julius 3. között K6nyvtárunk vendége.
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=agyar-jugoszláv államközi kulturális egyezmény keretében

20. között Vera Bonifacic" a zágrábi Nemzeti és EgyetemihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

----........,--_ . ca társa vo1t vendégünk.

--hony Thompson, az IFLA volt főtitkára, augusztus 31-én

-e és más angol klasszikusok müveit ~dva elő, tartott iro-

-_- Könyvtárunk vendégeként.

~ év folyamán - többek között T a következő külföldi ven-

- gatták meg Könyvtárunkat:

~~~ard Bancroft, a British Museum Könyvtárának munkatársa

_ .-en), Renate Ludwig, a berlini Könyvtártudományi és Mód-

_ =özpont munkatársa (márc.13.-án), Georg Henrik Von Wright

Helsinki (május 6'.-án), Gen Kida és Hiroyuki Yimbo, a

__--~' ~~~Egyetem professzorai (jun.l5.én), C.Lamar Wallis, a

ic Library (USA Tennessee) igazgatója (jun.27.-én),

ea, a történettudományok doktora, Bukarest (julius 5.-
__~ll, az uppsalai Egyetem~ Könyvtár igazgatója (aug.29-

3.:':ohrhardt,a Los Angeles-i Egyetemi Könyvtár igazgatója,

~ton, az Univ.of California professzora, C.Olareanu, a

~:ódásügyi Minisztérium Könyvtári Főosztályának vezetője,

~e, a kolozsvári Egyetemi Kön,yvtár igazgatóhelyettese,

ine"a City College of New York könyvtárosa, V.Baltius,

-"nyvtáros, R.A.Christophers, a British Museum Kön.yvtárá-

__~~.-~arsa (aug.30.-án), Matko Rojnic, a zágrábi Nemzeti és Egye-

-ár igazgatója, Jan Dolan, a Ljubljanai Nemzeti és Egyetemi

~~azgatója, Irja-Leena Suhonen, a helsinkii Egyetemi Könyv-

~~,~-ársa (aug.31-én), C.Stoica, a·bw{aresti Egyetemi Könyvtár

~~~e- ettese (szept.i.-én), A.Szubotin, a Szovjetunió Tudomá-

-e=iája Filozófiai Intézetének munkatársa, Badavzy Abdel Latif,

~--~~-~~ Egyetem(Egyiptom) rektora és az általa vezetett 'küldött-

-.30.-án), Maria Growska, a varsói Nemzeti Könyvtár ffi).1nka-

-.2.-án), David B.Quinn, a liverpooli egyetem professzora

~), Peter du Sautoy, a londoni Faber a. Faber Kiadóvállalat

-a (október 14-én), A.Okladnyikov, a Szovjet-Magyar Történész

~_.~~~-~ság elnöke, V.Susarin, a Ve~jesbizottság'tagja,(szept.16-VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_ 5 ~ Sevikin, a Szovjetunió nagykövetségének 'kulturattaséjazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J, Janet Buttolphe, a new yorki Egyetemi Könyvtár igazgató-

_ (nov.2l-én), ~rko Hakli, a helsinki-i E8Yetemi Könyvtár

~ (december 6-án).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A felsoroltakon kivül az IFLA konferencia napjaiban még

külföldi vendég kereste fel Könyvtárunkat.
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XI. Személyzet

--'oztak azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAév folyamán:
lE272.

1.1.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~

1.1.

11.1.

11.1.

111.1.

VIII.l.

VIII.l.

VIII.l.

VIII.l •

VIII.2.

IX.l.

X.l.

XI.16.

XI.IS.

.XII.5.

Andrásné főkönyvtáros
(áthelyezés)

_nyi Istvánné csoportvezető
(nyugdijazás)

~-' Regina osztályvezető
(nyugdijazás)

~ ~ia, könyvtáros 1.
(áthelyezés)

~_.~. ert Ferencné kisegitő II.
(kilépett)

- Ágnes adm.ügyint.I.
. (kilépett)

Ferenc raktárkezelő
(kilépett)

Géza raktárkezelő
(kilépett)

:'s Ágnes, könyvtáros II.
.(áthelyezés)

áth Lóránt osztályvezetőhelyettes
(meiShalt)

~ József főkönyvtáros
(áthelyezés)

_ 5 István csoportvezető
(áthelyezés)

...,;;:.,;.._~ .s Iarí.anna adm.ügyint.I.
(áthelyezés)

_ s Lászlónékisegitő 1.
(kilépett)

~ :vánné könyvtáros 1.
(nyugdijazás)

~ay Emilné könyv nár-os 1 .

_-ely Dezső könyvtáros 1.

--ó Zoltánné főkönyvtáros

-_ós Ágnes könyvtáros II.

1.1.

1.1.

11.1.

11 .1 .
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~ ~hályné kisegit5 II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-.."':"!V ·':cshgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALás zLó Pál gyakornok

__:J..rienneVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa d m , ügyint. 1 .

__- s András gyakornok

_ · · t..�.�ta adm.ügy int. I.

- ~aillásraktárkezelő

- ~a~ária adm.ügyint.I.

~~~~ ?éter raktárkezelőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_ -..J"-ö iJ:" Em.erika, könyvtáros 1 .

~~"_e~yi István tud.techn. munkaer5

?álné gyakornok

IV.l.

VIII.l.

IX.l.

IX.l.

IX.l.

IX.16.

X . 1 .

X . 1 .

X . 1 .

XI.I.

XI.28.

3) A Könyvtár dolgozói 1972.december31-én

Igazgatás, titkárság

-~ai László, f5igazgató, c.egyetemi tanár, akadémikus

=anovszky Ákos igazgatóhelyettes (nyugdij előtti szabadságon)

5--i László igazgatóhelyettes

~álmánné f5könyvtáros

____~~-.usJános kisegitő (szerződéses, havi 50 órában)

Gazdasá~i csoport

__~-_~ Gyula, gazd. igazgató I.

__a 3duard gazd. csopo~tvezet5

=- :stvánné előadó

-- Béla könyvelő (szerződéses alkalmazott, havi
70 órában)

kismelt szakmunkás, épületgépész

~okosné telefonkezelő

~drás kiemelt szakmunkás (nyugdij e15tti szabadságon)

-ánosné takaritó

_ ~ályné takaritó

__ .~- ~drásné kapus (szerződéses alkalmazott, havi
50 órában)

-á füt5 (időszaki főfoglalkozásu)
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Szerzeményi osztály

~drás osztályvezető-

~va osztályvezetBhelyettes

~ __,~-Fróreich Antal főkönyvtárosVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E s cvánné könyvtáros 1.

'~ienne könyvtáros 1.

_ s László Pál gyakornok-

:a könyvtáros II.

~a. ária adm.ügyint. 1. (helyettesitő)

-o::-erraktárkezelő

-~ás raktárkezelő

Elek (szerződéses alkalmazott, havihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA70 órában)

Feldolgozó osztály

_~ó csoport

:eria főkönyvtáros

~·lné könyvtáros 1.

__ .5 "ária könyvtáros 1.

_____~- :iborné könyvtáros 1. (szülési szabadságon)

~-a könyvtáros 1.

-a adm.ügyint. 1.

----__:'-:s-vánné (szerződéses alkalmazott,havi 70 órában)

___-~eldol~ozó CSODort

- ssy Györgyné osztályvezetnhelyettes

=-~~~~-3dit tud.főmunkatárs

főkönyvtáros

főkönyvtáros

__~-_érné könyvtáros 1.

=ó..:önyvtáros

~ rné főkönyvtáros

-nd.rásfS Y akornok
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-~erkesztő csoport

-a csoportvezető .

:áné főkönyvtáros

_ könyvtiár-osI.

- -~t adm.ügyint.I.(szülési szabadságon)

_:=ne adm.ügyint.I. (helyettesitő)

-~ia (szerződéses alkalmazott,havi 50 órában)

(szerződéses alkalmazott, havi 50 órában)

-_~~cné könyvtáros 1.

~ __~~.- :stván tud.techn.munkaerő

__ kisegitő I.

:~ é (szerződéses alkalmazott, havi 50 órában)

Olvasószolgálati osztály

s tUd.főmunkatárs, mb. osztályvezető

csoportvezető

:-es könyvtáros 1.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r ,a könyvtáros I. (szülési "szabadságon)

3rika könyvtáros 1.

gyakornok

alkalmazott, havi 50 órában)

I.

II.

munkatárs

s raktárvezető

akiemelt szakmunkás (nyugdij előt ti szabadságon)

~ ;J kiemelt ?zakmunkás

- --an kiemelt szakmunkás

c tud.techn. munkaerő
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János kise~itő I.

_~ás raktárkezelő

_~_, :5UVán .(szerződéses alkalmazott, havihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA50 órában)

-ef (szerződéses alkalmazott, havi 50 órában)

(szerződéses alkalmazott, félmunkaidőben)

ruhatáros

sefné ruhatáros

- ~ományos-tájékoztató osztály, kézirat- és ritkaságtár

s- ~iklós osztályvezető

-ózsef tud.főmunkatárs, kandidátus'

: György tud.főmunkatárs

__ ~~ István tud.főmunkatárs

-ános, az Egyetemi Könyvtárhoz szolgálattételre áthe-
lyezett egyetemi adjunktus

=oly (szerződéses félállásu tud.főmunkatárs)

Hálózati és módszertani csoport

-9nyi József osztályvez'etőhelyettes

-_-~ Dezső tud.főmunkatárs

= :tánné főkönyvtáros

- _ső könyvtáros I.

é könyvtáros 1.

könyvtáros I.

Kö:n;yvkötészet

csoportvezető

oüszaki ügyintéző II.

--:óné könyvrestaurátor

- --=-gyikönyvrestaurátor

könyvrestaurátor
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4) Kitüntetések

Dr.Domanovszk~ Ákos igazgatóhelyettes, abból az alkalo~-

1973. január l-jével nyugalomba vonul, a Munka Érdemrend

_-::ozata kitüntetésben részesült.

Dr.Domanovszky Ákos pályáját 1927-ben az Egyetemi Könyv-

~ezdte. Itteni szolgálatát 1935-ben a pécsi Egyetemi Könyvtár

'::ávátörtént kinevezése szakitotta meg, honnan 7 év multán,

'smét Könyvtárunkhoz tért vissza. 45 éves könyvtári pályá-

_-es egészében az egyetemi könyvtárügy, döntően nagy részét,

Könyvtárunkban töltötte el.

Az Egyetemi Könyvtárnak 30 éve igazgatóhelyettese és egy-

_:dolgozó osztály vezetője. Elsősorban az ő érdeme, hogy a

-- vtárak közül nálunk folyik a legigényesebb katalogizálási

~önyvtárosok között hazánkbanhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő foglalkozik le8behatóbban a

_=álás elvi kérdéseivel. Számos ilyen tárgyu tanulmánya jelent

-.§;7etemiKönyvtár éVkönyveiben, hazai és külföldi szakfolyó-VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- = . Éveken át aktivan tevékenykedett az Országos Könyvtárügyi

~~tációs Tanácsban is. Szakértelme nemcsak itthon, de kül-

���� _ ': " 5 jól ismert, nemcsak publikációiból, hanem az IFLk - konfe-

: is. 1969-ben az IFLA kopenhágai konferenciáján ő összegez-

-ékelte a bibliográfiai leirás nemzetközi szabványtervezetéhez

beérkezett hozzászólásokat, mikoris a bibliográfiai leirás

-:"legszabványositandó modelljének kidolgozására alakultzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7-

z a b í.ao t t s á g b a beválasztották.

Dr.D9manovszky Ákos csaknem félévszázados pályáján könyv-

a g é sz sorát, nemzedékeit nevel te nagy p e d .a g ó g í .a L érzékkel,

~:.,hozzáértésse,l a pontos könyvtári munkára, a könyvek és

Börcs Gyula kiemelt szakmunkás, abból az alkalombói, hogy

l-jéve1 nyugalomba vonul, , "Kiváló Do19oz'ó"kitüntetésben

Börcs Gyula szolgálatát 1937-ben az Országos Könyvforgalmi

__ráfiai Központban kezdte, majd a felszabadulás után annak

- J az Országos Könyvtári Központnál folytatta. Az Országos

_ a -~ j é$ Bibliográfiai Központ az Egyetemi Könyvtár épüle-

__~~~ött, ilyen módon kezdettől fogva hozzánk tartozott. Anná_

::.ert"azostrom nehéz heteit, Budapest felszabadulásáig
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--önyvtárban töltötte és nagy odaadással müködött közre értékeinek

=~óvásában. Természetes folytatása volt szolgálatának, hogy 1952-

~~, mikor az Országos Könyvtári Központ me[szünt, az Egyetemi Könyv-

-= állományába került. Munkájában mindig becsülettel és tisztesség-

_~ helytállt, és az évek folyamán erre igyekezett nevelni fiatalabbhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ika társai t is.

Ventura Eduard csoportvezető, abból az alkalomból, hogy

éve az Zgyetemi Könyvtár szorgalmas, megbecslilt dolgozója, a Pe-
'O:;;ógusNapon HA Szocialista KulturáértH kitüntetésben részesült.

Törzsgárdajelvény kitüntetésben részesültek:

any fokozat: Fejérváry ZO,ltánné csoportvezető

Winkler Gyula gazdasági igazgató

Jst fokozat: dr.Keresztényi József osztályvezetőhelyettes

Ventura Eduard gazd. csoportvezető

Vért Zsuzsa csoportvezető

_~nz fokozat: Nagy József raktárvezető
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5) Rendszeresitett állásokhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rl.c s sz ánu Me nevezés: Engedé ezett: Betöltött:

001 FőiGazgató 1 1

002 Igazgatóhelyettes 2 2

005 Osztályvezető 3 ,3

006 Osztályvezetőhelyettes 3 3

021 ·Csoportvezető 3 3

- 22 Tud. főmunkatárs 6VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 ·

- 23 Tud. munkatárs 1 1

24 Főkönyvtáros
~ 9

- 25 Könyvtáros 1. 21 20

26 Kön.yvtáros II. 4 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-J29 Könyvrestaurátor 3 3

-ű2 Gazdasági igazgat6 1 1

-21 Csoportvezető 2 2

24 Előadó 1 1

26 Müszaki ügyintéző 1 1

1 Adm.ügyint.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
»r

2:J

1 Raktárvezető 2 2

2 Raktárkezelő 6 6

--5 Tud.techn.munkaerő 2 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_r8 Kiemelt szakmunkás 5 5
-'1 Kisegitő 1 . 4 3

2 Kisegitő II. 2 2

összesen: 85 81

XII.Költségvetés, gazdálkodás

A költségvetési előirányzatok felhasználásáról, a gazdál-

az erre vonatkozó előirásoknak megfelelően - kQlön jelen-

_ készül. A könyv- és fOlyóirat~eszerzési keret (03 és 05 rovat)

asználását az ~llománygyarapitási fejezetnél részleteztük. A

séGvetés és gazdálkodás adatait ezért itt csak röviden ismertet-
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1971

_elhasználás a k5vetkez6képp alakult:

:"omá.nybatartozók béra1apja

éb személyi kiadások

2,778.100

155.800

2,75c.5:"-

155.6-

2,017.53
2,149. 2

:5nyvtár k51tségvetése (módositott) 6,678.600
--------------------------------------

:'omá.nyg:yarapitás

ébkiadásokVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I

2,045.000

1,651.400

6,630.300 7,080.490összesen:

1)hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABé re aé s-, A bérfej lesztési keret és báralapmegtakari tá-

részbeni felhasználása javitotta a bérezési helyzetet. Az alap-

és béralapátlag a köveykezőképpen alakult:

1971 1972

._bérátlag

lapátlag:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 ,622 .- ,

2.942.-

2,838.-

3.066.-

109.255.- 135.407.- Ft-ot

ként

1971-ben

1972-ben

18 fő részére

18 f6 részére

5.400.- Ft-ot

5.450.- Ft-ot

tottunk.

2) A működési és beszerzési kiadásokra előirányzott erede-

.:""1tségvetési keretet az év utolsó negyedévében az Egyetemt6l ka-

-- 320.000 és a Müve16désügyi Minisztériumtól kapott 200.000, össze-

520.000 Ft póthitel növelte, lehetővé téve·az IFLA konferencia

~_~~~vól kiadott angol- és orosznyelvü tájékoztatónk e16állitási

-égének és az állománygyarapitásnál jelentkező többletkiadásnak a

-::ésétis.
A kölcsönző helyiség butorzatának kicserélésére, irógép-'

növelésére, k5nyvszá1litó kocsikra, a könyvkötészetnek uj betü-

beszerzésére 46.806 Ft-ot, küls6, vállalati könyvkötésre

Ft-ot forditottlink. A könyvkötészeti l?rése16gép uj alkat--

való kiegészitése - melyet a Láng GépE5yár ingyen, ajándékként

c e t t el,számunkra - lehetővé tette régi hirlapjainknak laminá-

~~_- történő konzerv~lását, meg6v~sát.

,Sor került az év fQlyamán a kölcsö~ző helyiségeinek és

óiratolvas6teremnek a festésére, felujitására.


