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Eötvös Loránd Tudományegyetem

EGY~TELII KÖNYVTÁR

Beszámoló jelentés az 1973. évről

Az 1973.évi munkatervünkben legfőbb célkitüzésként a

kurrens felada tok és könyv tári szolgált atások zavartalan ellátását

rögzitettük e. Elöljáróban meg kell állapi tanunk: e szerén;y célki tüzést

is csak igen nagy nehézségek árán tudtuk megvalósi tani. Ennek, vala-

mint nagy muL tu intézményünk továbbfejlődése legfontosabb tárgyi fel-

tételének megteremtését, belső átalakitás révén uj munkaszobák és rak-

tárhelyiségek kialaki tását, a mult évben mindenképpen meg akar t uk kez-

deni. Könyv tárunk, a lesrégibb magy ar tudományos könyv tár épü Le t ériek

az emelése ugyanis éppen 100 éve, 1873-ban kezdődött és l875-ben fe-

jeződött be. Ugy véltük, az épület centenáriumához is méltó lenne a

régóta, közel 10 éve huzódó tervünknek a megvalósitása. Ennek gondját

azonban a M.3TRO észak-déli vonalának épitése, sajnálatos módon, le-

vette a válllli~król.

Az, hogy a MffiTROészak-déli vonalának épitése Könyvtá-

runkat is érinteni fogja, 1971-ben jutott tudomásunkra. Az es.etleges

veszély elhári tása érdekében már ekkor megtettük a szüksé ges lé~ése-

ket: kérésünkre a rektor- a leghivatottabb szakembert, Széchy Károly

akadémikus, müegyetemi tanárt kérte fel és bizta meg az é~ület stati-

kai vizsgálatánllicelvégzésével. Széchy professzor váratlan halála u-

tán pedig KézdY.Árpád müegyetemi tanárral ujitotta meg az erre vonat-

kozó szerződést. Kézdy professzor a vizsgálatot nen végezte el és mult

év tavaszán megkezdődött a M.ETRO-vonal Könyvtárunk alatti s~akaszának

az épitése. Mint kiderült, az eredeti mliszaki terveket módositva, fu-

rópajzs helyett robbantással és a kelet-nyugati vonalnál lO méterrel

magasabban kezdték az épitést. Ennek eredményeként az é9ület süllye-

dése már május végére a maximálisan tervezett 8 cm helyett 10,2 cm-

re, az év végéiQ; 14 cm-re növekedett, minek következtében az épület-

ben komoly repedések, omlások történtek, amik az év folyamán egyre fo-

kozódtak. A veszély láttán juniusban a Fővárosi Tanács Közlekedési és

Épitésügyi Főosztályához, augusztusban - a müvelődésügyi miniszteren
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keresztül - az épitésügyiés városfejlesztési miniszter első he-

lyetteséhez fordultunk, kérve az arra irányuló hatékony intézke-

dést, hogy az Egyetemi Könyvtár müemléképületét és a benne őrzött

nemzeti kincseket fenyegető sulyos veszély mielóob elháruljon, szep-

temberben pedig.(az Országos Földhivatal szakértői javaslata alap-

ján) kért~~ a rektort, hOGY az é~ület talajmechanikai és statikai

vizsgálatát most már a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalatnál ujból

rendelje meg.

Az ilymódon előállott sulyos helyzet következtében az

arra vonatkozó tervünkről,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogy az Egyetemi Könyvtár épületének cen-

tenáriwnát annak nagymérvü belső átalaki tásával ünnepeljük, ami le-

hetővé te$zi a következő félszázad zavartalan fejlődését - le kellett

mondanunk. Ennek meGkezdésére csak a rJrETRO-vonalépitésének befeje-

zését, az ·épület statikai megszilárdulását és helyreállitását köve-

tően kerülhet sor.

A nyomasztó helyhiányon il;yenkörülmények között is si-

került valamit enyhitenünk: a régi, elavult tankönyvek többespéldá-

nyainak kivonásával és a duplum-raktárban való elhel;yezésével, mint-

egy 6000 folyóméternyi anyag átrakásával, az egyes nagyságrendi cso-

portok végén pár évre tudjuk az uj anyag elhelyezését· biztositani.

(Erre vonatkozóan ld. a VII.fejezet 7.pontját.)

Az elmul t év eredményei közül krqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALerae Lend.ő az Évkönyv VI.

kötetének, Az ateizmus nemzetközi cikkbibliográfiájá-ll.kötetének

(IV.fejezet 4.pontja), Az Eötvös Loránd Tudományegyetem hálózati

könyvtárosai kézikönyve I.kötetének (VI.fejezet llb.pontja) megje-

lenése. és a Pray-emlékülés, melyet Pray GyörgY-SZÜletésének 250.

évfordulója alkalmából rendeztünk (IX.fejezet 3.pontja).

A könyvtári munka egyes területeiről a következőkben

szá.m.olunkbe.



- 3 -

I. Állománygyarapodás
----------------------------------------------

A) Hitelkeret.

1)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁl Lománygvar-ap i tásra a következő hitelkeret állt rendel-

kezésre:

könyvbeszerzésre (05 rovat)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/'

folyóiratokra (03 rovat)

előző évi maradvány

_. 197g ... ._~ 973

1,"215.000 Ft

755.000 II

1,215.000 Ft

755.000 "

2(3.000 It

ő s az e ccn : 1,99().000 Ft 1,970.000 Ft

2) A hitelkeret felhesználása:

könyvbeszerzésre (05 rovat) 1,267.376 Ft

fOlyóiratokra (03 rovat) 749.956 It

összesen: 2,017.332 Ft

Tulkiadás: 29.322 2t

1,555.029 Ft

739.315 ft

2,294.344 Ft

324.344 Ft
--_._-_._--~--------

A könyvbeszerzésnél előállt jelentős különbözetet az egyéb

rovatok megtakaritásaibó1, illetve az év folyamán kapott póthitel-

ből fedeztük.

3) Az összgya~apodás értéke:
1972 1973

2,017.332 Ft 2,294.344 Ft

689 ~ 81_!l.::.."J_u 551.5:?2.~~_

2,707.151 Ft 2,845.896 Ft

vétel utján

egyéb módon

összesen:

1) A

B)~áll9.~ánysyar~2odás 8datai.

dokumentumok jellege szerint

__ ~972 -=1"'-'9~7~3'---_

8.071 7.349

4.814 3.529

116 188

891 667kézirat)

köny v

periodikum

aprónyomtatvány

esyéb (rní.kr-o f í.Lm,

összesen: 14.602 12.233

2) Szerzeményezési

vétel-előfizetés

egyéb (kötelespéldány, csere,
ajándék)

összesen:

módok szerint:

4.715

9.887
------------------------

14.602IHGFEDCBA

L i- . 'tA6

7.787

12.233
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3) Tudományszakok szerint:

1972 1973zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

orqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

2

3
4-

5
6

7
8

9

1.570

1.332

731

3.253

587

720

534

1.213

2.269

2.393

1.001

1.178

599

2.824

457

576

417

1.033
1.984

2.164
-------_._-

összesen: 14.602 12.233

4) Nyelvek szerint:

magyar 6.407 5.4<5b~

orosz 1.045 598

német 2.428 2.282

angol 1.569 1.520

francia 1.258 966

egyéb 1.895 1.417

összesen: 14.602 12.233

5) Állománycsökkenés 291IHGFEDCBA L t8 6
\ . fMLKJIHGFEDCBA

i ' •

6) Összállomány
,

az ev
végén: 1, 2 L ~ 5 . 4 5 7 1,257.204

C) A nemzetközt·kiadványcsere adatai:

1) Cseretársak száma:

ország: 57 58

186intézmény: 1 8 L t
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-2)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA cserelt anyag adatai:

Szocialista Tőkés EGYütt
országok országok --_._--

Kiküldött anyag: 1972 1973 1972 1973 1972 1973

kötetszám 665 831 888 1.187 1.583 2.018

becsérték 53.130 74.790 74.292 107.517 127.422 182.307

Érkezett anyag:

kötetszám

becsérték

1.166

30.822

1.281

52.S11

1.613

155.063

1.IHGFEDCBAL ~ 2 9 2 .7 ' j I+ 2.710

182.161149.350 lb6.685

D )_~z 1973. évi t8r,!szárnok_~Jj~sj:t_é_s~

Tervszám: Tényszám:

gyarapodás

csökl:enés

13.500

200

20.000

12.233

4b6

1 3 . 6 9 L ~érkező per-í.odrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi lcuns-az.ám

kikl1dött rendelőlap

köny v

fo :.yóirat

nemzetközi kiadvány csere

ország

2.000

1.600

1.774

1.656

• J- •• ••

lnlJeZmeny

kikJldött Ft-érték

érkezett Ft-érték

60

200

180.000

200.000

58

186

182.307

182.161

E) Könyvtárhálózati munkaterület,

A hálózati tagkönyvtárak részére a külföldi könyv és

folyóiratok beszerzése és nyilvántartása terén végzett munka adatai:

Kiküldött rendelés 1972 1973

kőny v (tétel)

folyóirat (tétel)

2.268

1.674

3.191

1.MLKJIHGFEDCBA6 3 i~

Érkezett s.n:yag

köny v (kötet)

folyóirat (szám)

2.840

19.131

:5.21+5

20.026
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Az 1973. évi tervszéÍmok teljesités~

Tervszám:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
rn : ,len1:szam:

--- o

Kiküldött rendelések

könyv (tétel)

folyóirat (tétel)

Érkezett any az

kőriy v /kötB:t)

folyóirat (szám)

2.000

1.600

3.191

1.63/~

2.200 3.245

20.02620.000

Az á Ll.ományb.Yar-apod.ás számszerü adataiho z a következ őket

kell hoz záf'űz nunk e

1) Az á L'Lo.nánygyar-apod.ás mind az előző évekhez, m.ind a

tervhez képest jelentősen visszaesett. Összességében 16 %-kal csök-

kent, ezen belül a beérkezett könyvek sz~ma 15, a folyóiratoké 26 %-

kal kevesebb, mint 1972-ben.

Ennek magyarázata: a nyugati könyvárak - mint erre az előző

évi beszámoLónkban is rámutattunk - roha.no san emelkedik; ö"~::szehason-

litó vizsgálatunk szerint 1969-ben átla:josan 310, 1973-ban pedigIHGFEDCBA

4 5 L ~ Ft-ot tett ki egy vétel utján beszerzett kötet ára. Ezt a

diferenciát azzal seD tudtuk áthidalni, hogy e~ig 1972-ben beszerzé-

si keretünknél a tulkiadás cs~~ 29.322 Ft volt, 1973-ban ez 324.344

Ft-ra ugrott, és amennyiben a beszerzési keret jelentősen nem bővül,

további, egyre erősebben csökkenő tendenciával kell. számolnunk. Ennek

némi ellensulyozásaként fokozottabban ügyelünk arra, hogy a nem fel-

tétlenül szükséges beszerzéseket elkerüljQ~ és külföldi rendelésein-

ket egyeztetjük az .A.kadémiaiKönyvtáréval.

2) A nemzetközi kiadványcsere adataihoz: 58 ország 186 in-

tézményével tartunk fenn cserekapcsolatot. Két uj cS8repartnerUnk a

thesszalóniki egyetem Bizánci Történeti Intézete és a Párizsban szé-

kelő International Association of Uní.ve.csi t í.es. A nemzetközi CS8re-

kapc.solatok ügyintézésével karcsolatos, még 1972-ben felmerült mun-

kaerőproblémát sikerült megoldanunk, igy az év utolsó hónapjaiban

hozzákezdtünl;;:a lemaradás feldolgo zá s áho z, E z a számada tokban is

tLikröződik, a kiküldött anyag ezért lényegesen több, mint az előző

évben volt.

3) A Szerzeményi Osztály előkészitő raktárában felgyj-

lemlett nagyme nnv ís égü naplózott, de cim.felvételre mée; elő nem ké~::;zi-

tett anvago t sikerül t feldolgoznunk. Az év vég'én a naplózott könyvek

már azonnal továbbmentek a f'eLdoLgozásra.
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F)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁllománya9~sztás

o 1 ,., '-0 1 'o t ol "' 1 " " OIHGFEDCBAI ( - . . , I 1" •Je en~l, nogy a 10 YOlra-oK QUplw2anyasaooL az rszaGos 0~ecDeny1

I:önyvtárKőnyv e Lo s z uó Osztályán kc;r:]szt;il felajánlott an,ys.:;otaz

az t 10 'C""')'\IIc')'lr kö z ö t t s z é 1-0<'7tO i-tU1r 16~) t.é t.eL 6 0 L '7 : "'0'1'10' 1
0
r-a t s z árnLJ \) .:;-...,;;..MLKJIHGFEDCBAl . . . . .\ . . l . \ . .d t .J lJ..:J J lJ 0 é - J U _.\... U v'V lJ, t./ 1-.) cll.J;::;'LJ~u.;.. ..•.

kerül t sele ;j tezésre; a s zomba thelSi Ber-zaeny i Dán í c1 L'Le:;:yeiKönyv-

tárnak - hiánypótlásra - 21 tétel, 448 folyóiratszámot en3edt:~k áto

Az ilymódoTIátengedett anya~ 436 kötetet tesz ki.

A Fe LdoLgoz ó Osztály mur.:kaerőhelyzetében a korábbi évek-

ben bekövetkezett változásokat az elmult évben seD sikerült a fela-

datok szintjón kiegyenlitenUnk, s ez - a cimfclvétel 6s a szakozás

ter8n 8?;yaránt - éreztette hatását • .2: gátló kör-ü Lmérry clc ellenére is

az ujonnan beszarzett könyvek feldü130zását, va1a~int az intézeti

könyvtárak központila: 0eszerzett könyveinek feldolgozását ellát-
tul , , 't ' n 1 ~ 'o At' h kOLuk , e r er-eri szamo uev o emar-ao.as n i.ncs, z a erry, ,"~OTY a cat.a 0-

o '1' 1 o, b' 1 ' , 1 " , II ' '1"" t' 1Glza as eg1genyese o mun~ane~eDen, az e~so pe ~unyo~ lU'~sza a~os

feldo1?ozásában a tervhez képest 15 %-os leTIaradás mutatkozi):, rész-

ben magy ar-á zhet ó az á Llomárrygya rap od ás előző fejezetében Lsrae.c tet.ct t

csökkenésével is. Számottevő azonban a visszaesés a rési állomány

rekata10~izálás~nak ~ terón: addi~, mi~ 1972-ben 2270 darab köny-

vet rekatalo:.:sizáltunk, az elmult evb en ez mindössze 229 kötetet

tett ki.
1) A katalo-:';i!6álómunka részletes adatai a következők:

Tervszám: '.rénySZát.l~_

i;lsőpéldányok kötetszáma a
futószalagon

8850 7521

.• .'tt c - t' ,l' , 1 'o ,
~é;'yU J: U o pe danyo c, regl pe1-

d&nyok egyidej~ rekatalogizálása 400

25,00

500

Központilag katalogizált hálózati
anvag , első példányok

26ü2

Usyanaz, együttfut6 példányok

Egyetemi jegyzetek,
Egyéb>rövid.uton kat.kötetek
Duplumraktárba helyezett db

30
250
100
400

53
235
109
31J~

-------------_. _._---_._---,-
összesen: 12530 11i~6/~
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2) A katalógusok szerkesztésével, reviziójával és korrekció-

jával kapcsolatos munkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAák tervsze:cüen haLad trak . Kiemelkedő jelenté5sézü

eredménye az elmult évnek a cédulabesorolás szabályzatának elkészülte,

amit Domanovszky Ákos készitett, és az osztály tagjaival meg is vita-

tott. Az elvek és problémák tisztázása nagy se();itséget jelent mind a

ku.rrensmunkában , mi.ndaz olvasói leiró katalógus tervbevett és meg-

kezdett reviziójában. Ez utóbbi feladatból a tervezett mennyiség

150 fiók reviziója elkészült, annak ellenére, hogya vártnál is több
c

problémát vetett fel. A katalógus reviziója, amerqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALy a szükebb érte-

lemben vett besorolási hibák korrekcióján kivül a f'oLő sLeges cédu Lák

selejtezésére, a hibásak javitás&ra is kiterjedt, szükségesnek bi-

zonyult.

A katalógus-szerkesztésben a korrekcióra szoruló, kiszedett

és javitott cédulák száma az előző évi 6256-r61 az elmult évben

10.623-ra növekedett. Az ezzel kapcsolatos feladatok a következők-

b61 adódtak:a) a raktári állomány változásával (az olvasótermi kézi-

könyvtárból és a se:sédkönyvtárból a raktárba, illetve a raktárból ki-

vont és a duplumraktárba helyezett példányokkal) kapcsolatos korrek-

ciók; b) az olvasói leiró katalógus reviziója során feltárt hibák kor-

rekciója, fölösleges melléklapok kivonása; c) az előzmények kijavitá-

sa, ha a cimleirási szabályok v á Ltozása vagy egyéb szempontok szwcsé-

gessé tették; d) a revizión átcsuszott cimleir.isi hibákból származó

javitások.

3) Az állományrevizió terén befejezőáött. a Hb szak

(görög és latin klasszikusok, középkori latin szépiroclalom, humanis-

ta és ujkori irók latin és görög nveLvü munká í) állományának a re-

viziója.

4) A szakozó csoP2rt munkája
1972--~_.

8.000

16.629

17.441

1973--~------_ ..-.-
7.581

11.672

12.338

Szakozott müvek

Beosztott decimális kartonok

Beosztott tárgyszó kartonok

A szakozott müvek előirányzata 8.800 volt. A lemara-

d~s egyrészt a személyi vá1tozásokból, cserélődésekből következik,

másf'eLő L pedig abból, hogy az á Ll.oraánygyar-apod.ás a tervezett mö-

gött maradt.

Ji táre;yszóka.talógus1972-ben abbahagyott reviziója

az elmuli évben ujrakezdődött.



5) A folyóiratfeldolgozás adataizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa következők:

Tervszám: Tén:yszám:
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Folyóiratok cimleirása

Egyéb periodikwn It

Duplumfelvétel

Hutatványszámfe 1vétel

Röviditett felvétel

5000

3500

7196

3500

1357

676

310

Folytatódott a folyóiratok olvasói katalógusánakha-

laszthatatlan reviziója. A szakadt, rossz állapotban lévő kartonokat

kicseréltük, illetve a g:yüjtőkörÜDkbe tartozó periodikumokat rekata-

logizáltuk. A revizió és a folyamatos hiánypótlás, eg:yes periodiku-

mok teljessé válása magyarázza az erőltetett iramu rekatalogizálást:

a 7196 folyóiratcimléirásból- 2417 kötet rekatalogizálás.

Elkészült ezenkivül az l.sz. reklamációs jegyzékÜDk,

mely a kurrens folyóiratoknak ugyan rendszeresen reklamált, de évek

6ta meg nem kapott számait (A - J 435 cim) tartalmazza.

1) A beiratkozott olvasók száma 7.748 (1972-ben 6.607,

a tervszám 6.600) volt. Ebből csak olvasótermi használatra való lá-

togat6jegyet 1.937-en (1972-ben 1.60l-en), kölcsönzesre is szolgálót

5.S11-en (1972-ben 5.006-an) váltottak.

A beiratko0ott olvasók me60szlása

Kölcsönzésre is Csak olv.termi
-használatra

beiratkozott olvasók:

1.175 20.0 % 137 7.1 %

866 14.7rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 418 21.7 %

273 4.7 % ~ll 10.9 %

154 2.7 % 316 16.3 %

310 5.4 % 283 1:-4.6%

2.77F)IHGFEDCBAL ~ 7 . 5 % 1.36:5 70.6 %

Bölcsészhallgatók

Term.tud.hallgatók

Joghallgatók

Orvostanhallgatók

Más egyetemek, főiskolák
hallgatói

Egyetemi és főiskolai
hallgatók összesen:
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Kö1csönzésV6 is Csak olv.termi
használatra

beiratkozott olvasók:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-----._-_rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA...._--_ .._-- ..-._---- ..- -'-

egyetemi és főisk. oktatók 359 6.1 01.
{O

peda:;;ógusok 31+5 6.0 -v>0

esyéb értelmiségiek 1.072 19.0 %

alkalmazottak 724MLKJIHGFEDCBA1 2 . IHGFEDCBAL ~ %

munkások 160 2.6 o l .

iO

nyusdijasok 228.· L ~ . O %

középiskolások, ip. t anu Lók 61 1.0 %

egyéb 8Lt 1 L ' %• 1-

összesen: 5.811 100.0 %

i + .3 %

18.2 %

153_)
---------------------_.--------

6- o ( r ,1

• - : ; fO

1.937 100.0 %

Az olvasók megoszlását az

viszonyitva a következők tUnnek ki:

a) Az eg:yote:niés f ő i ako La l halJ,r;atókszáma az 19'72.évi-

hez viszonyitva a kölcsönzésre is beiratkozottaknál 2.340-ről (46.5%-

1
/ 1 / 1

e ,ozo, 1972.évi

ról) 2.773-ra (47.5 %-ra), a csak olvasóterrui használatra beiratko-

zottaknál 1.082-ről (68.1 %-1'ól) 1.365-re (70.6 %-ra) emoLkcdot t .

I[eli~zé§.: A beiratkozott esti é s Le veLe z ő hallgatókat nen az egye-

te-'rul' e' c ' I~O";sk ola í h ::;1' c,· ,,-I'o'Tr köz.ött hane n t-~071'~lk0'7:'''--1,1-'npl,- r,-p·;-,0",1,,-,,-.:J ....1.- •. :>,~ .•..ct '..A.L~::J v. LJ .L\.,. ~ " . .1 li LJ , . . '-' ~ 1 i-:) c;. ....~ __J C ~ ,::> ''''U~ ....J . j L \ . ) . • .1......,'::: J. _ _

lően t artjuk ny i Lván ; e~~'yébkl~nt-kölcsönzósre is 33d, csak olvasóter-

és fői3k~lai hallgatókn~l a bölcsészhallgatók és a TTK-hallgatók ará-

nya csökkent, a joghallgatóké és más egyetemek, f6iskolák hallgat6ié

emelkedett, az orvostanhallgatóké ugyanaz, mint az előző évben.

c) Az orvostanhallgatókat illetően: az Orvostudományi

lGgyetefl1korszerü, a hallgatók sz Lí.kségleteit is k í e l.ég í t6 könyvtá-

r-ának hiánya mo st már évtizedek óta t.űk.rő z őd i lc korry vt.ári. stati[3zti-

kánkban (és nem csak a mienkb en , hane-n a Fővárosi SzabóErvin Eön:yv-

táréban, m e e ; a Közg:azdasá:studomán.yiEgyetem Könyv t.ár-áéb an is).

A kölcsönzésre is beiratkozott orvostanhallgatók - auí.n t az a táblá-

zatból kitünik - ugyan 2.4 %~ot tesznek csak ki, de a z olvasótermi

haczná'latr-abe lr-at.kozot t.ak 16.3 %-ot. G:yal;:or18ti18r~ez az adottsú':;,

főként a vizsgaiclőszakban, rendszerint komoly nehézségeket támaszt.

d) Az egyeteni és főiskolai oktat~k, pedag6gusok, egyéb

értel.miségiek száma az előző évihez k~-\-,estnövekedett, de sz áz aLéko s

arányulenémile;; csökken t.
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e) Számszer:ileg és százalékosan növekedett az alkalma-

zottak aránya azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbe i.r etko zot t olvasók k ö zö t t ,

f) A beiratkozott ffiLillkásolvasókszáma növekedett, száza-

Iéko s arányuk lényegében u,-;yanaz,mint az előző évben.

~) A nyugdijasok szfuna és százalékos aránya némiles csök-

kent, a köz ép í skol ás oké , ipari tanulóké, valamint az Hegyéb" kate-

córiáju olvasóké emelkedett.

5.167

2.129

50.079

5.595

2.158

2) Olvasóforgalom

1972

Olvasóter;niLá toga tók

Po lyó í.r-att.errni. Lá t06a tók

Lá to!~~atók

15.832

I.~l.MLKJIHGFEDCBAL ~ ' -~ ö

összesen: 64.576 77.721

.Amint az adatokból ki tinik, 1972-höz viszony itva szá-

mottevően emelkedett az olvasófor3s10m a kölcsönzőknél (1~.057-tel),

az olvasótermi láto;atóknál (8.631-gyel), mérsékelten a folyóirat-

termi látoga tóknál (42b-cal), a ku tatótermi Lá toga tók s záma pedig az

előző évinek a szintjén maradt.

A kölcsönzésre is beiratkozott 5.811 olvasó 19.889 e-

setben kö lcsönz öt t , a kö lcsönzés egy szemé lyre eső S'Yakor-i sága 3,4

(előző évben 3,1) eset. Az ös~zes 7.748 beiratkozott olvasó 57.832

esetben kereste fel az olvasótermet és a kutat6tcrmat, a helyben ol-

vasás egy s z-e.mé Ly re eső ?;yakorisá~;;a7,4 (előző évben 7,3) eset. Az

eg napra eső sze~élyi forgalom a kölcsjnzőoen 72, az olvasóterenben

174, a kutatóteremben 7.

3) Kön)'vek és folyóiratok forgalma

Kölcsönző

Olvasóterem

Folyóirat-
terem

Összesen:

~~~~~ __ 197~2~ ~ __ ~~ 1973
l(önyvtári Saját Összes: könyvtarl----SaJiit-'
kön:yv,ill. k" kőnyvv í.Ll , könv v son:,'V:IHGFEDCBA 1 •

folyóirat: . folyóirat:

34.822 34.822 L ~ 6 .3 6 6

3 L ~ .7 0 9 24.146 58.855 3~.75'?

23.560 852 24.412 26.873

Összes:

29.053

1.131

46.366

61.S10

28.004

93.091 2/L998 118.089, 10~.996 ~9.184 13'.180

R'='P'l' se'z ek
.J... Vr) ,.' el , ri tkaságok, kéziratok forp~lma

9.761Kutatóterem 8.788

141:968Használt egységek 5sszesen 127.850
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Az összesen használt könyvtári egység száma 1972-höz viszo-

nyitva lS.llo-cal több, m8spedis a kölcsönzött l::ötet~~:száma 11.54/~-

gyel, az olvasóteremben használLaké 2.955-tcl (ezen beLil a könyv-

tári könyvek száma 9rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALi-S-celcsökkent, a saját könyveké ~.907-tcl e-

melkedett), a folyóiratteremben használtaké 3.592-vel cmell\edett -

a kutatóteremben viszont 973-mal cszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAőkken t. a használ t eG'ysé~;ekfori~alma.

Az 5.Jll kölcsönzésre is beiratkozott olvasó 46.366 kötetet

kölcsönzött, egy-e;-yre évi 7,9 (19'72-ben 6.9) k ő tet jut, 267-egy köl-

csönzési alkaloIT~a 2,3 (1972-ben 2,2) kötet.

Az olvasóteremben egy-egy látoga t.á s aLka Lraáva 1 az olvas ól;

átlag 1,2 (1972-ben L,4)kötétét- hAsználtak, a folyóiratterectben egy-MLKJIHGFEDCBA

e g ; : ; látOI;atásra 5,O (1972-benIHGFEDCBAL ~ , 6) periodika, a ku t atót.e r-emb en L ~ , O

(1972-ben 4,5) e~ysé3 használata esik.

A könyv- illetve folyóiratf'orgalom ef;y..napra eső á t Laga

a kölcsönzőben 168, az olvasótereoben 215, a folyóiratteremben 102,

a kut.at ó t erembe n pedig 28 az eGY napra eső dokumen tumhasz ná l.at .

Az olvasóteremben hauz.náL t kön:yvtári könyvek szakok sze-

rinti me~oszlása a következő:

---- 1972 197~

O Lexikonok, szótárak 4.704 13.6 % 5.032 15.0 %

1 Filozófia, lélektan 3.170 9.1 r ) . ) 0 9 8.3L.O

2 Vallás, ateizaus 169 O. L ~ 293 0.9

3 Társadalomtudoillányok 1.853 5.4 1.763 l i- . 9

3 L ~ Jogtudomá.:J~y 966 2.7 1.322 3 . L ~

4 Nyelv tudomány 1.380 3.9 833 2.7

5 Természettudom~~yok 7.477 21.6 7.915 24.7

9 f.'1üszakitudományok 958 2.7 949 3.0

81 Orvostudományok 7.115 20.7 5 . 8 3 L ~ 17.6

7 Müvészctek 487 1,4 471 1.4

8 IrodalomtudoDMY,
szépirodalom 4.623 13.3 4.225 12.2

9 Történettudonány, föld-
rajz 1.807 5.2 2.311 6.6

-----_.~---------
összesen: 3/+.709 100.0 % 33.757 100.0%

Amint a táblázatból kitünik, az olvasóteremben használt

könyvek között a természettudomán,yokba és orvostudomány okba vágó mü-

vek együttescn 42.3 %-ot tesznek ki. Vilásosan tlikrözi ez is cgyfelől

azt, ani t az előbbiek során az Orvostudományi Egyete::lkönyvtári h81y-

zetéről mondtunk, másfelől pedig azt, hogy Eg:yetemünk Természettudományi



7) A raktári sz_olgálatban a kurrens kí.szozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALgá Lá s,

helyrerakás mellett legnagyobb gondot az év folyamán a nyomasztó hely-

hiány okozta. Ennek enyhitése érdekében a törzsállományból kivontuk a

régi, elavult tankönyvek többespéldányai t (800 kötet) és a dupluIn-
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Karán nincs kari könyvtár, valamint azt is, hogy a bölcsészhallgatók

kön:yvtárhasználata megoszlik az Egyetemi Könyvtár és a Bölcsészkari

Olvasóterem, ·a joghallgatóké pedig az ~gyetemi Könyvtár és a Jogi

Kari Könyvtúr között.

4) A kön:yvtárközi kÖlcsönzés adatai - melyek a könyv-

és folyóiratforgalom összesitésében is sterepeltek - a következ5k:

1972 1973rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-'-"'-------
1 .7IHGFEDCBAL ~ 8 1 •874

961 1.027

149 164

224 192

59 35

Befutott igénylések kötetszáma

~lküldött kötetek

ebb51 kilföldre

Olvasóinknakmeghozatott kötetek

ebb51 kLilföldr51

5) II kölcsönzési restanciák felszámolása érdekében

2.277 felszólitást küldtünk ki. Az 015z5, 1972.évr51 áthuzódó hát-

rálékos kő Lc sőnz ők száma 118, a köny veké 273. r\<1e:;kezdtüka korábbi

é-vekben kikölcsönzött és vis sza ne.n szo19á1tatott könyvek peresi tését;

az év folyamán 90 olvasónál maradt 234 könyv téritési dijának,

15.725 Ft-nak a behajtása történt meg ..

6) Az olvasótermi kézikönyvtárból 391 kötet elavult

könyvet (or-vost udonárryi ake t , matematikai, fizikai, kémiai szakköny-

veket) és minte0Y 800 db régi jegyzetet vontunk ki, ezek módosulá-

sait az olvasóterrai katalógusokban is átvezetve. Az elavult köny-.

velenek az olvasótermi kézikönyvtárból az utóbbi években történt se-

lejtezése, céduláiknak a katalógusból való kivonása lehet5vé tette

a helyrajzi katalógus átrendezését, uj mutatókkal való ellátisát.

Módositottuk az év f'o Ly amán az olvasóterem használatának a rendjét

is: május hónaptól kisérletképpen, szepternbert5l, az uj tanév kez-

detét51 véglegesen beve z.e t uük - óránkénti szinváltással az el-

távozási, illetve kilépési.".tikettek használatát, abból a célból,

hogy fokozzuk az olvasóterem rendjét és kikliszöböljik az u.n. ttüres-

helyfoglalásttt
• (Az uj rend szerint az elfoglalt olvasótermi helyet

félóránál, ebédidőben eg;yóránál hosszabb időre nem lehet elhagyni.)

Ennek a bevezetése nem kis mértékben járult hozzá az olvasóterem

forgalmi statisztikájának jelentős növekedéséhez.
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5) Az olvasók kérésére több kisebb irodalomjegyzéket álli-

tottunk össze .E'zek között jelentős a Lukács György müveiről irt ma-

gyar nyelvü tanulmányok és ismertetések bibliocráfiája.

A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára schematismus-

gyüjteményétiek jegyzékét bibliográfiai adatokkal kie~észitettük és

roegadtuk a nálunk levő kötetek jegyzékét.

V. Kézirat- és ritkaságtár
~==============================

A kézi~attúr~, IS,yDrapodás(ami az á lrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALománygvar apcdás ada-

taiban ternészetesen szerepel) 296 tétel. Ennek tulnyomó része, 283

tétel 298 kötettel ~LTE és TMB disszertáció. Egyéb gyarapodás 13

tétel, 36 d ar-abo aL, li. g:yarapodásból me;.:;emlit.end ő egy X:v. századi ó-

szláv teológiai tartalmu kódex, Deák Fer-ericnek 1836-ben Kossuthh?z

irt sajátkezü levele, Avedik István 1847-es németországi és svájci

utinaplója és Grósz Alfréd rajzokkal illusztrált müve: flDeutsche

Ernennungen der Hohen Tatra".

A ri tka köp.-1yekállománya 153 kötettel nőtt, ebből ős-

nyomtatvány 2, RIvIK3, VetustissiJna 80, Metszetszoba 55, Rar.Hung.10,

Rem.pol. 5, Párttörténet 3 kötet. A 3 Rl'IJK egyike - az Al(íl novemberi

aukcióján sikerült megvásárolnunk - Pázmány "Kresztyén imádságos

könyv"-énekazon kiadása (Pozsony, 1610), amelynek az Egyetemi Könyv-

tár birtokában volt példánya csereként 190)-ben elkerült tőlünk. A

vetustissima anyag nagyobbik fele a nagyraktárból ide áthelyezett mü.

A metszetgyüjtemény 723 darabbal gyarapodott.

Az év végén megtörtént a kézirat- és ritkasá-3tár állo-

mányreviziója s erről jegyzőkönyv készült.

'1.1 l:.T'1' '" lr" 't í k
=-=~=g§-g~§~~=~g~~g~=~=~~~§=

Egyetemünk 94 hálózati könyvtárának állománya megköze-

liti az 1 milliót. Miikőd é süke t és eGyüttmüködésüket 3Z lcnO-ben

létrehozott Hálózati és Módszertani Csoport segiti.

A hálózati központi munka részfeladatairól a követ-

kezőkben számolunk be.
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1) Szervezési kérdések

a) EH::észült, illetve jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAóváhagyász-a kerül t a Természet-

tudományi Kar 12 hálózati könyvtúrának használati és müködési sza-

bályzata.

b) összeállitottuk "Az Eötvös Loránd Tudományegyetem

hálózati könyvtárosainak kézikönyve I. A könyvtári munka" cimü fü-

zetét, amelyet a rektor kötelező alkalmazásra kiadott.

c) A nenzetközi kiadv~nycsere rendjének 1961-ben történt

szabályoz~sa óta megjelent módositó rendelkezések figyelembevételével

elkészült az uj utasitás, melyet a rektor szintén kiadott.

d) Megállapodtunk a Magyar Tudományos Akadémia Könyv-

tárának H&lózati Csoportjával, hogy segitjük egymás munkáját és ta-

pasz tala tesere 1átogatásoka t szervezLink a hálóza ti kőriyvrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ár-ak között.

2) A hálózati könyvtárak szem·21yi kérdései

a) Ujabb előterjesztést tettiink a főfoglalkuzásu háló-

zati könyvtárosok munkakörének és bérének az egyetemi könyvtárhálózat

szükségletei t alapul vevő é s a tudományos munka :L,~ényeit kifejező

módositására.

b) Résztvettünk a BÖlcsészettudományi Kar Könyvtártudo-

mányi Tanszéke által rendezett 1 éves felsőfoku kőnyvt ár os í. tanfolyam

munkájában. A .hallgatóknak - közöttük -óg:yetemünkIHGFEDCBAL ~ felsőfoku végzett-

séggel rendelkező hálózati könyvtárosának - 20 órában ismertettük a

hálóza ti munká t.

3) A könyvtári állomány rendezése

a) A selejtezési eljárás egyszorüsitésére tett javasla-

bunka t a Müvelődésügyi Niinisztérium (70.085j1972.XII.sz.alatt) jóvá-

hagyta, ennek alapján a lebonyolitás módjára vonatkozó tervezetet az

Egyetem Gazdasági I§;az{;atósá,';;aszámára el.ké sz í tettük.

b) Javaslatot tettünk az egyes könyvtári állo~ányrészek-

nek oktatási segédletté (kön:yvtári fogyóeszközzé, illetve költség!?;é)

történő ninősi tésére. A I\;lüvelődés:jSyiI.1inisztériwnaz előkészi tő mlLYl-

kálatokat (132.204/l973.sz.alatt) enGedélyezte, a végrehajtás meg-

kezdésére 1974-ben kerül sor.

.~
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c) l:!:lkészitettük a hálózati könyvtárak állomán:yellenőrzési

rendjét szabályozó tervezetet és az abban foglaltak alapján a Csoport

2 főből álló részlege a BKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANémerqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt Nyelv- és Iroctalomtudo:aányi, vala-

mint a Filozófiai Tanszékek könyvtáraiban végzett teljes állomány-

reviziót.

4)~éb munkák

a) A szakmai munka módszertani segitése céljából 80 alka-

lommal tettünk látogatást a hálózati könyvtárakban, a tapasztaltakról

jelenté;..>tkés z í t ot t.űnk, .uel.y et a':~ok t.atá..si vagy kut.a t ás í eu;:ységveZé;-

tőjének és a Gazdasági Igaz~~atóságnak mq:;kLilcltühk.

b) A kari szervezetbe tartozó hálózati lcörry v t ár-alc 1972.évi

raunkájár-ó l, február hónapban tájéicoztatót adtunk a d ékánoknak ,

c) A Buelaörsi uti Kollégi.wIlaz akka t aLógu sán ak elkészi tésé-

hez közvetlen segitséget nyujtottunk.

el)Az ES::yetemiKönyvtár El népi dedokratikus és tőkés orszá-

gokból beszerze~t könyvek és folyóiratok beszerzésével, nyilvántar-

tásával, valamin~ a tőkés könyvek cimleirásával és katalóguscédulái-

nak sokszorositásával se;itctte még a hálózati könyvtarak munkáját.

1) A könyvkötészet teljesitménye az

kező volt:

Bőrkötések

Vásznas kötések
ujságméret

fo1yóiratméret

kőnyvmér-et

félkelJ.énykötés

kartonkötések

Nagyobb javitások

Kisebb javitások

Restaurálások

Konzerválások

Vesyes szakmunkák

Egyéb munkák

összes darabszám:

Vea;yes szakmunkák és egyéb
munkák óraszáma :

1973 évi 1973 évi
tervszámok: __ t_é_nyszárp.Qk:

22 db

elmult évben a követ-

1972 évi
____ t;....é...;.n-"'y'-s_~~ok:

30 db 60 db

69 70

96 100

330 450

102 200

655 600

169 250

2246 2500

28 .30

1800 1800

733IHGFEDCBA
I

600 óraora

300 ft 300 ti

5575 db 6060 db

1033 óra 900 óra

63

78

313

84

716

227

2884

22

2100

1232 óra

300 "

6509 db

1532 óra
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A vei!;yesszakmunkáknál szerepel: vágások 50270 db, tok

78 db, kasirozás 625 db, téka 69 db, perforálás 2890 db, lyukasztás

31200 db, védőtábla 2 db, sornyomás kartonra 600 db, stb.

2) A klilső k~ttetés (házon kivüli, vállalatnál k~ttetettzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

könyv ek ) száma 2417 (1972-ben 2ü4(3)volt, amiből 2106 (1972-ben 2092)

k~te~ esik a folyóiratokra és 311 (1972-ben 756) a k~nyvekre~

a) Adrémán 4560, stencilen 4200,

irás, erről adrémán 32.900, stencilen 43.028,

lóguskarton készilt.

~sszesen 8760 neca t i.vv.>

75.928 kata-~sszesen

b) A fejelési munka adatai:

a katalógusokba került kartonok száma 107.664

aMLKJIHGFEDCBA= r r : : talógusba ke.r-ű Lt kartonoké 2.737,

KO-bejelentés (k~n:yv·és periodika) 20.337

c) A katalóguskartonok sokszorositásán kivüli egyéb le-

irá:si és sokszorositási rnunlcák 425 órát tettek ki.

2) Mikrofilmeket -,a kutatók, hazai.és külf~ldi k~nJ~-

tárak ifSénylésére - a nüszaki Ee;:yeternKözpcnrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt í. Kőnyv t ár-áriak foto-

laboratóriumában kés zí. ttettünk. Összesen 3.721 filmkockát szolgál-

tattunk.

3) Az AP~c.:OO-ill6.sclatok száma 286, az oldalnyomásoké

4.136. Ebből kőnvv t ár-L, illetve szakirodalmi tájékoztatási, k~lcE3~n-

zési célra 3.000, - hivatali célra 1.136 lapnyi nyomás"készüli:

;
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. :.~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~) A Könyvtár do l.go zó I közül a következők részesülnek

kutatóidő-kedvezmé~yben:

Almási János: A illagyarorsz~~i német neJzetisés története c.

munká j a , továbbá annak né.net forditása, a clo-

kument umok ő ssze~;~/lij tése és a l:ép;llC 116k1e t

Her-mar»: ZsuzsaD 18:

A lcg;ujabbkori egyete:nes tö;:'t,~;net c. e::;yc:t;,,:~,ui

se;édkönyv II.kötetében (1 ';Y"::-1'::A5) a nónet ,

francia és 8 diplomácia-törtóneti részek össze-

1, l' 'gyüjtése, jesyzetc eS8, szer~esz~eGe.

A ne.ne s í. familia és a nemesi társade.lo;:l Pest

r»e':'-ye"benc t émáho z an'y'2Y:'-\luJ'tés, l'észpublikúlás .
.• Li. u. • ~ '"- .IHGFEDCBA'~ ~ , - J .J

Bar-okk fónyei:: és ái'nyak c. t anuLmánv E1e~·5l'ÚGa.

Kö1tségv8té-J és p2.1.1Z ~.=oh{i.cGe Lő t t c. t anu Lmány

Dűmme r Lh Dezső:

megirása.

&'''1y8::;gyüjtés Jakob FU6~er életrajztu.'1oz, a.neLy

könyv-alakban fo~ me;jelenni .

Izsépy Edi t:

A masyar jezsuita történetir6k és a jezsuita

rend c. tanulmány mcsirása.

Adatgy Lij tés a Páb.r y Zo1.t ánr-ó I kés z0.1.ő mo-

nog;ráfiához.

AnyaggyJjtés a Lor~ntffy Zsuzsanna és II.Rá-

kóczy György levelei és A török pasák m8~yar

iródeill(jai c. tanulmimyhoz.

Székelyhid vár ánal, szerepe a XVII. században

c. tanulmány merr i.r-áaa 8 E2.dtörtén2ti Közle-

mények s z á.nár-a •

. Hölvényi György:

, -

Kalmár Lajos: A Victorinus-Corvine. illwninációjának topos

kuta t áaa , ~ témából résztanulmány ffie(jirása.

Adatgyüjtés a Magyarország és az olimpiai

mozGalom, az Olimpiai biblio~ráfia és a

I'v'lagyar .sportbibliográfia c. készülő munkákhoz •

A BSAC 75. éV0:':~jubileumára készült kiadvány

'1

Keresztényi József:
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Kulcsár Péter: Kutatások és anyaggyüjtés, továbbá részpubli-

kációk a Magyarorsz.ági hLUuanista történetirás

c. témakörből.

Lay Béla: A Világirodalmi Lexikon részére 28 cimszó

megirása a német irodalom története tárgy-

köréből.

Tudományos szaktanácsadás a Müv.Min. felké-

résére a magy<3.rországinémet nemzetiségi ál-

talános iskolák számára készülő történelem-

könyv megirásában.

IvIarótMiklós: Cimszavak két és félivnyi terjedelemben a

Budapesti Lexikon számára.

Tanulmány készitése E~y peremváros társadal-

mának átalakulása, Rá1wspalota, cimmel.

Anyaggyüjtés a budapesti helynevek etÜIlológi-

ai jegyzékéhez.

Tanulmány és referátum a Pray emlékülésre

Éray György a k í.r-árqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALy í. történetiró c í mme L,

AnyacprryüJ"tésPra-IIGyöru"y abolició utáni mun-~ bo~MLKJIHGFEDCBA. t ( : ) .

kásságáról.

Anyaggyüjtés a nagyszombati jezsuita kollé-

gium könyvtárába került "eretnek" könyvekre

vonatkozóan •

.Anyagg:yüjtés az Egyetemi Könyvtár XVI. szá-

zadi története c.megirandó tanulmányhoz.

Oláh György:

Pajkossy Györgyné:

Pelle József: Tanulmány készitése A tudományos-technikai

forradalom és az erkölcs kéI'dései cimmel.

Tanulmány készitése Mátrai László, mint a

magyaI' filozófia haladó hagyományainak kuta-

tája, cinrae l..

Vértesy Miklós: Szilassy Jánosnak, az 1838-as pesti áI'vizre

és az azt követő ujjáépitésre vonatkozó

naplójának kiadásra előkészitése, jegyze-

telése.

Bibliográfia készitése három és fél iv ter-

jedelemben a Világirodalmi kislexikon szá-

mára.

Több kisebb - Budapest történetére vonatkozó

müvelődéstörténeti tanulmány megirása.

- ,
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WimcrerÉva: Anyaggyüjtés A futuruI:1és a conditionális

összef,.1;'.';/ésealaktanilag azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALndo eur-ó pa í.

nyelvekben c. tanulm~nyhoz.

Anyagg:yüjrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt es Pannónia római kori törtél'eté-

vel foglalkozó készülő fo~rásgyüjteméDyhez.

Á lm s Káro ly:

Pseudo-seasonal Rhy nhm of Human Cerebral

Stress Eearing Capacity in the Psychochrono-

graphic 1PCG 1 Test ./Á~kosKárolynéval kőz ő sen .1

Acta Med.Acad.Sci.Hung. 3011-21,127-137,1973.

A habituációr6l a pszichokronográfia /CFFSR-

metodika alapján. 1 Áko s Károlynéval közösen. 1

Magyar Pszichológiai Szemle, 338-359, 1973.

Pavlov. In: Vallomások a gyó~itásról.

Medicina, Budapest, 1973. 65-68.p.

A tudoffiányoskutatás etikája. In: Vallomások

a gyósyitásról. f,::edicina,Budapest, 1973. 242-

2 L ~ 4 . p •

2) A Könyvtár dolgozóinak publikációi az elmult évben:

Ákos Károly:

Ákos Károly:

Ákos Káro ly :

Ákos Károly:

Kölcsönös secitséget öregek és fiatalok között.

In: Vallomások a gyógyitásról. Medicina, Buda-

pest, 197~, 297-300.p.

Gergő Endre Válogatott p szLcho Lóg i ai munkái.

Szerkosz tés. Budapest , 1MLKJIHGFEDCBAC j
rr 5 , 3D5 p.

Baránszky-Jób IIILI'e:Az alú.miniwnról. Szerkesz-

tés. Korunk tudománya sorozat. Budapest,1973. 226 p

'I'udornány os Közlemények. Szerkesztés. Mozgássérül-

tok Nevelőképző és Nevelő Intézete. Budapest, 1973,

.Ákos Károly:

Ákos Károly:

Alm s Káro ly :

Ákos Károly:

72 p.

Orvosi Lexikon, IV.kötet. Szerkesztés. Budapest,

1973, 1031 p.

Ákos Károly - Pelle József - Bezenyi 3élm1é: Az ateizmus és a vallás-

kritika ne~zetközi ci~cbibliográfiája, X.11969/.

Egyetemi Könyvtár, Budap2st, 1973, 115 p.
"L ..-



Almási János:

Almási János:

Hölvényi György:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dümme ruh Dezső:

Dűm.ne r-t h Dezső:

Dümme ruh Dezső:

Izsép:y iliit:

Izsépy .&iit:

Kalmár Laj os:

Kalmár Lajos:
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Dejepis. Doplnková ucebnica pre II-IV. triedu

g;ymnazll s vyucovacim jazykom slovenskym.!Do-

casna ucebnica.l !A szlovák nemzetiség története. I
A magyar nyelvü alapszöveg szerkesztése. Tan-

könyvkiadó, Budapest, 1973, 164 p.

Istorie. Pentru clasele II-IV. ale liceului cu

limba de predare romana. IianuaL suplimentar.

!A román nemzetiség története.! A magyar alap-

szöveg szerkesztése. Budapest, 1973, 172 p.

Hevenessi Gábor utmutatásai a történeti forrás-

anyag gyüjtéséhez. Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei,

VI, 147-152, 1973.

A magyar fejedelemség keletkezése és eszmevilága.

Az Eg:yetemi Könyvtár ÉVkönyvei,VI, 205-222,1973.

Barok fények és árnyak. In: Évezredek hétköznap-

jai. Panoráma, Budapest, 1973, 290-317.p.

Kjzdelen az an:yan:yelvért.Magyar Hirlap, 1973.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/de ceraue r 1.

Ko~ciuszkó. Gondolat, Budapest, 1973, 236 p.

A hajduság részvétele I.2ákóczy Györr;yIHGFEDCBA1 6 L ~ 4 1 4 5 -

öS hadjáratában. Az Egyetemi Könyvtár ~vkönyvei

VI, 153-169, 1973.
'. ~'-.:..' .... _---"'._~

A Victorinus-Corvina madár ábrázolásainak in- '(:
" .~,~

tellektuális háttere. Az Egyetemi Könyvtár

~vkönyvei VI. 171-204, 1973.

Der intellektuelle Hintergrund der Vogeldar-

stellungen der Victorinus-Corvina. Topos- und

Situs-Untersuchlli~gder IllQmination. I.Teil.

Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum

Hungaricae. Tom.XIX. Fasc.1-2. 23-60, 1973.

, :~

~.,

Az ~ötvös Loránd fi'udományeg:yetemhálózati

könyvtárosainak kézikön:yve. I. A könyvtári

munka. OSzerkesztés.) Eg:yetemi Sokszorosi-

tó Űzem, Budapest, 1973, III p.

Keresztényi József:

- ------~------------- ----------- -~ -------------------------------



Keresztényi József:

Keresztényi Józsei':rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ke r-e sztzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAérry i József:

Keresztényi József:

Keresztényi József:

~eresztényi József:

Keresztényi József:

~eresztényi József:

Keresztényi József:

Kulcsár Péter:

Kulcsár Péter:

Kulcsár Péter:
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A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club három- ". I

negyed évszázada. li398-1973. (Összeáll itás. ) .'

Egyetemi 801:;:szorositóü.zem, Budapest, 1973,

1973, 107 p" 48 t.

Sport és éremmlivészet. A győztesek dijazá-

sa. Az Ér-em X]C-vIII,2.sz., 76-79, 1973.

Áll ércnél mara~andóbb müvem •.• Népsport

XXIX, 7.sz. 7.p., 1973.

A test, a szellem, és a jellem. Népsport

XXIX, 120.p.t 8.p., 1973.

Heformcondolatok. I\:ab'"YDrországX, 12.8z.,

28.p., 1973.

Hemzetközi klub a béke szolgála'Ui.ban.l\~ép-

sport XXIX, 178.sz., 8.p., 1973.

A Yagyar Olimpiai Bizottság me6alakulása.

TP Tudományos Közlemények 1972, 2-3.sz.,

27-37.p.

A lEOB történetéből. Sportvezető V::::II,8. sz.,

8.p., 1973.

~ötv5s Loránd 6s a testi nevelés. Sportélet

IX, Lo s sz,,IHGFEDCBA2 L I - 2 5 .p . ,MLKJIHGFEDCBA1 9 7 : 5 .

A szegedi Dó~sa-hagyomány legendája. Tiszatáj

27, 2.szám, 66-71,1973.

La fondation de Venise dans l'historiographie

humanis te en Hong ri.e. In: Venez ia e Unghe r i a

nel rinascimen to. 1\ cura di Vittore Branca.

Olschki, Firenze, 1973, 353-367.p.

Le fonti umanistiche italiab.e del Bonfini per

la sua preistoria w1cnerese. Rinascimento 2.ser •.

lO.vol. 195-214, 1973.

i l . '"



Kulcsár Péter:

Kulcsár Péter:

Kulcsár Péter:

Marót Miklós:

Marót Miklós:

l\IátraiLászló:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rtátrai LászlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAó :

Mátrai László:

.Mátrai László:

Mátrai Lászl ó:

Má trai Lászl ó:

Mátrai László:

Mátrai László:
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Bonfini MaEyar Történetének forrásai és kelet-

kezése. Akadémiai Kiadó, Budapest, 19'73,251 p.

Hilluanizmusés Reformáció 1.

Klaniczay Tibor: A mult nagy korszakai. Re-

cenzió. Kortárs 17, lG58-1860, 1973.

Heltai Gáspár: Krónika az magyaroknak dolgai-

ról. Kolozsvár, 1575. A kisér5 tanulmányt irta

Kulcsár Péter. BibliothectJ.Hungarica An t í qua 8.

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1973, 23 p.

Kölcsönzésünk elemzése. Az Egyetemi Könyvtár

~vkönyvei VI, 137-146, 1973.

Cimszavak a Budapest Lexikonban kb. két és fél-·

ivnyi terjedelemben. Akadémiai Kiadó, Budapest,

1973.

Az Eg-yetemi Könyv tá.r fej15dése a felszabadlllás

után. Az Egyeterai Könyvtár Évkönyvei VI, 7-12,

1973.

Élmény és mti. 2.kiad. Gondolat Kiadó, Budapest,

19'73, 224 p.

A köznevelési rendszer távlati fejlesztése.

IInterjul Közneveiés 1973, 41.sz. 13-14 p.

Introduction. In: Comenius and Hungary. Akadé-

miai Kiadó, Budapest, 1973.

Bevezetés John Locke: Levél a vallási türe-

lemr51 c.mühöz. Akadémiai Kiadó, Budapest,

19'73, 29-39.p.

Könyvtörténet, tudomány történet, müve16dés-

történet. E15adás. In: A METESZ A magyarorszá-

gi technika történeti konferenciája. Budapest,

1973, lS-23.p.

Az olvasás "krizis" bölcseletéhez. Magyar Hir-

lap, 1973.szept.22. lA Várnában 19'73.szept.17-

22.között megtartott Av.filozófiai világkong-

resszuson elhangzott e15adás.1

Beszéd Sylvester János sárvári eGlléktáblá-

jának felavatásakor. Életünk 1973, 4.sz.IHGFEDCBA

3 L j · 2 -3 4 3 . p.

- .... '..- ..:
"":.

-- •...• - .••• ---"T --
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I.1átrai László:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ú. várnai filozófiai v i.Lágko n ~resszusról.

Interj u , 1 Vá12,sz öt kérdé8J:'e. I Nép s zabad aág ,

1973,szept.15.

Tudományos mitoszok. Világosság 1973, 4.8Z.

195-19é3.p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A két vilásháboru közötti időszak esztétiká-

járól. E1őad~s a M~v.tört.Bizottság és az MTA

Müv.tört.Kutat6csoportja lS72.no.9-10-én tar-

tott konferenciáján. Mlivészettörténeti trtesitő

1973. 2.sz. 121-123.p.

~,:Iátrai László:

Mátrai László:

r',1iszti Lá sz Ló t Rcmán í a i e,:;:;eteJni könvv t.ár-akban • Könyvtúri Fi-

lU 107· 2 lCb- lQlgye o.MLKJIHGFEDCBAj ) • • sz. d - ./ •P •

Pajkoss;y Györs-;yné: 1'\.Z e2~:;et ern és a nagyszoiTLbati városi tanács

viszá1ya az 1640-2s években. Az Egyetemi Könyv-

tár Évkönyvei VI, 91-105, 1973.

Timkovics Pál:

A Tanácsköz társasá:-:: közokta t ás J.F,?;yiin tézkedé-

seinek tanu1sá~ai. Az E~yete~i,Könyvtár tvkönyvei

VI, 223-238, 1973.

Radó,Polycarpus OSB: Libri liturgici manuscripti

bibliothecarum HunGariae et 1imitrop'harum r23io-

num. Eklidi t: Heze'? ,T.J8dislaus.A név-és tárc:;ymuta tó

összeállitása.l\kadémig.i Kiadó, Budapest, 19'73.

I:Iaf~yar Athenas Toldalékja. Az8.:;yete'~ü Kön:yv-

ta' r' 1'i'\Tl':;n'lveJ·VI 27:(j ')l,4 1("73
••••• ,~_: .:_\ • .0 , .) ./-:.._./, :/ / •

Pelle József:

Torbágyi Tiborné:

Vértesy Miklós:

Vé~)tesy r.:i~=lós:

Az t.;g:yetemi Könyvtár története lé3ij=)-l:1i'j.

Az Eg:yetemi Könyvtár Evk onsve i VI, 43-35, 1')?3.

Az ~gyetGmi Könyvtár bibliográfiája. Kie;é-

szités. Az ~gyetemi K6nyvtár Bvkönyvei VI,

8/-90, 10'73.

Az ősny orat.a tv ó:cl.yok.K;'.s:\:-tanf'o Ly am-j e '';7 ze t .

Budapest, 1373, 17 p.

121 cimsz6 8. Bud ape s t í Lexikonba. Alcadémiai

l~iadó, Budapest, 1>73.

~eddic szennyez még az Ordö3~rok? Budapest

XI, 7.sz. 32-33, 1973.

A pes~i kényszerit6 dolo8ház. Budapest XI,

10 . sz. ~:)L!.-3 5, ll) 7 .5 •

I\:o2aik a tővúr-o s au l t jáb ó L, Budapest XI,2.sz.

Vértesy Mi.k Ló s e

1~~. sz. itb. p •

Vérces:y ?!Iiklós:

V é r t es,y L:;ilc lós:

Vé.r t e sy fjiklós:

V é r t esy ?'lLclós:IHGFEDCBA

L I-8 p., 3. sz. , L ~ 3 • P ., 7. sz. 40 •P ., 8. sz. 48. P . ,
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Vértes)' I.Iiklós:

Wimmer Éva:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a Lap í.bás i.r-a . Kőnvv t ár os XXIII, 35, 1973.

Kop e r-n i.ku s . Kőrry. t ár-o s XXIII, 103-104, 197:).

Állatrc;ények. KönyvLáros XXIII, 4J7-490,

563-566, 1ly? 3 .
Móra László: Á'\' ;',:üc2.;,yetc:ü Kőnyvt á r törté::.et\~.

I Recenzió. I ~:a-';.}é;1rKőnyv s z e ..úe LXXXVII,1973.

Uj állattani ismeretterjeszt6 könyvek.

Könyvtáros XXIII,4B-4J, 1973.

Dolmányos István: Finnország története.

jRecenzió.j Könyvtáros XXIII,113-114, 1973.
, "1 ~_., -1-" 1" , b"l' '--0'"Janlca \,:r:yLL.a: "'lr1l3LJUr kenvveu t o 10':;r8.1.1a,)a.

jRecenzió.j Könyvtáros XXIII,183, 19?3.

Világtörténet képekben. IRecenzió.1 Könyv-

t áro s X~~III· , 366-367, 1973.
Indeg acronimorwn se lectorum 5. ·1 Hecenzió. I

Könyvtúros XXIII,.368, 1973.
Latin-funerika, a viharsarok. !Recenzió.1

Könyvtáros XXIII,G77-G79, 1973.
,

ttS-.yntipasl1f~leséi. Az Eg:yetemi Könvv t ár Ev-

könyvei VI, 255-266, 1973.

Vér-'c:.:;sy:,:~il(lós:

Vértesy l'.liklós:

Vér-Lcsy ~;liklós:

Vérte sy I'.1iklós:

Vértes:y :',~iklós:

Vértes:yl1iklós:

Vértesy Eiklós:

emlékUlést Mátrai László

3) ;p_~a:L..~}Lö.~!~:y_=-~_.~~_IHGFEDCBAé .J i il1é s. 197.3. dec e{aber Uj -ánMLKJIHGFEDCBAr : 3 L~a':!; y ar

'I'ud ománvc s Akadémia Lr-od a Lomt.udomány l Intézetének XVIII. századi ku-

ta tÓCSOpOl'tjáva 1 k őz ö scn , Pr-ay Györ::-;.y

j a alkalmából em Lékü Lé s t rende z t Link.

születésének 250. évforduló-

f ő • 1· 'Ol:~;azgaco ,

adások:

akad émí.kua nv í t.o ct.a "le')' AZ e ml,óku Lé sc n e Lhanrczot t e l.ő-J .d.. ~;) • .!""1..J C,r .•..vl '-'~ _..1. '-' .1. __ : - - ) 1 " , , / UU

Vásáry István: Pray Gyö~gy, az őstörténész.

O'láh G:yör,;y: Pra] György, a k i r-á Iv í. t.ö r t éne t i.r-ó •

Hő Lv crryi. G:yörgy: Pr-av G:'yör~.;.yé,-=.;tudós barátai.

Szörén:yi Lász Ló r Pr-av Györ{:;,:yköltészete.

Az emlékülés keretében Kul tsár István Pray Györ:;y e..í~Ü~-

kezete c í.mü versét Pe t.r-ov í c s Llária adta elő.

A jelenlév6 irodaloxtörténészek és történészek közül

Czeglédy Károly, Antall József, Mezey LásfílQ és Tarnai Andor

szitették ki hozzász61ásaikkal az ~lhanszott e16adásokat.
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1) Mátr~LLászló főiFjazgató, egyetemi tanár, akadémikus az

Institut InternatioDal ae Philosophie alelnöke, a magyar küldöttség

vezetőjeként résztvett a Várnában szeptember 16-23. között rendezett

Filozófiai Világkongresszuson és ezen Az infor;~ációrobbanás néhány

kulturális következmé9.E elmen előadást tartott.

2) Szilágyi István tud.főmunkatárs november 4-19. között

EgyetemÜDk és a bw~aresti TudományeGyetem közötti barátsági szer-

ződés keretében volt tanulmányuton,a bukaresti és ~asii egyetemi

könyvtárak munkáját tanulmányozta.

3) A magyar-jugoszláv államközi kulturális egyezmény kere-

tében novemberzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA28. és de cember- ll. között Matkg 'Rgjnit, a zágrábi

Nemzeti és Egyetemi Könyvtár igaz?::atójavolt az Egyetemi Könyvtár

vendége, a retrospektiv horvát nenzetrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi b í.b Lí ogr-át í.áho z végezvén

kutatásokat.

4) Az év folyamán - többek közö~t - a következő klilföldi

vendégek látogatták meg Könyvtárunkat:

Leonard Jolley, a Perth-i (Ausztrália) Egyetemi Könyvtár igazgatója

(IV.ll-én), David H.Clift, az ALA tb.elnöke (IV.17-én), J~achim Kau-

bisch, a lipcsei Deutsche BJcherei munkatársa (VII.5-én), Reinhard

Breymayer, a heidelbergi Egyetem professzora (VIII.9-én), Ivan Dosz-

pol:!, az UTICA,N.Y. Mohawk Valley Community College tanára (VIII.ll-én),

L.Angelu~~, a Román Tudományos Akadémia Könyvtárának munkatársa, I.Ka-

rajannopulosz, a thessaloniki Egyetem bizantinológus professzora

(X.3-án), André Guillou, a párizsi École Pratique des Hautes Études

professzora, Herbert Hun ~'~eraz Osz trák Tudományos Akadémia elnöke,

(XI.ll-én).
Huzamosabb ideig tartó kutatómunkát a következő külföldi

tudósok végeztek Könyvtárunkban:

Jozef Triska, a prágai Egyetem aspiránsa (április-május hónapban),

Bess Ann Brovm, az Indiana Egyetem aspiránsa (IV.23-VII.23-ig),

Ivo Tasovac, az University of Utah Könyvtárának tud. munkatársa

(VI.25-VII.23.) és Carl- Göllner nagyszebeni egyetemi tanár (VIII.16-

25.)
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1) ~ltávoztak az év folyamán:

Domanovszky Ákos i~-jazMLKJIHGFEDCBA'~ : e .t.óho l:yettes (nyugdirqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj azás)

Rodé Ivánné, könyvtáros 1. (nyw3dijazás)

Börcs Gyula kiemolt szakmunkás (nyu.=.:;dijazás)

Török András k i cmeLt szakrnunká.s (nyu.=;dijaz3.s)

Papp Pá Lrié könyv t.ár-o s 1. (áthelyezés)

Kis Ákos András körryv t.ár-o s 1. (áthelye zés)

"T' m' ,," 1" (1 J • 1 '1 t )~orocz ~amas raK~arKeze o, C8conal szo ga at

Dénes Anl1amária, adrn , i..lgyint. 1. (3zel'z őd eae le ;járt)

Gats Adrienne adm.ügyint.I. (szerződése lejárt)

Szabó-B'róreich Antal f őkönvvt.ár-c e (nyu':;di jazás)

Grósz Péter raktárkezelő (munkav í.az onya Iile:?;szünt)

'I'ó th András osztályvezető (átl1e Ly oz é s )

1.1.

I.l.

1.1.

1.1.

1.16.

11.1.

11.27.

"\l .1.

V.l.

VI.l.

IV :.l
. . l ~ . • u.

X.l.

2) ~j alkal~azottak:

Feroncz Lnr éné kapus

Vörös Istvánné könyvtáros 1.

Endre:y GyörS;y kőnyv t á ro s 1.

Czeier Károiy raktárkezelő

Katona Lász ló adrn , ~ig:yin t .1 •

Kulcsár Péter tud.főmW1katá.rs

Lenkei IJlelirida adm.üó7int.I.

Kocsis Árpádné tud.munkatárs

Kerékgyá.rtó Julia könyvtáros II.

Alrnási János tud.főmunkatárs (azSg:yetem Bölcsészet-
tudom.ányi Karától állásáv31 együtt áthelyezve)

Balás z Eszter korry vt ár-o s 1.

Jenőfi György r-ak t ár-ke ze Lő

Novotn:y Tihamér rakt.:irkezelő

Debreczeni Ágnes adLll.üL~:Yint. 1.

PolGár Katalin könyvtáros II.

Ss.ndor Zsuzsa acll'n.Qg,'Yint.I.

11.1.

11.1.

11.1.

11.10

111.1.

VI.l.

VI.1.

VII.I.

VII.l.

VIII.l.

IX.l.

IX.10.

IX.lG.

IX.1G.

IX.1G.

X.I.
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3)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz ~y e_~?:,~._MLKJIHGFEDCBAI ,~ - - y é ~.!é1~.?.~ és 3 do 19ozó j át a Rektor

l~IHGFEDCBA7 L . . 1 1 ;; J- • 17" ~ J 1 ' l' " ra J.- •''3 ~. .juni us -ve az .2ir:syevemlr.cnvvcru-no z c.sa t.o t t.a , .s.z i!Jg'yevcml

Levéltár személyzete:

Papp Józsei'né tud .• munlcat.ár-s

Hevesi Sándor főelőadó

Simon Bálintné kise~itő

Eltávozott az év fol~amán:

Hevesi Sándor főelőadó (átheiyezés) VII.l.

Uj alli::almazott:
TIT La.i 'f" 1" l'1,.étC::Y ...JaJosne.oe oaco VIII.l.

dr.I':1átraiLá szl.ó f ő igazgat ó , e;;yecelü tanár, akadé mí.kus

dr.Uiszti László igaz~atóhelyettes

dr.Almási Jánes tud.főmunkatárs

Szalay Kálmánné főkönyvtáros

Szabados János lüsegi t ő (szerz ődóse$, havi 50 órában)

Gazdasá3i~so r?0r!

Winkler Gyula gazd. L;azf;ató I.

Ventura&luard gazd. csoportvezető

r!IolnárIstvánné előadó

dr.Kary Béla könyvolő (szerződéses alkalmazott, havi 70 órában)

Nagy Domokos kiemelt szakmunkás

Na3Y Domokosné telefonközpontkezelő

Ferencz Imréne kapus

Kovács Jánosné takaritónő

Eigner Mihályné takaritónő

Zabos .Ádám fütő (időszaki főfoglalkozásu)

dr.Kulcsár Péter oszté.l.yvezetéS,kandidátus

Sárb.Í.rntV8 osztál.yv2?,pt:Shelyettes

Bo~ár Istvánné könyvtáros I.

Fodor Adrienne könyvtáros 1.

'I:imkovicsLá az Ló Pál könyv uár-o s I.

Frey Gyula könyvtáros II.
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Polg~r Katalin kónyvtáros II.

Szabó KlárazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAköny vt.ár-o s II.

Jenőfi György raktárkezelő

Novotny Tiha~ér raktárkezelő

dr.Kincs .i:lek(szel'ződéses alkaluazott, havi 70 órában)

Feldolgozó osz.!~lY

HerqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr-narin Zsuzsanna oszt á Ly vez.et.ő

Cinue 1vev.9...csa.2_~rt_:

PaD:) Valéria f őkonvv t áro s
• c J

Csere:y Emilné könyvtúros 1.

Petrovics Mária könyvt~ros 1.

Torbágyi Tiborné könyvtáros 1.

Wimmer Éva könyvtáros 1.

Kerékg:yártó Julia könyvtáros II.

Kner Márta könyvtáros II. (félállásban)

. "

Szakazó csoport:

La:y Béla főkönyvtáros

Bálint Andorné főkönyvtáros

Kocsis Arpádné tLld,munkatárs

Halász Eszter könyvtaros 1.

Katalógusszerke§ztő c§.Ql2.ort:

Vért Zsuzsa csoportvezető

Bezenyi Béláné főkön:yvtáros (nyugdij előtti szabadságon)

Hegedlis Ágnes könyvtáros 1.

'Holf Péter köny v t ár-o s 1.

Baranyi Judit adm.ü@'7int,I. (gyermekgondozási szabadságon)

Lenkei lile1inda adm ,ü:syint .I. (helyet tesi t ő )

*en:yeres Julia (szerződéses alkalmazott, havi 50 órában)

Rózsa Kálmán (szerződéses alkalmazott havi 50 órában)

Sokszorositó, fejelő cSQQort

Madár Lajos csoportvezető

Bezdek Ferencné könyvtáros I.

Vásárh~lyi István tud.techn. munkaerő

Tas Attila tud.techn. mUllkaerő

örsy Dánielné (szerződéses alkalmazott, havi 50 órában)
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Ql_vasósz.s>ls.§.Ja0:.__osztály
dr.Miszti L6.szló i~azga~0h81yettes (ld.még Igazgatásnál)

K51csbnz5 CSOD ort

Fejérváry Zoltánné csoportvezet5

r~ónus Ilár í.akönyvrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ár os 1. U::yermeki?;onJozásiszabadságon)

V5r5s Istvánné kön.;vtáros 1.

Zimonyi ~mGrika könyvtáros 1.

Péterffy Tamás konyv uár os II.

Katona László adm.~gyint.I.

Kutas Istvánné (szerz őd é ses aLkal.maz ot L , havi 50 órában)

Olva só t or.n.i cso i?9r~~.

Kolgyáry Attiláné könyvtáros 1.

Kováts Béla k5nyvtáros II.

Debreczeni Ágnes adm.ügyint. 1.

Nagy József tud. techn. munkae r ő

Raktári csoDort..

Kovács János raktá.rvezetö

Kabai Györ3Y kieme 1t szak.nunká s

Vincze 1stván k í.erae 1t; szakmunká s

Czeier Károly raktárkeze16

Nyiri Anclrás raktá:ckeze15

Gerencsér János kise~it6 I~'

Kaszás István (szerz5déses alkalnazott havi 50 órában)

Ruhatár

Balogh Istvánné ruhatáros

Uzsák Józsefné ruhatáros

Folyóira~csoport

dr.Pajkossy 8-y5:CS7néosztályvezet6helyettes

dr.Izsépy .Edit tucl.f5munkatárs

Kalmár Lajos tud .munkatárs

Hunyady Gézáné f6könyvtáros

Sziklai Iilll~énéfőkönyvtáros

Nagy Tihamérné k5nyvtáros 1.

Fehér Ferenc tud. t echn .munkae r ő

Kiss József (szcrz6déses eLka Luaz oc t , havi 50 ór ában )
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O~_vasósz.?l&§'JarqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli__osztály
dr.Miszti László igazgatóhelyettes (ld.még Igazgatásnál)

K5lcs5nz5 CSOD ort
--_.-.-------_..-,--' ---
Fejérváry Zoltánné csoportvezet6

~ónus Mária k5nyvtáros I. (gyermekgondozási szabadságon)

Vörös Istvánné k5n.yvtáros 1.

Zimonyi ~merika k5nyvtáros 1.

Péterffy Tamás korryv t ár-o s li.

Katona László adm.ligyint.I.

Kutas Istvánné (szerz6déses alkalmazott, havi 50 órában)

Olvasótermi csop~~t

Kolgyáry Attiláné k5nyvtáros 1.

Kováts Béla k5nyvtáros II.

Debreczeni Ágnes adm.ügyint. I.

Nagy,József tud.techn. munkaer6

Raktári csooort
h

Kovács János raktárvezető

Kabai Gy5rgy kiemelt szakmunkás

Vineze István kieme 1t szakmunká s

Czeier Károly raktárkezelő

Nyiri András raktárkezelő

Gerencsér János kisegitő 'I~",

Kaszás István (szerződéses alkalnazott havi 50 órában)

Ruhatár

Balogh Istvánné ruhatáros

Uzsák Józsefné ruhatáros

Fol~óira~csoport

dr.Pajkossy Györgyné osztál:yvezetőhelyettes

dr.lzsépy Mit tud.főmunkatárs

Kalmár Lajos t.ud nnunka t.ár-s

Hunyady Gézáné főkönyvtáros

Sziklai Imréné főkönyvtáros

Nagy Tihamérné könyvtáros I.

Fehér Ferenc tud.techn.munkaerő

Kiss József (szerződéses aLka l.uazot t , havi 50 órában)
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.. t

Tudományos-tájékoztató osztálh kézirat- és

ritkasá0'tár'::L:::.: _

dr.Vértesy Miklós osztályvezető

dr.Pelle József' tud.főmunkatárs, kandidátus

dr.Almási János tud.fŐmunkatárs (ld.még Igazgatásnál)

dr.Hölvényi György tud.főmm~katárszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

üar ó t L1iklós tud .főmuIlkatárs

ur.Szilágyi István.tud.főmunkatárs

dr.Ákos Károly tud.főmunkatárs (fél~llásban)

dr .Keresz t.ényí, J óz sef osz tál;yvezetőheLyet t.es

dr.Düm:nerth Dezső tucl.főmunkatárs

dr.Szabó Zoltánné főkönyvtáros

~ndrey György kön;yvtáros 1.

Gergely Dezső könyvtáros 1.

Lulcáts Ivánné k őnyvuár-os 1.

Oláh György könyvtáros 1.

Riskó Judit adm.ügyint.I. (félállásban)

Könyvkötészet

Rajnai Béla csoportvezető

Tóth József mJszaki Ugyint. II.

Pándy Lász lóné könyvrestaurá tor

Szlabey Györgyi könyvrestaurátor

Var;:;aImréné könyvrestalll'átor

Egyetemi Levéltár

Ld. XI.3.pont alatt.
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Ee;:yetemiKőrryv tál"_._~--_._--_.---_ ..._--

Kulcsszám:

7001

7002

7005

7006

7021.

7022

7023

702'+

7025

702·6

7029

7Lj.02

7421

7424

7426IHGFEDCBA

7 L ~ 4 1

7461

74(-)2

7465
7 L ~ 6 8

7471

7472

7 L ~ 7 5

IvIc.::;nevezés: En~edély2zett: Betöltött:
---_ .....-_. __ ._.__._ .•..__ ..- --------_ ...._ ..-.--_ .._-

Főigazgató

Igazgatóhelyettes

Osztályvezető

Osztályvezetőhelyettes

Csoportvezető

Tud.főmunkatárs

1

3

3

3

7
2

8

21

6

3
1

2

1

1

3

7
2

8

20

6

3
1

2

1

1

3
1

5
4

3
2

2

1

.
Tud.munkatárs

Fők öuyv táro s

Könyvtáros 1.

Könyvtáros II.

Könyvrestaurátor

Gazdasági igazgató T.

Csoportvezető

Előadó

P:!üszakiügyintéző II.

Adm.ügyint. 1.

Raktárvezető

Raktárkezelő

Tud. techn , munka e.rő

..Kiemel t szakmunkás

Kisegitő 1.

Kisegitő II.

Kapus

3
1

6

Lj.

4

2

2

1

összesen: 85 82

Egyetemi Levéltár

924

5113

6143

Tud. munkatárs

Főelőadó

Kisegitő 111.

1

1

1

3

'1":

1

3

összesen:

3

,
·1

Ir

!
.1

i
'1

;'j

3

, A 7001 kulcsszámu állás átmenetileg 5001 kulcsszámu, eg7etemi tanári

állásra a Bölcsészettudományi Karhoz átszervezve.

I

,
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Mivel a költségvetési tételek felhaszná1ásáról, a gazdál-

kodásról -az erre vonatkozó előirásokn?k megfelelően - külön jelen-

tés készül, ezért ennek adatait itt csak röviden ismertetjük.

1972 1973

A Könyvtár költségvetése (módositott) 7,183.000 7,208.000

A felhasználás - nagyvonalakban - a következőképpen ala-

kult:

Á1lo~ányba tartozók béralapja

Egyéb személyi kiadások

Állományg:yarapitás

Egyéb kiadások

2,758.514

155.644

2,017.332

2,149.002

2,837.686

.162.129

2,294.344

1,884.261

összesen: ·7,080.492 7,178.420

1) Bérezés. A bérfejlesztési keret és béralapmegtakari-

tásunk terhére végrehajtott korrekciók 68 dolgozót érintettek, akik

összesen 15.150 Ft fizetésemelésben részesül tek •.Ennek következtében

a bérezési helyzet a következőképpen alakult:

·1972 1973

Alapbérátlag

Béralapátlag

Jutalmazásra (a költségvetési elő-

irányzat és bérmegtakaritás terhére)

forditottunk

2.83ö

3.066

2.956

3.172

135.407 115.020 Ft-ot

Munkaadói segélyként

1972-ben 18 fő részére

1973-ban 16 f5 részére

5.450 Ft-ot

4.800 Ft-ot fizettünk ki.

2) A müködési és beszerzési kiadásokra előirányzott

eredeti költségvetési keretet az év utolsó negyedében kapott 631.000

Ft póthitel növelte. Jelentős részét ennek - amint az az á11ománygya-

rapitási hitelkeret felhasználási adataiból kitünik - a könyvbeszer-

zés terén előállott tulkiadás fedezésére kellett forditanunk.
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Jelentősebo beszerzésként szerepel 2 db katalógusszekrén:y,

melyreIHGFEDCBA2 L ~ .0 0 0 Ft-ot, és 1 db Olivetti számológép, mel.y r-e 10.989
Ft-ot forditottunk. Külső vállalati kóttetésre pedig (ennek ada-

tai a VII. ÍÜlományvédelem fejezetben szerepelnek) 199.967 Ft-ot

adtunk ki.

A szakmai felszerelést - a köl tséi'Svetós:L és beruházási ke-

retek szük volta miatt - lényer;esebben ne n t.ud t uk bőviteni.


