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az 1974. évről

~ Az 1974. évi munkatervünk legfőbb céljául - ugyanugy, mint
1973-ban - a kurrens felad~tok és könyvtári szolgáltatások ellátását tüztük ki. Ezt a ez er-ény célki tüzést is, azonban csak nagy nehézségek árán, a szolgáltatások terén rajtunk kivülálló okok miatt bekövetkezett kiesésekkel tudtuk teljesiteni. Ennek oka az, hogya
r.JIETRO észak-déli vonalának épi tése során az épületet már az előző
évben ért károsodások sulyosbodtak; a süllyedés növekedett, a keletkezett repedések jelentösen erősödtek, egyes munkaszobák, raktár- és
olvasószolgálati helyiségek veszélybe kerültek. Január l8-án a nagy
olvasótermet kellett bezárnunk 10 napra - vizsgaidöszakban
- hogy
az egész ölvasótermet befedő védőtetőt épitsenek. Májusban 1 hétre
és november közepétől az év végéig a kutatóterem került ugyanarra
a sorsra. Ez ter~észetszerüleg
az olvasóforgalom jelentős visszaesését eredményezte (számszerü adatait ennek a III.Olvasószolgálat
cimü fejezetben ismertetjük).
Egyes munkaszobák átmeneti kiüri tése
mellett márciusban egyik II.emeleti raktártermünket kellett kiüritenÜDk, annak anyagát máshol elhelyeznünk, novemberben pedig egy
másiknak az anyagát átrakn unk , átrendezniink, ami az amugy is nehéz,
raktározási helyzetünket sulyosbitott~.
Az épület megfelelő védelme, biztositása céljából megtettük a szükséges lépéseket; jelentettük a helyzetet az Egyetem
rektorának, a Müvelődésügyi Minisztériumnak,
az épitésügyi és városfejlesztési miniszter első helyettesének, kérve az Egyetemi Könyvtár
épületét fenyegető veszély elháritását. Komoly segitséget az jelentett,
hogy dr.Garamvölgyi Károly miniszterhelyettes
elvtárs utasitására
az Oktatási Minisztérium'Müszaki
Osztálya kidolgoztaaz'épület
megmentésére irányuló javaslatot, amit megküldött a Fővárosi Tanácsnak.
Ugyanakkor az Egyetem rektora is megkereste ez ügyben a Fővárosi Tanácsot és - kérésünkre - megrendelte a Földmérő és Talajvizsgál6
állalatnál az épület statikai vizsgálatát.
Év vége felé - a statikai mérések szerint - az épület
további süllyedése megállt. A keletkezett repedések azonban - a megolygatott altalaj mozgása, ülepedése következtében - egyes helyeken

2 még mindig erősbödtek. De komolyabb veszélyt - szakértői vélemények
szerint - ez már nem jelent.
A METRO-épités következtében fennálló veszély elháritás~a tett utolsó intézkedésünk az elmult évben az volt, hogy elkészittettük az egész ügyre és a további intézkedésekre vonatkozó jogi szakvéleményt. Eszerint az épületben keletkezett károk, rongálódások teljes egészében való helyreállitásáról ,a METRO Beruházási
Vállalatnak kell gondoskodnia.

A könyvtári munka egyes területeire
eredményeiről a következőkben számolunk be.

rátérve,

azok
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1) Állománygyarapitásra költségvetésünkben a következő
itelkeret áll t rendelkezésre:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
:önyvbeszerzésre (05 rovat)
olyóiratokra (03 rovat)
összesen:
2) A hitelkeret

felhasználáslL.

«

forditot tösszeg:
Könyvbeszerzésre (05 rovat)
Folyóiratokra (03 rovat)

1973.
1,215.000 Ft
.755.000 ft

1974.
1,215.000 Ft
755.000ZYXWVU

1,970.000 Ft

1,970.000 Ft

illetve az állománygyarapitásra

1972·
1,555.029 Ft
739.315

1974.
1,529.219 Ft
1,032.932 ti

2,294.344 Ft

2,562.151 Ft

324.344 Ft

592.151 Ft

tt

összesen:
Tulkiadás:

ft

A könyv- és folyóiratbeszerzés terén előállt jelentős tulkiadást
azév folyamán kapott 600.000 Ft-nyi pótelőirányzatból fedeztük.

3) Az összgyarapodás értéke:
vétel utján
egyéb módon
összesen:

1973.
2,294.344 Ft
551.552 tt
2,845.896 Ft

1974.
2,562.151 Ft
628.746 ft
3,190.897 Ft

Bl

1)

Az állománYgyarapodás adatai:
a dokumentumok jellege szerint:

könyv
periodikum
aprónyomtatvány
egyéb (mikrofilm, kézirat)
összesen:

__ ~~72~·~
7.849
3.529
188
667
12.233

2) Szerzeményezési módok szerint:
4.446
vétel-előfizetés
egyéb (kötelespéldány, csere,
ajándék)
7.787
összesen:
12.233

.__~1~97~4~. _
7.412
3.202
22
895
11.531
4.935
6.596
11.531

- 4 3) Tudományszakok szerint:
1973ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1974
1.001
992
1.178
989
461
599wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2.286
2.824
430
457
588
576
417
328
1.008
1.033
'1.984
2.662
2.164
1.787

O

1
2

3
4

5
6

7
8

9

összesen:

12.233

11.531

5.450
598
2.282
1.520
966
1.417

5.569
529
1.891
1.308
872
1.362

12.233

11.531

4) Nyelvek szerint:
magyar
orosz
német
angol
francia
egyéb
összesen:
5) Állománycsökkenés

486

6) Összál10mány az év végén:
1,257.204

14.590
1,254.145

C) A nemzetközi kiadványcse~adatai:
1973.
1) Cseretársak száma:
ország
intézmény

58
186

1974.
58
186

2) A cserélt anya, adatai:
Tőkés
Szocialista
Eaiitt:
országok:
orszá~ok:
Kiküldött ~ag:
1974.
1973.
1974.
1973.
kötetszám:
2.896
1.187
1.952 2.018
becsérték:
107.517 173.728 182.307 256.800
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Érke'zettanyag:
kötetszám
becsérték

1.281
32.811

1.723
36.326

1.429
V1-9.350

1.367
89.990

D) Az 1974. évi tervszám.ok teljesitése
Tervszám:
gyarapodás
12.000
csökkenés
500
érkező periodikum-szám
18.000
kiküldött rendelőlap
könyv
1.700
folyóirat
1.600
nemzetközi kiadványcsere
ország
58
intézmény
186
kiküldött érték
200.000 Ft
220.000 It
érkezett érték
E)

Könyvtárhálózati

2.710
3.090
182.161 126.316

Tény szám:
11.531
14.590
18.916
1.734
1.669

58
186
256.800 Ft
126.310 "ZYXWVUTS

munkaterület

A hálózati tagkönyvtárak részére a külföldi könyvek és
folyóiratok beszerzése és nyilvántartása terén végzett munka adatai:
1973.
1974.
Kiküldött rendelés:
könyv (tétel)
1.234
3.191
1.611
folyóirat (tétel)
1.634
Érkezett anyag:
könyv (kötet)
folyóirat (szám.)
Az 1974. évi tervszámok
Kiküldött rendelés:
könyv (tétel)
folyóirat (tétel)
~rkezett anyag:
könyv (kötet)
folyóirat (szám)

3.245
20.026
teljesitése
Tervszám:

2.750
17.366
Tényszám:

2.000
1.600

1.234
1.611

3.200
20.000

2.750
17.366

Az ál1om~ygyarapodás
adatait a következőkkel kell kiegé~itenünk:
1) Az állománygyarapodás nemcsak az:előző évekhez, de még a
rsékelt tervelőirányzathoz képest is tovább csökkentp az ~972.évihez
,

.
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'iszönyitva az 1973.évi 16 %-kal, az 1973.évihez viszonyitva az 1974.wvutsrqponml
.vi 8 fo-kal, - az utóbbi két év folyamán 24 fo-kal csökkent. A csök:enésannak ellenére következett be, hogy a nyugati könyv-árak roha-ZYXWVUTSRQPO
10S
emelkedését megpróbáltuk az olcsóbb, u ;n , paperback-kiadványok
l~yobb mennyiségü beszerzésével
ellensulyo~ni. Amellett, hogy ez
l~általán nem tekinthető megnyugtató megoldásnak - a használatban eleka füzött, ragasztott kötések sokkal hamarabb tönkremennek - még
L~
sem sikerült az idegennyelvü könyvek arányán javitanunk, sőt ez
nég igy is egyre csökkenő tendenciát mutat: 1972-ben 56 fo-ot, 1973ian 54 fo-ot, 1974-ben 51 fo-ot tett ki összbeszerzésünk
volumenében .
~könyvárak és folyóiratelőfizetési
dijak ugrásszerü emelkedését az
L972.ótaállandósuló és jelentősen növekvő pót.előirányzattal, tulkiaiássalsem tudjuk utolérni; tulkiadásunk u.i. 1972-ben 29.322, 1973DM 324.344, 1974-ben 592.151 Ft-ot tett ki. Az 1974.évi tulkiadásból
314.219 Ft esik a könyv, - 277.932 Ft pedig a folyóira tbeszerzésre.
2) A nemzetközi csere mind a kiküldött, mind az érkezett
Myag vonatkozásában összességében növekedett; az érkezett anyag tőkés relációban azonban csökkent és ezzel együtt - fel tünő módon csökkentannak az értéke is. Ennek egyik magyarázata, hogy árbecslési
rendszerünk - amin az utóbbi években nem változtattunk - elmaradt a
reálisáraktól; ezt az év végén korrigál tuk. 'Másik oka pedig a nemzetközicsere ügyintézésében az év folyamán ismét bekövetkezett személyiváltozást e munkakör ellátásának megoldatlan volta.
3) A hálózati könyv- és folyóiratbeszerzés
kialakult meanizmusát - melynek ellenőrzése a Karközi Könyvtári Bizottság feldata - megzavarta az Egyetemi Tanács mult év március 29-én hozott,
ozzánk aug.8-án érkezett határozata, ami ezt a funkciót a dékánok
atáskörébe utalta. A határozat nyilvánvalóan nem vette figyelembe
Egyetemi Könyvtár szervezeti szabályzatának 7.§-ában előirt korábbi
ndelkezést. A kérdés ilymódon tisztázatlan, ezért a Szervezeti Sza'lyzat erre vonatkozó előirását és az emlitett határozatot - a hálóti könyvtárak külföldi beszerzéseinek egyéb, az utóbbi időben ta-.
sztalt jelenségeit (közvetlen vásárlásait) is beleértve - egyeztetni
rendezni kell.
F) Állományapasztás
A Bl5.pont alatti állománycsökkenési
adatokhoz a köetkezőket kell hozzáfüznünk:
Munkatervünkben mindössze 500 kötet selejtezését lraoztuk elő.A METRO-épités kapcsán bekövetkezett épületrongálódás
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~tében szükségessévált raktárkiürités és átrendezés során
~szletesebben alII.fejezet 7.pontjában térünk ki) duplum( tekintélyesebb részét kellett selejteznünk. Igy került sor
)an a Folyóiratcsoport munkatársainak megfeszitett munkájával ) kötetnyi duplum-anyag selejtezésére, más könyvtáraknai és a
Könyv- és Foly6iratkölkereskedelmi Vállalatnak való átadására.
).400 Ft bevétel származott, amit beszerzési keretünknek a nö~ forditottwlk.

II. Feldolgozás
A Feldolgozó osztály munkaerőhelyzetében az előző években
ezett változásokat a mult évben sem sikerűlt a feladatok szintDldanunk. Számolva azzal, hogy az uj munkaerők csak hosszabb idő
bOlhatják az akár véglege sen','akár átmenetileg, de huzamosabb
szülési, illetve gyermekgondozási szabadság miatt) kieső be~tt dolgozókat, munkatervünkben elsősorban az uj gyarapodás fellát irányoztuk elő, a rekatalogizálást nagyon mérsékelten vettük
az állományreviziót pedig szünetel tettük.
1) a katalogizá1ó munka részletes adatai a következők:
Tény szám:
Tervszám:
~dánYOk kötetszáma a fut6lagon:
7500
7526
t6 példányok, régi példányok
idejü rekatalogizálásá~al
lag katalogizált hálózati
vek,első példányok

400

548

2600

2555

együttfutó példányok
jegyze"tek
id uton kat.kötetek

40
250
100

41
35?127

tárba helyezett db.

250

600

11.140

11.754

összesen:

;> '-

A katalogizálás

tehát

464-es teljesitményt)
et -

némileg tul

az uj gyarapodás

~esttenili:a.k:.A
régi

a tervélőirányzatot
is haladta.

feldoÍgozását

állományból

Elsőrendü

célkitüzé-

- sikerültmaradéktalanu~

rekatalogizál

'meghaladta ugyan az előző évi teljesi
gendőahhoz, hogy ezt

Cés az előző évi

t könyvek száma zyxwvutsrqponmlkjihgfe
408,

tményt (229), de korántsem

a munkát a korábbi

években kialakult

megfelelően végezzük; ehhez évi 2000-2500 kötetnyi
ást kellene teljesi tenünk.

rekatalogi-

n~

2) A katalógusok
jával kapcsolatos

szerkesztésével,

munkák tervszerüen

Az olvasói

betürendes

t

az előirányzata;

i

rendjének revideálására,

asóterm:ikézikönyvtári

és korrek-

folytak.

korrigálására

180 fiók

reviziójának

valamivel

A katalógus-szerkesztésben
lagos korrekcióját,ennek
61~besoroJ:ását végeztük

revizi6jával

katalógus

a tervezettnél

üteme- ZYXWVUTSRQP

több,

került

1616 kötet

189 fiók besoro-

sor.
katalogizálásának

iavitását,i'
során 67.30 cédula kiszedését,
el. Ennek jelentős
része a raktári, illetve

.

és segédkp.nyv't3ári állomány változásaiból

dó korrekciós feladat volt •
.3) Az állományrevizió

- amint erről

az előzőkb-'en.a s ó volt

-

elmult évben szüneteit.
4) A szakozó csoport

munkája

akozott müvek
osztott decimális
osztott tárgyszó

kartonok
kartonok

A szakozott
lől a csoport

müvek előirányzata

tagjainak

'1974.
7.286
1.3.096
·12.461

1973.
7.581
11.672
12.338

rendkivüli

8.000 volt.

A lemaradás

szabadság és betegség

miatti

egyhu-

jO.'

osabb bávo Ll.écéve

l , másfelől

götti lemaradásával

5)A

lyóiratÓk::Lcimleirása
éb periodikum tt
tatványszámí e1vé te 1

a tervezett

magyarázha tó •

fOlyóiratfeldolgozás

plumfelvétel

az állománygyarapodásnak
adatai

a következők:
Tervszám:

6.000
3.200
1 •.300
600

Tényszám:

5.956
3.120
600

A foly6iratokés egyéb periodikumok cimleirásában mutatkoz6 mi'lis lemaradás (124 kötet) a rekatalogizálás terhére történt. A dupelvétel a fölöspéldányraktárnak alII.fejezet 7.pontjában ismerte~
t kényszerü felszámolása miatt maradt el.
A folyóiratkatalógusok reviziója során befejeződött a szűkebb
elemben vett időszaki kiadványok, az évkönyvek; bibliográfiák és
etemi kiadványok cimleirásainak reviziója, egybevetve a szolgálati
a16gust az olvasói kata16gussal. A leglényegesebb ebben az egyetemi
dványok cimleirásának revizi6ja, egyrészt a rendszertelenül megje-wvutsrqponmlkji
ő és érkező kül~öldi kiadványok cimleirásának javitása, másrészt a
anyag átvételekor készült nem megfelelő cimleirások kiszürése. Ez
bbiak rekatalogizálása1975-re huzódik át.
Az olvas6i katalógusok reviziója a szakkatalógus reviziójával
ytatódott: az 1946 és 1957 között készült cimleirások nagyrészét ki
lett cserélni.A szakkata16gust ebből a szempontból átnézve 1054 céát kellett kiemelni, ujonnan leirni és nagyrészt ujra szakozni. Az
es szakok továbbfinomitása szintén 1975-re huzódik át.
A.;_~3zakkatalógusban
megkezdtük a 07 stakhoz (ujságok) a magyarzági hirlapok _~évekre való bontás szerinti mutatójának a késziét,ami eddig 1780-t61 1949-ig 7l ujságra nézve készült el.
Elkészült ezenkivül a 2.sz. rek1amáciQs jegyzékünk, mely a
rens fOlyóiratoknak- rendszeresen reklamált, de évek 6ta meg nem
ott számait (K - M 100 cim) tartalmazza.

;
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Ill. 01vas6szo1gálat
1) A beiratkozott olvasók száma 7159 (1973-ban 7748, a terv7000) volt. Ebből csak olvasótermi használatra va16 látogatójegyet
1-en (1973-ban 1.937-en), kölcsönzésre is szolgálót 5.678-an(19735.811-en) váltottak.
A beiratkozott olvasók megoszlása

Csak olv.termi
Kölcsönzésre is
használatra
beiratkozott olvasók:

csészhallgatók
m.tud.hallgatók
a11gatók
ostanhallgatók
egyetemek,főiskolák
hallgatói

1.219
771
251
134
298

21,6 %
13,6 "
4 ,3
2,3
t1

II

5,2

ti

126
310
147
264

8,5 %
20,9 It
101,ft
17,8

177

12 ,O

etemi és főiskolai hall-wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ók összesen:
1.024
2.673
4710 %
etemi és főisk. oktatók
agógusok
éb értelmiségiek
almazottak
ások
dijasok
épiskolások, ip.tanulók
éb

332
341
1.064
689
181
268
41
89

%]
6,0 %
%1

t1

ti

69,3 %

5,8

82

5,5 %

18,9

275

18,5 %

4,7 % .
07%
'
1,5 % \. 100

6 7 %

12,2 %_

.3,2 % " ~
1

\.

/ ..

J

l

összesen:

5.678

100 %

1.481

100 %

Az olvasók megoszlását az előző, 1973 évi megoszláshoz vinyitva a következők tüunek ki:
a) Az egyetemi és főiskolai hallgatók száma az 1973.évihez
zonyitva csökkent, még pedig a kölcsönzésre is beiratkozottaknál 277~
.4 ro-uá1) 2.673-ra (47 fo-ra), a csak olvasótermi használatra beiratkotaknál 1.362-ről (70.6 fo-ról) 1.024-Be (69.3 %-ra).
Megjegyzendő, hogy ezeK az adatok a nappali tagozatos hallgara vonatkoznak, u.i. az esti és levelező hallgatókat nem az egyetemi
főiskolai'hallgatók között, hanem foglalkozásuknak megfelelően tár'tjuk

J.l

nyilván; egyébként kölcsönzésre is 374 (1973-ban 338), csak olvasótermi használatra 65 (1973-ban 58), összesen 439 (1973-ban 396) estiés levelező hallgató.iratkozott
be. ·Az esti és levelező hallgatók száma
tehát az előző évekhez viszonyitva némileg emelkedett.
b) A ~ölcsönzésre is beiratkozott hallgatók között a bölcsészhallgatók száma és aránya emelkedett, a TTK-hallgatók, joghallgató~, orvostanhallgatók
és más egyetemek, főiskolák hallgatóinak a száma
és aránya csökkent.
A csak olvasótermi
használatra beiratkozott egyetemi és
c)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
főiskolai hallgatóknál a bölcsész- és orvostanhallgatók
száma csökkent, de százalékos arányuk emelkedett, a TTK-hallgatók, joghallgatók
és más egyetemek és főiskolák hallgatóinak száma és százalékos aránya
is csökkent.
d) Az egyetemi és főiskolai oktatók száma és aránya csökkent, a pedagógusoké, egyéb értelmiségieké és alkalmazottaké - minimális
eltéréssel - az előző évinek a szintjén maradt.
e) A beiratkozott munkásolvasók száma és százalékos aránya
is emelkedett.
f) A nyugdijasok száma és aránya beiratkozott olvasóink
között szintén emelkedett.
g) A középiskolás és ipari tanuló olvasók száma és aránya
csökkent, azwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"egyéb" kategóriáju olvasóké az előző évinek a szintjén
m a r a d t.
2) Olvasóforgalom
1973
Kölcsönzó'k
Olvasótermi látogatók
Folyóirattermi látogatók
Kutatótermi látogatók
összesen:

19.889
50.079
5.595
2.158
77.721

1974
19.236
40.426
6.159
1.298
67.119

Amint az adatokból kitünik, 1973-hoZ viszonyitva csak a
foly6irattermi látogatóknál emelkedett az olvasóforgalom (564-gyel),
mig a kölcsönzésben
(653-mal), az olvasóteremben C9.653-mal), a kutatóteremben (860-nal) csökkent. Az olvasóforgalom rendkivüli mértékü
(összességében 10.602"':velvaló) csökkenése - amint arra a bevezetőben
isrámutattunk - nyilvánvalóan a ThffiTRO-épitkezésekmiatti kényszerü
z~vatartások, főként a megszokott olvasó-és kutatótermi környezet

I

'
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beállványozás IIiiattigyökeres megváltozásának a következménye; vilá-:gosan jelzi ezt az a tény, 'hogy az olvasó- és kutatótermi látogatók
száma - amint ez az összesitő adatokból is következtethető, - az előző
évekhez viszonyitvahavonként
mintegy 1000-rel kevesebb. A folyóirattermi
látogatók számának növekedése pedig abban leli magyarázatát, hogy a kutat6terem zárvatartásának idején azok, akik munkájukat nem hagyhatták
félbe, a folyóirattermet vették igénybe.
A kölcsönzésre is beiratkozott 5.678 olvasó 19.236 esetben
kölcsönzött, a kölcsönzés egy személyre eső gyakorisága 3,3 (előző évben 3,4) eset. Az összes 7.159 beiratkozott olvasó47~883
esetben kerestefel az olvasótermet és kutatótermet, a helyben olvasás egy személyreeső gyakorisága 6,6 (előző évben 7,4) eset. Az egy napra eső
személyiforgalom a kölcsönzőben 70 (előZő évben 72), az olvasóteremben 152 (előző évben 174), a folyóiratolvasóban 26 (előző évben 20),
a kutat6teremben 5 (előző évben 7).
3) Könyvek és folyóiratok forgalma
1973
1974
" -'
KÖDJvté-ri Saját
Összes· ..KÖIlJ7vtári Saját
Összes:
fg~~Xit~~,k__Ö_n_y_v
f_~~g_1_~_a_t_1_1_._f_O_k_O_n_y_v
~-Kölcsönző
46.366
46 •366
42.996
42'.996
Olvas6terem 33.757
29.053
62.810
24.511
24.533
4<};044
Foly6irat- 26.873
28.004
1.131
2.050
35.688
33.638
terem
106.996

30.184

137.180

Régiségek, ritkaságok,kéziratok
Xutat6terem

•Használt egységek összesen

8.788
i45.968

101.145

26.583

l'

127.728

forgalma
5.830
133.558

A kön:yv- és fo1yóiratforgalomnak az 1973 évihez viszonyi- '
tott,alakulása egybevág az olvasóforgalom alakulásával: a folyóiratterembenemelkedett (7684-gyel), egyéb területeken - a kölcsönzőben
(3370-nel),az olvasóteremben (13.766-'tal), a kutatóteremben (2.958al)- csökkent. összességében a könyv- és folyóiratforgalom tehát az
lőző évihez képest 12.410-zel kevesebb.
Az 5.678 kölcsönzésre is beiratkozott olvasó 42.996 köetetkölcsönzött, egy-egyre évi 7,2 (1973-ban7,9) kötet, egy-egy
ölcsönzési alkalomra 2,2 (1973-ban 2,3) kötet jut.

f ';
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Az olvasóteremben egy-egy látogatás alkalmával az olvasók
átlag 1,2 (1973-ban szintén 1,2) kötetet használtak, a folyóiratteremben egy-egy látogatásra 5,7 (1973-ban 5,0) periodika, a kutatóteremben4,4 (1973-van 4,0) egység használata esik.
A könyv- illetve fólyóirstforgalom egy napra eső átlaga a
kölcsönzőben 157 (1973-ban 168) - az olvasóteremben 185 (1973-ban
215), a folyóiratteremben 135 {1973-ban 102), a kutatóteremben pedig
2 3 (1973-ban 28) az egy napra eső dokumentumhasznála t.
Az olvasóteremben használt könyvtári könyvek szakok szerinti
megoszlása a következő:
1974
1973
O

1
2

3
34
L j.

5
6
61

7
8
9

Lexikonok, szótárak
Filozófia, lélektan
Vallás, ateizmus
Társadalomtudományok
Jogtudomány
Nyelvtudomány
..
Természettudományok
Műszaki tudományok
Orvostudományok
Müvészetek
,
Irodalomtudomány, szepirodalom.
Történettudomány, földrajz
Összesen:

5.032
2.809
293
1.763
1.322
833
7,915
949
5.834
471

15.0 %
8.3
0.9
4.9
3.4
2.7
24.7
3.0
17.6
1.4

3.419
2.176
178
·957
1.036
790
5.103
787
4.218
416

13.9 %
8.9
0.7
3.9
4.5
3.2
20.7
3.1
17,1
1.6

4.225
2.311

12.2
6.6

3.574
1.857

15.1
7.5

33.757

100.0%

24.511

100.0%

Amint·a táblázatból kitünik, az olvasóteremben használt
könyvtári könyvek megoszlási aránya 1973-hoz viszonyitva változott:
a természettudományi'és orvostudományi m ü v e k
1973-ban 42,3 %-ot,
1974-ben 37,8 fo-ot, - a bölcsész-profilba vágó művek pedig 1973-ban
36.8 %-ot, 1974-ben 40.7 %-ot tettek ki. Hozzá kell azonban ehhez
ten?ünk azt, hogy az olvasóterembe saját könyvet - melyeknek száma
még a nagymérvű forgalomcsökkenésen belüi is emeLkede t r t - főként az
orvostanhallgatók és joghallgatók hoznak magukkal.
4) A könyvtárközi kölcsönz~ adatai - melyek a könyv- és
fOly6iratforgalom összesi tésében is szerepelnek - a következők:

- 14 1973
Befutott igénylések kötetszáma
Elküldött kötetek
ebből külföld.re
Olvasóinknak meghozatott kötetek
ebből külföldről

1.874,
1.027
164
192
35

1974
1.667
951
147
97
24

5) A hátrálékos Kölcsönzések felszámolása érdekében 1973-hoz
viszonyitva már kevesebb, de még mindig jelentős számu felszóli tást
kellett kiküldenünk (1973-ban 2.277-et, 1974-ben l,574-et). A vissza
nem szolgáltatott könyvek behajtása terén 153 könyv téritési diját,
14.722 Ft-ot hajtottunk be és folyamatba tettük 223 olvasónál 514 kötetnek a behajtását. Ezenfelül a perlés során viss6aszereztünk
104
könyvet.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6) Az olvasótermi kézikönyvtárból
350 kötet elvault könyvet
(a Ga egyetemes történelem és a Gb magyar történelem szakokból ) és
~ntegy 200 db régi jegyzetet vontunk ki, ezek módosulásait a katalógusokban is átvezetve. A nyári zárvatartási időben felujitottuk a
könyvek olvasótermi jelzeteit és a helyszámtartó szekrény megkopott,
elmosódott számozását; ezenkivül az olvasótermi katalógusok átrendezésére, reviziójára is sor keru 1t.
7) A raktári szolgálatban a kurrens k laz.oLgá Lás , helyre- -,
rakás, a raktári rend biztositása mellett nehéz feladatot jelentett
az év folyamán a METRO-épités miatti épületkárosodások
következtében
szükségessé vált raktárátrendezés.
Márciusban egyik II.emeleti, régi
fapolcozásu r-akt ár t ermünke t (1200 pOlcfolyómétert) kellett kiüri tenünk.'Ezt ugy oldottuk meg, hogy előbb az alagsori fölöspéldányraktárWlkat szabaditottuk fel. Ezt bizonyos válogatási munka előzte meg,
melynek során kiválasztottuk a periodikumok közül azt a mintegy 170,
msod- illetve harmadpéldánynak minősülő tételt, melyet egy másik,
bepolcozott kis alagsori helyiségben helyeztünk el. Ennek folyamán kiemeltük a periodikumok első példányainak kiegészitésére szánt anyagot,
és az olyan értékesebb köteteket, melyeknek szé"tosztása más könyvtárak számára indokoltnakZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. t ü n t , K ő z b e n - az első példányt
ellenőrizvel selejteztünkSS1 tételt 8279 darabban (az I.fejezet B15. és F.pontjában ismertetett állományapasztás mennyiségét nagyobbrészt ez az anyag
tette ki). Az ezek után megmaradt duplumanyagot egy másik, bepolcozatlan alagsori helyiségbe hordtuk át, az ilymódon szabaddá tett raktárba
pedig - a II.emeletről az alagsorba - a törzsállomány érintett részét
(D, Ea 2-r Ea ~, Eb 2~ szakokat) szállitottuk le. E müvelet 3000
t

olyóméternyi anyagnak a megmozgatását jelentette. Novemberben pedig
~ másik II.emeleti raktártermünkat kellett (ugyancsak 1200 polcolyómétert) kiüritenünk. Ezt már csak ugy tudtuk megoldani, hogy a
ciusban kiüritett és időközben földucolt szomszédos raktárterembe
zállitottuk át az itt tárolt anyagot.
E kényszerü helyzet nagy mértékben sulyosbitotta az amugys meglévő, nyomasztó helyhiányunkat. Azt azonban sikerült elérnünk,
O~ az 1973. év folyamán végrehajtott átrendezéssel (tulajdonképpen
polcok süritésével) a kurrens gyarapodás elhelyezésére az egyes nagyágrendi csoportok végén nyert férőhelyet ez ne érintse.
A periodika-raktárban átrendezésre került a 10.000-es
aktárrész.
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IV. Tájékoztatás és bibliográfiai

szolgálat, kiadványok

1) Az olvasók tájékoztatása, a katalógus-használattal és a
egédkönyvtár használatával kapcsolatos tanácsadás és f.elügyelet, a
"nyvtárközi kölcsönzés részére a jelzetek kikeresése, mint kurrens
ladat, az egész évben rendszeresen folyt.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
2) Ugyancsak rendszeresen folyt az uj szerzeményekből való
lókészités. Nagyobb szabásu kiállitást az elmult évben nem reneztünk.

4) Kiadványok:

"Az Egyetemi Könyvtár évkönyveitl- nek 7.kötetét egyes taulmányok,-cikkek megirásának késedelme miatt nem tudtuk nyomdába
adni, ez 1975-re maradt.
'''Azateizmus és valláskri tika nemzetközi cikkbibliográfiája"
cimü sorozat 12. (1971.évi) kötetét nyomdába adtuk és megkezdtük a 13.
(1972.évi)kötet összállitását.
A felszabadulás 30.évfordulójára elkészftettükZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
U A természe~
tudományokfilozófiai kérdései 1945-1975" cimü bibliográfiát, melyet
a Természettudományi Karral közösen adunk ki.
A kurrens külföldi közép- és ujkori történeti folyóiratok
elóhelyjegyzéke számára
~ a Magyar TUdományos Akadémia Könyvtárától érkezett bejelentéseket a helyszinen ellenőriztük és kiegészitettük az ujonnan bezerzett folyóiratok cimleirásaival (648 karton);
az Országgyülési Könyvtár történeti.folyóiratarhnak jegyzéét katalógusa alapján magunk készitettük el (96 karton);
- az Országos Széch~nyi Könyvtár bejelentéseit a Külföldi
olyóiratok Központi Katalógusa alapján egészitettük ki (429 karton).
Ez a mi cimleirásainkkal együtt 1880 cédulából álló anyag
ebben a formában isjó tájékoztatást nyujt, ezenfel~l - a szomzédos országok vonatkozásában - reklamálási és beszera§sf.
segi tséget
jelent mind a magunk, mind a b á r - s k ö n y v u á r - a k számára.
A tervbevett egyéb könyvtárak, illetve intézmények
(Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Országos Levéltár, MTA Történettudományi
Intézete) bejelentéseinek ellenőrzése és kiegészitése, amivel a lelőhelyjegyzék teljessé válik, 1975-re huzódik át.
-"4 ...0 ...-_ ""---"_ '

- 17 -wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
5) Az olvasók kérésére

összeállitott

kisebb

irodalomjegyzékek

közt jelentősebb nem akadt.

v.

Kézirat-

és ritkaságtár

A kézirattári gyarapodás (ami az állománygyarapodás
adataiban is szerepel) 257 téte1,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T ~ r n és E L T E disszertáció.
Ezenfelül310
kódextöredék, melyek a Kézira t- s Ri tkaságtár köteteinek fedőtábláiból kerültek lefejtésre, restaurálásra és feldolgozásra.
A ritka könyvek állománya 221 kötettel nőtt, ebből RMK 1,
Vetustissima 170, Metszetszoba 42, Rar.Hwlg.3, Rem.pol. 5 kötet.
A vetustissima anyag mind
a nagyraktárból áthelyezett m ü ,
A metszetgyüjtemény
738 uj magyar metszettel gyarapodott.
é

VI. Hálózati

központi

munka

Az év folyamán elsősorban azt kivántuk elősegiteni, hogy a
hálózati könyv táro sok a rektor által kötelező alkalmazásra kiadott
kézikönyv előirásainak megfelelően végezzék munkájukat. Ennek érdekében a Hálózati és Módszertani Csoport munkatársai a helyszinen adt~ utmutatást arra nézve, hogy a hálózati könyvtárosok hogyan térhetnek át a Kézikönyvben előirtak alkalmazására.
1) Szervezési kérdések
a) Szorgalmaztuk, hogy a használati és müködési szabályzattal még nem rendelkező könyvtárak készi tsék el szabályzatukat.
b) Folytattuk a Kézikönyv II.kötetében kiadásra kerülő jogszabályok, körlevelek, tájékoztatók, minták összegyüjtését.
c) Elkészitettük a hálózati könyvtárak számára a kölcsönzési
hátrálékok behajtásához szükséges formanyomtatványt,
s ennek alkalmazására, a hátrálékok behajtásának ügymeneténe javaslatot tettünk az
E~etem ~azdasági Igazgatóságának.
d) Résztvettünk a TTK Kari Könyvtár épitési programtervezetének elkészi tésében.
e) Tapasztalatcsere
látogatásra került sor a Központi Fizikai
utat6 Intézet könyvbáréban •

,

2) Ahá16zati

aJ
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könyvtárak

Ujabb lépéseket

elyek rendezésére.

személyi

tettünk

státusba

könyvtárosi áátusba

átsorolást,

csak könyvtári

1973174. tanévben a Könyvtártani

az egyetemi végzettségü

zámára.J avaslatunkra

a tanfolyamot
besorolást

végzett

valamint

azt,

hogy'

munkát végezzenek.
hálózati

könyvtárosok

dolgozók a felsőfoku

szak-

Tanácsa munkatervének megfe-

elő en elkészitettük

a hálózati

könyvtárak

roblémáir6l szóló

tájékoztatót.

Javaslatot

könyvtárosok

olgozókévalazonos státus-

munkát ellát6

nyertek.

b) Az Egyetemi Könyvtárigazgatók

ra, hogy a hálózati

állé.s-

Tanszék - közremüködésünkkel -

anfolyamotszervezett
épzettségnek megfelelő

könyvtárosi

hogyakönyvtárosi

nyerjenek

besoroltak'

kérdései

a főfoglalkozásu

Szorgalmaztuk,

olgozókkönyvtárosi

, '; 'J "

szervezeti-mUnkaügyi
tettünk

számára is

és bérrendszer

és bér-

- többek között

a központi

vezettessék

r.

-

kön.yvtárakban

be.

3) Állományrendezés

a) A hálózati

könyvtárak

állományának rendezését

zállományrészek szétválasztása,
örténőminősi tése
solatos eljárást.
latt) jóváhagyta,
csó

- annak ellenére,

oktatási

a Gazdasági Igazgatóság
miután a lelépő

isszaküldte - az uj gazdasági
- javaslatunkra

segédletté

hogy javaslatunkra

a Müvelődésügyi Minisztérium

tervezetünket,

elósegi
tését

egyes részek

- selejtezés,
az ezzel

(70.085/l972.XII.sz.a-

nem szabályozta.

gazdasági

főigazgatónak

főigazgató
ujból

- több hálózati

kap-

Erre vonatelintézetlenül

megküldtük.

könyvtárban

E munka

elvégezték,

illetve megindi tották.
b)

A

Hálózati

ellenőrzési részlege

és Módszertani

elvégezte

mányrevizióját, és jelenleg

meglátogatták

azokat

tervnek

segitették

álló

állomány~

Tanszék könyvtárának

ki tevő könyvtárát

1974.éviállományellenőrzési

m~kát s tanácsaikkal

a 'Geofizikai

a BÖlcsészettudományi

csoportjának 100.000 kötetet
részleg munkatársai

Csoport két főből

Kar Történeti

ellenőrzi.

a könyvtiár-aka

megfelelően

t ,

á~lo.;.;
Tabszék-

Emellett

a

ame1.yekaz

önmaguk végzik

ezt

a

ezeknek a könyvtárosait.

4 ) Egyéb munkák
a) A szakmai munka módszertani
látogattuk meg a hálózati
vizsgáltuk :

könyvtárakat.

segi tés'e céljából

64 alkalommal

melyek során a következőket

,

,
"
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a könyvtári nyilvántartások (cimleltárak, katalógusok, kölcsönzés)vezetése;
- a hálózati könyvtárosok munkakörülményei, az olvasószolgálat ellátásának. fel tételei;
a nemzetközi kiadványcsere lebonyolitásának rendje;
E látogatásokról a kari előadók jelentést készitettek.
b ) Az Egyetemi Könyvtár
a külföldi folyóiratok beszerzésével és nyilvántartásával
(8zerzeményi osztály),
a tőkés országokból vásárolt könyvek cimfelvételével és a
katalóguscédulák sokszorositásával (Feldolgozó osztály)
segitette még a hálózati könyvtárak munkáját.
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VII. Állományvédelem

1) AJcö,nl!kötés~elOwt:..
íd~.l9).jesi
tménye az elmult évben a követ-wvutsrqponmlkjihgfe
ező volt:
~.. .

~ .

~

•.. S

1973.évi
tény számok:
Bőrkötések
Vászon kötések
ujságméret
foly6iratméret
könyvméret
félkemén.y kötés
kartonkötés
Nagyobb javi tások
Kisebb javitások
Restaurálás t könyv
"
k6dextöredék
Papirtöredék 1efejtése
Konzerválás

22 db
63
78
313
84
716
'227
2884

Vegyes szakmunkák és
egyéb munkák 6raszáma:

1974.évi
tényszámok:

30 db

4 db

70
100
400
100
700
250
2500

66
45
108
17
554
216
1425

22

30
200

2100

1800

16
310
1003
1230

6180

4984

összesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d a ra b a z á n u .
6509
Vegyew szakmunkák
Egyéb munkák

1974.évi
tervszám.ok:

1232 6ra
300 rt
1532

800 óra
300
ft

1100

841 óra
285 ft
1126

A vegyes szakmunkákná1
szerepel: téka 226, tasak 269, sornyomás 549, vágás 22.134, lyukaszáás 4140, kasirozás 321, tok 22.
2) A külső köttétés (házonkivüli, válla1atná1 köttetet~
könyvek és folyóiratok) száma 2866 (1973-ban 2417) volt, amiből 2258
(1973-ban 2106) kötet esik a folyóiratokra
és 608 (1973-ben 311) a
könyvekre.

- ~l -

VIlI. Sokszorositás,

reprográfia

1) A sokszorositó üzem teljesitménye a következő:
a) Adrémán 4640, stencilen 3515, összesen 8155 negativ irás,
erről adrémán 58.800, stencilen 27.665, összesen 86.465 katalóguskarton készült.
b) A fejelési munka adatai:
a katalógusba került kartonok száma 73.576
a perio~ika-kata16gusba
került kartonoké 1714
KO-bejelentés (könyv- és periodika~: 12.889
c) A katalóguskartonok
sokszorositásán
és spkszorositási munkát 445 órát tettek ki.

kivüli egyéb leirásiwvutsrqponmlkj

2) Mikrofilmeket - a kutatók, hazai és külföldi kö~yvtárak
igénylésére - a Müszaki Egyetem Központi Könyvtárának fotolaboratóriumában készittettünk. Összesen 5824 filmkockát szolgáltattunk.
3) Az APEOm és SAVIN-másolatok száma 380, az oldalnyomásoké
7057. Ebből állománykiegészitési
célra 655, könyvtári hivatali
célra 2819, szakirodalmi tájékoztatási célra 3583 lapnyi nyomás
készült.

lÁ • .AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.h.ön,yvtár dolgozóinak
tudoillG.nyOs
ffi;.,t.flkásságawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1/

A ~ön~v~ár

dol~oz6i

ku ta tö í.dó-öcedv e zményceri
Almási Jáno s:

közJl

a követ~ezdk

és az a Lb o

émak or.

A német

~olyta1,usa

~épkutot6

t

í.

r~szes~lnek

QolGozl,al\.:

szoci~lae2okrucib

Ki~11itasr61,

és

t~rs~~ulilli nat~s~r61.

I I ,o 1y t.a
ci tGé.t:.)U. i~
Diinnne r thZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j j ez ső :
II

eboGl

k6t fejezet

llc-iromhavi

nermann

z.euz eanna s

A

nöl vény

í

G.i

t.di

~tuoluozta

~llgger életr'öjzhnak

L; jel enn i

Ju:::girta

68 kie~észitette

illcgir~su, umely

az

.

örgy :

nete.
Lz sépy

bz~mur8

t,

8. t.,

Jakob

l!J .e

mcgir~sa.

r6Ií.ui t::.t:lulni~.n~lltjrJ
aLa t

dzuzadok

in a n y

.

GikK.

t:

levelei.

tanulwLtuy.

~Jalé~ok
1.
l' an ul L1L.ll.y •

és 11.ftak6czi Jy-örgy levelezéséhez

- ~ - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
10vábbi

Izsépy Bdit:

iródeákjai"
.h..almár
Laj os:

.A

aaák magyar
t.örök pwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU

adatgyüjtés"A

c. Liegirandó tanu.lmány hoz •

I1holÚOnovue " meg j el enée

achim

d

időpont ja Jo-

í

e l!'ioreháromszögének

koordinációja

A "Psalterium

alapján.

X cordarum"

"'tiz huru"

ikonológiai

v z ega.Lata , 'I'anu Lí

rnány.

A történelmi
a "figura

folyamat

distorta"

középkori
háromszög

rögzitése
habitusa

ál tal. Tanu.lmány.
Az individuu.m és a történetiség
ciáját

konvergen-

bizOllyitó grcifok karaktere.

Tanu.l-

mány.
Keresztényi

József:

Kulcsár P é ter:

Adatgyüjtés

az Olimpiai

Az olimpiák

története

átdolgozása

a lliarmadik kiadás

Kutatások
o rs aág

í,

és további
humand sta tö r

bibliogr6.fiához.
c. könyv

kézira t.an ak
számára.

anyaggyüjtés
t

éne tirással

a magyarkapcsola t:Qa

X&S~iaw:ocXmDJan munkák
ban • .l:.:lkészült
a témakörből ;
Antonio

Bon.rí.n

IV/2. kötet.
megjelenés

ebből

h

í

s Heru.m Ungaricarurn

Kritikai

kiadás,

d ec ade a ,

kézirat"ban,

előtt.

:Pietro lianS8no: .i:.pithomarerum liu.ngararum.
Kritikai

kiadás,

kéziratban,

lektor~lás

alatt.
Lay Béla:

30 cikk megirása

a Világirodalmi
Személyi
Lexikon
Maró t Mikló s s

a jiddis
Kisle~ikon

cimszavak,/Z5iikk,
kés~ülő

3. kötete

irodalom

köréból

számára.
a

Világirodalmi

számára.
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Mar6t Miklós~

Budapesti topográfiai nevek gyüjtésének
folytatása.
A magyar lexikonszerkesztés
Adatgyüj tés.

története.

Várostörténeti szócikkek az ~(adémiai
Kiadó Nagylexikonába.
P~ossy

Györgyné:

Az ~gyetemi Könyvtár legrégibb könyvanyagának - tananyag és eretnek könyvek felkutatása a XVI. század második felének könyvkulturája bemutatása céljáb6l.
Ez egyben anyaggyüjtés több készülő tanulmányhoz ebből a témakörből.

];JelleJ6zsef:

fuátrai Lász16, mint a magyar filoz6fiatörténet ir6ja. Tanulmány.
M.V.LolIlonoszovMagyarországon.

Halálának

210. éV~6rdulójára. Cikk.
Timkovics Pál:

Az ~gyetemi Könyvtár kódextöredékeinek
kutatása az

l'ii.TA

"Fragmenta codicum" c.

kutatási vállalkozása keretében.Bzen belUl két mütaji csoport feldolgozása:
kánonjogi töredékek /40 darabi;
patrisztikus anyag /22 darab.
Wimmer ~va:

Anyaggyüjtés az MTA Klassz.-Fil. Bizottsága szerkesztésében megjelenő, Parmonia
r6mai kori történetét feldolgoz6 forráskiadván;yhoz.
További adat- és anyaggyüjtés a Könyvtár
kéziratáárában

lévő J.Grossing: Vocabu-

laria ••• c. mü feldolgozásához
«

az ~v-ZYXWVUT

öny vben irandó tanulmányban.

További anyaggyüjtés

liA

futurum és a oon-

ditionalis ös'"efüggése" c. témához.

- 25 Károly:

A kos

2) A Könyvtár dolgozóinak publikációi az elmult évben:ZYXWVUTSR
A habituációról
a pszichochronographialCFFSEmetodikai alapján. Magyar Pszichológiai Szemle XXX.
3.pp:338-359.
IÁkos Károlynéval közösen. I

"

Károly-Bezenyi

!k o s

Károly:

os

Pseudo-seasonal rhythm of human cerecral stress
bearing capacity in the psycgochronographiclPCGI
test. Acta Med.Acad.Sci.Hung.T.3011-2Ipp.127-137
119731 IÁkos Károlynéval közösen. I
Béláné: Az ateizmus és a valláskritika nemzetközi
cikkbibliográfiája. XI.1970. ~etemi
Könyvtár~
Budapest, 1974. Szerkesztés.
Mindenki

lexikona. I-II.~cadémiai

Kiadó,Bpest,1974.
~
r.

mási János:

"

emási János +:

Abriss der Geschichte der Deutschen in Ungarn. Ge- .
schichte. Erganzungslehrbuch für die II.-IV.Klassen
der deutsch-sprachQ~gen
Gymnasien. Tankönyvkialó,
Budapest, 1974. 144 p.
"Hallgatással" az élet ellen. Könyvvilág XIX, 10.sz.
2 p., 1974.
Balogh
nazije
nye1vü
dapest,

Endre: Povijest za II, III i IV razred gimsa hrvatskosrpskim nastavnim jezikom. A magyar
alapszöveg szerkesztése. Tankönyvkiadó, Bu1974. 184p.

"mmerth Dezső:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Mária Terézia és a magyar nemesség. In: Irodalo~ és
felvilágosodás. Bp. 1974. IAkad.ID~.1 367-399 1.
öl vény i Gy örgy :

magyar jezsuita történetirók. Magyar Könyvszemle. 1974. 3-4. sz. 232-248.1.

A

~esztényi József: 80 éves a NOB. Olimpiai Bulletin. 1974. VII.évf.
8.sz. 1-3 1.
It
Fejezetek a MOB történetéből. Olimpiai Búlletin.
1974. VII.évf.8.sz. 17-18.1.
Olimpiai évforduló. Népsport. 1974. XXX.évf.146.sz.
ti
A kezdet. Magyarország. 1974. XI.évf. 44.15651 sz.
28.1.
It
Fejezetek a MOB történetéből. Olimpiai Bulletin.
1974. VII.évf. 9.sz. 6-7.1.
ft

5.1

•.. ~ .,

-

y Béla:

traí, Lász 1ó :

2~

.
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Almási János: Abriss der Geschlchteder
Deutschen
in Ungarn. Tudományos szaktanácsadás és forditás.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1974. 144 p.
·Szocializmus és kultura. Aczél György uj könyvéről.
Világosság. 1974. 10.sz. 642-643.1.

=

A szaktudományok szerepe az ideológiai harcban.ZYXWVUTSRQPONMLKJIH
= Békés egymásmellett élés - ideológiai harc. MSz~~
KB Társ.tud.lnt.kiadványában
cikk. 1974. 1~2-l49.l.
Magyarország 1915-ben. Részlet Franz Kafka naplójából.
Ford.Mátrai László. ::Világosság.1974.7.sz.4l0-412.1.
A Monarchia - tehertétel és örökség.
Világosság. 1974. 6.sz. 329-332.1.

U·

"
tt

=

Az irástudók és olvasók felelőssége.
Könyvvilág. 1974. 4.sz. 1 1.

"

=

A vallási

It

=

Foreword. (A.Domanovszky: Functions and objects of
author and title cataloguing.) Budapest, Akadémiai
Kiadó, 1974. 9-11.1.

It

ft

ÉllimJCnlOOIxnnxU

11

zsépyEdi t:

ót Miklós:

"

türelem eszmetörténetéhez.
Világosság. 1974. 1.sz. 18-22.1.

Az egri törökök fogságába esett magyar.rabok ••••
Egri Muzeum ÉVkönyve.11-12.köt.
197~. 159-169.1.

=

Rákospalota-Pestujhely
domográfiai tagozódása 1848Bp. 1974. Bp.XV.
19L1,5.= Tanulm.Rp.-Pu-történetéből.
ker.Tan.VE. 151-175.1. IKlny-ban is.1
_ Rohonyi Katalin: Spaziergange in Budapest. Bp. 1974.
Corvina. 168 1. IAngolul franciául
és oroszul is.1
t

ft

Játék a könyvtárban. Megyei és járási könyvtárak
tájékoztatási vetélkedője. 12 adás forgatókönyve
a Magyar Rádióban. 1974.

-
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Nemzetközi kapcsolataink
Mátrai László főigazgató, egyetemi tanár, akadémikus, az
Institut International de Philosophie alelnöke
a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében szeptemberben
két hetes tanu~mányuton vett részt, Bécsben. A két ország
Akadémiái, illetve tudományos kutatói közötti együttmüködés kérdéseiről tárgyalt Prof. Hunger-rel, az osztrák Tudományos Akadémia elnökével is. Kunzultációkat folytatott
vezető szaktudósokkal jelenlegi fő kutatási területe~ az
Osztrák-Magyar Monarchia időszakának müvelődéstörténete
kérdéseiről. - Tárgyalt az Osztrák-Mag;yar Monarchia története c.készülő 7 kötetes mü tervbevett közös munkálatairól.
- A szocialista országo~ szociológiai-filozófiai
folyóiratainak szeptemberben Budapesten tartott értekezletén elnökölt
és a magyar delegációt vezette.
- A magyar delegáció tagjaként Budapesten december 10-13 között résztvett a Fedoszejev akadémikus által vezetett szovjet akadémiai delegációval folytatott tárgyalásokon"a
társadalomtudományi együttműködés kérdéseiről.
Dümmerth Dezső tud.főmunkatárs hivatalos kiküldetésben olasz
állami ösztöndijjal ápr.l. és junius 30.között Rómában a Központi
Jezsuita Levéltárban és a Vatikáni Kön,yvtárban folytatott kuta- '
tásokat. Témái: A magyar forráskritikai torténetirás kezdetei.
Inhofer Menyhért munkássága.
Fodor Adrienne könyvtáros nov.5. és l5.között Krakóban folytatott kutatásokat állami kiküldetésben a Jagello Egyetem könyvtárában. Célja az egykori lehniczi jezsuita kolostor könyvállománymaradványainak, egyes köteteinek felkutatása az egyetem könyvtárában.
A szocialista országo~egyetemei
közötti együttmüködési szerződések keretében Könyvtárunkat meglátogatta, kunzultációkat és kutatásokat folytatott Prof. Kruse, a jenai egyetem kutatási igazgatója,
a hallei, a rostocki és a ;;~,zS.oJiy~i,-,· egyetemi könyvtárak igazgatói,
illetve vezető munkatársai.
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XI. Személyzet
1) Eltávoztak

az év folyamán:

Bezenyi Béláné főkönyvtáros (nyugdijazás)
1.1.
Szabó Klára könyvtáros II •.(áthelyezés)
1.1.
Halász Eszter könyvtáros 1. (áthelyezés)
V.l.
agy Tihamérnékönyvtáros
1. (áthelyezés)
V.20.
Polgár Katalon könyvtáros II. (áthelyezés)
VII.16.
Vértesy Miklós osztályvezető (nyugdijazás)
VIII.l.
Debreczeni .Ágnes adm.ügyint.I. (szerződése lejárt)
VIII.20.
Bezdek Ferencné könyvtáros 1. (nyugdijazás)
IX.l.
Jenőfi György raktárkezelő (egyetemi felvétele miatt
IX.l.
munkaviszonya megszünt)
Katona László könyvtáros II, (továbbtanulás miatt munkaviszonya megszünt)
IX.l.
inkler Gyula gazdasági igazgató 1. (meghalt)
IX.5.
emesi Ferenc gyakornok (áthelyezés)
IX.16.
irály Erzsébet könyvtáros 1. (áthelyezés)
XII.l.
2) Uj alkalmazottak:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s i Ferenc gy akornok
~abás József könyvtáros 1.
~án Géza könyvtáros 1.
cs Miklós raktárkezelő
ajós Tamás könyvtáros II.
assay Krisztina adm.ügyint.I.
ernák Dániel könyvtáros 1.
irály Erzsébet könyvtáros 1.
alázsi Julia adm.ügyint.I.
óbor Tamás raktárkezelő
~ga ~va könyvtáros 1.

em e

1.1.

IV.l.
VIII.'16.
IX.l.
IX.l.
IX.l.

IX.15.
X.l.
X.l.
XII.l.
XII.l.

Az elmult évi személyi változások során négy törzsgárdaagunktól kellett megválnunk: Bezdek Ferencné könyvtáros 1., aki33,
ezen i B~láné könyvtáros, aki 26 és dr. Vértes;y Miklós osztályvezető,
i 41 éven át volt az Egyetemi
Könyvtár hüséges m.u!:1katársa,nyugdáljba
onult, - Winkler Gyula gazdasági igazgató pedig szeptember 5-én traikus hirtelenséggel meghal t, az elhunyt 22 éven át vol t az Egyetemi
önyvtár becsületes, hüséges dolgozója.

-
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Kitüntetések. Ventura Eduard gazd.csoportvezetőt,
3) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

abból
alkalomból, hogy 1975.január l-vel nyugdijba vonul, az Elnöki
anács a Munka Érdemrend ezüst fokozatávalZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b ü n t r e t r t e ki; Pánd;i Lászóné könyvrestaurátornak,
ugyanez alkalomból a kulturális miniszter
"Szocialista Kulturáért
kitüntető jelvényt adományozta.
tt

4) A Könyvtár

dolgozói

Igazgatás,

1974.december

3l-én:

titkárság

dr.Mátrai László főigazgató, egyetemi tanár, akadémikus
dr.Miszti László igazgatóhelyettes
dr.Almási János tud.főmunkatárs
Szalay Kálmánné főkönyvtáros
Szabados János kisegitő (szerződéses, havi 70 órában)
GazdasáfSi csoport
dr.Keresztényi József mb.gazdasági igazgató
Ventura Eduard gaZd.csoportvezető
Molnár Istvánné előadó
dr.Kary Béla könyvelő (szerződéses alkalmazott,havi
Nagy Domokos kieme~t;··szakmunkás, épületgondnok
Nagy Domokosné telefonközpontkezelő
Ferencz Imréné kapus
Kovács Jánosné takaritónő
Eigner Mihályné takaritónő
Zabos Adám fütő (időszaki főfoglalkozásu)
Szerzeményi osztály
dr.Kulcsár Péter osztályvezető, kandidátus
Sárkány Éva osztályvezetőhelyettes
Bogár Istvánné könyvtáros I.
Fodor Adrienne könyvtáros I.
Frey Gyula könyvtáros I.
Hegedüs Ágnes könyvtáros I.
Timkovics László Pál könyvtáros I.
Varga Éva könyvtáros I.
Balázsi Julia adm.ügyint.I. (6 órás)
Ács Miklós raktárkezelő
Novotnif Tihamér raktárkezelő
dr.Kincs Elek (szerződéses alkalmazott, havi

'7 0

70 órában)

órában)
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1"

Feldolgozó

osztály

Hermann Zsuzsa osztályvezető
Cimfelvevő csoport
Papp Valéria főkönyvtáros
Cserey Emilné könyvtáros 1.
Kukán Géza könyvtáros 1.
Petrovics Mária könyvtáros 1.
Torbágyi Tiborné könyvtáros 1. (gyermekgondozási
fimmer Éva könyvtáros I.
Kerékgyártó Julia könyvtáros II.
fuer Márta könyvtáros II. (félállásban)

szabadságon)

Szakozó csoport
L~ Béla főkön~vtáros
Bálint Andorné főkönyvtáros
Kocsis Arpádné tud.munkatárs
Barabás József könyvtáros 1.

Katalógusszerkesztő csoport
Vért Zsuzsa csoportvezető
Wolf Péter könyvtáros 1.
Baranyi Judit adm.ügyint.m. (szülési szabadságon)
Lenkei Melinda adm.ügyint.I.
Kenyeres Julia, (szerződéses alkalmazott, haviwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
33 órában)
Sokszorositó, fejelő csoport
Madár Lajos csoportvezető
Tas Attila tud.techn.munkaerő
Vásárhelyi István tud.techn.munkaerő
Örsy Dánielné (szerződéses alkalmazott,
Olvasószolgálati
dr.MisztiLász16

igazgatóhelyettes

havi 33 órában)

osztály
(ld.még Igazgatásnál)

Kölcsönző csoport
Fejérváry Zoltánné csoportvezető
Mónus Mária könyvtáros 1.
Vörös Istvánné könyvtáros 1.
Zimonyi Emerika könyvtáros 1.
Péterffy Tlliüáskönyvtáros II.
Kutas Istvánné (szerződéses alkalmazott,

havi 33 órában)
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Olvasótermi csoport
Kolgyáry Attiláné
köny vbáro s 1.
Kováts Béla könyv táro s II.
Kassay Krisztina
NagyJózsef

adm, ügyint .1.

tud. techn.munkaerő

Raktári csoport
Iovács János raktárvezető
Iabaf György kiemel t szakmunkás
Iíncze István

kiemel t szakmunkás

ióbo r- Tamás raktárkezelő

Nyiri András raktárkezelő
~zeier Károly ,kisegi tő 1.
lerencsér

János kisegi tő 1.

uhatár
alogh Istvánné
zsák Józsefné

ruhatáros
ruhatáros

?olyóira tcsoport
~.Pajkossy
r.lzsépy

Györgyné osztályvezetőhelyettes
Edit

KalmárLajos

tud.főmunkatárs

tud.munkatárs

HunyadyGézáné főkönyvtáros
~ziklai Imréné főkönyvtáros
Haj6s Tamás könyvtáros
jirus Ágnes adm.ügyint.I.
fehér Ferenc
iss József

(6 órás)

II.

(félállás)

tud. techn •munkaerő
(szerződéses

alkalmazott,

Tudományos- tájékoztató

havi
osztály,

50 órában)
kézirat-

és

ritkaságtá~
Qr.Pelle Józs~f ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t i u d f'őmunkac á r - s , kandidátus
s

~.Hölvényi

György tud.főmunkatárs

IYttót Miklós tud.főmunkatárs
~.Szilágyi

István

~.Ákos Károly

tud.főmunkatárs

tud.főmunkatárs

(félállásban)

~.Domanovszky Ákos ny.igazgatóhelyettes

(szerződéses,

havi

70 órában)
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Hálózati
r. Keresztényi

és módszertani

csoport

József osztályvezetőhelyettes

(ld.még ~azdasági
c sopor-tinát. )

r.Dümmerth Dezső tud.főmunkatárs
r.Szabó Zoltánné főkönyvtáros
ndrey Gyöegy könyvtáros I.
ergely Dezső könyvtáros I.
wcáts Ivánné könyvtáros I.
láh György könyvtáros I. (átmenetileg átengedve a Bölcsészettudományi Kar Könyvtártani :Tanszékéhe.z.•
)ZYXWV
ernák Dániel könyvtáros I. (helyettesi tö)
'-,'-..;
":". v
~

Könyvkötészet
ajnai Béla csoportvezető
óth József müszaki ügyint.II.
ándy Lászlóné könyvrestaurátor
zlabey Györgyi könyvrestaurátor
arga Imréné könyvrestaurátor
~temi
.app József'né t r u d munka t.ár-s
agy Lajosné főelőadó
.í.mon Bálintnő kisegi tö
i

Levéltár

•

-.

I

.••
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Rendszeresitett állások

lcsszám:

Megnevezés:

Engedélyezett:

Betöltött:
x

Főigazgató
Föigazgatóhelyettes
02
Osztályvezető
05
Osztályvezetőhelyettes
,
06
Csoportvezető
21
Tudományos főmunkatárs
22
Tudományos murucatárs
23
Főkönyvtáros
24
Könyvtáros I.
D25
Könyvtáros II.
26
Könyvrestaurátor
29
Gazdasági igazgató I.
W2
Csoportvezető
-zi
Főelőadó
~22
Előadó
~24
Müszaki ügyint. II.
~26
4-41
Adm. ügy int • I.
Raktárkezelő
462
Tud. techn. munkaerő
4-65ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kiemelt szakmunkás
~68
4-71
Kisegitő I.
4-72
Kisegitő II.
4-75
Kapus
Tud. munkatárs
924
Ol

--1

3
3
3
7

2
3

3

7

2

2

8

7

21

21

6

4

3

3

1

összesen:

A 7001 kulcsszámu

1

2

2

1

1

1

1

1

1

3

4

6

6

4

4

4

4

3

3

3

3

1 '

1

1

1
84

88

állás átmenetileg 5001 kulcsszámu
állásra a Bölcsészettudományi
Karhoz átszervezve.

egyetemi

tanári
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XII. Költségvetés,

gazdálkodás

A költségvetés felhasználásáról, költséghelyi gazdálásunkról - az erre vonatkozó előirásoknak megfelelően - külön be" oló jelentés készül, ennek ezért itt csak főbb adatait ismertetj ük ,
önyvtár költségvetése

Cmódositott)

1973.
7,208.000

1974.
7,520.200

A felhasználás a következőképp alakult:
ományba tartozók béralapja
2,837.686
3,317.423
éb személyi kiadások
162.129
184.456
2,29/+ .3L.j.4
omány gy arap iwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
cás
2,562.151
éb kiadások
1,884.261
1,383.262

összesen:
7,178.420
7,447.292
1) Bérezés. A bérfejlesztési keret és béralapmegtakariták terhére végrehajtott korrekciók 65 dolgozót érintettek, akik össze10.280 Ft fizetésemelésben részesültek. A,bérezési helyzet a követőképpen alakult: ,
1924.
1973.
Alapbérátlag
2.956.2.682.Béralapátlag
3.172.3.412.'almazásra Ca költségvetési előirányes oermegtakaritás terhére)
115.020.313.093.- Ft-ot
ditottunk.
,kaadói se -é1 ként
lj·.800 Ft-ot
1973-ban 16 fő részére
1974-ben 19 fő részére
5.650 Ft-ot fizettünk ki.
2) A müködési és beszerzési kiadásokra előirányzott eret növel te .Ezt szinte teljes egészéikeretet 600.000 Ft p t eLő.í r-ányz aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
- amint ez az állománygyarapitási előirányzat felhasználási adataikitünik - a könyv- és folyóiratbeszerzés terén előállott tulkiadás
ezésére forditottuk.
Jelentősebb beszerzésünk egy SAVIN másológép (62.900 Ft)
a raktári berendezés bővitésére szolgáló 900 db vaspolc (72.000 Ft);
ket az engedélyezett fejlesztési ( beruházási) keretből szereztük be.
Külső, vállalati köttetésre 217.000 Ft-ot adtunk ki.
'é

ó

