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Eötvös Koránd Tudományegyetem
EGYETEMI KÖNYVTÁR
Beszámoló jelentés az 1975. évről

Az 1975. évi munka tervünk legfőbbcélkitüzéseként
~
kurrens feladatok és kö~vtári
szolgáltatások ellátását rögzitettük.kjihgfedcbaZYXW
A körülmények alakulása folytán azonban ezt a célkitüzésünket
is
csak kiesésekkel, egyes területeken az előző évhez viszonyitva
visszaesésekkel tudtuk teljesiteni.
Komoly gondot okozott az elmult évben is az épületnek a
METRO észak-déli vonalának épitése következtében történt megrongálódása, süllyedése. A süllyedés az előző két évhez viszonyitva lényegesen kisebb mérvü volt ugyan és a velünk közölt statikai méréseredmények szerint október hónapra 14.5 cm-nél megállt, de állandó
feszültséget, veszélyhelyzetet
jelentett. Az épületet ért rongálódások
mértékét tükrözi az a tanulmány terv , melyet az elmult évben a BUVÁTI
a METROBER megrendelésére készitett; eszerint a keletkezett károknak
csak a helyreállitása megközelitőleg 8 millió forintba kerül. Véleményünk szerint azonban, amikor erre sor kerülhet, 1977-78-ban, lényegesen magasabb lesz a helyreállitás költsége.
Megromlo~t munkakörülményeink
mellett kedvezőtlenül befolyásolták mult évi munkánkat még a következők:
- az állománygyarapodás
a könyv és fOlyóiratbeszerzési
keret elégtelensége folytán tovább csökkent;
- a feldolgozás a bekövetkezett személyi fluktuációk következtében - ami nagyoob mértékben a szakozó csoportot érintette, de ez
a katalogizálást is természetszerüen visszavetette - elmaradt a tervelőirányzattól: az ujonnan beszerzett könyvek feldolgozását sem tudtuk
biztositani;
( ~~az olvasóforgalom, a kölcsönzött és helybenolvasott dokumentumok forgalma összességében emelkedett ugyan, az előző évihez viszonyitva, de ez csak töredéke annak a zuhanásnak, ami 1974 folyamán
a METRO-épitkezések miatti kényszerü bezárások, az olvasó- és kutatóterem
beállványozása miatt bekövetkezett. (Az elmult évben, ujabb beállványozás miatt csak a kutatótermet kellett az év elején 3 hétre bezárni.)
A könyvtári munka egyes területeiről
kezőkben számolunk be.

részleteiben

a követ-
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1. ÁllománygyarapodáskjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hitelkeret
1) Á110mánygyarapitásra
hitelkeret állt rendelkezéspe:
A)

költségvetésÜDkben
1974
1,215.000 Ft
755.000 ft

Könyvbeszerzésre (05 rovat)
Folyóiratokra
(03 rovat)
összesen:
2) A hitelkeret
pitásra forditott összeg:

1,970.000 Ft

felhasználása,

Könyvbeszerzésre (05 rovat)
Folyóiratokra (03 rovat)
összesen:
Tulkiadás:

a következő
1975
1,215.000 Ft
755.000 "
1,970.000 Ft

illetve az ál1ománygyara-

1974
1,529.219 Ft
1,032.932 It

1975
1,599.336 Ft
1,159.032 rt

2,562.151 Ft

2,757, 368 Ft

592.151 Ft

787.368 Ft

tulkiadást az előző év egyéb rovatain keletkezett
takaritás és az Egyete~től kapott póthitel fedezte.
A

3) Az összgyarapodás
vétel utján
egyéb módon
összesen:

értéke:

~eg-

1974
2,562.151 Ft
628.746

1975
2,757.368 Ft
456.888

3,190.897 Ft

3,214.256 Ft

ft

Az állománygyarapodás
adatai
1) a dokumentumok jellege szerint:
~
1974
könyv
7.412
p e r-L o d í.k u m
3.202
aprónyo~tatvány
22
egyéb (mikrofilm, kézirat)
892
összesen:
11.531

tt

B)

2) Szerzeményezési módok szerint:
vétel, előfizetés
4.935
egyéb (kötelespéldány, csere,
6.596
ajándék)
összesen:
11.531

1975
7.423
2.891
285
10.599
3.774
6.825
10.599
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3)

Tudományszakok

szerint:

1974
992
989
461
2.286
430
588
328
1.008
2.662
1.787

O

1
2
3
4
5
6
7
8
9
összesen:
4) Nyelvek
magyar
orosz
német
angol
francia
egyéb

1975ZYXWVUTSRQPO
1,800
1.237
519
2.308
313
420
289
527
1.438
}.748
-~ _ ---

11.531

).0.599

5.569
529
1.891
1.308
872
1.362

4.183
1.200
1.605
1.142
781
1.688

szerint:

összesen:

10.59)

Állománycsökkenés
14.590
6) összállomány
az év v...;..e..;..;'
g.,L..;é~n;..:..:.
_
1,254.145

26
1,264.718

5)

C) A nemzetközi

kiadványcsere
-1974

1) Csere társak száma
ország
intézmény
2) A cserélt anyag adatai
Szocialista
orszáf9,k~
Kiküldött anyag
19~--75
kötetszám
becsérték

\

adatai
,

--=-19:::...17.

58
186

~

1974

58
187
Tőkés
~o~r~száEQk.~~

1975

1974

944
83.072

1.073
96.600

1.952
173.728

2.047
184.300

2.896
182.307

Érke zett any ag
kötetszám
1.723
becsérték
36.326

983
27.209

1.367
89.990

1.256
262.022

3.090
126.316

Együtt
.__ ~~~

1975

3.120
280.900
2.13':;1
289.231

-4D) Az 1975. évi tervszámok teljesitése
Tervszám:
gyarapodás
11.000
csökkenés
500
érkező periodikwn-szám
18.000
kiküldött rendelőlap
könyv
1.500
foly6irat
1.600
nemzetközi kiadvány csere
ország
5e
intézmény
186
kiküldött Ft-érték
300.000
érkezett Ft-érték
300.000

Tényszám:
10.599
26
26.384

454
1.650ZYXWVUTSRQPO
58
187
280.980
289.231

E)~önyvtárhá16zati
munkaterület
A hálózati tagkönyvtárak részére a külföldi könyv- és folyóiratbeszerzés és nyilvántartás terén végzett munka adatai:
Kiküldött rendelés:
1974
1975
könyv (tétel)
1. 2}4
1.315
folyóirat (tétel
1.611
1.600
Érkezett anyag
könyv (kötet)
folyóirat (szám)

2.750
17.366

Az 1975. évi ter~zámok
Kiküldött rendelés:
könyv (tétel)
foly6irat (szám)
Érkezett anyag:
könyv (kötet)
~olyóirat (szám)
Az állománygyarapodás
tenünk:

1.849
21.852

teljesité~e
Tervszam:

Tényszám:
--~~~~--------~~~---

2.000
1.600

1.315
1.611

2.600
17.000

1.849
21.842

adatait a következőkkel

kell kiegészi-

1) A gyarapodás nemcsak az előző évhez, de a nagyon mérsékelt
tervelőirányzathoz viszonyitva is tovább csökkent: az előző évihez
viszonyitva 1.032, a tervelőirányzathoz képest 401 egységgel kevesebb.
A csökkenés mértéke még ennél is nagyobb, ha csak a vétel és előfizetés utján beszerzett dokwnentumféleségek adatait nézzük: 1975-ben

-
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l26l-gyel keve sebb , mint 1974-ben. Vagyis az 1975. ~vi beszerzés
10.9.-kal kevesebb és ezekre 195.217 Ft-tal többet kelle~kiadnunk,
mint 1974-ben. Az 1974. évi beszámolónkban elemzően kimutattuk: az
előző három évre visszamenően az állománygyarapodás rendszeres csökkenését. Ha ahhoz hozzávesszük az 1975. évi adatokat, minden különösebb vizsgálódás nélkül is nyilvánvaló, hogy az állomány gyarapodás
hanyatlása -a könyvárak nagymérvü emelkedése és a hitelkeret stagnálása
toldozása-foltozása mellett - mostmár katasztrofális méreteket ölt.
2) A nemzetközi csere adatait nézve a kiküldött anyag minda
szocialista, mind a tőkés országokbeli partnerekkel szemben az előző
évhez viszonyitva emelkedett: kötetszám szerint összességében 224gyel, becsértékben 98.593 Ft-tal. Az érkezett anyag pedig kötetsz~
szerint csökkent ugyan - 95l-gyel - de becsértékben összességében
126.915 Ft-tal emelkedett az előző évhez viszonyitva. A kiküldött és
érkezett anyag értékét nézve 1974-ben (182.307: 126.316) deficites,
1975-ben (280.900: 289.231) pedig rentábilis volt ez a beszerzési
módunk ,

II. Feldolí)ozás
A feldolgozó munkában legfontosabb kurrens feladatként az ujonnan beszerzésre kerülő könyvek feldolgozását irányoztuk
elő, rekatalogizálást,
az állományrevizió folytatását nem is vettük
tervbe. A munkaerőhelyzet azonban az osztályon még a korábbiakhoz
képest is kedvezőtlenebbül
alakult: két begyakorlott dolgozó az év
folyamán eltávozott, egy négy hónapig betegállományban,
egy pedig
egész éven át gyermekgondozási
segélyen volt. Ilyen módon a feldolgozásban a mérsékelt tervelőirányzatot
sem tudtuk teljesiteni,
az uj könyvek feldolgozásában is számottevő a lemaradás.
1) A katalogizáló

munka adatai a következők:

-

Első példányok kötetszáma
futószalagon
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Tervszám:

Tényszám:

7.500

5.425

500

387

2.550

2.108

40

61

300

458

800

361

100

600

11.790

9.400

a

Együttfutó példányok, régi példányok
egyidejü rekatalogizálásával
Központilag katalogizált hálózati
könyvek, első példányok kötetszáma
Ugyanaz, együttfutó

példányok

Egyetemi jegyzetek
Egyéb rövid uton katalogizált
Duplumraktárba

helyezett

kötetek

darabok
összesen:

A rövid uton katalogizált kötetek számának lemaradását az
osztály azt végző dolgozójának huzamos ideig tartó betegsége okozta.
A duplum-katalogizálás magas tulteljesitése pedig abból adódik, hogy
az 1973.évi selejtezés fennmaradt köteteit az év elején feldolgoztuk.
A rekatalogizált kötetek száma a futószalag teljesitményén
belül 420 volt, ami megfelel az előző, 1974 évi teljesitménynek.
2) A katalógusok szerkesztésével,
ciójával kapcsolatos munkák sem folyhattak
kezdődően - tervszerüen.

reviziójával és korrek- a második félévtől

Az olvasói betűrendes

katalógus revizióját - az azt végző
dolgozónknak a cimfelvételi munkába való szükségszerü áthelyezése
miatt - átmenetileg abba kellett hagynunk.
A katalógus-szerkesztésben
1665 kötet katalogizálásának
utólagos korrekciójára került sor és ennek során 5503 cédula kiszedéséről, javitásáról gondoskodtunk. E munka jelentős részében az 01vasótermi kézikönyvtári, segédkönyvtári válogatásokból, raktári selejtezésből adódott, és az előző, 1974.évi teljesitményhez hasonlóan
alakult.
3)

Az állományrevizió

az elmult évben is szüneteit.
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4) A szakozó csoport munkájában meglévő ingadozás (egyik dolgozó 132 napot töltött betegállományban,
másik az év utols6 negyedében már nyugdij előtti szabadságon volt) szintén a tervelőirányzathoz képest történő lemaradást eredményezett;
ez a tény a katalogiA szakozott müvek száma
zá16 munka menetét is károsan befolyásolta.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5.235 (1974-ben 7.286. a tervelőirányzat 7.500) volt.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
eilllitettmunkaerőkiesések
vizi6jának folytatását is átmenetileg
Az

5) A folyóiratfeldolgozás
Részletezve:

miatt a tárgyszókatalógus reismét abba kellett hagynunk.

adatai:
Tervszám:
8.500

Első példány
Együttfutó példányok
Rekatalogizá.lás
Részcimes számok
A katalógusok reviziója során befejeződött
kiadványok reviziója, rekatalogizálása.

Tén~záffl:
8.536
6.607
217
1.387
327
az egyeteni

A mutatván:ys2'án:ok
rendezése során 94 folyóirat mintegy 450
számát dolgoztuk fel.
A periodika-állomány
kiegészi téséhez igen nagy segi t s é g e t
jelentenek a KEO (Országos Széchényi Könyvtár Könyvelosztó Osztálya)
- jegyzékek, melyek alapján értékes sorozataink hiányzó köteteinek
pótlására nyilik lehetőség.
Sok időt vesz igénybe - ezen a téren a többi könyvtárhoz
hason16an a mi tapasztalataink is rendkivül rosszak - a külföldi
folyóiratok hiányzó számainak a rekla~álása.

-
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Ill. 01vas6szolgálat
1) A beiratkozott olvas6k száma 7.007 (1974-ben 7.159., a
tervszám 7.000) volt. Ebből csak olvas6termi használatra sz6l6 látogat6jegyet 1.27l-en (1974-ben 1.48l-en), kölcsönzésre is szolgá16t
5.736-an (1974-ben 5.678-an) váltottak.
A beiratkozott olvas6k megoszlása
Kö1csönzésre is

Csak olvas6termi
használatra
beiratkozott olvas6k:

Bölcsészhallgat6k
Term.tud.ha11gatók
Joghallgat6k
Orvostanhallgat6k
Más egyetemek, főiskolák
hallgat6i
Egyetemi és főiskolai
hallgatók összesen:

1.265
756
256
122
283

2.682

22.3 %
13.4
4.8
2.2
5.1
47.8 %

142
299
105
231

11.2 %
23.5
8.2
18.2

209

16.4

986

77.5 %

Egyetemi és főisk. oktatók
6.7 %
53
38~
Pedag6gusok
6.0
344
Egyéb értelmiségiekkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
20.0
1 .1 6 ~
Alkalmazottak
10.0
607
185
Munkások
221
3.j
Nyugdijasok
214
3.7
Középiskolások, ip.tanulók
0.6
35
Egyéb
47
78
1.3
összesen:

5.736

100.8 %

1.271

4.2 %

14.6

3.7
100.0%

Amint az adatokb6l kitünik, a kölcsönzésre is beiratkozott
olvas6k száma 1974-hez képest 5.678-r6l"5.736-ra (vagyis 58-ca1)emelkedett, a csak olvasótermi használatra beiratkozottaké 1.48l-ről 1271re (vagyis 2l0-zel) csökkent. Összességében nézve tehát a beiratkozott
olvasók száma az előző évihez viszonyitva 152-vel csökkent. Az olvas6k
egyes kateg6riáira nézve a változás, illetve hullámzás a következő
képet mutatja:
a) Az egyetemi és főiskolai hallgatók száma az 1974.évihez
viszonyitva a kölcsönzésre is beiratkozottaknál 2.673-tól (47 %-ról)
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2.662-re (47.8 %-ra), xehát minimálisan emelkedett; a csak olvas6termi kasználatra beiratkozottakná1
számszerüen 1024-rő1 986-ra
csökkent, de százalékos arányban számittevően
(69.3%-ró1 77.6%-ra)
emelkedett.
Megjegyezzük, hogy ezek az adatok a nappali tagozatos
hallgatókra vonatkoznak, u.i. az esti és levelező 'tagozatos hallgatókat foglalkozásuknak megfelelően tartjuk nyilván; egyébként kölcsönzésre is 535 (1974-ben 347), csak olvasótermi használatra 86
(1974-ben 65) összesen 621 (1974-ben 439) esti és levelező iratkozott
be. Számuk tehát az előző évihez viszonyitva lényegesen emelkedett.
b) A kölcsönzésre is beiratkozott hallgatók között a
bölcsészhallgatók és joghallgatók száma és aránya emelkedett, a TTKhallgatóké, orvostanhallgatóké,valamint
más egyetemek és főiskolák
hallgatóié csökkent.
c) A csak olvasótermi használatra beiratkozott egyetemi és
főiskolai hallgatóknál a bölcsészhallgatók,
valamint más egyetemek és
főiskolák hallgatóinak a száma és aránya emelkedett, a TTK és orvostanhallgatók száma csökkent, de arányuk emelkedett, a joghallgatók
száma és aránya csökkent.
d) A kölcsönzésre is beiratkozottaknál
az egyetemi és főiskolai oktatók száma és aránya emelkedett, a pe dagógusok száma minimálisan emelkedett, de a»ányuk az előző év szintjén maradt, - az egyéb
értelmiségiek száma és aránya növekedett, az alkalmazottaknak a száma
és aránya csökkent. A csak olvasótermi használatra beiratkozottaké
mindezen kategóriákénál számottevően csökkent.
e) A munkásolvasók száma emelkedett.
f) A nyugdijasok száma és aránya csökkent.
g) A középiskolás és ipari tanuló, valamint az "egyéb"
kategóriáju olvas6k száma és aránya szintén csökkent.
2) Olvasóforgalom:
Kölcsönzők
Olvasótermi látogatók
Folyóirattermi látogatók
Kutatótermi látogatók
összesen:

1974
19.236
40.426
6.159
1.298

1975
18.787
40.281
7.938
1.450

67.119

68.456
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Amint iz ádatokból kitünik, az olvasóforgalom csökkent a
kölcsönzőben (449-cel), az olvasóteremben (145-tel), jelentősen emelkedett a folyóiratteremben (1779-cel) és némileg a kutatóteremben
(152-vel; az elmult évben u.i. az 1974-ről áthuzódó beállványozási
munkák miatt mindössze 3 hétre kellett a kutatótermet lezárnunk).
A folyóirattermi forgalom növekedése nemcsak pótolja a kölcsönzői és
olvasótermi csökkenést, hanem - 1974-hez viszonyitva - meg is emeli
(l337-tel) az olvasóforgalom összességét. Ez azonban csak töredéke
annak a zuhanásnak, ami 1974. folyamán a METRO-épitkezések miatti
kényszerü bezárások, az olvasó- és kutatóterem beállványozása miatt
olvasóforgalmunkban bekövetkezett.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A folyóira:Ctermi olvasóforgalom
emelkedése egyfelől annak tudható be, hogy olvasótermeink közül egyedül ez
maradt sértetlen, másfelől pedig annak, hogy a hallgatók - főként a
bölcsészek - tanulmányaik során a szakfolyóiratokat egyre intenzivebüen használják.
A kölcsönzésre is beiratkozott 5.736 olvasó 18.787 esetben kölcsönzött, a kölcsönzés egy személyre eső gyakorisága 3,2 (előző
évben 3,3) eset. Az összes 7.007 beiratkozott olvasó 49.669 esetben
kereste fel az olvasótermeket és kutatótermet, a helybenolvasás egy személyre eső gyakorisága 7,0 (előző évben 6,6) eset. Az egy napra eső
~zemélyi forgalom a kölcsönzőben 63 (előző évben 70), az olvasóteremben
128 (előző évben 152), a folyóiratolvasóben 29 (előző évben 26), a kut~tóteremben 5 (előző évben szintén 5).

3) Könyvek és folyóiratok

forgalma:

IC
ti
}974g kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
:;rr-k "
K
~~7?
~nyv ar~
aJau on1~sszes: o~yv ar1 S a ja t
könyv Összes:
konyv, f.
konyv,f.
42.996
42.996 43.431
43.431
24.511
24.533
49.044 24.534
27.870 52.404
33.638
2.05035.688
43.050
43.050
H

Kölcsönző
Olvasóterem
Folyóiratterem
összesen:

101.145
Régiségek,

Kutatóterem:
Használt egységek összesen:

26.583
ritkaságok,

127.728 111.015 27.870
kéziratok

138.885

forgalma:

5.830

6.388

133.558

145.273

•Z
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Amint ez az adatokból kitünik, a könyv- és folyóiratforgalom az 1974. évihez viszonyitva minden területen emelkedett:
valamelyest a kölcsönzőben (435-tel) és a kutatószobában (558-eal), jelentősen az olvasóteremben (3360-nal) és a folyóiratteremben
(7.362-vel). Összességében tehát a könyv- és folyóiratforgalom
az
előző évihez képest ll. 725-tel növekedett. A növekedés részadatainak
vizsgálata kapcsán két jelenséget azonban ki kell emelnünk:
a) az olvasóteremben a számottevő növekedés szinte kizárólag
a saját könyvek használatára esik, a könyvtári egységek használati
száma csak 23-mal haladja meg az előző évit;
b) a folyóirattermi forgalom növekedésének jelentőségét
nagy mértékben emeli az a tény, hogy az elmult évben itt az olvasók
személyi tulajdonában lévő könyvek, folyóiratok használatának a lehetőségét megszÜDtettük.
Az 5.736 kölcsönzésre is beiratkozott olvasó 43.431 kötetet
kölcsönzött, egy-egyre évi 7,5 (1974-ben 7,2) kötet, egy-egy kölcsönzési alkalomra 2,3 (1974-ben 2,2) kötet jut.
Az olvasóteremben egy-egy látogatás alkalmával az olvasók
átlag 1,3 (1974-ben 1,2) kötetet használtak, a folyóiratteremben
egyegy látogatásra 5,3 (l974-ben 5,7), a kutatóteremben 4,2 (1974-ben
4,4) egység használata esik.
A könyv- illetve folyóiratforgalom
egy napra eső átlaga
a kölcsönzőben 157 (1974-ben szintén 157), - az olvasóteremben 199
(1974-ben 185), a folyóiratteremben
156 (1974-ben 135), a kutatóteremben pedig 21 (1974-ben 23) az egy napra eső dokumentumhasználat.

I

z
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Az olvas6teremben használt könyvtári könyvek szakok
szerinti megoszlása a következ6:
1974'
O

1
2
3
34
4
5
6
61
7
8

9

Lexikonok, sz6tárak
Filozófia, lélektan
Val1ás, ateizmus
Társadalomtudományok
Jogtudományok
Nyelvtudományok
Természettudományok
Müszaki tudományok
Orvostudományok
Müvészetek
,
Irodalomtudomány, szepirodalom
Történettudomány, földrajz
Összesen:

1975kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO

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

3.174
2.180
195
1.367
1.034
765
4.931
557
3.343
411

12.9 %
9.0
0.8
5,5
4,2
3,1
20,0
2,3
13,7
1,7

3.574
1.857

15,1
7,5

4.169
2.408

17,0
9,8

24.511

100 %

24.534

100 %

Az olvasóteremben használt könyvtári könyvek megoszlásában - amint a táblázatból kitünik - tovább csökkent a természettudományi és orvostudomány~,és növekedett a bölcsészprofi1b~ vágó
müvek aránya. Ez az arány az utóbbi 3 évre kive'titve - a következőképpen alak ult: .a terluészettudományi és orvostudományi müvek
1973-ban 42,3 ro-ot, 1974-ben 37,8 %-ot, 1975-ben 33,7 %-ot, a bölcsészprofilba vágó müvek pedig 1973-ban 36,8 %-ot, 1974-ben
40,7 %-ot, 1975-ben 48 %-ot tettek ki.
4) A kÖnyvtárközi kölcsönzés adatai - melyek a könyvés folyóiratforgalom összesitésében is szerepelnek - a következők:
1974
Befutott igénylések száma
Elköldött kötetek
ebből külföldre
Olvasóinknak meghozatott kötetek
ebből külföldről

1.667
951
147
97
24

1975
1.734
749
114
78
33

5) A hátrálékos kölcsönzések felszámolása, a kölcsönzési
fegyelem javitása érdekében 1973 (1974-ben 1.574) felsz6litást, reklamációt kellett küldenünk.A vissza nem szolgáltatott könyvek behajtása terén 158 kötet téritési diját, 19.569 Ft-ot hajtottunk be

•z
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68 folyamatba tettük 241 olvas6n!1 lév6 521 kötetnek abehajtását.
Ezenfelül a perlések során visszaszereztünk 11S kötet könyvet.
6) Az olvas6termi kézikönyvtárb6l 447 kötet elavult
DlÜvet(a Gc egyetemes irodalomtörténet és Hd magyar és finn ugor
nyelvek szépirodalma szakokb6l) vontunk ki, ezek m6dosulásait a katalógusokban is átvezetve. ~eDkivül kb. 600 db régebbi levonatu
jegyzetet és bizonyos szakok (Ca politika, Cb közgazdaságtan)egyes
müveinek többes példányait (mintegy 10 foly6méternyi könyvet) az
Olvasóterem tartalékanyagába helyeztünk át, hogy az uj könyv- és
jegyzetanyagn~ helyet tadjunk biztositani. A nyári zárvatartási
időben a kézikö~1vtár rendezése során a megkopott, elrongá16dott
jelzetek felujitásra kerültek.
7) A raktári szolgálatban a kurrens kiszolgálás, a
raktári rend biztositása - a nehezebb körülmények ellenére kielégitő volt. Addig, amig a METRO-épités okozta épületkárok
helyreállitása, belső átalakitási tervünk meg nem va16sul, a nyomasztó helyhiányon csak toldozással, kisebb állományrészek átcsoportositásával tudunk segiteni. Igy került sor az elmult évben is a
Gc 2r, Gc Sr, Gb 4r, Gb sr, mintegy 150 folyóméternyi anyag átrendezésére, hogy az egyes nagyságrendi állománycsoportok végén az uj
könyvek számára helyet tudjunk biztositani. Hasonló átrendezésre
részben kivonásra - került sor a sorozatoknál is: az egyetemi kiadványok raktárrészében 40 foly6méternyi anyagot kellett átrendezni.
Ugyancsak raktári helynyerés céljáb6l megkezdtük az u.n. mutatványszámok gyűjteményének átrendezését, selejtezését is. Rendkivüli, külön
munkaként elvégeztük az év folyamán az egész raktári, segédkönyvtári,
olvas6termi, kézikönyvtári állomány portalanitását.

IV. Tájékoztatás

és bibliográfiai
kiadványok •

szolgálat,

1) Az olvasók tájékoztatása, a katalógus-használattalés
a segédkönyvtár használatával kapcsolatos tanácsadás, a könyvtárközi kölcsönzés részére a jelzetek kikeresése kurrens feladatként rendszeresen
folyt.

2) Ugyancsak rendszeres volt az uj szerzeményekből való tárlókészités. A felszabadulás 30.évfordulójára kiállitást és októberben
Segner János emlékkiállitást rendeztünk.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3)

A segédkönyvtár

gyarapodása

az elmult évben 135 mü 309 kö-

tetben.
4) Kiadványok:
"Az Egyetemi Kön;yvtár évkönyvei"7.kötetének
1976-ra maradt.

n;yom4ába adása

"Az ateizmus és valláskritika nemzetközi cikkbibliográfiája"cim"i
sorozatunk l2.(1971.évi) és l3.(1972.évi) kötete megjelent és meg~ezdtük a 14. (1973.évi) kötet összeállitását.
A kurrens külföldi közép- és ujkori t.örténeti folyóiratok lelő~elyjegyzéke számára kiegészitettük az anyagot a MTA Történettudományi
[ntézete és az Országos Levéltár e körbe vágó állományának a leirásá~al (510 tétel), és megkezdtük e több éve előkészitett kiadványunk
szerkesztését.
Rendszeres anyagszolgáltatást
adtunk a Fővárosi Szabó Ervin
~önyvtár Tájékoztató a külföldi szociológiai folyóiratokról
cimü kiadványához: a kijelölt folyóiratok tartalommutatóit fénymásolatban
negküldjük.
5) Az olvasók kérésére összeállitott kisebb irodalomjegyzékek
[özött jelentősebb a mult évben nem akadt.

v.

Kézirat-

és ritkaságtár.

A kézirattári gyarapodás (ami az állománygyarapodás
adataiban
Ls szerepel) 266 tétel. Ebből 261 tétel TMB és ELTE disszertáció.
l Kézirat- és Ritkaságtár köteteinek fedőtábláiból a töredékek lefejiését befejeztük. Alefejtett
és restaurált töredékek száma összesen
~337, köztük sok a rendkivül értékes, eddig ismeretlen tudomány törté~eti emlék.
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A ritka könyvek állománya 218 kötet tel gyarapodot;, ebbőlkjihgfe
Vetustissima 141, Metszetszoba 10, Rar.Hung. 55, Rem.pol. 2 · .~kötet.
A Vetustissima és Rar.Hung. anyag a nagyraktárból áthelyezett m ü ,
A metszetgyüjtemény 360 uj magyar metszettel gyarapodott.
l.'

VI. Hálózati

és módszertani

munka.

A hálózati és módszertani munka tekinLetében az elmult év
folyamán legfontosabbnak a hálózati könyvtárak állományának a rendezését tartottuk. Ugyanis a legtöbb könyvtárban nagyon sok az évek
folyamán felgyült és időközben feleslegessé vált könyvtári anyag,
nem is szólva az elveszett, elkallódott könyvekről. Ezért célul tüztük ki a hálózati könyvtárak u.n. profil-tisztitását.
Javaslatunkra az
egyetem rektora a KulturálisZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M í . n ls z t é r - L u m Könyvtári
Oszt~lyától erre
engedélyt kért és kapott. Ennek kapcsán sor került a Gazdasági Igazgatóság intézkedési tervének a kiadására is. Végrehajtása azonban - a
munka volumenét tekintve - csak hosszabb távon történhet meg.
1) Szervezési

kérdések

a) Az Egyetemi Tanács március l4-én tartott ülésének határozata alapján elkészitettük az Egyetem könyvtárhálózatának
továbbfejlesztési tervét. Ennek célja, hogy
- meggyorsitsuk az oktatási-képz2si
strukturához igazodó
könyvtárhálózat kialakitását, ezzel összefüggésben
- lehetővé tegyük a fő- és részfoglalkozásu álláshelyek
megoszlásának karonkénti felülVizsgálatát,
- elősegi tsük az állományrendezés
s z . s z er ü
menetét,
- rögzitsük a külföldi könyvek és folyóiratok beszerzésének,
finanszirozásának módját,
elősegitsük a hálózati könyvtárak rendeltetésszerü müködését,
- szorgalmazzuk az inkurrencia-raktár
és az egyetemi központi
könyvkötészet létrehozását.
Az előterjesztést a Rektori Tanács 1976. első felében
tárgyalja meg.
é

b) Résztvettünk a Budaörsi
könyvtár' épitési programtervezetének

uti Kollégium részére készülő
az előkészitésében.
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2) A hálózati

kÖnyvtárak

személyi

kérdései

Kezdeményezésünkre
az Oktatási Minisztérium a hálózati
könyvtárak számára 3 uj főfoglalkozásu könyvtárosi állást engedélyezett.
Azt javasoltuk a gazdasági főigazgatónak, hogy ebból mindhárom kar egye~ állást kapjon.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Állományrendezés

3)

a) Az állományrendezés,
profiltisztitás első lépéseként a
gazdasági főigazgató,ismételt
kezdeményezésünkre,
kiadta a könyvtári
állományrészek minősitéséről, valamint az állományellenőrzés
előkészitéséről és az ezzel kapcsolatos könyvtári kérdésekről szóló 870Il975.G.I.
sz.körlevelet.
b) A Gazdasági Igazgatóság munkatársaival együttműködve
előkészitettük az egyes állományrészek időleges megörzésü dokumentummá .
(oktatási segédletté), illetve könyvtári segédanyaggá történő minősitéséről szóló körlevelet.
c) Ugyancsak a Gazdasági Igazgatóság munkatársaival együtthozzákezdtünk a 3Il975.(VIII.17.)Km-PMsz.együttes
utasitással
.iadottszabályzatnak a hálózati könyvtárainkban történő végrehajtására
onatkozó rektori utasitás-tervezet
kidúlgozásához. Ez részletesen taralmazza az állományellenörzés
és állományból való törlés módját, olyan
ellékletekkel, tájékoztatókkal kiegészitve, amelyek lehetővé teszik minen hálózati könyvtár számára az egységes eljárást, munkavégzést.
d) A Há16zati- és Módszertani Csoport állományellenőrzési
észlege folytatta a Bölcsészettudományi
Kar Történelmi Tanszékcsoport
integy 100.000 kötetet kitevő könyvtárának az ellenőrzését. Az ellenrzés során - uj feladatként - folyóiratkatalógus
felállitásához is
ozzákezdtünk.
o

.

4) Egyéb munkák
a) Az év folyamán 38 könyvtárlátogatásról
készült jelentés.
s alkalmakkor a látogatások célja az volt, hogy az állományrendezés soron
övetkező feladatairól tájékoztassuk a hálózati könyvtárosokat.
b) Módszertani füzetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem
álózati kö vtárosai számára cimen sorozatot inditottunk azzal a
éllal, hogy a könyvtári munka soron következő feladatairól időről-időre
ájékoztatást adjunk.
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c) Az Egyetemi Könyvtár
- a külföldi folyóiratok beszerzésével, valamint nyilvántartásával (Szerzeményi osztály)
- a tőké$ országokból beszerzett könyvek cimfelvételével
és kata16guscédulák sokszorositásával
(Feldolgozó osztály)
segitette még a hálózati könyvtárakat. Ennek adatai az állománygyarapitásr61 és a feldolgozásr61 szóló fejezetben foglaltatnak.

yII. Állományvédele!!L
1) A kÖnyvkötészet

teljesitménye

az elmult évben a követ-

kező volt:
Bőrkötések
Vászonkötések
ujságméret
folyóiratméret
könyvméret
félkeménykötés
kartonkötés
Nagyobb javitás
KiseDo javitás
Restaurálás (könyv)
It
(pergamenlap ) .
Papirtöredék 1efejtése
Konzerválás (könyv)
összes dbszám.:

1974.évi
tén:yszám:
4 db

1975.évi
tén:yszám:
10 db

66
45
108
17
554
216
1425

30
50
200
70
500
200
1400

69
31
57
28
271
262
1465

6

3

310
1003
1230

5
300
600
1000

517
2194
151

4984

4385

5058

Vegyes szakmunkákZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
841 óra
285 ti
E g y éb munkák
Vegyes szakmunkák és egyéb
munkák óraszáma:

1975.évi
tervszám:
30 db

1126 óra

800 óra
240 It

979 óra
240 ft

1040 6ra

1219 óra

Vegyes szakmunkákná1 szerepel: téka 350, tasak 478, sornyomás 2423,
vágás 35.764, lyukasztás 24.444, kasirozás 38, tok 13.
2) A külső köttetés (házonkivüli, vállalatoknál köttetett
könyvek és foly6iratok) száma 2405 (1974-ben 2866)volt, amiből 1704
(1974-ben 2258) kötet esik a fo1y6iratokra és 701 (1974-ben 608) a
könyvekre.

•
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VIII. Sokszorosítás,
1) A sokszorósít6

üzem teljesítménye

reprográfía

a következ5:

a) adrémán 3.700, stencílen 2.283, összesen 5.983 negativ
irás, ebből adrémán 18.000, stencilen 59.050, összesen
77.050 katalóguskarton készUlt.
b) A fejelési munka adatai:
a katalógusokba kerü15 kartonok száma 60.850
- a periodika katalógusba kerü15 kartonoké
- KO bejelentés (könyv és periodika) 4.900

c) A katalóguskartonok sokszorositásán kivül egyéb leirási
és sokszorositási munkák 302 órát tettek ki.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
2)

Mikrofilmet - a kutatók, hazai és külföldi könyvtárak igénylésére - a rJu.szakiEgyete'llKözponti K ö rry v t á r á n a k fotolaboratóriwnában készi ttettünk. Összesen 696 filmkockát szolS';áltattunk.

3) Az APlOO és SAVIN másolatok száma 681, az oldalnsomásoké
5 . S J5 ö . Ebb5l állománykiegészi tési célra 125, könyvtári

tali célra 3050, szakirodalmi
nyom ás

k e s z i iL t . •

tájékoztatási

hivacélra 2783 lapnyi

~J
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IX. A Könyvtár dolgozóinak

tudományos

munkássága

1) A Könyvtár dolgozói közül a következők

részesü~nek

kutató-

6 kedvezményben és az alábbi témákon dolgoznak:
mási János:

német szociáldemokrácia és az államhatalom 1918 és 1933 között" c. készülő monográfia összeállitásának folytatása.

.rnmerthDezső:

UA magyar nemesi társadalom élettörténete"

nA

c. hosszabb

időt igénylő munkának folytatása.

Elkészült továbbá egy 5 5 0 gépelt lapra terjedő kézirata az Árpád-kor
korai feudalizmusa kérdéseinek összefoglalására.
.üúr Adrienne:

: ( '; n a n n

Zsuzsanna:

Tanulmányozta a lechnici karthausi könyvtár
történetét és állományát, részben az Országos
Levéltár iratai és mikrofilmjei, részben az
Egyetemi Könyvtár kézirata:i.alapján.Továbbá
a Fragmenta Codicum részére patrisztikus és
liturgikus kódex-töredékeket azonositott,szövegtörténeti problémákat tisztázott,és kigyüjtötte a töredékeket őrző könyvek possessor bejegyzéseit.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Befejezte Jakob Fugger életrajzát, amely az
Akadémiai Kiadó "Életek és korok" sorozata
köteteként fog megjelenni.
Elkészült az EgJ~temi Könyvtár egy hajdani
"Analecta saeculi XVlII.Hungarica" c.gyüjteményéről szóló tanulmány első része.

F jlv 6 n y i

z3épy

György:

Edit:

Tovább dolgozott Németh László pályaképén
Magvető kiadó számára.
Befejezte n A török pasák magyar iródeákjain
cimü tanulmányt.

a

z

-
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K a lm á r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lajos:
A triangulum "uniformiter

difformis" karakterü kiterjedéséről, mint a történelmi folyamat középkori ábrázolására szolgáló "mintáról". (német)

A háromszög ftimago"-jának, mint a középkori
gondolkodási formának karaktere a tropológiai ikonológia aspektusából. (angol)
A középkori paralellitás elvének és a történelmi idő-folyamat viszonyából adódó "szituációk" approximálhatósága.(angol).
Az "imago" középkori

difformitásai.(francia)

Az irracionális
viszony középkori geometriai vetületének mintZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L n k o mmenz.unábi Ld s "tropos".
nak az ikonológia aspektusából kimutatható
filozófiai háttere. (magyar, angol)
Keresztényi József:

Adatgyüjtést
fiához.

végzett az Olimpiai bibliográ-

Megjelenésre előkészitette ttAz olimpiák
nete" 3. átdolgozott kiadását.

törté-

Előkészitő munkálatokat végzett HAz ókori
olimpiák" cimü kandidátusi disszertációhoz.
Kulcsár Péter:

Előadást tartott Narniban
konferencián.

a Galeotto Marzio-

Elkészitette a tlHumanista történetirás"c.
advány kéziratát.

ki-

Elkészitette van Petrus Ransanus: Epithoma
rerum Hungarum c.kritikai kiadás kéziratát.
Lay Béla:

M a ró t

Miklós:

Számos szócikket irt anémet és a jiddis irodalom köréből a Világirodalmi Kislexikon és
a Világirodalmi Lexikon 3.kötete számára.
Folytatta a budapesti
gyüjtését.

topográfiai

A magyar lexikonszerkesztés
adatgyüjtést végzett.

nevek

történetéhez
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Pajkossy Györgyné:

Befejezte az anyaggyüjtést és megirta az
Évkönyv számára a következő tanulmányt:
Nicasii Ellebodii Casletani et amicorum.
Ellebodius és baráti körének könyvei az
Egyetemi Könyvtárban.

Pelle József:

Szilágyi

Istvánnal

együtt elkészitette

UA természettudományok

filozófiai kérdéseitI
magyar nyelvü irodalmának bibliográfiáját.
Timkovics Pál:

Résztvett a Fragmenta codicum c.kutatási
téma keretében a könyvtár patrisztikus
és biblikus töredékeinek meghatározásában.

Vlimller
Éva:

Anyaggyüjtést folytatott Pannonia rómaikori történetét feldolgozó forráskiadványhoz. Megirta J.Grossing: Vocabularia
c.kézirataival foglalkozó dolgozat egyes
fejezeteit.
AnyaggyQjtést végzett a futuru~ és a conditionalis összefüggése c.té~ához.

2) A Könyvtár dolgozóinak
Ákos Károly:

publikációi

az 1975. évben:

Az idők örvényében.
Budapest.

(Agy és tudat.)Gondolat,

Természettudományi
Kisenciklopédia • Az e'nber. 435-482.pp.(Ford.)Gondolat,
Budapest.
H e r-m a n n

Zsuzsanna:

Hölvényi György:

Államháztartás és a pénz értéke a Mohács
előtti Magyarországon. Századok. 1975.
2.sz. 301-336.1.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A magyar jezsuita :börténetirók és a jezsuita rend. Tanulmány. Magyar Könyvszemle.
1974. 3-4.sz. 17 1.

- 22 -

Keresztényi józsef:

Olimpiai megemlékezés. A testnevelés
tása. 1975. XI.évf.l.sz. 14-16.1.

tani-

Moravcsik Gyula és az ókori olimpiák története. Testneveléstudomány.
1974. IM.évf.
l-2.sz. 123-138.1.
Fejezetek
Bulletin.

a MOB történetéből. Olimpiai
1975. VIlI.évf.lO.sz. 7-8.1.

A szellemi olimpia. Magyar
XXXI.évf. 267.sz. 9.s.
Nyolcvan
Népsport
Mátrai László:

Nemzet 1975.

éves a Magyar Olimpiai BizottságT
1975. XXXI.évf. 298.sz. 4.1.

Philosophy c.fejezet a "Science and scho1arship in Hungary"-ban. = 1975~ Corvina.
400-417.1.
Tömegméretü tudatfor:nálásra van szükség!
Könyvtáros.1975.
Interju. (Végh Ferenc)
6.sz. 315-319.1.

=

R.Várkonyi Á~nes: A pozitivista történetszen1é1et a magyar történetirásban. Recenzió
Látóhatár. 1975.ju1ius. 211-219.1.

=

= lroda1omtörténet.1975.
U.a.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. 48)-495.1.

Apáczai, a kulturpolitikus. Az Apáczai Csere
János Gyak.Gimn.által 1975.ápr.25-én rendezett em1ékti1ésen elmondott beszéd.
.&LTE Ap$.czai Csere János Gyakor1ó Gimnáziumának Evkönyve. 30. 1974-75. -39-44.1.

=

=

Voproszi Filoszofii.
Aktualei li Kafka?
1975. 9.sz. 131-136.1.

Problemy postepu i upadku w historii kultur]Z
= Studia filoszoficzne.1975.(117.)Nr.8.
A filozófiai tudományok fejlődése a felszaKritika. 1975. 9.sz.l4-16.1.
badulás után.

=
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x.

Nemzetközi

kapcsolatok

~átrai László főigazgató, egyetemi tanár, akadémikus, a
Magyar Tudományos Akadémia kiküldetésében
október 15-21. között
tanulmányuton vett részt Bécsben. Tovabbi kutatásokat és konzultáci6kat végzett kutatási területe, az Osztrák-Magyar Monarchia
időszakának müvelődéstörténe ti kérdéseiről, és tárgyalt Prof .Herbert
Hungerrel, az Osztrák Tudományos Akadémia elnökével.
Miszti László igazgatóhelyettes
a két ország tudományos
és kulturális együttmüködési szerzősésének keretében december 8-21.
között két hetes tanulmány uton vett részt Romániában. A kolozsvári
Babes-Bólyai Tudományegyete.:n vendégeként az ottani Egyete:ni Könyvtárban az Erdélyi Iskola egyes képviselőinak müveit kutatta és konzultált I.Pervein professzorral. A két egyetemi könyvtár kiadványcserGproblémáiról tárgyalt és meglátogatta ~ nagybányai Pedagógiai Főiskolát is.
Kulcsár Péter osztályvezető, kandidátus, nove~ber 5-12.
között résztvett és előadást tartott az olaszországi Narni-ban a
Galeotto Marzio-kongresszuson.

illa J U S
23.
Almá..§.~
János tudományos főmunkatárs április 23 -kjihgfedcbaZYX
között egyhónapos tanulmányuton vo 1t az NSzK-ban, St. Andreasbergben.
A Haus Sonnenberg-ben konferencián vett részt, előadást tartott a
magyar egyeteni és főiskolai ifjuság helyzetéről. Német levéltárakban
kutatást végzett anémet
szociálde:nokrácia 1918-1923 között témakörben.

Fodor Adrienne könyvtáros a Kulturális Minisztérium kiküldetésében október 6-19.között tanulmányuton volt Csehszlovákiában
(Brno, Olmouc). A lechnici karthausi könyvtárban végzett hLmgarikakutatást.
Timkovics Pál könyvtáros, ugyancsak a Kulturális Minisztérium kiküldetésében, október 27- 1976.február 29-ig Olaszországban
végzett hungarika-kutatást.
Külföldi kutatók közül Heidi Roehrig Kaufmann, a Columbia
University tudományos munkatársa február hónapban végzett nálunk
kodex-kutatást, D.L.Vikor, a Harvard University aspiránsa pedig, a
Kulturális Kapcsolatok Intézetének vendégeként, szeptembertől
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1)

Eltávoztak az év folyamán:
Ventura Eduard gazd.csoportvezető
(nyugdijazás)
I. 1.
Pándy Lászlóné könyvrestaurátor
~
I. 1.
Ács Miklós raktárkezelő
(felmondás)
1. 1.
Bogár Istvánné könyvtáros 1. (áthelyezés)
1.16.
Ternák Dániel köuyvtáros 1. (áthelyezés)
II. 1 .
Hajós Tamas könyvtáros II. (kilépett)
Ill. 1.
Mórocz Tamás raktárkezelő
(áthelyezés)
V. 1.
( meghalt)
Varga Éva könyvtáros 1.
V.28.
(áthelyezés)
Kukán Géza könyvtáros 1.
VII. 1.
Vásárhelyi István tUd.techn.munkaerő(áthelyezés)
VII. 1.
Petrovics MáriakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
k ő n y v t.á r os 1 .
(áthelyezés)
VIlI. 1.
Simon Bálintné ~isegitő (áthelyezés)
X.15.
Balázsi Julia adm.ügyint. 1 . (egyete'ui felvétele m.iatt
munkaviszonya m.egszünt)
IX. 1.
Krompaszki Mária adm.ügyint.I. (áthelyezés)
X I .1 5 .
ft

2)

)

~lkalmazottak:
Balássy Gyula gazd.igazgatÓ 1.
Borsos Istvánné könyvtáros II.
Wolfram Ervinné k ö n y v táros II.
Ferencz Imre kiemelt szakmunkás
Kabai Györgyné raktárkezelő
Bodrics László tud.techn.munkaerő
Czeier Károlyné kisegitő
Vinkovics Józsefné főelőadó
Krompaszki Mária adm.ügyint. 1.
Veres Miklósné tud. munkatárs
Major Péterné könyvtáros 1.
Zakariás Éva könyvtáros 1.
Molnár Jánosné adm.ügyint. I.
Palotás Gábor adm.ügyint.I.
Sályi András raktárkeze15
Tóth Péter raktárkezelő
Bálint Ferenc adm.ügyint.I.

1.16.
11.16.

Ill. 1.
V.16.

VII.16.
VIlI. 1.
IX .

1.

IX.

1.

IX .

1.

IX.

1.

IX .

1.

IX.

1.

X.

1.

IX.

1.

IX .

1.

XI. 1.
XI.16.

-
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Az elmult évi személyi változások során két törzsgárdatagunkt6lkellett megválnunk: Ventura Eduard gazd.csoportvezetőtől,
aki 2 5 , és Pándy Lászlóné könyvrestaurátortól, aki 1 5 éven át volt
az Egyetemi Könyvtár hüséges dolgozója. Mindketten nyugdijba vonultak, de mint nyugdijasok, szerződéses dolgozókként továbbra is nálunk dolgoznak.
3)

Kitüntetések:

Mátrai Lászlót főigazgató, egyetemi tanár, akadémikus részére a Minisztertanács a Felszabadulás 30.évfordulóján az Állami Dij
II.fokozatát adományoz ta.
Bálint Andorné főkönyvtárost, abból az alkalomból, hogy
1976. február l-vel nyugdijba vonul, az Elnöki Tanács a Munka Érde~wrend
ezüst fokozatával tüntette ki; Izsépy Ed~t tud.főmunkatársnak és
Rat-jnai
Béla csoportvezetőnek, a könyvkötészet vezetőjének a k u l, tus miaíszter a "Szocialis ta Kulturáért" ki tün tető je1v8ny t ador ál ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
í

u á n y o z ta .

4) A Könyvtár dolgozói 1:175. decel0er 31-én:
Igazgatás,

titkárság:

egyetemi tanár, a k a d é m í.k u s
dr .Mátrai László, f'ő í.g a zget
dr.Miszti László igaz~atóhelyettes
dr.Almási János tud.főmu~katárs
Szalay Kálmánné főkönyvtáros
Szaoados János kis~~itő(szerződés3s, havi 70 óráoan)
ó

Gazdasági

,

c?~ort:

balássy Gyula gazdasá5 i igaz3ató I.
Molnár Istvánné főelőadó
Vinkovics Józsefné főelőadó
Kovács Béla előadó
dr.Kary Béla könyvelő (szerződéses, havi 70 órában)
Ventura Eduard (szerződéses, havi 70 órában)
Nagy Domokos kiemelt szakmunkás, épületgondnok
Nagy Domokosné telefonközpontkezelő
Ferencz Imréné kapus
Czeier Károlyné takaritóne
Eigner Mihályné takaritónő
Kovács Jánosné takaritónő
Zabos Ádám fütő (időszaki főfoglalkQzásu)

-

Szerzeményi
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Osztály

dr.Kulcsár Péter osztályvezető, kandidátus
Sárkány Éva osztályvezetőhelyettes
Frey Gyula kön.yvtáros 1.
Hegedüs Agnes könyvtáros 1.
Major Péterné könyv táros 1.
Mónus Mária könyvtáros 1.
Timkovics Pál könyvtáros 1.
Zakariás Éva könyvtáros 1.
Péterffy Tamás könyvtáros II.
Wolfram Ervinné könyvtáros II. (6 órás)
Nyiri András adm.ügyint.I.
Kóbor Tamás raktárkezelő
Novotny TihaiIlérraktárkezelő
(katonai szolgálatoan)
Tóth Péter raktárkezelő
(helyettesitő)
dr.Kincs Elek (szerződés~s, havi 70 órában)

Hermann Zsuzsanna

Fe~dol&ozó osztály
osztályvezető

Cimfelvevő csoport
I\1 a c .á r Lajos csoportvezető
WLLTlerÉva tud.munkatárs
Papp Valéria főkönyvtáros
O s .ir ey Erailné kön:yvtáros 1.
Torbágyi Tiborné könyvtáros I.(gyermekgondozási
Kerék:;yártó Julia kön.yvtáros II.
Kner Márta könyv táros II. (6 órás)
Molnár JánosnéZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a d . n v ü g y í.n
t L,
c

Szakozó csoport
Lay Béla csoportvezető
Kocsis Árpádné "tud.munka társ
Bálint Andorné főkönyvtáros
Barabás József könyvtáros I.

szabadságon)

- 28 Kata16gusszerkesztő csoport
Vért Zsuzsa csoportvezető
Wolf Péter könyvtáros I.
Baranyi Judit könyvtáros II. (gyermekgondozási
Lenkei Melinda adm.ügyint.I.
Kenyeres Julia (szerződéses, havi 33 órában)

szabadságon)

2okszorositó, fejelőcsoport:
Bodrics László tud.techn.munkaerő
Tas Attila tud.techn. mu~kaerő
ő d eses a L k a Inaz o tt,havikjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
3 3 órában)
Örsy Dánielné (szerzZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Olvasószolgálati

osztá~

dr.Miszti Lász16 igaz~at6h8lyettes

(ld.még Igazgatásnál)

Kölcsönző cSQQ2~t
Fejérváry Zoltánné cso~ortv8zető
Zimonyi E2erika főkönyvtiros
Vörös Istvánné könyvtáros I.
Borsos Istvánné könyvtáros II.
Kassay Krisztina ad~.üsyint.I.
Kutas Istvánné (sz0rz5d~s8S, havi 3 3 órácan)
Olvas6terrai c s o p or t :
Kol2;yáry Attiláné konyv ~áros I.
Bálint Ferenc ad.m.igyint.I.
Nagy József tud. t echn i xa i .u u n k a er
Fe.rencz Imre kiemel t szak.nunkás
Raktári csoport:
Kovács János raktárvezet~
Kabai György kiemel t szak.aunk s
Vineze István kiemelt s=ak,.unkas
Kaoa i Györgyné r-akt ar-keze L ő
Czeier Károly kisegitő I.
Gerencsér János kisegitő I.
á

Ruhatár:
Balogh Istvánné ruhatáros
Uzsák Józsefné ruhatáros

ő

- 29 ol óiratcsoport:
.Pajkossy Györgyné osztályvezetőhelyettes
r.lzsépy Edit tud.főmunkatárs
almár Lajos tud.munkatárs
eres Miklósné tud.munkatrás
unyady Gézáné főkönyvtáros
ziklai Imréné főkönyvtáros
irus Ágnes könyvtáros II. (6 órás)
ehér Ferenc tud.techn.munkaerő
József (szerződéses, havi 50 órában)
Tudományos tájékoztató osztály, kézirat-és
r.Pelle József tud.főmunkatárs, kandidátuskjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.H ő L v e riy ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G,yörgy tud.főmunkatárs
Ia ró t Miklós tud.főmunkatárs
r.Szilásyi István tud.főmunkatárs
.Ákos Károly tud.főmunkatárs (félállás)
odor Adrienne könyvtáros I.
r.JoJanovszky Akos ny.igazgat6helyettes
(sz~rződéses, havi 50 6ráoan)
í,

Hálózati és Móaszertani

CsoQor!:

dr.Keresztényi József osztályvezetőhelyettes
dr.Dü~nerth Dezső tud. főmunkatárs
dr.Szabó Zoltánné főkönyvtáros
Endrey György könyvtáros 1.
Gergely Dezső könyvtáros 1.
Lukáts Ivánné könyvtáros I.
Oláh György könyvtáros 1. (átmenetileg átengedve a Bölcsészettudományi Kar Kön,yvtártani Tanszékéhez )
Palotás Gábor adm.ügyint.I. (helyettesítő)
Sályi András raktárkezelő (helyettesitő)
!fönyvkötészet:
Rajnai Béla csoportvezető
Tóth József müszaki ügyintéző II.
Szlabey Gy örgyi kön;vrestaurá tor
Varga Imréné könyvrestaurátoB
Pándy Lászlóné (szerződéses, havi 33 órában)
~etemi
Levéltár :
P a p . Józsefné tud. munkatárs
Nagy Lajosné főelőadó
Rózsa Kálmán (szerződéses, havi 50 órában)
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5)

u1csszám:

7001
7002
7005
7006
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7029
7402
7421
7422
7423
7424
7426
7441
7461
7462
7465
7468
7471
7472
7475
924

Rendszeresitett

állások:

Me.Q'nevezés:
Főigazgató
Főigazgatóhelyettes
Osztályvezető
Osztályvezetőhelyettes
Csoportvezető
Tud. főmunkatárs
Tud.munkatárs
Főkönyvtáros
Könyvtáros 1.
Könyvtáros II.
Könyvrestaurátor
Gazdasági igazgató 1.
Csoportvezető
Főelőadó 1.
Főelőadó II.
Előadó
Müszaki ügyintéző II.
Adm.ügyintéző 1.
Könyvtári raktárvezető
Raktárkezelő
Tud.technikai munkaerő
Kiemelt szakmunkás
Kisegitő 1.
Kisegitő II.
Házfelügyelő
Tudományos munkatárs

Engedélyezett:

Betöltött:ZYXWV
x

~

1

3

2

3

3

4-

4-

7

7

4-

4-

7

7'

17

17

6

5

3

3

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

3

1

5

1

Összesen:

6

6

4-

4-

5

5

2

3

3

2
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5001 kulcsszámu egyetemi tanári állásra átszervezve.

Karhoz

- 31 XII. Költségvetés,

gazdálkodá~~

A költségvetés felhasználásának,

költséghelyi

gazdálkodá-

unknak főbb adatai a következők:
lönyvtár költségvetése

(módositott)

1974
7,520.200

1975
7,884.556

felhasználás a következőképpekjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
alakul t:
L l o .a á n y b a tartozók béralap ja:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3,317.423
3,423.443
g y ~ b s s e .n é ly
kiadások:
184.456
201.807
ll');rt'-illygyarai?
ítás:
2,562.151
2,757.368
g : j ~ r ) kiadások:
1,383.262
1,451.624
í

összesen:

7,447.292

7,834.242

1) Bérezés. A bérfejlesztési keret és bérala9megtakaritásunk
végrehajtott korrekciók 69 dolgozót éríntettek,ezek összesen
~.;jOO Ft fizetésemelésben részesültek. A béretési helyzet a követ~%~r.éppenalakult:
1974
1975
• .; ; i / r ) '~ L 'á t L a g
2.602.3.113
i; /';; l;J .[ J á t lag
3.412
3.732

' : , " : ;: ' !

tá s

Jutalmazásra
tp.rhére):

(a költségvetési

előirányzat

lS74-ben
313.093.-

és bérmegl~9~7~5_-_b_e_n
_

307.906.-

fordítottunk.
Munkaadói
;~4-ben 19 fő részére

J~~-beo 16 fő részére

segélyként
5.650 Ft-ot
5.600 Ft-ot fízettink

ki.

2) A müködési és beszerzési kiadásokra előirányzott
keretet 829.556 Ft póthitel növelte. Ezt tulnyomóan a könyv; t01y6iratbeszerzés terén előállott tulkiadás fedezésére fordi,",
tuk,
Külső,
-_
. vállalati köttetésre (2405 kötet) 180.366 Ft'.
IJI1 tunk ki.

