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KÖNYVTÁR

Beszámoló- jelentés az 1976.!.-évről

Az 1976. évi könyvtári munkárÓl való beszámoló beveze-

téseként néhány ~- a továbbfejlődést meghatározó - problémát kell

felvetnünk, kiemelnünk.

1) Az Egyetemi- Könyvtár az elmult évben ünnepelhette

volna - kedvezó~b körülmények között .- épületének centénáriumát.

Könyvtárunk, a legrégibb magyar tudományos könyvtár épületének az

emelése ugyanis 1873-ban kezdődött - ünnepélyes felavatása 1876.

március 26-án történt. Az épület - máskülönben Magyarországon az

első kiféjezetten könyvtári célra emelt épület - az idők folyamán

a növekedés, fejlődés természetes ,következményeként - eló~b a rak-

tári férőhelyek, majd a munkahelyek vonatkozásában is - "kinőtte

önmagát". Emiatt vált szükségessé az a belső átalakitás, aminek

első és második fázisa 1954-55-ben, illetve 1959-ben megvalósult:

a régi raktártermek szintmegosztása és modern vasállványzattal való

beépitése. E rekonstrukció harmadik fázisa lett volna a még erede-

ti formájában meglévő II.emeleti három nagyobb és egy kisebb rak-

tárterem saintmegosztásával 10 uj munkaszoba, valamint - a padlás-

tér beépitésével is - ujabb. férőhelyek nyerése. Amüszaki tervek er-

re nézve több, mint 10 éve elkészültek, de a megvalósitás évről-

évre, előbb kivitelezői kapacitás hiján, majd a rendelkezésre álló

feluji tási keret elégtelensége miatt - elmaradt. 1973-b_an_pedig,

amikor ugy véltük, hogy az épület centenáriumához legméltóbb lenneonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

é régóta,huzódó tervünknek a megvalósitása,-a METRO észak-déli vona-

lának épitése ennek gondját, sajnálatos módon, több évre levette a

vállunkról •.

Az épületet ért nagymérvü károsodások közismertek:

süllyedése a tervezők szerint "előrelátott" maximális 8 cm helyett -

a velünk legutóbb közöltek szerint - 14.5 cm. Ennek következtében

az épület hatalmas repedéssel valósággal kettészakadt, a Károlyi utca

felőli rész előrebillent, a fő repedéstől jobbra és balra kisebb-

nagyobb repedések egész sora keletkezett, az omlásveszély miatt a
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kutatószobába, egyes munkaszobákba, a nagy olvasóterembe védőáll-onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
w

ványzatot kellett beépiteni, két nagy raktárhelyiséget kiüriteni,
. / .

régi mennye~etét lebontani, - az igazgatói lakás 40 %-a használha-

tatlanná vált. A károsodások mértékét tükrözi.aza tanulmány terv,

melyet 1975-bena BUVÁTI a Metro Beruházási Vállalat megrendelé-

sére készitett; eszerint a keletkezett károknak a helyreállitása

megközelitőleg 8 mill~ó Ft-ba kerül. Véleményünk szerint azonban,

amikor erre sor kerül, lényegesen magasabb lesz a helyreállitás

költsége, - ami természetszerüen a kárt okozót, a METRO-t terheli.

A helyreállitás müszaki terveit a ~KmTROBER a mult évben

megrendelte ~ BUVÁTI-nál, - de - tudomásunk szerint - ezek még nem

készültek el. Az ezzel kapcsolatos megbeszélések során felme~Qlt

az az elgondolás ~ a fuffiTROrészéről, és ezt·támogatta az Egyetem

m ü s z a k . í . ' veze"tése is - hogy a-helyreálli tást és a tervezett belső

átalakitást kapcsoljuk öS3ze, a kettő együtt, ~lletve párhuzamosan

történjék. Nekünk azonban hatarozott állásfoglalásunk: a fuffiTROál-

littassa helyre az általa okozott károkat, ezzel - az épületvgépé-

azet í.Leg indokolt feluJitásokon kivül ne kapcsoljunk össze semmi-
- -- -<,

lyen más átalakitást, rekonstrukciót.

VégezetÜl még annyit: a legujabban észlelt jelenié~k

szerint a talaj, ezzel egyidejüleg az épület statikai megszilárdu-

lása - amit a szakemberek már a mult évre vártak - még mindig nem

következett be. A 1ffiTRO-épitésbefejezését, az uj vonal megnyitását,

követően ujabb repedések keletkeztek, és a régiek - főként a fő re-

pedés - jelentősen tágultak. A statikusok szerint ez kisebb mérték-

ben a Károlyi Mihály utcai közlekedés okozta rázkódtatásnak, nagyobb

mértékben az aluljáró épitésével megbolygatott talajvizáramlás 0-

'kozta eróziós tevékenységnek tudható be.

"

2) Komoly aggodalmat. okoz az a tény, hogy az állomány-

gyarapodás üteme - a könyvárak és periodikumok előfizetési dijának

nagymérvü emelkedése következtében - az utóbbi esztendőkben foko-

zatosan csökkent, visszaesett. Ezt az ~971-l976. közötti évek

adatainak összevonásával szemléltBtjük.
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Összgyarapodás. Ebből könyv

/WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.

Ezekben az adatokban nemcsak a vétel, illetve előfizetés,

hanem a kötelespéldányok, csere és ajándék révén beszerzett doku-

mentumok is benne foglaltatnak.

A csak vétel, illetve előfizetés utján beszerzett doku -

mentumok száma a következőképpen alakult:

1971

1~72

1973

1974

1975

1976

.14.492

14.602

12.233 .

11.531

10.599

8.258

Összgyarapodás

9.575

8.871

7.849

7.412,

7.423

4.845

4.676

4.715

4.446

4.935

3.774
2..626

Ebből vétel,
előfizetés--------------"--------

1971

1972

1973

1974

1975

1976

14.492

14.602

12.233

11.531

10.599

8.'258

Könyvekre Folyóiratokra Összesen

Költségveté~i kihatása - nem az előirányzatot; hanem a

tényleges kiadást tekintve ~ ezeknek a következő: -

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1,181.851

.1,267,376

1,555.029

1,529.219

.1,599.336

924.004

816.237

'.7L~9,956
739.315

1,032.932

1,158.032

1,229.019

1,998.088

2,017.332

'2,294.344

2,562.151

2,757.368

2,153.023

Az adatokból a következőket emeljük ki:

a) Az összgyarapodás 1971-től 1976-ra 14.492-ről 8.258-

ra, vagyis 6.234 egységgel csökkent.

b) A vétel utj~ beszerze/tt dokumentumok száma 1971-től

1976-ra 4.976-ról 2.626-ra,vagyis 2.050-nel csökkent és
. .

c) a 2050-ael kevesebb dokumentum beszerzésére 154.935

Ft-tal többet kellett kiadnunk.

/

I

. Ami az 1977 évi ,állománygyarapodási kilátásainkat illeti .

az Egyetemi Könyvtárigazgatók Tanácsának erre vonatkozó határozata
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alapján a Pártközpontban történt közbenjárás eredményeként -

némileg kedvezőbb a helyzét,_mivel a költségveté~i előirányzat

erre az évre'a4 Egyetemi Könyvtárnál 717.000, - a hálózati könyv-

táraknál 1,355.000 Ft-tal emelkedett.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3) Az Egyetemi Könyvtár és a hálózati könyvtárak vo-
- "

natkozásában is-egyre komolyabb problémátjelent az állományvé-

delem, a könyvkötés. Az ~te~i Könyvtár könyvkötészetének ~l-

sődleges feladata a régi és ritka ~önyvek, kéziratok restaurálása,

Az ezenk~vüli könyvkötést az Egyetemi Könyvtár tulnyomórészt, a

hálózati könyvtárak teljes egészében külső, vállalati, szövetke-

zeti, magánkisipari köttetés révén kénytelenek megoldani.

~AzEgyetemi Könyvtár külső, vállalati köttetésének

adatai - kötetszám és költség - az 1971 és 1976. között a kö-

vetkezők:

1971.

1976.

3946 kötet

1845 n

182.431 Ft

130.491 "

A..fenti adatok jól mutatják, hogy a könyvkötészeti

iparágnak országos visszafejlődése minden könyvtárt sulyosan

érint s ez alól sem a Könyvtár, sem egyetemünk könyvtárhálózata

sem kivétel. Erre több izben felhivtuk szakfelügyeletiható-

ságunk, a Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztályának figyel-

mét.
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'I. Al lomanygyarapi tas

A) Hitelkeret

1) Ál10mánygyarapitásra költségvetésünkben a'következő

hitelkeret állt rendelkezésre:

1975- 1976

Könyvbeszerzésre '(05--rovat)

FOlyóiratokrá (03 rovat)

Összesen

1.215.000 Ft

755 •.000WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt y

871.000 Ft

- 1.185.000 ti

1.970.000 Ft 2.056.000 Ft

2 ) A hitelkeret felhaszpálása, illetve az á11ománygyarapi-

tásra forditott összeg:
1975

Könyvbeszerzésre (05 rovat)

Folyóiratokra (03 rovat) _

Összesen

1.599.336 Ft

1.158.032 , I l

1976

924.004 Ft

1.229.019 f t

2.757.368 Ft 2.153.023 Ft

Tulkiadás 787.368 Ft 97.023 Ft

A tulkiadást részben az olvasók által elvesztett könyvek

befolyt téritési dijábó1, részben az előző költségvetési év egyéb

rovatain keletkezett megtakaritásbólfedeztQK.

3) Az összgyarapodás ért_éke:

1975 1976

vétel utján

egyéb módon

2.757.368 Ft

456.888 f t

2.153.023 Ft

652.621 f t

Összesen 3.214.256 Ft
--,-------------------

2.805.644 Ft

B) Az állománygyarapodás adatai

1) A dokumentumok jellege szerint:

1925 1976

könyv -

periodikum

egyéb (mikrofilm,kézirat)

Összesen

7.423

2.891

285

4.845

3.097

316

10.599 8.258
-----------------_._------

2) Szerzeményezési

vétel-előfizetés

egyéb (kötelespéldány, csere,
ajándék) _

módok szerint:

3.774

6.825

2.626

5.632

10.599 8.258Összesen
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3)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATudományszakok szerint:

o

1

2

3

L~

5

6

7 ,

8

9

fl.

Összesen

4) Nyelvek szerint:

magyar

orosz

német

angol

francia

egyéb

Összesen

5) Állománycsökkenés

1975 1976

1.800 1.548

1.237
\

718}

- 519 362

2.308 1.958

313 198

420 423'

289 256

527 399

1.438 1.211

1.748 1.185

10.599 8.258

4.183

1.200

1.605

1.142

781

1.688

3.895

368

1.304

835

521

1.335

10.599 8.258

26 420

1.272.5566) Összá110mány az év végén 1.26LJ-.718

C) A nemzetközi kiadványcser~ adatai

1975

1 ) Cseretársak száma

ország
I

intézmény

2 ) A cserélt anyag adatai
Kiküldött anyag Szo?ia1ista

orsza~ok

kötetszám

becsérték

:197.5 . 1 76

:)...073 988

96.600 79.040

1976

58

187

58

187

Tőkés
országok

Együtt

1975. 1976 1975,--_1976

2.047 1.831 3.120 2.81C

lSL~.300 1~.~80 280.900 225.52(
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D) Az 1976. évi tervszámok te1jesitése~'

Terv Tény

rkezett anyag

kötet

becsérték _-

Szocialista Tőkés
____ o_D_s_z~ok~ , o_r__s_z_á~g_o_k~, _

1975 1976 1975 1976 1975 1976-----------------------------------------------~------~-----
983 1.186 1.256 1.647 2.239 2.833

27.209 25.504 262.022 271.838 289.231 297.342

Együtt-_

- Az adatokból a következők tünnek ki:

A kiküldött anyag mind a szociálista, mint a tőkés ország-

beli partnerekkel szemben kevesebb, mint 1975-ben: kötetszám szerint

összességében 301-gyel, értékben 55.380 Ft-tal.

Az érkezett anyag mind a szocialista, mind a tőkés ország-

beli partnerek viszonylatában emelkedett - összesen " .594 kötettel, -

értékben viszont a szocialista partnerekkel szemben némileg csökkent

(1.705 Ft-tal), a tőkés partnerekkel szemben emelkedett (9.816 Ft-tal).

(Ez nyilvánvalóan abból következik, hogy a szocialista országokban a

kiadvá~yok ára sokkal kisebb mértékben emelkedik, mint a tőkés orszá-

gokban) •
Végeredményben a kiküldött és érkezett anyag értékét nézve

1975-ben 280.900:289.231, - 1976-ban 225.520:297.342 volt az arány, -

vagyis 1975-ben 8.331, 1976-ban 71.822 Ft-tal volt magasabb az érke-

zett anyag érté~)mint akiküldötté.

Gyarapodás

Csökkenés

Érkező periodikumszám

Kiküldött rendelőlap

könyv

folyóirat

9.500

1.000

25.000

8.258

420

22.000

700

1.600

710

1.630

Kiadvány csere "

ország

intézmény

kiküldött érték

érkezett érték

58

187

300.000

300.000

58

187

225.520

297.392
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EYzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKönyvtárhálózati munkaterület

A hálózati tagkönyvtarak részére a külföldi könyv~

és folyóiratbeszerzés és nyilvántartás terén végzett munka adatai:

Kiküldött rendelésWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. --1~9~75~ 1~9~7~6~_

1.315 2.256

1.6QO 1.600

könyv (tétel)

folyóirat (tétel)

Érkezett anyag

könyv (kötet)·

folyóirat (szám)

1.849

21.842

2.1:1.8

18.565

!z 1976. évi tervszámok teljesit~se

Kiküldött rendelés

könyv (tétel)

folyóirat (tétel)

Érkezett anyag

könyv (kötet)

folyóirat (szám)

Tervszám Tény szám

1.200

1.600

2.256

1.600

1.700

22.000

2.118

18.565

Az állománygyarapodás adataihoz kiegészitésül a kö-

vetkezőkre kell rámutatnunk:

1) Az állománygyarapodás - elsősorban a könyvek

vonalán tovább csöld(ent. Az előző évhez viszonyitva 3.34l-gyel

kevesebb dokumentumféleséget szereztünk be. (Az állományg:yarapodás

alakulását az 1971-1976.évek adatainak elemző egybevetésével a be-

vezető rész tartalmazza.)

2) A nemzetközi kiadványcsere ·adataihoz: 10 szocia-

lista ország 61 és 48 tőkés ország 126, összesen 58 ország 187

intézményével tartunk cserekapcsolatot. A Szovjetunióban és az,

Egyesült Államokban 19-19, az NSzK-ban 12, az NDK-ban 9, Lengyel-

országban és Angliában 8-8 cserepartnerünk van. A cserepartnerek
. .

tulnyomó többsége egyetemi könyvtár illetve egyetemi csereközpont.



- 9 -

Egyéb tudományos intézményekkel (pl. tudományos akadémiák

kö~yvtáraival) való cserekapcsolataink kivételesek. Legré-

gibb cserepartnereink közé tartozik ezek közul a Szovjetunió

Tudományos Akadémiájának Kön,yvtára (Leningrád) és a Washingtoni

Smithsonian Institution.

Cserealapunkat főként az egyetemi kiadványok, ki-

vételesen a kötelespéld~nyokból visszamaradó, állományba nem

vett dokumentumok adják. Nemzetközi csere céljaira rendszere-

sen megkap juk az Annales eg:jes sectio-inak köteteit 200-200

példányban (kivétel a Sectio Historica, melynek köteteiből a

szerkesztőség csak 130-140 példányt bocsájt rendelkezésre, ami

kevésnek bizonyul.)

A kiküldött csereanyagért viszonzásként érkező -

tulnyomórészt disszertáció-jellegü - olyan kiadványokat, me-

lyekre az Egyetemen belül igény nem merül fel, más érdekelt

(orvosi, közgazdaságtudományi, müszaki jellegü) intézmények-

hez juttatjuk el.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(
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II. Feldolgozás

A feldolgozó munkában legfontosabb feladatként az ujon-

nan beszerzésre kerülő könyvek feldolgozását irányoztuk elő. Az

osztályon azonban - főként a szakozó csoportban - oly kedvezőtle-

nül alakult a munkaerőhelyzet (a csoport vezetőjét évközben sze-

mének nagymérvü romlása miatt leszázalékolták és nyugalomba vonult),

hogy a teljesitmény e legfontosabb munkaterületen mind az előző év

teljesitményéhez, mind a mérsékelt tervelőirányzathoz képest is el-

maradt. A helyzetnek megfelelően azokon a területeken, amelyeken a

munkát nem befolyásolta a szakozás (pl.a hálózati könyvek és egye-

temi jegyzetek feldolgozása); a teljesitmény elérte, sőt meghaladta

a tervelőirányzatot és az előző évi szintet.

1) A katalogizá16 munka adatai a következők:

~975 ~vi 1976 évi 1976 évi
t~ny szam-,' ter-'-v...•s.;;;;;.z..-ám.....;.;..;:,,..;;.t..;;.é;.:..;;nlL.Y.;;;.s.;;;:.z.:;..:ám;;;;::;....__

Együttfut6 példányok, régi pél-
dány~k egyidejü rekatalogizá-
lásával

Központilag katalogizál t hálózati
könyvek,első pId-ok kötetszáma 2.108

Első példányok a fut6szalagon

Ugyanaz, együttfutó példányok

Egyetemi jegyzetek

Egyéb,rövid uton katalogizált
kötetek

Duplumraktárba helyezett
kötetek

5,425 4.000 3.642

387 300 320

2.000 2.237

61

458

60

450

58

498

361 200 258

600 100 77

Összesen 7.110 7.090

A rövid uton katalogizált kötetek száma a tervelőirány-

zatot ~eghaladta, annak ellenére, hogy az azt végző dolgozó az év

folyamán hosszabb ideig betegállományban és egy hónapig külföldön

volt. Az előző évi teljesitményhez képest azonban -onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAez~n okok miatt

- elm.aradt.
A rekatalogizált kötetek száma a fut6szalag teljesit-

ményén belül 260 ~_-(i975-ben 4~0 )vo1t.
~--- ----
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2) A katalógusok szerkesztésével, reviziójával és korrek-

ciójával kapcsolatos munkák:

- a cimleirásokról katalóguscédulá~,készitése a Könyvtár

valamennyi és - a tanszéki könyvtárak külföldi beszer-

zései vonatkozásában - a hálózati, valamint az egyetemi

és az országos központi katalógus számára (számszerü a-

datait ennek a VIlI. Sokszorositás cimü fejezet tar-

talmazza);

A katalógus-korrekció keretében, elsősorban a különböző -

olvijsótermi, segédkönyvtári és rendes raktárselejtezések

folytán - 1342 C1975-ben 1665) kötet katalogizálásának

utólagos korrekciójára került sor. Ennek kapcsán 4513

C1975-ben 5503) cédula kiszedését és 2286 javitását

végeztük el.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3) Az állományrevizió az elmult évben is szünetelt, nem is

irányoztuk elő annak a végzését.

'4) A szakozó csoport munkáját a már emlitett körülmények

rendkivül kedvezőtlenül befolyásolták. Az év folyamán

3.540 mü (1975-ben 5.235 mü) szakozását, tárgyszavazását

végeztük el. CA tervelőirányzat 4.000 mü volt.)

5) A folyóiratfeldolgozás adatai:

1975 évi
t
' ,enyszam;,-

1976 évi
tervszám··..,

1976 évi
tiény s z á m :

8 ..538 8.500 8.592

Részletezve:

Első példány

Rekatalogizálás

Röviditétt cimleirás: együtt-
futó példányok, egyetemi ki-
adványok, részcimes füzetek

,

6.607

1.387

6.000 4.589

388

544 2.500 3.,615

Az első példányok viszonylag kisebb számát az apart és

standing order rendeleseknek a vártnál nagyobb késéssel tör-

ténő érkezése okozta8
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A rekatalogizálást - amit nem is vettünk tervbe -

szerencsés állománykiegészitések tették szükségessé: az Országos

SzéchénJi Könyvtár Könyvelosztójától igen értékes, 1848-49 évi

hiányzó köteteket sikerűlt megszereznünk..

A katalógusok reviziója terén tervbevettük a 9-es szak-

ba tartozó (történelmi, földrajzi) folyóiratok feltárásának revi-

zióját, - de ez a munka még a következő egy-két évre is áthuzódik.
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Ill. Olvasószolgálat

1) A beiratkozott olvasók száma 6.690 (1975-ben 7.007,

a tervszám 7.000) volt. J1'bbőlcsak olvasótermi használatra szóló

látogatójegyet 1.035-en (1975-ben 1.271-en), kölcsönzésre is szol-

gálót 5.655-en (1975-ben 5.736-an) váltottak8

A beiratkozott olvasók megoszlása

Kölcsönzésre is

Bölcsészhallgatók

Term.tud. hal,lgatók

Joghallgatók

Orvostanhallgatók

Más egyetemek, főiskolák
hallgatói

beiratkozott

Csak olvasótermi
használatra

olvasók ..

1 ..290

776

243

105

336

22.8 %
13 ..7

4,3

1,9

96 9.3 %
268 26.0

130 12,5

175 16,9

158 15,3

Egyetemi és főiskolai hall-
gatók 6sszesen~." 2.750 48,6 827 80,0

Egyetemi és főisk.oktatók

Pedagógusok

Egyéb értelmiségiek

Alkalmazottak

Munkások

Nyugdijasok

Középiskolások, ipari tanu1ók

Egyéb

4061onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

386J
1..0461,..

556\:J

178)
1.

207\.

\32.,

9 '!J

7,2

6,8
42 4.1., °

18.5

9.8
138 13,3

3,1

3,7

0,6

1,7 28 2,7

Összesen~~ 100,05.655 100,0

Amint az adatokból kitünik, a kölcsönzésre is be-

iratkozott olvasók száma 1975-höz képest 5~736-ról 5~655-re

(vagyis 81-gyel), a csak olvasótermi használatra beiratkozottaké

1.271-rői 1.035-re (vagyis 236-tal) csökkent; összességében véve

tehát a beiratkozott olvasók száma 317-tel kevesebb, mint az elő-

ző évben. Az awasók egyeskategóriáira nézve a változás, illetve

hullámzás a következő képet mutatja:
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a) Az egyetemi és főiskolai hallgatók száma az 1975.

évihez viszonyitva a kölcsönzésre is beiratkozottaknál 2.682-

~el (47.8 %-ról) 2.750-re (48.6 %-ra) emelkedett, a csak olvas6-

termi használatra beiratkozottaknál számszerüen 986-ról 827-re

csökkent, de százalékos ar~yban (77.8 fo-ról 80 f~ra)emelkedett.

Ezek az adatok csak a nappali tagozatos hallgatókra

vonatkoznak, u.i. az esti és levelező tagozatos hallgatókat~-

lalkozásuknak megfelelően tartjuk nyilván; egyébként kölcsönzés-

re is 572 (1975-ben 535), csak olvasótermi használatra 45 (1975-

ben 86), - összesen 617 (1975-ben 621) esti és levelező hallgató

iratkozott be.

b) A kölcsönzésre i~ beiratkozott hallgatók között a

bölcsészha11gatókJTTK-hallgatók és a más egyetemek, főiskolák

hallgatóinak száma és anánya emelkedett, - a joghallgatóké és

orvostanhallgatóké csökkent.

c) A csak olvasótermi használatra beiratkozott hallga-

tók között a joghallgatók száma és aránya emelkedett, - a bölcsész-

hallgatóké, orvostanhallgatóké, más egyetemek, főiskolák ha1lga-

tóié csökkent, - mig a TTK-hallgatók száma csökkent ugyan, de

százalékos arányuk emelkedett.

d) A kö1csönzésre is beiratkozottakná1 az egyetemi

és főiskolai oktatók, pedagógusok és az egyéb kategóriába tar-

tozók száma és aránya emelkedett, - az egyéb értelmiségieké, al-

kalmazottaké,munkásoké csökkent, - mig a nyugdijasok, valamint a

középiskolások és ipari tanulók száma is csökkent, százalékos a-

rányuk viszont az előző évinek a szintjén mar-aoonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt , A csak olvasó-

termi használatra beiratkozottak száma és aránya mindezen kate-

góriáknál csökk-ent, - a nyugdijasok csak olvasótermi használatra

történő beiratása megszünt.

22-Qlvasóforgalom
1975 1976

Kölcsönzők

Olvasótermi látogatók

Folyóirattermi látogatók

Kutatótermi látogatók

18.787

40.281

7.938

1.450

19.323

35.425

8.137

1.636

Összesen 68.456 64.521



- 15 -

Amint az adatokból kitünik, az olvasóforgalom emel-

kedett a kölcsönzőben (536-tal), a folyóiratteremben (199-cel),

a kutatóteremben (186-tal), - nagy mértékben csökkent vmszont az

olvasóteremben (4.856-tal). Az olvasótermi forgalom nagymérvü csök-

kenése következtében az olvasóforgalom összességében is jelentős

csökkenés (3.935) mutatkozik. Ennek magyarázata egyfelől abban van,

hogy az elmult évtől kezdődően nyugdijas olvasóinkat a helyben-

olvasás helyett - hogy az egyetemi hallgatóknak fokozottabban

biztositsuk a tanulási lehetőséget - inkább a kölcsönzés felé

tereltük. FMsfelől pedig abban, ami az előző két évben is alap-

vetően meghatározta az olvasóforgalom zuhanásszerü csökkenését:

a METRO-épitkezések miatti kényszerü beál1ványozás nagyon meg-

rontotta a nagy olvasóterem természetes világitását, sze1lőztetésé~

a benne való közlekedési, mozgási lehetőséget.

A kölcsönzésre is beiratkozott 5.655 olvasó 19.323

alkalommal kö1csöüzött, a kölcsönzés egy személyre eső gyakorisága

3,4 (előző évben 3,2) eset. Az összes 6.690 olvasó 45.198 esetben

kereste fel az olvasótermeket és kutatótermet, a helybenolvasás

egy személyre eső gyakorisága 6,8 (előző évben 7,0) eset. Az~

napra eső olvasóforgalom a kölcsö~zőben 68 (előző évben 63), az

olvasóteremben 113 (előző évben 128)t a foly6iratteremben 30(előző

évben 29), a kutatóteremben 6 (előző évben 5) •.

3) Könyvek és folyóiratok forgalma

1975onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-----

Saját
könyv

1976

Összes Könyvtári Saját Összes
könyv, f. könyv

43.431 44.068 44.068

52.40L~ 2l.~07 26.241 47.748

43.050 43 ..901 43.901

138.885 109.476 26.241 135.717

Könyvtári
könyv,f.

Kölcsönző

Olvasóterem

Folyóirat-
terem

43.431

24.534

43.050

Összes 111.015 27.8~0

Régiségek, ritkaságok, kéziratok forgalma

,,~}i~atóterem 6.388 7.135

Használt egységek összesen 145.273 142.852
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Amint ,azt az adatok tükrözik, a könyv és folyóirat-

forgalom - az olvasóforgalomnak megfelelően - emelkedett a köl-

csönzőben (637-tel), a folyóiratteremben (851-gyel), a kutató-

teremben (737-tel), - és jelentősen csökkent az olvasóteremben

(4.656-tal). Összességében a könyv- és folyóiratforgalom az előző

évihez képest 2.42l-gyel csökkent.

Az 5.655 kölcsönzésre is beiratkozott olvasó 44.068

kötetet kölcsönzött, egy-egyre 738 (1975-ben 7,5) kötet, egy-egy

kölcsönzési alkalomra 2,3 (1975-ben szintén 2,3) kötet jut.

Az olvasóteremben egy-egy látogatás alkalmával az 01-

vasók átlag 1,3 (1975-ben szintén lp3) kötetet használtak, a folyó-

iratteremben egy-egy látogatásra 5,4 (1975-ben 5,3), a kutató-

teremben 4,4 (1975-ben 4,2) egység használata esik.

A könyv- és folyóiratforgalom egy ,napra eső át-

laga a kölcsönzőben 159 (1975-ben 157), - az olvasóteremben 152

(1975-ben 199), a folyóiratteremben 159 (1975-ben 156), a kutató-

teremben pedig 24 (1975-ben 21) az egy napra eső dokumentumhaszná-

lat.

Az olvasóteremben használt könyvtári könyvek szakokWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. -

szerintimegoszlása a következő:

1975 1976

° Lexikonok, szótárak

1 Filozófia, lélektan

2 Vallás, ateizmus

3 Társadalomtudományok

34 Jogtudományok

4 Nyelvtudományok

5 Természettudományok

6 Müszaki tudományok

61', Orvostudományok

7 IvIüvészetek

8 Irodalomtudomány,
szépirodalom

9 Történelemtudomány,
földrajz

3.174

2.180

195

1.367

1.034

765

4•.931

557

3.343

411onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 ..169

2.408

100 %Összesen: .,' 24.534

12,9%

9,0

0,,8

5,5

l~12

3,1

20,0

2,3

13,7

1,7

17,0

9,8

100 %

2.957

1.851

130

872

1.235

886

4.187

233,

2.330

392

2.410

210507

13,0%

8,5

0,5

4,0

5,5

4,0

19,3

lf8

10,8

1,8

19,6

11,2
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Az olvasóteremben használt könyvtári könyvek megosz-

lásában, az utóbbi évek tendenciáj ának megfelelően - ahogy az a

táblázatból kitünik - tovább növekedett a bölcsészprofilba vago,

és csökkent a természettudományi és orvostudományi művek aránya;

a bölcsészprofilba vágó művek 1975-ben 48 %-ot, 1976-ban 48,6 %-

ot, - a természettudományi és orvostudományi müvek 1975-ben 33,7 %-

et, 1976-ban 30,1 %-et tettek ki.

4) A könyvtárközi kölcsönzés adatai - melyek a

könyv- és folyóiratforgalom összesitésében is szerepelnek - a

következők:
. 1975 1976

Befutott igénylések száma

Elküldött kötetek

ebből külföldre

1.734

749

114

1.694 .

748

82

Olvasóinknak meghozatott kötetek

ebből külföldről

78

33

95

66

~) A hátrálékos kölcsönzések felszámolása, a kölcsön-

zési fegyelem javitása érdekében 2.754 (1975-ben 1.973) felszó1i-

tást, reklamációt kellett kiküldenünk. A vissza nem szolgáltatott

könyvek behajtása terén 216 kötet téritési diját, 23.013 Ft-ot

hajtottunk be és folyamaDba tettük 155 olvasónál lévő 303 kötet-

nek a behajtását. A perlések során visszaszereztünk 39 kötet

könyvet.

6) Az olvasótermi kézikönyvtárból 240 kötet elavult

müvet (az Ec biológia,·WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE d . technika, mezőgazdaság ésEe sport) von-

tmlk ki, ezek módosulásait a katalógusokban is átvezetve. Ezen-

kivül 756 db régebbi levonatu jegyzetet az olvasóterem tartalék-

anyagába helyeztünk át.

Az olvasó termi kézikönyvtár anyagának reviziójára

a ny~i zárva tartási időszakban kerül sor, - mindig más és más sza-

kokr~_~kiterjedően (l977-re az Fa filozófia, pszichológia, -

Fb esztétika és Fc pedagógia szakok revizióját tervezzük).E

rendszeresen végzett munkának a célja az olvasótermi gyüjtemény

folyamatos korszerüsitése, felujitása, - ezzel egyidejűleg az ujabb

kiadványok számára történő helybiztositás.
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7)A.raktári szolgálatban a kurrens kiszolgálás, a

raktári rend biztositása - a nehezebb-körülmények ellenére is

kielégitő volt. Addig, amig a METRO-épités okoztaépületkárok

helyreállitása és ezt követően belső átalakitási tervünk meg

nem valósul, a nyomasztó helyhiányon csak toldozással, kisebb

állományrészek átcsoportositásával tudunk segitenie Ilymódon ke-

rült sor az elmult évben a folyóiratraktárban a polcok sürité-

sére (100 polc áthelyezése) és 500 folyóméternyi anyagnak az

átrakására.



- 19 -

cIV. Tájékoztatás és bibliográfiai szolgálat,

kiadványok

1) Az Qlvasók tájékoztatása, a katalógus-használattal és a

segédkönyvtár használatával kapcsolatos tanácsadá~, a könyvtárközi

kölcsönzés részére a jelzetek kikeresésekurrens feladatként rend-

szeresen folyt.

2) Ugyancsak rendszeres volt az uj szerzeményekből .való tár-

lókészités. Nagyobb szabásu kiálli tást az év folyamán nem rendeztünk.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf ~

3) A segédkönyvtár gyarapodása az elmult évben 73 müonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA88 kö-

tetben'.

4) Kiadványok:

"Az Egyetemi Körqvtár évkönyvei" 7. kötetének nyomdába

adását elokészitettük.

ttAz ateizmus és valláskri tika nemzetközi cikkbibliográ-

fiájaftcimü sorozatunk14.(1973.évi) kötet~ elkészült (nyomdába adá-

sára 1977-ben kerül sor), és megkezdtük a 15.(1974.évi) kötet össze-

állitását.
A "Bibliográfiák az egyetemi oktatás számára" cimü soro-

zatunk 15.füze,teként Pelle József és Szilágyi István összeálli tásában

megjelent A természettudománlok filozófiai kérdései magyar .nyelvü

irodalmának bibllográfiája (1945-1975).

Rendszeres'anyagszolgáltatást adtunk a Fővárosi Szabó Er-

vin Kö~yvtár.Tájékoztató a külföldi szociológiai folyóiratokról cimü

kiadványáh?z. Elvégeztük ~gyancsak a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

által kiadásra előkészitett Kurrens külföldi szociológiai folyóiratok

lelőhely jegyzéke cimü kiadvány saját anyagunkkal való egyeztetését

és kiegészitését.

5) Az olvasók kérésére kisebb irodalomjegyzékeket,álli-
' .

tottunk össze. ,

v. Kézirat-és·ritkaságtár

, I

A kézirattári gyarapodás (ami az állománygyarapodás adatai-

ban is szerelpel) -310 tétel. Ebből 301 tétel 'TMB és ELTE disszertáció.
,

A kötéstáblákból lefejtett és re~taurált töredekgyüjtemé~

nyünk gyarapo.dása ll. '

A ritka könyvek állománya 51 kötettel gyarapodott: Ebből

Inc.2, Vetustissima 13, Rar .Hung, 31, Rem ,pol. 5. A Vetustissima és

Rar.Hung. anyag a nagyraktárból áthelyezett mü.
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VI. Hálózati és módszertani munka

1975-ben - az ~gyetemi Tanács március l4-i ülésének ha-

tározata alapján - elkészitettük az Egyetem könyvtárhálózatának

továbbfejlesztési tervét. Ennek célja az volt, hogy

előmozdntsuk az oktatási-képzési strukturához igazodó

könyvtárhálózat kialakitását, ezzel összefüggésben

lehetővé tegyük a fő- és részfoglalkozásu álláshelyek

megoszlásának karonkénti felülvizsgálatát,

elősegitsük az állományrendezés észszerü menetét,

rögzitsük a külföldi kön~vek és folyóiratok beszerzé-

sének,finanszirozásának módját,

szorgalmazzuk az u.n.inkurrenciaraktár és az egyetemi

központi könyvkötészet létrehozását.

Ezt az előterjesztést a Rektori Tanács mult év április 23-

án tárgyalta meg. A kibontakozó vita alapján a rektor arra kérte a

tudományos rektorhelyettest: készittessen olyan intézkedési tervet,

amely a feladatokat aszerint csoportositja, hogy azok - a hozzájt~

kapcsolódó személyi és tárgyi feltételektől függően - rövidebb,avagy

hosszabb távon oldhatók-e meg. Az intézkedési terv elkészült, azt a

rektor május 17-én l53711976.R.H.számmn hagyta jóvá.

Hálózati és Módszertani Csoportunk munkája az év folyamán

az abban foglaltak végrehajtására irányult.

'1) A fő- és részfoglalkozásu könyvtárosi álláshelyek fe-

lülvizsgálatához az illetékes dékánhelyettesek részére tájékoztató

adatokat állitottunk öS9ze.

2) Elkészitettük - a kulturális miniszter és pénzügy-

miniszter 3Il975.(VIII.17.)ID~-PM.számu együttes rendelete alapján -

az állomán~ból való törlés szabályzatának tervezetét és véleményezés-

re megküldtük az illetékes dékánhelyetteseknek. Rektori utasitásként

történő kiadására azonban nem kerülhetett Bon, mert a beszámolási

kötelezettségre vonatkozó rendelkezés (710110:1.1976.PM.XII. számu

számviteli kÖZlemény) csak december 20-án jelent meg. Ez irja elő

ugyanis azt (amit a Rektori Utasitásban is érvényesiteni kell), hogy
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a társadalmi tulajdon védelmét - ez esetben a könyvekét - milyen

nyilvántartásokkal kell biztositani. Lényeges változás: 1977-től

a hálózati könyvtáraknak nem kell év végén jelentést késziteniök

a Gazdasági Igazgatóság Számviteli Osztálya számara. (Ezt az ész-

szerüsitést egyébként korábban mi kezdeményeztük.)onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3) 1972-ben készült el "Az Eötvös Loránd Tduományegyetem

könyvtárhálózatának s~ervezeti és müködési szabályzata". Az idő-

közben bekövetkezett és tervezett változások szükségessé tették

ennek a módositását. A módositott Szervezeti és Müködési Szabály-

zatot előkészitettük, kiadására 1977-ben kerül sor.

4) A kari és egyéb szervezeti egységek előadói az év

folyamán rendszeresen látogatták a hálózati könyvtárakat (az Ál--

lam- és Jogtudományi Karon 20,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> a Bölcsészettudomán:yi Karon 20, a

Természettudományi Karon 28, egyéb szervezeti eg,ységeknél 8 alka-

lommal). E látogatások során informálták a hálózati könyvtároso-

kat, szorgalmazva az állománynyilvántartások (leltárak) adatainak

a 870Il975.G.I.számu tájékoztatóban előirt ellenőrzését és ki-

egészitését.

5) Régebbi miniszteri r~?~elet irja elő a T~rmészettu-

dómányi Kar hallgatóinak a könyvtári, forráskutauöi ismeretekbe

történő bevezetését. Ennek tematikáját, a kézikönyv vázlatának

tervét előkészitettük és átadtuk a Kar vezetésének.

6) A Csoportállom~yellenőrzési részlege - noha több

hónapon át munkaerőhiány hátráltatta a gyorsabb ütemet - folytatta

a Bölcsészettudom}nyi Kar Történeti Tanszékek Könyvtárának állo-

mányellenőrzését es rendezését~ Az Állam- és Jogtudományi Kar elő-

adója résztvett és a t~vábbiakban is résztves4 a Polgári Jogi

Tanszék könyvtárának állományellenörzésében és rendezésében.

7) Az Egyetemi Könyvtár

a külföldi folyóiratok beszerzésével, nyilvántar-

tásával,

a tőkés országokból beszerzett könyvek cimfelvé-

telével és a katalóguscédulák sokszorositásával segitette és

segiti még a hálózati könyvtárakat. Ennek adatai az állomány-

gyarapitásról és a feldolgozásról szóló fejezetekben foglal-

tatnak.
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VII. Állományvédelem

1) A könyvkötészet teljesi tménye _ a következő volt:onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- -

1975.évi 1976.évi 1976.évi
tényszám:' tervszálL t' ,enyszam;.-,

Bőrkötések 10 db 20 db 10 db

Vásznas kötések

ujságméret 69 50 40

fOlyóiratméret '31 100 232

kön:yvméret 57 300 151

félkeménykötések 28 50 5

kartonkötések 271 500 514

Nagyobb javitások 262 250 231

Kisebb javitások 1465 1500 1126

Restaurálás (könyv ) 3 15 15

Laprestaurálás 517 II

Konzerválás 151 1500 829

~hszesBn- 5058 db 4285 db 3164 db
-----

Vegyes szakmunkák 979 óra 600 óra 460 óra

Egyéb munkák 240 tr 240 " 700WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"

Vegyes szakmunkák és
egyéb munkák óraszáma, 1219 óra 840 óra 700 óra

A vegyes szakmunkákná1 szerepel: filmoluxozás 50, kasirozás

184, lyukasztás 4776, sornyomás 1361, tasak 112, táblanyomús 3, téka

154, térképkasirozás 1, tok 8, vágás 34205, - valamint az tlettani

T,qnszék193 beázott J folyóiratkötetének, összesen 11580 lapnak a

szétfejtése és száritása.

2) A külső köttetés (házonkivüli, vállalatoknál, kis-

iparosoknál köt.ue uet t kön;yvek és f'o Lyó í.r-atok j azáma 1845(1975-ben 2405)

volt, amiből 1255 (1975-ben 1704) kötet esik a folyóiratokra és

590 (1975-ben 701) a könyv ekr-e,
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VIlI. Sokszorositás, reprográfia

1) AonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsokazor-o sá tió üzem teljesi tménye a következő:

h) adrémán 3.780, stencilen 5.810; összesen 9.590

negativ irás, ezekről adrémán 13.209, stencilen

64.460, összesen 77.669 katalóguskarton készült.

b) A fejelési munka adatai:

a katalógusokba kerülő kartonok 42.738

a periodikakatalógusba kerülő kartonok 4.227

KG" bejjelentés (könyv és periodika) 10.847

c) A katalóguskartonok sokszorositás~n kivüli egyéb

leirási és sokszorositási munkák 472 órát tettek ki.

2) Mikrofilmet - a kutatók, hazai és külföldi könyv-

tárak igénylésére - a Müszaki Egyetem Központi Könyvtárának

fotolaboratóriurnában készittettünk. Összesen 2094 filmkockát

szolgáltattunk.

3) Az APECO és SAVIN másolatok száma 309, az oldal-

nyomásoké 8.305. Ebből állománykiegészitési célra 3.038, könyv-

tári hivatali célra 925, szakirodalmi tájékoztatási célra 4.3L~2

lapnyi nyomás készült.



IX. A Könyvtár dolgozóinak tudományos munkássága
-

1) A Könyvtár dolgozói közül a következők részesülnek

kutatóidőkedvezményben és az alábbi témákon dolgoznak:

Almási János: UA német szociáldemokrácia és az államha-

talom 1918 és 1933 közöttltcimen készülő mo-

nográfia kidolgozásának folytatása.

DÜID.illerthDezső: A "Nemesi társadalom és birtGklástörténet"onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACo

témakörbe vágó kutatásWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf 'o Iv t ia t . á s a , Ennek ke-

retében az Egyetemi Könyvtár évkönyvei soron-

lévő kötete számára egy fejezetett készitett

el itA Földváry-familia birtoklástörténete

egy neme sí," kőz t ár-aaaág" cimen e

Fodor Adrienne: A lechnici karthausi könyvtár történetének

és megmaradt állományának tanulmányozása.

Ennek kapcsán részben elkészitette nEg,yXIV-

XVI.századi magyarországi kolostori könyvtár

rekonstrukciójatt cimen doktori disszaertá-

cióját.

AnFragmenta Codicum" I.kötetében patrisztikus,

kanonisztikus, teológiai, természetfilozófiai

és grammatikai töredékeket azonositott és

irt le ..

Hermann Zsuzsa: Átdolgozta és kibővitette az Egyetemi Könyv-

tár egy hajdani ttAnalecta saeculi XVI.Hunga-

rica" c" gyüjteményéről szóló tanulmányt.

Megkezdte.a nSubsidium és sallarium a Jagelló-

korban" c. témához az anyaggyÜjtést.

Hölvényi György: Németh László pályakép~n_ __dolgozott és a

jezsuita történetirókra vonatkozó kutatáso-

kat végez~r



Kalmár Lajos:

Keresztényi József:

Kulcsár Péter:

Marót Miklós:

Pajkossy Györgyn~~

25

A tropológiai ikonológia fogalomkörébe való

bevezetésre irányuló kutatások. Ennek egyik

része, az Egyetemi Könyvtár évkönyvei soron

következő kötete számára elkészült tanul-

mány: ilLa determination de l'appari tien dans

le temps de"l'Homo Novus" d'apres la coor-onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d.í.natrí.on: .. ,~!l trtangle uA diX cordes" de

Joachim de Flore. ,1

Készülőben lévő tanulmányok: A történelmi

kauzalitás mint. tér- és időbeli ftmotivum" a

késöközépkorban.

A geometriai irracionalitás mint középkori

esztétikai jelenség.

Adatgyüjtés az Olimpiai bibliográfiához.

Előkész'itő munkálatokat végzett "Az olimpi-

ák története" l~.átdolg.kiadásához.

Anyaggyüjtés a magyarországi humanista iro-

dalom körében. Elkészült s jelenleg nyomdá-

ban van a "HumandsWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a történetirók Magyar-

országon" cimü monográfia (kézirata l~OO

flekk), és Ransanus: Epithoma rerum Hungaro-

rum cimü müvének a kritikai kiadása.

~udapest topográfiai neveinek gyüjtése és

"Az egyetemi hallgatók szerepe Budapest szel-

lemi életében" cimü témához anyaggyüjtés.

Uj adatokkal egészitette ki az Évkönyv szá-

mára irt tanulmányát: Nicasii Ellebodii Cas-

~etani et amicorum. Ellebodius és baráti kö-

rének könyvei az Egyetemi Könyvtárban.

A következő könyvjegyzékek összeállitásán

dolgozott:

Az Egyetemi Könyvtárban eddig megtalált Thurzó

György könyvtárából származó tiz könyv a kö-

téstáblák képeivel.
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Az Egyetemi Könyvtár Istvánffy Miklós könyvtá-

rából származó, ujabban megtalált könyvek.

Kecskés Já..l1oSkönyvtárának a jegyzéke.

Mossóczy Zakariás könyvtárának a jegyzéke.

Pelle József: HAz erkölcsi érték természete" cimü tanulmány

elkészitése.

Timkovics Pál: Anyaggyüjtés és tanulmányok a magyarországi

koldulórendek történetéhez.

Egy, az Egyetemi Könyvtár töre,dékanyagából elő-

került; XII.sz.-i Ószövetség-kommentár meghatá-

rozása és feldolgozása irás- és szövegtörténeti,

valamint kodikológiai szempontból.

Mossóczy Zakariás naptárbejegyzései l582-bőL.

Töttösyné Wimrner Éva: "Joseph Grossing kéziratos szótárai az Egye-

temi Könyvtárban" cimü tanulmány az Évkönyv

számára.

Anyaggyüjtés "Sendebar, o Libro de los enga-

nos e los asayamí.entos de las muWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAer-e s" cimü

doktori disszertációhoz.

Veres Miklósné: Horváth János levelei Szekfü Gyulához.

2) A Könyvtár dolgozóinak publikációi az 1976.évben:

Ákos Károly : Critica1 F1icker Frequency Series Effect in

Epileptic and Neur,otic Patiens • II.Difference

in the Variation Range Raties of Oontinous and

Intermittent OFF Series. = Acta Medica Acade-

miae Scientiar~ Hungaricae. T.32. (2) 19~5.

163-171.1" .
Társszerző: Sz~.,...,tTános, Ákos Károlyné

Psych6chronographic ApprOach to Prob1ems of

Medical fieography. = Geographia tMedica. 4-5.

1973-75. 58-76.1.Társsszerző: Ákos Károlyné.
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Uj Magyar Lexikon. 7.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApó tkö cet , (Cimszavak.)

Az ateizmus és valláskritika nemzetközi cikk-

bib1iográfiája. 13. 96 1" Társszerző: Bezenyi

Béláné, Pelle Józsefo

Almási János: Nyugat-Európa és az Egyesült Államok 1915-

1939 - 1939-l945~~ legujabbkori egyetemes

történeti szöveggyüjtemény e .• Bp s. Tankönyv-

kiadó. 2/1. 192 1. - 212. 411 1. Társszerző:

.Girus Káro ly, Ki sAladár.

Sobieski Artur: Havanna és környéke. Bpest.

Panoráma. 172 1. A történeti részek szer-

kesztése.

Fodor Adrienne: Die Bibliothek der Kartause Lechnitz in der

Z~ps vor 1500. GGeschichte und Buchbestand-

rekonstruktion.) = Armarium. Bp. lij76.49-70.

Hermann Zsuzsaí1 Jakob Fuggero Akad.Kiadó. 343 1. (Életek és

koro~c.)

Vértessy György: Történelmi barangolás Fehér-

egyháza körül. (Reflexiók.) = Valóság. 1976~

6.sz" 67-S0.l.

Hölvényi György: Ungarische J~suiten als Historiker und der

Jesuitenorden. = Armarium. Bp. 1976. 177-199.1.

Keresztényi József: Az olimpiák története. OlÜillpiátólMontrealig.

(j.átdo1g.bőv ..k'í.ad,) Gondolat Kí.a.ió, 326 1..

Fejezetek a MOBtörténetébőlo = Olimpiai Bulle-

tin. 1976. ll.sz. 10-11.1.

Olimpiatörténet dióhéjban. 1. A kezdetek. =

Olimpiai Hireko 1976. l.sz. 12-13.1. - 2. A mü.

belépett a történelembe. 2.sz. 29-30.1. -

3. NOB-ülés Budapesten. 3.sz. 27-2S.1. - 4. A

béke hajnala. 4.sz. 25-26.1.

Takács Károlyra emlékezünk. - Olimpiai Hirek.

1976. l.sz. 11.1.
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Kulcsár Péter: Antonius de Bonfinis: Rerum Ungaricarum de-

cades. Tom.IV. pars 2. Bp.Akad.Kiadó. 285 1.

Convegno di studi nGaleotto Marzio e l'uma-

nesimo italiano ed europeon.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= Irodalomtörté-

neti Közlemények. 1975. 5-6.sz. 728-729.l.

Scheiber Sándor: Folklór és tárgy történet.

(Recenzió.)WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= Irodalomtörténeti Közlemények.

1976. 2.sz. 457-461.1.

Szücs' Jenő: .Nemzet és történelem. (Recenzió.)

= Irodalomtörténeti Közlemények. 1976. 3.sz.

418-422.1.

Kathona Géza: Fejezetek a török hódoltségi

reformáció történetéből. (Recenzió.) = Ma-

gyar Könyvszemle. 1976. ~-2.s~. 191-192.1.

A reformáció történelemszemlélete a XVI.szá-

zadban. = Világosság. 1976. lO.sz. 608-615.1.

A humanista irodalom forrásértékü tudósitásai.

= Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának

forrásaiba. II2.r. Bp. 1976. Bp.Tankönyv-

kiadó. 195-199.1.

Marót Miklós: Budapest, Guide. 2.átdolg.kiad. Bp.Corvina.

319 1. Társ~erző: Rohonyi Katalin.

Spaziergange in Budapest. 2.átdolg.kiad.

Bp. Corvina. 165 1. Társszerző: Rohonyi Ka-

talin ..

Mátrai László: Alapját vesztett felépitmény. Bp. Magvető.

127 1.

A második évszázad elé. (Bevezetés.) = Magyar

Könyvszemle. 1976. 1-2.sz. 1.1.
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Miszti László: Romániai Szocialista Köztársaság felső-

oktatási strukturája. = Kilenc európai

ország felsőoktatási strukturája. 2oköt.

477-526.1. (Felsőoktatási tanulmányoko)

A kék hó balladája. Mai moldován költők.

Forditás, szerkesztés, utószó, jegyzetek.

Bp. Európa Kiadó. 155 1. (Modern könyv-

tár. 312.)

Pelle József: Az ateizmus ésvalláskritika nemzetközi

cikkbibliográfiája. 13. 96 1.

Társszerző: Ákos Károiy, Bezenyi Bél~né.

Pelle József - Szilágyi István:

A természettudományok filozófiai kérdései

magyar nyelvü irodalmának bibliográfiája

(1945-1975.) 31 .1.

(Bibliográfiák az egyetemi oktatás szá-

mára. 15.)

Timkovics pál: G10ssiertes Johannesfragment aus dem 9.

Jahrhundert in Bratis1ava.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= Armarium.

Bp. 1976. 15-22&1.
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x. Nemzetközi kapcsolatok

.1

Mátrai László főigazgató, egyetemi tanár, akadémikus, a

Magyar Tudományos Akadémia II.Osztályának elnöke december 8-II.kö-

zött akadémiai delegációt vezetett Jugoszláviába, a Mauba Srpska

novisadi ünnepségeire.

Miszti László főigazgatóhelyettes április 8~10.kozött egye-

temionmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkí.k.i'Lde té sben a kolozsltári Babes-Bólyai Tudományeg:yetemen

egyetera- és könyvtárközi megbeszéléseket folytatott, közvetitve a

két egyetem közötti közvetlen kapcsolatokra irányuló szerződés ü-

gyében.

Kulcsár Péter osztályvezető május 19-23.között az Egyetemi

Könyvtár képviseletében - külön me~hivásra - résztvett a belgrádiWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ .

Svcto.zar lM a r k o ~ ic Egyetem~ Könyvtár ötvenéves ~ennállásának jubi-

leumi ünnepségein, az ennek kapcsán rendezett tudományos ülésszakon.

Egyidejüleg tájékozódott a belgrádi Egyetemi Könyvtár munkájáról,

tárgyal t az L n t é a m é n y e í.nkközött évtizedek óta fennálló kiadvány-

csere tapasztala tairó l, P rob Lécrá i.r-óL •

Almási János tudományos főmunkatárs február l6-28.között

m ~ kiküldetésben Nyugat-Berlinben résztvett a Historische Ko.rnm.ission

zu Berlin által rendezett munkásmozgalomtörténeti konferencián és

előadást tartott az 1889-l9l8.közötti német-magyar munkásJlozgalmi

kapcsolatokról. •

HölvégyLG~lörgy tudományos főmunkatárs január 5. - febr.

27.között aM-kiküldetésben -2 hónapos ösztöndijas tanulmány uton volt

a bécsi Collegium Hungariclliűban, a A'VIII.századi jezsuita történet-

irásra vonatkozóan végzett kutatásokat.

Töttösyné Wimmer Éva tudományos munkatárs szeptemoer 3. ~

október 2. között Ol~~-kiküldetésben egyhónapos ösztöndijas tanul-

mányuton volt Spanyolországban.

Külföldi vendégeink voltak az év folyamán - többek között
." .

a következők: Prof. F .Bolek,.>a jenai Friedrich Schiller Tudomány-

egyetem rektora (február 2-án), Prof.Zygmunt Rybicki, a varsói Tud&-

mányegyetem rektora (április 3-án), Prof. Elz.T .Meljuhin
t
. a moszkvai

Lomonoszov Egyetem Filozófiai Karának dékánja (ápr.14-én), Prof. Ro-

bert Sha&k:leton, az oxfordi B c d .L e í.ana főigazgatója (szeptember 23-

án), Prof.Han~elore Gartner, a greifsw~ldi Egyetem Müvészettörténeti
, - . -

-----
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osztályának vezetője (szeptember 24-én), Paul L .Horeck:y2 a

washingtoni Library of Congress igaz:.::;atója(oktÓber lO-én), ~er-

nardino Santini, a milanoi Egyetem filozófia professzora (október

26-áll),Herbert Höhne, a berlini l\1ethodisches Zentrum főmunkatársa

(decemoer 3-án)onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo

Hosszabb-rövidebb ideig tartó kutatómunkát végezt~k ná-

lunk a következő külföldi vendégek: Zofia Rozanova, a Lengyel

Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársa a

pálosok történetére, - Ivan Hrabovec, a Szlovák Tudományos Aka-

démia Történettudományi Intézete Tudomány történeti Osztályának

munkatársa a természettudományok történetére, - L.Wald.müller teo-

lógiai tanár (NDK) a nemzeti zsinatok történetére vonatkozóan, -

Ivam Martin~i~, a zágrábiE€:J"Yetem tudományos munkatársa pedig, -

az OM tud.ományos ösztöndijasaként - szláv filológiai kutatásokat

végzett Könyvtárunkbane
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XI. SzemélyzetonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1) El,távoztak az év folyamán:

Izsépy Edit tud.főmunkatárs

Bálint ~Ddorné főkönyvtáros

Vinkotics Józsefné főelőadó

Kóbor Tamás raktárkezelő

(nyugdijazás) 1. 1.

II. 1.

II.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 "

VII. 1.

It

(áthelyezés)
t 1

Oláh György könyvtáros I. (kilépett, külföldre
távozott)

Tóth Péter raktárkezelő ~egyetemi felvétele miatt
munkaviszonya megszÜDt)

Palotás Gábor adm.ügyíntoI. ti "

Sályi András raktárkezelő f t "

Lay Béla csoportvezető (nyugdíjazás)

VII. 1.

VII.16.

IX. 1.

IX. 1.

X . 1 .

2 ) U ~ alkalmazottak:

Tóth József könyvtáros 1.

Endrődi Péter raktárkezelő

Tamás Marianna könyvtáro s II.

Ibos Ferenc raktárkezelő

Ócsai József raKt~keze1ő

Mészáros Jánosné főelőadó

Ill. 1.

VII.12.

IX. 1.

IX. 6.

IX.16.

XII.l.

3) Kitüntetések:

Pelle József tud.főmlL.'1katársnakkiváló munkájáért, -

Fejérváry Zoltánné és Lay Béla csoportvezetőknek kiváló mun-

kájukért, nyue;dijbavonulásuk alkalmával, a kulturális miniszter

a "Szocialista,Kl1turáérttt kitüntete jelvényt adományozta.



- 33 -WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4) A Könyvtár dolgozói 1976. december 31-én:

Igazgatás, titkárság -

d1.~.IdátraiLászló főigazgató, egyetemi tanár, akadémikus

dr.I'!IisztiLászló főigazgatóhelyettes

dr.Almási János tud.főmunkatárs , tud.titkár

Szalay Kálmánné főkönyvtáros

Szabados János kézbesitő (szerződéses, havi 70 órában)

Gazdasági Csoport

Balássy Gyula gazd. igazgató 1.

Mészáros Jánosné főelőadó

~.~olnárIstvánné főelőadó

Kováts Béla előadó

dr.Kary Béla könyvelő (szerződéses, havi 70 órában)

l:aóyDomokos kiemel t sza k m u n k á s , épületgondnok

Nagy Domokosné telef6nkezelő

Ferencz Imréné kapus

Eigner ~ihályné takaritónő

~ovács Jánosné takaritónő

Zabos Ádám. fütő (időszaki főfoglalkozásu)

Szerzeményi Osztály

dr.Kulcsár Péter osztályvezető, kandidátus

Sárkány ~va osztályvezetőhelyettes

Frey Gyula könyvtáros 1.

Hegedus Ágnes könyvtáros 1.

Major Péterné könyvtáros I.(gyermekgondozási szabadságon)

MOnus Mária könyv bár-o s 1.

Ti~~ovics László pál könyvtáros 1.

Zakariás Éva könyvtáros I.

Wolfram Ervinné könyvtáros II. (6 órás)

Nyiry András adm.ügyint.I. (katonai szolgálaton)

Balogh Istvánné raktárkezelő

Gáli Péter r-aktiárkeze Lő (helyettesi tő)

Endrődi Péter raktárkezelő

Novotny Tihamér raktárkezelő (katonai szolgálaton)

dr.Kincs Elek (szerződéses, havi 70 órában)
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Feldolgozó Osztály

Hermann Zsuzsa osztályvezető

Gimfelvevő cso ort:

Mac..árLajos csoportvezető

Töttösyné Wimmer Éva tud.munkatárs

Pap~ Valéria főkönyvtáros

dr.Cserey Emilné könyvtáros 1.

Torbá~yi Tiborné könyvtáros 1.

Kerékgyártó Julia könyvtáros II.

Végh Aladárné könyvtáros II. (6 órás)

Wolnár Jánosné adm.ügyint ~I..

Szakozó cso ort

Kocsis Árpádné tud.munkatárs

Barabás József könyvtáros 1.

Katalógusszerkesztő csoport

Vért Zsuzsacsoportvezető

;';olfPéter könyv t.ár os 1.

Bnranyi Judit könyvtáros II. (gyermekgondozási segélyen)

Kenyeres Julia (szerződéses, havi 33 órában)

Sokszorosit~, fejelőcsop0rt

Bodrics László tud.techn.Ín.unkaerő

Tas Attila tud.techn"munkaerő

~rsy Dánielné (szerződéses, havi 33 órában)

Olvasószolgálati Osztály

dr.Miszti László főigazgatóhelyettes (ld.még Igazgatásn'l)

Kölcsönző Cso ort

Fejérváry Zoltánné csoportvezető (nyugdij előtti szabadságon)

Zimonyi E.rnerikafőkönyvtáros

Tóth József II. kön:yvtáros 1.

Vörös Istvánné könyv t.ár-o s 1. (külföldön, fiz .nélküli szabadságon)

Borsos Istvánné könyvtáros II.

Kassay Krisztina könyvtáros II.

Péterffy Tamás könyvtáros II.

Tamás ~v1ariannakönyvtáros II. (helyettesi tő)

Kutas Istvánné (szerződéses, havi 33 órában)
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Olvasótermi csoport

KoWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL g y á . r y AttilánéonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt'őkőnyvtrár-o s

Bálint Ferenc adm.ügyint.I.

Nagy József tud. tieohn .munkaerő

Ferencz Imre kiemelt szakmunkás

Raktári csoport

Kovács János raktárvezető

Kabai György kiemelt szaYJllunkás

Vincze István kiemel t szakmunkás

Czeier Károly kisegitő I.

Gerencsér Jáno s ki:segitő 1.

Ócsai József raktárkezelő (helyettesitő)

Ruhatár

Czeier Károlyné ruhatáros

Uzsák Józsefné ruhatáros

Folyóiratcsoport

dr.Pajkossy Györgyné osztályvezetőhelyettes

Kalmár Lajos tud.főmunkatárs

Veres l\"Iiklósnétud.munkatárs

Hunyady Gézáné főkönyvtáros

Sziklai Imréné főkönyvtáros

Girus Á~nes könyvtáros II. (6 órás)

Fehér Ferenc tud.techn.munkaerő

Kab aí, Györgyné raktárkezelő

Ibos Ferenc raktárkezelő (helyettesitő)

Izsépy Edit (szerződésss, havi 50 órában)

Kiss József (szerződéses, havi 50 órában)

Tudom~os-tájékoztató osz~álYI kézirat- és

ritkaságtár

dr.Pelle József tud.~őmunkatárs, kandidátus

dr.Hölvényi György tud.főmunkatárs

f\larótMiklós tud.főmunkatárs

dr.Szilágyi István tud.főmunkatárs

dr.Ákos Károly tud.főmunkatárs (félállás)

Fodor Adrienne tud.munkatárs

dr.Doinanovszky Í\.kosny.igazgatóhelyettes (szerződéses, havi
50 órában)
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Hálózati és Módszertani csoport

dr.Keresztényi József osztályvezetőhelyettes

dr.Dümmerth Dezső tud.főmunkatárs

Lukáts Ivánné főkönyvtáros

dr.Szabó Zoltánné főkönyvtáros

Endrey György könyvtáros I.

Gergely Dezső könyvtáros I.

Kö:q1vkötésze t

Rajnai Béla csoportvezető

Tóth József müszaki ügyintéző II.

Szlabey Györgyi könyvrestaurátor

Varga Imréné könyvrestaurátor

Pándy Lászlóné (szerződéses, havi 33 órában1

Egyetemi Levéltár

dr.Almási János tud. főmunkatárs , mb.vezető (ld.még Igazga~ásnál)

Papp Józsefné főlevéltáros

Nagy Lajosné főelőadó

Rózsa Kálmán (szerződéses, havi 50 órában)
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__5)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARendszeresitett állások

Kulcsszám:WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM e s c n e vez é s e Eni"'edé1:vezett: Betöl tött:--------Q_ ...-- - - - . . . . . ; . . - _ . _ - - - - . - ; ; ; ; ; = : . : . . . . ; ; . . . ; ; ; ; ; ~ : . : . . . ; : ; . . ; : ; . , ; ; . . . . : . . . ; ; . , . : . . - _ . . : ; ; ; . ; : : : . . . . : : . : : : . = . . ; ; . . . ; : ; . . ; : . . : : . : : -

x A 7001 kulcsszámu állás átmenetileg 8. Bölcsészettudomán:yi Karhoz

5001 kulcsszámu egyetemi tanári állásra átszervezve

7001

7002

7005

7006

7021

7022

7023

7024-

7025

7026

7029

7122

74-02

74-21

7/+22

74-23

74-24-

7426

7LI-41

7462

7465

7468

71~71

7472

7475

xFőigazgató

Főigazgatóhelyettes

Osztályvezető

Osztályvezetőhelyettes

Csoportvezető

Tud.főmunkatárs

Tud.munkatárs

Főkön:yvtáros.

Könyvtáros 1 •.

Könyvtáros II.

Könyvrestaurátor

Főlevéltáros

Gazdasági igazgató 1.

Csoportvezető

Főelőadó 1.

Főelőadó II.

Előadó

Müszaki ügyint. II.

Adm. ügy int .•1..

Raktárkezelő

Tud.techn.munkaerő

Kiemelt szakmunkás

Kisegitő 1.

Kisegitő II.

Házfelügyelő

1

3

1

2

3
4-

7

4-

8

14-

7

3

3

7

4-

8

lIt

7

2

1

1

1

1

2

1

1

5

3

1

1

1

1

2

1

1

5

5
4-

5

3

3

1

5

4

5

3

2

1

Összesen: 88 84
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XII. Költségvetés, gazdálkodás

A költségvetés felhasználásának, költséghelyi gazdálko-

unknak főbb ada~ai a következők:

vetés (módositott)

__ ---...,;;;1;;..;::;9-!..7..::::.5-=1:::.:9~7?_

76772.404.-7.884.556.-

A felhasználás a következőkéPD alakult:

;A~.~Vm nyba tartozók béralapja

b személyi kiadások

3*423.443.-

201.807.-

2,.757.368.-

1,,451.624.-

manygyarapitás

3,465.297.-

182.117.-

2,,153.023.-

1~6l9.894.-

Ősszeser> 7,420.331.-

1) ~érezés. A bérfejlesztési keret ésonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbé raLapmegWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt aka.rltás

terhére végrehajtott korrekciók 76 do Lgoz ói. érintettek, ezek összesen

13.490 Ft fizetésemelésben részesültek. A bérezési helyze~ a követ-

ezőkéPDen alakult:

1975 1976

Alapbérátlag

Béralapátlag

3.113.-

3.732.-

3.078.-

3.486.-

yutalmazásra Ca költségvetési előirányzat és bérmegtaka-

ritás terhéreJ

1975-bt:;ü.

246.131.-307.906.-

orintot fordítottunk.

I'iTunkaadóísegé lykén t

1975-ben 18 fő részére

1976-ban 17 fő részére

fizettünk ki.

5.600 Ft-ot

6.000 Ft-ot
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2) A müködési és beszerzési kiadásokra előirányzott ere-

deti keretet 108.000 Ft póthitel növelteo ~nek felhasználására a-

zonban - amint a költségvetés adataiból kitünik - nem került sor,

sőt ezen felül is maradvány mutatkozik. E körülményt a teljesitet-

Ien rendelések magyarázzák, valamint az a tény, hogy külső kötte-

tésre se vállalati, se magán kisipari vonalon nem sikerLilt a terve-

zett kapacitást biztositanunk.

Külső, vállalati köttetésre (1845 kötet) l30.491e-

Ft-ot adtunk ki.


