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Beszámoló jelentés az 198~ 1981. és 1982. évről

A jelentés éveib8n tovább emelkedett a Könyvtár forgalma. AjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hasz ná l, t e " '-v c r~ .G · = > kbJ v.....,o . sz á.aa :

19bO.

132.532 db

19tH.

146.353 db

1982.

175.211 db

lSd2. szeptember l.-től az állami rendelet 6rtelméoen nálwlk is

beveze t tűk a 42 órás munkahe t'2t, de ennek során szo l.gá L ta tásaink nem.

csökken tek hanein gyarapodtak. A fo L y ó í.rat-ol vasó terem nyi tva tartása

azonos lett az olvasóteremével, heti 15 órával tano, a kölcsönző dél-

után háro~ helyett 112 4-ig tart nyitva, heti k6t órával tovább. A

szo~bati nyitvatart~st és a vizs;aidőszakban az olvasóterem nyitva-

tartását; inspekcióval oldottuk mec ,

Nyaranta hat fiét a szUnet ideje, de a kutatókat akkor is kiszol-

;áljuk G S a kölcsönzött kön.yv eke t visszavesszük.

Korszerü.és javuló szolgáltatásokat nyujtani azonoan változat-

Lanu l nem tudott a Köny v t.á r , három ok köve t ke zt éo cn , Ez a tény oly me~-

határozó, hogya jelentés 01ére kivánkozik:

~löször is az épü L e t a töbo évtizedes eL h a n y aco I t s á .; valamint

a metro épitése következtében keletkezett kirok miatt e~yre siralma-

sabb állapotba kerül mind épitészeti mind épUletgépészeti tekintetben.

Wásodszor, az eredetileg 7T800.000 könyvre méretezett raktá-

rakban i~uár 1.3 millió könyvet tárol, esyes raktárrészekoen rendki-

vül elavult körülm.ények között, másutt pedig, - éppen az uj könyvek

é s az uj periodikák területén, - mego L d h a t a t lanu L zsufolva, bizonyos

könyvcsoportokban for~alillazhatatlan állapotban.

Harmadszor, a kUlföldi kön.,yvekbeszerzésére forditható össze-

sek értéke évről-évre csökkeu, ezért lnég a szorosan értelmazett gyüj-

t é si területen is alapvető műv ek és különösen periodikák Jllelsrendelé-

séről kellett lemondan~nk.

Az épü 1 e trendbehozása vaSY esetleges bővitése nen füg6

a Konvvt á r- t ó I , ame L yn ek e célra a jelenlegi gazdálkodási rendben seami-

lyen kerete J:lincsen.Minden beruházást kizárólag az Egyetem gazdasági
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szervezetei intbzhetnek. 1982 juliusáig remény volt arra, hogya

nagyberuházás keretében a Könyvtár helyreállitására is sor kerül.

A csökkentett keretek miatt azonban a~ ~T~ Rekonstrukciós Irodája

az ügyintézést visszaadta a Beruházási és Müszaki Osztálynak, amely-

nek költségvetésében a Kö~yvtárra csup~~ jeleEtéktelen, hibaelhári-

tásra is alig elegendő összeg jut. Az illetékes ügyintézők váltását

közvetlenül mee:előzően a Rekonstrukciós :!:rodamég átadta ténykedésé-

nek egyetlen eredményét, a Könyvtárról készült kárfelvételi doku-

lllentációt.

1980 januárjában az I.emeleti munkahelyiségeket, a kutató-

olvasót, a nagy olvasótermet és a kölcsönzőt még védőtető óvta a

metroépités repedései miatt keletkezett esetleges omlásoktól.

JUüiusban a Könyvtár igazgatósága közvetlen tárgyalásokat

kezdett a METROB~R Vállalattal. Ennek eredményeképpen a Vállalat

költségén október-novemberben az állványokat lebontották és 1~80

decemberétől 1981 juniusáig a jelzett termeket és az igazgatói szo-

bát rendbellozták a repedések áthidalásával és felfalazásával, ujra-

vakojihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl.á ssaL ésgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt í szt as ág i festéssel. Az oLve s ó t ar-e abe n e mu.:kákra

ne.nker-ü l t sor. Az épités idején is f'ennt.arto t tuk a forgalmat: a

kölcsönző átmenetileg a folyóirat-olvasóban müködött, a kutatóknak

az olvasóteremben oiztositottunk helyet, a belső munkák a nem érin-

tett hivatali helyiségekben folytak. Sajnos a vezetékek cseréjére,

a padozat és a beépitett polcok felujitására, valamint a nyilászárók

mázolására nem volt lehe t ős é g . 1982 máj usáo aa a IiiliTR0J38Relb 0 .0 . tatta

az épület teljes hosszában épült külső védőtetőt is. ~zzel párhuza-

aosan ár-o ó cko ser-as daruval ellenőrizve lett az egés z kü ls ő homlok-

zat és a szakiparosok eltávolitották a meglazult elemeket • .2 ; munkával

be is fejeződött a közvetlen kapcsolat a vállalattal.

Az Egyetem mliszaki osztálya, k5zponti keretből, 1981 decem-

bere és 1982 decembere között szigeteltette és teljesen felujittatta

a házfelügyelői lakást és a kön:yvkötészet3t.d:z utóbbi eredeti 70 m
2
_

es területe a disszertáció-raktár hozzácsatolásával 51 m2-rel bővült,

a disszertációk az ~gyeteíilMaglódi-uti raktárában kaptak helyet.

Minden egyéb tatarozási munka a következő esztendők felada-

ta Illaradt .

Az épület z suf olt s ága tovább fokozódott. 1931 ju-

liusában a hálózati és módszertani csoport kénytelen volt a tatarozás

előtt álló Ménesi ut 11-13.sz. épületből kiköltözni és elfo~lalta a

Kön,yvtár északi szárnyán az 1. em.eleti iroda- és raktárhelyisé.z;et.
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A könyvraktárak teljesen betel tek. A ne g.yed.ré t alaku uj köny-

vek már csak tornyozvagfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf é.rrie k el a polcok szélén é s hasonló a rie Lyz et

a periodikák kű L ö n b ő z ő csoport jaí.ban . Az igazóatósá~ is .ié t eL ten sU.r-

.get t e az Zgyetemen kii Is ő raktár biz tosi t aaá t, ahol az inkurrens any ag

elhelyezhető lenne, ezáltal az uj könyvek viszont hozzáférhetővé vál-

nának. ~z a megoldás is a köv~tkező évekre maradt.

Abe sze r z e s r e for dit hat ó o s sze g e k

értékének csökkenése összefü~~ az e~~sz orszá~ gazdasági helyzet~vel.

~neK kihatásai a szerzegényezésről szóló jelent~srészben ~utatkoz~ak.

Itt csak azt je~:!ezzük ,;L ::;,~ :, h oty a keletkezett hiányok pótlása a to-

váboiakban n~~y ~onQot okoz ~ajd.

A vonatkozó időszakban változo~t a Könyvtár v~zetése.

Dr.Mb.trai László akadémikus, e,:j.yetel;1it anar , aki 35 év i.g állt a

Könyvtár élén 8S d.r.Miszti Lás zLó főL,;az;ató-helyettes 1980 január l-

én megke zd t é k ny ucdi ] elötti sza b ads águka t és az év f oLyanán nyugdij-

ba mentek. A Rektor január l._i hatállyal dr.Németh G.Bélát, az iro-

dal.om t udoraány ok doktorát, e!":yetefütanárt fői"c;uz;atóvá, dr.Kulcsár

Péter kandi~átust as Marót Miklóst fői~az~at6-helyettessé navezte ki.

A főigazgatóhelyettesek m e rt ar t.ot t ák osztályvezetői f'unkcí.ó j uka t is

a szerzeményi osztályon illetve az olvasószolgálatoan. Megosztották

e~y~ás között a feladatokat, Kulcsár Péter a könyvtári szakfeladatok

és a tudományos Illunka,Marót Miklós a S2zdasá~i ügyek és az üzelmel-

tetés felelőse lett. Oszt.s.l.yvezetéSikinevezést kapott dr.Pelle József

kandi~átus a kézirat- és ritkas~~tárb3fl, osztályvezetőhelyettes lett

~adár Lajos a kölcsönzőben.

Elkészült é s 1980 de ceuro er 19.-én rektori jóvá.l1.agyástkapott

az uj szervezeti szaoályzat, amelynek leglényegeseou eleme, hogy osz-

tályszervezetbe sorolt minden részleget ~s csoportot, megszünt minden

közvetlen függőség az igazgatóságtól illetve a megszüntetett tudományos

titkári munkakörtől. A gyüjtőkört és a könyvtári funkciókat a szaoály-

zat az 1976. évi könyvtári törvényereju rendeletnek megfelelően rög-

ziti. Záradék szabályozza a hálózat, a karközi bizottság és a könyv-

tári tanács müköd.ését.

A.következő évek feladata a Könyvtár ügyrendjének kidolgozása.
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1. ÁLLOMÁNYGYARAPITÁS

A) Hitelkeret

1) Állománygyarapitásra költségvetésünkben a következő hitel-

keret állt rendelkezésre:

1980 1981 1982

Könyvbeszerzésre 1,640.000 1,940.000 1,940.000 Ft

Folyóiratokra 2,215.000 2.800.000 2,368.000jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"

Összesen: 3.855.000 4.740.000 4.308.000 Ft

2) A hitelkeret felhasználása, illetve az állománygyarapitásra

forditott összeg:

1980 1981 1982

Kőnyv ekre 2.139.600 2.331.800 1.732.200 Ft

Folyóiratokra 1.419.700 2.444.600 2.626.400gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"

Összesen: 3.559.300 4.776.400 4.358.600 Ft

A hitelkerettel kapcsolatban a következőket kell megjegyez-

m.ünk:

a) Az 1980.évi előirányzat mindössze 5.000 Ft-tal volt több az

előző (1979) ~vin61, az 1981. ~vi 885.000 Ft-tal több az előző(1980.)

~vinél, - mig az 1982.évi 432.000 Ft-tal kevesebb az előző (1981.)

évinél. 1981-ben azonban rendkivüli összeget kaptunk a Müvelőd.ési

MinisztériUJlltól,a British Library Catalogue megvásárlására.

b) Ami a felhasználást illeti;
- 1980-ban állománygyarapitásra 295.700 Ft-tal kevesebbet adtunk

ki az előirányzottnál, - mig 1981-ben 36.000, - 1982-ben

50.600 Ft-nyi tulkiadás mutatkozik.

- 1980-ban könyvekre 499.600 Ft-tal többet, folyóiratokra

795.300 Ft-tal kevesebbet, - 1981-ben kÖllyvekre391.800 Ft-tal

.többet, folyóiratokra 355.400 Ft-tal kevesebbet, - 1982-ben

pedig könyvekre 207.800 Ft-tal kevesebbet, folyóiratokra 258.400

Ft-tal többet adtunk ki az előirányzottnál.

3) Az össz~arapodás értéke:

1980 1981 1982

vétel, előfizetés utján:
\

egyéb módon:

3,773.595

627.926

5.738.579

745.965

4.094.363 Ft

636.643 "

összesen: 4.401.521 6.484.544 4.731.006 Ft



B) Az állománYgyarapodás adatai

1) A dokumentumok jellege szeringfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt :

1980 1981 1982

kö:ayv 7.026 7.448 4.892

periodikum.(cim) 1.498 3.116 2.001

egyéb ~1':r .1d!26 11"(;& 571jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
? " .Összesen: 9.001/ Lk-990 Att. 9.9.2- 7.464

:>

2) Szerzeményezési módok szerint:

vétel, előfizetés 2.709 3.586 2.827

egyéb (kötelespéldány)
6.292 8.404 4.637ajándék, csere

Összesen: 9.001 11.990 7.464

3) Tudományágak, illetve szakok szerint:
1]80 1981 1982

O 962 1.007 908

1 938 1.405 731

2 722 820 666

3 1.784 1.996 1.771

4 283 353 292

5 357 370 III

6 172 170 150

7 409 691 502

8 1.744 2.645 1.415

9 1.630 2.533 1.918

Összesen: 9.001 11.990 7.464

4) Nyelvek szerint:
1980 1981 1982

m.ag;; ar 4.312 5.481 3.979

orosz 448 430 310

német 1.481 1.879 1.006

angol 1.025 1.617 1.002

francia 758 977 405

egyéb 977 1.606 762

Összesen: 9.001 11.990 7.464

5) Ámlománycsökkenés:
1980 1981 1982

837 6.210

- 5 -
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Az 1982-8s évi csökkenés zömmel a Nemzeti Galériának átadott,

évekig kötelespéldányként kapott kortárs-metszetekből áll. 1981-ben

átadtunk az Országos Széchényi Könyvtár Szinházi Gyüjteményének 35

kötet pest-budai szinlapot.

6) Összá11omány: 1980 1981 1982

1,310.363 1,321.516 1,322.770

C)A nemzetközi kiadványcsere adataigfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 ) Cseretársak száma:

ország

intézmény

1980 1981 1982

63

203

63

204jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

63

206



2.! A cserélt anyag adatai

Szocialista országok

1980 1981 1982

T6kés országok

1980 1981 1982

Együtt

1980 1981 1982

Küldött

anyag

Kötetszám

Ft-érték

Érkezett

anyag

Kötetszám 1.242

Ft-érték 34.331

710

56.800

801

64.080

702

56.160

1.107

88.560

1.074

85.920

997

79.760

1.527

55.933

1.185

42.391

929

116.797

1.119 763

130.474 129.344

1.817

145.360

1.875 1.699

150.000 1350920

2.171

151.128

2.646 1.948

186.407 171.735

========================================================gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= :~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ::= ==================

A ceerélt anyag 1979. évi adatai

.Szocialista orsz~gok Tőkés országok Együtt
Küldött anyagjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c'- Kötetszám 857 1.229 2.086

Ft-érték 68.560 98.320 166.880

Érkezett anyag

Kötetszám 1.691 1.457 3.148

Ft-érték 50.759 349.725 400.484

==========================================~===========~=================================================



- 8 -

Az adatok a következőket mutatják:

A kiküldött anyag mind a szocialista, mind a tőkés országok

vonatkozásában kevesebb, mint 1979-ben volt; kötetszám szerint összes-

ségében 1980-banp69-cel, 1981-ben 211-gyel, 1982-ben 387-tel, - érték-

ben pedig 1980-ban 21.520, - 1981-ben 16.880, - 1982-ben 30.960 Ft-tal.

Az érkezett anyag is mind a szocialista, mind a tőkés orszá-

gok vonatkozásában kevesebb, mint 1979-ben volt. Kötetszám szerint

összességében 1980-ban 977-tel, - 1981-ben 502-vel, - 1982-ben 1.200-

zal. Ennek megfelelően csökkent az érkezett anyag értéke is: 1980-ban

249.356, - 1981-ben 214.077, - 1982-ben 228.749 Ft-tal, az 1979. évi

értékhez viszony itva.

Végeredményben azonban - e csökkenés ellenére - nemzetközi

cseretevékenységünk rentábilisnak mutatkozik.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n ) Kögyvtárhálózati m~lkaterület

Az egyetemi hálózati könyvtáraknak a külföldi könyv- es foly6-

iratoeszerzés, nyilvántartás terén végzett munka adatai:

Kiküldött rendelés:

kön:yv (tétel)

folyó irat (cim)

Beérkező an:yag:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

köny v (köte t)

folyóirat (szám)

1980 1981

1453 1905

1700 1700

1966 2138

19.500 19500

2208

1700

1982

2004

19500

A kurrens m u n ká n kivül - részben a KISz Szervezet társadalmi munká-

jával - elkészült a dup1um-auyaó (kb.7000 kötet) rendezése és 1982

folyamfulkét felajánlási jegyzék már körözésre is került.
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A feldolgozó munka legfőbb célkitüzését, az ujonnan beszerzett

könyvek feldolgozását mind a saját állomány, mind a hálózati könyv-

tárak vonatkozásában 1980-ben, 1981-bengfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s 1982-ben egyaránt sike-

rült elérni. Ez az eredmény egyrészt a'munkafegyelem megszilárdulá-

sának, másrészt pedi~ ann~k köszönhető, hogy az uj dolgozók növekvő

gyakorlatával már 1980-ban elkezdődött annak a visszaesésnek a kiheve-

rése, amely szükségszerüen következett a feldolgozók nagymérvü kicse-

rélődéséből.

Ami pedig a szerzeméuyezéstől az előző években átvett, feldol-

gozásra váró könyvek számát illeti: 1980-ban ezek száma 7800, vagyis

annyi, mint az előző, 1979. év végén; 1981 végére 5400-ra csökkent,

ami elsősorban annak tudható be, hogy a szerze~ényezés az év végéig a

beszerzett könyveknek csak egy részét adta át feldolgozásra. 1982 no-

vemberéig sikerült ezt még tovább, 4000 kötetre leszoritani. A fel-

dolgozásban mutatkozó resta~cia teljes felszámolása tehát továbbra is

gond; megoldása természetesen kizárólag attól várható, hogy a most már

nagyobb gyakorlattal rendelkező dolgozók feldolgozzák azt a mennyi-

séget (llapi25 mü), amely hosszu évek tapasztalatai alapján egy vala-

melyest gyakorlott cimleirótól, szakozótól elvárható.

1) A katalogizáló munka adatai:

II. Feldolgozás

Első példányok száma a futószalago~

Együttfutó példányok

Központilag katalogizált hálózatijihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
könyvek, e l.ső pé Ld ányo k kötetszáma

Ugyanaz, együttfutó példányok

Egyetemi jegyzetek

Egyéb rövid uton katalogi-
zált kötetek

Duplumraktárba helyezett kötetek

Összesen:

1980 1981 1982

7.082

540

7.266

415

7.323

591

2.624

23

467

2.665

31

401

2.478

26

340

58 58

25

49

10.794 10.861 10.857

Amint az adatokból kitünik, a feldolgozási teljesitmény 1980-ban

27.4 %-kal haladta meg az 1979.évit (8.471), - 1981-ben 0.6 %-kal,

1982-ben pedig 1 %-kal az előző évit.
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A rekatalogizált kötetek száma a futószalag teljesitményén

belül 1980-ban 46 (1979-ben 48), 1981-ben és 1982-ben egyaránt 62 volt.

2)jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA katalógusok szerkesztésével kapcsolatos .uunkák e

- A cimleirásokról katalóguscédulák készitése a Könyvtár va-

lamennyi és - a tanszéki kÖByvtárak vonatkozásában - a háló-

zati, valamint az egyetemi és az országos központi katalógu-

sok sz~üára. (Ezek adatait a VIII.Sokszorositás cimü feje-

zet tartalmazza).

- A katalógus-korrekció keretében 1980-ban 505 (1979-ben 939),

1981-ben 286, 1982-ben 1494 kötet katalogizálásának utólaGos

korrekciójára került sor; ennek keretében 1980-ban 1991(1979-

ben 2047), 1981-be~ 1004, 1982-ben pedig 3947 katalóguscédula

javitását végeztük el.

1962-ben az alapkatalógus 230 tokkal bővölt, megfelelő uj

polcot kapott,ennek megfelelően sor került a katalógus átren-

dezésére, a katalógusdobozok ujbóli cimkézésére.

3) Az állományrevizió az erre forditandó munkaerőkapacitás hi-

ánváb-:;n az előző évekhez hasonlóan továbbra is szünetelt, és a kö-

vetkező évekre marad.

4) A szakozó csoport teljesitménye 1980-ban 6931 (1979-ben 5903)

1981-ben 6753, 1982-ben 7498 kötet szakozása és tárgyszavazása. Az

e téren mutatkozó teljesit_nény növekedése eredményezte a feldolgozó

munkában meglévő restancia jelentős mérvü csökkentését.

5) A folyóiratfeldolgozás adatai:

1980

Első példány

Rekatalogizálás

Röviditett ci.leirás; együtt-
futó példányok, egyetemi ki-
adványok, részeimes füzetek

4.506

1.099

1981

5.099

606

1982

3.318

269

2.197 1.824 1.502

Összesen: 7.802 7.529 5.089

Az adatokból kitünően a folyóiratfeldolgozásban 1979-hez

viszonyitva (5.362) 1980-ba~ és 1981-ben erős növekedés, 1982-ben

pedig az 1979 évinek a szintjére való visszaesés mutatkozik. A növe-

kedést főként a rekatalogizálás fellendülése~· '..•._- a visszaesést rész-

ben a Könyvtárnak járó folyóiratok számának csökkeDése okozta.



- II -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A KönyvtárRak járó kurrens folyóiratok száma u.i. 1980_ban és

1981-ben 2.750, 1982-ben 2.619.

A kurrensen beérkező folyóiratok feldolgozása, köttetésre tör-

ténő előkészitése mellett 1980-ban sor került a szolgálati katalógus

továbbosztására (20 katalógusdobozzal való bővités eredményeként),

ezzel egyidejüleg a betürendes, szerkesztői és közreadói katalógusok

dobozainak uj cimkézésére, valamint a foly6iratcsoport feldolgozó

helyiségében lévő segédkönyvtár rendezésére.

6) A rendszeres feldolgozó munkán kivül

a könyvfeldolgoz6 osztály 1980-81-ben továbbra is igen aktiv

részt vállalt a cimleirás uj mag~ar szabványának kidol~ozá-

sában: .mind irásban kidolgozott, rniIlda tárgyalásokon ki-

fejtett szóbeli vélemény nyilvánitásaival hathatósan segi-

tette a szabvány bizottság munkáját; 1982-ben uj feladatként

járult a rendszeres feldolgozó munkához a cirillbetük latin-

betüs átirása uj szabványának a bevezetése, ami a katalógus",.

cédulák utólagos korrekcióját is maga után vonja.

a folyóiratcsoport aKl1földi Folyóiratok Központi Kataló-

gusának preprintjeiből a ránk eső cimeket hasonlitotta be

tételesen, - és a Szerzeményi Osztály ~unkatársaival együtt-

mü.ködve kiválogatta a nemzetközi csere utján érkező, de

gyüjtőkörünktől idegen anyagot,. hogy 1982-ben lemoncijuk

azokat.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I l l. Olvasószolgálat

1) A beiratkozott olvasók száma 1980-ban 6.631 (1979-ben 7.059),-

1981-ben 6.426, - 1982-ben 7.271 volt. Ebből k-ölcsönzésre is szolgáló

látogatójegyet 1980-ban 6.017-eu,' (1979-ben 6.232-en), - 1981-ben

5.819-en, - 1982-ben 5.946-an, - csak olvasótermi használatra szólót

1980-ban 614-epf (1979-ben 827-en), - 1981-ben 607-em',',-1982-ben

1.325-en váltottak.
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A beiratkozott olvasók megoszlása

BölcsészhallgatókgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T T K hallgatók

Joghallgatók

Más egyetemek és főiskolák
hallgatói

1980= -= --Kölcsönzésre is

beiratkozott

1.371 22.8 %

519 8.6 %

152 2.5 %

579 9.6 %

Egyetemi és főiskolai hall-
gatók összesen: 2.621 43.5 %

Csak olvasótermi
használatra

olvasók:

36 5.9jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%

116 18.9 %

49 8.0 %

274 44.6 %

475 77.4 %

17 3.0 %

68 12.0 %
8 0.1 %

4 6 7.5 ?ió

614 100 %

Egyetemi, főiskolai okta-
tók, pedagógusok

Egyéb szellemi foglalko-
zásuak

FizikBi dol~ozók

Egyéb

858 14.3 %

1.640

179

719

27.4 %

2.9 %

11.9 %

Összesen: 6.017 100 %

Bölcseszhallgatók

TTK hallgatók

Joghallf;atók

Más egyetemek, főiskolák
hallgctói

1981

Kölcsönzésre is

beiratkozott

1.328 ~2.8 %

561 9.6 %

173 3.1 %

591 10.2 %

2.658 45.7 %

829 14.2 %

1.595 27.4 %

158 2.7 %

579 10.0 %

5.819 100.0 %

Egyetemi, főiskolai
hallgatók összesen:

Egyetemi, főiskolai okta-
tók, pedagógusok

Egyéb szellemi foglalko-
zásuak

Fizikai dolgozók

E g yé b

Összesen:

Csak olvasótermi
használatra

olvasók:

62 10.3 %

86 14.2 %

50 8.2 %

270 44.5 %

468 77.2 %

20 3.3 %

61 10.0 %

13 2.1 %

45 7.4 %

607 100.0 %
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1982

Kölcsönzésre is Csak olvasótermi
használatra

beiratkozott olvasók

Bölcsészhallgatók

TTK hallgatók

Joghallgatók

Más egyetemek, főiskolák
hallgatói

974

536

197

578 40.3 %

Egyetemi, főiskolai
hallgatók összesen: 2.285 38.4gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 72.2jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%

Egyetemi, főiskolai oktatók,
pedagógusok

Más szellemi foglalkozásuak

Fizikai do 19ozók

Egyéb

993

1.648

209

8li

16.4 %

9.0 %

3.3 %

9.7 %

16.7 %

27.7 %

3.5 %

13.7 %

154

176

93

534

957

50

200

69

49

11.6 %

13.3 %

7.0 %

3.8 %

15.1 %
5.2 %

3.7%

Összesen: 5 ..946 100.0 %100.0 % 1.325

Az adatok a szokásos hullácrzást mutatják. HárOilltényezőt

tarthatunk jellemzőnek.

1980-81-ben a tatarozási munkák ~att rövidebb-hosszabb időre

az olvasószolgálatban korlátozások voltak, ezek indokolják a csökkené~t.

1982-től az Országos SzéchéllJi KÖJlyvtárban jelentős kDrláto-

zásokat léptettek életbe, ennek m.egfelelőellemelkedett :nálunk az oktató-

kutatók és Hegyéb" kategória olvasóinak száma.

Az olvasóterembe beiratkozottak arányát módositja az uj,

könyvtár nélküli főiskolák alakulása, amelyeknek hallgatói először

a na~7köllyvtárakoan jelentkeznek.

Az olvasók hatékonyabb szolgálatára 1982-től vezettük be, hogy

a helybeni olvasásra jogositó tagsági jegyeket az olvasóteremben vált-

hatják (azelőtt csak a kölcsönző iratott be).

2) Olvasóforgalom
1980 1981 1982

Kölcsönzőbell 18.909 19.166 22.479

Olvasóteremben 25.636 31.588 37.657

Folyóiratolvasóben 7.981 8.902 11.944

Összesen: 52.526 59.656 72.080

KutatóterembeD 1.203 1.147 1.597

Olvasóforgalom összesen: 53.729 60.803 73.677
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Egészében az Olvasóforgalom 1980-tól 1982-ig 37 %-kal n5-

vekedett, ami jelentősnek mondható. Az emelkedés okát külső tényezők-

ben kereshetjük, amint ezt a beiratkozott olvasók száillanálés ará-

nyánál már megjegyeztük.

A k51cs5nzőforgalmat illetően

1980-ban a k51csönz~sre is beiratkozott 6.017 olvasó 18.909, -

19B1-ben az 5.819 olvasó 19.166, - 1982-ben az 5.946 olvasó 22.479

alkalommal k51cs5nz5tt; a k51csönzés egy személyre eső gyakorisága

1980-ban 3,1 (1979-ben 3,07), - 1981-ben 3,3, - 1982-ben 3,7.

A helybenolvasást illetően

1980-ban a 6.631 olvasó 24.820,-

1981-ben a 6.426 olvasó 41.637,-

1982-ben a 7.271 olvasó 51.198

alkalommal kereste fel az olvasótermeket és kutatótermet; a helyben-

olvasás egy szjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe.né lgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy re eső g y akor Ls ága 1geO-ban 3,7 (1979-ban 5,9), -

l~dl-Den 6,4, - 1982-ben 7 eset.

3) K5nyvek és folyóiratok forgalma

1980

Könyvtári könyv,~i S~át k5nyv: Összesen:

Kölcsönző

Olvasóterem

41.013

17.214

45.463

22.136

41.013

39.350

45.463Folyóiratolvasó

Összesen: 103.690 22.136 125.826

Régis~gek, r~tkaságok, kéziratok forgalma:

Kutatóterem 6.706

Használt egységek 5sszesen: 132.532

1981

K5nyvtári könyv f f t . 33.ját k5nyv: Összesen:

Kölcsönző

Olvasóterem

Folyóiratolvasó

Összesen:

44.522

24.323

51.947

120.792

25.561

44.522

49.884

51947

25.561 146.353

Régiségek, ritkas~gok, kéziratok forgalma:

Kutatóterem 4.494

Használt egységek összesen: 150.847
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1982

Könyvtári könyv,
fi.

Saját
könyv

összesen:

Kölcsönző

Olvasóterem

Folyóiratolvasó

Összesen:

%.556

24.833

61.365

34.156

LJ-6.556

59.989

61.365

132.754 34.156 167.910

Régiségek, ritka9ágok,kéziratok for&alilla:

Kutatóterem 7.301

Használt egységek összesen: 175.211

A könyv- és folyóiratforgalom, közel az olvasóforgaloffi ará-

nyában, a jelentés időszakának két esztendejejihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkö zgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö t t 32 ;b-kal nö-

vekedett.

A kölcsönző könyv- és folyóiratforgalmát nézve

19öO-ban a 6.017 kölcsönzésre is beiratkozott olvasó 41.013

kötetet kölcsönzött, egy-egy olvasóra 6 ~ 8 (19'79-ben 7,2), egy-eg.Y

kölcsönzési alkalomra 2,1 (1979-ben 2,.5) kötet jut;

- 19tH-ben az 5,819 kölcsönzésre is beiratkozott olvasó 44.522

kötetet kölcsönzött, egy-egy olvasóra 8,3, egy-egy kölcsönzési alka-

lomra 2,4 kötet jut;

- 1982-ben a kölcsönzésre is beiratkozott 5.946 olvasó 46.556

kötetet kő lcső nz ő t t , egy-egy olvasóra 7,9, eg:j-eg,ykölcsönzési al-

kalomra 2,0 kötet jut.

Az olvasóteremOen egy-egy Lá toga tás a L ka L u á va L az olvasók

átla6
- 1980-oan 1,1 (197j-be~ 1,4)

- 1961-ben 1,5

- 1982-ben 1,5 kötetet használtak.

A folyóirat~olvasóban egy-egy látogatásra

~ 1980-ban 5,7 (1979-ben 6,O)

- 1981-ben 5,8

- 1982-ben 5,0

a kutatóteremben egy-egy látogatásra

- 1980-ban 5,5 (1979-ben 5,3)

- 1981-ben 4,0

- 1982-ben 4,6 egység használata esik.
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Az olvasóteremben használt kön,yvtári könyvek szakok szerinti

megoszlása:
1979 1980gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Lexikonok,szótárak 2.881 14,2 % 2.492 14,5 %
1 Filozófia, lélektan 1.517 7,5 " 1.224 7,1 f t

2 Val1ás, ateizmus 275 1,4 " 357 2,0 "
3 'Páraada L o m b u d o ra á n yo k 1.137 5,6 " 898 5,2 "
3tr 'Jögtuddmán:yok': 769 3,8 " 737 4,3 "
4 Nyel vtudományok 705 3,5 " 559 3,3 "
5 Természettudományok 2.830 14,0 f t 2.539 14,8 "
6 Müszaki tudományok 132 0,6 " 156 0,9 It

61 Orvostudományok 3.757 18,6 I I 2.40e 14,0 It

7 Művészetek 302 1,5 " 440 2,5 It

8 Irodalomtudomány,szépi-
3.204 15,8 If 2.931 17,0 "rodalom

9 Történettudomány, földrajz 2.730 13,5 It 2.473 14,4 It

Összesen: 20.239 100 % 17.214 100 %

1981 1982

O Lexikonok, szótárak 3.060 12.5 % 3.948 15,3 %
1 Filozófia, lélektan 1.790 7,3 f f 1.733 6,7 "
2 Vallás, ateizmus 387 1,6 " 591 2,3 f t

3 Társadalomtudományok 1.208 5,0 " 1.087 4,2 "
34 Jogtudományok 941 3,9 l ' 641 2,5 "
4 Nyelvtudo.mányok 971 4,0 11 1.115 4,3 II

5 Természettudományok 2.158 8,9 If 2.956 11,4 "

6 Müszaki tudományok 380 1,6 f t 109 O , it ~

61 Orvostudományok 3.534 lit,5 " it.261 16,5 f t

7 Müvészetek 596 2,5 It 606 2,4 I t

8 Irodalomtudomány, szép-
irodalom 5.171 21.3 It it.213 16,3 "

9 Történelemtudomány,
földrajz it.l19 16,9 ti it.573 17,7 f t

Összesen: 2it.323 100 % 25.833 100 %

Amint a táblázatokból kitünik,az olvasóteremben használt

könyvtári könyveknél a bölcsészprofil az uralkodó: 1979-ben 48,8 %-ot,

1900-oan 51,2 %-ot, 19tH-ben. 58,6 %-ot, 1982-ben 53,9 %-ot tett ki.

A természettudományi és orvostudományi müvek használati aránya pedig
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1979-ben 32,6 % - 1980-ban 28,8 % - 1981-ben 23,4 % - 1982-ben

2·7,9jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs.
A kölcsönzőben szakok szerinti statisztikát neillvezetnek.

4) A kön;yvtárközi kölcsönzés adatai:

1979 1980 1981 1982

Küldött dokumentumok 711 974 1.419 10.097

ebből külföldre 198 179 216 738

Kapott dokumentumok 58 53 69 228

ebből külföldről 49 51 61 194

Amint az adatok mutatják, a könyvtárközi kölcsönzés forgalma

az általunk megküldött dokwuentwnok vonatkoz ás áo an négy év alatt

több mint tizszeresére, - az általunk kért és kapott <iokumentumok

tekintetében pedig megközelitőleg négyszeresére emelkedett. S ami

kiemelendő: könyvtárközi kölcsönzésÜllkben 1982-re az exedetiben való

megküldésről a másolatban való szolgáltatásra tevődött át a suly.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U .i. 1980-ban 82.2, 1981-be~ 1073, 19d2-ben 3002 dokum-entwnot erede-

tiben küldtünk meg, - raí.g 1980-ban 152, ljd1-ben 346, 1982-ben

7.095 dokUillentumotmásolatoan szolgáltattunk más-hazai és külföldi -

köayv tárak, in.tézmények részére.

Ez a tény is bizonyit ja, hogy a beszerzésre forditható

összegek csökkenése országosan üag:yobb fontosságot ad .. a könyv-

tárközi kölcsönzésnek.

5) A hátrálékos kölcsönzések felszámolása céljciból 1980-ben

3.357 (1979-ben 2.574), - 1981-ben 2.093, - 1982-ben 1.729 fel-

szólitást, reklamációt küldtünk ki. A vissza nem szolgáltatott

könyvek behajtása során

- 1980-ban 42 kötetet sikerJlt visszaszereznünk és 65 kö-

tet téritési dijaként 9.445 Ft-ot hajtottunk be;

- 1981-beIl 39 kötetet szereztünk vissza és 54 kötet téri-

tési dijaként 4.740 Ft-ot hajtottunk be;

- 1982-ben 22 kötetet adtak vissza felszólitásra és 24

kötet téritési dijaként 1.804 Ft-ot hajtottunk De.

A hátrálékos kölcsönzések végrehajtás utján történő be-

hajtása 1980-ban megindult, de a következő esztendőkben munkaerő-

hiány miatt szünetelt.
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6) Az olvasótermi kézikönyvtárból

- 1980-ban 292 kötetnyi elavult müvet, jeg,yzetet (He nyelv-

tudomány,_He német és angol irodalom, Hf francia, spanyol, olasz

irodalom,Hg lengyel, orosz, szovjet, Dolgár irodalom)

- 1981-ben 592 kötetnyi elavult müvet, jegyzetet (Ba-Bg jog,

Ec botanika, zoológia, mineralógia, geológia, Ed technika, gépészet,

Ee sport)

- 1982-benjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA377 kötetnyi elavult müvet, jegyzetet (Ea mate-

matika, Eb fizika, kémia,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE d . technika, gépészet)

vontunk ki, ezek módosulásait a katalósusokban is átvezetve.

Az Olvasótermi kézikönyvtár

lj80-ban 210 kötetnyi uj könyvvel

19ü1-ben 195 kötetnyi uj könyvvel

1982-ben 282 kötetnyi uj könyvvel

gyarapociott.

és 320 jegyzettel

es 254 jegyzette 1

és 220 jegyzettel

7) A raktári munkáb an a kurrens kiszolgálás kielégi tő vol t,

de a raktári rend biztosi t a.sae:;:yrenehezebbé válik, az eddiginél

is fokozottabb figyelmet kell forditani a nyomasztó helyhiányt eny-

hitő Ldeí.g Lenes megoldások ker-e sé sé re. A bevezetőben emli tettük,

hogy a külső raktárak Qegszerzése jelentheti csak a megoldást.

IV..,Táj§koztatás és bibliográfiai szolgálat, kiadványok

1) A tájékoztató szolgálat kurrens feladata a katalógus-

használattal é s a seóédkön,yvtár használa tával kapcso latos tanácsadás,

valamint a könyvtárközi kölcsönzés részére a jelzetek kikeresése.

2) A tanév kezdetén az I.éves hallgatóknak szemináriumi

csoportonként a könyvtár használatába történő bevezetése rendszeres

volt.

3) Kiállitások. 1980-ban "Kódexek és kódextöredékek az

Egyetemi Kön,yvtárban" cimmel r-ende zbünk kiálli tást.

1982-ben az ausztriai Scha1l4liburgban rendezett "Matthias

Corvinus und die Renaissance in Ungarn" cimü kiállitáshoz az Egyetemi

KÖllyvtár5 Korvinával, a Pannonhalmi Evangelistariummal, valamint ős-

nyollltatványokkal , RMK-kal, vetustissimákkal járult hozzá.

Ezenkivül rendszeres volt az uj szerzeményekből és az ELTE-

kíadványokbó L való tárlókészi t é s,
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4) Kiadványok.

1980-ban folytatódott, 1981-ben elkészült "Az Egyetemi

Könyvtár évkönyveigfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf tjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7. és 8. kötetének összeálli tása, nyomta tásra

kész kézirata. Az egyetemi sokszorositó rendkivül kicsiny kapaci-

tása és a külső nyomdai költségek magas ára akadályozza elsősorban,

hogy kiadványaink elkészüljenek.

Megjelent "Az ateizmus és valláskritika nemzetközi bibliográ-

fiája" cí.m ü sorozatunk 14. (1973.évi, 1980-ban), 15. (1974.évi 1981-

ben) és 16. (lj75.évi 1~ö2-oen) kötete.

U g y ancsak elkészül t, 1981-ben, és kiadásra vár "Az E.-,ryetemi

Kön;yvtártörténetell C b 1 Ú kézirat, Tóth András és Vértesy ML;:lós

szerzőktől.

v. Kézirat- és ritkasáótár

A kézirattari gyarapodás (ami az állo~ánygyarapodás ada-

taiban is szerepel)

- 1980-b8!l 247 e'Sység, ebből 27 TIvIB , 208 ELTE disszer-

táció;

lou" ~~O ebo'oUl64 T"·ill,.L'75E L I~ T~ d;sszer-- 7UL-oen ~~ egyseg, ~ '~~

táció;

- 1982-ben 220 eg:yseg, eoből 21 TNffi, 173 ELTE disszer-

táció.

A ritka könyvek á lLomáriy a

- 1980-ban 8 kötettel (1 RMK, 2 Rar.Hlli"1g,5 Rem.pol.)

- 1381Tben 16 kötettel (3 Inc., 2 IDAR, 2 Rar.hung.,

9 Re:rr.pol.)

- 1982-ben 21 kötettel (3 Inc., 6 Rar.hung., 9 Rem.pol.,

3 Rem.erotica)

gyarapodott.

1980-ban k e r-ü L h e t e'tt nyilvánosságra, hogy állományunk nera-

zeti kincsnek minősülő legértékesebb része, a törököktől vissza-

kapott Corvinák és egyéb kódexek élő mikroorganizmusokkal fer-

tőzöttek. A helyzetről a főigazgató sze.m.élyesenszámolt be a Mü-

velődési Minisztériwn főosztály- ill. osztályvezet5jének. Igéretet

kapott a Könyvtár a hathatós segitségre. Ennek keretében 1981-ben

az m~ESCO ré~én különleges szivó-papirokat kaptunk a kódexek vé-

delmére, E a u s to Gallo, a római könyvvédelmi laOoratórium. vezetője
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szakvéleményt adott és Szlabey Györgyi restaurátor római tanul-

mányutját biztosi totta a Minisztérium.

Ugyancsak a főigazgató a Studio '80 c. televizió-müsorban az ország

közvéleményével ismertette a helyzetet.

A le6sürgősebb fertőtlenitést, a szükséges óvintézkedéseket mindjárt

megtettük é s - külső vegyészek bevonásával kidolgoztuk a lehet-

séges megoldást. Eddig 6 kódexnek a restaurálása készült el, vala-

mint minden Corvinánk és a törököktől visszakapott kódexünk mikro-

filmezése, ami 32 tekereset tesz ki.

1981-ben megkezdtük ritkaságtárunk állományának átvizsgá-

lását. Befejeződött a kódex-, azgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ \1 K - és ősnyomtatványgyüjtemény

teljes ellenőrzése és elkezdődött a régi külföldi nyomtatványok

tárának leltári ellenőrzése.

Ugyancsak lSJbl-benkezdődött me:;a régi nyomtatott kata-

lógus lezárása (1907) óta beszerzett kéziratok katalógusának re-

viziója, a ci~leirások egységesitése, kiegészitése és a nyomta-

tott kies~szitő kataló5us kiadásának az előkészitése.

A tervezett kiadvány szerkesztése a következő esztendők

feladata.
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VI. Hálózati és módszertani munka

1)jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA hálózati és módszertani munkát illetőleg: 1980 elején

elkészült a Hálózati és Módszertani Csoport ügyrendje, ami tartal-

mazza a Csoport ellenőrzési, tanácsadási és módszertani feladatait.

2) A kari referensek a könyvtárlátogatásokat a hálózati könyv-

térak szervezeti bs müködési szabályzatában, illetve az ujonnan el-

készült ügyrendben meghatározott elvek, szempontok szerint végezték.

- 1980-ban az Állam- és Jogtudományi Karon 10, a Bölcsészet-

tudom.áüyi Karon 44, a Természettudományi Karon 36, összesen

90,

- 19tH-ben az Allaa- é s Jo5tudom.ányi Karon 15, a Bölcsészet-

tudományi Karon 48, a Természettudományi Karon 34, össze-

sen 97,

- 1982-oen az Állam -és Jogtudományi Karon 3, a Bölcsészet-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.
t u d o a á n y i Karon 22, a Természettudományi Karon 12, össze-

sen 37,

és minden évben a Karokhoz nem tartozó 10 hálózati könyvtár megláto-

gatáséra került sor. A kari referensek jelentéseikben a tanszék-

vezet6knek is röszitették észrevbteleiket, javaslataikat.

A rendszeres látogatásokan kivül 1981-ben rendkivüli, U.D. cél-

jellegü könyvtárléitogatb.sokrais sor került 5 alkalo.Glilial:a BTK Tör-

t enet tudo.nány í. Tanszékei könyv t ár-ának , a Filozófia Oktatók Tovább-

képzési és Információs Központja Könyvtárának ujjászervezésével, a TTK

Biokémiai Tanszéke könyvtárának a rekonstrukció befejezése utáni állo-

crányellenőrzésével,a Budaörsi-uti Kollégium könyvtárának átadásával

és az Egyetemi Számitóközpontnak az ELTE-hez való helyezésével kap-

csal.atban-
Ezeken felül a kari előadók szaktanácsadóként közremüködtek a

Rektori Hivatal Ellenőrzési Osztályának átfogó vizsgálataiban is.

Az 1981.április 17-i Rektori Tanács ülésére a hálózati kö~yvtárak hely-

zetéről és tevékenységéről összefoglaló jelentést készitettünk.

3) A hálózati könyvtárak állományellenőrzését átszervezés

folytán a régebbi két reviziós részleg helyett három végezte. Ennek

eredményei, karonkénti ,_.bOJatásbana következők:
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a) Állam- és Jogtudományi Kar

- 1980-ban folytatódott és

- 1981-ben befejeződött a Polgári Jogi Tanszék könyvtárának

teljeskörü rendezése. Október 31-ért tanszéki értekezleten

került s~r a mintaszerüen rendezett könyvtár átadására.

Ezt követően megkezdődött és

- 1982-ben folytatódott a Politikai Gazdaságtani Tanszék

könyvtárának állományellenőrzése és rendezése.

b) Bölcsészettudományi Kar

- 1980-ban befejeződött a Történeti Tanszékek Könyvtára

120.000 kötetnyi állományának ellenőrzése, a hiány-

jesyzékkel együtt, elkészült az inkurrencia-anyag 10.000

katalóguscédulája is. Ezt követően megkezdődött és

- 1981-be~ befejeződött a 39.000 kötetnyi Irodalomtörténeti

Könyvtár teljeskörü ellenőrzése és rendezése. ~z után meg-

kezdődött és

- 1982-oeo folytatódott ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnégy tanszéki k(j"nyvtárössze-

vonásaból alakult Orientalisztikai Tanszékcsüport Könyv-

tárának állományellenőrzése.

c) Természettudományi Kar

- 1 ':)80. szeptemDerével kezdődően 19tH-ben é s 1982-oen is a

Fölcitani Int~zet Könyvtárának állom.ányellenőrzése és ren-

dezése folyt.

4) Az Egyetemi Könyvtár

a külföldi folyóiratok rendelésével es nyilvántartásával

(Szerzeményi Osztály) és

- a tőkés országokból beszerzett könyvek cimleirásának és

kata16guscéduláinak elkészitésével, KC-bejelentési kö-

telezettségeik teljesitésével (Feldolgozó Osztály)

rendszeresen segiti a hálózati könyvtárakat.
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VII. Állományvédelem

1) A könyvkötészet teljesitillényejihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa következő volt:

1980 1981 1982

1 db

6

62

39

2

1.276

194

2.309

1

22

22

168

4.102 db

Bőrkötés

Vásznas kötések:
ujságoéret

folyóiratméret

könyvmér-egfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt

Félkeménykötés

Kartonkötés

8

13

114-

199

36

441

197

1.829

7

10

99

110

631

96

2.041

Nagyobb javitások

Kisebb javitások

Restaurálás (könyv)

Kódex-töredékek restaurálása

Laprestaurálás

Konzerválás 769

73

120

Összesen: 3.613 3.180

.6zenf 'e Líil, ve;:-;yesszakmunkáknál szerepelnek: vágások, haj to-

.;atások,kasirozás, ar-anynyoraás , dob ozok é s tokok ké sz í , tése,

valasint a restaLITálás keretéoen töredékek 1efejtdse, kötés-

tábla kiáztatása, öS3zetapadt kéziratok szétfejtése stb.

2). A krrlső köttet6s - vá11alatnál, kisiparosnál köttetett

könyvek és folyóiratok száma

1980-ban 2.ö50 (l'3T:;-ben1.(72), amiből 2.270 (1979-ben 1<;>96)

kötet esik a folyóiratokra és hirlapkra, 580 (1'379-oen 776)

kötet a könyvekre;
1981-ben 2.785, amiből 1.dOO kötet esik a folyóiratokra és hir-

lapokra, 985 kötet a könyvekre;

1982-ben 2.888, amiből 1.754 kötet esik a folyóiratokra és

hirlapokra, 1.134 kötet a könyvekre.

Mindezen munkákkal sajnos közel sincsen megoldva a raktárban tárolt

régi könyvek tizezreinek állagmegóvása (porta1anitássa1 és a bőr-

kötések ápolásával), valamint az ujabb, az idők sor-án tönkrement és

haszná1~tban e1nyütt könyvek százezreinek karbantartása. E fe1a-

datok mesha1adján a Könyvtár adott lehetőségeit.
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VIlI. Sokszorositás

A sokszorositásban elkülönülnek a feltárást szolGáló kata-

lóguscédulák, a mei~rendelésre készült másolatok a könyvtár könyvei-

ből és folyóirataiból, valamint a foto-reprodukciók.

1) Katalósuscéduláoól kész~lt 1960-oen 95.000, 19b1-ben

69.000, 1982-ben 107.000.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A nagy ingadozás oka, hogy 1-)80-ban m.ég a régi, avult adréma-

óépen készültek a cédulák. ljöl juniusában 'üzembe lépett a régeoDen

megrendelt és végre leszállitott Canon tipusu másoló, azonban al-

katrészhiány miatt csaklla2ar leállt és hónapokig nem volt javitható.

1982 elején ajavitás mestörtént s a termelés az előz6 évvel szemben

55 %-kal növekedett.

A sokszorositást követő szerkesztői munkák (fejelés, elő-

rendezés és besorolás)gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj eLen t ös t öbb Le tm unká t adtak a feld.olgozó

osat ál.ynak ,

2) Megrende1~sre készült ljeO-Dan 7.96b lap, 19b1-ben

9.856 lap, 19a2-ben 13.209 lap.

Ez az egyenletes növekedes alapvetően a kiseoD könyvtárak

könyv- és folyóirat-beszerzésének csöyJ[enésében kereshető.

3) Saját laboratóriwnunk nem. lévén, a foto (lllikrofilI1lés

papirkép) igényeket az MTA könyvtár~~ak mühelye elégitette ki.

IX. A Könyvtár részvétele a tudományos munkákban

A kön:yvtáros besorolásu d.oLgoz ók jelentős része f'oLy t at -

nagyrészt munka í.d őkedve z.cénny e í. támogatott - önálló t udo aány os,

vagy oktató, vagy tudomány-népszerüsitő tevékenységet, egyrészt

országos kutatási programokhoz, az Egyetem, M T A és más Ln t é z.aény ek

munkaterveihez kapcsolódóan~ másrészt önálló kezdeményezésből. A ku-

tatások elsősorban a történettudomány, irodalom- és müvelődéstörté,net,

klasszika-filológia, ókortudomány, nyelvtudomány, filozófia, könyv-

tártan területén folynak.

Néhány munkatárs résztvesz a hazai könyvtári és tudományos

közélet irányitó szerveinek és orgánumainak tevékenységében, illetve

vezetésében:
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MTA-MM Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munkabizottság,

MTA Textológiai Bizottság,

Irodalomtörténeti Közlemények szenke azgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAőb í.z ot t sága ,

KÖDJvtári Figyelő szerkesztőbizottsága,

Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum szerkesztő-
bizottáága.

A főigazgató egyben a Müvelődéstörténeti Tanszék egyetemi tanára

és 1982.május 9-től akadéaikus, számos egyetemi, aka~émiai és

egyéb vezető tudományos bizottság és testület tagja.

Emellett maga a Könyvtár is szorosan e g yü ttmüködik az

akadémiai Müvelődéstörténeti Bizottsággal, kutatásaiban, szer-

vezési munkáiban, technikai feltételeinek megteremtésében igye-

kezvén segitsé6ére lenni.

A Könyvtár munkatervbe iktatott kutatótevékenységét a

birtokában levő régi kézirat- és könyvanyagnak a t-udom ány számára

történő feltárasára és feldolgozására koncentralja. A munka elő-

terében a kódex- illetve kéziratgyüjtemény uj gyarapodásának

modern í.gényü ka t.a.Log.íz .á .L á s a , a ka talógusnak pucLi.ká.Lásr-a való

előkészitése, a tudóslevelezés jegyzékének kinyomtatása áll.

Elkészült az E5,jetemi Kö~yvtár 1945 előtti történet~~eldolgo-

zó monográfia.

Az Ec.--yetemiKöny vtár dolgozóinak publikációi t az ELTE

Értesitőjének egyes kötetei tartalmazzák.



- 26 -

x.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANemzetközi kapcsolatok

Dr.Németh G.Béla főigazgató, egyetemi tanár, akadémikus 1982.

márciusában és novemberében osztrák kulturális szervek meghivására

Bécsben volt 3-3 hetes tanulmányuton.

Dr.Töttössyné Wi~ner Éva osztályvezetőhelyettes 1982.szep-

temDeréoen a Müvelődési Minisztérium ösztöndijával Spanyolországban

volt 2 hetes tájékoz6dási, kapcsolatteremtési, tapasztalatcsere-

látogatáson. Ennek során a Spanyol Nemzeti Köny v t.ár-, a madridi é s

salamancai E.?,-yeterniKönyvtár munkáját tanulmány ozta.

Dr.Almási János főmunkstárs 1982. áprilisában a Friedricn-Ebert-

Stiftung alapitvány ösztöndi jával 3 hetet töltött Bonnban , foly tatva

anémet szociáldemokré.cia és az államhatalom. viszonyára irányuló

kutatásait.

Dr.DÜill.merth'Dezsőfőmunkatárs 1980. juliusáöan a párizsi

Institut Catnolique meghivására 2 hetet töltött Párizsban, az in-

tézet könyvtáráoan és az Archiv National-ban végezvén kutatásokat.

Dr.Fodor Adrienne főrnunkatárs a Müvelődési Minisztérium ösz-

töndijával l~80.november l-től 1981.január 31-ig 3 hóna90s tanulmány-

uton volt a római Maq;yargfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL n t é ze t oen , a Vatikáni K ő n y v t.á r-b a n vésezvén

kutatásokat. l3é3l.szepte':\oerébenpedig - hivatalos kikuldöttként -

a M ü n ch e n n e n tartott Nemzetközi Paleográfiai Kon.rreSSZUSO iJ vett részt.

Dr.Hölvenyi György főmunkatárs 1~82. szeptemoer 15 és december

15 között a maGyar és osz trák kornány közötti kul turális egyezmény

alapján nyert ösztöndijjal Bé caoen vol t 3 hónapos t anu.Laány ut on , az

ottani 'I 'udouányegye t em Levél tárában a XVIII. századi egyetemtörténet-

re irányuló kutatásokat végzett.

Szlabey Györgyi könyvrestaurátor 19ö2. január elejétől március

végéig a Müvelődési Minisztérium ösztöndijával 3 hónapot töltött Ró-

mában az Istituto Gallo könyvpatológiai intézetében és az Archivio

Centrale dello Stato (Központi Állami Levéltár) restaurátor mühe-

lyében.

Első izben 19ö1-ben, majd 1982-ben sikerült ~egszerveznünk,

hogy a könyvtárosok, az Egyete,a autóouszával, közös külföldi tanul-

.llanyutonvegyenek részt. 19tH októoerében a Ny itra-Pös tyén-Trencsén-
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Nagyszombat-Pozsony utvonalon az Egyetem alapitási városát, Nagy-

szombatot és a pozsonyi Egyetemi Könyvtárat tekintettük meg egy

hár-oanapos utazás keretében. 1982 juniusában a Kislllarton-Melk-B;§cs

utvonalon, ugyancsak három nap alatt a schallaburgi "Mátyás király

~s a magyar renaissance" c. kiállitás megtekintése volt a célo Mind-

két uton 36-36 személy vett részt.

Külföldi vendégeink közül hosszabb-rövidebb ideig tartó ku-

tatómunkát vé6zett nálunk: José rtQychaert, a Vatikáni Könyvtár kéz-

irattárának vezetője, Richard Marsina, a pozsonyi Történettudoiuányi

Intézet munkajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ár-s a (l'jdO.juniusában), Stanislaw Bilina, a Lengyel

'I 'udo.nariyo s Akade.aí.a fJ.'örténettudo.J.anyiIntézetének .nunkat.xr-s a (1':780.

szeptel~üeréoen), Charles.3rewer zenetört~n6sz New Yorkból (19bl.má-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

j usáoan), Stefania .ae r t anova pozsonyi jogtörténész (1961. ju.L í.uaáo an),

Gustav Oven.zro s, a ivovi 'I'udományefSyetem.doce ris e, Geo.cge 'I 'hom a s Gömöri

egyet. tanár Camorid:::;e-ből,Julius Sopko, a pozsony i Történet t-u d o m á n y i

Intézet munka t ár-s a, Geor~:se.8m.erye3yet.tanár M U _U'bür-ból, Erancí.o s í

Filippo eSJet.tanár Padova=b ő L (1981. sz.ept e.noer-éo en }, Geor~:si·J3.;~~yrevi·

Nepp eL könyvtáros Waldkraiburg,NSzK-ból, T.Gyor;yijev az ófí.a í, tör-

ténész (1962. j uní.us áo an), IziciorKa t u.L í.ö , a pozsonyi t~yelvtudományi

Intézet osztályvezetője (1932.szeptemberében) és Christine Lansvergnat

86yet.tanár Lyon-ból (1982.októoeréoen).

Lá to...:;atóink voltak t öbo ek közö tt Dr ..MíLen a Fridlenova, a

prágai AllaDi Könyvtár munkatársa, (1'j80.IX.30.), Gerhard Prosser,

az Osztrák Könyvk í adók é s Kőnyvke r-esked ők Esyesületének főti tkára,

Hans Koegler, az Osztrák 'I 'udoraány os Akad érrri a Kiadójának igazgatója

(1980.XI.12.), Heroert Hung er t , az Osztrák Tudományos Akadémia tag-

ja (19ti2.I.26.),George Cuah.í.ng , a londoni 'I 'udom anye g y et e.aSzláv és

Keleteurópai Intézetének i6azsé3.tója(1982.III.14.), Ferdinánd BaWll-

gartner, a bécsi &syetemi Könyvtár igazgatója (1982.VI.27.), dr.Cs~J

Móric történész, a bécsi Tudományegyetem tanára (1982.IX.6.), dr.Gáb-

riel Astrik, a Notre Dame University~Indiana, professzora.

Több könyvtárosoól álló tanul.m.ányutattevő küldöttség is

felkereste Könyvtárunkat a pozsonyi, krakkói, prágai ];gyetemi Könyv-

tárból és a londoni British Library-ból.

A belföldi kaecsoléJtokról általában nem számolunk be külön,

de a jelentés időszakának eL s ő esztendejéből most k í e.neL e n d ő , • hogy az



2) Az 1981. év fOlyamán

a) eltávoztak a Könyvtártói:

Kocsis Árpádné főkönyvtáros (meghalt)

Áthelyezéssel távozott egy munkatárs.

b) Uj alkalmazottként beléptek hárman.

c) Kitüntetések: Madár Lajos osztályvezetőhel.yettes,

Papp Valéria és Sziklai ImrénégfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAőkőnyv t ár-o sok a "Szocialista Kul-

turáért" kitüntetésben részesültek.

XI.17.
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uj főigazgató bemutatkozó látogatásra hivta meg ugyszólván minde-

gyik budapesti nagykönyvtár igazgatóját.

1982.junius 3.-án dr.LékaiLász16 esztergomi érsek látogatta meg a

könyvtárat. Átadtuk neki az Egyetem alapitójának, Pázmány Péternek

megőrzött birétumát, tulajdonjogunk fenntartása mellett, a Keresz-

t ény Muz euranak•

XI. Személyzet

1) Az 1980.év fol.'!ailián

a) eltávoztak a KönyvtártÓi:

dr .Mátrai László f'ő í.vazgató, egye t em í , tanár,
akadémikus (nyugdij előt ti szabadság;olás)

dr.Keresztényi József osztályvezetőhelyettes
(nyugd í.jaz ás )

Eigner l.'lihálynétakari tónő (nyugclijazás)

dr.Miszti Lász16 főicazsat6helyettes (nyugdijazás)

Nagy Domokos szakmunkás 1. (nyugdijazás)

Uzsák Józsefné bet.munkás I.,ruhatáros(nyugdijazás)

Kiléptek ketten.

b) Uj alkalmazottként belépett kilenc munkatárs,

1.1.

1.1.

V.1.

VII.I.

IX.l.

IX.l.

köztük

dr.Néineth G.Béla főigaz<:;ató,egyete:ni tanár, a tu-

do~ányok doktora 1.1.

c) Kitüntetések: Marót Miklós igaz;satóhelyettes a TIT

aranykoszorus jelvény, Szlabey GJörgyi kön:yvresturátor a "Szocié'.-

lista KulturáértIt kitüntetésben részesüit.
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3) Az 1982. év folyamán

a) eltávoztak a Könyvtártól:

dr.Dümmerth Dezső főmunkatárs I. (nyugdijazás)

Kolgyáry Attiláné csoportvezető (nyugdijazás)

Gerencsér János ügyv.alk.I.raktáros (nyugdijazás)

dr.Szalay Kálmámné főkönyvtáros (nyugdijazás)

Timkovics László Pál könyvtáros (meghalt)

Vért Zsuzsa osztályvezetőhelyettes (nyugdijazás)

Tóth József mühelyvezető (meghalt)

Kiléptek ketten, átheLyezéssel távoztak hatan.

b) Uj alkalmazottként belépett 13 munkatárs.

c) Kitüntetések: dr.Almási János főmunkatárs I., a f~épek

barátságáért" NDK kitüntetés ezüst fokozatát kapta, - dr.Szalay

Kálmánné főkönyvtáros és ZilllonyiEmerika könyvtáros a "Szocialista

Kulturáért", Gerencsér János ügyv.alk.I., raktáros a "Kiváló Munkáért"

kitüntetésben részesilt.

III.~.

VI.l.

VII.l.

VIII.l.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

x.i .
XII. 1.

XII. 1.

A szakmai, ideológiai es nyelvi tanulást a K0Dyvtár vezető-

sége támoF.r,atta.Többen jártak az EgyeteL'lkie~észitő szakjaira, az

I'tlSzMPkerületi marxista tanfolyamaira és idegennyelvi tanfolyamokra.

Az intézmény támogatásával végezte el 1981!82-ben Molnár

Jánosné, Remény i Andrea, Szöllősi .3'erencnéé s TaiüásgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi. .iar i.anua az OSzK

alapfoku könyvtáros tanfolyamát.

1982 decemberében első izben szerveztünk baráti találkozást

az intézilibnynyugdijasainak.

A nyugdijba vonuló nagy g y akor L a t u, képzett kollégák (d.lk$:'ül-

hetetlen eltávozása mellett tragikusak voltak a halálesetek. Kocsis Ár-

pádné, főkönyvtáros, a szakozó csoport munkatársa közvetlenül nyugdijaz-

tatásának tervezett ideje előtt halt meg, tra.gikushirtelenséggel. Az

Akadémia Könyvtárából áthelyezve közel kilenc esztendőt töltött a Könyv-

tárban.Nyelvtudása, olvasottsága és széleskörü érdeklődése haszDos vOLt

a szakozásban, dinamikus, szines egyénisége különleges szinfoltot je-

lentett az együttesben.

Timkovics László Pál tragikus körülmények között halt meg. Első

munkahelye volt a Könyv t.ár , ahol tiz évet töltött.Magyar-latin szakos

képzettsége és teológiai előtanulmányai alkalmassá tették a medievisz-

tikai kutatásokra, amelyeket már ifjan is eredm énnye L müvel t. Évekig a

magyar könyvek beszerzésével foglalkozott, majd a kézirattárba került,

ahol jelentős munkák vártak volna rá, ha nem dönt másképpen a saját éle-

téről.
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Tóth József, a könyvkötészet vezetője huszonkét esztendeig

dolgozott a Könyv~árban. Kiváló és maradandó szakmunkája mellett jó

vezető is volt és tevékeny társadalmi munkás a szakszervezetben és

a pártszervezetben. Rövid, sulyos betegség után távozott körünkből.

4) A Kö~yvtár személyzeti helyzete és vezetői 1982

december 31-én:

A rendszeresitett státuszok száma évek óta nem változott;-l9öO má-

sodik negyedétől, amikor 2 uj könyvtárosi státuszt kaptunk - az

összlétszám 94 (ideértve a Könyvtár felQgyelete alatt álló Egyetemi

Levéltárat). Szerződésesek töltik be a gyerlliekgondozá~isegélyt i-

génybevévők státuszát és hét nyugdijas dolgozik részidőben.

Föi6azgató: Németh G.Béla

Osztályvezetők:

Kulcsár Péter főigazgatóhelyettes, szerz.enényí osztály

Marót Miklós főigazgatóhelyettes, olvasószol~álat

Her~ann Zsuzsanna, feldol~ozó osztály

Pelle József, kézirat- 68 ritkaságtár

Osztályvezetöhelyettesek:

Sárkány Éva, szejihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr-z e.nényi osztály

Luká ts Lvánné , folyóira t-feldolgozó (s.zerze:.:lényi)

Ma:.árLajos, olvasószolgálat

T.WirllillerÉva, feldolgozó osztály

Cso()0rtvezetők:

E5ri Pálné, gazdasági csoport

Alnási János, hálózati 6s módszertani csoport

Györi Péter, mühelyyezető

Fehér Józsefné, kölcsönző

Kalmár Lajos, folyóiratolvasó

Vörös Istvánné, olvasóterem

Zólyomi Zoltánné, szakozó csoport

'rorbágyi Tiborné, a titkárság vezetője

A Könyvtár munkatársainak teljes névsorát az Egyetem évi értesitője

közli.
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XII. Költségvetés, gazdálkodás

A költségvetés felhasználásának, költséghelyi gazdálkodá-

suaknak főbb adatai a következők:

Költségvetés (módositott) 11,848.700 14,502.000 13,064.200

A fe1hasanálás a következőképp alakult:

Állományba tartozók béralapja

~gy0b személyi kiadások

Állománygyarapitás

~byéb kiadások

4,827.900

394.900

3,510.600

2,592.300

4,990.200

461.500

5,686.000

2,750.100

5,339.600

553.300

4,358.600

2,687.300

Összesen: 11,325.700 13.86'3.800 12,938.800

(1932-oen a m.ár em.litett egyszeri juttatás eGlelteaz á1lodál1ygyara-

pitási költséseket.)

A bérfej1asztési keret és béra1apillegtakaritásterhére vé~re-

hajtott fiz9tése~elések az összes státuszban lévő do1goz6t érintett~k.

Összese:11980-0an 29.800, lf)81-ben24.650, 1962-oe:o.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA35 .650 Ft fizetés-

emelésben r~szesültek. A bérez~si helyzet ennek következt~ben a kö-

vetkezőképp alakult:

1980 19tH 1982

Béralapátlat; 5.047 5.141 5.509gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

+ - h 'ce.rr ere,

JutalQaz~sra (a költsé~vetési e15iránszat es b~r2estakarit~s

vaLa.uí,n t központi keretből):

277.500 353.000 37b.000

B't-otfordi tottunk •

Munkaadói se~élykéLt

1980-ban

1981-ben

19b2-ben

6.000

7.300

6.000 Ft-ot folyósitottunk.

A müködési és beszerzési kiadásokra·előirá.J;lyzottkerettel

való takarékos gazdálkodás eredményeként 1981-ben 120.000, 19L32-ben

260.000 Ft-ot tudtunk a következő évi előfizetési dijakra a Posta

Központi Hirlapirodának előlegként átutalni.
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A könyvtári felszerelés bővitésére

1980-ban 1 uj irógépet (11.000 Ft) vásároltunk, butorzatra

23.000 Ft-ot;

- 1981-ben 1 uj irógépet (5.000 Ft), 1 fényképezőgépet

(7.000 Ft) vásá~oltunk, butorzatra, egyéb felszerelési

tárgyakra 197.000 Ft-ot;

- 19ö2-ben 1 uj irógépet (9.000 Ft) vásároltunk, butorzatra,

egyéo felszerelési tárgyakra 239.000 Ft-ot

forditottunk.

A Canon tipusu sokszorositógép b~szerzése 1981-ben központi

keretből történt.

Klilső (vállalati, kisipari) kbttet~sre

lJeO-ban (2.850 kötet)

- 1981-ben (2.785 kötet)

- 1982-ben (2.888 kötet)

334.648

339.043

375.546 Ft-ot forditottunk.

A Kön;yvtár teljes kölgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsé gvet é sé t é s az évi zársz-ámadást az

E;gyetem vonatkozó k í adván.y ai t ar-t.aLmazzák ,

A Könyvtár vezetésének változása alkal.Jával az Egyetem Ellen-

őrzési Osztálya átfogó vizsgálatot végzett 1980 februárjában,

majd utóvizsgálatot 1981 novemberében. Véleményét jegyző-

könyvben rögzitette és az észlelt hiányosságok kiküszöbölését

kérte a veze t ő s é zt ő I. A ví.zsg á L a t nagy sesitséget jelentett a

gazdasági ügykezelés .nunká.jának llesszilárdit á s áo an ,

Budapest,1984 már-cLua 23.

Németh G.Béla sk.

föigB,zgató


