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Jelentés az Egyetemi Könyvtár és Levéltár 1996. évi munkájáról

Az Egyetemi Könyvtár 1996-ban rendkívül rossz személyi és gazgasági feltételek
között végezte munkáját. Az 1995-ben elkezdődött leépítések kényszerűen tovább
folytatodtak.

A Könyvtár és Levéltár 1996-ra személyi juttatásban -9.5 %-kal TB járulékban -
19.5 %-kal, felhalmozásban -26.5 %-kal kapott kevesebbet induló költségvetésként. Ez
azt jelentette, hogy 1966-ban csak béralap tekintetében 5.157.700 Ft hiány volt
prognosztizálható. Mértéke az előirányzathoz képest -16,35 %. E hiány .Jedolgozása"
újabb létszámcsökkenést eredményezett.
A Könyvtár és Levéltár létszáma 1996. dec. 31-én: 77KJIHGFEDCBAfő. Ebből GYES-en tartózkodik 4
fő, akik helyettesítésére nem kapunk bért. Ezt azt jelenti, hogy a mennyiségében is
megnövekedett munkát a két intézményben összesen 73 fő látta el, de a tartósan
betegállományban lévőket is figyelembe vévé a létszám különösen az év második felében
átlagosan csak 68 fő volt.

Természetesen az ilyen arányú létszámvesztés kényszerű feladatelmaradással jár
együtt. 1996-ban nem tudtunk eleget tenni azon elhatározásunknak, hogy az elvonások
ellenére megőrizzük a szolgáltatásaink mennyiségét és minőségét. A következő
korlátozásokat voltunk kénytelenek bevezetni: a korábbi évben az olvasótermek
(nagyolvasó, folyóiratolvasó. szakolvasó ) 8-19 óra között tartottak nyilva. A tájékoztató
szolgálat szintén két műszakban várta az olvasókat. A kölcsönző két napon tartott 8-19
óráig hosszú nyitvatartást. Szombatonként ügyeletet bizosítottunk a kölcsönzőben,
tájékoztatóban és olvasótermekben. 1996-ban a Könyvtár nyitvatartása egységesen 8-16
órára korlátozódott, csak a nagyolvasóban tudunk 8-19 óráig nyitva tartani, a szombati
ügyeletet is csak itt tudjuk biztosítani. Olvasóink ismerik az ELTE és ezen belül az
Egyetemi Könyvtár nehézségeit, ezért kényszerűen tudomásul vették korlátozó
intézkedéseinket. Beiratkozott olvasóink száma ugyan csökkenést mutat, a
könyvtárhasználat - kölcsönzés, helyben olvasás, fénymásolás- tekintetében viszont
tovább emelkedett a Könyvtár forgalma.

Nagy örömünkre 1996-ban folytatódott a Könyvtár rekonstrukciója. A több mint
30 milliós beruházással az épületen belüli munkák befejeződtek. A kialakított új raktári
rész a hírlapok elhelyezésére biztosított lehetőséget, az új teherlift a folyóiratraktárakat
szolgálja ki A kialakult új munkaszobák végre emberi körülményeket teremtenek eddig
nagyon mostaha viszonyok között dolgozó kollégáink számára. A Műszaki Igazgatóság
és a kivitelező rugalmasságának köszönhetően a terven felül sikerült megcsinálni olyan
munkákat, melyek a rekonstrukció "szeletelése" miatt kimaradtak volna (vízrendszer,
központi fűtés egyes szakaszainak illesztése). A felújítás miatt szükségszerű belső
költözködések a könyvtár ügyfélforgalmát. nyitvatartását nem zavarták.

Az év legnagyobb eredménye a Dynix-Horizon integrált könyvtári rendszer
használatba vétele volt. 1996 márciusától a betanítás, a training-adatbázis kezelésének
elsajátítása után a PAC és a katalógizálás modulját, 1996 októberétől a kölcsönzői
modulolvasónyilvántartását vettük használatba. Az évet közel 6.000 bibliográfiai tételt
tartalmazó adatbázissal zártuk. Novembereben megtörtént a Horizon új verziójának
(4.11) telepítése, ezzel kiküszöbölődtek az éles adatbevitel megkezdése óta tapasztalt
adatbázis hibák, gördülékenyebbé vált a munka. Minthogy a rendszert három egyetemi
könyvtár használja (ELTE, SOTE, Miskolc) rendszeres a kapcsolat a
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rendszeradminisztrátorok és a katalógizálók között; a három könyvtár egységes
szabályok szerint dolgozik. E munka összehangolásásra és a további feladatok egységes
szervezésére jött létre a FEFA-projekt lezárása után a Horizon Használók Köre,
amelynek elnöki tisztét 2 évre könyvtárunk főigazgatója tölti be.

Részt veszünk további két olyan programban, mely az egyes intézményekben
készülő adatbázisok jobb és szervezettebb felhasználását eredményezhetik: tagjai
vagyunk az osztott katalógizálásra létrejött konzorciumnak és a Tempus-Phare
pályázattal létrehívott "Inter library network" -nek. Ez utóbbi a budapesti egyetemi
könyvtárak és az Akadémiai Könyvtár közös pályázata, mely egymás számára láthatóvá
és távoli használatot is biztosíthatóvá kívánja tenni az egyes könyvtárak adatbázisát.
Ennek eredménye 1997 első felére várható.

Továbbra is fontosnak érezzük, hogy az Egyetemi Könyvtár valódi központi
könyvtára legyen az ELTE könyvtári rendszerének. E szellemben készült az 1996.
áprilisi Egyetemi Tanácson elfogadott új hálózati szabályzat az ELTE könyvtárai
számára, mely koncepciójában egységesebb és szabályozottabb egyetemi könyvtári
rendszer alapjait teremtette meg., s amely alkalmas lenne az ELTE könyvtári reformja
kidolgozására is. Eszellemben nyújtottunk be FEFA pályázatot a könyvtári rendszer
integrálására, mely az integrációs pályázaton tartalmi értéke ellenére formai szempontok
miatt - belső integrációt célzott meg - nem felelt meg.
Eszellemben folytattuk 1996-ban a rendkívül mostoha dologi költségvetésünk ellenére
számítástechnikai beszerzéseinket; belső hálózatunk korszerűsítését és alkalmassá tételét
arra, hogy ELTE tanszékek számára is közvetlenül hozzáférhetővé tegyük CD-ROM-on
lévő adatbázisainkat. Az év folyamán már elérhető lett a SwetScan adatbázis
szolgáltatása a Könyvtár WWW szerverén keresztül.

Ugyancsak ezt a célt szolgálja az is, hogy 1996 decemberében megkezdődött az
ELTE tanszéki könyvtárosok betanítása a Horizon használatára. E célra a gépteremben 4
gépből álló oktatókabinetet alakítottunk ki. A tanfolyamon 13 könyvtár 17 dolgozója
vesz részt. A tanfolyam haladéktalanul vet fel olyan kérdéseket, melyek gátolni fogják a
rendszer kiszélesítését: könyvtárunk szakemberei nem lesznek elegendők a rendszer
gondozására a tanszékeken és a központi könyvtárban egyaránt, másrészt a tanszékek
gépparkja és a rendszerhez szükséges szoftverellátottsága nem megfelelő a rendszer
használatához.

Nehéz személyi helyzetünk ellenére 1996-ban újabb pályázattal kiállítás
szervezésébe fogtunk; az 1000 éves a magyar iskola kiállításhoz kapcsolódva "A modem
magyar felsőoktatás kezdetei" címmel az 1848-1948 közötti évek anyagát tártuk fel. A
gazdag anyagú kiállítás is bizonyította, hogy egy lehetséges egyetemtörténeti múzeum
anyaga máris jelen van. A kiállítás nem éppen praktikus kényszerű elhelyezése ellenére
sok látogatót vonzott, visszhangja kitüntetésre érdemesnek ítélte: az Iskolatörténeti
Bizottság az ,,1000 éves a magyar iskola" emlékplakettet adományozta a Könyvtárnak.

1996 folyamán felélesztettük az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei című, több mint
.20 éve félbehagyott kiadványunkat. Kutatómunkát végző kollégáink és volt kollégáink
munkáiból megszerkesztettük a sorozat új kettős kötetét, mely anyagi eszközök híján
1996-ban már nem került nyomtatásra.
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Ezek a sikerek a kollégák rendkívül nagy tehervállalásának köszönhetőek,
munkatársaink nagy része korábbi munkaköréhez képest ma már "ingyen" lát el több
munkakört, a hagyományos, belső munkafolyamatok végzésén túl gazdagítja
módszertani kultúráját, szerzi meg gyakorlatban és elméletben egyaránt a modern
könyvtári-inforrnatikai ismereteket, járul hozzá a könyvtár külső hírének gyarapításához.

Állománygyarapítás:

A Könyvtár állománya 1996-ban rendkívül kis mennyiségben gyarapodott. Az alábbi
táblázat világosan mutatja a gyarapodás - különösen a külföldi könyvek tekintetében -
rohamos csökkenését.

1994 1995 1996

gyarapodás (kötet) 787'2 6119 4912
ebből könyv 4278 4172 3414
ebből külföldi 2016 1139 501zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

vételre fordított Ft.: 17,660,3 EFt 21.991,2 EFt 21.065,1 Eft

A rohamos csökkenést nemcsak a költségvetésben erre fordítható összeg
elégtelen volta okozza, terheli az évközi központi és ELTE szintű elvonás, s a
kötelespéldány-szolgáltatásban bekövetkezett változások is. Különösen aggasztó az,
hogy olyan magyar folyóiratokat is pénzért kell ezentúl beszereznünk, melyek korábban
kötelespéldányként érkeztek. Ezeket előre tervezni sem tudjuk, s utólagos beszerzésük
néha komoly gondot jelent. Ebben a helyzetben csak arra tudtunk törekedni, hogy
legalább folyóirat-állományunkat és a gyűjtőkört kiszolgáló kézikönyv, forrás és
legfontosabb monográfia sorozatainkat megőrizzük. A beszerzett könyvek számának
további apadása visszavonhatatlanul tönkreteszi az állományt, a hiányok pótlása lassan
megoldhatatlanná válik.

Az Egyetemi Könyvtár a tanszékek számára 1263 külföldi könyv rendelését és
érkeztetését végezte. A Szerzeményi osztály munkáját nemcsak a létszámcsökkenésből
adódó egy-egy kollégára jutó többletfeladat nehezítette, hanem a megváltozott
vámeljárási szabályok is. Egy-egy könyvcsomag vámoltatása a több órás sorbanálláson
túl a Könyvtár számára sok többletkiadást is jelent: a vámárunyilatkozatok ára, a
kiadókkal váltott faxok költsége tovább növelik a könyvek árát. Ennek 1996-ban
jelentkező költsége számításaink szerint meghaladja a 60.000.- Ft-ot. Ennek többsége a
tanszékeket illetné.

1996-ban a közbeszerzési törvény értelmében az ELTE 1997-re szóló
folyóiratrendelését nyílt közbeszerzési eljárással bonyolítottuk. Az eljárás rengeteg
pluszmunkát jelentett nemcsak az osztály, hanem az egész Könyvtár számára annak
ellenére, hogy a Külkereskedelmi Osztály végig segítette munkánkat. A ten der kiírását
egy budapest nagykönyvtárakkal történő egyeztetés előzte meg annak érdekében, hogya
szükségszerű lemondások a lehető legkevesebb kárt okozzák a külföldi folyóiratokkal
való ellátás tekintetében. Annak ellenére, hogy néhány könyvtárral a kölcsönösség elvén
alapuló jó megegyezés született, azt tapasztaltuk, hogy a könyvtárak egy része - bár
ugyanolyan nehézségekkel áll szemben, mint az ELTE - az együttműködés helyett saját
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állományának biztosítására törekszik. Ugyanez volt tapasztalható az Egyetemi Könyvtár
és a Bölcsészettudományi kar tanszékei közötti egyeztetésen, a legsúlyosabb kérdésekben
az Egyetemi Könyvtári Bizottság határozott döntésére volt szükség a duplumok nagyobb
részének felszámolásában.

A közbeszerzési eljárás több mint 100 milliós értékben új szállítókkal kötött
szerződést eredményezett. Az átállás mind a szállítók mind a Könyvtár részére rendkivüli
odafigyelést, állandó egyeztetést, levelezést, telefon- és faxváltást, felduzzadt
adminisztrációt igényel. Annak igazi kiértékelése, hogy az eljárás beváltja e célját -
olcsóbb folyóiratellátás - csak a következő évben tudjuk elvégezni. Az azonban máris
látható, hogy 1998-ra csak meghívásos eljárásra, partnerváltoztatás szándéka nélkül
szabad az új tendert kiírni a folyóirat-állomány sérülése miatt.

Bár a postaköltségek állandó növekedése befolyásolja a nemzetközi cserében való
aktiv részvételünket, az adatok azt bizonyítják, hogy érdemes részünkről is áldozni:
1.966.335 Ft értékű cserében érkezett könyvet és folyóiratot vettünk állományba 1996-
ban.

Feldolgozó munka:

A feldolgozó munka 1996-ban a kettősség jegyében folyt.
A Feldolgozó osztálya Horizon használatbavételére való felkészülést (betanulás,

marc-formátum kialakítás és egyeztetés, adatbázis hibák javítása) kihasználva az évek óta
felgyülemlett restanciák felszámolására is kihasználta mind a formai feldolgozás, mind a
katalóguscédulaelőállítás tekintetében. Ez a munka rendkívül hasznos volt, tiszta
helyzetet teremtett a csak adatbázisba történő feldolgozáshoz.

A felkészülés másik elengedhetetlen állomása a Könyvtár tárgyszórendszerének
átdolgozása, alkalmassá tétele a katalógizálási modulhoz. A fő szabályok, alapelvek
tisztázása után a korábban már számítógéppel feldolgozott közel 20.000 rekord
tárgyszavainak rendszerezésévei és értelmezésével alakult ki az első tárgyszólista, mellyel
el lehetett kezdeni dolgozni. A lista továbbépítése, gondozása egész évben folyamatosan
zajlott, év végére 6845
authority rekordot eredményezett. Folyamatosan épülö tárgyszójegyzékünk nemcsak
saját tartami feldolgozó munkánkat szolgálja, ezt használja a SOTE és a Miskolci
Egyetem is a Horizon rendszerben.

A gyors adatbázisépítés érdekében az osztály az informatikusok segítségével
kidolgozta a MNB-adatbázisból való leválogatás és Horizon rendszerbe történő
konvertális módszerét, külföldi könyvekre pedig kipróbálás után megvettük az OCCL két
olyan adatbázisát, mellyel a külföldi könyvek gyors feldolgozását és a retrospektiv
konverziót tudjuk megvalósítani.
E két adatbázis jogtisztán kerülhet ELTE hálózati felhasználásra is, lehetővé téve ezek
tanszéki könyvtárakban való használatát is. A rekordátvétel módszere erre az adatbázisra
is elkészült.

Sajnos, létszámunk nem tette lehetővé, hogya retrospektiv katalóguskonverzióra
elnyert pályázatunkat házon belül használjuk fel, ezért kb 3500 filozófiai és pszichológiai
témájú külföldi könyv gyors adatbázisba kerülését bérmunkával tudjuk elvégeztetni.
Szerződésünk értelmében ennek eredménye 1997. áprilisára várható.
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A kurrens és retrospektiv feldolgozó munkában ahhoz a célhoz tartjuk magunkat,
hogy az 1850 utáni műveket adatbázisban, a korábbiakat hagyományos katalógusainkban
tárjuk fel.
Igya Kézirat- és Ritkaságtárban folyik a régi nyomtatványok, a ritkaságtári és kézirattári
anyag feldolgozása. A létszámhiánnyal küzdő osztály 835 kézirattári egység, 284 antikva
és 490 egyéb régi nyomatvány feldolgozását végezte.

A Horizon tervezettnél későbbi használatba vétele miatt már nem került sor a
folyóiratcímek adatbázisba konvertálására. Az adategyeztetés, marc-formátum
megtervezés szintjén a társult könyvtárakkal együtt erre is előkészültünk.

Közönségszo 1gálat

1996 legsúlyosabb megterheléseit a Közönségszolgálati osztály viselte. Az
osztály létszámának csökkenése természetszerűen nem vonta maga után a Könyvtár felé
irányuló olvasó igények csökkenését. Bár a beiratkozottak száma az 1996-ban bevezett
könyvtárhasználati díj hatására csökkent, ez a kölcsönzött, olvasótermekben használt
művek számát nem kisebbítette. E tekintetben az évek óta tartó emelkedő tendencia
továbbra is jellemző. Ez természetszerűen jelenti azt, hogy állandóan növekvő forgalmat
kell csökkenő létszámmal ellátni. Ezen az osztályon volt a legnagyobb a személyi
változás is ebben az évben.
Többször kellett az osztályon dolgozók munkakörét megváltoztatni.

Sajnálattal kellett tapasztalnunk, hogy az elbocsátások következtében elkezdődött
egy olyan elvándorlás, mely szükségszerűen jár együtt kontraszelekcióval. Súlyosbította
az osztály helyzetét az egyetemi válságbizottság létrehívása is; megüresedett állásainkat
sem tudtuk betölteni. Egy-egy betegség miatti távolmaradás a kollégák áldozatvállalása
nélkül megbénította volna a közönségszolgálati munkát. Az osztály számára további
plusz munkát jelentett a nagyösszegű pénzkezelés; beíratkozi -, késedelmi díj,
könyvtérítés, fénymásolás díjaként 1.110.393 Ft-ot
kezelt a kölcsönző.

Nyitvatartási napok átlagában 320 fő olvasó fordult meg a könyvtárban (ebből
149 fő a kölcsönzőben), napi 866 dokumentumot használva. A teljes évi könyvforgalom
197.372 könyvtári egység volt, ami azt mutatja, állományunk majdnem 20 %-a volt
kézben. Természetes, hogy ilyen forgalom bizonyos adminisztrativ munkák
elmaradásával járt
Kisérletet tettünk az olvasói szokások megváltoztatására: a nagymennyisegu
kölcsönzésre irányuló igényt a helybenolvasás felé terelni. Sajnos e tekintetben áttörő
eredményről nem tudunk beszámolni, hiába korlátoztuk pl. a kölcsönözhető művek
időhatárát az 1920 után megjelent művekre. Tapasztalataink szerint e törekvésünk csak
akkor lesz sikeres, ha a könyvtár olvasótermeinek nyitvatartási idejét meg tudjuk
hosszabbítani E munkára szívesen alkalmaznánk diákokat, de a HÖK-nél tett javasiatunk
ez ideig nem talált meghallgatásra. A kölcsönzőben 1996-ban előkészültünk a Horizon
kölcsönzői moduljának használatba vételére; a kölcsönzők nyilvántartását az 1997-re
beíratkozókkal már számítógéppel végezzük. Ez egyelőre többlet munkát jelent, de 1997
folyamán fel kell készülnünk a teljes modul használatára, hogy 1998-tól csak az integrált
rendszeren belül lehessen kölcsönözni. Ehhez az adatbázis gyors építése szükséges.

Olvasóinknak leginkább a folyóirat-olvasó egész napos nyitvatartása hiányzik,
igény szerint nem is csak 19 óráig, inkább 21 óráig lenne igény a helybenolvasás
biztosítására.
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1996-ban nem sikerült tervezett szinten beindítanunk az informatikai tájékoztató
szolgáltatásunkat. Ennek olyan hardver igénye is van, melyre a könyvtár anyagi
lehetőségei nem biztosítanak lehetőséget, reméljük, 1997-ben be tudjuk szerezni a még
legszükségesebb eszközöket.

A szakolvasó forgalma nőtt az elmúlt évben, az Egyetem oktatói egyre többször
tartanak itt órát a szakolvasó-segédkönyvtár anyagával illusztrálva. Ennek ellenére a
szakolvasó nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, többek között a korábban említett
olvasói szokások miatt is. Igazi szerepét továbbra is keresnünk kell.

KönyvtárunkatKJIHGFEDCBA10 alkalommal látogatta meg csoport, számukra általános
ismertetőt tartottunk a könyvtárról, szakolvasói, kézirattári kollégáink segítségével
bemutattuk ritkaságainak, Könyvtárunk legnagyobb értékeit érdeklődési körüknek
megfelelően. E csoportok a regisztrált könyvtárhasználók számában nem jelennek meg.

Tájékoztató szolgálatunk és a Kézirattár 77 ízben adott tájékoztatást levélben 224
könyvtári dokumentumra vonatkozóan, gyakran hosszabb kutatómunkát igénylő módon.

Kártyás fénymásoló üzembeállításával igyekszünk a nagy mennyiségű
fénymásolási igénynek eleget tenni. Ez a másoló a gyors, azonnali 10-15 oldalas
másolatok készítésére szolgál, továbbra is veszünk fel megrendelést is egy hetes
határidővel egyéb igények kielégítésre. 1996-ban 45.083 lap másolást végeztünk.
Állományvédelmi szempontok miatt 113 bibliográfiai egységről készült az MTA
Fotolaboratóriumában felvétel a könyvtár részére, 94 dokumentumról az olvasók
kérésére.

A raktári csoport létszámhiánya ellenére - több esetben könyvtári összefogással -
több állományegység átrakását végezte el a napi kiszolgálás mellett. A felújítással nyert
hírlaptár berendezése, a Ga szak (történelem) Pollak M. térről történő beszállítása, a
rekonstrukció miatti költözködések és a Maglódi úti raktár felszámolása 7800 fm könyv
és periodika átköltöztetését jelentette. A fizikailag is rendkívül megterhelő munkának
nagy részét a Könyvtár dolgozói ellenszolgáltatás nélkül végezték. A raktári rend
alakítása egyben azt a célt is szolgálja, hogy a legkeresettebb állományrészek a Könyvtár
épületében legyenek, lehetövé téve ezzel a gyorsabb kiszolgálást.

Gazdasági, technikai csoport:

1996-tól az ELTE gazdálkodási rendjének változása következtében megszünt
részben önálló gazdálkodói jogkörünk. Ez nagy mértékben változtatta meg gazdálkodási
rendünket. Növelte nehézségeinket, hogy a gazdasági csoport 1996 szeptemberéig nem
volt hálózatba kapcsolva, a gyakran nagy késéssel jövő lemezek nem a tényleges
helyzetet mutatták. Gondot okozott az is, hogy bár saját költségvetéssel rendelkező
egység vagyunk, melynek felhasználásáért felelősséggel tartozunk, a költségvetésen
végrehajtott módosításokról csak késve értesülünk. A Gazdasági Igazgatóság
munkatársaival való jó kollégiális viszonynak és közvetlen kapcsolattartásnak
köszönhetően tudtuk csak az ebből eredő hibákat korrigálni. A közvetlen elérés
lehetősével. a rendszer naprakész állapotával kiegyensúlyozottabb gazdálkoást lehet
végezni. A közvetlen lekérdezésre kollégáinkat be kell tanítani.

Gazdálkodásunk a bevezetőben is említett elvonások és költségvetési
alulfinanszírozás következtében éppen olyan volt, mint az ELTE egészéé; tűzoltásra
kellett berendezkednünk.
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Kényszerű sikerünk, hogy az év elején jelentkező bérhiányt megszüntettük, ára az
éppen működőképességet súroló létszám kialakítása volt.
Hogy nem zártuk az évet nagy hiánnyal, - néhány áthúzódó számlánk volt - annak
köszönhető, hogy állandó ellenőrzéssei próbáltunk a költségvetési keretünkben maradni.
Természetesen ennek több területen jelentkezik a következménye, nemcsak a már
említett állománygyarapítási negatív "rekordban" , de épp igy nem tudtunk elegendő pénz
biztosítani állományvédelmi restaurálásra, külső könyvkötésre sem.

Kötészetünk és restauráló mühelyünk 1996 második felétől 5 fővel dolgozik.
Anyagigényüket a költségvetési elvonások következtében csökkenteni voltunk
kénytelenek. Csak rendkívül gondos és takarékos anyagfelhasználásuk eredménye, hogy
munkájukat mégis az előző év mennyiségében tudták elvégezni.
1996-ban 973 db. kötést készítettek, 94 dobozt, tékát, 10.000 ofszet nyomást végezek a
könyvtárban használatos nyomtatványok bizosítására, 150.000 katalóguscédulát vágtak,
lyukasztottak a Könyvtár és az igénylő tanszéki könyvtárak számára, s végeztek minden
egyéb munkát, kiállításhoz, tájékoztató táblákhoz, feliratakohoz, katalógusokhoz.

A restaurátor 78 könyvtári egységgel dolgozott; tisztítást, fertőtlenítést, töredékek
javítását, tékák készítését végezte.

Könyvtáron kívűl 5 bibliográfiai egység restaurálását végeztettük el, ezek a
munkák restauráló műhelyünknél jobb technikai feltételeket kívántak. Külső kötészeti
munkával ebben az évben csak 1200 kötetet tudtunk elvégeztetni.

Hazai és nemzetközi kapcsolatok

Az Egyetemi Könyvtár 1996-ban is tudatosan törekedett arra, hogy
nagyobb arányban kapcsolódj on be a hazai könyvtárügy fontos közös
kezdeményezéseibe, és egyben javítsa nemzetközi kapcsolatait.

1996-ban alapító tagként beléptünk az Országos Közös Katalógizálási
Re.i.ls>.NMLKJIHGFEDCBAo e , amelyet 15 hazai nagy tudományos és felsőoktatási könyvtár hozott létre '-'
régóta hiányzó hazai szolgáltatás megvalósítására. A 15 könyvtár egyesületként kívánja
bejegyezterni magát és a terv támogatására különböző alapítványoktói már elnyerte a
munka megkezdéséhez szükséges összegeket is.

A Pannonhalmi Főapátság Könyvtárával a fóapátság javaslatára cserét
valósítottunk meg. Mi átadtuk az ottani könyvtárnak az EK-ban őrzött un. pannonhalmi
evangelistariumot, amelyet a II. József féle feloszlatás után kapott meg a Könyvtár,
viszont az apátság közel 12 kötetnyi Pray György hagyatékához tartozó értékes kézirat-
kötetet adott át számunkra, kiegészítve ezzel a nálunk őrzött Pray gyűjteményt. Az
átadás-átvételre Rektor Úr jelenlétében Pannonhalmán került sor.

Nemzetközi kapcsolataink keretében német, francia, lengyel és román
kapcsolatfelvételeink említhetők. Elsősorban a közép-európai térségben szeretnénk a
szakmai kapcsolatokat fejleszteni, hiszen ez a térség számunkra különös fontossággal bír.
Látogatást tett könyvtárunkban a Dijoni Egyetem Rektora, továbbá egy francia
könyvtáros delegáció, a Berlini Humboldt Egyetem Könyvtárának főigazgatója, egy
angol-ír könyvtáros delegáció. Felvettük a kapcsolatot a Wroclawi és Krakkói egyetemi
könyvtárakkal. A lengyel kapcsolat később még azért lehet érdekes számunkra, mert 3
lengyel egyetemen ugyanazt az integrált könyvtári rendszeret alkalmazzák, amelyet az
ELMESO szövetség 3 egyetemén. Romániában a kolozsvári egyetemi könyvtárral
kezdtük meg a kapcsolatfelvételt.
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Munkatársaink több hazai és nemzetközi konferencián tartottak előadást és
néhány külföldi kiküldetésre is sor került.

Konferencia részvétel és előadás

Farkas Gábor Régi könyvek és számítógépes adatbázisok = Előadás a Pro Scientia
Alapitvány Társaságának debreceni III. konferenciáján 1996. nov. 8-án

HeilaufZsuzsanna: A kassai m.kir. Mezőgazdasági Tanintézet hallgatósága 1875-1906 =
Előadás a millenneumtól a millecentenárium ig c. MTESZ konferencián 1996. nov.20-án

Kiss József Mihály: Ungarische Studenten in Wien 1715-1789 = Előadás a Bécsi
Collegium Hungaricumban 1996. máj. 30-án

Knapp Éva: Emblémaelméletek Magyarországon a XVI-XVIII. században = Előadás aKJIHGFEDCBA
i eolatin irodalom Európában és Magyarországon c. konferencián Pécsett 1996.máj.25.
Sources of the Teaching of Emblematics in the Jesuit College in Hungary = Előadás
Leuvenben a Fourth International Emblem Conferenc -en 1996. aug.-ban.
"Abgetrocknete Thrane.i": A pócsi Mária ikon bécsi kultuszának eleme 1698-ban =
Előadás a Történelmi Konferencia a Máriapócsi Istenszülő-ikon első könnyezésének 300.
évfordulójára, Nyiregyháza 1996. nov. 5-én.

Petrovics Mária: Az ELTE könyvtári hálózatát megújító tervek = Előadás a Stratégiai
tervezés az egyetemi könyvtárak világában konferencián Pécsett 1996. nov. 12-én.
A közbeszerzés tapasztalatai = Előadás az ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszék
"Nyílt napok" rendezvényen 1996. okt.

Szögi László Az egyetemi levéltárak = Előadás az "egyetemi Levéltári Nap"
rendezvényén Budapesten 1996. április 16-án.
Ungarische Studenten an den mitteleuropaischen Universitaten in dem 19. Jahrhundert=
Előadás a "Histoire Sociale de l' Education des Elites en Europa Centrale" c.
konferencián Krakkóban 1996. április 27-én.
A késő feudális kor magyar közigazgatása= Előadás a 3. Komáromi levéltáros szakmai
napon Kornáromban, 1996. április 29-én.
Bezerédy István a magyar műszaki felsőoktatás és a polytechnikum ügyének pártfogója=
Előadás a Fertőszentmiklósi napok rendezvényén 1996. május 4-én.
Entwicklung und Rückschritt in der ungarischen Universitatspolitik Wöhrend des
Sozialismus= Előadás a "Wissenschaft und Macht" c. konferencián Halléban, 1996.
május 17-én.
Ungarische Wissenschaftlern Hochschulen und Universitaten 1790-1848= Előadás a
"Bildung durch Kommunikation" c. Ingenieurpedagogik - World Congress konferencián
Budapesten. 1996. július 2-án.
Ungarische Studenten an der Technischen Hochschule Karlsruhe 1848-1944= Előadás az
"ICOHTEC'96" 23 rd. Symposium of the International Commitee for the History of
Technology c. konferencián Budapesten 1996. augusztus 10-én.
A magyar felsőoktatás európaisága régen és ma= Előadás a "Szárszó '96 - Budapesten" c.
konferencián 1996. szeptember 20-án.
Die aus Ungarn, Siebenbürgen und Kroatien gebürtigen Studenten an der Universitat
von Olmütz= Előadás a "Historická Olomouc XI." c. konferencián Olomoucban 1996.
október 2-án.
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Erdély a magyar oktatásban= Előadás "Az erdélyi magyar felsőoktatás évszázadai" c.
konferencián Budapesten 1996. október 5-én.
Der Einfluss der Kriegsideologie und Kriegsereignisse auf die wissenschaftlichen
Bibliotheken in Ungarn= Előadás a "Bibliothek, Buchwesen, Ideologie in der Zeit des II.
Weltkrieges (1939-1945)" c. konferencián Rigában 1996. október l O-én.
Az agrárképzés rendszerének fejlődése a történeti kutatások tükrében= Előadás "Az
agrárképzés 100 éve a milleniumtól a millecentenáriumig" c. konferencián Szarvason
1996. november 8-án.
Magyarországi zsidó egyetemi hallgatók a német nyelvterületen 1789-1919. =Előadás az
"1100 éves együttélés"c. konferencián Budapesten 1996. november 17-én.

Külföldi tanulmányút

Kiss József Mihály: Kutatási ösztöndíj a Bécsi Collegium Hungaricumban 1996. május.
Levéltárközi tanulmányút a Drezdai Egyetemen 1996. március

Knapp Éva: Egyetemközi tanulmányút a Prágai Károly Egyetem Központi Könyvtárában
1996 október

Orbókné Jagello Anna: Egyetemközi tanulmányút a Krakkói Jagello Egyetem Központi
Könyvtárában és Levéltárában 1996. április.

Szögi László Levéltárközi tanulmányút a Drezdai Egyetemen 1996. március
Egyetemközi tanulmányút a Berlini Humboldt Egyetem Központi Könyvtárában 1996.
május.
Egyetemközi tanulmányút a Heidelbergi Egyetem Központi Könyvtárában 1996. június.

1996-ban munkatársaink tollából az alábbi közlemények jelentek meg:

Kiss József Mihály: Magyarországi születésű hallgatók a Bécsi Egyetemen 1715-1789 =
Bécsi Napló, 1996. szept-okt. XVII. évf. 5. sz.

Knapp Éva
Könyv: Volksfrömmigkeit in Ungarn. Beitrage zur vergleinchenden Literatur- und
Kulturgeschichte. Dettelbach bei Würzburg, 1996.615. p. (Quellen und Forschungen zur

Eropaischen Ethnologie XVIII.

Forrásszöveg-kiadás: Jezsuita Iskoladrámák - Ismeretlen szerzők. - Régi Magyar Drámai
Emlékek XVIII. század. IV/2. k. (6 szöveg sajtó alá rendezése az Egyetemi Könyvtár
állományából). Bp., 1996.
Tanulmányok: Towards a Corpus of the Hungarian Emblem Tradition. Literary
Emblematics and Emblem-reception in Hungary 1564-1796. In: European Iconography
East and West. Ed. by György E. Szönyi. Leiden-New York-Köln 1996. 190-208.
Sources of the Teaching of Emblematics in the Jesuit Colleges in Hungary. In: Fourth
International Emblem Conference. K.u. Leuven, 18-23 August 1996. Abstracts. Leuven
1996. 89-99.
Emblémaelméletek Magyarországon a XVI-XVIII. században. In: Neolatin irodalom
Európában és Magyarországon. Szerk. Jankovits László, Kecskeméti Gábor. Pécs 1996.
171-187.
"Abgetrocknete Thranen". A pócsi Mária ikon bécsi kultuszának elemei 1698-ban. In:
Máriapócs 1696 - Nyiregyháza 1996. Történelmi Konferencia a Máriapócsi Istenszülő-
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ikon első könnyezésének 300. évfordulójára. 1996. november 4-6. Nyiregyháza, 1996.
61-77
Barokk kori mirákulumos könyvek illusztráció sorozatai. Magyar Könyvszemle 112.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
199611. 23-40.

Jezsuita szentek emblematikus életrajzai. Magyar Könyvszemle 112. 1996/3. 320-355.
A Jezsuita emblémaelmélet humanista kapcsolatai. Irodalomtörténet Közlemények
1995/5-6 sz 599-615.

Muth Ágota Gizella: A "könyvgyógyítás mestere": Beszélgetés Szlabey György
restaurátorral. Magyar Grafika 1996. Nr.5.
Megújult a kiskunfélegyházi Constantinum. Köznevelés 1996. Nr. 36.
Megújult a Constantinum. Új Magyarország 1996. aug. 24.
Erdős Mátyás vallja ... "Jobb lenni, mint nem lenni ... " Új Magyarország 1996. aug.24.
"Es ist besser sein, als nicht sein ... '': Portret des Direktors der Bibliothéca. Neue Zeitung
1996. Nr.33
"Bete, arbeite, ruhe!": Das erneuerte Constantinum von Kiskunfélegyháza. Neue Zeitung
1996, Nr. 35

Szögi László:A magyar felsőoktatás kezdetei 1-2 = Természet Világa 1996.jan. 2-5. p. és
1996.febr. 74-78.p.
Egyetemi és tudományos kapcsolatok Közép-Európában a 19. század első felébenKJIHGFEDCBA
= Európáról és Magyarországról (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára VI.)
(Szerk.: Szabolcs Ottó) Bp. 1996.37-50 p.
A hazai felsőoktatás-történeti kutatások (Ladányi Andorral) = Neveléstörténet és
neveléstörténet-Írás (Szerk.: Balogh László) Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Budapest (1996) 95-108 p.
Az erdélyiek külföldi egyetemjárása a XVIII. században és a XIX. század első felében
(Szabó Miklóssal) = Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik
évfc: dulójára (Szerk.: Kovács András, Sípos Gábor és Tonk Sándor) Kolozsvár 1996.
470-483. p.
Sopron városi és megyei hallgatók a Habsburg Birodalom egyetemein a XIX. század első
felében = Soproni Szemle 1996. 2-3. sz. 150-188. p.
Egyházi igazgatás Magyarországon a 17-18. században = Állami és egyházi igazgatás
Magyarországon a közép és koraújkorban (A történelemtanári továbbképzés
kiskönyvtára VII) (Szerk.: Szabolcs Ottó) Bp. 1996.46-62. p.
Egyházi igazgatás Magyarországon a reformkorban = Állami és egyházi igazgatás
Magyarországon a 19. és 20. században (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára
VIlI.) (Szerk.: Szabolcs Ottó) Bp. 1996. 16-27. p.
Studierenden aus Königreich Ungarn an der deutschen Universitaten und Hochschulen
1790-1918 = Bildung durch Kommunikation (Hrsg: Adolf Melezinek-Ivan Kiss)
Alsbach/Bergstrasse 1996/Leuchturm Verlag/ 270-275.p.

1996 tapasztalata, hogy a könyvtári munkaterületek mindegyikét ezzel a
létszámmal nem tudjuk a kívánt szinten gondozni. Az egyetem helyzete nagymértékben
befolyásolja a Könyvtár lehetőségeit is. Tervező munkánkban a Dynix-Horizon minden
moduljának használatba vételét kell prioritásként kezelni, e cél érdekében az osztályok
közötti munkamegosztást ideiglenesen másként értelmezni, mert csak összpontosított
erővel és egy-egy célfeladat kitűzésével tudunk úgy előbbre lépni, mely lehetőségeket
teremt az ideiglenesen elhanyagoltabb területek újbóli gondozására is.
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Jelentés a Levéltár 1996. évi tevékenységéről

1996 májusában megtörtént a "főraktár" falának áttörése, s egy használt ajtó
beépítése, melynek köszönhetően lényegesen egyszerűsödött az ott őrzött iratanyag
használata.

Szakmai szempontból talán legfontosabb volt, hogy 1996. decemberére féléves
előkészítő munka után sikerült elfogadtatni az Egyetem új iratkezelési szabályzatát, amely
már figyelembe veszi a levéltári és a személyiségi jogvédelemről hozott új
jogszabályokat, a számítógépes iratkezelés problémáit és az Egyetem speciális
sajátosságait is. Jövő évi munkánk rendkívül folntos feladata érvényt szerezni az új
szabályzatban foglalt korszerű követelményeknek.

Iratátvétel, rendezés, selejtezés

Az év elején a Rektori HivataltóI átvettük az 1984 és 1990 között keletkezett
iktatott iratokat és azok segédkönyveit, valamint az Egyetemi Tanács és a Rektori Tanács
1981 és 1990 között keletkezett jegyzőkönyveit, 22.48 ifin. terjedelemben. Miután az
iratokat rendeztük és bedobozoltuk, kénytelenek voltunk mintegy 150 ifin-nyi
terjedelmű, már polcokon lévő levéltári anyagot átrendezni annak érdekében, hogy a
Rektori Hivatal fondjának kiegészített állagai egymás mellé kerülhessenek.

1996. április közepén átvettük az Egyetemi Könyvtár Kézirattárától a
Szimonidesz-hagyaték azon két csomó nyi részét /0,24 ifm/, mely az elmúlt év folyamán
az iratanyag fertőzöttsége miatt a Kézirattárban maradt.

Az Állam- és Jogtudományi kar Politológiai Tanszékétől átvettük a megszüntetett
Tudományos Szocializmus Tanszék iratait, melynek mennyisége a selejtezés után 0,62
ifm.

Kutató- és ügyfélszolgálat

Levéltárunkban 26 kutató 44 esetben folytatott kutatásokat 1996 folyamán.
Közülük egy bolgár, egy osztrák és két román kutató hét esetben végzett a magyar
felsőoktatásra vonatkozó alapkutatásokat.

A kutatóknak 182 oldalnyi fénymásolatot készítettünk.
Az egyetem szervezeti egységei részére, továbbá külső felkérésekre

ügyfélszolgálati munkánk során több mint száz esetben adtunk szóbeli, illetve irásbeli
felvilágosítást. Ezen belül tanulmányi-, munkaviszony- arany-, ezüst-, és
gyémántdiplomához 51 esetben készítettünk igazolást.

Tudományos munka, nemzetközi kapcsolatok

A levéltár tudományos státuszban lévő dolgozói az elmúlt évben IS folytattak
egyetemtörténeti kutatásokat.

A levéltár két munkatársa a drezdai egyetemi levéltárban tett látogatása során
megismerkedett az ottani munkafeltételekkel és egyben föltárta az ott tanult
magyarországi hallgatók adatait. Az év során kutatásokat végeztünk a berlini illetve
lipcsei egyetem levéltárában. Ez utóbbi a Német Levéltáros Egyesület egyetemi és
tudományos levéltárak szekciójának vezető intézménye, így a látogatás során sikerült a
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magyar és a német egyetemi levéltárak szövetsége közötti folyamatos együttműködés
alapjait lerakni.

Levéltárunk az év folyamán több külföldi kutató itteni munkáját is segítette,
többek között a levéltár vendégszobájának rendelkezésre bocsátásával.

Segédlet-, kiadványkészítés

A Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakkollégiumától elnyert sikeres pályázat
lehetővé tette a már korábban tervezett felsőoktatási fond- és állagjegyzék első kötetének
összeálliitását, amelyben 24 felsőoktatási intézmény már rendezett anyagát mutatjuk be.
Ezen belül 13 egyetemi, illetve főiskolai levéltár és 11 katonai, illetve egyházi
felsőoktatási intézmény levéltári gyűjteményének felsőszintű segédletét tesszük közzé. A
felsorolt intézmények többségéről eddig még semmilyen levéltári segédlet nem állt a
kutatók rendelkezésére. Terveink szerint 1997. első félévében kerül az olvasókhoz a
kötet. A kiadványsorozat folytatása is készül, de csak rendezett és egységes formában
feldolgozott felsőoktatási levéltárakat kívánunk e sorozatban ismertetni. Ehhez sok
egyetemen még hosszas rendezési munkákat kell elvégezni.

Az egyetemi levéltári szövetség munkájáról

A korábbi Budapest- Gödöllői Egyetemi és Főiskolai Levéltári Szövetség 1996.
novemberében Magyar Egyetemi és Főiskolai Levéltári Szövetség néven országos
szervezetté alakult át. A szervezet egyik tagintézményének a Képzőművészeti Főiskola
Levéltárának a repertóriumát az év folyamán ugyancsak munkatársaink készítették el.
Ennek megjelenése szintén 1997-re várható. A szövetség korábbi munkái is folytatódtak
a Kertészeti Egyetem, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, a Magyar
Képzőművészeti Főiskolán, illetve a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen.

A levéltár több alkalommal vált az egyetemi oktatás színhelyévé, elsősorban a
történelem segédtudományai tárgykörében.

Részt vettünk az ELTE Egyetemi Könyvtárában megnyitott, s a magyar
felsőoktatás történetét 1848 és 1948 között bemutató kiállítás rendezésében is, melyhez
természetesen iratainkat is kölcsönöztük. A bécsi Collegium Hungaricum szintén
kölcsönzött muzeális gyűjteményünkből relikviákat kiállításához.

Melléklet a külföldi kutatókról

1 eset: Herbert ArIt osztrák: a német nyelv oktatása a budapesti egyetemen 1848-1918.
2 eset: Mandrut Stelian Román Történettudományi Intézet: erdélyi hallgatók 1917/18-ig
1 eset: Sigmerian Comel Román Tudományos Akadémia Marosvásárhely: erdélyi román
diákok 1867-1919
3 eset: Peykovszka Penka: Bolgár diákok Magyarországon 1918-1945
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Az Egyetemi Múzeum 1996. évi tevékenysége

Az 1996-os évben több fontos feladattal kellett megbirkóznia a szerveződő
muzeális gyűjteménynek.
Folytatódott az állomány leltározása a pecsétgyűjtemény feldolgozásával.

Állagmegóvás szempontjából nagy előrelépés volt az erősen rongálódott, piszkos
textilanyag megfelelő elhelyezése, tisztíttatása, két öltözet restaurálása. Az Egyetemi
Könyvtárban dolgozó papírrestaurátor néhány dokumentumot, metszetet hozott rendbe.
Új szerzeményünket, a még a nagyszombati időszakból származó szertárszekrényt - mely
eléggé rossz állapotban volt - szerkezeti leg helyreállíttatuk (hiányzó részek pótlása),
kifestettük.

Ez évben is gyarapodott a gyűjteményi állomány fotókkal, kisnyomtatványokkal,
valamint az előbb említett szertárszekrénnyel, mely korábban az Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum állományába tartozott, s melyet Veszprémből szállíttatunk fel.

Az 1995-ös kiállítótér és kiállítási bútorzat is megnövekedett, kiegészült. A
kiállítótérhez kapcsoltuk az EK eredeti bútorzatú raktárhelységét (muzeális jellegű
könyvállványzat); 4 új tablót, 2 üvegezett szekrényt, valamint a könyvespolcok

beüvegezésével további 5 új vitrint állítottunk be a két helyiségbe.

1996-ban az ELTE Egyetemi Könyvtára és Levéltára csatlakozva az "1000 éves a

magyarországi iskola" rendezvénysorozathoz - rendezte meg a magyar felsőoktatás

1848-1948 közötti időszakát bemutató kiállítástNMLKJIHGFEDCBA" A m o d e r n m a g y a r fe l s ő o k t a t á s

k e zd e t e i ' címmel. A kiállítás szervesen kapcsolódik az ugyanekkor a Petőfi Irodalmi

Múzeumban megnyílt, a magyar közoktatás 1848-1948 közötti fejlődését bemutató nagy

országos kiállításhoz. Mindkét rendezvényt Magyar Bálint, művelődési és közoktatási
miniszter nyitotta meg.

A kiállítás 1996. augusztus 3O. és 1997. március 1. között tart nyitva, hétfőtől
péntekig 9-16 óráig. A kiállítást év végéig több mint 600 fő kereste fel, fóként
középiskolások, és az egyetem hivatalos vendégei. (Az egyetem hallgatói és oktatói,
vendégei és más látogatók mellett különösen fontosnak tartottuk a középiskolások
meghívását. Ezért szinte az összes budapesti középiskolával felvettük a kapcsolatot, a
csoportok számára pedig külön - ingyenes tárlatvezetést tartottunk.)

A kiállítás végigkíséri a felsőoktatás e száz évét, foglalkozik a régi és új
intézmények létrehozásával, átalakulásával, működésével; bemutatja többek között a

kiemelkedő oktatók munkásságát, felfedezéseit. Olyan tárgyakat, dokumentumokat
válogattunk össze az ELTE és közel 40 más intézménye egyetemek, fóiskolák,
múzeumok, levéltárak, könyvtárak) anyagából, melyek nagy része most először kerül a
nagyközönség elé. Az itt látható ELTE-s anyag adja majd a 1997-ben tervezett állandó
kiállítás bázisát is.

A kiállítás kiadásait nagyrészt két pályázatból (a Honfoglalás 1100. évfordulója
Emlékbizottságtói a Nemzeti Kulturális Alapon, és az Iskolatörténeti Emlékbizottságon
keresztül) finanszíroztuk .(300 000KJIHGFEDCBA+ 400 000 Ft, összesen 700000 Ft)

Budapest, 1997. május
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Az Egyetemi Könyvtár munkatársai 1995-1996
1.sz.melléklet

Badacsonyi Jánosné
Bakos József
Balatonné Baranyi Judit
Balogh Imre
Balogh Lászlo
Balogh Lászlóné
Barabás József
Baranyai István
Bene Sándorné
dr. Barsi János
Bikfalvi Géza
Blatniczky Gábor
Boross Kála
Böde Józsefné
Csanda Mária
Csébi Józsefné
Csordás Imréné
Diószeghy Győzőné
Domaföldiné Fábián Erzsébet
dr. Egri Pálné
Eigner Mihály
Fabó Edit
Farkas Gábor
Ferencz lmréné
Franyó Borbála
Frey Gyula
Frey Gyuláné
Gróczné Somlai Edit
György Judit
Györi András
Györi Pál
Hegedős Mihályné
Heilauf Zsuzsanna
Hoffmann Erika
Horváth Edit
Horváth Éva
dr. Izsépy Edit
Jakab Judit
Jaksa József
Jankovics Ernő
Jákliné Fodor Adrienne
Jávor Béláné
Jelinek Istvánné
Kabai György
Kabai Györgyné
Kelemen Péter
Kerékgyártó Júlia

könyvtáros, Közönségszolg. Oszt.
könyvtáros Közönségszolg. Oszt
osztályvezető helyettes Közönségszolg. O.
könyvtáros, Közönségszolg. Oszt.
könyvkötő, csoportvezető
könyvkötő

informatikus, Közönségszolg. Oszt.
portás
könyvtáros, Kézirat- és Ritkaságtár
könyvtáros, Feldolgzó Oszt.
könyvtárosassz., Közönségszolg. Oszt.
könyvkötő,gondnok
könyvtáros, Kézirat - és Ritkaságtár
könyvtáros, inf., Közönségszolg. Oszt.
könyvtáros, Feldolgozó Oszt.
raktáros, Közönségszolg. Oszt.
ruhatáros, Gazdasági Csoport
nyugdíjas, részfoglalk. Feldolgozó Oszt.
titkárnő, Igazgatóság
osztályvezető, Gazdasági Osztály
portás, Gazdasági Csoport
könyvtáros, Feldolgozó Oszt.
könyvtáros, Közönségszolg. Oszt.
könyvtári segédmunkatárs. Szerzeményi O.
könyvtári segédmunkatárs. Feldolgozó O.
segédkönyvtáros, Szerzeményi Oszt.
segédkönyvtáros, Közönségszolg. Oszt.
könyvtáros, inf., Feldolgozó Oszt.
könyvtáros, Szerzeményi Osztály
gondnok, Gazdasági Osztály
könyvkötő

könyvtáros, Hálózati Csop.vez.
muzeológus, Igazgatóság
könyvtáros, Közönségszolg. Oszt.
könyvtáros, inf. Informatikai Csoport
könyvtáros, Feldolgozó Oszt.
nyugdíjas részfogI.
oszt. yez. h. tudományos titkár, Igazgatóság
segédkönyvtáros, Szerzeményi Oszt.
raktáros, Közönségszolg. Oszt.
könyvtáros, Kézirat- és Ritkaságtár
titkárnő, Igazgatóság
segédkönyvtáros, Feldolgozó Oszt.
raktári csop.vez. Közönségszolg. Oszt.
pénztáros, Gazdasági osztály
raktáros, Közönségszolg. Oszt.
osztályvezető, Szerzeményi Oszt.

1990-1996. nyugdij
1995-
1970-
1982-
1982-
1991-
1995-1996
1991-
1984-
1993-1996
1989-1996
1993-
1981- GYES
1992
1989-
1986-1996
1980-
1996
1995-1996
1977-1996
1985-1996, elhunyt
1987-
1991-
1987-1995
1991-
1970-1996, nyugdij
1978-
1994-
1994-1996
1985-1996
1985-
1991-1995
1995-
1995-
1988-1995
1985-
1945-1995. elhunyt
1987-
1991-
1995-
1971-
1995-
1989-1995
1964-
1975-1996 nyugdíj
1995-1996
1973-
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Keve Orsolya
Királyné Zombor Teréz
dr. Knapp Éva
dr. Klimes-Szrnik Katalin
Kortsmáros Zoltánné
Kosztor Sándor
dr. Kulcsár Péter
Kulcsárné Mónus Mária
Lávinger Mihály
Littvayné Veress Zita
Markaly László
Marót Miklós
Medve Zoltán
Merczel Mónika
Metzner Györgyné
Mohácsiné Magyar Erzsébet
Molnár Andrea
Molnár József
Moór Lajosné
Mózner Anna
Muth Ágota
Nagy József
Nagy László
Novák Tamásné
Oravecz Imre
Oravecz Imréné
Orbókné Jagiello Anna
Ordasi Istvánné
Pálfi Éva
Papp Valéria
Petrovics Mária
Péterffy Tamás
Raffay Zsuzsanna
Réthy Ákosné
Sántha Teréz
Sándor Antal
Sárkány Éva
Scheibert Antal
Schmidt Tamás
Seregi Ágnes
Sulyok László
Szalaváry Miklós
Székely Mária
Szilágyi István
Szilágyi László
Szilvásy Judit
Szivák Andrásné
Szlabey Györgyi
dr. Szögi László
Takács Emma
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könyvtári segédmunkatárs, Feldolgozó O.
segédkönyvtáros, Közönségszolg. Oszt.
osztályvezető, Kézirat- és Ritkaságtár
könyvtáros, Közönségszolg. Oszt.
pénzügyi előadó, Gazdasági Oszt.
portás, Gazdasági Oszt.
főigazgatóh., tanácsadó
osztályvezető, Szerzeményi Oszt.
raktáros, Közönségszolg. Oszt.
könyvtáros, Feldolgozó Oszt.
fűtő, Gazdasági Oszt.
főigazgatóh. tanácsadó
könyvtáros, Közönségszolg. Oszt.
könyvtáros
könyvtáros, Feldolgozó Osztá.
könyvkötő
könyvtáros
portás, Gazdasági oszt.
segédkönyvtáros, titkárnő, Igazgatóság
könyvtáros, Szerzeményi Oszt.
könyvtáros, Feldolgozó Oszt.
portás, Gazdasági Oszt.
raktáros, Közönségszol. Oszt.
nyugdij részfogl.
portás, Gazdasági Oszt.
munkaügyi előadó, Gazdasági Oszt.
könyvtáros, Feldolgozó Oszt.
takarító, Gazdasági Oszt.
könyvtáros, inf. Inform. csoport
nyugdíjas részfogl., Feldolgozó Oszt.
főigazgatóhelyettes,
könyvtárosassz., Közönségszolg. Oszt.
osztályvezető h. Feldolgozó Oszt.
könyvtáros, Feldogozó Oszt.
segédkönyvtáros, Kézirat- és Ritkaságtár
inf. tanácsadó
nyugdíjas részfogl.
raktáros, Közönségszolg. Oszt.
raktáros, Közönségszolg. Oszt.
könyvtáros, Szerzeményi Oszt.
könyvtáros, Közönségszolg. Oszt.
restaurátor, könyvkötő
könyvtáros, Feldolgozó Oszt.
nyugdíjas részfoglalk.
raktáros, Közönségszolg. Oszt.
informatikus, Informatikai Csop.
könyvtáros, Közönségszolg.
nyugdíjas, részfoglalk.
főigazgató
könyvtáros, Közönségszolg. Oszt.

1994-
1991-1996
1979
1987-
1984-
1996-
1973-1995
1971-1996 nyugdíj
1986-1995
1994-1996
1988-
1969-1996 nyugdíj
1986-
1992- GYES
1991-1995
1978-
1996-1996
1995-
1982-1996
1989-
1994-
1985-
1995-
1986-1995
1993-
1979-
1992-
1992-1996
1977-
1971-1995
1984-
1971-
1975-
1983-1995 nyugdíj
1993-1995 nyugdíj
1995-
195 -1995
1996-
1995-
1992-1995 nyugdíj
1979-1995 nyugdíj
1983-
1995-1996
1953-
1993-
1995-
1995-
1959-1995
1995-
1991-



Takács Sándor
Takács Sándorné
Thész Gyula
Toldi Miklós
Torbágyi Tiborné
dr. Tóthpál Józsefné
Tudós Takács Ernő
Tudós- Takács Karolina
Vajda Zsuzsanna
Varga Klára
Vastag Istvánné
Végh János
Végh Jánosné
Vizer Ferenc
Vizer Ferencné
Vörös Balázsné
Zivi Józsefné
Zsigmondné Solti Edit
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raktáros, Közönségszolg. Oszt.
ruhatáros, Gazdasági Oszt.
raktáros, Közönségszol. Oszt.
kézbesítő, Igazgatóság
osztályvezető, Közönségszolg. Oszt.
osztályvezető, Feldolgozó Oszt.
helyettesítő raktáros, Közönségszolg. Oszt.
könyvtárosassz. Közönségszolg. Oszt.
könyvtáros, Feldogozó oszt.
informatikus, Informatikai Csoport
könyvtáros, Szerzeményi Oszt.
raktáros, Közönségszolg. Oszt.
raktáros, Közönségszolg. Oszt.
nyomdász, Kötészet
raktáros, fénymásoló Közönségszolg.Oszt.
könyvtáros, oszt. vez.h. Szerzeményi Oszt.
könyvtáros, csoportvezető, Feldolgozó O.
könyvtáros, Közönségszolg. Oszt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az Egyetemi Levéltár munkatársai 1995-1996

Holyevácz László
Horváth Akos
Ignácz Józsefné
Kiss József Mihály
Kissné Bognár Krisztina
dr. Szögi László
Varga Júlia

raktáros,
levéltáros
adminisztrátor, levéltári könyvtárosassz.
főlevéltáros, igazgatóhelyettes
levéltáros
igazgató
levéltáros

1982-1995 nyugdíj
1983-1995
1992-1995
1995-
1968-
1994-
1996-
1993-
1984- GYES
1995-
1996-
1989-1995
1985-1995
1986-1996 nyugdíj
1990-1996 nyugdíj
1992-
1974-
1988-1995

1994-1995
1993-1996
1995-
1986-
1990-
1984-
1996-
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2.sz. mellékletNMLKJIHGFEDCBA
A .I G y a r a p o d á s , t ö r l é s

Dokumentum

7.827.327

1995.dec.
31

1996.évi 1996. évi
gyarap, törlés

3.414 ' 116
1.294zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA----

175+9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA----

20 ----

Állomány
1996.dec.

31.

63.672

Azévi
gyarapodás

összege
Kőnvv 1 .0 9 8 .4 6 3 ·L '

Periodika 1\4', t1-f ;;04.715 .20~0~ 12.747.751
3.629.300

Egyéb:mikrolap/fiIm CD, k - ; . .g;:.C 1 9

kazetta I . 7KJIHGFEDCBA
· t· ~ . r r -&..PD

S 1 9

. c L 2 7

CD1.l85.200
többi

3.614.811
1.371.488 29.004.389zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~.glt ~~ (~.S~D

ldm

"~ t(Go
~ 3 .5 2 2 0

C I G y a r a p o d á s mád]a

Periodika Kézirat Egyéb Azévi
Könyv gyarapodás

értéke
Vétel 722 546 --- 7 21.065.182

Csere 233 229 --- II 4.485.533

Kötelcs 2.062 437 --- 1 2.190.452
Ajándék 375 91 175 1.248.122

EL TE kiadvány cse- aj 6
rére (közvetlenül) kt 16 Aj. 1 ---- --- 15.100

D) Gyarapodás szakek szerint

Szakcsoport könyv periodika egyéb % Összes
db % db % db %

tudomány áll. 180 5.27 164 12,67 344 7,30

1. filozófia. pszich. 354 10.36 142 10,97 496 10,53

2. vallas 340 9.95 115 8,88 455 9,66

3. társ. tud, 588 17.22 284 21,94 872 18,52

5. term. tud. 54 1.58 87 6,72 141 2,99

6. aik. tud. 25 0,73 66 5,1 91 1,93

7. művészetek 196 5.74 30 2,31 226 4,8

8. Nvelv- és irod. tud. 933 27.32 171 13,21 1104 23,44

9. Földr. régészet. 744 21.79 235 18,16 979 20,79
történettudomány

3414 99,96 1294 99,96 4708 99,96
Ö s s z c sc n:
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E) .-\ nemzetközi csere adatai:

1. Cserekapcsolatok száma:

állam intézmény

külföldizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA33 125

magyar --zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlSKJIHGFEDCBA

Ö s sze sen: 33zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA140

2. Csereforgalom:

kiadvány: küldött kapott értéke

köny\" 315 408 784.289

periodika 506 643 981.946

egyéb: --- --- ---

ö s sze s c n: 821 1.269 1.966.335

F) Tanszékek számára:

rendelés sz. beérkezett reklamálás a rendelés étéke

könvv 1263 969 116 cea. 3.800.000

folyóirat (féleség)

G) .-\ gyarapodás értéke:

vétel 21.065.182

becsérték - 7.939.207

Ö s s z c s c II: 29.00-'.389
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Feldolgozás, katalógusépítés adatai

A) Bibliográfiai leírás, szakozás

bibligráfiai leírás osztályozás

modern könyv (géppel) 1.070 811

Dynix 3.972 2.419

modern könyv régi felvé-
tellel 864

rekatalógizálas 53

kézirattari 835

régi könyvt Antikva prog- 317

ram is)

retrospektív 43

(O-nak S-nek)

periodika 57KJIHGFEDCBA
(új cím)

periodika 1.515

(hozzáírás)

periodika rekat: 10

cím

periodika retrospektív ---
(O - S)

tanszéki könvvek 1.117

jegyzet 14

Ö s sze sen: 8.869 330
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ll) KatalóguszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcérlulák, építés, besorolás

szolgálati nagykatalógus
régi 2.-+72

szolgálati nagykatalógus

új -+.397

P katalógnsok 1.782zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ABC régi -+.917

ABC új 3.748

szakkatalógusole 8.954

kézirattan katalógnsok 338

tanszékek számára 2.714

központi tanszéki kal 10.8-+6

Sk. olvasótermek 3.279

Ö s sze sen: "3.-U7
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3.sz.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmelléklet

Feldolgozás, katalógusépítés adatai

A) Bibliográfiai leírás, szakozás

bibligráfiai leírás osztályozás

modern könyv (géppel) 1.070 811

Dvnix 3.972 2.419

modern könyv régi felvé-
tellel 864

rekatalógizálás 53

kézirattari 835

régi könyvrAntikva prog- 317

ram is)

retrospektív 43

(O-nak S-nek)

periodika 57

(új cím)

periodika 1.515

(hozzáírás)

periodika rekat: 10

cím

periodika retrospektív ---
(O - S)

tanszéki könvvek 1.117

jegyzet 14KJIHGFEDCBA

Ö s sze sen: 8.869 330
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B) Katalógus cédulák, építés, besorolás

szolgálati nagykatalógus
régi 2.472

szolgálati nagykatalógus
új 4.397

P katalógnsok 1.782zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ABC régi 4.917

ABC új 3.7-+8

szakkatalóausok 8.954

kézirattari katalógnsok 338

tanszékek számára 2.714

központi tanszéki kal. Ill.846

Sk. olvasótermek 3.279

Ö s sze sen:NMLKJIHGFEDCBA 4 3 A 4 7

Kőnyvíorgalmi adatole

a) kölcsőnzés

Összesen: kötet/nan

Kölcsönzöu dokumentumok 59.028 267

Könvvtárközi kölcsönzés 879 4

Hclvbcn használt dokument. 105.582 463/228 napnál!

Xerox másolat (hivatali nélk.) 31.883 140KJIHGFEDCBA

Ö s sze sen: 197.372 866/228zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnapnál

Könyvtárközi kölcsöuzés adatai.

eredetiben papír másolatban mikrofilmen összesen

érkezett kérés 1.194 128 1 1.313

küldött 67! 128 1 800

saját kérésünk 85 20 105

kapotl 59 20 79
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Előbbiből külföldi rendelés

érkezett kérés 15

küldött 13

31 46

közvetlenül közvetítéssel összesen

28 41

ka ott 2 48 50

Kiállításra kölcsönkért dokumentumok

6 26

kérés száma kölcsönzött dokumentum

b) Helyben használt dokumentumok

olvasó termi különgyűj- összes helyben
saját szabad +kérés raktári teménvi használt

Nagyolvasó 26.377 55.536 1.749

Folvóiratolvasó 2.054 7.231 556

Kutatóterem/szak- 5.081 3.699 1.575

olvasó

Tájékoztató 1.140 684

Összesen: 26.377 62.671 13.819 2.815 105.582

c) Xerox másolás

oldal

hivatali 45 13.200

ELTE-s 21.853

EKJIHGFEDCBAvéb lO.030

Ö s sze sen: 45.083

d) Tájékoztatás levélben

kérés száma db dokumen-
tumrói

Tájékoztató 20 35

Kézirattár 57 189
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4. sz.melléklet
A közönségszogálat 1996. évi forgalma

Beíratkozott

Egyéb (benne
Beiratkozott ELTE tanár Kutató ELTE diák más egyetemek Összesen

kutató. dolg. hallgatói is)

Kölcsönzés 537zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA---- 3.742 1.735 6.014

Olvasóterem 10 --- 1.133 1.022 2.165

Kutatótereml
SzakolvasóKJIHGFEDCBAII 39 32 13 95

Összesen: 558 39 4.907 2.770 8.274

Könvvtárlátozatás
. '"

fő Nyitvatart.nap főlnap

Kölcsönzők 33.130 210 149

Olvasóterem 27.608 267 104

Kutató/szakolvasó 2.407 228 II

Tájékoztató 5.016 228 22

Folvóiratolvasó 4.745 228 21

Összesen: 12.906 320/nap


