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1. A Könyvtár alapfunkciói:

a. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem oktató, n~veló és kutat6-
munkájának kön;yvtári eszközökkel való támogatása, az oktatók
és hallgatók irodalommal és irodalmi tájéko3tatással történó
ellátása, szakbibliográfiák készitése é a a könyvtár fela~ata-
iva! kapc soLat os kut at ömunka,

b , A Könyvtár általános gyüjtőkörü országos jellegü tudományoJs
könyvtár! gyüjtőtevékGnységét az egyetemi könyvtári hálózat-
tal együttesen látjB el.

c. A Könyvt~ országos j~llegütudományos szaY..könyvtárként lnükö-

dik a filozófiai tudományok és a középkori egyetemes t~rténet
területén,. .

d,. A Könyvtár tUdományági szakkönyvtári szinten "látja el 9Yüjtó-
tevékenységét az ateizmus, antiklerikalizmus~ vallás- a.s e~y-
háztörténet, valamint - ezirányu személyi igenyei kielégitesé-
ig - az ujkori egyetemes történet területén.

2. Ezeknek az alapfunkcióknak a megfelelő ellátása érdekében a Könyv-
t~rnak a tervidós~akban kurrens munkája mellett az al'ábbi jelen-
tosebb feladatokat kell megoldania:

;

A,. A Könyvtár uj szervezeti- és ügyrendi szabályzatának elkészi-
tése.A (Az elmult évről áthuzódó feladat.) . .'

• B.•. A hálózat részére készült szervezeti szabálY21at végrehajtási
utasitásának elkészitése és a "Konyvtárhá16zati füzeteJcf' 3,.
számában való megjelentetése. (Az elmult évró~ áthuz6dó tela-
dat.)

;

C • .Az átfutási idő megröviditése a fcldolgo~ásba!l;.
t

D. Az Fa (filozófia) szak állományrevizi6jának lebonyolitása,
valamint a Ge (földrajZ, néprajz) szak helyrajzi katalógusá-
nak mc9szűrkosztése és ugyanezen szak ~aktári helyzetének. a
fe1mé.re13e,~

E,_ .Az o~vasótermi kézikönyvtár állományreviziójának. be:fejezé.se
és felujitásánakmegt0rvezése. CA rnu~t évről folytatód6 fela-
dat .•),

.....

:r!~Az cgyütemi. hal19at6ság részére könyvtári tájékoz-tató e16a-
dásokmegszGrvezas~.
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G. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"könyvtörténet és tudománytörténettl témakörének vi:osgá~a-
ta S El nyert' eredmények felhasználása a H., pontban. ~eirt·
foladatokhoz •.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H,. A ItBibliográfiák az ogyetemi oktatás számára" c. r..i.adványunk
erőteljes fojlesztése, az oktatási. cé~ok' öss~okap'csolása a
tudománytörtén(:)t' fojlesztésénok céljával,.. __

I" .A Felsőoktatási Szakirodalmi Tájékoztató társndalomturlományi
sorozatának. összcállitásD a Marx Károly l(özl?azdaságtudományi .
E~Jütcm/Könyvtárával 3S az Országos Pedagóg~i Könyvtárra~
közö~en '

te

J. Az 196O-1964-ig Magyarorszá§on megje~ont ateista irodait')ftI:
bibliogrúfiáj ának összeálli "ása é s sajtó alá r cndeaéae .• Al
bibliográfia 8 j~nai ogyotem ll,Atheistisehc ForschurtgenM Q; •.
kiadv ány6bon, fog megjelenni .• (1964-bon elkezdett munka,.)

, .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i

1\; • .A nemzetközi ateista-v alláskri tika1.. foly6irateikkbibliOgrá-
'fi3 1962 és 1963 évi anyagának összegyüjté;se és sajtó alá
rendezés~. . .A

L,. A filozófi8i és Dtcista dokumentáo:ló teré14, fokozettabb és
szorvezottebb együtttnüködé.s kiépi té se a hazai éa . .külfö~di
rokon intézményokkel. .

M,. A racionáliE' állományosökkenté,s elmé:leti é s gyakor~at1 prob-
lémáinak vizsgálata~ s az eredmények folyt~tólago,s publiká-
lása és rnegvitotása •.

N!_ Az u~ raktári férőhely és uj munkahe Lyek szo:t'r;ését szolgáló
be Lső épi tkczások terv.'doltumcntációj ának elkészi tio'iÓs*,. (A?mu.l.v
óvről folytctód6 fclc:dn't:.),

~. t,

0,. A mikrofilm:laboratórium élőhivó berendezáséftQk boszerzése é::l
rfiZo!:lQ;. tetésán01c ne gi.i1di tása.

P. Uj tehel'- és személylift épi té:se. (A rnul.t é.vról ái:huzód6
feladat.) ..

.'
I

Q. A folyóira~tári pinceraktár fainedveseQ.ésének megszUnto'tése:.
CA mult évrő~ át1,luzódó feladat:.) ,
..

H •. Sokszorositó üz crnünk részére uj sokszorositógép bGs~erzése .•
(J\ mult évről áthuzó dó fGladélt .•)

/
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AlaJ;lfeladDtok: irányi tÚ;f3,szervozés! ellonőrzést adrn1nisztráei6 .
Szemé.lyi. létszám.~2.5 !ő: dr .Mútrai lJászló, a könyvtár igazgatóan,

. okadérílikus,dr.SziI{szay Dénes tud.munka-
társ, Eeze~i Béláné fókönyvtáros (féL-
munkaidőbon)._

A vez€tés, i-gpzgatás mWlkájában a l0G!()ntttsabb feladat<Jk: a könyv-
tári "munká tartalmi szinvonalának emeJ.és"cl Ei munkafegyclezm biz"tosi-
tása, á munkai~ő jó kihasználásának ellenorzáse ez osztály és cse-
portvezetók bevonásávnli a'könyvtár uj szervczet1- és ügyrendi sza-
bályzatának az elké szit.ese,•

.A~ezetás feladat.a mindezek mellett az al~bbi mindennapos munkák
el.Látása:a könyvtár személy.zet1~ tUd<Jmányos, ügyviteli és gazda-
sági irányi tás3; a szcrzeményezes:i, tudemányos és bibliográf:fi..ai "
munkn közvetlen'feliigyeleto; '0 könyvtár képYiselcte {Rektori Tanáes,
Egyetemi Tanács, Müvelódósiigyi. Min1-sztérium, országos Könyvtári és I

Dokumentációs Tanáos stb;.); a könyvtár kiadyányainalt felül.vi2ísgálata.

A4minisztrativ feladatok: Kurrensmurucák: bel- é5 külfö~d~ ~evele-
zás, munka-és inspokcióbeosztás 6s annak. ellenórzése~ titkári- szol-
gálat; az éves beszámolójelentések 6s tervek összesitoso; o kBnyv-
tári- statisztika folY8mnto,s -vezctáse; El szabadságolás1 te~v elk~
szitésci, késedelmes'kölcsönzóink végrehajtási ügyeinek in-eézéael

.osztályertckezletek, termelési értekezletele elókész:Ltése, tapaszta-
latClsere ügyek, ki.Ufö~di látogatók kalauzolása, bizalmas ügyek, 1-
rattárkezelés.

Részvétel más osztályok mun1r..ájában: szovjet réfer(;ne.1a; j0«si é s ...
közgazdasági müvek sZ8kozáse t~ tervávben kb,. 2:+.napi teljesitmé~-
nye~) t a cirillbetüs könyvek nyelvi szempon·cb61való cinrfclvételiL ..
revizl.ója; a nemzetközi kiadványose!'é.vc~ kapcsolatos l..:üli,öl.d1-leve-
lezásegy része; szakmai forditáso~.

&~ZDASÁGICSOPO~~~

Alapfeladat: Helyos'és tervszerü gazdálkodáss~l biztositani a könyv-
tQri munka anyagi 68 szervezeti. fclté:teleit. A beruhá;o.·
zási és költségvetési terv elkészité-sc és végrehajtá-,
sa,. A költsGgvetési hite~e~ kiad4sok., bevétele~ költ-
s6ge~ kÖ4YVG~ése~az áll<?-·".es..f~gyóeszk(fz~k nyi~vánP-
tartasánnk vezct~H~e, o külonbozo anyagok es nyomtat-
ványok beszorzése, nyilvántartása, az állóeszkÖ'zök-és
tartozékaik állngána~ megóvása, azok folyomatos karban-
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tartása és felujitása, a ga~dálkodás eredményeit ösz-
szefoglaló jelentések elkészitése, házipénztári és
gondnoki teendők ellátása •

.személyi létszám: 9 f'ő , Ylinlr..].erGyula gazdasági iga~gató 1., Ventura
Eduárd f6elóadó, gondnak Zagr6czky Zsoltné adminisztra •.
tiv ügyintéző, lifagyDomokosfütó és éptUetgépész,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANagy
Domokosnételefonkezelő, Gauland Jakabné, Turóczl. Im-
réné és Zsild.a Gézáné talcaritqnők é s e{f;Ysegédfütó.
Ezenkivül dr .Keresztényi József tud. fómunkatárs, a
szerzeményi osztály dolgozója a költségvetés, beruhá-
zási ter"Q'és negyedéves jelentésekmunkálataJ.ban é-
von+c kb , 80 óra munkad dőve L, .:

~. Az uj raktári férőhcly és uj. munkahelyek szcrzé~ét szolgáló bel-
ső épitkozések tervdokumcntációján.ak elkészitése .• (A mul~ évről
folytatódó feladat.) .

2. A mikrofilmlaboratórium előhivó berendezésének bcszorzé;se és ü-
zemeltetésének moginditása. .

3.• Uj teher- éa szomélylift ép~té SO.. (A mult évről áthuzódó feladat .•),

5,. soksz~ro~i ts üzer~ünkrészéró uj· sOlwzorositósép b~szerzéso.~ (A
mult evrol a-Ghuzódófeladat.). .

6,. A gazdálkodási év során 1'okoz\!ttabb gondot kell ford1tani a ta-
karékoEsáo/'.a, a tcrvszerüségrc, a h1i;ol.ekr~ndeltetésszcrü fel-
használásara,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa pénzügyi fegyeLem betartására és a · társadalmi tu-
lajdon védolméro.•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4: .AA folyóirattári pinceraktár falncdvesedésénck mcgszÜ1ltetése.. (A
mult .évről folytatódó feladat,.) .

(

•
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Összlétszám:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII fó; dr~ Tóth András osztályvezető, vsrga Irén·osz •.•.
tályvozetőh(;!.yettes Bokor {János raktáros, Déri;
Miklósné, tud,. munl:atárs, dr. Dümnlarth DOZ~ó tud.
f'őmunkat ár s , dr. Kcrüsz"tiényi József -tud. fámun-'
lmtárs, Kováó:s János raktáros, Nagy !stvánné.
könyvtáros I. Sárkány Éva fÓKönyv"táros, ssabÓ-
Froreich Antal fÓkonyvt,íros, S!:1r~!liIl!ll"éné fő-
l .. t 'ronyv -éU'OS,.

SZER ZEVmNYI OSZT.ÁLY .•

Áz osztály ,.::1sősorbon 8Z Egyetemi Könyvtár állománygyar8pi tás! mun-, .
káját végzi; munl~~:;idcjónckcgyharrnadá't egyetemi hálózati, ill .• össz-
tudományegyetomi füludntok ellátására forditja.

, ;

1.••.)~b:.z..P.•~llti_~0f:1~i~~~~e.t.:.

A) Az osztály olapfclodatn 8 Könyvtár állományának az érvény~s
güjtóköri Dlapelvok szerinti ~Tarapi tusa, 21 beér~~ett anya~ állo ..•
mánybavételc. Az 1965. év kezdetétől 8 Könyvtár a gCl."manisztJ..ka,
szlavisztiko és anglisztiké1 onyagát osupánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoz egyetemi cktatús szük-
ségleteinek megf'oLo.Lő szinton gyUjti.

a) A..!öl1;y'Vtár gyal'api tásúra (Ll végleges jÓÍ/áhagy~5tól még fűggóGn)
<001;" ••••••••••••• ,.. ......-.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil'

tIl rendelkezésre. A dovizakötQloe anyag bcszerzé.~ér~ az Országos:
Tervhivatű~, ,

220-.000 dit•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• " '11=_ • •• .•• ,. .•

(

keretet állapitott meg ami keroken 594.000 Ft-nak felel meg. Igy
nagy ar , szovjot 6s népi demokratikus anyag beszerzésére 421,.000.- Ft
áll rendollwz.3sre. ,
.A dCTizalcötGlGS könyv- é s :f'olyói:r'c)'ianyag éverrtc kb • .5-6°, o-os ár-
emelkedóse mellett azono s szinti:;n tarto~t dev1~akc!oet nem elé.gséges
e fógyüjtóköri anyag racgf eLeLő szintü bGszerzásére.~ Ezen a ~é::ten e- .
rós válogatásra von szükség. Forint-kcrotfuü{ c mult évhez vis~onyit~
va lényegesen csolrJ.wnt, ami természetesen kihet a nem-de'11zás anyag
és CI ;r-it;kasQg-és kézirattár fejlcsztésánok veLumonéz-e,

b) A kötelesp.6ld~ vok vúlogcitás8 h(d;entc történik az Orszt1gos.
szé~hGnyí :KCfnyy- L\rDan:-r~·köt(;lospéid6.nyon felüli példányszrunok vá-
sár~ását forintkere-'GfuL1c szabjo meg.
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c) .A nemzetközi kiad"V~csere anyagát részben as országos szé-
chényf, KÖ1ÍYV:Cárba.ú-1~e·Gen"tieiJofféiiö válo9atás utján (els6sorban aaov-
jet és népi demokratikus kiadványok), reszbén az egyetemi és könyv-
tári kiadványok 200 példányának közvetlen cseréje utján szerezzük
meg• .Azév f oLyamán megtörténik a csereka:J?csolat fe~vétele mindazok-
kal az intézményekkel, akik mult évi,felke~ő levelUnlo.'e po~iti.vzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAYá-
laszt adtak.

J3) Tervszámok.rCI....... •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAolA
I

l~Le.ltározás a helyszámos naplókban.
2 Lelt·ározc:-:.:;langyar apodás
~ Állománycsökkené.s '
4 Külföldi rendelések

a) könyv ~rendelőlap)
b) period~kum (rendelőlap)

5)Érkező periodikrun (drb)
6)Nemz-etközi kiadv ánye sero

a) kiküldött (drb)
b) érkező (drb) -

7)Szerelés és szállitás (drb)

, ~4.o00
. 700
400,

1~700
l' 200'..

22,.000,
2~500
21'500.- ,

14.000
, ' f

A szám18visszavczctési munkálatok sor~ az 1965. évi ~eAs
a korábbi évek bonyoLu.Lt visszamaradt tételei kerüln'ek sorra. Emei•.. f

lett folyamata.san végezzük a l\cmzetköz1 kiadványosere anyag árazását,.

,
,Ir· . Hálózati központi murika •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA•...• ...• ....• ..••.• - ~-- ..• .....••...• ....

A) .AKönyYtár az EgyGtem könyvtári hálózatának központja. II szer-
z.emányi osztály e téren a külföldi folyóiratok és devizakCftc.1.0s
könyvek. központi bGszcrzésát és szétosztásáti'a.devizakeret ellen-
őrzését és a módszertani, ellenőrzést látja 0. ..

a) A devizakeret ellonőrzése, a könyv- és :f'olyóiratanyag ren-
delé.so változatlanul a Karköz1 KönyYtári Bizo.ttság jóváhagyásáva~
történik • .A devd.aás anyag áremelkedáse l~ö'yetkeztében - változatl.aB
folyóiratmcnllyisé.g rondolésG( mellett -' nehé.aségek várhatók a könyv-
anyag r-ondc.Léaénck tcriUotén .•

b) .AKönyvtár hálózati rc:fcrcnsc ut~áq. könyvtári szakmai szem-
pontból ellenőr zí

i
· I;anácsadással~ saakmaí, :iltasi tásokkal előmozdit-

ja a könyvtári há ózat müködését,. A hálózat müköd~séról. év erríre egy-
szer összefoglaló jolentési; készit .• - Az év folyamán ellátj;a a mult
év 'Végén tett összefoglaló javaslatbó~ reá hárul.ó fúladatoka1t s e1-
késziti a könyvtári hálózat szcrvézet:l szabályzatának (a mul..t évró~
elmaradt) végrehajtási utasi tását.,. '

c) II Könyvtár év errto ügysz~r ÖSSzi::l:ogla16~e10nté'st készit a
könyvtári hálózat nemzotközi 'oseretcvé,kenységérol;.
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d) Szükség szeri..'1t a hálózat könyvtáros::li részéro szakmai. meg-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GS zélést tart,.

:s) Az egye'terni könyvtári ,hálózat állományának gJtarn:p:ltására az
- gyetem költségvetésében (a j6váhagyástó1 még :függően)

, > , ( -

(

}fb.,!. .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1, 3o.Q, oqQ t:: FltA
Ilf , ~ , ,

áll rendelkezé-.sref.arnibő~ •••• 1,040.000.-Ft-ot kijt le a hálózat ré-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
szére engedélyezo~t

devizakeret (3.53./0000 dft költségvctés1-, 7..000 dit magán é a ~!).•OOO
célhitelkeret); •.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SJ .2. Te:t:Y.s~~~<?19

1) KikLUdött rondelé sek
D) könyv (rendelőlap)
b ) periodilru.rn (oim)

2) .Beérkezett [.m~ag
.o) könyv (drb)
b ) periodikurn (drb)

3) EIIGnórző látogatás

;

~~500
2,.200

1.~750
16:.600

50
, I

kIJ.....Ö ss.!.t'lCLoEl~0.D:etea,i ro~k~t orü let.

Á) AZ osztály fclad0ta a vidéki tudományegyetemek és pedagó91ai
főiskolák, valamint a budapesti Gyógypedagógiai Főiskola k~nyv- es-
folyóiretrendelési d€vizakereténeknyilvántartása, a rendelések to-
vábbitása a kül.lccr-c akedc Lmí, SZD:t'V felé .•

I

B) A felhasználható deviznkeret

495.000 dftzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.....--r- .r . •

r
I (

ami 1;.337.000 Ft-nDk fGlo~ meg.

C) Tervszám:
•• I • • •

Könyv- és fOlyóir.3trendelések
nyilvántartása és továbbitásn

,
4.000

.'
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TAL~GUS OSZTÁLY,o

z osztály ellátja a Könyvtár összes ujonnan beszerzett és rekata-
~gi.zálásra kerülő könyvei, periodikái, folyói.rat.ai é8 mikr6filmjei
imlBirásánok o~kész~tósét (oz ősnyomtatványok ldvételévc~)~ ozzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe-
etomi hálózati könyv t árnk ..központilag beszorzett könyv·ci cimleirá •.

-ának elkészitését, o cimleirásolcró~ a kat alóeu.acédulák: elkészi:tásé~t'
Könyvtár va.l.arncnnyf osztálya, valamint az egyetem:iL inté,zctokkDta-

_ógusait végülzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoz orszázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA90s éo' az egyetemi központi kataló~~ ré~zé-; ".
e, az által{úlos lBiró es helyrajzi kotalógusok szerkesztesett. a káz-

:...ratolt é s ő snyonrbrrtv dnyok. kata16~sai kiv~telével. a Könyvtár' összes-
i:atülógusának az állomány változasa! miatt szüksé.gesoo váló v.ag:{ a
iml.oirás he.Lyeaaé.ge által. megkÖVete~t· folyamatos korrckqióját, a

!ielyrajzi katalógusuak If rég:i, anyaggal való ldegászitését, az uj ká-·
"'erek JrJ.képzésé-t cimle1rási vonatkozásban a folyamatos rnktárrev:l-'
~6t, végül 'a könyvlcöttetést •. Ezek mellett El f'e:Ladatok mellett a fo-
.r.yóirnt-cs.óport folyamato,suu' ellát e~l osztályon. kivüli. fclnd.atkb"rt
!s: a folyóirnttár gyar3pitfisávnl, adminiszirrációjával é8 rnktározá-
áva~ kapc aofzrt ca toondókct.,

Az előttünk álló torvévoen az osztály munkáj.a nagyjából a mult
évi vágányokon fog hnlDdni. 'A létszám: vál.tc;>zat.lansága nem ongGdi meg
em uj felndatok vállalását~ som a monnyi.ségi. keretek: számottev& tá •.•

~tásátt - többek között sa;JuooS [1 helyrajzi katnlóg1Xs szerkosztésé.nck
es oz eazo'L párhuzomasnn végzett állomúnyrev1zióunlt a meggya~s1túsát
sem. Igy fejlesztési fe~adatként csak módszereink finomitását, a
.:nmka szinvonalának emelését vállalh,atjuk.., .

'.sszlétszám' 19 fó: dr,r.Dómanovs~ky.Á.1wsigazgatóhelyettes (os:..tályve-
zetó) Balás Judit k~nyvtáros I., Bence J6zsef fő-
könyvtáros,. Bezdék Ferenoné könyvtároS. II., Engel. .
1'ál. könyv~áro~ I,tt ..Hermann Zsuzsa tt;d. fómunkatárs,
Hunyady Gezáne fOkonyvtárosl dr.Izsepy'Edit tud,.
munkatárs, Kenyerét:!Julia fÓkönyvtáros •. náng Jó-
zae:t' könyvtáros l .•j ('oetanuló cimfe~vevo) ~ ,Madár .
Lajos fŐkönyvtáros,.Neményi lstvánné: fÓkcirtyvtáros,
dr"Pajkossy Györgyné. csoportvezető" pálvölgyi. End-
réné kön~táros l,., Sándor Ernő adfuini.sz't-xativ .
ügyin~éző, T1hanyi Endré!}é fókönyvtáros, vért ,Zsu-
zsa fokönyvtáros, Violf Pater könyvtáros I .• (f'el-'
munlmidőben), dr .Zelenka Istválll tud,., főmunkalbárs,.

I

, A fut~szal.a~' telj~sitményét. e~re az ávre 13,.000 első péld~al.
lrállyozhatJuk elo. Ebbol a 'menny:z.segból. l~.OOO drb esik a sZO~Oiaer-
J-elemben vett futó szalagra a többi 1,.000 drb helyett viszont aa e-
gyetemi inté,zeti könyvtárak központilag beszerzett anyagának 2,.000
elsó-'példányát fog~uk katalQig1zálni., tekintettel arrá, hogy ennek az
anyagnak a munkaigenyéssége osztályúnkon éppen felI; a futószal..ago~
égigfutó könyvelcének , -
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Ami a feldolgozásra kerülő anyag összetételét illeti, azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAintté-
zeti anyagnak és saját ujize~eményeinknek a katalogizálása ebbé~
az évben nem fogja YJ.moriteni a fut6szalag kap.Qcitását •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.Az' 196,2,.
évi tényszámokat véve alapul, a tervávben rnegld5zelitól'eg 4.500 'drb
rekatalogizálásával számolhatunk a futószalago~. '

.A period5:.kák >k<:r;Gnlogizálása lényegileg el mégszokott keretek
közö'fit fo~, fo::'yn:L~a feldolgozott mcnnyiságe1LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4: .8.00 darabba~ irá-
nyo aaukA eLŐ o. ,AmenÚyi.'bena~ uj szerzemények itt scm vennék igénybe
az egész ka-pacitást1 az egyetemi nyomtatványok folyamatban'lévó,
sajnos igen lassu Uűcmü·relcatalogizálását fogjuk folytatni,~

I

A. fólyóiratfeldo~gozó osoport teljesitmé.ny-előirányzat:a 8,.300 d.~b,
amibő~ 6.,000 drb osik a rokatalogizálásrn •

. A rekotalogizá1ásrá kerülő anyag monnyiságét a fent:tek alapján
11,~OOO darabta tchotj ülc,e

A tervév. folyamán fog megvalósi tásra kcri.Un:La futószalal1- át- ..
futási idejének mcgrov!i.,ditáse amelynek előkészitését a mult ev de-
oelI1ber€ben kezdtü}: még" .Az in-tézkedás az utolsó öt évben megjelent
könyvekre vonsrtko zí.le, A18pe~ve hogy a könsvek a futós~Q1a$ egy-egy
munkaheLyén no időzzcnak továbt e{!;f napnál- beteg.sé.gak egyéb mun-
kák stb. oimén a munkaheLyok száma által m~gszabo;tt ~lb'bálls át~
tási idő 50olo-os,megnövokedásét tartjuk megengGdhetone~.• A mWlka
folyamatossá~át - különös en a fui;6szalBg egyszemélyes állomásain - .
az 5 évnél regibb mogjolené.sü ujonnan heszcrzetit és a rekatal.og1.zál.1t
könyvelt biztositjálS Qm~~~rekbőJ.oz egyes állomások mérsé:ke1t tarta-
léJtot kél?Gzhetnel~.,

A helyrajzi katalógus é s az állományrevizi6 munkáJ.ota:l során
már csek kové.s munkát fag igényelni a Gc (irodalom.történet) szék
revtzi6jo ered:nényeinek ut.olsó ellenőrzése és jegyző.k~ny'1tezé,se,.A •
munka zöme ElZ F3 (filozc5fio) szak állományrev:!..ziójának betojozásér~,
valamint a Ge (földrcjz, néprajz) szak helyrajzi katalógus ának me&-
szel?kesztésG.reés ugyaneaori SZElk raktári hcly'zetánek El fclmáró;sái'e
fog e snd,

.A csoport >:'t<~;."l,;],::l:1:tmGnye12 o 650 könyv deo:i:málása é s ~2:.200 kt1nyv I

tárgyszavnzasa
f

yo1.or;uni; a decilnali.s é s tárgysz6.kat316gu.s karto.tnja1-
nak előrendezS.se é s beosztása 18S2:&,

a~_~,.51.~~°E-~
Á csoport létszáma 4 és fél fó: Pálvölgyi Endre osztály-tf'ezetó:heiyet-

t~s~ dr,cBálin:t Andorná fókönyV~áro~, Horváth L6-
r árrt tudománYos munkatárs, dr:.Hölvenyi' Gyl5rgr
kÖl1Y"ttáros lo, Wolf l'é:tér KB4;y'VtárosI., (télmU.tl.-
koidőben),Cl Ezenkivül. dr .•Sz1kslZoy Dénes 1il1d.•munka-
társ kb.<l 24 napd, téJ.jes'itmánnyol. járul hozzá a
e sopor-h mu.nkáj úhoz.

I I . ,
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ÁzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtervévben megkezdődik a decimáLis kataló9Us müanyag-válasz~
Lapokka), va16 ellátásazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 és ezzel. párhuzamosan: res~legeB rcviz16ja.,
Havonta kb 10-15 fi6k clké szi tását tervezzük.

, A tárgyszókataló~s utalócéduláit ezentul ugyancaak' mttanya,-
válas'zlapokra irjuk, es f'okoaaüoaan ilyennel oseréljük ki a ré.gi
utalókartonokat is. '

A szal{:ozási problémák hatékonyabb megoldása érdekébett l"e,tt<dsse-
res kápcsolatot létesitUnk néhány nagykönY.'V'tárral (OSzK, MTA Könyv-
tára),. . "

A teI'vévbcn elvégzendő fel.adatokat'. ld
(

-1k oldalon,.)

KönJCY:kötészet",~ ..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- .,. ...• .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA--

Á c sopor-t létszáma 5 fó: Rajl}ai Béla mühelyvez'et6, Tó~h !ózae:! mU-
helyvezetohelyettes, Pándy. Lászl6na kéJnyvrestau-
rátor I. f SzJ.qbey Györgyi ás' Varga Imréná. könyv-
restaurá'tior rI,~

A házon ldviUi köttetéa mé.rtékét e91aka költsábrv,etés elfogadá-
sa u~án fogjuk tudni megterveani,.

OLVASOSZOLGALATI OSZTÁLYö

}:. K9.!.C.S~!l~~~ol~éfI~§.!$

Alap:f'.el.adata: I könyvek 'és fo+yóiratok házonkivüli.. használatra va16
kikölnsönzéso.

szemé~yi létszám 4 fő és 1 ideiglenes· dolgozó: dr.D~~th Re~a .
oszt'ályvozetó'J Fejérváry Zoltánné osopo:twe:ae'tó,
Kutas Istvánné könyvtáros I., dr.Rodé: Ivánné ka~-
tároh IlozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A kölcsönzőszol~álat ellátJa a rendes n~i munkát: Ylátogat6- és
kölosonzójegyeket ál.Lit ki elsódleg€s =fáféi"o·z:-e"atás=fiad kCSnyvkéré-'
seket adminisztrál, könyveket ad. ki. (terv:ldószakban 86.~50) és vesa
vissza,. a kölcsönzótt müv ek, olő4 cgyzések

f
reklamációk nyilvántnr.tá-

sát vezeti, reklamá~ pénzbüutetest és lá'tio~atási dijakat beyételc~
és állami számlára továbbit, intézi a ,bel- es külföld~ Y~nJ~tárközi
kólosönzést, kölcsönzési statisztikát vezet, kt5nyv-kartonokat- álllt
ki, hiányj egyzéket· 6.11it ki. a' szerzeményi osztály részére kivánság-,
napl6t vezet, a tanszékcJt. stb.. áltL1l. hosszabb 'időre kért könyvanyag
kölcsönzését látja el (Uton". tartós kö~csönzás, - az ezzol kap-Qsols:""
to~ levelezés, személyos't'árgyólás).t a kölcsönzőszol&álato.Q áttutó
rongál.t könyvcke't kiválqgatja és kb"'tésre átadja, fe:Lvilágos.t.tást ad

\
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más könyvtárakból érkező tapasztalataserelátogatók számára.

Rendkivüli munkae ké.sedclrnes kölcsön:zóink ellon indi.t~tt végrehaj-
tási eljárások reviziója~

, ••

J..J;... Ip5nyY:r:0.~~~s.k•.

Alap±:elada'Ü: a raktáreJc rendbentartásazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr . könyvkiszol.gálás t könyv-
osoport6sitás

1
a kurrcns anyag folytonos átvét.el..e (terviuószakhan:

12;.000):. '.. .

Személyzeti. létsz~ 5 fő: Borcs Gyula raktárvezetó" 'Gerenesér JánOs.
raldáros; K3bai György raktáros,'~ózsa Kálmám
raktáros, Vineae István raktáros;.,

Rendes munkas A feJ_do~go'zO)tt~uj anyag he~yreo5ztása:. Az összeg köhyV-
igények kielégité:se (-cei--vidószakban 110.000 k.).. A vlsazaérkezó anyag
helyrerakása., Az eme~eti. hiYatali hely'i.sé:gek:'és az o~vasótereDIt 1íaka-
r1tása napi ·egy 6rán nt,. A r8ktárhelJ'iségek. és a köhytanyag tisztán-
tartása (pot'szivózás),. Belső köny\yf.gányek kielé.gitése •. (Rekatalogi.-
zálást átszámoz6.s, duplumkczelés,.) Könyvs:zállitások~ i-relyb:lztosi.táa
a könyvek átcsoportosi tásával.. A vi.sszahozo:tt müvek v.iss.zajuttát~sa
a raktárbB,. A füldol.gozo.til ~j anyag átvéte~e és helyreosztásD .•
, '

Rendldvül:t munka: ujabb tájékoztat6 számtáblák kéflzité:5e és f'el.ra-
kása.A I

, I

lll. Olvasóterem.
•••• b •• ,,~.,....-c--..-._..•~

AlapfelBdata: könyvek, j eg}Tzetek, helyb.eno~vnsQsának zavortral.nm biz-
tosítása" Nyftvatartási idő: hé.tköznapokon 8-20 óráig. V:tzsgaidó-'
szakban (január· , májUS, junius hönapckban) vasárnap is 8-13 óráig., . .
szemályzeti. -J.étszám 4 fó: Köves István: könyvtáros II •., Nögy J6zselr

. . raktáro.s, Percd;L Judi.t kbllyvtáro's. II:., Török
András rDktúrvozet6. .

Rendes munkas a keresett könyvek~ jegyzetek, di.sszertáa:iók gy01t'S I

kézbeadúsa .• Az o~vasótormi r ond es fegyelem. biztositása .• .Á,llom~-·
védelem e .Aheérkező uj könyvek ol.vasótermi je~zettGl való ellátása
az uj kartonab'o az olvasótermi jClzet/rngéIlolése, a kartonok be- '
osztása a négy ol:v-asótcl.'mi katal6gusba .• Az uj jegyzetelt cimfcl.véte-
le és a kartonok katoló911sbB osztása,. Szerzemény.i osztály rászérCl
k:4vánságnapló vezot::lse es Q kötcl.ös.p€,ldányok vále'gatásában való rész-
vátel.o Felvilágosi tús., tant:Ícsedás o No:p.iés havi stati.sztika' ké.szité-
ae,• .Azuj könyvek részére helyb:Lztosi tás és elhelyezés:_. (.

RendkiVüli munkas az obrasótermi kézikö~rwtár állomán;yr.ev±.zi6jánalt
befej,Gzá.sG és fel.ujitásúnplt mogtervoaésc,G
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JJ.,;,\.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA..F.JLILó}.~a.toJ:.v,asót 'tr2m!.

Alapfeladat: folyóiratok és uj s ágo.k n;yilvántartása, kezelése és
helybenolvasásra való biztositása,.

Személyi Lé t sz ém 3 fő: Lay Béla fŐkönyvtáros, Kiss József raktár-
veze-yó,. S~dor László raktál"os,.

Rendes munka: ci beérkezett, rendszeresen járó folyóiratok és u~sá-
gok nyilvántartása akardexben (tervidőszakban 25.000). Rendelesi
javaslatok előterjesztése a szerzeményi osztálynak • .A kötelespél-
dányként beérke ző uj s ágok é s folyóiratok hiányainak reklamálása .•

.A folyóiratolvasótermek polcain kitett folyóiratok kiválogatása és
elhelyezése .• .A kötésre adandó folyóiratok elókészitése .• Rendsze+,ea
napi és havi olvasóforgalmi statisztika készitése. A folyóiratter-
mek és raktári helyiségek takaritása,. ,
Rendkivüli munka: az ujságraktár átrendezésé.nek hefejezése, A ta-
tarozás befejezése után a folyóiratok visszaköltozteté:se.. 111omány-
reV'izió és átcsoportositás.. .

, , .
TUDOMÁNYOS OSZTÁLY.

,

lé.tszám 7 fó: dr.Vértosy Mikl6s osztályvezető, dr.Kenyerea·
Imré,né és Szalatnai Rezső osztályvezc1iőh~l.yettes.ek,
dr.•.AkosKároly tud.munkatárs (félmunkai.doben), Be-
z enyí, Béláná főkönyvtáros (fé~-idóben)A I Hor...,; .
váth Lórántné' könyvtáros r.., dr,.l'élle Józse:! tmd,
munkatárs, dr;.szilágyi- István t'ud,.munkatárs,.,

SzemélyizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

!; ,~!J i.41~.!s~~a..t9.. .1llUflJ~Gh

a) Fo.1;.yamatnsmunka: Bibliográfiai tanácsadás tanszé.kokne1c,
intézetekneki olvasóknak azöban, levé_lben és tce~efonoa, se~tsé9 az
olvasók kata ógushasználatában, kisebb szakbibli0li:áfiák kész1-tase-
egyetemi és egyéb inté.zetek, szerkesztősáBek részere, a segádkb"nyv-
tál" és El marxista segádkönyvtár kezel.é.se, a refcren.sznap1.6, refé~
renszarchivum és a tájékoztató részére já~ó foly6iratok kezel.ése, -
jelzety~keroséseka konyvtárközi/kölcsönzés részére,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz cló0sa~oki'
tárlókban- kiálli tások rendézésc két heten1d..n.t az uj szerzemé;nyekbó~,
továobá a felszabad'Úlás 20.•évfordulójára és egyé.b jUbUeumok alkal.-
mából:" (Sza1atnai2 1l:.i.S~;tJ.ágyi)

b ) Egyéb munkák: Elészerzeményezé.s a szovj et eaeh, szlQvák' és )
lengyel ·hiblio~áfiák alapján a szerzeményi. osztáiy részé.re; a asehf;
azLovák; lengyel és román nyclvü könyvek cimeinek leforditása a Pim-
felvevők Té:szére és esetlBgcs tartalomismcr"tctése a fe1vevók részé-
re (o_seh; szLovák és lengyol mÜveknál.tSzalatnai, romál1ok.ná~: dr.
Szilágy:l, szovjet anyagnál.: dr,.pelle):. '
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c) Hazai é s külföldi láto.gat6k vezetése a könyVtárban;.
; I I ,

_I+-!. B.ib~~~~~:r:..áfi..§.!~q~~~?Ri..4~~2..~~1§..qa..to~~

a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA felsőoktatási szakirodalmi tájékoztat6 társadalomtudományi
scr-ozotra összeálli tásáb an való ré,szvétel (Vértesy J Eoz.enyiné és az
osztály többi tagja),. .

b) Anyaggyüjtés a tudományok d~fferonc.iá16dása és osztályo:zása
története magyar és szövj et; irodalmának bibliográfiájáhoZ;. (pel~e,.)

a)A nemzetkö·zi ateista-valláskrit;tkai fol.y6~1ratciltk-biblioqáL.
fia 196e' é s 1963 évi any~gának összegyüjtéae és sajt6 aláJ r-endezé ae-,
(.4kos. K,e ,Pell.e

1
J3ezenyine,.) . _

, '

~
e2 Az előző évben kiválasztott magyar filozófiai/kö~yvckról 18-

mertetéselK készi táso a párizsi "Bibliographic de La Philosoph1.c" 0,.
folyóirat számára,. (PellG, e ) , . ,

d) Az 1960-64-ben Magyarországon mogj,elent ateista irodalom bib-
lib.gráfiájánaJ;t· összeállitása és sajt6 alá rendezése· . A bi'hli"agráfia a-o
jet.l.ai egyetem "Atheistisohe FÓrschu.ttgenll c,o kiadványában fog .tp.egj;elBrr
n1;. 1964-bon megkezdett m:mka;.(Poll.o.) . .

"
f) Egyéb bibliográf;i..ák az egyetemi oktatás szükségl,etei. S-zer.int.

,
liJ;..e...Jli-~'lS.A~G.4.~ ,

\

I-
'a) Kéziratok" Folyamatos munkas az uj anyag számhavétel..e,. (Eló~

iráp.yzat 180 tétel) (Kcnyerosná)" sulyponti :ffel.adat a SzimQnidcsz a-
nyag fe~dol.gozásánElk:megg)rorsi.télsa,. Ezért ebben az évben a folyamatos
rckat<tlogizID.ás elmarad, és hc:lyett-,o Elfel.dol.gazandó Szimonidosz kö-
tegek. számát az 'előző évinok EI kétszcll"eséro~ százra emeljük .• Rende...,
zés, solejtezés, id'eiglell.os. fel.vétel} (Konyercsné);.,

b) Ritka könyve'k, külöbgyti.jteménye~~ Az uj a~ág folyamatOJs feL-
dolgo:·zása2 állomány.bavátol.o. (Elóirányzait 80 kötot).Folyamato:s állo-
mányrev1.z:t6és a votustiss1ln8 ~üjtemGn:y tovább fej,.lesztéso a. nagy-
xaktárllól. kiemolt müv ekkeL (eloirányzat 120-1.50 kötet) '(Vértesy),.

. . 1·'
- .-

Rendkivüli fe~Qdataz MV Clungarika) gyüjtcmény roviLziója;" A fe-
ladat kettós~ 1) Az ide 'osztatt müv ele ogy réazéné·]. hiányzik az' 81a12-
kata16gusban El fo~véte1.. más részénél POdig a gyüjtGmé~ betÜl'cndes:
kata16gusába~ ninc.s .C8 duIa,,,'A hiányzó knt-alóguscédulák állomát;zy-rev1.-
zióva~ egyhekötve :g6-t1.8nd61~<).2) A gyüjtomény kiegészitéae vé'gett:
.dPponwi "Hul1gar~can katalógusa alapj án megnázGno.ő'az alapkat aJ.ógusban,
ggy mi~~n hun~ariká~/nincs~nok ide osztva, s a hiányzó bEsorolások

vegIlehaJ;tasa (Vertesy),~. -
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I (

d) Mi1crofilm~üjtomény o 1) A külföldrő!~ kö~csönkéllt anyag egy
részének lefilmezese (előirányzat 60 kötet)., 2) Egyes foly6iratok
és. egyg·bperiodikák hiányzó kc5"tetei.nekpótlása m:LkrofilrnenQ CAfo-
ly6iratosztály igéJ:~.yealaPJ án, 3) A régi az.akka'ta'Logus Ge szakj ának
lefilmezése (64 tokban)" 4) Intézmények és"ku-tatók részére saját vagy
kBlcsönzött' anyagr-ö L: mikrofiJ.mel: késZJ.tés8o (Slőirányzat 70 esetben.
4,.000 kocka,~) Az 1.-4<1pontbal1felsorolt filmezést ~ amig saj át labora .....
tóriumunk e l.kezdf va munkát 8'Budapesti- Müszaki ,Egyetem Központi ICól1.yV-
tára végzi térité,s elIenébe:b" Sajá"t laboratóriumunk munkake adé ae e ae.•.•
tén: 5) folytat;juk' az ál1oro.ányvédolmi mikrofi1.l1lezést hayi 6-80000 koc-
ka teljesitménn.Yelo 6) Diáz'ta"tás az Országos széchényi Könyvtár la... .
borató:;iumában" (El~irányza.'J 5000qO kscka~) 7), Al fel"'7ett miIa:?filme~
rendezesei ellenorzese~ f'e Ldo Lgo aáaa es tarolasa,lJ> 8) Megkezd~ük a re-,
gi anyag reviziój át a 1Jcl.jessé9" a film állapotának megállap~táaa é a
a jelzetek he Lye seé.gének ellenórzése sZGmpontjából~ (Horváthné o)

, ,

.A kU.tat6tcr!!1J.fclügyolct ellátása tájékoztatás és a lrutat9k .
kiszolgálása,. Elorolátható forgalom~ rltka$ágtári atlyagnál 400 kuta-
t6 és 10200 kötet, egyéb anyagnál.. 1~800 kutató és 9',,500 kötet,) (vér-
tesy, Kenyexesné, ~orvá.thné és Pelle o), ' ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A kutatásoknak.több mint a fele könyvtári~módszertanit könyv-
illetve könyvtártörténe"l:;:L..kutatásokka~ foglalkozi~ kisebbik fc~e
pedig egyáb Ctörténolm:i~ irodalomtörténeti, stb.,) k~.rdésokkel.~ Az.
elóbbit;k irányi.t4Fla és ellenőrzáse a könyvcárVGzctés foladat.a', az
utóbbiaké pedig az ill.e-té~ws akadérnáaf lrutatóintézcteká,6

a) ICónyvtári vo~atkozásu témák:
I

110 néri Miklósné'; Az'Egyetemi Könyvtár szerzeményi. poli tilcája a
_ Horthy kor sz akban, ~ Kutató intázet:i és vogyi:gari. üaomben dol.-

'goz'Ó1lrutatók' olvasási és tájéko.zódási szokásainak e.Lemző. Vi.3Sgá,.-
lata,., . , . .

I

~'" dr,oDomanovszkyt.,kos~ A l.ei.ró katalógus funkciói és tárgyai.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j , I - I

3,. dr oDonáth Regina ~ .AXVIII,o század:!' ';;:":;.'lzuratörténete,~
I " ., I

4-. dr,.,DfunmBx'th.Dezsőt Az Egyetemi Könyvtár története :r.s61-16900
" . . t' I

5:. Hexmann.Zsuzsanna~ Egy besztercebánya1. könyvkereskedő a XVlo szá-
zadban.,
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,
6;_ Horváth Lóránt: .Az Egyetemi .Könyvtárban végzett állományszámlá-.

lások enodményeirő~~A
.; . I . I

8,~ dr .•lzsépy Edi t~ A HMagyar Gaftdaságtörténcti Szemile" Q.. folyó"'!"
:tr'at .története,. '.

7,. dr,.Hölvényi. György: .Ahumand.ana könyvek de~ikációi.
" ( . I

I I

9i. drcKo~!lyGr.0D .!mféná: Kazinczy GábO!t'leve~est.ár feldolgozása:'.
I ,

10, Láng József: Ji. Hon cimU napilap megalakulása:., ,~. . ,
II ,t dr •.Pajlwssy Györgyné: Az Egyetemi KC5nyvtál.'története a XVIII.

század'Uan,. -. .
; IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12
"

Pálvölgyi Endre: A tárgysz6katalógus szerkes~tésének szabályai,.
- Hires könyvpere}):;.,.

( .

, i I

I

13,. dr.Tóth .András:' A ézerzetesrendelt feloszl.atása és az Egyet.end.
K"óny'Vt ár 17773-1790,. .

14,~ dr .vértesy: Miklós: .AzEgyotenrl. Könyvtár törtánete 181S- után,. --'
Kisebb könyvtörténet:l tanulmányok. .

b) Egyáb témák:
;, ,

1;. dr,.1JfunmeriihDezső: Horvút István és a pesti irodalmi é.lot~, ;
I

2.• drKenyeres Imréná: Életrajzi lexikon szel:'kesztései~ ,
'" ,

;,. dr .Keresztényi J62ise:f: Az ólcpri. olimpiai játél\:ok hanyat16 kor-
sz'akának kutatása,,f - Tájékoztató az ókori testkultura iiudomá-· .
nyes ,kut3tásához,~' --.Az ókori olilllI?i.ai játé~ok lcoszoru~ásl Üll-'
nepsege~o . . ,

4;, Lay Béla; A magyarországi néme-t nyeJ..'\TÜmunkásku.l.tura története;.
I , . . _.

5. dl'.I>.cJ.lő.J·óas~~~4b-zérkÖ'lcsi.'f.e~eJ.ő.sság és erkölcsi. értékelés ká-r-
déoaei El ma:rxista etikáball;.. .

.( ,
6~ Szalatnai Rezső: Jan Kollár a rcfOIt'mkori.'Pesten .•. - Cseh és szlo-
, ·vák történetirók és az Egyetemi Kb'hyvtár" .

I

:tr.. K1;aqv~~

Kicdványainkkal részben a kUtatóka~ kivánjuk támogatni (bib_
liográf.ia, döku.mentáQió), (részben. saját do~gozóink kutatáaa1nak
:publikálását segitjük eio, .•



-a) Évkönwv,. Az 1966-ban megjelené 3,.k8te't:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanyagán.ak..~sS-!iegyüj-
tá:so,.i.ektorálása és nyomdába adása.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,

-16 -A

I

b)' A "Budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványaitt co' sorozatban 3-
4 füzet. Részben ki.UönlenYonmtoK; az eredeti müvek Iktlzt szerepet Dé,-
ri Mildósnét tanulmányn az ELTE tanszéko1nek devizaigényoa ~dnyvbc-
szerz6sér6~. .

I \

,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t c) Felsőoktatási sZQldrodalo.:l tájékoztató, Bi.Társadalomtud~má;...
nyo~ • .Az 1964-b~rt megje~ent anyag egy vagy k4.t füzetbc-n,. (Az Orszá-
gos Pedagógiai Könyvtárral éé a Marx Károly l{<fzgazdaságtudomány1. E-
gye'temi :rrónyvtárávali. közösen~)

. . (

d) Az ateizmus és yalláskritilro nemzetk5'z1 aik:l&:d.blio#áf1á~a!.
Az ~96á és 1963 anyagot tartalmaz6 2-3 í'Uzet,.

I (

~) Knlcsár Zsuzsánna: A Xr•.•.XIV,.s!lázadi eretnekmozgnlma~ .• (Dib-
lio,grá.:fia

i
.) . .-

f, Esetleg, egy füZet. a "Bibliográ:fiák az egyetemi oktatás aaá-
mára C'~ so:rozal1b61.

1 1 •



rT -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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I:. PÉNZ~GYI TERV.•

,
l;, Ki;.,!~~~q~

a .

M\Üt évizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtényszálru
(költségvetés)

.a) Szemé~yi kiadások
(

ooIOl.rovat: állományba tarto:-
zók bé.re,

abi 02.•rovat: e9Yé-bbérek
'~ 'ebből: reszfoglalkozáauak

bérezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. i

aci 03-04-.•rovat: egyéb személyi
~ , . kiadások és társadalmi

'. juttatás

~én:éki ..~a. q,á..s.ok._ö ssJ~~S.~

b) Dologi. kiadáso.k.
,

baJ05.:rovat: müködási kiadás
(állom~gyarapitás .
nélkül) ,

, .
bbI06.rovat: szolgáltatás,

-

baI08,.•rovat: feluj,itás, '

bdIO~.r6vat: beszerz&a ~állo-
.. (mátmygyarapi tás nelkül)

bel05.és 09.rovaton az állomány-
~ gyaran,itás . ".. 4.~! ~ ••

• ,. "'II: ••• •

. obből~ncJrt dc>vizús áila.-
mánygyarapitás
devizás állomány-
gyarapitás

~~lo5~ ~éidások összesen:

Kiadások összesen al 't" bl :

, , ..

74.•~35..-
I ,

~9.•997 .-

, .1

9-2,.880;~28
I I

2.,310;.656.2:8

. '. . ., ' i

I

Idei tervs~ánt

'7137 ~397.. 2-3i
I ,

3>2B.980.63i
, '1

6D6.•110 .•23!
, ,

54.,8ff! .70. ,

,
28~.291.15

. I ,

82-7.189.-
. " "

2,835,.86~.94, ,

I ( .

~, 2.52:.000.•-
� ( I

75.000~-, ,,
2.0 .• 000 .•-

, ,
88.000.-, ,

I ,

2,41.5,.000.-

, ,..

861.000.-
, I

3;2>.000.-
'1 I

2.40.000.-

45,.000.-

( I

1,O~5. .-
I

3' 5. .-
# , -

7- .-
~

z, -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.-.. I ~

.-
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t~,\ ~'evétel~k:A
I

==0' rovat· ·;".1 t· . •
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müködési é.8 egyéb.
bel'éte~

Ebből: a.) beiratk;o-zási.. és
( kö~a.sönzési di.;1

h.) egyéb beYéte~

. 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mult.évi ténysz~

( ,

I . I

6'•.597.'.-
2.6'.074,.60

I

I~de1 terv... .
s-zála, .
i ,

8.~OOO~-
5.000.-

\

13,.OOq,.-

I
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, ,
II,. A KÖNYVTÁR GYARAPODÁSA.A

I

l,~ A gyarapodás módja szerintzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v~teL~s e16flzet~a

Kéitel:espáldány, c.sez-e, aján-
dék, juttatás

,
\

2í. A kiadványok. jellege szerint

Hirlap, periodi~

Aprónyomtatvány

Egyáb szerzemé.!lY-

I

M:tüt évi tényszám. Idei tervszámt

, ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi

6,.383 d:rh. 6:~OOO.dirb..

/ i I ,

8"bl;9.<~.•.d}'b.,t. .,

1..4.•.57'3 drb:.•

�� H~A o.oQ. ~b~
1.4-.000 dnb ,, ,

I ' ( ,
9;.000 drb.

I .',

3.•000 dnb,
, 'f

3;,.57:2 drb:.,
866 drb,.,

__ lJ ,,60 dr.be! •.••..••.• ~".OOO dx:b..j&
1.4;.5-73: dr-b , 1.4,.000 drb;.

I

rrr, KÖZPON~I BESZERZÉS A HÁLOZ.ATB.A TARTOZÖ KÖNYVT,WIC SW'ú.RA .•
,

1;_ Tagkönyvtárak száma:' 85

,
2;. Beszer.záaek száma:

!Cön.yv.t (kötet)

l'eriodikum. (daI'ob)

\

Mul.t évi tényszam Idei terv szánt

I ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. I

1,.918 drb 1.800 drb'.- ,tt-
" , ,

I

lB.336.
f

drb,. l7.000 drb,.,

./
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,

OrszágzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Intézmé.ny
40

120

IV,. CSEREK.A:PCSOLATOK.

Mul.t évi ténys~ám Idei- tervszWm

,
1,_ Kikül.dött anyag,

a.•Szooialista ors~ágok
Könyv (kötet)A I - \

Brosu.ra, klny .•
Peri o di.K:U.nr.

évf'olyanlt
példány

b.• Töltés országok
Könyv (kötet) (
Erosu.ra, k1ny.
Periodis

évfolyam..
példány

Kiküldött anyag összesen
Könyv (kötet)
Brosu.r~1 klny
PeriodlJCUlll

évfolyam
példány

I

9 10
la

.506 .500
574' 600.

43 50
2: 10

12.9 700
771 800

5Z. 60
Z 2:0

~~2..~5 1~200
'1 .•345 1'400..

2;. Kapott. anyag
I

~. Szocialista országok
Könyv (kötet)'

.Brosura klnY.. \
periodi~ évfolyam..

példány.

b. Tókás Qrszágok
Könyv (köt et) .
Brceur a klny.
periO~iku;évfo~am

példány

91 100
46 50

2.61 2..50
J.~J .500

148 800
416 500

~5J 2.00
2.32 250

/

845 900
462.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA550

4~4· 460
64.5 I 750

Kapott anya~ összesen
Köny"9' (köt et) ,
Brosura klny;.
periodikum,évfOlyam

példány
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V.~ AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKöNYVT...4R FELDOLGOZ6 I\ruNWA.

Elaó példányok darabszáma a fut6-
sJlalagon .

Együttfutó példányOk
l

ré.gi példányok
. egyid~~Urekata ~g~~álása

E8Yéb. rövid uton katal.og:tzált
darabok

Foly6~tokkötettlzáma

Bgyéb periodikák katets~áma

KBzpontilag katalo~zált háló~atl
anyag, első peldányok .

ugyanaz, együttfutó· ' példányok:

Egy-etemi j e€)Yz-etek

Mikl'ofl1mek

Dup~umraktárba helyezett darabok

1964 évi. 1-965 évi
tényszámok tervszálllOk

,A I

12;.185 12;.000

, ,
1/302 r,200,.

197· 300, I

9;•.2~4. 8,.300, i

~~}94 4.800

, .

1;.150 Z 000..
249 100

/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5Z:; 200

100,
1055••• ;. • • =-'.•.-. 'Ill • Ip oe ••••

\

, 1000zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• • ft •••••. < !. •• _

30.000
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VI,. KÖTlJ$TÉS.•
Mu.l.t.~vi .;iétl,ysziÚIl('· .Idei. te:rvaz.álll

Házi kötéazet

Bórki5tás

vásznas k~tésekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ujságmére~
·1

Kisebb javitásOk

Reataurálásolt

Kon~erválások

,
63) dr'O· 60 drb.,-A

I

9_1 drb 10 dr'b,.,-
I #

195 drb,. 130 drb ,-
I I .

-t7a drb,~ -600 drb"..
(

488 drb,., 300 drb., , /.
1;.067 drb. 900 dl'b,.,

" /

l26 drb;t 250 drb•.,' , ,
"

2' 71'3 drb' 2;.500 drb-',- ,. ,"
o ,

,
60 drb' 60 drb,.l'I , ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt

,.200 drb,. l.,.200 drb,.

294- 61'S 600 óra

4.15 ól'a 300 óra

, ; I

6,.54} qrb,~ 6:.010 drb,.

709
..

óra 900 óra

Foly6iX'atmé.1-e.t

Könyvméret
Félkeménykötáaek

Kal'tonk~té sek

Na&yobb jav1táaok, ,

Vegyes s~a~

Egyéb munka

.Q..~fl~ts._r!Eir.~~s.~~:

.Q.s'p_~~S,.ó,r..a.s ~~J ..

. A házon kivüli ki"ttet4.a mért6ké,t caak a kt11teégvetés elfoga-
dáaa után fogjUk tudni megtorve~.
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M:JLLÉKLET:

Az Eötvös Loránd Tudományegye~eIm

Egyet3m:t KltJ.yvtárct. fejlesztésizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAterrleladatai

észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegy6h :főbD tonn±va16i a harmadikzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAötévesA
I

,
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-l.a-A

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

!i .ü · tókör.
u- ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA . ,azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAti •••••

Gyüjtókörünk ujonnan válla1t s~eldorábant,~z ~jkor1 tÖTtánelem
terülBtén, a gyüjtést a szakkönyvtári sz~ró~ ~rszagoa jel~e-
gU szakköil.yvtár:l szintre pr6báJ.jukemelni;. ..

i

Á.~~q~~~a~~~~4~!
I

.A szerzemény:l. munkában· bevezet jUk a s!:akrcterensi nends2íert,~

Az egyetemi hallgatóság kii,nyv-ellátásamegj,a"1ttásának érd,eké-
bell álland6 kapcsol.ato:t ép1tünk lQ. a" EgyoteDL tallsaéke:lve~
a hallgat6ság' kBnyvszüks6g~.etéJ;ől. Ta16 .gyors tájékozódás: bIz .••
tosj.t.ására;. :

', ;

Ál;!.~m~~~~.á.s ..•és. ~l;:I;0E1!&qs.öJ:r;1s.eAt~s..s.

Kidolgozzuk az állomány léposózGte8tag~lásána~ m6ds2íere~t á~
vonalbeli, tÖl'zá- és cséSkkent for.gal..rnu.államányra fl raktár~.
~~zel kapcsolatos raci.onálisa'bh átrendezé.sé:nek lehetóságeit;.

X1dolgozzuk. az állomáAyasökkentés ~ehetó m6ds!:~relt xanyvtá- -
:runkban, ugy a kitele:pithotóség (táro16 raktár), ntint II sal.e3-
te~hetóság szempontjáb6~~ .

,
Mindké,t vi-zsgá1.atnak természetesen ki koll terjedJli.e 8' s~óban-
forg6 inté akedás ek- k<:lta10.g:izálás1 kihatása1ttak é s költságeinck
l'elmérásére is.

I

,
. .

Elemzó felmérést végzünk a l.cirókata16~t illetőle& a maL---
léklapok ésaz utalók úlkalmazási területe rao1onál1s elhatá-
rolásának tisztázására~

I

Kidolgozzuk a kát tárgyi katalógus koordináláaának, egymásra-
,vonatkoztatásánglk m6djait é9 rendsa'erét.; el.sóaorban a ka-;al6-
gu.sok hatékonysága fokozásának, másodabrban. a kavn16gizá16
nm.nka racio.tlalizálásának szempulltjá'ból.

. .'
,

A tervidószak második :falában\ aa uj:abb tap.asrlaJ.a1;.t ada~k -.
alapján:ismét ellen-órző vi.zagá.latn:a1tvét~:ük al.á tárgyaz6kata-
lógu.aunk alap.elve:tt é8 főbb szabá1ya:tti•
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A mcgva16sitand6 szerzemé:nyezés1 ~zakre:ferel'1S1reltd5!ier ás
a tájékoztató szolgálDt közö:tti kaposolatzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAld.ép:t.tésével.e-
meljükzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z utóbbi szinvonalát Gs hatélconys6,gátiJ

Az egyet~mi hallgatóság számára minden tané~ eleién megtar-
tand6 cloadássorozattal bizto;s~~iuk ltözöttsé-s.ünk logor6:sebb
rétegének. tájé.koztatását a I{t)n .' ár szolgál.tatása1ról;. '

, , '

Teljes rcv1~i6nak 'V-'etjük alá az olvasóterem', 15,.000 klStetea
kázikön;y'Vtárát és gyökeresen, feUr1sdtjük ennek állományát
- lohotősé,g szorint az Egyetem. tans~éke1nck ktlzremiiktldáa4-

re támaszkodva. '
I '

Elemző vizsgálatot végzünk a lo1r6 kata16guaDkésatár~- ·
szókatalóéjUs. abszolut és egymásho;zviézonyitott: forgalmanak,
hnszn-álatanak: mcgvilági táso érdeke'b,en;.

SokBzempontn elemz6 vizsgálattaL tis~tázn~ 19yeks~ünk k6nyv-
tárkCSzi kCJlcsCSnzési forgalmu.nk ;1.~llegát48 CSssz~tátelét: •.A

I

~;l?~~qsr.~fAq..é.•s•..q~~~Jl!tA<!:i:.6.\ ,
li. "Eibliog;ráfiálc az egyetemi. oktatás számára" Q~ k1advá.ny-
so!.'ozatunkat uj tart'alommal. tC5ltji.ik meg: a kCSn:yitti:Srténet. é.a
tUdománytörténet ~':lpcsolat8i megvilágitásának szolgálatába
á~litjuk" anélkül.. hogy aaemrolól távesz'tenók a sorozat ere-
deti oktatúsi cé.lY..1.tüzéso~t,~

A vallástö~té.net és,ateizmua vonalán kurrens bibliográfiai
szolgáltatásunkat tematDcus bibl!ográfiák kin.ásával egé-
sz! tjük ld,. .

A filOzófiai és az ateista dokumentáoió terén fokozottabb
és szorvc.aettcbb 0c$Yüttmük5dé:st é.pitfulk ld a ba~a1. és kül.-
fQld! rokon intézmanyekkel,.

,
f\á162!q~

Az Egyetem ~ogi és bö1.csészettudo.ll1án~1.karain. b~okk8nyvtá- "
rak lé.tcsitese utj~ megoLdand6 egyreszt a je1enleg személy-
2ct11eg ellátatlan könyvtárak ügye, másréa~ a rendelkezés-
re áll6 munkaerő raoionálisabb ldhasználása~

I

Kidolgozzuk a hálózati könyvtárak részére az ügyv1te~ ~
mális k~vetelmányo;lt;.
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.Az egyes karokon kori könyvtári bizottságok szervezond6k; •.

A jogi és bölosé·szettudomó.ny1. karokon o kari kö~rvtárakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o:r;erativ funkciókat ellátó hálózati: a~kc;.zpontokká é.pit-eJJ;-
dok ki. .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. \

Fok~zn1 fogjuk a háló~at könyvtáraináknyujto~t m6dszerta-
. ni segitség mórtékét és 1n1;enz:ltásút\~ .

I

I~!~a~-. As t:.i.t.lroság~6g;.
'.

U ósnyomtatvány":gyüjtemény kat:a1.6gusút reviteál3ult 68 as
o:t'.szágos ósnyomtatvány-katalógusltoz konkordanaiD-jegfzáket
kész:lt~. . .

{

lqc!.w.6JlXq~ ~a..J. ,
Magirjulc és ldadjuk a Könyvtár történetét,. I

(

1tt~~S:!-..•.ui.i...t,t~~o..Js,.
Jelenleg még h!{\llYas !el.szorelésü lnikro1'11m--lAbOl:'at6rtUmun-
kat teljesQn funkció-ké~nsaé tesszük,.

ELHSsorban a könyvtárköz!. köl.csomés szo~álatóbaJ). ~orox-
berendezést szerzünk bo, és mogl?róbálj~. l-..ntaló~seé.dulá:lnk
solcszorooi tásút is orro a tcohnikára útúl11'talÜ..

1

,
~~ éR.\ll..~t, kqJl8Ci.tá~~~~ ..fO~O;ZjSa.4

A tervidóaznlt folyamán mog kell valóai"tan1. lciSzol 100 é:vea
épiUetünknok Jllinden O~atl; átalald.tá~á~, am.uly allwl1nr1a o:
hclyazWrG enyhi.té.sare es az á.:pül.et ~ió-kél'Qssá,ánek
raeghoaazabbd, túsn.ra. E.rmelt Q. pl'C1gromnak a során:., I

a) a második emelotoil~ a padl.ó.s'térheb., ~"alnm:Lnt ráá-pJ:t:é.a
sce;itse.gével. meg kGll nb'Vclni a ralOiári :féróhelyCit
5,. 000 foly6mé;torre~;

b) EI második emol.ctnok kétsz1nl"e osztása utján meg kell
nBvoln$. flz ol~8aós:aolgúJ.ati. éa fl munkahelyok aJ.apte-
rületát 100 m -rel; . .
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a) az épület udvarán ,egy uj 100 szemé;lyea o~v.asótermet
kell Bpiteni

10
'

,
~~e~l:l~ .~~~G.~~~~

•
I{önyvt6.runk szomé.ly!. f,cjleazté.stekintetébon az utóbbi
években relat~v0-elmaradt·zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszilltaégesaz uj ~eladatoknak
megfelelően é.s az u.jonnn~~~egt.ervozendő munkahelyek. ál;- ~
tal megszabaitt határok között; ezen olraorudás koI'rlgcUása~

Budapest; 1.965:~febru6r 17,.. .

~.Mátra1Lász16
igpzgató

)


