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BEVEZETÉS

Az egyetemi könyvtárak központi feladatait a Közoktatási 
Miniszter által az egyetemi könyvtárak számára 1952 Júniusban ki
adott tipus szervezeti szabályzat tervezete foglalta össze első 
Ízben. A tervezet értelmében az egyetemi könyvtárak feladata 
egyesíteni, vezetni és ellenőrizni az egyes karok, intézetek, 
tanszékek, laboratóriumok stb. könyvtárainak munkáját. Ezen belül 
szervezi és irányítja az egyetem intézményeinek könyvtárait; köz
pontilag végzi ezek könyvbeszerzését, s a könyvek feldolgozásét.
A leltározás vagy központilag, vagy az egyes intézményekben tör
ténik.

E szabályzat azonban csupán tervezet maradt. Kötelező for
mában csak a Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1956. évi 5. számú 
törvényerejű rendelete Írja elő az egyetemi könyvtárak központi 
feladatait. Eszerint az egyetem központi, kari, intézeti, tan
széki könyvtárai egységes hálózatot alkotnak. A hálózat központja 
az egyetemi könyvtár, amely összehangolja a hálózathoz tartozó 
könyvtárak könyv- és folyóiratbeszerzési terveit, központi betű
rendes katalógust vezet a hálózat állományáról.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtára már a rendelet 
kiadását megelőzőleg, 1951 óta végzi a külföldi folyóirat-, és 
1955-tól a külföldi könyvrendelések begyűjtését, és továbbítását. 
Feladata továbbá 1954—tői ezen rendelésekre biztosított deviza
kerettel való gazdálkodás is.

E munkákat az Egyetemi Könyvtár* szerzeményi osztálya látja e3 
a rektori megbizás alapján működő Karközi Bizottság ellenőrzése 
és tagjainak igen aktiv közreműködése mellett.

A Karközi Bizottságnak döntő szerepe van a külföldi könyv
éé folyóirat beszerzések, különösen pedig az ezzel összefüggő 
devizagazdálkodás kérdéseinek összehangolásában. A Bizottság tag-

- 5 -



Jai az egyes karoknak a dékánok által kijelölt képviselői, elnö
két a tagok maguk közül választják, titkára az Egyetemi Könyvtár 
szerzemény! osztályának vezetője. A Bizottság évente körülbelül 
6 alkalommal ülésezik; tárgyal a külföldi rendelésekkel kapcsola
tos ügyekről, számba veszi a devizahelyzetet, dönt a devizakeret 
felhasználásának célszerűségét illetően, megvizsgálja az előkészí
tett rendeléseket és - ha kell - rangsorolja azokat. Szükség 
esetén az Egyetemi Könyvtár a kari megbízottakkal a külföldi ren
delésekkel kapcsolatos karukat érintő problémákat megtárgyalja.

A devizaigényes külföldi könyvbeszerzés igen sokrétű feladat, 
ezért úgy véljük, hogy a legpontosabb képet akkor nyerhetjük ró
la, ha egyes elemeire bontjuk, és funkcióit kialakulásuk alapján 
ismertetjük.
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1. A RENDELÉSEK BEGYŰJTÉSE, NYILVÁNTARTÁSA 
ÉS TOVÁBBÍTÁSA

A központi könyvbeszerzés 1953-ban indult meg kísérletképpen 
minden kar 5-5 intézetében (dékáni kijelölés alapján). E munkát 
azonban a központi és tanszéki könyvtárak közti kapcsolat rende
zésére szolgáló jogszabály megjelenéséig csak előkészitő jelle
gűnek tekintették.

A szerzeményezés alapelvei a következők: az intézet (inté
zetvezető vagy meghatalmazottja) maga állapítja meg beszerzendő 
anyagát. A rendelőlapot ugyancsak az intézet ma0a állítja ki, azt 
a kari gazdasági osztállyal láttamoztatja s igy igazolja, hogy a 
fedezet biztosításáról gondoskodás történt. A kiállított rende
lőlapot beküldi az Egyetemi Könyvtárnak. A könyvtár a rendelése
ket egyezteti. A rendelőcédula kiállítására vonatkozó észrevéte
leit közli a tanszékkel. Amennyiben a rendelni kivánt müvet már 
más tanszék korábban megrendelte, ezt formanyomtatványon jelzi, 
s ha a tanszék a rendelést továbbra is fenntartja, a könyvtár 
azt továbbítja.

Mint említettük 1954-ben a könyvtár feladatává vált a deviza
kerettel való gazdálkodás is. Ez és a Karközi Könyvtári Bizottság 
megalakulása megváltoztatta az eddigi gyakorlatot. Az 1955-ös de
vizaévtől (tehát 1954 szemptembertől) kezdődoleg az egyetem 
összes intézetei és tanszékei rendeléseiket csak az Egyetemi 
Könyvtáron keresztül bonyolíthatják le a következő módon: a tan
székek által benyújtott rendelések helyességének ellenőrzése után 
a könyvtár, kiszámítva a munkák devizaárát, összegezi az egyes 
tanszékek rendeléseit, és a soron következő karközi könyvtári 
bizottsági ülésen a kari megbízottak döntenek azok továbbítása 
felől. Minden egyes rendelésről egy másolat - a rendelőlap 6. 
példánya - a könyvtár birtokában marad. E másolatokat az Egyetemi 
Könyvtár tanszéki bontásban, azon belül betűrendben tartotta 
nyilván.
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A következőkben látni fogjuk, hogy az Egyetemi Könyvtár 1956 
óta központilag veszi át a tanszéki könyveket; ez a nyilvántar
tásban is lényeges változást jelentett. Az eddig tanszékenként 
kezelt rendelőlapm&solatokat kari bontásban osztjuk betűrendbe, 
és igy a párhuzamos rendelések azonnal felszínre kerülnek. Az 
egyes müvek megérkezésekor (amiről eddig nem volt tudomásunk), 
a vonatkozó rendelőlapokat kiemeljük, és sor kerülhetett a lema
radások sürgetésére is. A nyilvántartásnak ez az uj módja (a köz
ponti katalógus fejlődésével egyenes arányban, növekvő ütemben) 
kétszeres ellenőrzést tesz lehetővé, és megakadályozza,hogy a tan
székek állományukban a már meglevő vagy rendelés alatt álló mun
kákra ismételten devizát költhessenek. A rendelésmásolatok közös 
betűrendbe osztásával kapcsolatban felmerülő azon hiányt, hogy 
az egyes rendelések tanszéki csoportosításban nem szerepelnek, 
úgy küszöböltük ki, hogy a tanszékek a rendelések leadásával egy
idejűleg a rendelni kívánt müvekről gépelt jegyzéket is készí
tenek. így a továbbiakban is mindenkor visszakereshető, hogy me
lyik tanszék mikor, milyen könyvet rendelt.

A devizakeret kari százalékos felosztása lehetővé tette, 
hogy a Karközi Bizottság tagjai együttes ülés nélkül is,láttamo- 
zással intézzék karuk sürgős rendeléseinek továbbítását - az en
gedélyezett kari devizakereten belül. A kari megbízottak munkájá
nak könnyítésére felkértük a tanszékeket, hogy a beszerezni kí
vánt müvek fontossági sorrendjét is jelezzék.

A könyvrendelési határidők megszabásának hiánya megnehezí
tette a rendelések kiküldésének lebonyolítását, s zavart okozott 
az egyes tanszékeken, amennyiben sokszor hosszú ideig voltak kény
telenek várakozni leadott rendeléseik elbírálására, és kiküldésé
re. Ezért az 1961-es devizaévtől kezdődőleg az Egyetemi Könyvtár 
minden evben körlevelet küld a tanszékeknek, melyben közli a ren
delések leadásának három lehetséges határidejét. A határidőket kö
vetően a könyvtár két hét alatt feldolgozza a benyújtott rendelése
ket, majd - az illetékes kari megbízott elbírálása után - hala
déktalanul továbbítja. E periódusban a devizahiány miatt, vagy 
egyéb okból nem továbbított rendeléseket a könyvtár visszaküldi 
az illetékes tanszéknek, amely azt a következő határidő során új
ból beküldheti. így a tanszékek mindig tudomással bírnak rendelé
seik kiküldésének idejéről.
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A rendelések továbbításával egyidejűleg az Egyetemi Könyvtár 
értesíti az egyetem pénzügyi osztályát a kiküldött rendelések 
összegszerűségéről, hogy azt a devizakeret fedezetéül szolgáló 
összegyetemi forintnitelből kötelezettségbe vegyék.

2. A KÖZPONTI KÖNYVÁTVÉTEL

A központi könyvátvétel 1953-ban - a könyvbeszerzéssel egy
idejűleg - ugyancsak kísérletképpen indult meg. A tanszéki könyv
anyag számlával együtt az Egyetemi Könyvtárhoz érkezett be.
A könyvtár a számlát felülvizsgálta, helybenhagyás után záradékol
ta, majd kifizetésre a megfelelő kari gazdasági osztályhoz to
vábbította. A könyveket a központi könyvtár nem vette leltárba, 
hanem csak nyilvántartásba; egyetemi bélyegzővel pecsételte, 
soron kívül szakozásra éa címfelvételre küldte, majd az intézet 
rendelkezésére bocsátotta. Az intézetbe utólag küldte ki az in
tézeti katalógus számára készített betűrendes és szakszerinti 
cimfelvételi lapokat, egyben pedig ezeket a lapokat saját, erre 
rendelt katalógusába is elhelyezte.

Miután azonban a könyvtárnak megfelelő személyi és dologi 
előfeltételek nem álltak rendelkezésére, fél év múltán a központi 
könyvátvótelt megszüntette, és 1958-ig csupán a könyvrendelések 
begyűjtésére, továbbítására és1a devizskerettel való gazdálkodás
ra szorítkozhatott.

E téren lényeges változás következett be 1958-tól. A tanszé
kek rendelésére érkezett nyugati könyveket - melyeket mind ez 
ideig közvetlenül kaptak az Állami Könyvterjesztőtől - az Egyete
mi Könyvtár havonta egy Ízben együttesen veszi át a szállítóválla
lattól. A könyveket az Egyetemi Könyvtár leltározza, cimfelvéte
lezi, majd értesiti az érdekelt tanszékeket arról, hogy mely köny
vek érkeztek részükre. Az értesítéssel együtt előre kiküldött el
ismervény jegyzék ellenében - e jegyzékre a tanszékek rávezetik 
az egyes müvek tanszéki leltári számát - a könyvtár a könyveket 
a rendelő intézményeknek kiszolgáltatja. A tanszékeknek átadott 
könyveket az Egyetemi Könyvtár egységes egyetemi tulajdonbélyeg
zővel látja el.

A könyvtár a továbbiakban gondoskodik a tévesen szállított 
vagy megtartani nem kívánt könyvek árának jóváÍratásáról, ellen-
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őrzi a számlákat, és értesíti az egyetem pénzügyi osztályát a 
számlaösszeg megoszlásáról, amennyiben megküldi nekik az egyes 
számlamásolatokat a hozzájuk tartozó könyvátvételi elismervényék
kel együtt.

A központi könyvtár alapelve az intézetek számára szerzemé- 
ayezett anyag cimfelvételezésénól az, hogy annak időben meg kell 
előznie saját anyagúnak feldolgozását.

3. Központi címjegyzék

Ezek az intézkedések nemcsak számos technikai és pénzügyi 
nehézség kiküszöbölését jelentették, hanem azáltal, hogy a tan
széki könyvanyag az Egyetemi Könyvtárhoz érkezett be, lehetővé 
vált a katalógizálás központosítása, központi címjegyzék megin
dítása, és az átvett könyvekről a tanszékek számára megfelelő 
számú példányban készített és sokszorosított katalóguskarton 
szolgáltatása. Miután a tanszékeken található szakkatalógusok a 
legkülönfélébb alapelvek szerint épülnek fel, az Egyetemi Könyv
tár ezen katalógusok részére csupán betűrendes kartonokat készit; 
a könyveket a tanszékeken szakozzák. Az egyes tanszékeken kívül 
az Egyetemi Könyvtár a két kari jellegű (jogi és történeti) könyv
tárnak is elküldi a hozzájuk tartozó tanszékek könyveinek teljes 
cédulaanyagát.

A katalógus jelenlegi formájában természetesen nem látja el 
maradéktalanul egy hálózati központi címjegyzék feladatát, hi
szen csupán a tanszékekhez, illetve az intézetekhez az Egyetemi 
Könyvtáron keresztül 1958 óta beérkezett devizaköteles könyvek 
cédulaanyagát tartalmazza. Ez az alap azonban igen alkalmas 
arra, hogy továbbfejlesztve, az egyes karokon felállithatók le
gyenek a kari központi címjegyzékek. Ebben az irányban fejleszti 
tovább a katalógust a Jogi Kari Könyvtár; célkitűzése, hogy a 
tanszéki könyvanyag fokozatos rekatalogizálása során az egész kar 
könyvállományát felölelő kari központi katalógust hozzon létre.
A Történeti Könyvtárban ez az elv az összes történeti tanszék vo
natkozásában megvalósult.

A központi katalógus megléte nem csupán a tudományos kutatás 
előmozdítása szempontjából jelent fontos lépést, hanem segítségül 
szolgál a párhuzamos rendelések kiküszöböléséhez is. Mig ugyanis
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a könyvek közvetlenül a tanszékekhez érkeztek, az Egyetemi Könyv
tár nem szerzett tudomást arról, hogy a rendelt-munkák ténylegesen 
beérkeztek-e, nem volt kimutatása a tanszékek nyugati könyvbeszer
zéséről, nem volt lehetőség a rendelések egyeztetésére, behason- 
litására.

4. PÁRHUZAMOS RENDELÉSEK ÜGYE

Az Egyetemi Könyvtár a tanszéki hálózat egészével együtt 
látja el a könyvtári törvényben reá kirótt általános gyűjtőkörű 
tudományos könyvtári feladatot. A tanszékek gyűjtőkörének alap
ját elsősorban oktatási programjuk, valamint kutatási tervük ké
pezi. A határtudományok esetében azonban természetesen igen sok 
átfedéssel találkozunk. Az egyes tanszéki, illetve intézeti 
könyvtárak irodalomgyüjtési körének tisztázatlansága szükség
szerűen párhuzamos rendelésekhez vezet. Hozzájárul ehhez az a 
tény is, hogy az egyes, hasonló jellegű tanszékek mint például 
az Általános és Szervetlen Kémiai, s a Szervetlen és Analitikai 
Kémiai Tanszék külön épületben vannak elhelyezve.

Egész 1962-ig az Egyetemi Könyvtár, elő kivánva segiteni 
a párhuzamos rendelések csökkentését, a következőkben vázolt 
módon járt el: amennyiben több tanszéktől azonos műre szóló igény
lést kapott, vagy valamely tanszék olyan müvet igényelt, amely az 
egyetemhez tartozó más könyvtároan már megvolt, illetve rendelés 
alatt állt, a később érkezett rendelölapot visszaküldte, s egyben 
közölte, hogy a kivánt mü az egyetemen hol található meg, illetve 
ki rendelte már meg. Ha a később igénylő a rendelést mégis fenn 
kivanta tartani, a rendelölapot - az ahhoz csatolt űrlap aláírá
sa után - visszajuttatta az Egyetemi Könyvtárnak. Miután azonban 
megállapitást nyert, hogy ily módon a rendelések 90%-át fenntart
ják, sőt néhol a rendelőlapokat automatikusan alairva juttatják 
vissza a könyvtárhoz (nem véve azt sem figyelembe, hogy saját 
könyvtáruk rendelte meg a jelzett munkát), az Egyetemi Könyvtár 
a Karközi Bizottsággal egyetértésben más módszerhez folyamodott, 
amit elsősorban az 1963. évi devizakeret időleges összegszerű 
csökkentése és a devizaköteles könyvtári anyag árának állandó 
emelkedése tett szükségessé. A rendelések egyeztetése után a karon 
belüli párhuzamos rendeléseket kiemeljük, és az egyes kari meg-
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bízottak - figyelembe véve1 az illető tanszék oktatási és kutatási 
programját, s a már elköltött devizaösszegeket - döntenek afelől, 
hogy a munka melyik tanszéken kerüljön megrendelésre. Ez az el
járás természetesen nem mechanikus, szükség esetén - elsősorban 
kézikönyveknél - több tanszék is megrendelheti ugyanazt a müvet.
A döntésről a könyvtár értesíti az illetékes tanszékvezetőt, 
aki - amennyiben továbbra is ragaszkodik rendelése kiküldéséhez - 
megfelelő indokolással a kari megbízotthoz fordulhat.

5. A DEVIZAKERET ALAKULÁSA

A Karközi Könyvtári Bizottság megalakulásakor nem javasolta, 
hogy a karok számára együttesen megállapított devizakeret intéze
tek, tanszékek vagy akár karok közt is előzetesen felosztassák, 
mert ez a felosztás az amúgy is csekély keret elaprózását, állan
dó töredékmaradványokat eredményezett volna. A Karközi Bizottság 
vállalta, hogy esetenként, a rendelések fontosságát mérlegelve, 
az éppen rendelkezésre álló devizakerethez igazodva, kijelöli a 
teljesítendő, illetve elhalasztható igényeket. Sz az eljárás le
hetővé tette az igények tudományos, a pénzügyi mechanizmustól 
független elbírálását.

Bár a Bizottság az évek során összhangban dolgozott, tagjai
nak véleménye nem minden esetben volt egyöntetű az adott deviza
keret karok közötti méltányos eloszthatóságát illetően. Különösen 
a társadalomtudományi karok részéről hangzottak el mind sűrűbben 
panaszok, hogy nem részesednek szerepüknek megfelelő mértékben az 
egyetem devizakeretéből. Mint megmutatkozott, a Bölcsészettudo
mányi Kar és az Állam- és Jogtudományi Kar viszonylagos elmaradá
sának nemcsak az volt az oka, hogy a természettudományi folyó
iratok és könyvek ára - általában - sokkal magasabb, mint a tár
sadalomtudományi kiadványoké, hanem az is, hogy az Állam- és 
Jogtudományi és Bölcsészettudományi karok számos tanszéke késve 
vagy egyáltalán nem nyújtotta be igényét; illetve igényeiket sok 
esetben olyan hiányosan Írták körül, hogy annak alapján rendelé
seiket nem lehetett kiküldeni. A Természettudományi Kar viszont 
(mely adminisztratív személyzet dolgában jobban áll) rendszeresen 
és következetesen nyújtotta be igényeit. Hozzá kell fűzni kiegészí
tésül azt is, hogy az Egyetemi Könyvtár saját devizakeretóből a
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maga számára jelentős számban hozat olyan összefoglaló jellegű 
humán müveket, melyek elsősorban a társadalomtudományi karokat 
érdeklik.

Az Egyetemi Könyvtár úgyszólván a Bizottság minden ülésén 
felvetette a devizakeret előzetes megosztásának lehetőségét, de 
nem tartotta a felosztás megvalósítását helyesnek mindaddig, mig 
a keret minimális szintű volt. Az 1956. évben azonban örvendetes 
változás következett be, amennyiben a keret mintegy 40 száza
lékkal emelkedett. Mindezeket figyelembe véve az Egyetemi Könyv
tár javasolta, hogy az egyetem a korábbi évek tényleges deviza
felhasználása alapjám állapítson meg százalékos arányt az egyes 
karok között. Hozzáfűzte, hogy a javaslat elfogadását gyakorlati 
és ügyviteli előny is indokolttá teszii megosztott keret esetén 
az érdekelt kari képviselő egyéni diszpozíciója alapján együttes 
ülés bevárása nélkül továbbíthatja a rendeléseket.

Az Egyetemi Tanács 1958 elején tárgyalta és elfogadta a devi
zakeret megosztására vonatkozó terveket, azzal a határozattal, 
hogy a Karközi Bizottság hivatott arra, hogy a kérdésben javasla
tot dolgozzon ki, és terjesszen döntésre az Egyetemi Tanács elé. 
Ennek alapján a Karközi Könyvtári Bizottság kidolgozta javaslatát 
a devizakeret karok közti megosztására, melyet az Egyetemi Tanács 
elfogadott. Az előzetes felosztás az 1959-es devizaévben valósult 
meg első Ízben. A kari devizakeret további - tanszéki, intézeti - 
bontását feleslegesnek tartották. A Bölcsészettudományi Karon azon
ban az igények oly mértékben növekedtek, hogy szükségessé vált a 
kari keretnek kétfelé bontása a volt nyelvészeti és történeti ka
rokhoz tartozó tanszékek csoportosításában. A későbbiek során a 
történészek a keret rájuk eső hányadát tanszékenként is felosztot
ták; ez a módszer azonban nem bizonyult helyesnek, és Így az 1964- 
os devizaévben ismét együttesen kezelik a történeti tanszékek de
vizáját. A természettudományi kari megbízottakat a megnövekedett 
igények és az 1963-*a keret csökkentése arra kényszeritették, 
hogy a kari devizát 3 részre bontsák a kémiai, matematika-fizika- 
csillagászati, és a biológia-földtani (tehát a volt Élet- és 
Földtudományi Karhoz tartozó) tanszékek csoportosításában.

Bár — mint ez az előbbiekből kitűnik — a kereteket a kari 
megbízottak nem osztják fel tanszékenként, hanem a mindenkor be
érkezett igényeket mérlegelve állapítják meg a tanszékek szükség
letét, az Egyetemi Könyvtár 1958 óta az ogyetemi devizakeret
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tényleges felhasználását tanszéki bontásban tartja nyilván. így 
tehát pontosan megállapítható, hogy az egyes tanszékek milyen 
arányban részesedtek az összegyetemi devizakeretből.

Az alábbiakban táblázatosán ismertetjük az 1955-ös deviza
évtől kezdődőleg az egyetemi devizakeret kari felhasználását.

• Osztatlan keret alakulása Felosztott keret
1955

%
1956

%
1957

%
1958
%

1959 - 1965 
%

AJK 6 8 9 12 15
TTK 65 68 66 64 60
BK 29 24 25 24 25

Mint említettük 1959-ben valósult meg első Ízben a devizake
ret előzetes felosztása. Fenti táblázatból kitűnik, hogy a felosz
tott keret százalékos megoszlásának megállapításához az előző 
években felhasznált tényleges devizaösszegeket vették alapul, 
figyelembe véve a társadalomtudományi (ezen belül elsősorban a 
jogi) karok részéről elhangzott, az összeg felemelését célzó kí
vánságokat .

Nézzük meg mo3t részletesebben, hogy a továbbiak során hogyan 
alakult a devizakeret. Lépést tudott-e tartani a mindinkább meg
növekedett devizaigényekkel? Mennyiben valósult meg az előzetes 
felosztás a gyakorlatban; hogyan alakult a folyóiratra és köny
vekre költött összegek aránya?

Az 1959* évi devizakeret alakulása

Előzetesen Tónyleges felhasználás
felosztott összesen % e\íből_____________

keret folyóirat % könyv %

AJK 45,000 28,276 10 11,658 41 16,618 59
TTK 174,000 170,546 59 102,842 60 67,504 40
BK 75,000 91,471 31 21,157 25 70,534 77
összesen 294,000 290,095 135,657 46 154,456 54
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Előzetesen Tényleges felhasználás
felosztott ebből

keret összesen % folyóirat % könyv %

ÁJK 50,000 49,896 14 14,393 29 35,503 71
TTK 201,000 209,650 60 121,027 58 88,626 42
BK 84,000 91,692 26 30,565 33 61,127 67
összesen 335,000 351,238 165,985 47 185,253 53

Előzetesen
felosztott

keret

Tényleges felhasználás

összesen %

ebből
folyóirat % könyv %

ÁJK 53,000 53.533 15 16,025 30 37,508 70
TTK 210,000 209,982 60 122,694 59 87,288 41
BK 88,000 89,578 25 28,131 31 61,44? 69
összesen 351,000 353,093 166,850 48 186,243 52

Előzetesen Tényleges felhasználás
felosztott ebből

keret összesen % folyóirat % könyv %
ÁJK 53,000 52,760 15 17,959 33 34,801 67
TTK 212,000 212,644 60 143,574 68 69,070 32
BK 88,000 87,789 25 33,661 38 54,128 62
Összesen 353,000 353,193 195,194 56 157,999 44

Az 1960. évi devizakeret alakulása

Az 1961. évi devizakeret alakulása

Az 1962. évi devjzakeret alakulása
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Az 1963« évi devlzakeret alakulása

Előzetesen Tényleges felhasználás
felosztott ebből

keret összesen % folyóirat % könyv %

ÁJK 51,000 48,071 14 22,074 45 25,997 55
TTK 207,000 218,555 62 150,787 69 67,768 31
BK 86,000 81,755 .24 32,090 39 49,665 61
összesen 544,000 548,581 204,951 58 143,430 42

A karok közti előzetes százalékos felosztást tehát nagyjából 
minden évben megtartottuk. Lényeges változás csupán 1959-ben mu
tatkozik; az Állam- és Jogtudományi kar nem adott be elegendő 
rendelést ós az igy fennmaradó összeget a Bölcsészettudományi Kar 
nagyobb igénnyel fellépő megrendeléseire fordítottuk.

Kitűnik a táblázatokból, hogy az összkeret az 1959-1961-es 
években erősen emelkedett; a tanszékeknek jelzett években szinte 
minden igényét sikerült kielégíteni. Hozzájárult ehhez, hogy 
1960-ban utólagosan kapott jelentős összegű - más helyről vissza
maradt - devizát is fel tudtunk használni.

Az 1962-es devizaévben azonban sajnálatos változás követke
zett be a keret alakulásában. A devizakeret az előző évi szinten 
maradt, e stagnálás - figyelembe véve a könyv- és folyóiratárak 
emelkedését, az időközben létesült uj intézményeket, és a tudo
mányok fejlődésével lépést tartani kívánó, tehát erősen megnöve
kedett igényeket - valójában a keret csökkentését jelentette.
A helyzet az 1962. évben tovább romlott; a tanszékek részéről 
felmerült könyvrendeléseknek mintegy 1/3-a kielégitetlen maradt.

A folyóiratra és könyvre fordított összegek egybevetése alá
támasztja a devizakeret elégtelenségére vonatkozó megjegyzésein
ket. Ismeretes, hogy a folyóiratrendelésekre előző év júliusában, 
tehát az uj keret megállapítása előtt kerül sor. Ez a tény, vala
mint a tanszékeknek az a jogos kívánsága, hogy a meglevő folyó
iratok folytonosságát nem akarják megszüntetni, azt jelenti, hogy 
a folyóiratra szánt összeg gyakorlatilag alig esik korlátozás alá. 
Ennek következménye azonban, hogy a könyvvásárlásra csupán a 
folyóiratrendelós lebonyolítása után fennmaradó deviza használha
tó fel. Ha most megtekintjük a beszerzés szempontjából egészséges
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éveket, látjuk, hogy a könyvre fordított devizaösszegek magasab
bak voltak a folyóiratokénál. 1962-62-ban ez a helyzet megfor
dult: annak ellenére, nogy a karok igen erős törléseket hajtot
tak végre a kettős, illetve többes folyóiratrendelések terén, a 
teljes keretnek csupán 42 százaléka maradt meg könyvre az eredeti 
54 százalék helyett. Különösen súlyos a helyzet a Természettudo
mányi Karon, ahol a rendelkezésre álló keretnek csak 21 százalé
kát használhatták fel könyvvásárlásra.

Fenti adatok is magyarázatul szolgálnak arra, hogy a Termé
szettudományi Kar képviselői a keretnek uj százalékos felosztását 
kivánják. 'Megnyugtató megoldást természetesen egyedül az összke- 
retnek a jelentkező reális igényekhez igazodó megemelése jelen
tene.

6. A beszerzett müvek elemzése

A devizakeret tervszerű felhasználásának elsősorban nem a 
devizaforint-összeg a mutatója, hanem ezen az összegen beszerzett 
müvek tartalmi értéke és felhasználási foka. Annak elbírálására 
azonban, hogy az egyes munkák ténylegesen minden esetben kielé- 
gitik-e a velük szemben támasztott igényeket, hogy a tanszékek 
és áz intézetek a rendelkezésükre álló összeget a legmegfelelőbb 
formában használják-e fel, jelen cikkünk keretei közt nem vállal
kozhatunk. Csupán az 1958-1962-ban beérkezett könyvanyag kataló
guskartonjait elemezve vontunk le - mennyiségi szempontok figye
lembevételével - következtetéseket.

Az elemzést a következő szempontok szerint végeztük:
a) külön kezeltük az egyes müvek, az azonos példányok és a 

hozzájuk tartozó kötetek számát. így például, ha egy egy kötetes 
munka 1 példányban található az Állam- és Jogtudományi Karon, ezt 
csak a müveknél szerepeltettük; ha viszont 2 példányban találha
tó, akkor a müveknél 1, a példányoknál 2 számot kapott. Ezt a mód
szert azért használtuk, mert vizsgálatinak nem a példányszámok össze
gének megadására irányult, hanem annak kimutatására, hogy a pél
dányszám mennyivel emeli a müvek számát. Ugyanezen okokból hason
lóképpen jártunk el a kötetekre vonatkozólag; egy három kötetes 
munka a müveknél 1, a köteteknél 2 számot kapott. Ezek alapján: 
ha egy három kötetes munka a Jogi Karon 2 példányban van meg, ez
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a müveknél 1, a példányoknál 1 és a köteteknél 4-es számot nyert* 
Az összdarahszámot tehát a müvek, példányok és kötetek összege 
adja meg.

b) A nem egy karon belali, tehát karok közötti többes pél
dányok külön műként szerepelnek saját karukat illetőleg.

c) A müveken belül kettős szempontot alkalmaztunk: kari 
megoszlást és nyelvek szerinti felosztást.

d) A példányokat és köteteket csupán kari megoszlásban cso
portosítottuk.

e) A példányokon belül kimutattuk a kettős, illetve a többes 
példányok karonkénti megoszlását.

Az elemzés során a következő adatokat nyertük:

A) Müvek, a hozzájuk tartozó példányok és kötetek, 
és az összes darabszám megoszlása karok szerint

Mü Példány Kötet összesen
AJK 2072 62 457 2591
TTK 5186 558 1160 4884
BK 4145 177 1264 5584
Összesen 9401 777 2881 15059

Mü Példány Kötet Összesen
AJK 22 8 16 20
TTK 54 69 40 57
BK 44 25 44 45
Összesen 100 100 100 100

B) Müvek, a hozzájuk tartozó példányok és kötetek, 
és az összes darabszám százalékos 

megoszlása karok szerint
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C) Müvek és példányok aránya karok szerint

Müvek Példányok
% %

ÁJK 97 5
TTK 86 14
BK 96 4

Beérkezett azonos példányok száma
2 5 4 5 6 összesen

ÁJK 56 5 62
TTK 525 64 25 2 2 558
BK 150 15 4 1 177
összesen 509 82 27 2 5 777

Angol Német Francia Olasz Egyéb összes

ÁJK 875 870 258 61 8 2072
TTK 2090 817 256 15 8 3186
BK 1293 1595 715 512 230 4143
Összesen 4258 3282 1227 588 246 9401

D) Egy karon belüli többes példányok megoszlása

B) Többes példányok megoszlása karok között

ÁJK-TTK ................................. 11
TTK-BK ..................................  8
Á J K - B K .............   44
ÁJK-TTK-BK .............................  2
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G) Müvek százalékos megoszlása nyelvek szerint

Angol Német Francia Olasz Egyéb összesen
ÁJK 42 42 12 2 100
TTK 66 26 s— 100
BK 51 59 17 8 5 100
összesen 45 55 15 4 5 100

Bár a táblázatok adatai és százalékszámai önmagukért beszél
nek, mégis szeretnénk néhány szempontra felhivni a figyelmet:
Az A B táblázatokból megmutatkozik, hogy a legtöbb könyv a 
Bölcsészettudományi Karon található. A Bölcsészettudományi Kar 
rendelkezik a három kar teljes könyvdarabszámának 43%-ával, szem
ben a Természettudományi Karon található 50% és az Állam- és 
Jogtudományi Kar 20%-ával.

Ha ezeket a számokat viszonyítjuk a könyvdevizára felhasznált 
összegekhez az alábbi érdekes táblázathoz jutunk:

Mindezekből világosan kitűnik, hogy a Természettudományi Kar 
könyvei messzemenően a legdrágábbak, hiszen a teljes devizaösszeg
nek szinte a felét ezekre fordítottuk; ezzel szemben a könyvda- 
rabszámnak csupán a 37%-át képezik. Amig a Természettudományi 
Karon a könyvek átlagértéke 92,- dft, addig az Állam- és Jogtudo
mányi Kar könyvei átlag 64,- és a Bölcsészettudományi Karói 60,- 
dft-ba kerülnek. A magas könyvárak következtében a Természettu
dományi Kar egyre kevésbé képes könyvbeszerzési igényeit kielégí
teni.

Ezt a tényt regisztrálta a Könyvtári Bizottság 1965. deviza- 
évi első ülése, mely uj százalékos felosztást javasolt. A jövőben 
a kurrens folyóiratrendelésekre fordított devizát egy összegben 
emelik le az egyetemi devizakeretből, és az igy fennmaradó össze-
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Könyvvásárlásra fel 
devizaösszeg

használt
%

Beérkezett
darabszám

könyv
%

ÁJK 167,165 17 2591 20
TTK 455,626 48 4884 57
BK 556,176 55 5584 45
összesen 958,967 100 15059 100



get osztják fel a karok között az alábbi arányban:
AJK: 17% TTK: 50% BK: 35%

Az A B C  táblázatok alapján pontos képet nyerhetünk a többes 
példányok megoszlását illetőleg is. A duplumok legnagyobb számban 
(a hálózat többes példány anyagának 69%-&) a Természettudományi 
Karon találhatók. A Természettudományi Karon az összpéldányszám 
14%-a kettős, illetve többes példány, mig a másik két karon csu
pán 3, azaz 4%. A többes példányok magas százalékának magyarázata 
abban rejlik, hogy a Természettudományi Karon sok olyan intézet 
működik, melynek gyűjtőköre részben fedi egymást. Vonatkozik ez 
elsősorban a biológiai és kémiai intézetekre. Javulás csupán ak
kor volna várható, ha az érdekelt intézetek közös blokk-könyvtárt 
alkotnának. Ilyen blokk-könyvtár létesült három kémiai tanszéki 
könyvtár összevonásából. A teljes folyóiratanyag és a könyvanyag 
egy része a közös könyvtárban nyert elhelyezést. A könyvanyag 
másik - nagyobb - része letétbe van helyezve a tanszékeken.
A három könyvtárban ugyanazon mű nem kerül rendelésre. Teljesen 
felszámolni a többes példányokat természetesen nem lehet, és nem 
is volna célszerű, hiszen a legfontosabb kézikönyvek munkaesz
köznek tekintendők.

A D táblázat adatai alátámasztják előző feltevéseinket.
A Jogi és Bölcsészettudományi karokon a 3 ós annál több példány
számban érkezett müvek mennyisége nem számottevő; ezzel szemben 
a Természettudományi Karon 23 esetben találkozunk 4 példányban 
meglevő munkákkal is.

S magas póldányszám oka fenti magyarázatunkon tulmenőleg az 
is, hogy a TTK hasonló gyűjtőköri tanszéki könyvtárai más-más 
épületekben vannak elhelyezve.

A különböző karok közötti többes példányok (E táblázat) 
csekély volta indokolttá tette, hogy ezen müveket saját karuk 
szempontjából egyedi munkaként kezeljük. Miután a karok helyileg 
is távol vannak egymástól, nem volna helyes az amúgy is kis volu
menű egyező rendelés beszerzésének megakadályozása. A Bölcsészet
tudományi Kar és az Állam- ós Jogtudományi Kar közti viszonylag 
nagyobb számú azonos példányt a történeti és Jogtörténeti tanszé
kek gyűjtőkörének kereszteződése okozza.

Az F G táblázatok rámutatnak, hogy az angol ós német nyelvű 
irodalom beszerzése erőteljesen kiemelkedik. Az angol szakiroda- 
lom mennyisége különösen a Természettudományi Karon Jelentős:
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a teljes könyvállomány kétharmadát képezi. Az Állam- és Jogtudo
mányi Karon a német és az angol nyelvű munkák egyenlő arányban 
oszlanak meg. A Bölcsészettudományi Karon a német nyelvű müvek 
8%-kal nagyobb arányban vannak képviselve az angoloknál. A fran
cia, olasz és egyéb nyelvű könyvek beszerzése csak a Bölcsészet
tudományi Karon számottevő; ezt a különböző nyelv és irodalmi 
tanszékek fennállása indokolttá teszi.

A nyelvi megoszlás kérdése fényt dérit arra is, hogy a háló
zati könyvtárosokkal szemben milyen nyelvi igényeket kell tá
masztani.

♦ ♦

Rövid ismertetésünk során nem vethettük fel az összes prob
lémát, amely a devizaigényes könyvbeszerzéssel kapcsolatban fel
merül. A beérkezések késése és rendszertelen volta, a hiányok és 
a reklamációk formái, a beszerzett munkák tartalmi elemzése, mind 
olyan kérdések, melyek további vizsgálódást igényelnek. Reméljük 
azonban hogy sikerült összefüggő képet festeni a könyvbeszerzés 
alakulásáról, és felhívni a figyelmet az ezzel kapcsolatos leg
főbb problémákra: a jelenlegi devizakeretek elégtelenségére, és a 
párhuzamos rendelések ügyére.
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