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Másik kf.eme Lendő mozz anat; az elmult
év problémé:i' köréból
a hámunka (Dmira egyébként.
a lvrM Könyvt6:ri
Oez t ál.y ának ujabh ut a-,
aí.t áaa ís 'külön felhivja
a figyelmet)
.• Bp.x ez. a szakmai koz'V'éle.ményhen egyáltalllli
nem 'koztudoffitiSU, K~ny'Vtúrunk volt haz énkban az e186,
'l!Ilely f'e Lh.í.v t,a a figyelmet
a hálózati
munka. mibenlétére
és fontos:sdtSára s: ezt a munkát. a héilózat.6ÍJa. tartoz.6 kö'nyvtárak
611.apot,v.nak fal, , ,
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[) magyar konyvt 6rUgy. közpónt jába állitott
hálózati. e Lvne k", -Uttör6- volt e. téren az a munkánk is:, melyet. a há~ózati könyvt óros:ok képaé ae érde~ébe.n,
val.amí.nt; il h~16zati
Eizabály.
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2 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML

z:at kf.adúa áva.L végeztün~. Mindezt jelen öss-zeftiggéaben azért fontos·
hangaulyoznunkr hogy anne.').nyomatékosa.bban.rámutassunk azOkra a suLyoa nehézsége:Lnkra, meLye.k minOOz,ak ell ..6néril is fennálxanak kari
48 tanszéki kö'nyvtÚI'aink egy"~zéh~
~.'Vé.l~'\V.'i-a~.ltQsn.

, í-lz 1963 évbő.l e zárrnaz Ldevona't koaő két adatunk ollOlagúért beazél • .Az egyik, ho9Y mór e.l.őrclwlodot.t lUlapo.tban vanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ
a BölosészkDr
uj ölvos6termének epitkezéaa,
de Könyvtérunkat mindez~d,eig aerskí,
.
sem ért.esitette
hi vatüloa vagy akár magűnut on arr6l, ho'gy n Kpr hogyan ki..v.tnja herendezni és müködtetni ezt az igen faintos uj létesitményét. Mi.s:ik adavunk, hogy a hál.Ózatba ezidén is a központi könyvt.~ megkérdezése: nélkül neveztek ki könyvt ár()s.i állásra. uj alknlm1.l,is; mindez a fennz..otitakat, ~eleértva
egy kori ~ön.yvtár1. vezetőtkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
élló ja:gsz.abó.lyo.kha ütközi~. Mindez nem csupán aaért nem:egészen
.
értheté. mert - mint. fentebb kifejtetttik
- ~nyvt árunk or-aaágoe vis:zo.n&lath,onis sokat, tett a hlUóznti munlff~ llevezet~s:éért éa végzéaéért.,. de Dzér't sem, mert a h6t16zati munka egye~ t.ertileta1n tökéletes é8 igen hasznos az összhang köztünk é8 a Karok köz~t,
igy pl.
a közp.onti-könyvrendelések avagy El nemzetktJz.1 asere központi inir.éz.é:a.e.terén •.
ó

.Az ezévr,.e szó16 f6bb: fejles-ztési
~ás:a a következőképpen alakult:

-

teryfeladatcink

megvalósi-

. 1.) (a tervben .A.) Kiderült., hogy aa Egyetem részletes.
mí.nőaités:t. nem kiv6n a ezért a mí.nős.í.bé.aek sürgőssége megaaünt , 'J;. káderfe jlesztési.
tervet tehát morrt mJ:x' teljesen
a '~onyvt {Q:.' f)e jlesztB.si. t.ervéhez lehet igazitaS-i, vagyí.a elkéazitésé"-ek fó.szempon1i;ja
a jöv,őben az lesz
hOjgya könyvt éri munka egyes terü1et~i-tr milyen
nérté.khen éa ütem~en kí.v 6njuk fe.jles:zteni.
E fejlesztés.
terméB-zeteSB.J}l nem, lehet, tiszt
ón 11 könyvt 6ri el vü" 1 hanem aaí.gozuan az. Egyat.am
:fejlesztési
tarvéhez kell igazodnia, f gyeLernbevéve ugyanakklór a
magyar könyvt árügy fe jieaztéaének,
a kultur61is
forradalom kihontaiso
koa éarinak távlatait
..

2n) (a tervben B.) .AKönyvttr használatáról
éa sZQ,lgúltat6s:u:i..",
=-61 sz6ló utmutot6t:"amellyel. a jövő,hen minden olvua6nkat el fO'gjuk

átni,

nyomdába adtuk,

s az február

hó folyamán el is fog készülni.

~s
3.) (a tervben C.) Az egyetemi könyvt ér ak uj szervezetirendi szabályzata - melyet az e~yetemi könyvtárigazgatók kollégiu3: tagu bizottság keszitett
el - elkészült és a. nyár
megbizásáb6~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
=olyamán a Mlive~ó.désügyiM inisztérium illetékea· osztályai elé került
~óváhagyás céljából.
/

4~) (a tervben D.) .A devizakeretnek a v ártnál kedvezőbb alaku_ása következtében.· a folyóiratrendelések
cs· ökkentéséra nem kerü;Lt sor
'8 ezért
aza tervfe1adatunk tárgytalanná vált.
.
A kataló911sosztály létszámemelé~ét
5.) (a tervben E.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ti. helyzetünk nem tette Lche tövé ,
..

6.) (a tervben F.) A tárgyszókatalógus
:'elülvizsgálata
érdemben befe.jazódött.

szahályzatának

személy-

második

7.) (a tervhen G.) Alapkatalógusunknak az RMJ{(légi magyar
_önyvek)' anyag cimlüuásaival
való lde~észitése
r azben megtörtént
'RMK Ill) ~. .AzR1IK 1 és RMK II gyüjtemenyek ciro.t:elvételainek re.vizió~át. és a r8videált katalóguslapoknak az al.apkat al.ögusba val6 beosztá_át ~964.évi te.rvfeladataink
közé iktattuk he.
é

8.) (a tG· rvben ll.) Az Olvasóterem helyraj~i": és hettlrendes ka-alóguaának a reviz-iója, valamint a kézikönyvtár állományreviziója
az olvasóterem személyzetében bekövetkezett változások miatt e,l.maradt..

J.) (a tervben I.) A deci.mális randszer ateista-vallásk.::t'it1kai
zempontb61 történó, korrekciójára
irányuló javas~atok elkész;ültek,
~egvitatáauk azonban'áthuzódik erra az évra.

10.) (a .tervbeCl:J.) A hálózati :groblémakör egészéró,l t.ájékozta-kjihgfedcba
jelentést
készitettünk
a tanév e~ején hivatalba lépett rektor azáti hálózati
ügyintézésse~· kapcsólatos könyv~ra: ebben falvetettük
~ri,
ill.
egyeteífii feleló,sség kérdését.

"':Ó

ll.)
(a terv~enzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K.) A mikrofilm laboratórium épitése megkezdá-ött é8 leg;fonto.sabb berendezése, 8 korszerU felvevógé~ is rendelke.éaiinkra áll.
12.)

(a tervben L.) .k raktárbóvité.s't:

illeté:

javaslatainkat

1963

_

4_.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH

magküt.dt ülc 3 Müvel6désligyi Minisztéri~
_óosztályán8k~
ameLy augusa'tus hö- 15.-én továhbitotta
am gDzdasági'rektorhelyetteséneko

Tervgazdaság!

ájus. 15,,-én

azokat

az Egye .•.•

.
13;,,) (El tervhen
1\1:,) .Az ujonnan szerze.méIlS'ezett régi anyag ferótlenité.séhezszülmégeD készüléket
t,ű8hnikai okok miatt nem tudtuk
agrendelni"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML

.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,

t

14~a tGrVbCb. Ne) A D~~:r:zemé!lJ!"i
~szt~lyt
a raktárakkal
öss~e'itp te.herl:t:ft
'ter-'I'cl.:;kurrwntácl.QJ
a elkészült.
es j 6v áhagyást nyert, eitésa
J.964 8.1ején megkez dőd.l.k,
"

Q)

a' könyvtár
Munkat;erületenként
-ászletes
udat,ok jellemzik"

A kt5nyV'tár szerzeményezési
,fbbi munkbterületekan
JAtta el~
1. Központi

könyvté.ri

A könyvtár

rapodás

fo~yamatos

fófelDdatát

az elmult

as aláb1t:1

évben az

Et,..

munkaterület.

tillomány át a tervezett
ütemben' gyarapi tottulc,
leltározáeáról
gyndoskodtunk..·
.

u..A-,B.Yi2~~:R,<?.~
4,s
a)- Forint

1963. évi müködését

p"~n.lj_~

a

ad [;1t ai :

hitelkeret:

~963.

1.Q62.

1-,,}-O21'.000'
Hj.telkeret
888'.606)
Felhas znéÍl áskjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
857. 94q.,.70zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
806.0eO,
.A különbö~etet

itönyvkötéai

célokra

haezné.ltuk

fel;

A davi.zakötele5· -könyvanyug
azállitáfw
terén az év folyamé~_"'öbbi tudományos könyvt árhoz hasonlóan - komoly fennakadás
észlel~.l.ó; kül.ker-e akede Lnri, szerve;i.nk \· wm tartják
a kivánatosszál1itási
Ezért G htrrmaddk évnegya '~ltól kezdve: lépéseket
tettfulk
a feleme
-.!J.et6en fel nem has.zu:Hhutó beszerzé· si
kere"t állagmeg6vási
céíokra
- 6 f:Blhaszn.á16sa ;Lró.rwel)[m~ugyrunekkor emeltük a magyar kia~áGu
-~ag beszerzé si példánys z ém.:5t, vQlumirtt. nagyobb öSf,Jzegü forint'Vá.,...
....
lás.okat hojtottunk
vé re devízu.ment~s:e.n kaphat.6 nyugati könYvs.9
=-& teré.ll (müvészettörteneti.
anyag, utikönyvek,
stb.);
amel tUk a
ü

,

magánkézből történ6
vnsárlások
(I2rofesszori
kéziratos
s könyvhaatékok,
régi és ritkü
könyv- és folyóirotanyag)
keretét.
é

b)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
neviz2ker~t:
1963.

--.••..

1962~
ö""'"'

Keret dft
IS2'.000
206'.000
FelhQszn~lQs
182.000
205~7S~
-.(;;...;;...---....;;...;
.. ~: ~
Megtokorit 68, tullépés:kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
<)

c) Az összgyarüpodns
vétel
ut jí~~n
Egyé~ m~dok;~

forintértéke:
__ ~

857'.946'.70
806'.000
-:5.~4~7~rl~· ~~8~!~~~0~\
3~5~1~~~0~&~0

lt405.095.10~1~l57.0~

Összesen;
B) Á gyarapodás

~'~

tételes

adatai:

8) A gyarapodr<.s m9dja szerint
vétel,
e16fizetés
Kötelespéld,<ny,
aj pJldék,
juttDtás

I

Összesen:
A csökkenés

uténi' sliami
Lgoz áaria,
b)

Lndoko.Léaa"

tulajdonba

r az OSzK é.lttü
került
kiilf~ldi

6..
034

/

9.355
15.3.89

5.394

1,1,!29~zyxwv

16.693

:fertőzöttne~
minősitett
cnyug nem került
fel-

.A kiadv [.nyok ~ellegazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
s z e r in t:

9'.524 '

Könyv
Periodikum
Aprónyomtatv6ny
Egyéh anyag

3.~2Q

, 789
1.•
154
15.389

Összesen:

c) Tudomf~yszakok

°1 Filozófia
Segédkönyvek

,,958
16.693

szerint:

1~786
1~264
1'.589

2 Ateizmus,
v al.Lás
3 T{xsadulomtudoffiillyok
2.277
4. Nyel v tudom.iny
554'
5 Termés.zettudomrlny
851 (
6 Alkalmazott
tudom:inyok
' 573
7 Müv~szetek
1-;,152'
8 Irodolomtudom{ny
3'.270
9 Tö'rténe lern, ft._"l_d_r_a..:uj..;..z_· ._2_,O_..7_.8
összc$en:

9~018

5.952
765

15.38!' \

'2~014

1~322
1'.0643.178
615'
1'.016

1.031
989

3'.3:94
2,...a••-..;Q-.7...;:0
•....•
16.693:

o

d) Nyelvek szerint:
Mogyur
Orosz
Német
Angol
Francia

196~o
6~894
1~149

2~583
1.4~8
,938

~962~
8~o7~
1~025
3~101

1.551
'920
2,,4-°2
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
2.•
020 .'/
!&ébkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Összesep.1--

,

----~1~5~.~3B~9------~l~6~.6~9~3

c)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ci. nem.rzetközU..:i.8dvnnYOHere.
adatai:
a) Kiküldöt~t. anya&!.
Szoeialis~a

T'óké's

o r-s z ágokb aj

743'

Dar8bsz2JO..
Forint q.ecHér"ték

29.640

b) Érko.!'ett ap.yu~
Darabszám
Fori~t 0ecsértcik

558
11.379

1.3,63;
50,285

2'.l06~

79.925

, ~l
23.945
1.96.3"

c) A eseret tlrsDk adatai :..
Ország
,
In t'ezmeny

Együtt:

2B

104

1962:,

aa

10>\.

,
kna k (44 orszcg.
~ 55'a.n t'ezmenye\,
,
Az ujonnan tervezett
csere.tnraa
he a) a f'e Lké rő :!..eveleket az
f'o.Ly amén elküld"tük, a v ál.ae sok folya:natgaan érkez!1ek0 .A kiküldött
anyqgért beérke.ző csere.anyag s:okeset,...

éz

cen még mindig az- OrszQgos 'Széehé:''lyi Könyvtér utjnn érkezik be, ezt
un. ömle.szt,ett anyago-t az inté>':l1J.ényenkéntinyilvántartfísban
még
!lÚndig nem tudjuk kimutat.ni, eLaőnor-b an e.l'lért 1<~tsz1k "mérlegünk"
~ed:vezót1.ennek. Az eLt ár-é a rn6sik oka aZJho~
a SzentmihÁ1yi - Vértesy szerkesztésében
megje Lerrt 300 ,,- Ft .értekü túd.oményos bibiiográfitt
az év utolsó hónapj áb.an kü.4J,tiink 71 cse:r:e.tfirs részér& •
aa

.A magyar könyvt .ír-ak nemzetközi .ldadvnnycsaré.jér61 ké szi tett
ÖS szefogla16
kiemeli. osere.tevékenységlinket.
Az egyetemi in'tézete.k
áa tanszékek részére kiadott
"Tájékoztató -nkat
~gen jónak tartja: é6
me Kállapit ja,
hogy uzaosererendelet
hinnyzó végrehajtási
utasítását,
is p6tolj a, i>l~.t:d~n·if{::).1 szolgálhat' más nagyforga1m.u.hálózatok ose:reforgalm.ának belső szabályozására.·
.
'
ll

D) Az 1.3G.3:j.;"v_~_~.!lleZ,Q.~ott.
tervBzG.mokteljesit,és~:-

~~rvszám

T~ljesités

15.500

15.389
..

L) LÉÜ.t ,:xoz,ls a he Ly az ámos

n~plókbaXl
".

r :

,

'

..:'~'::'

,...;.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
-

(v

-

TeryszQm
2. Lelt 6rozatléJn gyarapodás
3, j~llom6nyosökkenés
4. Külföldi
könyvrendelés
5. Beérkező periodikwrr darabszám
6 Nemzetknz.i kiadvr:nycsere
a):~ldküldött
da::-ab
b) érkezett
derab
78) Szerelés
) Átad{~

II •.Összeg.yetemi

Teljesités

700

750

, 600
l~800
21.000

, 100zyxwvut
1 '.7 9 7
23.890

2:.000
2'.300

2'.106
1'.569

14.'.000zyxwvutsrqponmlkjihgfed
14~800

.13.600kjihgfedc

13.000

munkaterület.

A vidéki tudományegyetemek, pedagógiai fóisko16Jc és a budapesti
_yógyp,edagógiai Főiskola
devizaköteles
megrendelése.it
hérom pe:riodus- an továbbitottuk,
a folyóiratrendeléseket
határict6re
benyujtottuk,zyxwvuts
AZ
anya~ közvetlenül
"o megrende.lőkhöz érkezik,
G megrentle.lésekért
-artalm~lag_
a r6ndelo
s ae rve k f e Le Lnok ,
A) A devizakeret
Keret
Felhasználás
~~gtakaritdsl

adetai:

tullépés

1923~

19j?2;

4-72',,000

512'.000
517'.000

440'.00&'

- 5?QQQ

egta-karitás
ismételt
felszólitásfünk
ellenére.
.::.ál6s? az ELTE keretének
jav <ira történt
meg.
B) Tov ábbi tott

rendelések:

Te~vszám
Ténysz8m
Több •. keve s e>b ..

.

\

::

mutatkozott.

Felhasz •...

1263"
1962 ..
4~200
4~500
3.4.30
4.058
-_'~7',;..;7
0:::....._--_-~:p:....:41:.:~::..-_

fi _
-:

2. FELDOLGOZÁS
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

....-.-..

~'.a

'J

Az erre az évre. szóló tervünkhen
jeleztlik
hogy az osztrUy szükszabott. .ez e mé Lyz e td. LézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
t az ama tOVfíbbra sem a1 lehetőséget
egyébre,
,__--t a kurrens
~unka fennakad6s
nélküli
ellátús6rn
sőt egy vonatko-5ban még ézeknek a munktlatoknak
az ütemét is a kivánatos
mérték
á süllyeszti
o Ebben
a keretben
azonban az oszt ály müködése kielégi,:';.,·
üteme mögött az egészkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
év fQlyamán
n alakult.
Lemararláa a beszerzés
mut a'tkcaot t , valamennyi feldolgozélsi
kateg6riában
- az egyes mü~knél, ];lariodik6knQl~
folyóiratokntU
é s
oz intézeti
anyognL~l egya::nt '- t,orlódús
nélküi
került
kat[~ogizálnsra
oz ujonnan heszerzatt
~ ag .• Ebben az évben ts. f.iikcrült
tehát. fenntartanunk
azt az 1949",
.i refcr.n:r..seg:ltJ3.égév,elelért
úllapotot.,
hogy könyv t árunknak ömlasz~tt könyv anyaga egycUt~Ü.(ilion ní.ncsen ,

.A katalogizá16

munka alakulásó.nok

adatai

a következ6k:

a) Fel do~~~2!ji.2..~l...a~:.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
f

\

:~ó. példányok

fut6sz,alagön

darabszr:ma

lS62 évI
,
t'e ny s z am

1963 évi
tervaz6n

1963 ,évi
,
t 'enysznm

Külsnböze

120413

11,,000

12.621

..,. 14.7

a

gylittfut6
példfnyok,
régi
példányok egyidejű
rekata1',,118
logizálé~sa
_5Yéb rövid uton katalogi, SD1
z61t darabok
_ly6iratok
kötetszr..Wla
4',,040
- 5Yéb periodik[~1c kötets,z Luna
4~320
~zpontilag
kBtaloglzfJ.t
h,~_ 16zatl any~gt első ~01diÚ1yok2:a209
gyanazf egyut~fut6
peldányok
32
_5Yetem~ jegyzete.k
296
:krofilaek
86
plumrakt{~ba
helyezett
da~
rabok
1~400

800
, 600
5'1)000
4.200

Összesen:

Tervszám.
,
T'enyaz cm

9 330
0

n

18534
'461

7'lt501

4.219

- 23'.2
50',,0

-to

0..
4

1-

2.400
100
200
200

1 .98')
',..l

!.~99

1 ..589:..-.-_,±-~2...

26.000

4'e 000 kötet

I o-bm

3..1

Vo

••. 17~5
- 61'.0

35~O

1-

8205

35

.o:. __

~

30 ..
249

.

+1

6

ozyx

..3

10

.,zyxwvutsrqponmlk

x1

~~El§.!.....

.Az elkészi tet!.. katalógusc~dul.ák

géppel irott
sokszorositott
28',,000 drb
140'0000 drbkjihgfed
26.378zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba
II
116..
451 "

Tervszámok
Tényszámok

Tervszám zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 19'~000 drb
:L6,,248 II

,
IJ:' enyszam

& OA

.

tagkönyvtár_a.~ kat.§.lógusa.i_~~.E.a

k~szü]:t =.

.

Tervszám
TényszÉm

10'0000 drb
7 •.186 "

.A kurrF:lns katalogizálási
munka eredményei közül kettőnél
m-a+kozik lényeges eltérés
atervsz
árnokt L, Az egyik a futószalagon
_dolg'ozott első példányok darabszéma ••.Az osztály
munkájának gerin- ké pe aő. elegmunkaigényesebb
munkaf aj t áné.L 14 ••7 °lo-os többlet
muazonban majdnem, teljes
egészében ellensuoz í.k , Ezt a többletet
zzák az osztály
munkájának más pontjain
mutatjtozó negativumok ..
_!jn j.elentó,'d többletteljesi
tás jelentkezik
a folyóiratfeldolgozásis •. ":ennek oka az, hogy a periodikák
aaakka't a.Lögua ának betervezett
~ tatását,
mint kevésbé sürgető feladatot
elejtettük,
s minden fel.
-baditható
energiát
a folyóiratállomán,vnak
- a ICFKC munkálataira
6· tekintettel
lényegesen
sürgősebb - rekatalogi2álására
forditot~.....a. • .A töbhi f e LdoLgoaáa t kategóriánál
mutatkozó eltérés
a terv •..
a ténys'zárnok köz ö't t; egyedül arra vezethető. vissza,
ho~y' az ille• ~ajt áju munkadarahok gyarapodása eltér'e
a betervezettál
. e .Az e.~e6
Lemar-adásnak
kive.tel
.:..•.
áknáJ. a tervvel
szemben mutatkozó részleges
.:..kti.l e z a z oka.
'
ö

.A'rekat.alagiz áláanál
sz ámo't t evő. többle't; mutatkozik
a tervvel
-.:aben. Ennek nagyobbi,k része a futószalagos
és a folyóiratkatalo-'
álásnál
jelentkező, többlet-teljesítménynek,'
kisebbik
része a
gyarapGdás visszaesésének
a következményeG
.

p

Lemaradás mutatkozi.k 3 katalógus-korrekciós
munkánál., -- itt
e17 az olvQ,.aóterm~ segédkönyvtár-k a .k:u:rrens f'e.Ladrrt okaf láttuk
végrehajtott.'
szüráa kereszt;jJ.-;v'ezetése.
összes katraLdgueaf.nkb an
vona.l án mutatltozotii.
ban eImar-adf • .A másik lemaradás: a fejelés
_em.cradás mi'ntegy 2.000 kisérő
lapot. tesz kiy oka az volt,
hogy a
n3zorositásnak
D második
félévIlen felgyorsul:t
üt.emével a fejelés
anetileg
nem tudott
lépr;at + ar-t ard ,
A helyrajZ-i k3talóg0s
szerkesztése
és az állományrevizi6
vonaa. munka a tervben meghatározott
üt emben halad.t,
- sajnos ez az.

sszam e 1"
"
k"ave tk
.,
1
d a ki'vállaeDI!.8 Lé
e tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
egl;e 1enae.ge
- ",eZ·"bGe.
,enero.sell
e.uaar-ao
s. mögött o .A Ga szak (vLi,ágtört,énet)
állomú;."),yrevizi6ja,
érdemben be_ejezódött,
akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gc szak (irodalomtörténet)
hülyrajzi
kat.a16gusa
elkétU. t g állományre'v izió j a ne dig rr..egk3adódé5tt"zyxwvutsrqponmlkjihgfed
-

I

A sze~9.Z6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\·~·:~.E.2E.!~e,l.jesi,· t.mé.i1y8 12~200 könyV' deci~á~AaaéB

.940 könyv féx'L..;;'raZaYGzasavc.l t , Szakozaat
nyert Etl::enkivül 34 mikro__ Lm, Blkéaz űl:t; ,: t ár gysz ókész:i:téa mődo sf ..tott
szab ályzata e- Decimális
~'i +'
k"
' "
kül""
k' 1k'
. t a 1ÓgU81J.JJ.:C.
" I? 1rnere:S8X"a
'.. so, szn.\..eT'v.ov
er"lIunk f e,1
1 tu....i.L[Jo"a,no
, ,,~ '+.
b
1,.'
•
• "
l'
1.
't
. munk<.tt./úlJ"
nO,YU.l'.n' J .lJ e,.LcJe:a e J(i'JAUZQ -eD
N .J -

l.~'

/

.Az elmtut
eS3'tenctő1Jen a kö'zönségszolgálat
forgalmánqk
további
':vekectBsér6l
s z ámoLhrrt 'ne" E2,t D növekedé.st
a beirntkozott
o'Lvaaők,
~ósorl1an
az egy e t enrl. haJlga"t;6k és a kutatók
oz émának á2.1and6 gyaapod ás a oko z aa , j eLe zv e ~ hO'bY könyv t ár-unk Iokozódó mértékben
ti)lti
c: egyetemi
könjvt árj,. fL1,nk0j_ó j <it ~ a fels6fobu
oktatás
és az egyete.
-ll foly6
tudom6.nyos kJ.J_tntás segits'égét"
.A megnövekedett
forgalom
onhan nemcsak e gye t.emünk okt;Q'tómu.nkúj ának f ckoacfrt abb aegi t éaét'
-lenti,
hanem egybe n jnáa tudomén.yo· s intézetek,
e.gyetemek é a fó.1.sko.!'l_
, t'e kb en rp.eg.ri'y'il VIillUt
~ '"
.,
. kk'
.;t'
'..,.
::A egyre
nDgyo.b'Q mer
•.O ~genye~ne
" a le l'eg.i.
eB.81ir
• .Tellemző, erre né zve , hogy bár könyvtárunk
profil,ja
t· órsadalomt~ilelégit
ki müszaki.--riertnészettudományos
=tányi7 mégis SZÓlnOf?:; esethen
!latkozásu
kiv6nstS.gokat is"
Kölcsö''uzési
.iorgal.rnunk az 1962. évihez viszonyitva
lényegesen
_elk;ede'ft o' (lS,62.-ben 37 o 919 kö3,~J8Ön~ő.é a 77 782. kölcsönzött
kötet;
kötet.)
örvendetesen
.;'"3.-ban 40,,13· 6 kölcsönző. és 84 275 kölcsönzöt-t
.....
,'t a k r.e
' J'
"
:1
k az ama,
'
-rlA-l,.
.egl . t e +L
s.ren KereJ-ffil:3
ami. e 1 Bosor b an a ki'"vaneagnapbe'VIezetésének kös z önhe tő., .A kölosönzés
mun.ktlj át az ez év nyarán
óvitett
ruhBt8r}
valamint
a kOa:'szerü követelményeknek
megfelelően
.A ré~kt ári kezelés
rendjét:
-~lakitOltt
helyiség
nagyban elősB.gi.te-tteo
- a társadalmi
tulajaci1
fókozott:
védeJ ..em 'érd~kében
- megs:zigoritot~
Q

0

,>

6

A foly6irat-tfThon
évek óta problémát
okozott
a periodika
1e1.•.go.aö csoport
elhelyezése:"
Ez idén me9 0ldé.st nyert
a földszinti'
- tr egyik helyis6gét
alakitottu.k
(t e a r ende at ük l:le erre a célra.
JI. vizsgaidószakban
mutat~ozó
Q,ivasóterm:l férőhelyhiényon
uf!:S
5itettünki
hogy eg.;retemünk hal1gat6:i ..nak ,}:d.ztoEdtottunk
előnyt
mns
e t emek hallgatóivol
szemben", OJ:vas6termlli":'.,kwtL
a' ~;izsguid6s.zakokban
_nuár, m~ijlJ,~.-ju.ni,tts"h6n~pokQat1.) vas6rnQPQn!Cé~.t: is l'1~itvatar~ottuk,
nagy mertekben
elo,segl.· ~ei;te
az egyetem.1. 11.aJlgat6s ag tanul cai ie Lnek a kielégitését"
.Az alvBsótermi.
do.Lgcz ök f'o Lynma't oaan végez-

.

-ék a haazalálatbnn s.érül t állomány gondoz <:lsátzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ
1 helyre áll:tt ásQ't•
. indkivüli munkakén ..t az egy:i.k dolgoz6 c1.vég ezte a könyvek sZF.ÍmsO'r-kjihgfe
a jegyzetkata16gus
kiegeszitését
valamint a ré_andi ellenőrzését
~ kata16guscédulák kijavitásátc

A for6Dlom ö~.zefogl[}16 adptai;.
1962-ben
1363-ban
lttogató
kötet
l.ó.tpgaté kötet
Olv8s6tererru
62~060
89'",031 59'o4}3
85'076.9
Kölcsönzés
37',,919
77'0182 40',,136.zyxwvutsrqponmlkjihgfe
84/~275
F olifóJratol:v a s6
5'085J.
26'074.1' 8'0555
25lt~094
Tanár::!
.. kutat6
____ J_:J>~~.Q2
Jle989~2~.e.4~3·
:~.2e529
Össz8sen
107 633
202 643 1100587 206,,697

----_._,---

0

Abe irat koz ot L0l.:v

ü

0

s 6 k f_ob).á1.5.9..?-1lE!~.2í.~,!'
~Ej ..~_rg,~.E2.s
z 1 Q..~

1962-ten
4 Egyetemi hallgató

}o359

~ Egyetemi oktat6
Mu.'1kás
~a.nár

489

s

405

217
20'7
234
153

r1r6
it

TudomtnyQskutat6
Kgnyvtáras, levélt <iro.a
orvoa
Mérnök
~éb
Összesen

..

98

120

__ ~ __ 2.3.4

5 666
0

1963-ban
4071~
492
485
180
140
280
120

115
135

~--'--~.D~
6.930'

.alv as (tiE1L~9~~.~J36ri.i.nké
nJ_~m~<?~zl4.~9..L2.1Y..§ s 6teremb en:
19p2-ben
19p3-ban
Egyetemi hallgató
57~2J8
54~763
Dol90z6
4 489
4 248'
!g;y~~~
---._~,~73.~~___
_~~
u

I

Összesen

62.060

0

59.433zyxwvutsrqponm

\

!~~..Y~21~E~~II!b.~~XL.9.1!'§'§'Q.:tLr!,!kL~e
g0!3 ~lása:
~) szakok s ser í.nt •
1962-:-ben
OSegédkönyvek
1.Filoz6fia
2 Vall6störténet,
ateizmus
3 TÉ~sadalomtudoményok

6'••1 %

3 .•786
, 548
9 .•323

1963-ban
7'0926
3 ..879
, 326
8,,920

-,3K Marxizmus:-<l.E~.rJ.:ln:tzmtLa
4. N'yel:vtu.donónyok
5 Természett'-1dom&"Jyok
6 MUsz akí. tudom6.nyok
61 orvos ; tlJ.domóüyok
7 Ilüvésze·"tL
8 Irodalom';~udomLny
~~_~,?rt:{}?~;
J.t~rr:-3... _:f.3?J-_<:lL~.;1~--,__
Összesen

OJ.X8s6türm.í.

8_nyag

Köu;;rlJt:lri jegyze· ti

~olyóiratok
segédköny"rtár:I.
anyag
Nagy['akt ór:i. anyag

§~;Lfti~1~~,9.,!_,~~
__
Összesen

1962-ben
1'0128
9'0012
J6'0 207
4-'",186
13',,068

1963-ban
5'.901
9'.8J.3
lB'()035
3'073-8
10',,070
1:,,3'"/9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
1'06.32
, 13"0110
10'.182
.-2..R,.r..O_8_8
4..r.i"..:.7_4_ •.••
7_

89kjihgfedcbaZYXWVUTS
031
85Q769zyxwvutsrqponm
0

4:2'01.42
4,,2.10
130'
, 665
2'090.3

--2~.J>_:tEJ]:~.
89~03l

Kölcsönzési
szOl.g6J.2-flUJ.k kül.ön'l.egea
,
adaGc:L az al'áhblak:
eS: enne k forgalm:L

41',,879

)' ..845

63

1'.344
2'0139

---:;3;...:7...J:•••_4;~;9;,.;;9
__•

85.769

áge a lsö..!!;zv:ttrkozi kC5l:csö-n-

IH 1"
t'ara.k sz ,illW
corivvzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
I'ge.u,y".o
1050
Ebből~
OSz,K u:t;~jEin
747
kÖz'·Y'Gtle.niiL
303
Egyéb, intézetek
szthlB
12
r

I

,
1.ganyc.J..u

'-'.L

k'~t
'
co .st"CK az ama

OS zK úJ.,t sü

Ebból:

közvetlentU.
Egyéb. intéz8tektól

•

Elküldött, kö'tGtek
Ebból:
bc Lf'b l.d're.

Egyéb

külföldTf:

intézetekn(~k

Kielégi.t"!tlen

1,2585
894
655

36

az érna

(OEJzK ut j 6n)
.

maradt:

Mi kértünk b~lfÖldró.l
......:.cüy~é[h9r§..;l ..

729
613
102

14

856
122

....;.ll3L
311

Érkezet-t;

'belföldróJ

,_~fh.:f.81,SE.~~L_,
Összesen

112

9J.

-

.

- 134. :KÉZIRAT-

ÉS RITKASÁGT.Ág

3;~3-" egységgel gy~rapodott.
Ebből 1;79 kötet gépirn(egyetemi és TMBd~ssz.), 13·4 egység pedig egyéb anyag. Ut6bb.iak sor éban megeml.Lt endő. 83 levél,
amelyek ir6i egyetemi
+'anárok voltak,
egyik milsik tartalma
pedig fontos adqt kulturtörtéetürikhöz. -~ásik szerzemény 1 amely jól kiegészi ti egyhé.ztörténetikjihgfedcbaZ
!'ég1 anyagunkat, a kalocsai
jeaeuita
rendház 33 köt5-tet kitevő anyaga
A ké~irattQr

scs disszertáció

,

,

A beérkezett
anyag feldolgozása
folyamatosan
történt.
Emellett
E é s F ez akj a, Uj kata16BUscé~ekatalo;giztlásra
ker-ült a kézirattár
ml6k készültek
az ide sorolt
m.üvekről. Igy most mé.r négy szakr6l
"iUdunk a kutatók rendelkezésére
hocsájtani
betürendes
kart'onkata16-

gllst.

,

Megkehdódött

'

zyxwvut

S~imonidesz kézirat,ok feldo1goz:n,sa, elké~z'ült
felvétele .• A teljes
anyag. ideiglenes
felvé'telé!lak elkeszülte
ut án az anyagoti tárgykör<5k szerint
fogjuk csoportosi+ and. , s~
végleges felvétel
csak ezu't én k~szit:hj;.t6 el.
.

50 k<5~?'9ideig;lenes

11

A ritka
kön~ek ~ü~temény~ 330' kötettel
gyarapodott,
ebbői
UJ
eszerzes,
.;3 többit.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
[t;. nagyrBktárb61
osztot:azonban. csnli 93 koei
tuk át. A eyarapodás megOJszln~c: ő.snyontatvI1l!l1,
RMK (1711 e.lótt:l~gi
magyar könyvek) 7 VettAst.. 2.87, MV~ (magynr von:atltozéÍSU!régi
nyo.mtatv· ény) 3,' Mets.zetszobo'
12., P érnörl:.
8,
Rar .Hung. 4, Rem••.
PolizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t.
3~ Remo~r. 5 kl5te't.
I

Alapkata16gusunk
teljesebbé
té.tcla érdekében elhat,á;roztuk,
,
az 1711 előtti
magyar könyv~kt az RMKcédu1áivnl.
~ülölilisen fontos. volt az RMK III-nál.·
Ide ugyam.e a magjfarorsztÍgi
szárrnazásu szerzők külfHldön. idege-n nyelven megjelent 'müvei vannak
aorolvEf'• .Az olvas6
sőt még gyakr~n a kötlyvt áros sem tudja· eldö~-eni, hogy egyes ir6k könyveit. \pl •• €f!:3 V/e.her nev soproni ir6 német
nyel-vü munkéit) ennek a gyüjtemenynek a katalógusáhan
kell-e
keresnie vags sem. A jöv6beh minden 1500 után megjelent
nem periodika
jel.
..LegünY'omtatvény katalógus.códulúi
egy helye.q lesznek megtalálhat6k.
~nnek. a feladatnak
a teljeaitése
sok eae tb en uj felvóte1t
követelt,
:lert az alapkatglóL"US szab 2~yzata. aok -ese'tben eLtér az RMIC
felvéteieli
alapjául
szolgál6
Szab.ó IC(~,rolyféle elvektcll.
Az RMK III cédullli el--

_ogy ~egészitjük

ü

L-ész'tUtek.

.

Tovább, folyt. a Vetustisa.ima' gyüjtemény teljesebbé
tétele.
mü 287 kötetben kerhlt
az ewult
évben ide. Ezt a munkáf a jövően folytatni
akar juk, a t ávolabbf. terv',ünkbe 7ettill<; al!;! vetustis.sinia
~ta19gus
~adását
is.

7

li mets.zet(SYüjjiemén,y:690 darabbal

gyarapodott.

,
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.A mlkrofj_lnt ár gyar2pcdásazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
5' tekercs
idegen gyüjte:-mények kéz-'
atairól-és
38te1{er'JS könyvekről ..
ritkaságtári
anyag állomá8yvédelmi mikroa G és H kézirattári
s aak 3,88 kötete,
:76b'h:é. a ré.gi szakkatalógus
Gd sZDkjánól 12.000 cédula.-.A felvéte:lek~ csak egy részét
tudtuk ditizta.t,ni,
mert az Orszr,gos Széchényi Könyv:.:ri ameLy részünkra .8 d:Lafilm.eket készíti p csak kb, 50.000 kocktt
:. a~t ka:p8cit~shiány
köve t ke zt áben , a igy kb. 60.000 ko cka Lemara'8 mutatkozik
a diázásban.
Ez a lem.aradás, hacsak valami megoldáf?"t
-:1 találunk
1964-tlen kh , ugyanennyivel
fog növekedni.
II leí'iim.8ZB.tt anyag1:2ólI'eldolgozásra
került
n lefilmezett
könyvediáztatns
- •...kivüL 4-96 kötet kézj.ra"tós munka , (M.egjegyzendó,p hogya
-:;::illradtiaakövetkezté11en a mikrofilm.ezést
nem tu.dja rögtön kövqtni a
-:;_dolgQzáso)
In.tézmányuk és · kutatók részére. 92 es.etben 5262 kockÉ:t .filmez--tünk le •
Tnvribhfolyt

ez évben

fl

í.Lmeaéae , Fílmezés:r"e ke.rül-t

.Az o Lvaaök folyamatos
t ci.jékoztatása,.
a katal'ógushasználattal
_c8olatoJs tanélcsadás és felügyelet,.
a segédkönyvtár
ke ae.Lé ae , a
!:yVté.rközi kölcsönzés
rész'ére v al.ö j~.lzetkikereséB.
rendszeresen
:yt.o
'
Hosszabb taposztolatose:ren
az caz t ál.yon 11- alkalommal voltak
az áaa (belföldi
csoportok,
külföl=1iársako .A könyv-téri kalauzolnsok'
csoportqk és egyes látogatók)
29 o II kolauzolásokat
a ttijékoztató
- 19á1a-t é'S a kutatóterr.d.
csoport f'e Lv éJ..tva vezette.
'

,

A földszlnti
t ár Lökbun 4 alk8lOlnmal rendeztünk: em1ékki álli túfte:
9 olk81ornmal uj ázerzeményeke.t állitottu.nk
ki. A táj.ékoztat~
szol-kjihg
_at egyik dolgozója rendszerese.n átnéztea
cseh, szlQvnk és lengyel
s ezek a Lap j (fu beszerzési
javaslatokat
te.tt ren'daze ....
:lioe;rúfié.katz
sen a sze:l':'zeményi oaz t ál.ynak.,
196,3. f'o.Lyamán

elkészüÍt-

és nyomdába került

a Könywtár 1964

évri

.'nyv zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E:· zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
16 m6dsze:rtani., könyvtártörténati
t kb o 27 iv terjedelemb.en

~lmány-t;?kézi.rattúri
publikáci6t
és égyéb (történelmi,
müvészeitközö16 Megjelenése. 1964 mfxcius végére.
- é11let stb o) tanulmányokat
ató~
.
.
11 Gond,olat kinQás6.ban megjelentettük
könyvt:;árunk két dolgo'aója
-:31 szerkeszte.tt
"Utmutat6 a tudorrmnyos munka magyar és nemze.tközi
- "almóhozn. cimü bibliográfiát
730' lap terj.ed€:lemben .• Ez elsórendü
::.~deszköz, lesz mria könyvtárak táj,ékozt· at6
s.zolgálata
sz,illlára is •
.=lUlkatársak közt az EGyetemi Kö'nyy,tár 7 dolgozója szerc· pel.

-

J..r; -

Nyomdáhaadtuk kb..kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
17 iv terjedelemben a XI-XI!I. századi eretekmazgalmakról. szóló bibliográfiát
magyar, orosz és francia cimlap::.al, elő-szóval és fejeze· tc:i.mekkel.,

.Azé.v során uj soroz.atotzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
i..nd· i:bottu.nkII Az ateizmus é s valláse Lrnme L, Megjelent az l.füzet,
itika nemzetközi cikkhibliográfiájaD
ely az 1960-ban megjelen.t anyaget tartalmazza és nyomdakész álla-than van az 1961 évi anyag"
Rendszeresen részt'Y'et'tünk a Bndapeati p'ártbizottaág
mellett
'1ködő.Ateista Bizottság munkáj áb an .• Folyamatosan fejlesztjük
az
~-eist'a és valláskritikai
köny'JI'- s folyóiratállományt.
é

6.. HÁLÓZATI

~~~ONT!-MUNKA

,
9

.A) Könyvtári j ogszabályaink értelmében a könyvt ár az Egyetem
nyvtári hálózatán.ak központja" .Az e feladatkörből
származó teen:~jret. (a cimfelvétel
és sokszorosit ás kivételével)
a sr:c•.:rteiil4ny:i.(j)8Zál.y látta
e L,
.1.

.a) a há16zat könyvtárai részére a. Karközi Könyvtári Bizott$ág
és a Gazdasági Igazgatóságg'al egyetértésben esévben
három periodusban szerez~ük be a nyugati könyva~agot~ Á könyve.'t havonta egyszer vettük
át a külkereskedelmi azervtól • .Az évi :foóiratrend~lést
határidőre lebonyolitottuk:
az érkező periodikumagot, hetente. kétszer lát juk e L,

'1 áhagyásával

Az 1~63o devizaévben a mu.L t. évihez viszonyi tV8 osökkent.ett
1z.akere"t állt rendelkezésre: ••.AKarközi Kör.tyvtári Bizottság döntéalaJ?j án valt.ozatlan foly6iratkeret
mellett kevcaebb dev aa ju.t:ot~
_önyvrigé.nyekkielégi téséra"
í

,

.AzlS64 .• évi devizakerettel'
kapcsolatos felsóbbs~intü t ..árgyaa nyugat árak drágulásá- '
k részére. dokumentáaí.ő't készítettünk
- • .Adatszolgáltatásu.nk elismerten hozzáj árult. ahhoz, hogy az 1964-.'
_ keret oa-aaágoaen em.elkedett s elérL a két éV'VIelezelőtti
szintet.
í,

b ) a hálózati referens re.ndszeres-en látogatta
a hálózat könyvait. s nyujtott. segíts.éget s.zakrtilliproblémáik megoldása terén.
_
endet.eanek igérkez6 változás követke-zett be - az uj kari könyvezet.ő mUn.ka'baál.lásasorán - az .Állam- és JogtUdományi Kar könyvf:ihoa füzód6 ktJpcsoléJtaink terén .• Remélhct6, hogy az ottani há.l6problémák helyes mederbe terelődnek.
.
~
A háLózati :prohlémflkör egészér6l t.ájékoztató jelentést
készielején h:tvé1· t,alba lépett rektor számára; abben fel-

link a 't ariév

+ettük a hálóz'ati ügyintézéssel
kap,csolatoa
felelősség
kérdését.
,

köo;yvtári,

ill.

agye-

Lemaradás é.8z1elhe-iJóhálózati tvonatkozásu kiadványainkzyxwvutsrqponmlkjihg
68 a
megbeszélések terület-én.
Indokolás: mindaddig nem 6h.ajt:unk
a téren tevéke.nykedni
amig az uj egyetemi vezetésnek a hál6+1 kérdésben elfoglalt
áiláspontját
nem ismerjük a ní.noa komoly
nypnk arr'a, hogy EJ szervez6:ti .szabályzatban foglaltak
vágrehajt'i' a v álnok ••

_~~ui

B) AZ Egyeten de\i~akereténuk

kezelése:

1962.
1963.
(krrltaégvetési,
célhiteles
. 386'.000
es magán)
346'.000
378,.000 .
386.000·
Felhas ználás
.•. 32'2.000kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
Tullépés
.•..
ullépéat
a felügyeletünk
alatt
álló egyéb inté~ményeknél - fel'litásunk
ellenére - mutatko.zó deviza-felnemhaaználáa
tette. Lehe-.
Keret

c) Lebonyoli tott

a) kiküldött
kHnyv
per Lodf.kum
b

r-endeLé ae kj
r9ndelés
M

(EK-thál. )

beér~zett
anyag
'onyv
öte-IT
periodikum (drb)

1963.
l~784
2.180

196.2:.
2'.257
1.686-

2~0'47
/17.952

2'.227

16.686

D) Az 196~., évre~~ega,.,.~t."t
...:t.ervszámok teljesitése::

1..Kiküldött

r(;ndelés

a) k1)ny-v
-b) per-Lodf.kum(féleség)

2.. Be~r~ü ~tt. ~nyay
a)' konyv (.kotet
b) periodikum(drb)
3.Ellenőrző~).::.átogatás

Tervszám

Teljesi té.f!

2.700

1.784

(nem adtuk meg)

2'.700
15.000

50

2'.047

17.952
70

Az e Ll.enőr aö látogatás0k
az ámába nem sz ámoltuk be a sikertelen
ogDtás.i kisérleteke_t. (41). A látogatások
azévben e16sz(5r terjudre.f~rensen kivül
ki El diákotthonok könyvt 6rairu (2.). A hálózati
tt'a1 már az ELTE revizori
csoportja is.. tett e Ll.enőz aő 1átogntá-zyxwvu
ö'sszesen II könyvt árba.t;1.
I
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7. .ÁLLOMÁNYVÉDELEM •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.A könyvkötészet

1962. évi

\

kGtések
UJságméret
Folyóiratméret
Könyvméret
ménykötések
on~tések váaznaava
obbjavi t~8ok
bb j avi t ások
auráláaok
ervá1ások
es anakraunka

1963 évi
te1jesitéE;lzyxw

1963 évi
terv

.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

59 drb.

60

59 "
650

II,

48 drb.

dr-b ,

10 II
130 JI
780 "
500 "
900 "
25f)

"

844 "
734 "
954 11
,420 tr
1.156 "
17 n
83 II
1.119 óra

510
s d:5lrabazám:

lj

t.e1j~si tménye az elmult évben a következő.

-:te lj esi té s

-kötés

.;

III

'

"

I

207
552
425
905
142

It

)

1\

"
"
lJ

If

2..807
800 "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ
"
60 "
50 II
1.200 11
1.200 "
662 6ra
600 óra
508 It
~33 "
I

I

4.976

4.695

6.447

~~629

933

1.170'

A könyvkötészet munkájának au1ypontjaegyre\ inkább a konzerváés rest,auráJ.ásra. tolódik át - rendeltetéaének
megf'e LeLéerr, ]Jz
an a restaurá11r ritkaaágQ}k számának emeLkedéaében
és a ritka~
anyag tervsze~ü és rendszeres karbantartásán~k
meginditásá~
tatkozott
meg. /
ház.on kivlil köttetett
könyvek száma a mult évi 3i074fé1vát.r61 45~2 félvászon-kötet~e
- ebb613942 foly6irat
-'e:melkaEz az eredmény örvendetes, de feltét.lenül
szükséges 1s hogy
hogy ha-Ért szint. vissza ne essékt mert eaak ez/biatos1~atja,
1emaradásunknt e téren .csökkenthessük.
.A

I

.

,

8. A ...-.;;..;;..;;:;
KÖNYVT.ÁR
.ADOtGOZÖK
____
....
__ . ÉS
~.OC:~-.---_.
_-;_ PUBLIKÁCIÓI
..•......
-..;;~_...;:;. ..

A)

A kön;yvtár k~aS~:liLa:~

Szentmihályi tJános - vér-tesy Ií1iklós~ Utmutat6. a tUdományos
munka-magyar' é a nemzetközi i;rodalmához. Bpo, 1963:. Gondolat e 730 PIO
'zyxwvutsrqponmlk
I

"A budape attí, Egy~t'Bmi Könyvt ár kiadv~nynill c. aor oaatuakhan 1963· ~b[3~az alábbi füzetek jelentek meg;
,

l.9.sz., Dé r H:i.klósné~ .AzEötvös' Lóránd Tudományegyetem t.ör .....
t.énetének bilJJiográfiájD"
.
.
í,

2:0.•az. Dümmc rth, Dezaó; A Budapeat Egyetemi Könyvtár gyüjteményének keletkezés.e. 1561-1635.
_
í,

2.l e- az , T6tI; .András: .:t}z Egyetemi Könyvtár a ferenci abszolU.t:tz.o.us:i.dGJen 1790-18,23..
.

Bzek
v e Lamí.rrt a már kor-ábban megjelent és a most kés-zU!ó t,a•...
ány,oki e~et6,yé tes-z~k, Hho~ Gfí-Y"-kétéven belül elkészithesaük
nyvtarunk osszefoglalo
tortenetet
ot

,.

".Az ateizmus és valláakrit:lka
n9IDzetJct)zic.ikkbihliográfiáj.all c o uj soro-zatunkban az 1" az. füzet j,elent meg, maly
az 196G-~an megjelent anyagot ,öleli :fel.

;a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A ko..~-i~:s,~?.lg2~_ó1.!l?jr~
...EP;.e.lils..~iói;
-s-e

.A'2,(önyvtár ~6 dolgozój ának összesen 91- könyve. tanulmányo és
... oe1lZi6je jelent meg 3~, elmult év folyamán .• A réazietes
felsoro&a az ~963-64 évi Egyetemi Értes.itóben fog megjelenni .•
.A könyvtár- dolgozói köz:ül t:i.aennyolcon heti 1 lC'3pi, ketten
dig heQi négyórás kut.atóidó,kedvezmény"t:;~nrész~s· ültek.

1femzetközi kapcsolataink
az elmult évb.en is jelentősek
voltak.
":trai László akadérní.kua, a Könyvtár igazgnt6ja ráaztNett
az Initu.t Internatio.nal.
de Ph:Llosoph.i,e által szeptemberben Mexico Ci tyn re.ndeze.ttXIII
N'GLlzetköziF-ilozó;fiai KongresszUisonl valamint
oember- elején prágúb3n, a 1fagy3r' Tudományos .Akadémia,delegáci6játagjaként,
a caeh.azLov ák a magyar tudo nkaél.ém;iákközötti tudoényoa együttmüködési egyezmény térgynlásain.
Q

é

Dezső, L{..szló kandidátus,
tu,aományoa fŐIDunkatárs a Müvelödésk:LküJ.detésében november 68 decem.ber hó folyamán
:
"'anulmányokat folyt.ato· l,:;t 3 szófiai
egyetem 8z1avisztikai
inté.zetében.

%11 Minisztérium

Az óv folym.1án könyv't6l"rHJ.kat a köve· tkezÓ külföldi
pro,fesszorok, tu.dom.~oa
kutatÓk é a könyv't ~osok .keresték
fel:
Brigi tt.u Millik9zy
Tudoményo8 '.Akadem::i.oKö'nyvtáránok igazgatója
Ó8 kisérate~
.
a' berlini
• ~VI•••Gokhal.e, geo1.ógu.s-Jm.tató,
a Ka:till.a:-'Gak
Egyetem (India.)
lektora.;
C., szovjet
ateista
lap fó.s:zerkesz.....
oL~Grigorj[lri,
a N'oTJ.kai ReligijakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
OoH613owden~ CJ lcndoni
egyeten tört.énész
pr of es sao~óje é 8:' kisérct.e;i
~a· A oH<!Chaplin, a 13ritish l\Tuseu.Clköny-vt árának osztályvezet6ja
és:
~aeségezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j .Anthony Tho.mpson r az IFL.A szervezó
titknra;
Joachim Wieder,
..• münchorrí Mliazald. Főiskola
könyYtórtlnok igazgatója;
az IFL.A fő:ti-;j· KÚra.i Millté.r
Triva"
a nov Laz ádrl Uo,..tiea Srbska kéz1rattnros:a;
Jorna
-all:t.nkoski..
a helsj.nki.i
egyeii.e:mi könyYtth" igazgatója;
A oS:takin, a
:mszkvai Lomonoszov egyetem: fi.lozófia
prnfesszorai
Nijel SisBon" az
· ~ford. University
press
munkat ár aaj Radr;liia Nikol!l.c, a belgrád.i
egyeJoKandel,
13 janai
-em könyvtRr8nak
m1.ln.k3-t.:ársa9J olmhoff, F .Belck
gyetem rektorD"
tudorektorhelyettese.
é8 pártt:ttkáraj
prof'", J oFind-zyxwvut
of London,
Klng-' s College. filozófia
proJesszo.ra •
0-:1, Er Universi-by
I

•

~~I

~.1"

Mátrai L28-zló a Mogyar Tudor:ltlnyos Akadémia II.osztnlyénak
osz"álytitknra
töhb. akadérnf.aí. bizottsríg
elnöke
s tagja,' a párizsi
~e Pb.f.Loaophf.e tagja,
a M:agyar Könyvtnroaok
::nstitut
Interné.rtional
...aahö Ervin Kö'rének elnökE;, a Vi16gosstlg c" at.eist,a folyó:i,rat
fódolgozói
közül az ország~a Könyvtórügyi
a
5:Ze:rkesztójo." .A könyvtár
okument ác Lő a TanL~ca" 2. Mngyar Tudoonnyos .Akadémia Köily'Wtb"r'téneti
's Bibliogr±fiai'
Mt!..nJmb:Lzottsé.ga1
v al.amt rrt e.aak albizottslígainak
::unká,j ~ban a munka+e rvben fel tüntet.ett
modon a következők
vettek
=észt ~ Mftra:.L L {szlá ,. Domanovszky ÁkOS, Kenyeres Imréné, ~óth Andr na,
::eresztény1" J6zse.ff' :i?é.lvölgyi Endra é a Szikszay
Dénes. Domanovszky
.JrOJl elnöke az OKDT KatulógJ..~ élás5_ Bizotj;.aágnnak,
l'észtve.tt
a Közonti S· t.atiszt:Lkai
Hlva"Gal Kcnyvtóránakfelülvi}isg-.11attban,
valamint
.;;.cimfelvételi
az obvriny átdolgo.znaára
alakult
s.zab.ványUgyi bizottság
!:'.lUkáj ában , Tóth Andr.éa titkára
az egyetemi kö'nyvt árigazgatók
kolléD gyüjt6köri
ounkéilato.k ir{nyitásában,
a könyvöiumán.ak, résztve~t
axpor1iOft. ellen8rz6
küJ.önbizottság{
az egyetamtörtónet~
és levéltári
azakbizoJttság,
a szoks.zervezatközJ.
könyvt éri bizottság,
valamint, a'
üszak:t Egyetemi Kany-,,.tárat felülvizsgúló
s:zakb:izottság
munkáj nb an o
_ élvölgyi
Endre rés.Gt"f.Eltt a fels6oktat{lsi
dokumentáci6
megszervezéae
-árgyciban l.étrehozott,
operat:tv bizottság
ounkúj ában. Keresztényi
J6zaei rÚs.ztve:r;t az ál10Jlnnylelt
6rozás szalmai
éa péti.zügy;l osszhangjúnak kérdéaéyel
foglalkoz6 munkaközösség munktijáb:an_ Szikszay Dénes
muilká-~aztvett
az ETO L1!ÍsodJ.kmagyarnyelvü:kiadús'ánaksz.e.~kesztés1
é

é

ataih~n~
.

1!átral

~.

L,ás:l~

~~~e~re· (;~~i.r T~th .Andr Q8 a muaeuraf
eJ_o

nyvt ár ak az akf'e Lügyc..~.ett;;t, :lu.tta

--

és

egyházi

..• 2-r:'-- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
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Személyzeti
:Sntek~

KÉRDÉSEK"kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

téren

az év folyaof~

az alábbi változások
tör.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG

,

a). Eltávozott.:

Hexendor:f Edit (ó,thelyezés
I.15.
MTANyelvtudl.
Int.,)
'.
'
,
Leng;fel Béló (l1thel.yezés VII.15. Em Világirod,alr.li tnnazék.),
.
. .
B.cftzsák I.e.tván (agy., tanári, J.Q.neva~éC&VlII,.l.)
IX .•L; ELTE Tud. SzoBenedak E~a (áthelyezés
oial.izmuS:' tansz6k.)
. ,
Szalay g;6ndor."(ó.thelyez~,s IX.l. Y'eszprémi 'Müszaki :B.:zyet
em. )
,
,

Szana Méria (6thelyez.és x! .15. a~éke~fehénárl
Erök Klubja,.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF

Fegyveres

bt)· Új alka1m.aznsok;, .
Sándor. Ernő; edo. Ugyintéz.ő., (I.J,.0.)

könyvtáros II. (I.15.)
pel.le
József tud. raunka't ár-a, (YII.l.)
S <.in.dorLé$z16 rakt ~irQlS (VII .•l .•)
Ktidár Istv é.n kéf6besit:ÓJ(VII .1.) ,
Palove.ca J~.:nosné gyakornolt '(VIII.1S.)
Ralás Jud,it gyakor-nok (IX'.~.)
Bakas Ferenc gyakonnok (IX.l~),
H~zár Flórién gyakornok (IX.l~)
ICö'\zoesIstv6n

,

c) Engel

,

pfJ. könyvt

(~.:rQS 1 .• U-.1.-vel
az ELZE KcleteU1"6p~ T?Sr~é•.•
ncdc t:J.r.:.0'?:'kén 500 fo-oa
sz.erz'ódé sSs" ttán-á:raOgédi
alk81r:l8.záat. nyert. .
'

nir. éllé)nd~ é s idó-s:zuki alkalmazott

li. kö~

ainak lé.t sz runa:

1962.-hen

vezet6s,

~itkárság,

gi~ók),

titknrsng
(igazgató,
gazdaangi osoport,

Szerzeményi

•
helyettese,
kise-.

osztály

eldolgoz6 Qsztály

(azakozás, cimleirúa,
könyvkötészet)

revizi3, Bokszarositás,

1963-ban

12

13

ll-

II

27

28

•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.96 >--d>an

1962-ben

KÖ1~;öns-égszolgú13t
(kölcsönző., olvasóterem, folyóire-t"tGr,. raktár)

17

lB

8

8

i

Tudom6riyososzt ály (tnjekozt.at6szo1gátat, kutat6terem, hibliográfiai
os:opor~, mikrafilmt6.r)
.

1
• Idegen munkahelyen dolgoz6kkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
U-~eaállás

1

1

TI

Összesen:
.Az egy főre

jut6

a1.3pfizetés

~962-ben
1963,-ban

79

3~akulása:
2'.012'.- Ft.
";'?6
_ ti
2 • .íJ
•.

Áz év f'oLyamán 43 dolgoz6nk hBremelés:hent, 8 dolgozónk pedig'
é:ptetéaben részestilt o Jut alffiat gO doLgozönk' kapott 18.750 .-Ft.·
ékben, se6élyt pedig 25 dolgoz6nk összesen 5'.250.~ Ft.' értékben.
ileumi jutalmat 4- dolgozó kapatt 11.407.- Ft. értékben.

;. .

.

'

\

Az ideo16giai oktatás keretében magas cé,lkitüzéaű filoz6fiai
erenciálmt tartottunk
kü'Lönf'é Le témákról Garai L{iBzló
a Mun'sy Gyula aspiránsok vezetésével .• Ezenfelül
nyilvúnos pártnnp ko-é~an K;Lrnly elvtt1rs, a budapesti J?{~t-bizottság v-ezetöjal. a Pórt
ets:égi politikájáról?
Vékon.yLajos elvtélrs pedig a KGSx jelenr.
1 tartott
e Lőad áa t o
é

-

"

Rajna~ Béla párttitkfxhelyettes
a Marxizmus-Leninizmus eati
ete.mén, Benede.k Emmalevelező~történéaz:,
Sz1klni Imréné kiegé_· 6 orroaz tanári képzésben vett részt,
T6th J6zsef' pedig a d.olgoesi). középisko)lújé~t látogatta.

•

-

2:2-,

1962-benkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
196~ban

5,057.o00.-Ft

4,920.000.-Ft

állománJtba 'tsriioz6k
béralap jára
'll' .omanyoruo.v
1~':_
ül' :.Le
~ k 1-.uera
"
J
. ara
,e.
..aPJ
éh személyi
kiadásokrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
;
.t p.sra
'
omD.nygyarap.~
kiad'
okra
•

4, 9l0.~04'.61 Ft 4,576.l06.~

ző.k:

munka 1963 évi

A gaadná6gi

-

jelent6aebb

Ft.

eredménye;i.DzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
követ-

a) .A könyvt 6r :feladatszerü
raüköüésére e Laőaor-ban szolgúló
é s
folyóirat~lleszerzQ..si
hiteleket
a devizakeret
e.légtalensémiatt nem hBszné~h[Jttuk :fel teljes
egészébe.n,
ezért a maradványt
- mivel..a 05 rovat
tételei'
kűzött. nera volt vire:r::re.nt tilalom
nywköttetésre.
fordit9tt.uk()
.
.
nyy.-

b) A per f.o df.ka feldolgo.z6
csoport
ljolgoz61 rés.zére a földszinn uj munkahe Lyeke t ké pez t ünk kir a kölcsönzőhelyiségat kifeste.t- '
:a és korsze.rü hutorz.attal
aaer e tük fal" a ~ulwtár.· at kibó:vitettük.
c) A mikrofil.m

1,oboratÓritm
épi té's.e megkezdöd6tt
és legfont.o:felv:evó,gé.p is 'rendelkezésünkre
áll.

a kor aaer-ü

-" b herendezé.se.,

d) .A szerzeményi
os.ztál;rt- a :r;aktllrakkal
összeköt.ő
rvd;~kument6.ciója
elkészült.
'és j6váhagyást
nyert.
.

teherlift

e)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A kazánhó.zban
sal<Jkfelvan6t szereltettünk
:fel· , aoely
nnyit:i az eddig iGen nagy f1~radsággal.j ~6 salakkihordnst.

13

0
'-':"~;';"'~

meg-

.A VEZ.ETÉS KÉRDÉSEI.,
.. _-",

•.

::v_

.•.•••..•.
_.

__

1:.. vezetés' kérdé);JBi so.ráhao még mindig,
111. egyre inkáb'b
blémátrjelan~ a munkDkörök.olyan elosztása
a dolg~z6k kö~ött,
•
gy. a ld.öreged:Ó,; dolgozók
raegf'e Le Lé ut ánp6tlása biztos'l that 6 Lagyen ,
nunkaf'e gye Lerm ál:ta16bun neu ro&szi legalábbis
semmiképp- sam rosz-

abb az or az égoa É1.tlag~1f~1 D fegye
toJBit:va vannak, további
j ó.vulást

e.m formai,
s:zerve.ze:ti
kere.t~i
az. o,b'zt
6ly- éa részlegvez.eto.k

\

\

kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

23zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC

s:zigOlruságától, val.amí.nt a' dolgoz6kkal való in'teJ1z1'Veb\"
ekoríbb foglalkozást61
várhatunk. Nem javuló tüuet El dolgoa6knagyohb rendez:wényeke.nvaló passzivitása,
ami miatt az öss.z19oz-ói é,rtekazletek igen terméke.tlenek, s:zúrkék SZQ,ktDk ffit[l':rudi aaemben az. Oisctúlyérteke.zJ.etekkel,
ahol - éppen megford;tt.vél \lolgozók igen örve;ndeteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
l
komoly érdeklódést
áru.1nak el • .A mun= m~gj,avitását:, a munkam6dsze:::ekmc:dernd.zálását. szolgáJ.6 amaz e-:!zeaek, me1.yeket aaakraaí, felugyelo! hat6ságunk Jl-S: annyira fontostart ('ld. Irányelvek.
1962:. 9-11.1..) jelenleg két te.rüléYban
ea _u_J.,Ynak:az á11ományrevizi6 és. a aaakoz áad, munka terülatán;
hihoa kü1.a&az élkér'c.ő_
segits€gét
is igénybE;vesszük. Az év fol$a::.....
lezajJ.att
revizari
vizsgá1.at rend.ellanassége:t vngy.. mulas.3táat
- ezetés munkáj4han nem talált.
-gyc»bb

AZ elIB-ult év uj tapasztalatai,
tlll,i az év folyamán felmeá. t uj fe Leda'tok és szempontok mind ar-r-a utalnak, hogy X~1nyvt
távlati,
fejlesztési,
káderfejlesztési
terveinek továbi:i ki_Bkitásában a vezetésnek - nagy körültekint~ssel
- ujra kell fo~lmáznia a Konyvtárnak mint "szolgáltató"
és mint "kutat6" jelletudományos intézménynek jöv6bBni feladat.ait.
Ennek megtörténte
_ csupán a Könyvtár és az Egyetem, hanem a magyar tu-domány.sBág
élesebb körei számára is komoly hasznot fog jelenteni.
=.apest, 1964 március 4

ft

'dr .Mátrai Lász16'
"
igazgat6

