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iELENT~S AZ EGYETEMI KöNYVTÁR 1968 ÉVI MUIIKÁJÁROL.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\

Tervfeladataink közül azokat, amelyek teljesitése nem ki-
vánta meg a Könyvtáron kivül áll6 tényezők közremüködé~ét, tul-
nyom6 részben ebben az évhen is teljesitettük. A Magyar Tanács-
köztársaság 50 éves jubileumára elkészitettük a Tanáasköl;társa-
ság történetének a bibliográfiáját, megjelenésére 1969 elején
fog sor kerülni, ÉVkönyvünk IV. kötete november h6 vézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9én elhagy-
ta a nyomdát. A leningrádi LomonoszovMuzeumfelké:résere össze-
állitottuk a Lomonos~ovról szól6' maglar irodalom bibliográfiáját.
AZ "Ateizmus ~s a valláskritika nemzetközi cikkhibliográfiájatt
c. sorozatunkból megjelent az 1965.,év anyagát tartalmazó 6.füzet,
mig az 1966. év anyagát tartalmaz6 7.füzet .ennek az évnek az ~-

, le jén fog megjelenni • .A"Budapesti Egyetemi Könyvtár Kiad~ánya1"
C. sorozatunkhan 3 füzet jelent meg. Ter~en felül a ~ektoT.Elv-
társ: és az ELTEVilágirodalmi Tanszéké.nek ké.réseire ke.t nagyobb
irodalomjogyzéket készitettünk a mai eur öpaí, diákmozgalmak:ról é a
a "libertinage" irodalmáról. Az Egyetemtörténeti Bizottság kéré')oo>
&ér.e kiegészitettük az, az6ta elte~t évek anyagá\tal az 1963-ban
meg~elent egyetemtörténeti bibliográfiánkat. Az állománsrev;izió
teren bef'e j ea'tük a, Gd szak (müvé,s:zettörténet, archaeológia) re-
vizió ját, s az Fb '-8zak (esztétika, müvászűt.:ek) helyrajzi kata16 ••
gusának a megszerkeaztésát. A kézirattárhan rész~egea állomáQY-
revizi6a munkálatokat: inditottunk el •. .Azé.v elején uj tájékoz.-
tató részl.eget áll! to.ttunk fel a kölosönzó- he'lyiaégé:hen,- az ide
átköl.töz"tLetett tárgyszókata16guaunk mellett. AZ elmult é.·vta-
pasztalatai. azt mutatják, ho:gy ezzel. az intézkedésünkkel az 01-
"Wasóközönségnekés eLeöaerb an a tanu16ifjuaágnak a tájékoztatáaa
lényegesen eredményesebb l.ett és hatékonyabbá vál.t. _

Ezzel szemben a 168-1966 MM.sz. rendelettel elóirt szak-
irodalmi tájékoztat6 eló.adás8k megtartása admin:Lsztrativ okok
m:L.attelmaradt. A dolgozók mí.nöe í, té sér e vonatkozó rendelet vé~-
reha;itáai utasitása csak l.969-ben. fog megje Lennd., ezé.rt a mino-
si téaek eLké azLt áae áthuz6dik a jövő évre • .Az egyetemi kö~vtár-
hálózat általános szervezeti hely~ete ás ellátottaágának a minó-
aége az áv ~olyamán sem javult. M6dszertani ellenérzéai munkánk
során kielé9itettük a felmerülő ellenóxzási igényeket. Az uj s:zer-
vezeti 6zabalyzat kidolgozása e~sósorban a gazdasági vonatkQzá~
eu r.endeLkeaéaek kialakulatl.an vol"tLamiatt nem.törté,nhetett.'lItla.
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A kb~t8égveté8i szervek irányitáai és gaadálkodáai rend-
szerének uj irányelveit a 2.02411967 K:orm..az.• határozat rögzi-
tette •. Az e határQz,atban é.8 a köl tségvetási szervek gazdálkodási
FendJérólsz616 utasitásb.an foglaltak szerint a mult év elejétől
kezd6dóen a Könyvtár nem önál16 ga~dálkod6 szervként müköd~tt.u~
~an..,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAqe gaadaaágí, Slzervez.etünk fe1ép,ité.aáben változás mégsem.
allt tie, sótzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"a bérügyeknek az év során történt átvatelével. :fela-
datkörürik bóvült. A bár·gaz.dálkodás.ban beállotit eme változást ked-
vezgen 1télhetjük meg. Körü~tekintó munkaerógaz4jálko<aáseaeté:n
ugyanis: a béralajlmegtakaritások jut.almazási célra is felhasanál.-
hat6~. Ilyen m6d~ leheté.ság ngUik majd cé.lfelaia't<tlc ki tüzé;aériV
jLs. Örvendetes tényként könyvelhetjük el az is r h~gy konyvköté-
aze'tünk gépp;arkját egy modern nyugatnémet gyár"tmányu préK;arany,o .•
:;6 géppel friss.itettüik fel.t valamint aaű hegy B:zámo:s:neházs:~
leküzdés.e lktán sikerül.t iiz&mbehe1yeznünk a még 1.9,67-'benvásá.-
rol.t uj nyta{{ftltnémetgyártmá~u. Adréma-gápp~t. \

Munkaterületenké.nt a Könyvtár L968 évi müködásét az -
~lábbi részletes: adatok je~l~mzik:

le .ÁJJ:LmilÁ.NYGYARAPlTÁS,
(zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I 11 Könyvtár állománygyarapitási fófel.adatát 83 alább.1
m~katerül.etexen látta el: I

-- .
It Központi krynyvtári munkaterület,

\ A Könyvtár álloinányát a ter'1szerü ütemb.en, az érvé,~ben
lévő gyüjtóköri_ alapelvek az-er í.rrt , a rendelkezésre álló anysgl·
keretek között gyarapitotta. - .

\..

•

A~ .A g.-zaraEodás 12énzü~i adatai:

a) Forint hitelkere~ 1967 ~96a
,

<f'oly6irat 4-50.000•...: 4>50.000. -Ft
könyv 565..000,- 565.000.-Ft-
póthitel- ~5 .•0~.- ~22.0001-Ft
összes'en 1,210.000.- 1, 97ö__000.-Ft

b) Felhasználás I

foly6irat.
,

762'.494,-FtJ ,53: ,,816.-
kÖnyVí 761 1'21.2 .•- l:J.018.295,-Ft

I

összesen- 1,221.3~Z8.- 1,760.789.-Ft

•



c) ,~ös~zg,yarapodás. forinté.rtéke

~967

vétel utján
- egyéb ,módon,

összesenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'"

1,221.328.-
421.560 ,-

1968zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1,,780.789.50 it
4-48,942,2~ F~

1,64.2,888.-

B) A gY~rapodás tételes adatai (kötetben):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-

a) a gyarapodás. módja szerint:

vétel (előfizetés) .' 5.975 4.851
egyéb (aj ándék, köte1es-

példány stb.) _ ....•8;...;:.r.,::5;..:.7._8 7ö..,j'w9_6••1 •••••••

könyv·.
periodikum
aprónyomtatván.y
egyéb (film, kézirat)

összesen )

c) tudomáo.xágak szer,ini,L-,

O segédkönyvek
1 filozófia
2 ateizmus, vallástuG.
> társadalomtudományok
4: nyeLv tudomány
5 te:t;'mészettudományok
6 al.kal.maao.trt tudományok
7 müvés~etek
8 irodalomtudomány
9 történelem, földrajz

összes.en

9,196
3.482
367

11'508

7.209
4..225
.313

1,085 .s

összesen 14.553 12 •.832

b) , a kiadván,y jellege szerint:

14.553 12.832

/1.22Q
1.200

565
4.446
48~
806
,502

1,2.35
1.940
2 e- 157

869
920
397

3.892-
466
84·9
1410
900zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.201

1 ••884 •

~4.533 12,832

d)gyelvek szerint:

magyar
orosz
német
angol
francia
eg~é_~

összesen

6.191
875

2;1>204
1.325
1.085
2,873>

6.146
7'95

1,854.
953;
82.8

2.2.56

/

14, .5153

í
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1961 la68

c) csökkenés (selejtezés) 588 ~79zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1,

f) összállo{an91 OZ áv végén' 1, 179.8S2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj., 192..405

el A nemzetközikiadványcsere adatai

a) a cseretársak száma

ország
intézmény

44,
~37

50
151

b) a cserélt a~y§g mennyisége és érté~e 1968-bynt

szocialista tőké:s.
országok egyUtt

1) kiküldött anyag

darabszám
Ft beasérték

2) érkezett a~yag

darábazám
Ft becsérték

. /
812

61.630
1.4f}4

102•.24,
2..2.1.6

163.875 Ft

'871
33.419

2.'.587
170.886

D) Az 1968. évi tervszámok teljesités~

te r\r-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsz ám t' •enysz:am

1) lel.tározás a helyszámos.
nap16kban
állománycs_ökkené.s:
érkező periadikum (db.~
kíkü1dö'tt rende Lő Laj;
a) könyv 1..300
b) folyóirat 750

5) nemzetközi kiadványcsere (db.)
a) ~ikül~és .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL.OOO
h) erkezes \ 2.500

14.000
1.000

24.000

12..832-
279

24.208

2..}51
a.050

a.216
a.S87

E) A számlavissza~ezetáa munkálatai elen3éazó, kis
hányad kivátelfrve~ a kurrens: anyággal azonos mé.re.
tekben folytak.

,/

,-:'---
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A gyarapodás kötetszámának 8 mult évihez viszonyitott
csökkenése az alábbi okokkal magyarázh~tó:

8) ez OSzK-ból érkuző, állami tulcjdonha került s a
könyvtárak között szétosztott könyv anyag jel~ntős mérvü csökke-
nése;

b) a kötelespé~dányok kisebb mérvü csb~kenésej
c) a nyugati könyv- és fO~Jóiratárak emelkedése (évente

átlag 5°10)

A beszerzési póthitel kb, 45
0
1o-át ú ~önyvárak, kb. 55°10-

átzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB folyóiratárak emelkedése emésztette fel, Az 1967. évi 250 it-
tal szemben 1~88-ban 325 Ft egységárért szereztük be uj állomá-
nyunkat. Apóthiteleket egyéBként 8 másoeJk félév közepán nyitot-
ták megj igy az e keret terhére feladhetó reudelé~ek tekinté11es
ré szére csak 1~69-ben várható szálli tás. ','zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. Egyetemi kQg,yvtárhálózati munkb,

(Ld. külön "Hálózati központi munka" c. Elatt.)

. III. 4z öss~etemi munkaterület 8 dev í.s.agaa dé Lkodáe
köapontositásaval megszünt: 8 vidéki egyetemek és főiskolák ~Q.
állóan intézik külföldi rendeléseiket.

2, FELDOLGOZÁS.

AZ osztály munkája ez egész év folyamán a .terv által
megszabott keretek között folyt. Zaver6 momentumok nem léptek
telt s igy oz osztá~y nemcsak teljesitette, de valomelyest t~l
is telje'sitette terv.:felndotait. Ez a tulteljesités egyrészt a~-
ban mutatkozott meg, hogy az osztály ujro számottevő terven fe-
lüli segitséget nyujtott n szakoz6 caopor-t nak másréazt pedig
abban, hogy összteljesitménye o t"erv:számQtofeiÜlmulta. Meg kell
persze jegyeznünk, hogy az itt mutatkozó 710-CS többlet - majd-
l1em [\fele 2. duplumraktárha helyezett c:nyagrc:,tehát oz egyik
legkevésbé munkoigényes feldolgozási kctegóriára esvén' - tulsd-
gosan kodvező szinben tiQnteti fel ezt e.tul.teljesitéat.
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Az év folyamán ~lvé.gzett feldolgozó munka ,:részletea
adatai a következők:

Ter\tszámok Tényszámok Különbözet
olo.-ban

Első példányok darabszáma
a futószalagon . 12.350 12&081- +0.3

Együttfutó példányok, régi
példányok egyidejü rekatalo-

+7.0gizálása 1.000 ~o070
Egyéb rövid uton katalogi-

zált darabok 300 713 .•.137'.7
Folyóiratok kötetazáma 6.00C 6.715 + 11.9
Egyéb periodikumok kötet-

száma 4.000 ~.178 ••• 4-.5
Központilag k~alogizált há-

lózati anyag, első pé~dá-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,

nyok 1.600 10287 - 19.~:
Ugyanaz, együttfutó pél.dá-

nyok 50 37 26.0
Egyetemi jegyzetek 200 260 + 30.0
MIkrofilmek 50 -100.0·
Dup1umraktárha helyezett ...: "

darabok 3.,OeO 3,,891 .•.29.7

28.550 30 ..542 + 7.0

Ebből a rekatalogizált darabok (~önyv- és folyó1rat-katetek, be-
leszámitva a többespéldányokat is) ~áma 10.187 volt, ami az e-
lőirányzott 6.800 darabort éppen 50° lo-kal hn Lad ja meg. Bbbő I, a
periodikumokra 4-.256, a könyvekre -. az előző évi 2•.399 \larallbal
szemben •.5.941 darab esik s igy az utóbL~akn~l a többlet a
terv",e~ szemben kö aeL looof o, az előző évi tényszámmal s.zernlben
pedig 148°10 •

.Afenti az ámokhoz a köve tke aő. megje~zé,seket f'üaz ük ,

Kiesés a ter~vel szemben egye~l az intázet~ anyagnál és a mikro-
filmfeldo1gozáa terén m~tatkozott - tehát két olyan ponton,. a-
hol a teljeaitmény mértékét egyedül a befutó anyag mennyisége
határozza meg, s igy ar-r-a. az nsztálynak semmi befolyá.s:aeí.nosem •
.Ázintézet1 könyv.eknél.a heérkez.ett anyag mértéka teljeaen he-
leilleszkedik az utóbbi évek trendv.onaláha. A tárgyé.vre az ö Lö
elóirányzatunk csak azért vo~t. ilyen caagaa , mert az azt.megeLőz ő

ávben - 1~44 oarahhal - itt egy erős kiugráat tap:8sz"talhatt.unk.
J. tárgyávi vö.aaaee aée azonban nemes ak 'heigazolta az~ a mu~t évi
jelentésünkben adott magyarázatat, hogy e kf.ugr áa oka ~e9alább
részhen a Kulturánakaz uj ~zdaaági mechanizmus oMózta atmeneti-
leg megélénkült aktivitásáhan keresendő" hanem egyeneaen azt;
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•

látszik bizonyitani", ho:gy ez a tisztán üzleti jel~egü ind:kték
lt k· ' , , ~ k - /zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV:O E' a.ugr'as ~~:~_~ o a (1 •

A 'rekatalo,g:l.záláa ütemánek a rneggyor au.Láa.a önmagában
v~ve ig~n e9észsé;gea ~e~er:s~g. Ál~_om~nyunknaktelrin~éJ.yea '
zesae var meg rekatalog~zala6ra, es ~gyJ.az erre a celra. rendel-
kezé:are állA kapacitás növekedését, ame'..l.Y Lehe t ővé teszi. erre
~.rdemes régebbt álJ.:omán,yur1.kintenz$.vebb feltárásánakmeggyorau-
lását, csak. örömmel üdvö·zölhetjü.k. Sajnoa azonban, az 'ütemnek
ezt a f'oko,zását nem az o'sztá.l~ kapacitás ának az emelkedése oköz-
t.a •.. ez a muLt; évihez. v:i.3zo~itV'a válto,zatlan maradt -, hanem.
a heér-ke aő. ,uj Könyvek s.zámának csökkenése, az állo,mánygyarapodáa
vis saae aéae o

Egyébként , é.ppugy mint az előző, években, .az elmult Av:: '
ben is valamennyi feld61gozásci ka~egóriábaTh - a~ egyes: müvek-
nál, perioJdikliffioknál.; foJ..yóiratoknal és az int4~eti anyagnál.
egyaránt - torlódás né Lkü], került fe~dolgo:zá.s:ra az uj anyag,
ami azt mu"tiatja1 'hogy az, osztáJ.y ka!2Bcitáaaés az egyes fel .•..
.4olgozáai fázis:ök munk8e:rő',..ellátottaLga. v,áltbzatlanu1. helyesen
máretez.ettei}t~ Ennek kÖ8.zönhetÓJIjhl:JJgyebben az évben ie megór:iz-
ttik .aat az 1949--1 r eto rmmal, el~rt eredményt, hogy Kön~>V'tárunk-.
nak olI}l.eszitett,kön;yv'arwagaeéjYáltalában rrí.noaen, Emellett Er fel-
oolgoz-áai munka mí.nrteri vonalan ebben az évben is nagy gondot.
ford:L.tbttunk kat alóe;u.aaink. tradici\nálisan magas:ezí.nvonal.énak
a meg~rzésére? a munka minő)s~gáreo - ,

.A ::az.a-toá csoport 120356 kOnY\t s aakoz é sé't . 12 04 60 de,-
cimáliB 'és l60320 tárgyaz6karto,n be\4sztását végezté el • .Az é;"Ifi

első öt hónapj,ábaDthefejező"dötÍlI a tár~szókata16gus:: müanyag-vá-
laszlapjainak a beosztása r.s , '~erven félüli munkaként a csoport. álv
elvégezte -a iárgyazók8t:.al6gua karto;njainak átrendezését ~ amire:
az edd4j;i 4 szekré~cwmegtelás:e mia"'btazükségess:á 'vált uj azek-.
rénw heall:i~tás:a következ,tébeá kertilct aor o '

" .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b_9M=4§Q~2.~Q,~~~~~

Közönsé~forgalmunk a mult áv í.hoz viszonyitv;a csökkent"
de ez a mennyisegi csökkenés min6sági emelkedéssel pár osuLt ,
mivel a tUdományos:müvek felá fordu16 érdeklődés az egyetemi
oktatók és t.udományos kutatók körán tul. az olvasóközönaág egé-
szére Ls jellemző).. .

Az é:.vele jén uj tájékoztat6 részleget állítottunk fel.
a kölcsönző hely,iságáben az ide átköltöz"tet.ett tárg;yszóka'taló"':" '(
gusunk mellett lJ, Tap.asztal.ata:i.ak "azt mutatják, hogy ez\zel az
intázkedésiLl1kkel ,az oJ...vasókozöJ;J;oogneke.Laő.so rban a tanuló ifju-
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• ságnak a tájékoztatása lényegesen hatékonlabbázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvált. A ~ölcsön-
zéAi rész~eghen ebben az évben is 'Vezettük fl "kivánaágnap,16t"
~H ezálta~ lehetóvé tettUk~ hogy az e~etemi hallgat6k megfelelő
számhan ho,zzáju..ss:anak a tanulmányaikho~ szüksé~es. uj könyvekhez..
A heiratko2!6 elaóév-ea egyetemi hallgat6kat tájekoztat6 nyo.mtat-
~ánnyalláttuk eL, amely megkönny~tl a könyvtár~an val6 eligazo~
dásukat. A nyomaszt6 raktári helyhiány enyh1tésé é~dekében a
könyvanyag különböző átcaoportosi.táaaiv;al u1 e1helyezéai. ~ehetó.-
aágeket igyekez.tünk találni.~ 8:Z(Jlnbanaz uj könyvek el.helyezéaé-
nek a problémája uj' raktárre;sz épttés.e nélktft - mint i.sm.ere~a -
~r nem oldhat6 meg.

A foly6iratraktár átrendez4aa ebben az évben heiejezlldijtt,
ami elősegitett,e a gyorsabb kiszolgáláa-t és enrwk ttUaj don:i:that6
a foly6irat:oLvea6 közönségforgalmának az eItiSlk.e'déaata.

Az olvas6terem forgalma az el6ző évhez, ~szonyitva caök-
kent. 'Keveaebb Lett az Uofi$o "beugró" oLvaaök számat és ki.alakult
eg;! komol;r olvas6termi "tö:raagár<da",. amin~ a hatása igen pc>z1-
tiv:an jelentkezett a rend és a fegyel..em,terál1 is.

összesen

A forgálOIDiösszefQ>gla16 adatai· ;
1S,1

1%7-ben Ji168-ban
lá~o~a{o k*8tElt lát?gato kötet

53'.357 84..609zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4.T.2i2.' 74'.679 '
41.)'.72.6 100'.890 91.4.96 107-.370
13'.84.~ 20 '.150 1.4,.eB8 22 .72.4
2.,.593 18.,.;1.03 2;,.4í$~. 10.92.4

119 .518 ftir-lo1-.-75~,,:f-""116"""')•.~05~G~,~21-~=--.""'6;9~7""·

Egyetemi hallgató
Egyetemi oktat6
:.!ul1..kás
_udomány6s kutat6
anár

j{önyvtáros:, levéltáro,a
Ir6

r 'rn19k
OrV"ús
Egyéb

sszesen

4.,.4SS
477
375,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2.41 '8-
21~
171
~44
lOL
10.0
201

4,,.211)
42.5
320
24Q
2.<!J g-
170
~5
11.5
101

,235,

Olvaséterem
Kölcsönzé:s.-
Foly6iratolvaa6
Tanári kutat6

OA hBira~~o~tt olvaa6k foglalk2~ás szerinti meAAsmlás,a:
I,

6.480 6.190
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ELTE :r:ölC".!sészkar
ELTE TTK

ELTELJK
Orvostanhallgató
Müszaki ~&y~hallgat6
Közgazdasági egy.;hallgat6
.A~rár egy~h811gat6
FOiskolai hallg~tózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, I

l2.2,8-banzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\Q 371- 1'(>&55
1,,,220 1.,.280
487 441
054 404
?-50 200
:tOl 66
20 20

_.~.~.25,,-._- __ -'"-l.~

4t()4.~8 4. 0210összesen

. ~~_S?2:y"él~2.:t~r~1?-~1l,2}-~:?;t,:t._~Qy,,~J~~~osz.!ásazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) sZ~~~~'§lLe2:Lg!,

o Segédkönyvek
1 :F'ilQz6fia
2 Vallástörténet, ateizmus
3 Társadalomtudományok

3N. Marxizmu.s-leninizmua
4 Nye Lv't udományok
5 Természett1::..dományok
6:'Müszaki tudományGk
61 Orvostudomány
"7 &C:vészet
.~ Irodalomtudomány
9 Történelem, földrajz

60062
4..•039

, :1.3J+.

7'02-66
60658
8001.6

2,1,,269
30120
9',,664
102.59

15'0363zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

__ ..,; ; .3~..'i12~i~~ \ .

60074
3;,,25.1
, 106

7 r>2.44
50509
6'.•.949
19.041
2:,,773
9 '.93B
1~04ö.
9.698
.3.<>0 5í.

74,.,.679összesen

01vas6termi anyag
KönYVitári jBgyzet.
Segédkönyv.tári angag
Nagyraktári anyag
Saját kö.n;yv

összesen

Olvasó.1.nJLJf.§..t~.e.éI"iJ.a!s%ath.J!!egQ~:lJ...§J.L.~",g1vas6terembeJlL.'

Egyetemi hallgaté 5fJ'c ::.?.4 ' 44t'~17
:Jolgoz62'o883 2.,,365
Egyéb 'Q;~~; , ~5-J

s sz e ae n 53'ö35? 47 ~2.22.

,

ll...,~.?-;.~.~e.;I1mJ.



8 könyytárközi

1.968-banzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•••••..,Jt.~_ •••••zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM•••~·et"' __

Igényelt kötetek r z áma
Elküldött .r:~ijtF;·:.:·,::;k: r::'j,;riJ::J
lieláglte· t.l.eD: .kél'6:rl

3,,207
) 'o~D4
:t~33j;

2"g64t
l',,/;.S",'
.; ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtt, .~~7'·

b
S) Külföldról kcp·t:.:.;1.k:
) Be Lf'ö Ldr-ő L kD,V-Ci).i"'..<

össze se.':1:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:-)2r' J.70zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cd) Külföldre kü Ld hi nk.
) BeLf'ö Lő r e kiildtí:cnk

összesen; 10-904,

A ct IC. 1r r ""'''i'''ú ''/r t"·" ., qco i-.- • k-"r. ·-v t·~rk· · ·17.'j 1.("'" önzi d' a··.~_ ,n\...i.l,C ,Jet",; :2',.15/ •.."c: .; ,··,J "(,, -_Q,J.yv. 'ct . D..IJ!. ._O ..•..l,S,O -

zás ut ján több ki· ;.n.yvet. igé!:J,Y· .;,:.:'J'.;·< ..nint ::.9S7-ben.,. ás. az igé;p...yeket
nagyobb. számban t .'.dtuk k.L«. ..ég:;~:·~Sil ..t,. nd,nt az elő ző évekbe n;
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zetszo;hai mü (különö·sebb é.rtékkel bi.ró, vagy nem rö9zi:t:ett met-
zetm.elléj{~eteket tartalmazó küliö·~di. mü) 4,. párttörtenEdt, 3 re-
t.a poli t&·Caés 41- remone erotica gyu;iteményh€ so)rolt. kön.y.v.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKi-

neLendő kozüliik 3 Eetrekó,n. 1.580-ban nyo,roott."Ac1ta ooncor-dáaa
ter d?aulumK$mrrejeru!lL••• 11 cimü nyomtaitváhy, (melyet Szabó Ká-
~ nem ismer) valamint; Illyé,s András fI.A kereaz.t:leni e.l.etnek

eldaj.a11 cimü 1.682-ben Nagys.zombathan nyomott kön;yv.

A metszet.gY;üjtemé;ny&35 met azezrue L gyarap.ödott.

Kutató~ intézmények réazáre 24,.alkalommal kb.• 1200 koc-
mikrofAlmet· készit.tetüünk a Müszaki Egyetem könyv~árának la-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r at o rlumában••

5. TÁJÉKOZTATÓ- ÉS BIBLIOG;g.Á.F'IAISZOLGÁLAT,

Az ölvasók tájékoztatása, a k~talógushasználattal kapcso-
ató.s tanácsadás: és felügyelet., a konj'Vitárközi kölcsön~é:s: részére
jelzetek ki&:.eres.és.e, valamint az uj szerzemányekból tár16kké-

z1té.se ebben az évhen is rendszeres.en folyt •.

.Az év folyamán két nagyobb bibliográfiát állitokttunk

a). ..A Magyar Tanácsköztársaság történetének bibliográfiá-

b ) .Az ateizmus és valláskritika nemzetközi. cikkb~bliográ-
_':'ája. 1,.füzet. 1966. Ennek megjelenését a nyomda 1968 p.ovemherre
-9azö1.ta vi~sza, .?e kátszeri határidó-modQsi.tás miatt 196:a ele-
·en fog melgJ_e~enn~4-

Ezenkivül töb~ kiadásra nem :rterU16 irOdalomjegyzék ké-
közü"lük a jelentőseRbek:

a) .A magyar Lomonoszov irodalom. (A leningrádi Lomcnoasov
aaeum részére)

b) .A fiiozófiai c.ikkeket tartalmaz6 egyetemi és fóiskOla:Sl
advány{)kjegyzáke (iV1A. kárás.é;re)'r' .

c) .A mai európai. diákmozgalm.ak (Rektori. Hivatal.. kérés:ére:),
d) Az Egyetemi Könyvtárb.an Lévő 1.620 eló ..tti. ny~lvé:s:zeti

nyv,ek jegyzá-ke.. .
e) A "lihertinage" irodalom jegyzéka (Világirodalmi tan-

"Eik kéréséTe ) , . ,
:f.) Az ELTEtörténetének bibliográfiája 1962.-67 között

. e~é~szités. az 1963-ban kiadatt biblio,gráfiánkhoz-, az Egyetem,-
"'rteneti Bizottság kér éaár e ) o .



1967zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 1968zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

- 12...; '.

Az elsőévECS hallgat6k könyvtári tájékoztat'ása céljából
irt és az.Egyetem böl.csáazkaránaklmág 1.965-ben átadot~ i8mer'tetó.
füzet;megjelentetése ~96H ~cgá:lg aem törtáet meg.

6, Há.LÓílATI KÖZPONT] MUIUCA.
!:....

Köny~tárügyi jogszabályaink~rtel.mében a Könyvtár ez Egye-
tem könyvtári há16~atánl3k kG~pontja • .Az.e feladatkörból származó
inunkál~oka.t; réaz'hen a azerzemt!~i. ~s~tá~ (könyvek éJl: folYBira~ok
beszerzése, ill. lJ'észlegea nyilvant Háaa ,részben a fe~dol~
O,sztáN{ (devizak~tplea kGnyvany~ cimfel"lfr"tele., a a1hlfeIváte -
soksBRrOsi.táaa, a közpo~:t ~~talógus vezeté.se), rés:z)en a hál6zati
mÓQs_~ertafii üQintézi, látta el. -

.~ .Az egyetemi könyvtánhá16zat általános. szervezeti'helyzet.e'8 ellátoiit'Bágának miaóaé.ge az é.~ folywnán nem változett • .Az ár.-
változás.okb6l eredő kö1tse.gtöbhlet~t az Bgyetemi Kö1l3vtárhoa ha-
.on.'Póan a kÖ'nyvtáQhá16zait is megkap_ta."

Módszertani ellenó.raeisi munkénk ao'rán kieié_~it;ettük a 1'e1-
mei"~lŐellenó.rzé:ai igánye~t. Az uj szervezeti s~alfflJ~~~t:.k1-dol-
gozasa eLséao.rb an a ga:a~asag:t.. vonaiknzáau rendelkezéaek ki.alakulat-
lallt volta miatt nem törté~t~ett meg.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) Az egyetemi devizakeret adata~}

Dft keret (alapkere~, emelás, Qélk~et '
magán c~s duplum.) 44-6:.00~

Felhasználás: 4QT.•83},

Á könY~ és folyóira~ok oeszerzásáre l~-ra nem állapitöttak meg
deviz,akeret.,et., a megrendelések a fo,riritkeretek al.ap.u.lvé.telé:ve~ az
1'967 á'V1 mé.rtákhen. történhettek.

B) Kiküld<»t .rende Léaek.

a) könyv-rendelólapok
b) folyóixail-rendelólap,ok

C)$rkezett anyag

a) könyv:, (kö'tet)
h) folyóirat (Rb)

1'.3:39
1.668

Z'.269
a.3)2.5

2:'.185
17.412

1-.310
17.664+
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évi terv-számok te1'?sitésc·

Tagköhyvtárak azáma
Beérkezett anyae;
a) kötzy1t (k~et.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) folyóirat (db)
E11enőrző látogatás

Ter'Vszá&

93

1.800
17.000

100

m" ,.ep3szam

93;

1.310
17.664

:·94

7. ÁL10MÁNYVÉDELEM e

A könyvköté,szet te1jesi tménye az elmult évlten a következő

-rkötés
áaz naa kötések

Ujságméret
Foly6irat.méret
Könyvméret

élkeménykötések
~rtQn.kötések
~gyobb javitások
sebb javitások

esf aurálások
nzerváláso.k

=-gyes szakmunka
gyéb munka

darabszáru

óraszám:

1967 évi
tényszámokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1968 évi
.';.tervszámok

1~68évi
ténys:~ámok

45. db.

75 db..
300 dQ;.
151 db'.
268 db· .
448 db'. -
334 db'.

22~5 db.
·40 db'.

869· db.
667 óra
470 óra

4,755 db.

1137 óra.

.Aházonki.v:ül kö'ttetett kC5nyvekszáma 474,6· fé· l.vászonkötés
lt, amiből 3338 köt.et \ esik a foly6iratokra6 Ez igen örvendetes

iatzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt tekint5~t.el arra, hogy a mult é:vi té.nyszámr ceupán 4.2:.30, az
é~v:L e1óirányzat. pedig 4200 fé1v/á8Z0nköté~s volt.

24 db,

57 db.
2.62 db','
718 db fo

S04 db"
160 db',

2.752. t3b· .
2.5 db.

1556 de.
1132 óra
451 óra

63.88 db ,

1.583· 6ro

bO db.

10 db'.
130 db'.
600 db.
300 db'.
900 Jib'.
250 db'.

2509 db~
60 db'.

1200 db.
600 6ra
300 óra

6010 db.

900 óra



- 14 -

53. Ji.. KöNYVTÁRzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAts Ji D01GOZÓK PVDMIÚCIOJA,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*) Ji.. KönyVtár kiadványaf:

Az Egyetemi Könyvtár é~könyu~i~ IVó 1968. Bp., l86g, Szegedi Ny.

'68 P.

nA budapeat í, Egyetemi Könyvtár kiadványai" C,. sorczatunkhan

30. Pelle József - Szilágyi. István .•..Bezenyi Bé Láné.r Szo-Vjet
filozófiai müv~~ m3gy~r nye~ven. Cl~17-l9q7)' BibliBgráfia
Bp., 19~, Felsookt etasi Jegyzet.e llató. 33 p.

31. Déri Miklósné - Pelle József: .A neotomizmus marxis"ta 'Ai-
rálatának bi~liögráfiájo. Bp., 1968, Felsőoktatási. ~egy-
zetellátó. 25 p.

3.2. Dümme r-t h Dez.só: Schiller és a forrneszépség eszménye. Bp.,
1866, Akad.NYe 18 p~

. .

z ateizmus és valláskriti6-a nemzetböz:L cikkb.ihliográfiája. 6. '
füzet.. 1965.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABp., 1969, Fóváro:si. Nyomdai:r;tari Vállalat. 108 p.

B) A Könyvtár dolgozóinak pU:blikáci4ll~'

Ji.. Könyvtár 22. dolgo:zójának. ö'saae aen: 8.2 kc5nyve, tanulmá-
nya é.s recenziója jelent meg az áv folyamán •. Részlet:es :feJ..s~Ir!J-
lásuk. az 19~-69. áv,:LEgyetemi ~rtes:itőben fog megjelenni.

e) .A Kön,yvtár dolgozóinak kutatómunkája.

. .A qolgoz6k közül 13-an részeaültek kutatóidó-kedvezroány-
~el'l. Munkájuk megfelelőnek bizoUJ:ult, amit a megjelent pu.bli~á-
uiók iff; bizc.nyitanak, néhányuk munkája ~edig sajtó alatt van.

Kutatói;1ót az alábhiak kapt ak. (nevük után zárójel.ben a
.rut_Eltáai témák vannak f eLtürrt etve ) • .

néri Miklósné..' (Latin-amerikai bibliográfia. - .Az egyete-
:li épüle~története.)

.d.1!.,:Oomano.vszqÁMös:CAleiró katol.n~iz.áláa elméleti ké.r-
jései.)

~r .TIonáth Regina CAXVIII.századi könyvcenzura története.)

Hermann Zsuzs.anna (:A kö'nyv mint árté_k a XVI.s:zázadban. -
esare Borgia él~tiajza.) -
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A Tanu

Horváth L6ránd .",~ magyarorazági germaniszt1ka-1 irodalom.
bibliogra1'3tiIJ3":' -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM.c:gyar ;}.vo,natkozásu rét;:i német könyvek biblio,-
gráfiája .• - A mElgyaror~ági námet nyelvéez,e1l története.)

dr .•Hölvényi Györ~ (Wa(Sner Károly tQrténetiI'6~'rnunkás8ága. -
a:foly6irat. tö~teneta.) "- -

, .

.9.E..\f..,t!Q~~~Ed1t(Ibrányi Mihá~ váradi kapitány ~evelei..)
, .

gráfia.

i!Fs.Kenyere~ Ágnea (Magyar életrajzi- lexikon ,szerkesztése.)

grcJCeresztén.vi József (Má~ar és olimI?,iaisportbihlio-
- A~ 6kari és ujkoti oli~iai játékok törtánete.)

~g Jézsef (AdXpubli.cisztika1 munké:blak kritika! kiadá-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L§X ' Béla (Cikkek és azok1.e~to,rálé.a a Világirodalmi Le41.'-
ken ré;szereo - M.8gyar nyelvü német lir-ai an~16gia s!lierkeszté,se.)

'" dr,,,,P~f..2.~ Györgyné: (AZ,Egyetemi Könyv'ár tÖrtél'illet.€ 1.63.5-
tol 1173-fgco) ~.

Pnlvö}~li Endre: ("Könyvek a vádlo,ttak pndján"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO. kö~v. -
Az Egyete°inr:rónyvtár tárgyaz6katal~gu.sállak saa'bályzata., - Az Egye....
temi Könyvtár rági kata10guaa~.). ,

_~r2~1:..1:~József kandid~tus (A marxisita etika kérdé.aei.)

S6.ndó;rErnóné (Az Egyetemi Könyvtár gytijtokörének alakulá-
s-a lJ80-tóI'nall"iawig •. - A Renaisé_ance c. foly6irat t-örténete.).

, .Siroon J-Ózs.e:f(Az egyetemek 8~ervezeti' é-8 tartalmi átalaku-
lását megnatáro;z6 tányezők._ - Az 19a1itgat6 vezetó- és neve16munká-
ja Elgimnáziwu0kbmi.)

dr-.,.T6th András. (~Dokumentumok a m~ar- fela6ro:tntáa 1750-
1849 .• évI-t1irtánetébő~ • ..;.A megyei könyv;tárak és a museumokéVl_'
könyve í.nek értékelé:a~. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA pesti tudományegyeitem n r-ef'o.rmkor-hen , ) .

Vériresy Mik16s: (.iz Egyetemi KOlllvtárzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXX. századi története~)

•
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~.~Kg:l§Q~,Q.K, :EtGyrrTTM1J~ÖJIÉSL'

, Mátrai. László a mO,szkvai Marxizmus ....Leninizmua Intézet ..meg-
hivá.sára 3Z. MSzIVJ.P küldötteké.nt résztvett a Ma:r:x )Cároly szíi.letésé-
nek a~50 éves é'rfcrcürkJ.6ja alkalmából április 2.3-25 közBtt rerm,ezett
nem.zetkbzi. ko nf e renc í.án , melyen nob. isztoricaeazko,-j i éticses.zk'c1j
koncepa1.j8.h guman Lzrna" cimmel korreferátumo.t tarto.tt.. A Me.g,.ysr
KÖJ:l'/vtárv:3c;k Egyes.;5.1e"tiének delegáoióját veae+se a ~Frankftu ..t am ,
a:L:~')zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALL), auguazhuá 18,~,25 ,között megtartott IF LA• (Internatior,tal Fe-

derat:'é.0.u IJf Lior-.:::ry .Assoc1ations) kb'nferenoián. Résztvett t0vábbá,
, '... d 1 ,. 6 ..t" , t: 2 9 k" .. lot:U�lY2n~)SD.K ffiJ.n.,· 2 magyar- e e ga ca, ve ae o.Je, e .sze.p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-r c) •• OZO\ i

Béns! ..e.r.~turi3utt :;'~'íTize':;közi Filoz6:liLai KongrasszUlSon ;98 az. IIP
(Institut. Inte1:'D.8t;;i.D~)i~l de 'Pl1).lu.flapb.ie) 4v;1 k5'zg;iülé:sén.

"
Dcmanovs aky Ako8 a jugoszláv-magyar államközi ku.J:turális

egyezmény alapján a budapesti Egyet-€mi KCinyvtár és'a zágrábi Nem-«
zetl és Egyete:n:l. Könyvtár közötti kCinyvtároJ8-oaere keretében no-
vemhe r h~'J.ap·ban kát hetet töltött Zágráb.ban és Ljubljanábano Ta-
no.lrnúnyüzta az uj ~ji).gQBzláv cimle1ráai szabályzat, munkálatait- és
a ké'G könyvtár 'bdrténeti :fejlódésé.nek érintkezéai pontjait., Csere-
partn.ere Ve;:'a Dadi.c mérnöknó a zágráb.i Egyetemi ICt3nyvtár restau-
ráló J.aboratór:í;t._tÚ'iáIJ8k a veze~ó_je, deoember. hónap"haQ látogatott el
hozz ánk , Könyvtá:ru.l.1.k köny'Vköt~ü.helyében valamint az OrszágQs Szé-
<dle.tJ.yi .Könyvtár> a Párttörté.neti Inté~t. é.a aa ~rszágos Levélt.ár
=-estauráló Labo r at ó.r Lumaf.han tanulmányozta a magyarors.zági. kö'nyv-
és papJ.:Tres.ta11:rá.lás't <:", .

.Az é~~folyamán könyv:tárunkat a következő, külfö~di. pro-
!esszorok? ku't at ök. és könyv,tár()sok kerestgk .fel.: Prof.. TIr.,.Sa;yono
lla-dimoto s á.ndonéz nagyköveti a dzsakartai egyetem filozófia pro-
fesszora; Id'eFosterp medí.ve a iata, az Oxford College tanára; .
astberg, .Aio9 a své.d kulturális de Legác í.ő tagja- We-s_twead

1
.A"" a

ran:b::JiYou.ghPrESS Ltd". munkat é zaaj Prof. 'll.schrlcn, a ghenti e.-
gy et em (Be Lg.í.um) pr'JfesS:.zoxa; Heinzel Erich éa Grete, a li.p.caei.
e rt s che Büche re í. könyvtáro~-ai, Dr.B .Ziminerm8:!1nt:' az o~ztrák-magyar

-örténészbizottaág tagja, bécB.· i levél.tárOJs, ..ho:tr:,. Brian Simon? a
-niver.si.ty o.f Le:Lces.tBr paziohológi.a pro.fess:zoraj Rev. Joseph
3is.z.t;yó!l a Un:tvE'rfJ:Ltry f).:f 'Saskatche'wan {Canad.a) levél tára,sa;
-ilJ,emar .And€rsen'_: a Univers:it.y o.f .Adelaide kÖQlvtár-ának munka-
-árs?, :Pro:~o Dr-QH~.Autenrieth, stuttgart; .l'ro:f. J.\Yitt-Hansen:, a
_'.:'ppenhága~~ egyetem filozófia p rof'es aacr.aj Prof.. M..Moxitat a lundi
i:gyetemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfilozóf~a pro.fess2fj>rajPrbf. I.Sandey, az indiai Lucknow
_ni.versi·Gg filozófia profes6.zc.-raj Ve11ckov.ic, S. éJI Pindib} .Ac, a
. elgr;ídi Narodo.vo BibliQteka mUnkatárs:pi., Isz~amov(, T.,a Szovjet
_ domanyos Akadém.:La]iiloz6fi.ai Intézetének munkatársa; Kl.aua H" éa
3uss.t VIG) El 11psse:í;. Deutsche Bticherei. kony'ttárö;saij Bo)z.sidar Pej-o
sew, 8 bclgá:L' Tll';'ományo.s AkDdémi.D~Filoz6fiai Inté:zeté:uck munkc--

=~rsá ~ 1?r~f o- G~:09:r~gri:r'c·~caev.t .El SZ OV jet Orv.oatudom~nyi Ak~dé~i~
_:..1'Jzof:t81.. tCrJ.s2e"Ke.n5K. VbzetoJ~i;' D:r, Ing. Verti. Dadl..C, a z.agrah:.l.. '
emzet f és Egy et errr'. KÖlJ.yvtár kc.:nyvreat.aurá16 osztályának' vezetője.
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Mátrai Lász16 a Magyar Tudományos Akadémia IIltosztályá-
nak osztály ti tká,ra, . több akadémiai biz'Jttság elnökezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé.s tagja, a
párizsi Insti.tut Internati0.nal de Philosophie tag;ia,a Magyar
Köny:vtárosok Egyesülatánek elnöke. a· Világoss.ág Ca ateista fol.y~-
irat" szerkes.ztŐbizottságának elnökezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr a' Msgyar Köny~szemle szer-
kesztőbizottságának elnöke a .Müv:)Mino által az egyház~~:: könyv .•..
tárak dokumentumainak számhavé'teJ.ére a13kttott hizottság elnöke •
.A Kön;(vtár dolgozÁi kÖ'zlil az O;t:'szág~,s:Kör.,yvtárügg.i és Dokument.á-
ai9s ~anáca és a Magyar Tudomány;j~=\Akádémla KO:'1yvtörténeti és
Bibliográfiai. MUnkabizo)ttsága

ic
va'l.amí.rrt e ae k 31tizottságainak a ...:

l1;>unkájáhan a következ6k vette réazt: Mátr'cli Láaz Ló, Donanovaaky
l.kos 1- Kenyere.8 Imréné~ . Tftth .András, 2ál völgyi Endre $ .

~átrai Lászln az egyetemi ki§'nyv-tár3k, Tóth .András pedig az ~gye-
temi Levé~tár :felügyelet-ét lát~a el 8 Műv(}Miniszté~rium,- illetőleg
a RE:kta·r megbizásáb6l. •. .A Magyar K15.oyvtáros-'J.kEgyesületé~ben T6th
András választmányi tagsági, G8rai LászlónézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApedig a helyi össze-
kötői tiszt.et láttD eL, -

Domanovszky Ákos ellátta a té.rl_téses konyvtári szolgálta-
tások terén fennálló helyzet felméré,sáre ~s a térités: ala:Q-e1v.einek
kidolgozására a MüvelÓx1ésügyi Mini.sztérium által szervez.ett munka-
bizottság elnöki teendőit~ T6th .András: ellátta a filozófiai

l
a kö-

zép- ~s ujkori történeti gylijtőkt5ri bizottság e Lnöká, teendő t • .A
történ-eti, az irodalomtörténeti és egyéb gyüjtőköri bizottságok
munkájában a könyvtár k:~pviseletáben 'Láng J6zse:1L, Lay. Béla és Fál-
völgyi Endre \tettek részt. He rmáne. ZS.U~SIJ a könyvtár kép9is:eléíje-
ként részt vett a magyar cdml~irás.i szabvány átdolgo,záaárá szerve-
zett bizottságnak az egész é;'V. folyamán t artrJ tárgyalásain •

a) ;Jil táVOZ0;tt 1

J

Engel Pál tudcIDtJ.nk3társ (áthelyezés: I\.l~)· '
Himfy J6zsefné.: r-uha+ ár ca (felmondás' IX'. 15 .)
Katona Lász16 raktá~os (felmondás. X.1S.)
Rózsa Kálmán. raktáru,s: (nyugállományon \to-

nulás- XII o 3J. /)) .

Személyzeti téren az év folyamán oz alábbi változások t~r-
téntek! •

h,) Uj ,alka~azások.: Forgó Lajosn~ ruhatárc..s (VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1 .)' .
Tr6csányi Zsuzsa gy8~9rnok' (IX.l.)
Lengyel Feren.J raktáróa (Xo16.)
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rAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlC?gy;Vítárállano6 é s időszaki alkalmazo,ttainak l.étszáma:

1967.....nen 1968-ban

l.Vezetés, titkárs.ág (igazgat6t hel.Yettea~,
titkárság, gaz-dasági csoport, ki~pgitók)

II.Szerzem€nyi Qsztá1~

II.F'éldolgozó osztá~ (szc:k()záa, c:i.m.lüirás,
revizi6 , sokszorositás, könyvköV:-,'::'.zet)

IV .Közönségszolgálat (kölcsönző, olvasóterem,
foly6irattár, raktár)

• TUdományosos~tály (tá'jékoztrató -szolgálat,
kutat6terem, bibliográí'iai caopor't., m:i.kro-
filmtár)

Öss86sen:

12.5.

J~

12t5

II

28

19 19

79 79

.Az egy f6re jutó alapf'izetés alakulása:

1967-ben
J.968-ban

2 e>l<S2 ,,-Ft
2.J.53.-Ft

A müvelódésügyi miniszter Rózsa Kálmán raktárosnak nyugalomr
onulás8 alkalmából. "Mini.szteri -tJicsé.ró okleV;él"-et adoményo aort-t ,

Az év folyamán 39 dolgoz6nk hé.remelé.sben, 3' do.Lgo.sönk elólép"te-
nen részes.ült~ :~.'-Jutalmat 37 doLgo.sönk kapott 49~2F.8o-Ft értékben,

umí;.jutalmat ll, dO~Qzónk 2.;io6ti.2. Ft értékben, segé.lyt pedig 38,
Lgozönk lOo950o-FtoertekbenQ

Dolgozóink. köaü.L tQb'tlen résztvettek ElZ.egyetem által rendezett
.=ha.j pá r-t napoken v81ámint aeJ Ldőez erü bel- é s külpolitikai ké:rdé;sek-

tartatt előadásokon.

A Párt megalakJl1.ásának50 éves évfordulója alkalmábó~ novem-
29.•-én azabad pártnap, keretánen Szi.lágyi István elvtárs: iSQertet-

E; Párt történetát. . ,

,Aszakm[.!Ítovábbképzés kereté'ben heti egy a.Lka.Lomrna'l, munkaidőn
kez dő angol tanf(jlyamot tElrtottl7.':'lk.[; könyvkötáazet: doLgoaö í, ré-

Köves István n szegedi egyetem Lev eLező. tag-::!zntán magyar taná ...
oklevel.et nyert, Sándor Ernő pedig az EL~E levelez6 tagozatán könyv-

agyar ezako.s képzésben vet t rész· t"

J .'"... .J.J.
"o ".
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1967 -ben

5,1000000 ..-Ft

1968-hanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~
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12. KÖLTSÉGVETÉS,

5,703,000.-F"t

kiadások:

:lZ állományha tartozók bé:ralap-
.!ára 2,167.121G-E't

:lZ állományonkivüliek bérálap-
·ár·a 85,,623.-F"t

2,265.815.-Ft

185 ..620 .-Ft

személyi kiadásokra

'llbmánygyarapitásra

117 .010 ,,-F.,

1,22l.328.-Ft

1,403 .•766~-Ft

1,780.789.-Ft

1,188.899.-Ft

evételek az ELlE bevét~li számlájára futnak be, külön nyilvántar-
nincs. Bevételi előirányzatunk évi 13.000.-Ft.

A gazdálkOdás általános ismertetése.

AZ év folyamán a mult évi revizori vizsgálat javaslatára át~
tük az ELTE Bér- és Munkaügyi asztályától a bérszámfejtési feladat-
=t, Ez komoly többlet munkát adott gazd~sági részl~günknek, melyet

El Kezdeti nehézségektől eltekintve, jól és pontosan látAttzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAel•

.Az évi gp~dálkodás során elsősorhan a da-Yizaszorzóknak a kül-
=esltedelmi szet-vek által történó töhbszöri változtatása zavartD a
=vszerüséget. Az ezzel összefüggően rendelkezé.sre bocsátott póthi-
eket egyebként az év második felének közepén nyito-tták meg, igy az
or feladható megrendélé.sek tekintélyes. ré,szére csak 1969-ben vár-
ó száll9.tás. Egy másik nehézság a folyóiratok számlázásában mutat-
~ik• .A devizaszorzók változásáb61 eredő elszámolásokat ugyanis a
~ta Központi Hirlap Iroda glDbálisan közli, igy nem nyilik mórl az
.es folyóiratok árának ellenőrzésére, illetve feljegyzésére .'csupán
:olyóiratokon feltüntetett ár ak feljegyzáse nyujt ma már módot az
.áltozások figyelemmel kisé.résére" Igy tehát ez 8 tervezás és gaz-
Lkod ás szempontjából el nem hanyago Lhat ö árdokumentác;i..6s'munkafolya-
- egyre bonyolultabbá v~lik.

Altalánosságban megállapithatjuk, hogy 8 ter~szerü és takaré-
s pénz- és 2nJaggazdálkodás jól segitette o Könyvtár feladatszerü
ödését:

'E.p~st, 1969 február 20. Matrai László
ig8zgctó


