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Az 1970~ évre tervezett f~ladatokat a könyvtár.dolgozói cseké~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
;

'Vétellelteljesitet'ték. At elvégzett munkák kö.'~ül'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl~/iJ.c:"}G~(;::-~.o~e.i-

sre mélté a tJHál6zati és M6dszertani Gsopdrtft megszervezéseo A

gfelelő létszámu kRllektiva operativ munkája jórészt megszünteti

tanszéki kö,nyvtárakkal kapcso Latos problémákat. Az Egyetemi Könyv-

éS.a tanszéki könyvtárak viszonyának tisztázását szolgálja az

E könyvtári hálózatának szabályzata.FEDCBA
_ r :

erőpiány nem gátol~a a könyvtár munkáját. A gépesités terén

szerény lépést tet.tünk el{Sre: vásároltunk egy Apecg-fénymá,soló

pet. ngf" gondoljuk, az ELTE oktat6inak ig61yét ki tudjWC elégite-

• Külső megr-ende'Léaekeb nem vállalunk. -Természetesen a külföldi

etemi knnyvtárak kéréseit teljesiteni tudjuk~

állományvédelem terén fennálló nehézségeinket csak jelentős anya .•.

segítséggel tudnánk ~egoldani. Évről-évre emlegetett ~elyhiányunk

ldé.saépitő kapacitás hiápyában sajnos csak még nehez?l;>lfévált.

entős mennyiségü könyv áthely~ésével sikerült uj kÖnyVek elhe-

zéséről go:ndos~odnm,+k. -

enaz eszt'e_ndő'p~nkerültek kioszt'ásra a Törzsgárdajelvények •.A
- I ... ." .•••

tár :t;őigazgats'jaa azakszervezette1---megli:eszélvekiadta a·törzs-

-.da szabál.yzabob ,

. ...



a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHitelker,et
03 rovaton(folyóirat)
05 rovaton (könyv)
.Póthitel,

1969 12Z0

OM.ÁJ:i1ÍGYARAPITÁS

könyvtár á110mánygyarapitási feladatát az alábbi munkaterület€~en
tta el:

Köz onti kön tári munkaterület

r. osztálya könyvtár állományát az érvényben lévő gyüjtőköri alap-
vek szerint, a betegségek miatt a tervezettnél~valamivel kisebb
lemben9 a rendelkezésre álló anyagi keretek között gyarapitotta"

~~~ar~a~~itás pénzügyi adatai

455.ÖOO
1.215.000

70.000
trsszCesen

b) Felhasználás
Ö3 rQvaton~folyóirat)
05rovaton <könYV)

1.740.000 !.97q.öOÖ

,,+02.,340

480.205
1.210.004

Összesen

Maradvány

c) ~z összgvarapodás Ft-értékben

vét~l utján
ef!:febmódon
'ö'sszesen

1.b90.209

49.791 ;::'~· ,,562

1.690.209' .•
484.593zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" .• '

A~arapodás tételes adatai kötetben

a) ~'fefrOdáS mÓdjaszerint
e e elöfizebés)

Egyéb ,'köteleRpéldány, nemzet-
köz~ csere, ajándék?

CJsszeaen

b ) ~ia,9-váp..yjellege .szerint
- konyv

p~riodikum.
apróúyomtatvány
egyéb (mikrófi1m, kézirat)

Oss~esen

'5.480

~.238

1;. 712

4.705

6,,82$.

11~.533

9.539
4,,~82

343
'.,840

13.712

?~160
3.29f>

443
63~

110533



c) Tudomán~zakok szerint
OsegédkonyvekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 filozófia
2 ateizmus, vallástudomány
3 társadalomtudományok
4 nyelvtudomoo1yokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 természettudományok
6 alkalmazott tudományok
7 miivészetek
8 irodalomtudom~~
9 történelem, földrajz

1969 1970
865

1.066
, 603
3.596·
400
765
432

1.016
2.444
~~525

Osszesen 13.•712

d) &ill~szerint
magyar
orosz
német
angol
francia
egyéb·

'összes·é!l"-

5.525
978

2~056
1.427
1.112
2.•614

5.200
856

10618
990
749

20120

13.~12

e) csökkenés 151

f) összál10mány az év végén 1.205.96q----=-------~b_-- -__.,:,...)-------..;...

ll.533

9~,.
1.217.403

A nem,~etköz.!.Js1..~.9.ván.ycserea.datai

a) a cseretársak sz~orszag ._-
:'ntézmény

56
-v 161

57
162

b) a cseré~ ~yag mennyisége és értéke 1970-beU

szocialista t őkés :
országok együtt

K;~g.dÖ.~t anyag
kő et sz ám 896 1.382 2~2?8
Ft becsérték 78.106 104.326 182.432

!tlfezet.~n~
kotetszam. '. '1.204 1.621 24825
Ft becsérték 36.953 120.953 1574>906

A~20~ivi.~erys~~ok teljesitése .

1) leltározás a helyszámos
nap l ókban

_T_er_v~s~.z~ám~.~__ . ~T~~~s~?m

140000 110533



2~'lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé.LLoaánycs őkkenőszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
érkező -,period:~kUln-szám
kiküldött rendelőlap
kö:DJ"'V

ffüyóirat
5) nE?IDzetközi'kiadványcsere

kiküldés kötet
érl\:ezéskötet

TerwzáÍ!l
300

22~()00

2.000
1$000

1.,500
2 •.800

Tén.~szám
.' ~

23~543

1.844
855

2.279
2,,825

tőkés éa népi demokratikus könyvek és folyóiratok bizonyos rész8nek
sz~rzGse,és nyd.Lvántiar-tráaa terén'az o~,ztály az álábbi saámaze.eü
káka t vege~te e

1) Kiküldött rendelések
-arkö4iYV C tétel)
}:)fo,lyóirat (tétel)

2.135
1$.393

2 ..4-10
17.934

~ervszám ~énysz~
- 95

20135 2.410
18.393 17.934



Az év folyamán az osztály munkázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ának fejlődése terén a legjelen~-
t!)sebb er-edmény ;'-.:".''~:olt 7 hogy megtörténtek az első lépések egy külön
katalógus,.,szerkesztő CS0:90rt llle~szervezéséreo Ezt az ujitást főleg a c
tette szükségessé~ hogy a kat a'Lógua-e z.er-keszt és í. munkának a' korrek<:i--·
ós része a multbanFEDCBAe f ! : ! bizonyos esetleges jelleget nuba t ot t , .E munka,
amelynek egy ~ól 'szervezett könyvtárban fOlyamatosan és szervezetten
k~ll :\~égbemennie!,nálunk eddi~ attól függött, hogy mi~~n ~értékhen
s~kerult erre a celra más, elobbre rangs<Irolt munkaf'aj t áktió'L munkae-.. '
rőt átmenetileg elvonni" Ennek t er-raésaeueaen az volt a kővet kezménye,
hogy a koz-r-ekr.Lósmunkában elég gyakr-an mut atiko zot r lemaradás" Emellett
a aaenveze trt ellenőrzés sem volt bí.z tio s.í.trva , ami kihatott a nunka mi-· ·
nőségér-e ~ Most - első Lépáakén t - a ka talQgus-s z er-kesz tési munkáf kü· · · ·
lön .- részbeosztásu - csopórtvezető irány~tása és ellenőrzése alá he--
lyeztük" .

Az osztály feldOlgozó munkája az eGész év folyamán a te::,y által
megszabott keretek között folyt. ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A feldolgoz6 TIlllilkarészletes adatai a következők:

b1:löl2. rekatalo$izált darabok (könyv- és '.foJ.yóirat"ukötedek~ beleszá-
i~va a többespv.!-dányokat; is) száfna 8,747 vol t , ami 9

í
:3 10- kal mes· ,

] d' ~"., t t.a J2. az e.to i.r-anyza o "
. A fenti báb.Láz.athoz a következő megjegyzéseket :fü~zükö Annak ellE;--

ére, hogy a véc;;össze~ a tervvel szemben 900 darabos, 3;1 százalékos
naradr.st; mutat ~ a reszfeladatok vizsgálatából ki cürrí.k, hogy va Lóban
cs S~:Ó Lenar-adász-ó'l., sőt, az ösztály még valanivel tul is teljes:l'"

tte feldolgozási tervét" A végösszeg ilyen a.Lakul.áaának az oka
aní,s a dup Lua-Ica t a'logd.z.á.Lásnak több mint 2300 dar-abos , köz~'l
százalékos Lenaz-adáca a ~ervszám mngött1 ._, a dup.lunba tett anyag

Első páLdány ok darabszáma a
futószala~on
E~ttfuto péld~"1Yok, régi pél-
danyokégyidejü re~é'.ta.logizálása
:;lgyéb rövid uton ka talogizál t
darabok ,
Folyóiratok }:)::":-~,~:c"':!:':Da
Egyéb per-Lod.l.kunok köt e ts z áma
Központila~ katalQgizált hálózati

ag, elso példfu~yok
gyanas, együttfutó pé.Ldányck
~ete~~ jegyzetek
lKt"of:u.mek
upi.unraktárba helyezett darabok

Tervszánok Tényszámok Külön--
bözeb
Ojo-oan

12.400 12.•841 +3~6

1.000 9'D~ ro -7. G
"

500 1e167 +1:33c'4
6 • . 0 . ,0 0 6".OQ6 +011
4"UO(.. 4,,002



ennyisége ebhen az éVben-egészen szokatlanul nagy mértékben elmarad -
z átlagos és tervezett mögött ..A duplun-katalo~izálás azonban a -leg-
sebb riunka.í.gónyeaaégüzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmurikaf'azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj t ák közé tartoz1.k - s igy az a kö'-
·'lJlény,hogy az itt raucabkozó kiesés na€??opbik részét más, jobbára
val nagyobb na~kaigényességü munka.fajtablal (.futószalagr int6zeti
önyvek) elért többléttel egyenlitettük ld, természetesen már tul-
ljesitésnek ninősiU ..

Egyébként, épp Ugy' mint az előző években, az·elmultévben is
Lanennyí,feld9lgozási kategoriában .-az OGY68 nüvekné L, periodik-\l'~
oknál,:folyóirtitoknálés az inté5eti anyagnál egyar.-ánt,.;.torlódás
élkül került feldolgozásra az uj anyag, ami azt nutatja, hogy az
ztály kapacitása és az egyes .feldolgozási .fázisok nunKaerő-ellátott-

ága változatlanul helyesen mér-e tieze t trek , Ennek koszönhető, hogy 'ebben
évben-is negőriztük-az 1949-i ~eforrrnak köszönhető eredményt,'
gy a könyvtárw1knak ömlesztett könyvanyaga e9Yáltalában nincseno

Egy területen, az allományrevizió területen~ yiszont kedvezőtJlé-
., alakult az osztály munká ja, Az itt bekövetkezett ezemé.Lycaer-e kö-
tkeztében a nW1kakör fél évre ga~dátlan maradt, s a munka teljesen
üuetelt; emellett a lelépő állományrevizos más elfoglaltsága miatt
mb, nár befe~ezésh€z köze'Ledő munkálat Lez ár-áca Ca Gd és Fb asakok
v1ziós jegyzókönyvének celkészitése, és a Ha szak-reyizió~ának befe-
zése) elmaradt 5 ille a ~övőre t o'Lódo t t; ki. Az Fc szak e Lő í.r-ányzobti
vizióját is csak nagy keséssel, szeptember végén kezdhettük elo

csoport
~ .. --

csoport 12.295 könyv szakozását végezte elt ebből l2~lO? mü tárgy-
vazását is a deci~áláson kivül.

A kartonbeosztási munka számadatai:
cí.nál.Ls kar-tionokj 21,,490 db
g,vszó-kartonok: l?.•38A dB

-
gindult a tárgyszqkata16gus f'o Lyanatioa revi~iója é6 a sz.iikséges
rekciók elvégzéseo .



Olva13ó§1,t1gálatzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1970~ évi jelentésezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.. .

ölesönZŐRenaz egyetemi hallga.tók taJ;1könyvekkel való ellátása
mindig nem kielégitőő A tankönyvok~úl nincs elég példány~ A
'zségeket előjegyzésseI és s eonos kölcsönzési határidőkkel igye-
t'" 1 h' t ..'I.:;:.,,{ eny 1 e1).J.."
oJ':'yji.~t.QJ-"yas2.bankü101?-Ö~ f$0nd.ot ford~ to tt~k a t~9-0mán~o~kut~-,
BzakanyaggáI va16 ellatasara •. Ennek erdekeben tovabb bÖ-lltettuk

o.lvaaó t er-emkó zd.kőr.yv állományát, speciális bibliográfiákkal,
ikcnyYek:.~Bl"A azabadpo Lcon elhelyezett kurrens folyóiratokat
bnde3Uú1 jelentSs mértékben növelve a könyvt ár' gyüjtőkö~ébe Ta..,
ssakfoJ.y6.ira t ok számát Q

Az. o.lvaaót er-emben az igényeket ki tudtuk el~gitenic A ?tatisz'-
i adatok tükrében némi" e"ltolódÉ,st látunk a ternészettudomm'lYos
vek . javáro.~ a jog.tudománY és J;1Yelvé sae t í, murikák z-ováaár-a , A n,yá-

zárvabant áaf időben elvégeztük (Q. jegyzetallo~ány selcjtezését ~
A ~?"ls.~~"E.Lrészlygb_ell.az 1!-j ,",ro.~t~é}k épi t-ésén~k, elhuzód~Ba miatt

el.yhí.ány csaltToKozoUott" Kulonbozo ábcs opor-tos í.t ásolrka'L J..gyekezr-

a helyhi6nyt enyhitenio

ADATOK-~ .•-'-....,.

1959,-.ben
ogató
.0666

53&~68
13.,357
: Glvasótete3; 2,,:

. --

1970-ben"
Látogató könyv
40~207 540321
51~5pO l04..?0:L
11.081 .

3.: ffolyóiratolvasóJ

folyóiratkönyv
54~389
108<;830

folyói;rat

::.958
. 20~248

Kölcsönzés;

1739
17.422

t:eI1~; hallgató
teni tanár

szenélyFEDCBA

3 " 8 L j-5

365
295
295
1~10
120
115

könyvt ~ 105
100
70
60
30
30 .
25
25
15
15
10

nÉÍnyoskutatá,

, üzvéaz
. ov

nüfordltó
·1:á.ros.. levél tári
öir "



A beiratkozott olvasók nem.ek szerinti megoszlása:

Férfi:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3005.
Nö 2685zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

·osSZ,eBenFEDCBA- - - 5 [J J Ö

A beiratkozott egyeteni halgatók m.egos~lása:

ELTE Böl~sészkar
ETJrE ~T;:~
ELTE ÍI.JK
Orvos tanhalJ.ga t ó

Müszaki egyetemi ha l.Lga t ó

Közgazdaság:i egyeterli ha Ll.g ,
A~ár egyeten~ ho.~lgató
FOlSkola:.l. hal..J..gato
Ossze-S'en .---. __.-.....,'"-~-_.

lo6QO
141tj5

32t~
435
95
35
20
145

'):845

A fe n ! : j± ~datokból kitünik, hogy könyvt ár-unkab főleg bölcsész és ter-
néaze t t'udomány.í. hallgatók látogatják.

ill:.y.s.~.2.:!-nKJ:;:,qt~.b6.tl~ti ne82.~lása az olvasóteremben:

hallgató
1969-ben
38.565
1.993
108

1<:170--ben
38..5&9
1..514

184

Egyeteni
Do190Zó

Egyeb

Osszesen 40.20?

19.69-ben 1970-ben
Egyeteni hallgató 110596 8.990
Dols;o zÓ· 942 1.284
Eg:reb . 819 807
Ös;s~ese::l-~-~'-"'-'--"-"""-----"~------~1'::;'3-3'::;'3~~";:::;7-------"="1=1-.-=0-8"""'1

}~~7.Q<~__~~y':1~~~911.YYt.§rJSj).p..t.Jféi:.1;.~söl1zés=La~.t 0.1\:

Igényel t kő t: et ek s z.áma . 2~033 (és még 200 ElÜ, anit nov .•-dec-
ben mIDlkaerőhiáYly niatt nem
tudtmlk elintézni)

Elküldött kötetek száma 1.•256
K' " 1- t t -, ,lCL,.,oglL J8 'keros 777

a) Külfoldről kaptunk 60
b) Belföldről kaptunk 105
Összesen-"- '~'-~'-""".,,,,,",,~,,~--~~-~,--1"""6'=5 J



c) Külföldre kiE.dt'Ünk
d) Belföl.dre küldt'i.illk

ŐsszesenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

98
lo158zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1,,25b

A könyvt ár-köz í, kölcsönzés~en t-vvább n~Yeked.ett a könyvt ár-unkhoz 0r~-
kezett közve tLen kérések aránya] az OSzK-általi kérés ekhez yis:zorryjj':'"
va. A 2,,033 igé:J.yelt köt.e tbő l 1,,294-et kö sve+Lenü" ..] és cs ak ?39-·st
kértek -OSzK általa Az ors,z2g n lnden részébő} ,.~fig-yelmen ki ~d.iI l:agyc.,
va a körzeti "kőnyvtiár-akau ~~közve t Lenü.L küld:~k kőnvv ..· és fobTó:'rar"
kéréseiket könyvt á ••r-unkba a vj.dék~:' könyv+ár-ak 6s ::l.n\éznényekc,'-

1970.:·ben kiugró s aáno t mutat a milc:ofilL1-küldesek s z.ána , M5.g
1969';'benösszesen 9~ 1970--ben 45 mikrofilr.let kü.l.dt űnk, e~b,3J. 26'·0;7

elföldre, 19-et k~lföldre" Hét'igénylést elégj_J::;et:~ütJ.kki az u.j

pecö-násolóval~ ~ esotben külföldre, 3 esetben belfölclr-co

ülföldi intézmény 36 eoetben közv ot Lenüj., 121 esetben OSzK á.l t.a.l.
ért könyvtárunktól müveketc

..



kézirattár az elmult es z t endőben 327 dar-abba I g'Jélrélpodoo'-;-~:..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,'.:~:::J~~';:
egnagyobb része: 2?~: nű 294 kötetben EmE és TMB dj_ssz.e.ri,;á,:.:l6, o,

33 egység egyéb gyara .'Jodásából me~;e'llitendő kó t , J.833" óvbő I 2~:;á,-:
zó egyeteni reiidtartás, a jezsuitak koriár-orrl, r-endhás ának his tor:::...

onus-a, és a jezsui ták hazai történ.e tére vonatkozó 12"" na gyobba-.
a XVII. századi levél" il.. legértékesebb gya:?::apodéÍs; 8.?:ek:fü GY\Úéo
gratéka, tul:nyom.óréSzben levelek"

tOO t' -1- 'f' , 1'" t" . 'l~' ,'.i... "eg or erit az ey .o.ryanan a ceZ:J..ra ·0EJ.'l a l.OI1Em:y~ va.Larm.n •..- 0.':>' 08·-

ontatványok és az RMK gyüjtenény teljes reyiz5~G;5aö
. t' 1" k' II ' ké 1 't ' 1bd' t-- ~oo o, "rJ. ka conyve a oraanya cse ce__y ner e \: en gyarapo o c r , ',t.'!' IT'X';T,,:,:;'.,

eknek is többsége a nagy raktárakból áthe:lye?,et:;ri !.J.·u.c .- 11.gyaI'apc· ·
s negoszlása a következő!.' .
tustissina:29; Rar~Hllilg.,:·9-; RGo"ero: 1; pá,-:'tt0rténet~ 4~
tszetszoba: 2A; Ren"po1c: 3; és MV 5~
metszet QTiij tieriény 685 ne tszettel 0YarCtpodottj i»

kutatók által kért náso Lat ok legnagyobb rés.zét 8.:3 uj besz-c:r3ésiiFEDCBA
. 'k ' . t .űk J . ., 1 •... ' 1. f' 1 'j.. 1\ If •• 1 o' •••eco-gepen eeza J11 00." j';.z l.gen;ye ..u I1:;".I.~'roJ,.o;).t\:e,.; a·mUS::;al-r:}.. ;i:lig;)·S-· ·

m Kőnyvt ár ának __fotolaboratériu.rnábD.I1 kés~:itt:;;_,t;j'i'.k oL, Ez67:1 :::'81').0.(;".

sünk 6000 ko cka voLt ,



TÁJÉROZTATÓ-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés BIBLIOGRÁFIAI SZOLGÁh~TzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA----_. ,----.--.--"!----.""'"
Az olvasók tájékoztatása; a katal.ógusliaszlláJa.ttal kap'~Bolato:s

t ' d'FEDCBAI fl" 1 tk" t' k" . k"l .. , " •. ,anacaadas es . ~...:.ugyee , 2.:5 onyy or ,.OZ:.L-0 ...•..csonz.es re$~'jere a ~G.~'· '

zetek kikeresésef valam:Lnt az uj sZler~,jehl.ényekből tánLók kés.<-:-,5_tOS8
ebben az évben is rendszeresen ~foIJl· t(.

A-nagyar6nyu gyarapodás következtében eLker-űí.he t et Lenné váJo'" ,:?\

segédkönyvtár selejtezése és r-ende sé s e , Ennek cél;Ja hel;ynyc:r0s ·ó::; c· :::"
együvé tartozó könyvek eS! helyen való fel6.11it;ása" A rendezé.r;rüiTo,,->

abkczó terv elkészült"
Az-év folyanán összeállitottuk az "At.e í.zmus és valláskrltika

enzetközi cikkbibliográ:fiá~a" C~ ká.adványunk 93 i'üzetét, ameLy a;:;
968Q év irodaInát veszi sz~~ba~

Egyéb b í.b.l í.ogr-áf'Lák, anelyek részben e oks aor-oaí.bva vannak, r(~;s/'~'
en soksaonos í.bás.ra , illetve kinyomtatásra várnakt a) A bur-z soá 8'&0'-'

iológia bibliográfiája 1959-r;9. (1.69 Gépelt lap) b ) A J!larxiz,áló és
~ .xí znuat biráló Lde o.Lógf.a 1959 ...·690 (!-:S gépelt lap). c) Lenin mű..·
eine~ pibliográ:fiája (Az eG"YeteEli oktatás tematikájához) (70 lap)o

Os~zeállitottuk: az 1945,-1970 évek magyar nye'Lvü í'iloz6f:::''ai Lz-o ..,
Iriának könyvészetét •. Ez egyenlőre kar t on.okra Lrva áll az, olvasók

endelkezésére'l
A párizsi Institut International de Phi1osoph:le részére folya'~· ,

bo san elkészitjük és elküldjük a I:1agyar filoz6flai irodalom an:1.O-;
ál ti kuzxcens biplio~.,ré.f'iáját o

Ezen kivij.l· · több, kí.adásr-a nera kerülö iroc.alomje91zék készült .
g;Jar és kÜlföldi Lnbé ze t ek, tanszékek ésnagó.nszenelyck kérés~reo
jelentősebbek: a) Tréncs6nyi-Vlaldapfel Iure munkáasága (216 té3-·
el). b ) Az D:gyeterai Kön;yvtár Beethoven műveí, (78 tétel)" ~G) A z .
szmék szerépe és jelentósége (29 tétel)" e) A .f'or-ma a narxista es;!.-
6tikában (34 tétel)c ..

Január végén nyondába adtuk "Az Egyeteni KÖ:!J.yvtár évkőnyve í," Co

Ladványunk 5~ kötet~ét, de a nJ'oT:1danem tartottg raeg, f...' .",' ":,.;~~.t;ha",
áridöt, s iGY a negjelenés 1871 elejére tolódott áto



ZATI KŐZPQIT&IJ_4miJ2:~.
nányegyetemünk hál.ózazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt á könyvt ára.; (számuk/g 65) f'e Lada t s ze.r-ű
désének segitése· és jöbb munkenódaz.er-e í.nek kialakitása órdek'JuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

19'700 április 15-én közvetlenü:" a könyvtár föigazgat-:ója alá
elt "Hálózati és Módszertani C:S:)P')I· tl1 a.Laku.l.t, A cspport l6t;~·
: 4 fő. (Létrehozásához a rrí.ms zt ér-Lun két uj á'l.Láeho.Lyor hL',·,

t ot t , ) -
) A "Hál.óza tií, és Módszertani Csopor· :;" eLőadó í. J/X3 esetben t;'Ji::~:.;k
" // 1/ t t' t-: 1 /1' t· k" t-: / , bEl k ~ / t t /norzo a oga .asFEDCBA,1 a la O2',a.';L -onYYv2,rax::ano ZCKlle\. a .~,aoga, jF L < - . · ~ '.

k '1' 1.. l- / e. k l' // / ~~ •..t ,. - / / ..ce Ja a conyvuar-a mun a e .....enorzese neJ,J,CL!.;a ·nee;o....eiaar-a \ '8 . ; ; ( i

lénálc"feltárása és olyan tapasztalatszerzés vo í.t , amo Ly módot.
t a kőnyvbár-háLóz.ab összefüggéseinek elenzésérc é s az a Lapvet ő

ések folY$.oatos ne gol.dás ár-ae

Sürgősen megoldandó problémaként jelentke:.ik a karl É's tG.D ..s~6k:~.
tárosak suát.us aheLyz etrének gondos v:LzsgálataJ hiszen kc=:,lőerL
tt könyvtárosok nélkül a.l.Lgha 11ztosi thatóaz oktatás és tudo'"'>

os kutatás szen~ontjából egyaránt fontos nunkaber-ül.cb sz.Lnvona.La,
A látogatásokrol jegyzőkönyv készüln Egy-egy példányát rends~.:;c;,-

n negkapja az illetiékes t~l1szék vc zc t ő jo , esetenként podig a/ . 1 t,/,/... "sagi, gazga :ASago
Elkészitet~;ük az EIJTE könyvtári hálózatának -az er-vezet L 6.3 nü--·
si szabályzatát o Kiegésziter.tük a HáLózati Könyvtiár-osok K~~'2,::'-

e cámü segédle t összegyüjtött anyagát 1 me Ly 19'?1"~ben1ccrül
'ba Q --

8sszeállitottuk a hálózati könyvtrár-ak rVg'::5téyes tel:'vének ja· ,
táto

A h~lózati ,~önyvtárak ált~l i~énJ:elt:, tőkés. ós J?-ép~cJ.emol;-L'c;t~!ll:S
ek es folyol:Jas-o~kheszerzesérol es kQzpont::L.nylilivantartasa.rol a
enényí, /O~zt;ály gondoskS)(lotto ,A tÖlJ:és kfh'lyvok e.ir1.fel· · téte~ét és

zorositas8.'" a ]'eldolgoz0 osztaly vegezte"



/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

öt és ~
znas kötések
jsá~éJ.'et
Olycira t:'1ére t
. 'tonyvmereFEDCBA

I "1 · ·4 ~ ke::n.erlyKOt/ese
tO:lköt6sek
ebb ja "\'"1tások

ebb ~ay.ttások
.a....""", '" "J"'lr""'Il /.. ~.(-':

teljesitnénye az elTIltLLt évr-en a köve t.ke aő volt:
1970 évi tervszánok,.J.9.:70évi' téiJ.yszámok

SO db 39 db

JJi, dbzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
13C) db
600 db
300 db
980 d:b
2S0 db

2,,500 db
.:'\. ..-1 "!'" .

es azakmunkák
lb munkák
ses darabszám
zes 6raszám

1" 2.0,'1 d..
500 óra

'300 óra
'60010 db

90C'1óra

2~16<)'.'· :";'; ,

1c304, óra
'300 óra

6,,29'1 db
J_ o 504 óra

-



KŐWf'lTiR DOLGOZÓINAK PUBLIIÚCIÓIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA----":'"'--..._ .._-~. -- -- ..•..

) A könyvr án kiadványai ~
A .FEDCBAI ll' . t' k tk"" kl '--.... ".$ áf' '~z ate:'...~Zi!l.U8es va.i. áskr-í, J. a nemze lo..OS-~l ci, ...'::.,{~Lb..w...Qgr la~3..;)
80fuzeL 19670

Pelle József~ .A buz-zsná s zocd.o.Lógí.a b:ibliográJ:i.áju (19:':;9,-,1969)~'_.-.-....-._-~- ~ o '.
- Soks~oro3itas6 16J-lo - .

L~séN..l.91~l: A Magyar Gazdaságtörténe tj. 2z,emle fj()rténe t éhe z e

(A Budapesti Egyetel.li Könyvt ár; kiadványai 33,,)
Klnyo: Sz;3.zadok" J.O?7.•..1.103.~ l()

, ~ ,.. ti 1 ,,, d l' k' " 1 ' ., +- f J .") ~ xonyvvar dol go aó í, a.r-o a I rm, mun as s aganax .r es Z~.8 ce s 8 ....s or-o.i.asa
az 19'7J<--7L~ évi, Egyetemi Ertesltő::;en j8~.e:Jik ma jd meg"

) Ak" f' d] , . k k 1-: ' ' " .•...•1'· o~ ..crr:r'I iar o .g?,zolnq.. cucar omunxaja s

A Könyvt ár dolgozói közül tizennyolcan :r:'8~3zesiilnek kutató1dc.K8d'Tez· ,,;,
ményben .•

d.t'o Domanovszky .ÁkoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d.rlPajkossy Györ:-gyné

A ~ . ' . ~ l e , •. , •. 1 '1 t' k'
..Lel.T:'O ka :::a_-.og.l.zaLas eme. e il .e::,'"

d.ése:L (A.z Egyet8mi Könyvt ár Ev-'
könyve i. . '1CI J.9?0) . -
A XVIII,,) századi cenzur-a töri,énete"
(Mag'Jar KÖY!.7I8zemJ:e :1..970)
Neme s.l tá:r· !39.dalom~ kul buna és iroda'· · ·
lom Pest: megy é b:i.rtokos (jsaládjai
t;iik:eépen JS8h-18·4-8c
Fugger Jakab élete és tie vékenys é ge ,
A magya.Tországi germani,g'?:Jtika bib·~
1- ~T' .1 .r.log.ra .e., ::.aJa~.
A kr:ltikus Néme th Lás al,ó ,
Tadet.:'2Z Ko s c.i.us z.ko életrajza"
TT e ri ~'t-, ~tT ,'. t .. r:- I II t '.,:'>.élZ:-:'l1C;'z,y \Ja:.JoJ:-...•.o zo.r-a -gyuJ:;o ,eY8'--
konys óge és Leve Le z éae ,
MagJ![l.!: sport-0:Lbli0grá.fi.a ~. OlimpJ.ai
b •b"1 ' , ~" A .. .. , , t ó l 1..?:~og:r8.J:la ,.. Z OllmpJ ..al Ja e-:0..c
tortaneteo

Ady müve í.nek k.rit:Lkai kiadása"
A T' p' ~ t, '1" f ~d 1 .

lU o z ae rvaz-o s .i.exz.x a l.S e~.0 .....go-zá.· · ,
sa (~-9'70:) - Budapesti topográ.fi.a:l
nevek összegyüjtése <: •

Az: Egyel,emi Könyvtár története a
nag;yszombatJ:L korszakban"
A tárgys7.6katalóguB sa er ke sz t és L
elvei (1970)
A marxisba etika kérdése:L
Pannóniára vonatkozó í'o:j::'ráskiadYá~
uyok g;yüjtése;
Az Byyetemi Könyytá,--:- kézirattárának
törtenete ''''''/',.-;:,uj:'i:.o:ci eg;yetemtörté-
net forrásp.rpb1émáí [rokuraen tumol-

dr;Donáth Regina

dt'~D~merth Dezső

Hermann Zsuzsa
!Iorváth Lór-ánt

· i1.r.Hölvé.tJyi György
éJ.= ~ Izo é:r:.\;· Edi 1';
ci!:'o Kenys ;.:e s Ágnes

dr.Keresztényi József

l·ánf? J'ózsef
r.brot lhk1ós

PálVJlgyi Endre

dr , Pelle' József
Ri tt errié , QröKnb:tnyi Mária

dr.Tóth András



IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

droVértesy Miklós

a magyarországi felsőoktatás törté~·
n eb ébő.l., - ~
Az Egyetem:_ Könyvt ár- tprténete 1899~
1919" 'J

trai László főigazgató, aka démí.kus 19700 ápz-LLí.s6,-·10 között aczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

seo és a S~Qvjet UNESCOBizottság által Tamperében rer~1er.ettzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADnnepi
ení.n-az ímpózd umon vett részt ó s ott előadást tartott Lerrí.n és a f:i.~o·.
6fiai tradicicb cámen , \ .
észt vett t ovábbá az Institut International de Phf.Loaoph.l,e évi köz-
.. ésén, mint az, I:::P .eLnöks égének tagja :970~ auguaz cus ában , Belsink~!. >

"z IFLA Moszkvában megrendezett 19'70<.. évi közgyülésén a magyar delegá--
6 vezetője volto

magyar - jugqszláv ku.l.bur-á.l.Ls e gyezriény ker-e t óben a zágrábi Nemzeti
Egyetemi Könyvtár és könyvtiáz-unk közti évenként \')se:relátiAgatásra

.rül sor. Idén dr-sZeLenka Pavao csz,tályvezető vo.l.': két hé tLg vendé--

(;v folymán kqn;Yvt':é.runkata köve tke z ő küli'öldi p2:,efessz0rek, tudomá..·
s kutató~ és':könyvtárosok Látioga t t ák neg: TANCSERkieví egyetemi
ár , c?:'.LOBJ.JArpúd az ujvJdéki EJ.ngarológ:Loi Intézet; munkat.ár-sa, .

O RAUN nyelvész profess~o:t' az C=ndiana LTJ).ivorsí ty) és feJ..esége,
da RAUN, az indiai Egyetemi Kőnyvcárkönyvtárosa", Raymond KLIBANSK:"

montreali Me Gill University professzo:r-a, Lu'i z José MARTINEZamex:"·~
i Insti tuto Nací.ona I de Be l.Las Artes y Li teratura főigazgat;ója; .

(J.:1AGA TASAMOTO a tokioi egyetem finnugor tanszékének pr-of es az ör-a ,
, IH indiai prqfesszO:!:'f George CEii.NDLERa li verpooli Vár os í, Kőnyv

igazgatója, KAZIMIERZ po.raan.í köi1.yvtárigazga~-:ó~ 01.af TORP, a ncr=-
g Parlamenti Kőnyvt ár; ip:azgat6ja, Dimit::u NICOLESeU a bukaresti
etem.i Könyvtár iga~gat6 ;-,::;lyottose -és H.LIEBAERSa p;r"tisszeli Egye-
'. Könyytár i§SazgatÁja, az IFL.A. elnflke"

~\myi Béláné főké5nyvtárAs 1970", augusz tiusában két ~.ét~i..ga jenai
etemi KQ:.lyvtárban volt trapas sba Labcenérr, '



tár ál.Landó és Ldőazak.i 'alkalmazottaínak ~éts2íáma_.._-,_.__ _,-~.._.~._..~,,-~,--_.--- r9~9" -1970

Vezetés, titká"t'ság (főie;az9ató
~gazgatóhelye t t es , titkarsag!
~~d .•csop e kiseg::.tők) . l2,,5 12,,5
~~erzonényi OsztályzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII II
Pe Ido Lgo aó Osz üá'ly :(s aako zás ,
..irllei:-ás. r-ev í.zí,ó, "soks:?'oro-·
si~ ~l köny';,Tkötészet;~) . . 28 33
Aözönségszo~.gálat (kö Lc.sönaő ,
olv&Eó~ fOlyöirafjtá:r, raktár) 19 20
~udomfu~o9 Qsztály (tájékoztat6
zolsálat, ~~utatóterem~ bíblio~"

griifiai caopor t , rrí.kr-of í.Lmt ár-) 8.5 8 e 5
OSS;':'88811

iYI V...UTOZÁSOK==..;;....,;.=='--_._.

Bándor Ernő
(áthelyez:és)
Sándor Ernőné könyvtár8s 1.
(áthelyezés)
droS-zikszay Dénes tudu:munkatárs
(áthelyezés) .
Kovács Ján0sné kisegitőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIlle
(fe1.mondás)
Mi}~;.:>~y'á1.-'~'lJózsef ,knn~!tárns 1" .
(kűl.;..A,,ldrO.~ nem t ár t .va ss sa , állását
felmondta')
Gáspár Dorottya (s~er~ődéses) könyvtá~
ros Ic ~ .

Pál völgy:. Endréné kpnyvt áros 1.
(áthelyezés) .
Döbrönte Katalin kisegítő Ill.
(felmondás)

a1.kalma~ások:
V" . St'" ~ ..• t' N1J.JlrSJ.·~S Z f)Janne ga zo., ugyan eze
Frey Gyula könyvtáros IT•.'
~laksa József kisegítőFEDCBA
r : ~ · / ' ' ' 'r ', . Z "", i "'. t ár- II- :L . . r._~ su. ..sa KQnyv aIOS •

Gáapác Dorottya -könyvtáros 1.
Baranyi. Jud:LtJ könyvtáros Ill"
Wimme:rÉva könyvtár-ns 1.
Lukát s János könyytároslq

Ková~s Béla kisegit5 Ille

[Iohóo]

[IV~hó" ]

[VI.hót;]

, .



alapfizetés alakulása:

1969-ben
197Q-ben

2~2.44 Ft
2,,315 Ft

-
gy főr~ eső havi átlSlgbérzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeme'Lkeúés e l2? Ft o

f 1 ' ''')''\ 1" kb' Lé 1 6 d 1 ' k -,,,"1' t 1..' bv 9 ym~'1 '(V do gflzon er-eme. est.en, .o gozon e.co.i.ep .e IJ38 011

sült~ Jutalant '/3 doLgoaánk kapnt t 59.0450 Ft értékbenI jubtlc-~lrl~
mat 3 doLgo zónk 6.055 Ft értékbent segélyt ped.::_g~.6 d.olgozónl::zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ft értékben~

1969
5,,812.500 Ft

1970
6c05o.000 Ftvtár k91tségvetése

kí.adáack ,
állományba tartozók
alapjára
éb személyi kiadások
ománygyarapitásra
éb kiadásokra

2",3650338 Ft
1850068 Ft

L.690Q209 Ft
104280056 Ft

álkodás általános iSffiertetés~

vtár rendelkezésére bpcsátott pénzeszk~zök növekedésének armlya
keztében igen az.er-ény lépést tehe c tünk pr-ob.Lóraá.í.nk megoldása te-
Káderfejlesztési terveink megvalÁsitásának legfőbb akadé.Lya az
érek alacsony voltáhan, js a könyvtárosok té~ez~sére yonatkozó
962. IM.K.12.1 MM.sz ámu , és az ezt módos í.t é 11811965.]MIv1"azámu

tásban megállapitott alacsony bértételekben rejlik<. EZGk',:<, f,)",

e€;yr$szt a zava,rtalan munkáf egyry 9Yakra1~ba],~~:veszélyeztető e:l"
üas Il970-ben nyolcan táv9ztak él, es az az áthido.lhatatJ.c.l1
ség, hogy egyes állé:\sokra [pL, kfinyvtári r-ak t ár-cs , takar:'Lt6~ s::bc' f

~obb utá.."1járással sem kapunk eraber-o ke t , vag:}-; csak átaneneri.Leg
jak a "nunká t , A kilátásba helyezett pedagógus fizetésrellde~.3é,s
erősen kétséges, hogy ba Láf.unk-e rend.kivül igényes könyvt ár-í, fe~_'<·

Ei j6l képzett, nyelvtudással rende)'kező f'La ba.Loka t , "
ek és :fDIYÁiratok beszerzésére biztositott e.Lő.l.r-ányzn t ck és '

zriá.l ások"egybe-vetésé1]ől aligha tü.n.hetnek ki azok a nehé'z,ségek,
kkel a többi k.qzt legutób~ a IIL,Könyvtárügy:l.. Konfer enoi.a 5:s
kozot b• .Az előirányzatoK azonos szinten tartása rrí.ab t tová'0bra is

l' t"" k ' , 1" 'll t d l' , . t'az a apve o muve vas ar, asaru , a e ve negr-en e esere SZOr~l.KOZ'"


