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EGYETEMI KÖNYVTÁR

Beszámoló jelentés az 1983. és 1984. évről

Bár a könyvtár tevékenységének csak egyik mutatója a forgalom

alakulása, kétségtelen, hogy a jelentés éveiben ismét tovább növeke-

dett a használt egységek száma:

1982.

175.211 db

1983.

193.545 db

1984.

202.692 db

További elemzést igényeIne, hogy az 1983-as 10,4\%-os és az

1984-es 4,7 %-os növekedésnek mik az eredői, de nyilvánvaló, hogya

SzéchJnyi Könyvtár használatának korlátozása és a könyvek árának je-

lentős emelése is egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy nálunk többen ke-

restek olvasnivalót.

Amennyire örvendetes, hogy az épület tatarozásának kérdése

égre elmozdult a holtpontról, ~nnyira nyomasztják a folyamatos

~önyvtári munkát az épitéssel járó nehézségek.MLKJIHGFEDCBA

A helyreállitás szervezője és vezetője változatlanul az Egyetem

~lszaki osztálya, ds szakmai kérdésekben rendszeresen kapcsolatot

art a könyvtár vezetésével. 1983 elején bekapcsolódtunk azokba a

~árgyalásokba, amelyek előkészitették a Budapesti Városépitési Ter-

vező Vállalatnál készülő terveket.Sikerült elképzeléseinket elfogad-

:atni elsősorban az I.emeleten kiépitendő olvasószolgálati helyisé-

~ekre és a tetőtérben kialakitandó ~j irodahelyiségekre vonatkozóan.

Az Egyetem a METROBER-rel lefolytat ott per révén II millió fo-

zí.nthoz jutott s ebből az összegből 198-'~koranyarán megindulha tott a

~inceszint áténitése.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA Károlyi utcai·fronton az ideiglenes válasz-

=alak lebontásával három nagy termet készitettek elő tömör-raktár lé-

-esitéséhez. Ezzel egyidőben a régi koksz-tüzelésü kazámok helyére

_á.rom~j olaj-kazán került, s ezekkel indult meg a fütés 1984-októ-

erében.

Az épitési területet fel kellett szabaditani. 1983/84 telén

_:ntegy 80.000 kötet könyv - részben periodika - került az Egyetem

-Eglódi-~ti telepének raktárába, csatlakozva az 1982-ben elhelyezett

-:sszertációkhoz. Ezt a külső raktárat véglegesnek kell tekintenünk,

~~ olvasók hetente kétszer kaphatják meg a kért müveket.

_382-ben már jelentettük, hogy nehézségbe ütközik a könyvtár ~j

; erzeményeinek elhelyezése. Az Egyetem gazdasági vezetése megértette

_Jndjaink8t és 1984 áprilisától felszerelt ideiglenes könyvr8ktárakat
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bi~tositott az Ecs.ri út elején, bérh~zak pincéjéb@n. Mintegy

60.000 régi könyvet / Ga jelzet / sikerült ott elhelyeznünk, az

új könyvek pedig a központi épületben mind polera kerülhettek. Ezt

a külső elhelyezést azonban - ahonnan szintén hetente 40zzák a rak-

tárosok a kért könyveket - átmenetnek kell tekintenünk.

Sajnálatos, hogy egy tudományos gyüjtemény évi jelentésében

ilyen részletesen kénytelen technikai kérdéseiről szólni, de ezek

meghatározóvá váltak müködésében.

A könyv:teszerzésre forditható keret mind a központi könyvtárban,

mind a hálózatban változatlan maradt s ez a bel- és külföldi inflá-

cióvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAköve t kezt ébe n a beszene zheZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ö dokumentumok mennyiségének további

csökkenését jelentette, összefüggésben az egész ország gazdasági

helyzezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtévezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.

Nyilvánvaló,MLKJIHGFEDCBAhOVJ ilyen körülmények között a belső munka intenzitá-

sának növ~lésére lett volna szükség a szolgáltatások szintentartása

érdekében. Ez nagyrészt sikerült az olvasószolgálatban, ahol a forga-

lom nyomása kötelezte erre a munkatársakat, a szerzeményi munkában,

ahol szintén krrlső körülmények hatottak; nem sikerült viszont a fel-

dolgozásban, ahol 8gy évszázad nagyrészt elavult hag+ománye í, nyo-

masztják a feldolgozó könyvtárosokat. Ezek lehetséges reviziója a

következő évek feladata •

.(:,.könyvtár szervezetében a jelentés éveiben változás nem volt. Az a

t orekvé sünk , hogy a hálóza t azervez és ébsn és fe L ü g y e Let ébe n a karok

vezetői tényleges befolyást kaphassanak és a könyvtárra csupán a

módszertani feladatok maradjanak, egyelőre nem járt sikerrel.
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I.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁLL01~ITGYARAPITÁSMLKJIHGFEDCBA

Al HitelkeretzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II Állománygyarapitásra költségvetésünkben a következő hitelkeret

állt rendelkezésre:

1983 1984

Könyvbeszerzésre 2.750.000 2.700.000 Ft

J'olyóiratokra 1.760.000 1.950.000 Ft

Összesen: 4.510.000 4.650.000 li'tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

21 A hitelkeret felhasznál~sa, illetve az állom&nygyarapitásra for-

ditott összeg:

1983 1984

::önyvekre

?olyóirato~ra

2.781.674

1.357.601

2'. 6ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll-0. 952 - : l ' t

2.04;~.l42 Ft

Összesen: 4.139.275

Ahitelkerettel kap c s o Le t ban a kővc t kc zőke t jE'L',yezzi.ikmeg:

al - Az 1983. évi e16ir~nyzat összessévében 202.000 Ft-tal ~olt

több az előző Il~82/ évin~l; Ezen bel~l a könyvbeszerzésre

előirányzott összeg 810.000 ?t-tal,volt több, a folyóira-

tok el5fizctésére forditható összeg 608.000 Ft-tal kevesebb

az előző é ví.né L ,

- Az 1984.évi előirányzat összességében 140.000 Ft-tal halad-

ta meg az e15ző /1983/ évit; ezen belül a könyvbeszerzésrc

előirányzott összeg 50.000 ~t-tal volt kevesebb, a folyó-

iratok előfizetésére forditható összeg 190.000 Ft-tal több

az előző é v í né L ,

b/ Ami a felhasználást illeti:

- Összességében 1983-ban állománygyarapitásra 370.725 Ft-tal

kevesebbet, 1984-ben 34.054 Ft-tal többet költöttünk a

költségvetési hitelkeretnél.

- l383-ban könYVekre 31.674 Ft-tal többet, folvóiratokra

402.399 Ft-tal kevesebbet.

- 1984-ban könyvekre 58.048 Ft-tal kevesebbet, folyóiratokra

92.142 Ft-tal többet adtunk ki az előirányzottnál.

31 Az összgyarapodás értéke:
1983 1984

vétel, előfizetés útján

egyéb módon

4.139.275

924.485

4.683. 09L~ Ft

829.520 Ft

Összesen: 5.063.750 5.512.614 Ft
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BIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1\ z állomimyr:,,;yoropoc1ó.s0(18ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEJ i

--í 1 '\ dokumentumok jEllEge azor i n t r

19b3

Könyv 6.7L~3

Pcriodikwll 3.4<)0

Egyéb 790

6.929

2.371

558

Összesen: 11.023 9.858

~/ Szcrzeményezési módok szerint:

Vétel, előfizetés 3.818

Egyéb /kötclespéldány,
ajándék,csere/ 7.205

3.571

5.287

Összesen: 11.023 9.858

;1 Tudomú.nyágak, illetve decimális Gzakok szerint:

O 1.739 1.346

1 94-4- 834

2 703 618

3 2 . oL~8 1.71Q

L~ 522 511

5 226 181

G 61'-1- 466

'7 533 411

8 1.599 1.548

9 2.065 2.151

Összesen: 11.023 9.858

/ Nyelvek szerint:

ma[';yar L!-.85o L~.L~66

orosz 716 600

német 1.911 1.710

angol 1.322 1.032

f r anc La 599 840

EGyéb 1.625 1.210

Összesen: 11.023 9.858

fenti beszerzéscn k i vűL é.:J könyvt é r 1931~ t avosz.án 200.000 forintért

:--:;vásáro1ta
l

v'égrendG'letalapján Oltványi Ambrus irodalomtörténész

- 00 kö t e t cs könyvtárát. Az összegből aLap í.t vány Lé t csül t t rodaLom-
~rt6n6szck dijazására.
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Allom~nycs5kkcnés:

(js;::;zállomány:

399zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.333.39 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL I-

115

1.343.137MLKJIHGFEDCBA

CIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA ncmzctkBzi kiadványcscrc adatai:

Gseretársak száma: 1983 1984

szocialista, tŐkés,0Gyüt~szoc.,tőkés,eGyütt

ország

-intézményZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I

66

53

140

64

206

I I

68

24

122

35

190

A cserekapcsolataink alakul~s~ban szembetünő eltérés magyará-

=ata az, hOGY 1984-ben kiiktattuk nyilvántartásunkból és megszün-

:_ttük a csereviszonyt azokkal az intézményekkel, melyektől az

.Lóbbi években nem kaptunk anyagot.

~ vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA;\ cserélt an7z:agadatai

Szocialista Tőkés Eg-yiitt

országok o r s z ág o k

1983 1984 1983 1984 1983 198'1-

=:ildBtt anyag

=jtetszám 690zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6LC 832 865 1522 1510, )

=-t érték 59.700 60.000 76.500 75.800 136.200 135800

-:-l'kczett anyaf~

.::)tetszám 1616 L468 916 879 2.532 2.347

érték 62.000 57.995 1L~Lloo 23~J)!.~5 203.100 289.640

~ Z adatok a kBvetkezőket mutatják:

_ kiklildBtt anyag

- 1983-ban kBtetszám szerint mind a szocialista, mind a tőkés orszá-

gok vonatkozásában, Bsszcsségében 177-tel kcvesebb,- értékben

380 Ft-tal több, m í n t 1982-ben volt;

- 1984-ben kBtetsz~m szerint a szocialista országok vonatkozásában ke-

vcsebb, a tőkés országok vonatkozásában tBbb,- Bsszességében 12 _

kBtettel több,- értékben 400 Ft-tal kevesebb, mint 1983-ban volt •

•3 érkezett anyag

1983-ban kBtetszárn sz~rint mind a szocialista, mind a tőkés orszá-

gok vonatkozásában, összessésében 584-gyol, értékb0n 31.365 Ft-tal

több,mint 1982-bcn volt~
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kikÜldött és órkezett anyag értékének viszonvit~s~t nézv0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
sj

- 19811--benkő t eZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt szá m szerint mind a szocialista, mind a tőkés

országok vonatkozásában, összességében 111-gyel kevec.ebb, ér-

téleben viszon t 86.511-0Ft-talt öbb, min t 1983-ban vo1t•

- 1983-ban 136.200:203.100

- 198L~-ben 135.800:289.600 az arány.

emzetközi cseretcvékcnységül1k tehát rendkivül gazdaságos, az ily

z.ódon beszerzett dokumentumok értéke 'jelentősen meghaladja az értük

serébe adottakét.MLKJIHGFEDCBA

DI Könyvtárhálózati munkaterÜlet

l\Z egyetemi hálózati k ö n y v t á r a k n a k a k ű L f ő L d í, könyv- é s folyó-

_ratbcszerzés, nyilvántartás terén végzett munka adatai:

1983 1984

:-"kiildöttrendelés

könyv Itétell

folyóirat Iciml

= ~érke ző anyag

könyv Ikötetl

folyóirat Iszáml

1.761

1.332

1.585

1.023

1.783 1.732

27.660

_z állománygyarapitás adataihoz a következő két megjegyzést kell

::üznünk:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:1 Központi,állami tervbizottsági döntés volt a devizatakarékosság

érdekében a tőkés országokból előfizetett egyes folyóiratok le-

mondása.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA kőzpon t í, könyvtár 1119, és a hálózat 319 féle peri-

od í kum-c aökke né seennek a határozatnak a kövc t ke zményc , A Müve-'

lődési r.:Iinisztériumbanszervezett alkalmi bizottság cim szerint

határozta meg a lemondandó periodikrullot,-általában többedpél-

dányo ka t - ezután a karközi bizottság c[;yezkedett a megmaradtak

elosztásáról. A szükségdiktálta intézkedés az oGész.ország könyv-

tárügyét, s ezzel az oktató-kutató munkát sulytotta.

_/ A nyomtatott termékek hazai és klilföldi áremelk~dése azért érint

bennünket különösen érzékenyen, mert a könyvtár beszer~ési kere-

tei, amelyek nem változtak, eredendőcn szl.1.kösekvoL t ak , Az EL'I'E

a cyengóbben oll&tott felsőoktotási intézmények közé tartozik.

Példaként:1984-ben a mi 4,6 millió forintunk mellett o Debrece-

ni Kossuth L.Tudományegyetem könyvtára 9,7; a Marx Károly Köz-

gazdasáGi Egyetem könyvtára 5,3; a miskolci Nehézipari M~szaki

E g y e t em könyvtára 10,9; a veszprémi Vegyipari Egyetem könyvtára

9,3 millió forintot fordithatott beszerzésre. A szakkönyvtárak-
ból az I-!ITA könyvtára 15,5 I!/; a ICJI'K könyvtára 8,5; az Ország-
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gyüLé s í Könyvt árzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5,3 milliós beszerzési e Ll.á t mány t kapott. Ter-

mésze tesen vannak még sz{ikösebbenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe llátott köny vt árak is, ds ez

a feszültséget csak tovább fokozza.

II. F.8LDOLGOZÁS

A feldolgozó munka előző évekbeni fellendülését 1983-ban jc-

_entős mérvü visszaesés követte. Ennek oka az osztályt érintő nagy-

=ányú személyi fluktuáció - beleértve az osztály vezetésében tör-

-~nt változást is - s ennek során a huzamos iaeig tartó létszrun-

~ökkené$, nemkülönben az újonnan belépő dole;ozóknak betanulása,be-

anitása. 1983 elején az osztály létszáma 19 fő volt; ez májusra

2-re csökkent, s csak szeptembertől kezdett emelkedni ÚC;y-, hogy az

végére elérte a 18 főt. lC)8/~-benviszont a s z c m é Iy í fluktuáció

a t ár'oz.ot t an mér sék l ödö t t és oz e Lt ávoz ók helyére belépő, jól ki-

~losztott dolgozókkal viszonylag zökkenőmentesen sikerült pótolni

kiesést. Ezen okok, valamint a huzamos ideig tartó bete~ségek kö-

~tieztében a Feldolgozó Osztály rendelkezésére álló tényleges

lnkaidő 1983-ban több, mint nébJ, és 1984-ben is több, mint két

J1130zó teljes évi munkaidejével volt kGvesebb, mint az 1982. és

r l.őz ő évekéi.

Ilyen körülmények között a feldolGOZÓ munka legfőbb célkitü-

:ését, az újonnan beszGrzett könyvek feldolgoz~sát csak megközeli-

-jleg sikerült teljesiteni,- éJ feldolgozatlan könyve k s záma pedig

_5mét emelkedett ja z 1982.év végi LI-.ooo-ről1983.év végéiC 6.500-ra,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~33Ll-. végéig 6.800-r a /. I i hálózat i könyvtárak számára újonnan beszer-

:~tt külföldi könyveket viszont méc ilyen mostoha körülmények között

_5 teljes 88észükben katalogizáltuk.

II J I lwtalogizáló munlca adatai:

példányok a futószalagon

=~yütt futó példányok

5zpontilag kataloc;izált hálózati
-Jnyvek,első példányok kötetszáma

--:yanaz,eGyüt tfutó példányok

~;yetemi jegyzetek

::gyébrövid úton 1.;;:atalogizál t
rő t e t e k

_:lplumraktárba.helyezett kö t c t ek

1983 198L~

4.144 5.796

266 322

1.836 1.862

15 53

640 575

L~7 lLl-5

ÖSG~7,C8en: 6.942 8.753
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.Amint az adatokból kZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAívutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ün i k , a feldolgozási teljesitmény 1983-

3.915 kötet tel kevesebb az 1982.évinél /10.857/,- 1984-ben 1.811

: ettel több az elözö évinél.

j l rekatalogizált kö t e t ek száma a f'u t ós zaLag teljesitményén be-

1983-ban 47 /1982-ben 62/, 1984-ben 96 volt.MLKJIHGFEDCBA

2/A katalóp;usok szerkesztésével kapcsolatos munkák:

~ cimleirásokról katalóguscédulák készitése a könyvtár valamennyi

és - a tanszéki könyvtárak vonatkozásában - a hálózati, valamint

az egyetemi és az országos központi katalógusok /KC/ számárá •.

/Ezek adatait a VIlI. Sokszorositás cimü fejezet tartalmazza/.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A sokszorositott ~s géppel irt katalóguscéduláknak a kéltalógusok-

ba való beosztása. Ji sokszorositott c édu Lák marad ék nélkül fejclésre,-

1983-ban,na5Yobb részben, 1984-ben teljes egészükben beosztásra is

erültek.

A katalógus-korrekció során 1983-ban 1.103 /1982-ben 1.494/, 1984~

ben 752 kötet katalógizálásának utólagos korrekciójára került sor;

Ennek keretében 1983-ban 2.910 /1982-ben 3.947/, 1984-ben 1.045

katalóguscédula javitását végeztük el.

1983 áprilisára befejGződött az alapkatalógus bövitése , ennek

megfelelően folyik a tokok teljesen új feliratozásához a cimkék

reviziója, javitása.

J'gyancsak 1983-ban került sor a numerus kurrens helyrajzi kata-

lógus 50 tokkal való bővitésére.

3/Az állományrevizió az ismertetett munkaerőhelyzet miatt to-

_bbra is szüneteIt.

4/ A ozakoz6 csoport teljesitménye 1983-ban 4.221 /1982-ben

.498/, 1984-ben5.940 kötet szakozása és tárgyszavazása; a szakozó

znka csökkenése és újbóli emelkedése - amint az adatokból Rí t űn í.k -

;Jenes arányban van a cimleirói t evéke nyaégge L,

Számottevő ereclményként könyvelhetö el azonban az, hogy 1984-

_Il sikerült felszámolni a decimális kartonok beosztásában meglévö

~ ~radást, és 1983-ban megkezdődött a decimális katalógus revizi-

-3. Sajnos ez utóbbit néhány hónap után abba kellett hagyni,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe[,;,J-

:'őlaz új munkatársak betanitása miatt, másfelöl pedig azért mert

~elgyülemlett beosztatlan kataló~uscédul~k besorolása fontosságban

_ndcn mást megelőz.
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5/ AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfoly6iratfeldolgozás adatai:

1983 1984

Els(5példány

l~ekatalogizálás

11öviditett c í.mLe í.r-áeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt egyű t t «

futó példányok, egyetemi ki-
adványok,részcimes füzetek

DuplumfelvétE'l

3.247

274

3.621

255

1.326

350

1.192

Összesen: 5.197 5.068MLKJIHGFEDCBA

Az adatokból kitün5en a folyóiratfeldolgozás az 1982.évi

15.0891 szinten maradt.

1; köuyv t ár nak járó kurrens folyóiratok száma tovább c sökken t ;

s zá m u k 1983-ban 2.580 11982-ben 2 .619/, 1384-bsn 2.500. 1980-hoz és

ljSl-hez viszonyitva 250-nel kevesebb a kurrens periodikumok SZ8Jllél.

/,kurrem=::enbeérkező folyóiratok feldolgozása, kö t t et éar e

történő előkészitése folyamatos volt. A megsz~nt, illetve tovább

Dcm j~ró folyóiratok közüli34-nek katalóguscéduláit a szolgálati

és olvasói k8ta16GusbolJ lezártuk, - a továbbiak lez~rása folyamatban

van.

'1-b . , J.. tt . 1 . , ,. - . , , kí.d1t ov áb ·ra 1 ~ 3 re S Z L ve 3 CUi e i ras I - lJ m;:1gyar:::.;~.~aL'VaTJyaDnl:\.r:l' o -

r.ozas áb.n ér s ne;."vitdtá..::.;áb~~I1,é s 19S3-bt.HJ:'hónapon kereszt ű L a

dokuillfntumltCi!'ár,i"Ja~corlatátvezette az OSZK köny vtár kcz.eLő í,

teDfolynmán;

rEndlcivJlifelodatot jelentett továbbra is a cirillbetük latinbe-

tU s átirása ItraDszliterálásal ~j szabványán~k bevezetését köve-

t ő e n a :~atalÓt;U3Céduló.l;::ltóla.;,~oskorrekciója, Dmi - a munloerő-

helyzet kedvEzcitlEn alakul~sa miatt - csak id6szdkonként folyha-

tott és a kBvetkező évekre iG ~th~zódik;

- a folyóiratfeldo18oZÓ csoport folyamatosan végezte a Külf~ldi

Időszaki Kiadványok a Fagyar Könyvtárakban IXVII.sz.-tól 1970-

ig/ c. OSZK-preprint ránk vonatkozó tételeinek hasoniitását, ezzel

ecyidejüleg saját állományunk vErifikálását, a hibás felvételek

jav í tását.

Amint a jelentés bevezetőjében már emlitettük, a feldolgozó Ikata-

loeizáló/munkában az évszázados múlt és a mai kötelező szabványok

fiS7elembevételével ki kell dolgozni a rugalmasabb,gyorsabb,a mai
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inform~ci6s igényeknek megfele16 Gljfir~st. Ez szol~~lja majd a

restancia felsz~ol~s~t és a lehet61cg nöprakész feldolgoz~st.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I l l . OLVASÓSZOLGÁLl'l'I'MLKJIHGFEDCBA

1/ A beiratkozott 01vas6k sz~ma 1983-ban 8.248 /1982-ben 7.271/,

1984-ben 8.591. Ebb61 kölcsönzésre jegyet 1983-ban 6.365-en

/1982-ben 5.946-an/, 1984-ben 6.654-en; Csak 01vas6termi haszn~-

latra 1983-ban 1.883-an /1982-ben 1.325-en/, 1984-ben 1.937-en

v~ltottak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A beiratkozott.olvas6k megoszl~sa

1~83.

KÖlcsönzésre 01vas6termi
haszn~latra

beiratkozott 01vas6k

3ölcsészhallgat6kvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:::'TK- haII gat6k

Jcgb a l Lge t ók

:LTE f6isk.hallgat6k

:ás egy.etemek,f6iskolák
_allgatói

_gyetemi,f6iskolai
~allgat6k összesen

_gyetemi,főiskolai
tat6k,pedag6gusok

ás szellemi foglalko-':
_ásúak

-izikqi dolgoz6k

_gyéb

1.161 18,2% 251 13,3%zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L~20 6,6% 215 ll, Lj-? 'a

243 3,8% 180 9,6%

102 1,6% 23 1,2%

805 12,7% 643 34,2%

2.731 42 9"" 1.312 69,7%, ; 0

972 15,3% 117 6,2%

1.931 30,3% 331 17,6%

291 4,6% 77 LI-,l%

440 6,9% 46 2,4%

6.365 100,0% 1.883 100,0%sszesen
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1984

Kölcsönzésre is

beiratkozott

1.186 17,8% .

379 5,7%

278 4,2%

231 3,5%

832 12,5%

Csak 01vas6-
termi haszná-
latra

01vas6k

Bölcsészhallgatók

~TK-hallgatók

Joghallgatók

ELTE főisk.ha11gatÓk

~ás egyetemek,főisko1ák
nal1gat6i

215 11,1%

218 11,3%

105 5,4%

55 2,8%

746 38,5%

~gyetemi,főiskolai
hallgat6k összesen 2.906 43,7% 1.339 69,1%

~gyetemi,főiskolai
~ktatók,pedagógusok

:ás szellemi foglal-vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
koZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa á s ú a k

5izikai dolGozók

.::;gyéb

1.032 15,5%

2.013 30,3%

329 4,9%

374 5,6%

6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.65L~ 100,0%

113 5,9%

327 16,9%

74 3,8:1&

84 4,3~~

1.937 100,0%.sszC'sen

Az adatokból az tUnik ki, hOBY az előző évekbez viszonyitva a

'::>eiratkozottolvasók száma jelcntősen emelkedett. Ennek legfőbb ma-

3Yarázata az Országos Széchenyi Könyvtár korlátozása és hónapokon

~t szünetelő szolgáltatásai.

Uj jElenség az olvasók nyilvántartásában az ELTE-főiskolai

hdllBatók kategória, hiszen az 1983/84-es tanévtől kezdődően az

~gri Tanárképző Föiskola budapesti tagozata e8'Yetemünk szervezetébe

került át, igy hallgatói saját hallgatóinkká váltak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A más Ggyetemek,főiskolák hallgatói között az orvostanhallga-

ók változatlanul vezetnek: a SOTE változatlanul nem tudta kielégi-

:ően megoldani hallgatóinak ellátását.

Az esti és levelezö hallgatókat foglalkozásuk szerint tartjuk

~yilván. Egyébkéntszámuk a kölcsönzésre is beiratkozottakná1 1983-

ban 278, 1984-ben 231; a csak olvasótermi használatra beiratkozottak-

~ál 1983-ban mindössze 22, 1984-ben 13.



- 12 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2/ Olvas6forga10m
-1983 1984-

Kp1csönzőben 24-.954- 27.708

Olvasóteremben 35.102 33.836

Foly6irato1vas6ban 14-.4-4-8 16.515

Kutat6teremben 2.177 3.851

')

Összesen 76.681 81.910MLKJIHGFEDCBA

Az 01vasóforgalom 1982-höz viszonyitva a kölcsönzőben 1983-ban

2.4-75-te1, 1984--ben további 2.754--gye1; a folyóiratolvas6ban 1983-

ban 2.534--gyel,1984-ben további 2.067-tel; a kutatóteremben 1983-

ban 580-nal,1984-ben további 1.674-gyel emelkedett, mig az olvasó-

teremben 1983-ban 2.557-tel,1984-ben további 1•.266-tal csökkent.

Egészében véve a két év folyamán 11%-kal növekedett.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ő L c s ő n z é s €:;y személyre eső gyakorisága 1983-ban 3,9 ;-

1984-ben 4,1. A kölcsönzők napi átlaga 1983-ban 89,- 1984-ben 103.

Ii helybenolvasás Egy az cmé Lyr e eső syakorisága 1983-ban 6,2;

1984-ben 6,3. A látogatók napi átlaga 1983-ban az olvasóteremben

113, a folyóiratolvasóban 52,- 19b4-ben az olvasóteremben Ilo, a

folyóiratolvasóban 61.

3/ K0nyvek és folyóiratok forgalma

1983

Könyvtári k0nyv,fi~ 3aját könyv Összesen

!:ölcsönző 60.900 So. 900

Ol v a s ó t ere rn

Fo lyó iratolvasó

K utat ó t � r \:.LTl

19.795

70.632

10.220

31.998 51.793

70.632

10.220

'Jsszesen 161.547 31.99~ 1~9~3_.~5~45~_

1984-

Kölcsönző

Olvasót erem

E'olyóiratolvasó

Kutatóterem

67.374-

19.178

76.211

7.934

31.995

67.374-

51.173

76.211

7.934- . .

jsszesen 170.697 31.995 202.692

A könyv- és folyó iratforgalom egészében véve a két év folya-

mán 15,6 %-ka1 növekedett.
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A kölcsönző könyv- és foly6iratforgalmát nézve 1983-ban egy-

gy 01vas6ra 9,5 /1982-ben 7,9/, agy-egy kölc~önzési alkalomra 2,4

/1982-ben 2,0/ kötet jut. 1984-ben egy-egy 01vas6ra 10,1; egy-egy

Kölcsönzési alkalomra 2,2 kötet jut.MLKJIHGFEDCBA

A kö~csönzött kötetek napi átlaga 1983-ban 202, 1984-ben 250.

olvasóteremben egy-agy látogatás alkalmával az olvasók átlag

- 1983-ban 1,3 /1984-bsn 1,5/

- 1984-ben 1,5 kötetet használtak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A használt kötetek napi átlaga 1983-ban 163, 1984-ben 166.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A folyóiratolvasóban egy-eGYZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL a t ogat á s alkalmával az olvasók

átlag

- 1983-ban 6,1 /1982-ben 5,0/

- 1984-ben 4,6 egység használata e~ik.

A használt egységek napi átlaga 1983-ban 255, 198LJ--ben282.

A kutatóteremben egy-egy látogatásra

- 1983-ban 4,7 /1982-ben 4,6/

- 1984-ben 2,6 egység használata esik.

Az olvasóteremben használt könyvtári könyvek szakok szerinti megoszlása:

1983 1984

O LExikonok,szótárak 3.501 18,0% 3.133 16,3%

1 Filozófia,lélektan 1.426 7,2 1.187 6,2

2 Vallás,ateizmus 290 1,4 398 2,0

3 Társadalomtudományok 665 3,3 799 '+,2

34 Joe;tudomány 595 3,0 670 3,5vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4- Nyelvtudomány 589 2,9 652 3,4

5 Természettudományok 2.443 12,3 1.771 9,2

6 I'iIüszakitudományok .139 0,7 114 0,6

61 Orvostudomány 2.988 15,0 3.147 16,5

7 Müvészetek 362 1,8 L~22 2,2

8 Irodalomtudomány,
szép irodalom 3.642 16,4 3.798 19,8

9 Történelem,földrajz 3.155 16,0 3.087 16,1

Összesen 19.795 100,0% 19.178 100,0%

E megoszlási táblázatokból kitünik, hogy az olvasóteremben hasz-

nált könyvtári könyveknél továbbra is a bölcsészprofil az uralkodó:

1383-ban 5l%-ot /1982-ben 53,9%-ot/, 1984-ben ugyancsak 53,9%-ot tett

ki. A természettudományi és orvostudományi müve~,használati aránya

1983-ban 27,3% /1982-ben 27,9%/, 1984-ben 25,7%.
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41 AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkönyvtárközi kölcsönzés adatai:

1983 1984

Küldött dokumentumok

ebből külföldre

Kapott dokumentumok

ebből külföldről

12.092

1.216

282

207

13.394

2.274

403

356zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A könyvtárközi kölcsönzés forgalma - ha nem is olyan ugrás-

szerüen, mint az előző években - tovább növekedett, mind a küldött,

:ninda kapott dokumentumok tekintetében.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A másolatban küldött dokumentumok száma

- 1983-ban 8.119 11982-ben 7.0951

- 1984-ben 9.504

A másolatban kapottaké

- 1983-ban 45

- 1984-ben 156

51 A hátralékos kölcsönzések felszámolésa terén 1983-ban 3.237

11382-ben 1.723/, 1984-ben 2.688 felszólítá.st, l'eklamációt küld-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t ü n k ki.

A vissza nem szolgáltatott könyvek behajtása során

- 1983-ban 59 11982-ben 241 kötet téritési dijaként 5.813 11982-ben

1.8041 Ft-ot;

- 1984-ben 34 kötet téritési dijaként 9.710 Ft 50 fillért hajtottunk

be.

51 Az olvasótermi kézíkönyvtárból

- 1983-ban 308 kötetnyi elavult müvet IB JOGtudomány, Ca államtudomány,

Cb közgazdaságtan, Ge földrajz,néprajz, Hj szótáraki és 2600 jegy-

zetet;

- 1984-ben 226 kötetnyi elavult müvet ID orvostudomány, Ed technika,

gépészet, Hc nyelvtudomány, Hj szótárak, J lexikonoki és 360 jegy-

zetet vontunk ki.

Az olvasótermi kézikönyvtár

-1383-ban 140 kötetnyi új könyvvel és 216 jegyzettel;

- 1984-ben 185 kötetnyi új könyvvel és 288 jegyzettel gyarapodott;-

az ELTE-je,,:yzetekenkivül tanárképző főiskolai jegyzetekkel is.
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71zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA raktári munkában a kurren5 kiszolgálás és a raktári rend ki-

~légitő volt, annak 811enéra, hogy a nyomaszt6 helyhiány miatt -

az új gyarapodás elhelyezésének biztositása céljáb6l - a z állomány

egyes 'részeit külső raktárakba kényszerültÜDk áthelyezni. E munkának

dandárját araktárosok vállq.lták a könyvek po:0l.ásávalés a szigorú

raktári rend biztositásával. Az előzet~s kérések, igénylés6k alap-

ján - kölcsönzésre vagy olvasótermi használat ra - hetenként kétszer

hozcuk b. az onnan kért könyveket, pariodikumokat.

IV. TÁJÉKOZTATÁS ts BIBLIOGRÁFIAI SZOLGÁLAT, KIADVÁNYOKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II Habár a kurrens tájékoztató szolgálat számszerü adatairól kimu-

tatást nem vezetünk, megállapitható, hogy az etekintetben felmerü-

lő igények jelentősen növekedtek. A katalógushasználattal és a 8e-

sédkönyvtár használatával kapcsolatos tanácsadás mellett igen sok a

telefonon kért és adott tájékoztatás, nemkülönben az egyss müvek

kuvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALönbőző kiadásalnak azonosit ásához tört énő segi tségnyúj tás, köz-

remüködés. Ez azt is jelenti, hogya tájékoztató szolgálattal szem-

beni igények nem csak mennyiségileg, de minőségileg is fokozódtak.

21 A tanév kezdetén - az elöbbi évek gyakorlatának meGfelelően -

az I.6ves hallgatóknak szemináriumi csoportonként a könyvtár hasz-

nálatába történő bevezetése rendszeresen folyt. Egyives kiadványt

készítettünk a könyvtár szolgáltatásairól, s 1984-től minden beirat-

kazó olvasó megkapja.

31 Kiállitások. Mindkét év folyamán - a megjelenés időpontjától

függően váltogatva, cserélve - kiállitásainkon rendszeresen bemu-

t aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt t uk oz ELTE legújabb kiadványait.

Ezen kivülI984-ben kiválasztottuk az Egyetemünk alapitásának

350. évfordulójára tervezett ünnepi kiállitásra javasolt dokumentu-

mokat, elkészitve azok jegyzékét, és közremüködtünk az NDK Kultúrá-

lis KQzpontjának két kiállitásához a könyvtári anyag összeállitá-

sában.

4/ Kiadványok

1983-ban megjelent, Pelle József összeállitásában a Külföldi

valláselméleti- és valláskritikai könyvek országos gyarapodási jegy-

zéke 1192 lapj és a Fontes et Studia cimen inditott új sorozatunk 1.

számakéntH@rmann Zsuzsanna müve: Az Egyetemi Könyvtár Werbőczi-kéz-

iratai és az "Analacta saeculi XVI.Hungaricat t 181 lap/cimü kiadvá-

nyunk.

Ugyancsak ebben az évben jelent meg a hosszú előkészitő, fel-

táró és feldolgozó munka után felállitott új ritkaságtári! 300 db-

ból álló állományegységünknek, a kódextöredékek gyüjteményének
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lapkatalógusa: Fragmenta latina codicum i~ Bibliotheca Universitatis

~;].daestinensis. Recensuit Ladisl.aus Mezey. E kiadvány nyomtatásban

Akadémiai Kiadónál jelent meg.

1984-ben megjelent Tóth András éa Vértesy Miklós munkájaként .vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

z ~gy6temi Könyvtár története 1561-1944./585MLKJIHGFEDCBAlapi cimü kiadványunk.

_~nek kézirata már 1981-ben leadatott és 1982-es impresszummal, da

-alójában ebben az évben készült el.

V. KÉZ IR!,T- ÉS lU 'rICASÁGTÁR

11 kézirat tári gyröpodászyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAla roi az áTl.ománygye.rapodZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá s adat aL b a n

_ s szerepEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII

1983-ban 237 egység, Ebből 18 TMB, 201 BLTE disszertáciQ;

- 198L-l--ben140 egység, ebből 9 Tr·JB,105 ELTE disszertáció •

.:ritka könyvek állományának IS-yarapodása:

- 1983-ban 68 kö t et 14 Inc., 71ThTK, 41 Hem.gyüjteményrészlegek,

16 Verustisszima/;

- 1984-ben 84 kő t e t 13 Ln c,, II HW\:, 58 Jiem.gY.ijteményrészlegek•

.:.kódextöredékek gyüjteménye 1984-ben 41 db-bal e;y:capodott.

_ kódexek restaurálása - ~z Országos SzécheD~i Könyvtár restauráló

-ühelyében - folytatódott. A két év f oLyamán további lL~kód exünk

:estaurálására kerű L t sor IGod.lat. 13,14,21,22,23,25,~~7,2ö,29,31,

-2,71,115. - Cod.Ital. 2.számú kódexekérel.

A kézirattári gyarapodásból emlitést érdemel egy 1481-es latin

_yelvü kódex jBiblia-kommentárok/, amely a kGcskeméti ferrnces zárda

:ulajdonában volt valaha.
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VI. HÁLÓZAT I ÉS MÓDSZERTANI MUNKA

1/ Az ELTE könyvtári hálózatába 198L~-b6n 113 kari, tanszék-

csoporti, tanszéki, kollégiumi, ~-akorlóiskolai és egyéb könyvtár

tartozott. Az Egyetemi Könyvtár, mint hálózati központ szakmai irá-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n y ívutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ó • tevékenységét a Hálózati és Módszertani csoport útján gyako-

rolja. Az erre irányuló feladatok végzése, a hálózati könyvtáraknak

nyújtott szaktanácsJdás és a szalunai ellenőrzés a hatályos könyvtári

rendeleteknek, valamintzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe rsndeLe t ek végrehiJjtásához, az Egyetemi

Könyvtár, mint hálózat~ központ által készitett segédes~közöknek

/Hálózati könyvtárosok kézikönyve; Szervezeti és Müködési Szabály-

zat; Hálózati és Mód szer t an í Csoport ügyrendje; az állományellenőr-

zés és a köny vt ár í. munka egyéb területein használatos minták,szabvá-

nyok/egységes alkalmazásán alapul.

2/ A kari refercnsek a kÖnyvtárlátogatásokat rendszeresen, a

munka t erv szcr í nt véGezték.

- 1983-ban az Állam- és Jogtudományi Karon 13, a Bölcsészet-

tudományi Karon 32, a Természettudományi Karon 13, a kari

azervezc t en k í vü l, 9, ÖS[:3zesen67;

- 198L~-ben az P.llam- és Jogtuclomámyi KEHon 23, a Bö Lcs és zet tu-

dom~nyi Karon 33, a Természettudományi Karon 23, a kari szer-

vezet en k i vü L ll, Ö3.~'zesen90 hálózat i köny v t ár látogatására

kErült sor.

1983-ban hét sLaaLomma L é3 rekt,i h í vat aI bllenőrzési Osztá-

Lyán ak revizoraival köz ő s könyvt ár Lá t ogat ás t tettünk. j~Gyes helyeken

- különleges problémák miatt - többszöri látogatásra és folyamatos

ellenőrzésre volt szükség, pl. é3 Fizikai Tanszékcsoport K~nyvtárában

május 31. -szeptember 6. között;- hasonLóképpe n az Eötvös Kollégium-

ban 8Z év első felében.

A látogatások során vizsgáltuk a kőnyv t ár-akszemélyi ellátott-

ságát, nyilvántartásait, katalógusait, az állomány elhelYEzését és

biztonságát, az olvasószolgálat feltételeit; szorgalmaztuk a könyv-

tári rendeletekben előirt intézkedéSEk lállományellenőrzés, szervezeti

és rnülcödósiszabályzat készitése/ egységes végrehajtását.

3/ Állományellenőrzés.

1983-ban az Állam- és Jogtudományi Karon a Politikai Gazdaság-

tan Tanszék, a Bölcsészettudományi Karon az Orientalista Tanszék-

csoport, a Természettudományi Karon a Földtani Tanszék könyvtárának

állományellenőrzési és rendezési munkálatai .határidőre befejeződtek

és a jegyzőkönyvek is elkészültek. Állományellenőrzési tevékenysé§ÜDk
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zzel megszünt, az Egyetem Gazdasági Bizottságának kezdeményezésére

az állományrevizi6 a karok vez@tésének hatáskörébe került át, a mun-

álatok végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel az Egyetem rendel-

kezik.MLKJIHGFEDCBAAz Egyetemi Könyvtár Há16zati és Módszertani Csoportja a to-

vábbiakb9n e térem is az instruálás és szakmai ellenőrzés feladatát

látja el. Az ügyet az 1983 júniusában tárgyaló rektori tanácsülésre a

hálózati könyvtárak adatait ~s az állományellenőrzés helyzetét regiszt-

ráló kimutatást készitettünk.

Az állományrevizió tervezett új formája, a karok hatáskörében

nem valósult meg. 198~ folyamán a hálózati tagkönyvtárak önerőből,

~özponti anyagi támogatás nélkül végezhettek ellenőrzést.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA néhányvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

könyvt ánban , ahol az állományrevizió megvalósuIt, a Hálózat i és Mód-

szertani Csoport szalanai iránymutatással s€r:;itett.Könyvtárlátogatá-

saZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí nk során tapasztaltuk, hogy ezen a térem - r n u n k c er ő és anyagi

Eszközök hiján - a j08szabályban eLő í . r t Ld ó sz.nkoket tekintve jelen-

~ŐS lemaradás van. jBlmaradt az esedékes ~llományellenörzés az Állam-

és Jogtudományi Karon 20, a Bölcsészettudományi Karon 30, a Termé-

szettudományi Karon 9 és 7 egyéb, összesen 66 tagkönyvtárbanl.

~IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ1Z Egyetemi Könyvtár

a külföldi folyóirato1z és tőkés könyvek rcndelésévGl és

n y í Lvánt ar t ásáva l ISzerzeményi Osztály/ és

a tőkés orszfigokból beszerzett könyvek cimleirásának és

kataLógu.vc édu Lá í nak elkészítésével, KC-bejelntési köte-

lezettségeik teljesitésével /Feldolgoz6 Osztály/rendsze-

resen S'" Siti a hálóza ti könyvtarakö t•

51 Egyéb hálózati vonatlcozásÚ munkált:

31 Minden év első hónapjának feladata a szakk6nyvtárak, vaByis a

aá Lóz a t i tagkönyvtárak Előző é v í, t cvéke nys égéro I ez ó l ó jelentések ki-

töltése, begyü.jtése, ellenőrzése és továbbítása a Tudományszervezési

és Informatikai Intézet Statisztikai Osztályának.

bl 1983-ban felmérést végezt~nk a hálózati k6nyvtárak katalóguscédula-

igényének megállapitására.

el 198L~-ben

az új azerveze t L egységek .cönyvt ár aí.nek felmérése, ny í Lván t ar t áa-

ba vétele és a hálózati könyvtárak hatályos listájának elkészitésE;

- felmérések és kimutatások készitése az érvénY6s szervezeti és

mük6dési szabályzattal nem rendelkező könyvtárakról; az állomány-

adatokkal nem rendelkező könyvtárakról; az időszaki állomány-

ellenőrzés eaedéke ss ég ér ő L az egyes könyvtárakban;
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az Országos Széch.nyl Könyvtár Könyvtártudományi és M6dszer-

tani Központja által küldött, az egyes hálózati könyvtárak

adatait tartalmazó kartonok ellenőrzése és kiegészitése;

- a Müvelődési Minisztérium Könyvtári Osztálya számára készült

tájékoztat6hoz adatszolgáltatás a hálózati könyvtárak h@lyze-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAérő L ,

VII. ÁLLOMÁNYVÉDELEM

1/ A könyvkötészet teljesítménye a következő volt:

1983 1984

8 db

23

433

232

1

1.5LJ-4

2.889

27

23

52

50[~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.73C) db

Bőrkötés /egész/

Félbörkötés

Vászonkötés jegész/

Félvászonkötés

Pere;amenkötés

Kartonkötés

Javi tások

Restaurálás /könyv/

Kódex-töredékek restaurálása

Lapr-e st aur á Láa

Konz e r vá Lás

5

23

380

98

7L~7

1.673

2

7

176

211

3.322 dbüsszesen:

Vegyes szakmunkák:

Aranyozás

Vágás

Kasirozás

Doboz,tok,tékakészités

Lyukasztás,perforá1ás

Tasak- és hevederkészités

Egyéb szakmunkák

1.336 2.790

203.014 92.817

164

69 163

50.800 20~000

3.000 3.280

447 563

258.830 118.613Összesen:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A könyvkötészet munkáját - az örvendetesen javuló teljesitmé-

nyek ellenére, hiszen sikerült a mühely létszámát emelni - egyre

nehezebbé t@szi,hogy félszázadnál is öregebb gépek a mai technikához

már alkalmatlanok,e1avultak.A beruházási Lehe t ő sége k korlátai az el-

következendő években itt is bénu1ást eredményezhetnek.
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2/ A külső köttetés - vá11a1atná1, kisiparosnál köttetett könyvek

és folyóiratok $záma

- 1983-ban 2.364 /1982-ben 2.888/, amiből 1.704 /l982-ben 1.754/

kötet esik a folyóiratokra és hirlapokra, 660 /1982-ben 1.134/

kötet a könyvekre;

1984-ben 3.078, amibál 1.789 kötet ~sik a folyóiratokra és

hirIapokra, 1.289 kötet a könyvekre.

VIlI. SOKSZOROSITÁS

1/ A katalóguscédulák sokszorositásának adatai:

- 1983-ban 124.212 /ebből KG-bejelentés 9.964/

- 1984-ber; 148.913 lebböl KG-bejelentés 13.202/ katalóguskarton

készült.

A sokszorositást követő katalógusszerkesztési munkák /feje-

lés, előrendelés/ a.Feldolgozó Osztály katalóGusszerkesztő cso-

port jához tartoznak.

2/ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I reprográfisi tevékenysége-t illetően

- 1983-ban hivatali célra 11.739, ál1ománykie8észités céljáböl

6.LI·53,tájékoztatás,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlcöny vt ár köz í kő Lcső nz ós céljából 16.284,-

összesenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3L~.L~76;

- 1984-ben h í vatsLt célra 37.928, állománykiegészités c ó lj ábó l.

2.608, t~j6~oztat:s, könyvtárközi kBlcsönzés cóljából 21.243,-

összesen 61.779 lapnyi levonat készült.

3/ Saját fotolaboratoriumunk méG mindig nem lóvén, a mikrofilm- és

pap irkép-il.jón;:rEket eJz MT.úKönyvt árának mühe L y én kereszt ü l, elég i-

tettük ki.
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IX .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA KÖNYVTÁR RÉSZVÉTELE AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT U D O M Á N Y O S MUNKÁBANMLKJIHGFEDCBA

lA könyvtár bekapcsolódott a Kultúrális és Történelmi Emlé-

keink Feltárása, Nyilvántartása és Kiadása c. kutatási főirány

munkálatai ba. Ennek keretében országos koordináló fel?datot vál-

lalt avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Nyornt a t ot t könyveink kézirásos be j egyz áse L" c. témában.

lA főirány keretein belül és részben annak anyagi támogatásával

"Ponr á sck és tanulmányok az Egyetemi Könyvtár kéz í rat t ár ábó l," cí.man

önálló, elsősorban belső munkatársakra támaszkodó fe13dat ellátását

is megkezdte. Ennek eredménye ltItFontes et Studialt cí.műkiadvány-

sorozatban kivánjuk publikálni, melynek 1 . füzete már meg is jelent,

néhány kÖVEtkező különböző stádiumban kiadásra vár. E füzet sorozat

lesz hivatva pótolni a még 1972-ben megszünt Évkönyvet.

A könyvtároso~ nagy része emellett is folytat - részben mun-

kDidőkedvezménnyel támogatott - önálló tudományos, tudománynépsze-

rü s í t ö vagy oktató tevékenysée;et az :Egyetem, azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~.ITA és más intéz-

mények munkaterveihez kapcsolódva. E kutatások elsősorban a törté-

nelem, az irodo.lom- és müve Lődé st ör t éne t , nyelvészet , 1$:lasszika-

filológia, filJzófia és könyvtártan területein folynak.

Néhány munk~társ részt vesz ö hazai könyvtári és tudományos

köz é L e t Lr ány í t ó és szakma í azerveLne k tevékenységében, illetve

veze tésében: Orsz ágo s Könyvt árü6Yi Tanács, t~agyar Könyvt árosok

Er:;yesülete,nTA Könyvtörténeti és Diblio[jrá:fiail.Iunkabizottsága,

U T A 'lle:x:to16ciaiBizot t s ága , kű L c n b ö z ő folyóiratok szerkesztőbizott-

sága í., stb ,

11 foigazgató et;yben a !<üvGlődéstörtóneti Tanszék tanszékve-

zető tanára.

A kőnyvt ár dolgozóinak publikációit az ELTE 'I'udomány oe Tájé-

koztatója tartalmazza.
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x . NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Németh G.Béla főigazgató, egyetemi tanár,akadémilDls.MLKJIHGFEDCBAAz Ujvidéki

Egyetem fölkérésére 1983-ban ké t hetes magiszteri Ikandidátusil elő-

készttö kurzust tartott. A városi Kultur~ és az ottani Egyetem

megbizására a tansz~kkal együtt 1984-ben Bécsb9~tanulmányutat tett

és előadást tartott. Tagja az Akadémia Magyar-Osztrák Vegyesbizott-

ságának s ennek keretében többféle munkában vesz részt.

Marót Iviiklósigazgat óhelyet tes 1983-ban a Müve Lődé s í, Mí ní.azt ér í.um

ösztöndijával Franciaországben volt 3 hetes tanulmányúton. Ennek

során a párizsi és öt vidéki eg~etem könyvtárának az i~azgatási és

szervezési munkáját tanulmányozta tapaszt ala tesere, táZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj élco z ódre , kap-

csolatteremtés céljából.

Dr.lilmási János főmunkatárs 1983-ban Nyugat-Berlinben 2 hetes, a

Német Szövetségi Köz t ár-saeágban E f : : , " y hónapos t anu Lmányú t on volt,foly-

tatva anémet szociáldemokrácia és az államhatalom viszonyára vonat-

kozó korábbi kutatásait.

Dr. "/:!"JdorAdrienne f'őmunke t ár-sa ~.Iüve1tődésiMinisztérium ösztöndijá-

val 198LI--benOlaszországban volt 2 hónapos t anuLmányú t on , f'ők én t

:2ómiban, a Vatikáni Könyvtárban végezvén további ku t e t áscka t ,

SzlabE'Y GyörE;yi könyvr cs t aur át o.r198LJ--b€na f',hivelődésiMinÜ:;ztérium

ösztöndijával újból 3 hÓ112:pOttöltött Rómában 8Z Istituto Gallo

könyvpatoló~iai és az Archivio Centrale della Stato /Központi Álla-

l!lilevéltári restaurátor mühflyében.

lCÖZÖi:3 külföldi tanulmányúton az :B?;yetemaa t óbu száveL, 1983-ban az

,~r8d-Déva-NaSyE'ny-ed-r.rorda-I:Jlozsvár útvonaIon a szeged i , a kolozsvá-

ri és a debreceni Egyetemi Könyvtár; 198Lj--beD8 Kassa-Krakkó útvona-

lon pedig a m í skoL c i , kassai és kr a k k ó L Egyetemi Könyvtár megtekin-

tése volt acél.

KülfÖldi vendégeink közül qosszabb-rövidebb ideig tartó kutatómunkát

végzett nálunk: Viliam Ciéaj pozsonyi történész 11983.májusában/,

Rícbard RybariC' pozsonyi zcneku t a t ó 11983.júniusában/, Glück Jenő

aradi történész és Neumann Viktor temesvári müvészettörténész /1983.

augusztusában/, Filippo Franciosi padovai főiskolai tanár,tudomány-

történész /1983.szeptemberében és 1984.júliusában/, BJzena Gojawiczyska,

a lodzi egyetem adjunktusa, történész 11983.novemberében/, Schimert

Péter, USA Chapel Hill,North Carolina, egyháztörténész 11984.febru-

árjában, Guillermo Diamanti madridi müvelődéstörténész /1984.ápri-

lisában/, Julius Sopho pozsonyi irodalomtörtémész 11984.februárjában/,
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Jan Starkbauer, a pozsonyi Egyetemi Könyvtár munkatársa, sajtótör-

ténész (1984. decemberében).

Látogatóink között volt a bécsi Egyetemi Könyvtár, aszófiai

Kirill és Metod Nemzeti Könyvtár, a római, a krakkói, a berlini Egye-

temi Könyvtár, a Hanwa~d Egyetem (USA) és a varsói Egyetemi Könyvtár
, . .

igazgatója, több vezető munkatársa.

1983-ban az uppsalai Egyetem könyvtárszakos hallgatói, - 1984-

ben a mainzi könyvkereskedelmi főiskola tanulmányutat tevő hallgatói

keresték fel Könyvtárunkat.

XI. SZEMÉLIZEf

1.) Az 1983. év folyamán

a.) eltávozott a Könyvtártól:

Wolf Péter könyvtáros (nyugdijazás) 1.1.

Dr. Hölvényi György főmunkatárs 1. (nyugdijazás) V.l.

Dr. Wolfram Ervinné s.könyvtáros (nyugdijazás) V.l. _

Kovács János ügyv.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa'l.k , raktárvezető (nyugdijazás) V:'I .••.;_.

Varga Károlyné kisegitő (nyugdijazás) VIII.l.

Dr. Veress Miklósné főkönyvtáros (nyugdijazás) X.l.

Hermann Zsuzsanna osztályvezető (nyugdijazás) XI.l.

Kiléptek ketten, áthelyezéssel távoztak öten.

b.) Uj alkalmazottként belépett 19 munkatárs.

c.) Kitüntetések: Marót Miklós főigazgatóhelyettes a ItSzabó Ervin

Emlékérem", Kalmár Lajos csoportvezető és dr. Szilágyi István főmun-

katárs 1. a"Szocialista Kulturáért" kitüntetésben részesült.

A Könyvtár nyu&dijasai részére decemberben baráti találkozót ren-

deztünk. Meg kell emlékeznünk arról, hogy az év novemberében meghalt

dr. Mátrai László akadémikus, a Könyvtár volt főigazgatója.

2.) Az 1984. év folyamán'

a.) eltávoztak a Könyvtártól:

Vincze István ügyv. aIk. raktárvezető (nyugdijazás) 1.1.

Balogh Istvánné kisegitő (nyugdijazás) 1.1.

Hunyady G~záné főkönyvtáros (nyugdíjazás) 111.1.

Sz.Richter Márta főkönyvtáros (nyugdijazás) IV. 1.

Czeier Károlyné ruhatáros (nyugdíjazás) X.l.

Mészáros Jánosné gazd. ügymt. (nyugdíjazás) XI.l.
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Kilépett, illetve munkaviszonya megszünt nyolc dolgozónak, át-

elyezéssel távoztak öten.

b.) Uj alkalmazottként belépett 15 munkatárs, köztük a Könyvtár

égebbi dolgozója, Petrovics Mária.

c.) Kitüntetések: dr. Kulcsár Péter igazgatóhelyettes, dr. Almási

ános főmunkatárs, Torbágyi Tiborné főmunkatárs a~Szocialista Kulturá-

ért", IrasAttila szakmunkásZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"K í ,váló Dolgozó" kitüntetésben részesült.

A Könyvtár nyugdijasai részére - limnár hagyományszerüen - baráti

találkozót rendeztünk. Ujabb veszteség, hogy közülük áprilisban

meghalt dr. Domanovszky Ákos, a Könyvtár volt igazgatóhelyettese.

4.) A Könyvtár személyzeti helyzete és vezetői 1984. december 31-én:

A rendszeresitett állások számát illetőleg annyi változás tör-

tént, hogy Egyetemünk rektora, 1984. január l-ével a Felsőoktatási

Müvelődésközéleti Tanácsadó Szolgálat J dolgozóját - állásával együtt -

az 'Egyetemi Könyvtárhoz helyezte át. A rendszeresitett állások száma

(beleértve a Könyvtár felügyelete alá tartozó Egyetemi Levéltfirat is)

ily módon 97-re emelkedett. A gyermekgondozási segélyen lévők helyét

szerződésesek töltik be és nyolc nyugdijas dolgoz$k részidőben.

Főigazgató: Németh G. Béla

Osztályyezetők:

Kulcsár Péter főigazgatóhelyettes, szerzeményi osztály

Marót Miklós főigazgatóhelyettes, olvasószolgálat

T. Wimmer Éva, feldolgozó osztály

Pelle József, kézirat- és ritkaságtár

Osztályvezetőhelyettesek:

Sárkány Éva, szerzeményi osztály

Madár Lajos olvasó szolgálat

Papp Valéria, feldolgozó osztály

Csoportve zetők:

Egri Pálné, gazdasági csoport

Almási János, hálózati és módszertani csoport

Fehér Józsefné, kölcsönző

Kalmár Lajos, folyóiratolvasó

Sziklai Imréné, folyóiratfeldolgozó csoport

Vörös Istvánné,olvasóterem
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Z61yomi Zoltánné, sza~oz6 csoport

Győri Pétsr, mühelyvezető, a könyvkötészet'vezetőjezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Könyvtár munkatársainak teljes névsorát, besorolását Egye-

temünk tanévi Értesitőjének kötetei tartalmazzák.

XII. KÖLTSÉGVBTÉS, GAZDÁLKODÁS

A költségvetés felhasznilásának, költséghelyi gazdálkodásunk-

nak főbb adatai a következők:
1983

Költségvetés /m6dositott/ 13.514.400 15.126.000

A felhasználásMLKJIHGFEDCBAa következőképpen alakult:

Állományba tartoz6k béralapja

Egyéb személy i kiadások

Állománygyarapitás

Egyéb kiadások

5.L~89 .03o

344.000

1+ .139.275

3.201.725

6.133.000

394,700

4.683.094-

3.635.206

Összesen: 13.174.000

FizetéseInelésre - a bérfr:jlcsztési keret és béralé1pmegtakari-

tás terhére - 1983-ban 25.250; 1984-ben 30.920 Ft-ot fordithattunk.

A bérezési helyzet, az egy főre eső havi béralapát1ag a kö-

vetkezőképp 8lakult:
19B3 1984vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11 béralapátlog alakulásában az előző évekhez képest mutatkoz6,

visszaesés /1981-ben 5.141, - 1982-ben 5.509/ csak látsz61agos, u.i.

fizetésemelésben minden státuszban lévő vagy szerződéses dolgoz6

részestilt. Magyarázata abban van, hogy több magas fizetésü dolgoz6nk

nyugdijba vonulását követően belyükre zömmel fiatal, lényegesen ala-

csonyabbZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb é r ü doL g ozók kerü L t ek aL k a L m a a á a b a ,

Jutalmazásra/a költségvetési előirányzat, bérmegtakaritás, valamint

központi keretböl/
1983 1984-

314.300 336.600
Ft-ot forditottunk~

~,lunkaad6isegélykén t, 5.900 6.000

Ft-ot foly6sitottunk •

. r ,
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A könyvtári felszerelés bővitésére

- 1983-ban 1 Costar 3 tip fénymásolót 197.000zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFt/, a könyvkötészet

részére 1 C 703 füzőgépet 181~000 Ftl vásároltunk, b~torzatra

13.460 Ft-ot fordítottunk.

- 198~-ben 3 ~j irógépet 123.~24 Ft/, 1 hütösze~~ényt 110.000 Ftl

vásároltunk, bútorzatra 1~.360, -vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkönyvá ll.ványokr a 60.752 Ft-ot

forditottunk. Ezévben történt - egyetemi beruházási keretböl -

a központi fütés széntüzelésről olajfütésre való átállítása, az

ehhez szükséges kazáncsere.

Külső Iválla1atí, kísíparil köttetésre Ild.még a VII.Állományvédelem

fejezEtbenl

- 1983-ban 12.36~ kötetl 312.750

- 1984-ben 13.078 kötetl 49~.602 Ft-ot forditottunk.

A Könyvtár teljEs, részletesen bontott költséGvetését és az

év í zárszámadást az Egyetem. vonatkozó kiadványaiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ar-t aLmaz aák ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BUdapest,1985 junius 15.-én Németh G.Béla sk.

föigazgató


