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Beszámoló jelentés az

Egyetemi Könyvtár és Levéltár

1995. évi munkájáról
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1995. a Könyvtár életében a fordulat éve volt. A január 2-án hivatalba lépett
- főigazgató a rektor megbízására elkészítette és az Egyetemi Tanács elé

teljesztette az EL TE könyvtárainak - benne az Egyetemi Könyvtárral - fejlesztési
koncepcióját, melyet az Egyetemi Tanács egyhangulag fogadott el.

A fejlesztési stratégia lényege, hogy az ELTE könyvtárügyét egységes

egésznek tekintve fogalmazza meg az Egyetemi Könyvtár szerepét, működésének
súlypontjait:
- nyitottabbá tenni a Könyvtárat az Egyetem, a könyvtárszakma, a nyilvános-
ság felé,

- modem könyvtári hálózatot teremteni a korábban megvásárolt Dynix-Ho-
rizon integrált könyvtári számítógépes rendszer üzembe állításával.

A fejlesztési koncepció több évre jelöli ki az utat acél eléréséhez, ezért
egyetemi tanácsi határozattal tanácsadó, döntéselőkészítő szereppel Egyetemi
Könyvtári Bizottság jött létre a feladatok koordinálására.

A Könyvtár 1995-ben e szellemben kezdett munkához.

F e la d a tu l tű z tü k k i :

- a szolgáltatások bővítését; a korábbi rekonstrukciós szakaszban elkészült szak-
olvasó berendezésével és használatra bocsátásával;

- a Dynix- Horizon integrált könyvtári rendszer és a hagyományos könyvtár-

szervezés összhangjának megteremtését, felkészülést a változásokra, a szaka-

szos használatba vételre;
- az Egyetem könyvtári hálózatának átszervezéséből következő dokumentációk
elkészítését;

- aktív részvételt az Egyetem olyan programjaiban. melyekhez a Könyvtár és
Levéltár szakmailag hozzájárulhat.

Sajnálatos, hogy a megkezdett munkát az Egyetemet ért restrikciós
intézkedések következtében kialakult helyzet indulási lendületében törte meg.
Mint nem oktató egyetemi egységet az elvárások különösen nagy százalékban
érintették könytárunkat, kedvezőtlenül befolyásolva a nyugodt munkavégzéshez
szükséges pszichés légkört: kollégáinknak szembe kellett néznie az anyagi
bizonytalansággal, munkakörük stabilitásába vetett hitük elvesztéséveI.
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Osztálystruktura és a személyi állomány változása 1995. folyamán

1995. január 1. 1995. dec. 31.

Összlétszám: 102,5 fő 80 fő

1. Igazgatás: 3 fő 2 fő

Titkárság:FEDCBA 4 fő 3 fő

hálózati CSOpOlt 2 fő

Számitástechnikai CSOpOlt 4 fő 3 fő

múzeológus (évközben) lfő

Összesen: 13 fő 9 fő

2. Szerzeményi Osztály 9,5 fő 8 fő

3 . Feldolgozó Osztály

bibliográfiai CSOpOlt 9 fő 7 fő

szakozó CSOpOlt: 4 fő 5 fő

folyói. feldolgozó CSOpOlt: 4 fő 2 fő

sokszorosító és kat.szerk. CSOpOlt: 4 fő 2 fő

Összesen: 2lfő 16 fő

4. Kézirattár. 6 fő 3 fő

5. Közöségszolgálat:

olvasóterem

tájékoztató

szakolvasó

kölcsönző

raktár

folyóiratolvasó

reprográfia

4 fő

2,5 főzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11 ,5 fő

6 fő

1 fő

1 fő

3 fő
4 fő
2 fő

7 fő

7 fő

1 fő

Összesen: 26 fő 24 fő

6. Gazdasági osztály

adminisztárció

gondokság

kötészet

telefonközp. - pénztár

Összesen:

3 fő

16 fő

7 fő

1 fő

3 fő

9 fő
7 fő

1 fő
27 fő 20 fő



A nagymértékű létszámváltozás az ELTE-n végrehajtandó restrikciós

konnányintézkedéssel függ össze:

1995. évi tervezett béralap: 39.639,4 eFt

1995. évi módosított bérlapa: 40.898,8 eFt (12 hónapra)

elvont bér és béljellegű

hozzájárulás:

tervezetten: - 9.211,7 eFt

végrehajtásra: - 7.684,8 eFt

elvonás kelült 3 hónapi arányaFEDCBA+ 3%:- 2,917,7 eFt

a létszámcsökkenés ber és egyéb

béljellegű hatása: + 2.649,54 eFt

1995. évi összes bér és béljellegű

kifizetés: 43.564,3 eFt

Átlagbér 1995. dec. 31-én:ONMLKJIHGFEDCBA3 0 .4 0 0 . - F t /h ó

A 22%-os létszámcsökkenés nemcsak rossz hangulatot teremtve maximálisan

terheli az itt maradó kollégákat, hiszen feladatot a statusszal együtt nem nagyon

tudtunk leadni, hanem hatása 1996-ra is áthúzódik; az 1996-os bérkeret-

prognózis máris hiányt mutat.

Ebben a helyzetben különböző tendenciák közti ellenmondást kellett

feloldani:

- feladatbővülésre kellett számítani a szakolvasó megnyitása, a számitógé-

pes integrált rendszerre való felkészülesből. a IllÚZCOIÓgllSalkalmazásaból

adódóan

- le keUett építeni 22,5 statuszt.

Ezért bizonyos stratégiai pontok kijelölésére volt szükség. Ezek:

- a közönségszolgálati tevékenység lehető legcsekélyebb korlátozása (csak a

szombati ügyeletet csökkentettük )

- az új szolgáltatások beindítása

- a számítástechnika, informatika megerősítése.

E prioritások szem előtt tartásával került sor az osztályok elengedhetetlenül

szükséges létszámának megállapítására, tulajdonképpen abban a reményben,

hogy az integrált számítógépes rendszer működése majd 1-2 év múlva igazolja az

így tervezett létszámot.

l lu g y o m ú n y o s keretek kö:t.ött működvc ;u. alultcrvezes jelei muns

mutatkoznak; a nagyolvasót a jelentősen megnövekedett forgalma miatt 3 fő

csúsztatott munkaidővel sem tudja ellátni napi I 1 órán át; a kézirattári munka

csak a napi feladatok ellátására korlátozódik: a raktúrosok munkája túlfeszített; a

feldolgozó osztály nem lesz képes a nagyolvasó maradék anyagának

rekatalógizálására is.
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Ezért az osztálylétszámok véglegesítését, a belső átszervezéseket 1996-ban is
folytatni kell.

A 220/0-0s leépítést a következő módon tudtuk végrehajtani:
3 fő nyugdíjas korú nyugdíjazása
3 fő korengedményes nyugdíjazás
5 fő felmentés végkielégítés sei
4 fő megszűnés közös megegyezéssel
2,5 fő nyugdíjas foglalkoztatott munkaviszonyának megszüntetése
5 fő belső átcsoportosításból megszüntetett munkakör

ebből teljesen megszünt:
1 fő igazgatóhelyettes
2 fő hálózati és módszertani csoport,

Habár a költségvetési tervezet újabb bérhiányra mutat, újabb leépítés a
könyvtárat működésképtelenné teszi.

A létszám megoszlása:

könyvtárszakmai foglalkoztatás: 66 fő
gazdasági, adminisztratív, kisegítő: 14 fő

vézettség, szakképesítés szerint:

kandidátus:
egyeterni végzettség:
főiskolai végzettség:
középiskolai végz.
alsófokú végzettség:

2 fő
24 fő
17 fő
34 fő
3 fő

könyvtári szakképesítés szerint:
felsőfokú végzettségű: 36 fő
középfokú szakmai végz.» 7 fő
könyvraktárosi végzettségű: 7 fő

szakképzésben részt vevők:
másoddiploma könyvtárszakon:

egyetemen: 4 fő
főiskolán: 2 fő

középfokú könyvtárosképzésben: 2 fő
korábbiakból 1995-ben végzett: 2 fő középfokon

1 fő egyetemen

Szerzeményezés, kiadványcsere

1995-ben a Könyvtár nem kényszerült állománya összetételét, színvonalát
veszélyeztető intézkedésekre, bár a gyarapítás kívánt színtjét továbbra sem tudtuk

biztosítani.
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Az évi beszerzés darabszáma a tavalyi alatt maradt, ráfordítás tekintetében
viszont emelkedett.

1994. 1995.

787'2 dbFEDCBA= 17.660,3 E Ft 6119 db = '21.991,'2 E Ft

Az ellenmondást az oldja fel, hogy jelentős ráfordítás sal szereztünk be olyan
új típusú adathordozókat, melyek a darabszámot alig emelik (6 féle CD-ROM és
a német életrajzi lexikon mikrokártyán mintegy 3 millió Ft értékben).Ezek
frissítése illetve folytátasa - minthogy összegyeremi könyvtári érdeket testesít
meg - központi, elkülönített pénzeszközből lenne célszerű.

Az évi gyarapodás
49,9o/o-a kötelespéldány
28,9o/o-a vásárlás
13,4°/o-a ajándék

7,8o/o-a cserében érkezett.

Ez az arány a kötelespéldányokkal kapcsolatos bizonytalanságok miatt
aggasztó. A kötelespéldányok évi becsértéke '2.14'2,4 E Ft volt.

Az ajándékok becsértéke '2.504,0 E Ft. Ebben az évben jelentős volt a belga
.államközi szerződésből származó cea 600 E Ft értékű ajándékozás, valamint a
Francia Intézet közel 150 E Ft értékű ajándéka.

A cserekapcsolatokban további revízió szükséges. Az ELTE kiadványok
számának csökkenése, a Sokszorosító Üzem könyvtárunknak történő

kötelespéldány szolgáltatásának alacsony száma jelentős mértékben csökkenti és
a sok utánjárás miatt nehézkessé teszi a kiküldéseket. A beérkező anyag viszont
csak töredékében illik gyüjtőkörünkbe: a beérkezett 1350 db-ból csak 467-et

vettünk itt állományba. A cserekapcsolatok alakítása során a tanszéki
�könyvtárakkal célszerű együttműködni, majd a kapcsolatról dönteni.

A statisztika kézirat, ősnyomtatvány része az előző évhez hasonlóan
tartalmazza a tavaly kezdődött naplózatlan anyag áIlománynaplózását: 13
ősnyomtatvány nem emeli az állomány számát, s értékük sem újonnan

keletkezett.
A tanszékek számára történő szerzeményezésre - jogosítványok híján - nem

tudunk befolyással lenni: évközi egyeztetéseink csekély eredményt hoztak, akár
az EL TE-n belüli rendeléseket, akár a budapesti könyvtárak közötti egyeztetést
nézzük. Ebben tartalmi változást csak az elkészített hálózati könyvtári szabályzat
elfogadása hozhat.

Az állománygyarapodás adatait a következő táblázatok mutatják:
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Dokumentum .1994.dec.31 1995.évi 1995. évi Állomány Az évi gyára-
gyarap. törlés 1995.dec.31. podás összege

Könyv 1.098.208 4.172 565 J...JOl.8J5 ti 7.469.359
A .I / : " J .C ~

Periodika 205.078 1.864 163zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA206.779J 10.726.554

Kézirat, ősnyomtatv. 64.878 82 64.960 1.448.100
V

Egyéb: mikrola p/film 43.825 1 43.82~ r 599.400

CD, kazetta

Összesen 1.411.989 6.119 728 1.417.380 20.243.413

E .! G ya r a p o d á s e r e d e t s ze r in t

Magyar Külföldi Összesen
Könyv 3.033 1.139 4.172
Periodika 8')"" 1.041 1.864zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-j

Kézirat 60 ')') 82

Egyéb - 1 1
Összesen 3.916 2.203 6.119

C I G ya r a p o d á s m ó d ja

Könyv Periodika Kézirat Egyéb Összesen Az évi gyarapo-
dás értéke

Vétel 1.033 671 - 1 1.705 15.005.953,-Ft

Csere 245 ')')') - - 467 591.029,-Ft
Köteles 2.536 598 - - 3.134 2.142.409,-Ft

Ajándék 358 373 82 - 813 2.504.022,-Ft

Összesen: 4.172 1.864 82 1 6.119 20.243.413,-Ft
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D) Gyarapodás szakok szerint

Szakcsoport könyv periodika egyéb Összes

dbFEDCBA % db 0/0 db % %

tudomány ált. 181 4,3 404 21,7 3 3,6 9,6

1. filozófia, pszich. 417 10,0 144 7,7 11 13,3 9,3

2. vallás 292 7,0 84 4,5 14 16,9 6,3

3. társ. tud. 576 13,8 529 28,4 -- -- 18,1

5. term. tud. 119 2,9 91 4,9 51 61,4 4,3

6. alk. tud. 15 0,4 44 2,4 --- --- 1,0

7. művészetek 96 2,3 55 3,0 --- --- 2,5

8. Nyelv- és irod. tud. 1084 26,0 228 12,2 1 1,2 21,4

9. Földr. régészet,
történettudomány 1392 33,4 285 15,3 3 3,6 27,5

Ö s sze sen: 4172 100% 1864 100 olt) 83 100% 100%

E) A nemzetközi csere adatai:

1. Cserekapcsolatok száma:

állam intézmény

külföldi 35 131

magyar -- lS

Ö s sze sen: 35 146
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2 . C s e r e f o r g a lo m :

kiadvány: . küldött kapott értéke feld . értéke

könyv 200 460 425.420 245 327.958

periodika 1153 787 535.060 222 263.061

egyéb: - - - - 103 28.900 - - - - - - -FEDCBA

ö s sze s e n : 1 3 5 3 1 3 5 0 9 8 9 .3 8 0 4 6 7 5 9 1 .0 2 9

F ) T a n s z é k e k s z á m á r a :

rendelés sz. beérkezett reklamálás a rendelés étéke

könyv 1253 1126 28 10.976.794.-

folyóirat
(féleség) 2027 2012 414 100.386.376.-

DM szorzó: 90.-Ft
G ) A g y a r a p o d á s é r t é k e :

vétel 15.005.953.-

becsérték 5.237.460.-

Ö s sze s e n : 2 0 .2 4 3 .4 1 3 .-

F e ld o lg o z á s , k a ta ló g u s o k :

A könyvek feldolgozása 1995-ben is kétféle módon történt: a frissen

feldolgozásra kerülő könyvek számítógépes feldolgozással, a sokszorosítási
lemaradás ból, különböző restanciákból származók hagyományos módon, a régi
szabvánnyal kerültek katalógusba. Az osztály nem tudta átvenni a Szerzeményi
osztálytói az éves gyarapodás mennyiséget, viszont a korábban zsúfolásig megtelt
átmenő raktárak állományát 3750 db-bal csökkentette.

Feldolgozatlan könyv 1995-ben: 14.067.
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Ebben az évben a szakozók kaptak erősítést: létszámuk 1 fővel növekedett, de
nagyarányú emelkedést a csoport munkájában nem eredményezett. Az osztály
munkáját nagymértékben hátráltatta néhány körülmény:
- 499 nap betegállomány, 1,9 fő egész évi munkaideje
- 5 fő létszámcsökkenés
- összkönyvtári érdekből az osztály tói elvont munkaidő (segédkönyvtár átren-
dezése, folyóiratolvasó újrarendezése, szakolvasó katalógusának összeállítása,
az egyetemtörténeti konferenciával és kötettel kapcsolatos munkák)

- Dynix-Horizon training és előkészületek a programmal való munkára.

E körülmények között gyors átfutás csak az olvasótermekbe és
segédkönyvtárba irányított könyvek es etén volt tapasztalható. A feldolgozó
munkát a holtpontról csak a Horizon üzembe helyezése mozdíthatja ki, s
szerencsére ez a leginkább kész, hibátlan modul.

A Kézirattár átvette az 1850 előtti könyvek katalogizálását, tehát
tendenciájában elkezdődött a csak cédulakatalógusokkal és a majdani
elektronikus katalógussal feltárt állomány szétválasztása. A különgyűjtemények

feltárása azonban az osztály létszámának felére csökkenése miatt kényszerűen
leállt - az újonnan állományba kerülők kivételével. Befejeződött a Vetustissima

gyűjtemény átnaplózása, 70 egységgel gyarapodott a. tudós levelezés

. feldolgozása, kb. 800 egységgel a portrékatalógusé.
A Kézirattár munkaköréből az egységesebb osztályszerkezetek kialakítása

végett kikerült az olvasószolgálati munka. Ez bizonyos lehetőséget teremt - a
létszám ellenére - a feldolgozásra váró gyűjtemények rangsorolásával egy
újragondolt, tervszerű munkára. A Doktár archiváló rendszer üzem szerű
működése viszont a jelenlegi létszámmal és munkaköri megosztással nem
megoldható. A Kézirattár és Levéltár gyűjtőköri illetékességének megosztására
történtek lépések .A végső megoldását még több tekintetben kell átgondolni.

A folyóiratfeldolgozás statisztikai adatait kiegészíti az NPA számára végzett

1230 cím hasonlítás a (javítása, katalógussal és állománnyal való összevetése),

folyamatos az adatszolgáltatás az OSZK számára a külföldi folyóiratok
retrospektív feldolgozásához.
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Feldolgozás, katalógusépítés adatai

A) Bibliográfiai leírás, szakozás

bibligráfiai leírás osztályozás

- mOdeITIkönyv (géppel) 3168

mOdeITIkönyv régi felvé-
tellel 132 4143

rekatalógizálás 20

kézirattári 968

régi könyv(Antikva prog- 110 régi szakjelzet: 50
ram is) 164

retrospektiv 503 503
(O-nak S-nek)

periodika 60 60
(ú j cím)

periodika 1695
(hozzáírás )

I

Iperiodik~ rekat: 6 6
elm

I

periodika retrospektív 20 20
(O - S)

tanszéki könyvek 755

ie~zet 128

I Ö s sze sen: 7729 4782
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B) Katalógus cédulák, építés, besorolás

szolgálati nagykatalógus
régi 5728

szolgálati nagykatalógus

új 9000

P katalógusok 1880

ABC régi 5870

ABC új 9000

szakkatalógusok 6270

kézirattári katalógusok 677

tanszékek számára 2265

központi tanszéki kat. 4200

Sk. olvasótermek 7200

Ö s szeRQPONMLKJIHGFEDCBAs e n : 5 2 0 9 0

Közönségszolgálat

Az 1995-ös statisztikai adatok az Olvasószolgálatban komoly
forgalomnövekedést mutatnak, holott a Tájékoztató, Folyóiratolvasó és
Kutatóterem 4 hónapig zárva volt.ONMLKJIHGFEDCBA

b e i r a tko zo t t o lv a s ó

a kö lc s ö n : : c ' J ks zá n ta

ko lc s o n zö u m ű ve k

h e lyb e n o lv a s ó k s zá m a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

!Je(l'hell h a s zn á l t d o ku -

m e n tu m o k

kö n yv tá r l á to g a tó k ö s z-

zc s e n : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1994 1995 n ö ve ke d é s % - a

7915 10.339 30,6

20.114 33.135 66,7
41.382 59.826 44,5
21.268 39.514 85,7
21.329 85.4G 2 400,0

3 4 .3 9 2 67.981 97,6
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Ez az egész évben egyenletesen nagymértékű olvasói forgalom és az' új
közönségszolgálati helyiségek megnyitása indokolta, hogy a restrikciós
intézkedések következtében az osztály létszáma számarányában nem változott, de
az új feladatokra a meglévő létszám ot kellett felhasználni. Így ezen az osztályon
volt legnagyobb az évközi mozgás; belső átszervezésből 4 fő, új alkalmazásból 7

- fő került az osztályra. A forgalom, a szakolvasó, folyóiratolvasó nyitásra való
előkészítése, a kézirattári raktár átkerülése az új kollégák betanítása mellett nagy
terhet rótt az osztály stabil tagjaira. Az elektronikus informácóhordozókkal is
fel szerelt tájékoztató" szakolvasó, segédkönyvtár, folyóiratolvasó végleges
átrendezése és elhelyezése ily módon átjárható közönségszolgálati egység
létrehozását tette lehetővé. 8 -19 óráig való nyítvatartása sok feszültséget okoz; a
minimumlétszám miatt gyakran igényel azonnali segítséget más osztályoktói is.

Különösen aggasztó a raktárosok helyzete: a CSOpOlt 1 statuszt kapott a

megnövekedett forgalomra.
Az igényelt xeroxok számának állandó emelkedése feltétlenül indokolja egy

kártyás, önkiszolgáló másoló üzembe állítását az első emeleten. Ez a nagyon
megterhelt kölcsönzői és olvasótermi kollégák munkáján is könnyítene.

A közönségszogálat 1995. évi forgalma

Beiratkozás

l' Egyéb (benne

ELTE Tanár Kutató ELTE diák más Összesen
kutató, dolg. egyetemek

hallgatói is)

Kölcsönzés 385 1121 2271 3081 6858FEDCBA

I I Olvasóterem I I --- 1225 2089 3325

-utató/Szak-
[olvasó 21 95 40zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA---- 156

t i

Összesen: 417 1216 3536 5170 10.339
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Könyvtárlátogatás

fő Nyitvatart.nap fő/nap

Kölcsönzők 33.135 265 125

Olvasóterem 28.467 265 107

Kutató/szakolvasó 506 181 3

Tájékoztató 3.200 181 18

Folyóiratolvasó 2.673 181 15FEDCBA

l Összesen: 67.981 átl. 214 316

Könyvforgalmi adatok:

a) kölcsönzés

I Összesen: kötet/nap

�

Kölcsönzött dokumentumok 59.826 222

Könyvtárközi kölcsönzés 1.017 5

Helyben használt dokument. 117.737 454

Xerox másolat (hivatali nélk.) 39.009 156

I Ö s sze sen: 217.589 db 837 kötet/nap
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Könyvtárközi kölcsönzés adatai.

eredetiben papír másolatban mikrofilmen összesen

érkezett kérészyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1695 181 1 1877

küldött 817 141 1 959

saját kérésünk 78 8 -- 86

ka20tt 51 7 -- 58

Előbbiből külföldi rendelés

közvetlenül közvetítéssel összesen

érkezett kérés _ 8 21 29

.üldött 3FEDCBA 1 2 1 5

29 29ra ott

Kiállításra kölcsönkértRQPONMLKJIHGFEDCBAd o k u m e n tu m o k

kérés száma

105

kölcsönzött dokumentum

5



b) Helyben használt dokumentumok

olvasóterm i különgyüj-

saját szabad +kérés raktári teményi Összesen

Nagyolvasó 32.275 66.500 2.730 260 101.765

Folyóiratolvasó --- 1.976 7.014 360 9.350

Kutatóterem/ szak- --- 919 406 1.837 3.162
olvasó

Tájékoztató --- --- 1.220 2.240 3.460

Összesen: 32.275 69.395 11.370 4.697 117.737

c) Xerox másolás

igénylés száma: oldal

hivatali 103 26.356

ELTE-s 398 21.913

Egyéb 195 17.096FEDCBA

Ö s sze sen: 695 65.365

d) Tájékoztatás levélben

--
kérés száma u b dokumcn-

tumról

Tájékoztató 55 275

I

I
Kézirattár 48 123
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Könyvtárgépesítés

A házi készítésű Biblios adatbázisban 28155 bibliográfiai rekord található. E
rekordok belső hálózaton elérhetőek, de a keresés bennük nehézkes és
hosszadalmas. A rekordok nem indexeltek, ezért nyilvánosság elé nem tártak.
1995 feladatalett volna.e rekordok áttöltése a Dynix-Horizon rendszerbe, de erre

- az installálás elhúzódása (június helyett szeptember), a trainingek

késedelmessége, a preinstallációs és rendszerbeli hibák kijavítatlansága miatt nem
kerülhetett sor.

A belső hálózat továbbépítése és az ELTENET kapcsolat kialakítása
megtörtént.

Az év folyamánátszállítottuk a FEFA programból minket illető
számítógépeket, ezeket előkészítettük a működésre (memóriabővítés, hálózati
kártyák beépítése). Megkezdődött a Horizon training programjával a betanítás.

A számítástechnikai CSOpOltlétszáma szeptern berben stabilizálódott. A két új
munkatárs a könyvtári rendszerrel ekkor ismerkedett meg. Jó és rendszeres
kapcsolatot tartanak az együttműködés szellemében az ELMESO program
tagkönyvtáraival a Dynix üzembe állítása céljából. Közös munkájukat hátráltat ja
a Dynix cég késedelmes reagálása a felmerülő rendszerhibákra. a support
mibenlétének tisztázatlansága.

Könyvkötés, állományvédelem

A kölcsönzött művek száma, a gyenge minőségü könyvkiadás, a raktárakban
lévő anyag állapota egyaránt indokolná az évi köttetések megháromszorozódását
is. Ennek akadálya nemcsak a külső köttetés anyagi fedezetének évek óta tartó
hiánya, hanem nem saját mühelyünk sok egyéb munkával történő megterhelése is.

Az MTA könyvtárával közösen beadott pályázat eredményeként folyamatos
az állományvédelmi mikrofilmek készítése; ebben az évben kézirattári
különgyüjtemények tekintetében 129 kötetről készült film.

Kötés:

egészvászon 301
félvászon 567
katton 437

bőrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3

félbőr 3

Kötészeti javítás 54
aranyozás 152

kötéstábla 162
téka (savmentes p.) 203
boríték (zacskó) 4000

Doboz készítés 705
javítás, szalagozás 150
rnappa 10
kasírozás 42
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Vágás, lyukasztás: . 32.000

katalóguscédula 20.800
" elválasztó kalionFEDCBA

"

1.386
114

színcsík
szakolvasó

13.700

Ofszet nyomás: 45.000

Egyéb:
Sk. könyvek letisztítása 705

táblák 69
jelzőlapok, könyvsarok 4.000
- blokk, brossura tűzés 342
- fizetési boríték 100
- kiállítási papírmunkák 230

Külső kötés 1.400

Restaurálás:
- belső tisztítás, állagmeg-

óvás, javítás
- külső (teljes)

Kötés összesen: 2.720

107 + 17 ősnyomt.

lap
11

restaurálás:RQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 8

l\'lindösszesen: 2.838 kötet

Állományvédelmi mikrofilmezés: 129 kötet

Külső kapcsolatok

A két különálló szelvezeti egység, a Könyvtár és Levéltár munkáját jól
kötötte össze a magyar felsőoktatás 600 éves évfordulój ával kapcsolatos

tevékenység: a két intézmény közös munkájával készült az ünnepi kötet: a "Régi
magyar egyetemek emlékezete", a nemzetközi konferencia és egyéb
rendezvények szervezésében, kiállítás rendezésében is jó volt az együttműködés.

A kiállítás szervezése, rendezése, a tárlatvezetés a részfoglalkozású
múzeológusnak első munkája volt. A 2 hónapig nyitvatartó kiállítást 500 fő
látogatta; 15 csoport (nagyrészt egyetemi és a gyakorlóiskolai csoportok, de 30
fős német csoport is - német nyelvű vezetéssel). Mind a rendezvények, mind a
kiállítás lehetőséget teremtett arra, hogy a könyvtár kilépjen évek óta tartó

passzivításából, elzárkózásából.

A rendezvények, a kötet költségeinek előteremtése miatt szárnos pályázatot,
pouzori támogatást' kérő levelet Írtunk. A kultúra támogatása nem a

legkívánatosabb sponzori tevékenység: így különösen köszönetet érdemel az a 4
ég, akik kedvezően reagáltak kérésünkre.
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A könyvtár nyitódását jelzi az egyéb pályázatok számának emelkedése és a
nemzetközi kapcsolatok iránti igény megnövekedése is. 12 pályázatot nyújtottunk
be, közülük 5-öt fogadtak el. 12 pályázatot nyújtottunk be nemzetközi
tapasztalatcserére, kutatásokra. A két 1995-ben nyert, 1996-ban felhasználandó
pályázatunk a retrospektívadatbázisépítést szolgálja majd, a harmadik a
millecentenáriumi kiállítást.

Részt vettünk a Felsőoktatási Könyvtárak Fejlesztéséért projekt
munkabizottságában és konferenciáján, a könyvtári törvényt előkészítő
szeminárium munkájában, a könyvtári statisztika megreformálására alakult
munkabizottságban. Kölcsönösen elönyös együttműködési szerződést kötöttünk a
CEU-val.

Hálózati és módszertani munka

Az év második felében a Hálózati és Módszertani CSOpOlt kényszerű

megszüntetése következtében a módszertani munkát az osztályvezetők
munkakörébe kellett utalnunk. Ez lehetetlenné teszi a könyvtárlátogatások - az
azonnali helyzetfelmérés és az arra történő gyors reagálás ok - tervszerű
folytatását. A kapcsolattartást körlevelekkel tudjuk megoldani, a hozzánk érkező
kérdésekre a helyszínen adott válaszokkal próbálunk segítséggel lenni. Ha
elfogadásra kerül az új hálózati működési szabályzat, annak betartatásában az

Egyetemi Könyvtári Bizottság karok által delegált tagjainak segítségét kell
kémünk.

A személyi ellátottság' szint je főként a kisebb tanszéki könyvtárak
tekintetében meglehetősen alacsony, s minthogy a forgalomnövekedés minden
szolgáltató könyvtárban jelentős, ez nehéz helyzeteket teremthet:
állományreviziók elhúzódása, állománybavétel elmaradása, kölcsönzési határidők
figyelemmel kísérésének elmulasztása terül etén.

Mindezen problémák sürgetővé teszik a Dynix-Horizon könyvtárakba
történő telepítését is.

Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan statisztikai adatszolgáltatást kértünk az
egyetem valarnennyi könyvtári egységétől. Az adatlapok több mint egyhannada
nem érkezett vissza, így reális adattal scm a könyvtári dokumentumok számáról,

sem ennek értékéről, sem a könyvtárak személyi ellátottságáról ebeszámolóban
nem tudunk számot adni.

Az Egyetemi Könyvtári Bizottság 1995-ben 5 ülést tartott.

Ülésein foglalkozott - a Dynix-Horizon helyzetével,
- az egyetemi folyóirarrendelések csökkentésével,
- a könyvtárak közötti együttműködés kérdéseivel.

Kijelölte a számítógépes integrált könyvtári rendszerbe kapcsolható
könyvtárak körét.

Megalkotta és jóváhagyásra felterjeszrette saját működési szabályzatát és az
egységességet és szorosabb együttműködést biztosító új hálózati könyvtári
szervezeti és működési szabályzatot.
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Gazdálkodás

A Könyvtár 1995-ben nem tudta megőrizni korábbi pénzügyi egyensúlyát,
5.094.879.-Ft hiánnyal zárta az évet. A hiány figyelmeztető: a legátgondoltabb,
tervezettebb gazdálkodás mellett is a Könyvtár döntésre kényszerül.
Finanszirozásának megváltozása nélkül az egyensúlyt fenntartani csak
feladatelhagyássallehet, bevételt olyan rnértékben, mely a hiányt pótolhatná nem
tudunk tervezni. A teljes pénzügyi beszámoló az Egyetem költségvetési
beszámolójában jelenik meg, az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek.

Gazdálkodás adatai 1995

költségvetési előirányzat:
módosított előirányzat:

saját bevétel
- tervezett:
- megvalósult:

pályázatok:
sponzori hozzájárulások:
1994. évi maradvány:

73.793.300.-
90.041.280.-

288.000.-
578.122.-
350.000.-
250.000.-

8.755.000.-

1995. bevétel összesen: 99.975.000.-

1995. kiadás összesen:
1996-ra' áthúzódó tartozás:

99.528.000.-
5.094.879.-

ebből: TB

EBSCO

3.893.325.-
1.201.554.-

Kiadásból:
bér, bérjellegű:

könyv és folyóiratbesz:
számítástechn ikai:

beszerzés
saját beruházás:

karbantartás:

43.564.301.-
21.991.215.-

1.720.672.-

3.073.215.-
412.195.-

Beszámoló jelentés az ELTE Levéltára, valamint az Egyetemi Könyvtári és
Levéltári muzeológia 1995. évi munkájáról.

1995-ben jelentős változások történtek a levéltár életében. Befejeződött az 1994

decemberében megkezdett építkezés a Ludovika téri épület második emel etén,
melynek eredményeként a jelenleg már őrizetünkben lévő történeti értékű

egyetemi iratanyag megfelelő elhelyezését sikerült biztosítani. Az átalakítás során
az eredetileg tervbe vett épületrész mellet megkaptuk az addig tornateremként
használt helyiséget is, melynek bepolcozása szintén megtörtént. Ennek az
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úgynevezett nagyraktárnak azonban az általános pénztelenség miatt a fűtését, és a

többi helyiségből valő megközelítését eddig még nem lehetett megoldani.
Az év folyamán saját pénzeszközök felhasználásával egy 36

iratfolyóméternyi iratanyag elhelyezésére alkalmas Dexion-Salgó elemekből álló
polcsort is beépítettünk kisebbik raktárunkba.

A közel 800 ifm-nyi iratanyag és a 3000 kötetes kézikönyvtár
költöztetéséhez a Honvédségtől kaptunk segítséget. Az átszállítás során a raktári
egységek eredeti rendje teljesen felbomlott, ennek ellenére az év végére az
iratanyag és a kézikönyvtár kötetei is végleges őrzési helyük.re kerültek.

Jelentős eredményként könyvelhetjük el, hogy megtöltént a kézikönyvtár
teljes katalogizálása.

A Budapest-Gödöllői Egyetemi és Főiskolai Levéltári Szövetség keretében
szakembereink részt vettek a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, a SOTE, a
Magyar Képzőművészeti Főiskola újonnan alakult archívuma és a Kandó
Műszaki Főiskola történeti értékű iratanyagának rendezésében.

Iratátvétel, iratátadás, rendezés, selejtezés

Az 1994 folyamán, már a költözés ideje alatt, az Állam- és Jogtudományi
kartói kényszerűségből átvett iratok nagyrészét, mintegy 34 ifm-nyi
terjedelemben rendeztük. 1995. közepén az Egyetemi Könyvtár Kézirattárától

átvettünk több olyan személyi hagyatékot, amely 1958 után került ott
elhelyezésre. Ezek mennyisége a középszintű rendezés után 28.56 ifm.

Átadtuk az Egyetemi Könyvtár Kézirattárának 2.66· ifm. tetjcdelmű

Nyomtatványtárunkat, a SOTE Levéltárának a Questura fondjából 23.45 ifm.
Orvostudományi kari tanulmányi nyilvántartást, valamint az Eötvös
Collegiurnnak az intézmény tulajdonát képező 0.08 ifm-nyi töredéket.

Kutató- és ügyfélszolgálat

A költözés ellenére az ügyfélszolgálatot folyamatosan fenn tarto ttuk, míg a

kutatószolgálatot az év kisebb részében kénytelenek voltunk szüneteltetni. Ennek
ellenére levéltárunkat 1995 folyamán 35 kutató 66 esetben kereste fel. Közülük
három külföldi tíz alkalommal látogatott el hozzánk. (Sigmirean Cornel,
Románia, 5 eset - , Spanu Bianca Maria, Olaszország, 4 eset -, Joan Nicolae,
Románia 1 eset). Levélben, illetve telefonon érdeklődő intézmények és

magánszemélyek számára is sok esetben adtunk tájékoztatást az egyetem
történetével, történeti értékű iratanyagával kapcsolatban.

Egyéb feladatok

Az egyetem Bér- és Munkaügyi Osztályának a szóbeli felvilágosításokon
kívül 25 esetben adtunk ki munkaviszony megállapítására vonatkozó iratanyagot.

Rektori Hivatal megbízásából elvégeztük az év folyamán kiadott jubileumi
diplomákra vonatkozó adatkeresést, valamint 72 esetben állítottunk ki tanulmányi
igazolást.
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Tudományos munka

A levéltár tudományos státuszban lévő dolgozói az elmúlt évben is folytattak
egyetemtörténeti kutatásokat.

Egy sikeres pályázat eredményeként megkezdődött a Budapest Gödöllői
Egyetemi- és Főiskola Levéltári Szövetség tagintézményeinek fond- és
állagjegyzéke első kötetéhez az anyaggyűjtés. Levéltárunk rendezte meg 1995

novemberében a Szövetség dolgozói számára azt az egyhetes irattárosképző
tanfolyamot, melynek sikeréhez előadások tartás ával is hozzájárultunk.

Befejezés előtt állnak egy felsőoktatástörténeti tanulmánykötet szerkesztési
munkái, amely várhatóan 1996 folyamán fog megjelenni. A Kertészeti Tanintézet
megalakulásának jubileumára kiadott dokumentumkötet anyagának gyűjtése és
megjelentetése döntő mértékben levéltárunk dolgozóinak köszönhető.

Munkatársaink több alkalommal kutattak ösztöndíjjal külföldi levéltárakban
is, melynek eredményéről az Óbudai Egyetem alapításának 600. évfordulója
emlékére rendezett nemzetközi konferencián előadásokban számoItak be. Az
évforduló tiszteletére megnyílt emlékkiállítás szervezés éből és rendezéséből,
valamint a hozzá kapcsolódó események sikeres lebonyolításából minden
dolgozónk kivette részét.

A levéltár szakalkalmazottai rendezték azt a kiállítást, amely 1995 őszén,
Papp Károly egyetemi tanár hagyatékából nyílt meg a Tanári Klubban.

lVluzeológiaiRQPONMLKJIHGFEDCBAm u n k a

Az Egyetemi Levéltárban már több elképzelés, javaslat született az
egyetemtörténet tárgyi és fotó emlékanyagának összegyűjtésére, önálló egyetem ei
muzeális gyűjtemény később múzeum létrehozására. Az Egyetemi Könyvtár és
Levéltár új vezetése, célként tűzte ki a gyűjtemény létrehozását. E cél érdekében
1995 májusától alkalmaztunk egy szakmuzeológust, akinek feladata a gyűjtemény
alapjainak megteremtése, illetve a Levéltárban már kerabban felgyülemlett tárgy
és fotóanyag leltározása, a szakszerű őrzés feltételeinek kialakítása.

A május végén - a munkák felmérése után - benyújtott hosszú távú
munkaterv alapján nyár elején összegyüjtöttük illetve beszereztük a muzeális
gyűjteménnyé alakuláshoz és az anyag nyilvántartásához szükséges hatályos
jogszabályokat, speciális leltárkönyveket.

A feldolgozó munkához és a gyűjtemény kialakításahoz külső szakemberek

véleményét, szaktanács ait is figyelembe vettük. Felkerestünk, tájékozódá

céljából, több budapestiFEDCBAm ú z e u m o t, hogya már kialakult módszereket
tanulmányozzuk (Magyar Nemzeti Múzcum egyes osztályai, Hadtört 'I l t i

Múzeum, kisebb Helytörténeti Gyűjtemények stb), többek között vizsgáltuk a
gyűjtemény későbbi számítógépes adatbázisának kiépíthetőségét is (a levél .
tulajdonában lévő Foxpro program lehetővé teszi megfelelő mULJI_<-j~

számítógépes nyilvántartás kialakítását).
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Készült egy tervezet az egyetemen található muzeális jellegű anyag
felmérésére, egy részének begyűjtésére, nagyobb részének egyenlőre csak
nyilvántartásba vételére. Előkészítettük az intézményünk történetére vonatkozó
filmanyagok összegyűjtését is (kapcsolatfelvétel az OSZK Kortörténeti
Különgyűjteményének munkatársaival).

A feldolgozó munka, a leltárkönyvek hitelesítése után, a fotóanyag
leltározásával indult meg. A korábbi nyilvántartási rendszer a szakleltározás

- befejezésig eligazítást nyújt az anyagban.
Erre szükség is van, mivel a gyűjteményhez már ez évben is befutottak

kérések. 5 esetben tettünk eleget hazai intézmények kéréseinek (pl: MTA
Kézirattára), nagyrészt fotókat, negatívokat kölcsönöztünk.

A gyűjtemény állománya főként fotókkal, negatívokkal gyarapodott (50-100
db).

A muzeális gyűjtemény megfelelő kialakítása mellett fontos feladat volt a
magy at' felsőoktatás kezdeteit bemutató kiállítás megszervezése. A Régi magyar
egyetemek emlékezeteFEDCBAc ím ű kiállítás megnyitás ára 1995 októberében, három
napos emlékkonferencia keretében került sor, az Óbudai Egyetem megalapítása
600. évfordulójának alkalmából. Az anyag egészen a Nagyszombati Egyetem
Budára költözéséig mutatta be a felsőoktatás történetér.

A helyszínt (az EK másik emeleti társalgója) és a vitrinek egy részét a
Könyvtár és Levéltár biztosította, de kölcsönöztünk vitrineket a Magyar Nemzeti
Galériától is. (A kölcsönszerződést sikerült 2000-ig meghosszabbítani.) A
nagyobb kiadásokat szponzorok vállalták át, ezért a kiállítás költségei alig
terhelték az amúgy is szűkös helyzetben lévő könyvtárat. Ki kell emelni a

Könyvtár és a Levéltár munkatársainak áldozatos segítségét is.
A kiállított anyagok részben a Könyvtár és Levéltár gyűjteményeiből

(kódexek, könyvanyag, tárgyak, iratok, fotók), részben 12 külső intézményből
'elültek ki, főként országos múzeumokból, de négy vidéki város kollégiuma is
.ölcsönzört tárgyakat, iratokat (Debrecen, Papa, Sárospatak, Sopron). A gazdag
anyag több mint 300 tételt tartalmazott.

Az évfordulós rendezvényekkel - a sajtóbemutatón túl - több tévé - és
rádióműsor is foglalkozott, számos cikk jelent meg. A kiállításhoz önálló plakát,

agyar és német nyelvű szórólap készült. Ezeket, valamint egy tájékoztató
.evelet küldtünk minden magyarországi neveléstudományi tanszéknek, a
udapesti középiskoláknak és az ELTE gyakorlóiskoláiban tanító vezető

zörténelemtanároknak.

A . kiállításon belépődíjat nem szedtünk, a nyitvatartást viszont csak
itköznapokou, 10 és 16 óra között tudtuk biztosítani. A kiállítás sikeresnek
izonyult, másfél hónap alatt több mint 500-an nézték meg, köztük 25-30
- öldi, 14 CSOpOltszámára pedig videovetítést, tárlatvezetést is tartottunk.

dapest, 1996. február 26.


