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BEszAMOLÓJIHGFEDCBA

a z Egyetemi Könyvtá r rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1994. évi működéséró1

A könyvtár működésére 73.363.-eFt-ot fordított. Ebből a bér 32.935, az

állománygyarapítás 17.660.-eFt-ot tett ki. A létszám december 31.-én 104 fő volt.
'-'

Az állomány 7.872 kötettel gyarapodott, 256 kötettel csökkent, így az

összállomány 1.411.989 kötet. A naplózott becsérték 150.508.-eFt volt. Ez utóbbi

összeg szokatlan nagysága annak köszönhető, hogy ez évben került sor a könyvtár

tulajdonában levő, de eddig nem leltározott kódexek, kódextöredékek és

ősnyomtatványok állományba vételére. A vásárolt kötetek száma 2.016, átlagáruk

6.700.-Ft/kötet.

A külföldi könyvrendelés elmúlt években megkezdett átszervezése

befejeződött, a magyarországi terjesztőnket (a kontinuációs rendelések kivételével)

sikerült teljesen kikapcsolni. A tapasztalatok jók, az árak 20-30%-kal alacsonyabbak,

a szállítás lényegesen gyorsabb. Jelentős munkatöbbletet jelent viszont a szállítás

lebonyolítása, a vámkezelés és a számlázás formáinak sokszínűsége, a sok szállítóv'al

való kapcsolattartás.

A nemzetközi csere az előző évekhez hasonló alacsony szinten maradt. Ennek

egyik oka a cserealapot képező egyetemi kiadványok csekély piacképessége, másik,

hogy az irányított cserét még mindig nem sikerült megvalósítani. Ennek következtében

a cseréből állományba vett kötetek száma az összgyarapodás alig 5%-a.

A hálózat számára a könyvtár 1.198 kötet könyvet és 2.027 folyóiratot szerzett

be 9.770, illetve 64.578.-eFt értékben. A hálózat számára beszerzett dokumentumok

átlagára 23.000.-Ft/kötet, a természettudományos kiadvány oknak köszönhetően 3,5-

ször magasabb, mint az EK esetében.

Az elmúlt évek során létrehozott és kitűnő en működő külkereskedelmi

kapcsolatokat tekintve súlyos problémát jelent, hogy a tanszékek egy része külföldi

fizetési kötelezettségeinek fegyelmezetlenül, nagy, olykor egy évet is meghaladó

késedelemmel tesz eleget. Ez amellett, hogy a késedelmi kamattal jócskán megdrágítja

a beszerzést, az egész hálózat megbízhatóságát is kétségessé teszi a partnerek előtt
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Ugyancsak problémát okoz, hogy a tanszéki beszerzések mind nagyobb hányada

az EK megkerülésével történik. Az így beérkezett dokumentumok sem az egyetemi,

sem az országos központi nyilvántartásokba nem kerülnek bele.

A könyvtár szervezésében és közvetítésével külföldi alapítványok (Elzevier,

Sabre, Studies of America, International Book Bank) 2.812 kötet könyvet juttattak

adományképpen kb. 30, főleg TTK-s tanszéknek. Ez a mennyiség 2,4-szerese a

pénzért vásárolt anyagnak, jóllehet értéke természetesen alacsonyabb.

A könyvfeldolgozás továbbra sem tudott lépést tartani az állomány

gyarapodásával. Abeszerzett 4.170 kötetből mindössze 2.860 került feldolgozásra.

Igy az 1970-es évek óta halmozódó feldolgozatlan anyag már meghaladja a 30 ezres

kötetszámot. A feldolgozó munkát nagyban hátráltat ja az 1989-ben ideiglenesen

használatba vett számítógépes program elégtelensége, és az új program bevezetése

körüli bizonytalanság. A hálózat az év folyamán kiépült, üzembehelyezése, valamint az

ELTE által megvásárolt Dynix-Marquise program bevezetése azonban nem történt

meg, használhatósága körül bizonytalanság uralkodik.

A folyóirat feldolgozás rendben haladt, kivéve a részcímes periodikákat,

amelyekből (a könyvhöz hasonlóan) hosszú ideje halmozódik az elmaradás, ez jelenleg

mintegy 1.000 kötet. A számítógépes feldolgozó rendszer, amelynek bevezetése -

szintén ideiglenes jelleggel - hat évvel ezelőtt elkezdődött, még mindig nem működik.

A folyóiratraktár elhelyezésének gondjai tovább súlyosbodtak. A raktárhelyiségek egy

része dohos, a többi - külső raktár is - betelt. Ez a feldolgozás ütemét lassítja, a raktári

rend tartását megnehezíti.

Folytatódott a kézirat és ritkaságtár feldolgozatlan állományának a

katalogizálása: "C" kézirattári szak ( 160 egység), "Tudóslevelezés" (96), portré

(1699).

A leltározás és leltárellenőrzés az ütemtervnek megfelelően folyt, bár a régi

nyilvántartás újabb hiányosságainak kiderülése miatt szándékoltnál lassabban. 1950-

től kezdődő kb. 400.000 tételnél pótolni kellett az árak összesítését. Állományba

kerültek a kódexek, kódextöredékek és ősnyomtatványok, megtörtént a Rariora

Hungarica gyűjtemény és az RMK 1. állományba vételének előkészítése, tovább folyt a
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IOO-as naplók ellenőrzése. A rektor úrhoz 1993-ban felterjesztett leltározási ütemterv

jóváhagyása azonban még nem történt meg.

Az olvasószolgálat helyiségei július 4-től október 22-ig felújítás miatt zárva

voltak, ezért a szolgáltatás szünetelt. Az éves forgalom azonban oly nagy mértékben

megnövekedett, hogy a tavalyi szintet így is elérte, és az egész év folyamán

egyenletesen.magas volt. 7.915 olvasó iratkozott be (1993-ban 7.623), ebből 3.179 az

ELTE oktatója és hallgatója volt; rendkivül nagy számban jelentek meg az újonnan

alakult felsőoktatási intézmények hallgatói. A kölcsönzők száma 20.114 volt (97

főlnap), a helyben olvasóké 23.138 (112 főlnap). A kézbe vett dokumentumok

kötetszáma 60.400, ebből 39.071 a kölcsönzött könyv (189 kötet/nap).

A felújítás ez évi szakaszának befejeződése után újra megnyílt a kézirattári

olvasóterem. A kölcsönző egy helyiséggel bővült. Ugyanakkor azonban a folyóirat-

olvasóterem megszűnt. Mivel az 1993-ban elkészült új szakolvasó-terem még nem

nyílt meg, a folyóirat-olvastatást átmenetileg először a nagy olvasóteremben, majd a

volt tájékoztatóban kellett megoldani.

Az olvasószolgálati munkát némileg gyorsította ill. könyítette a kölcsönzőbe

beállított pénztárgép és a három új beszerzésű másológép, amely közvetlenül az

olvasók rendelkezésére áll.

A tájékoztató és az alapkatalógus már 1993-ban egy teremmel bővült, a

kölcsönzői katalógus mostani térnyerés évei együtt szükségessé vált az egész

katalógusrendszer költöztetése, és átrendezése. Ez az érintett dolgozókra rendkívüli

többletterhet rótt. A felújítás és átcsoportosítás eredményeképpen valamennyi

katalógus kényelmesen hozzáférhetővé vált, a katalógustájékoztatást külön munkatárs

látja el. A nagy olvasótermi kézikönyvtár rekatalogizálása és a segédkönyvtár

rendezése tovább folyt.

A könyvtár két alkalommal megbeszélést szervezett a tanszéki könyvtárosok

számára az aktuális szakmai problémákról. A hálózati és módszertani csoport

munkatársai 85 tanszéken tettek látogatást, és nyújtottak közvetlen szakmai segítséget.

A tapasztaltakról készült jelentéseket eljuttatták a tanszékvezetőkhöz, a fenntartókhoz

és az Ellenőrzési osztályra. Tapasztalataik - az észlelt hiányosságok és működési

rendellenességek - évek, sőt évtizedek óta azonosak. Az egyetemnek egységes
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könyvtári hálózata nmcs, a működésnek nincsenek egységes elvei. Az Egyetemi

Tanács által kiküldött ad hoc bizottság e tárgyban 1991-ben kidolgozott javaslatai még

mindig nem kerültek vissza a Tanács elé.

Az ideiglenes számítógépes rendszer működtetésével, illetve az egységes

egyetemi hálózathoz való csatlakozás előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásának

irányítására a nyáron megalakult az informatikai operatív munkacsoport, amely az

egyes részlegek képviselőiből áll. Tevékenysége egyelőre nem hozott értékelhető

eredményt.

A kötés zet teljesítménye évek óta kiegyensúlyozott, a sokméretű egyéb munkák

mellett 1.032 kötet kötését végezte el, 18 nagy értékű könyvet restaurált. Némi

rendkívüli többletfeladatot jelentett a katalógusok említett átrendezéséhez szükséges

kellékek elkészítése. Mivel szortimentkötést kapacitáshiány miatt nem tud vállalni, ezt

az idén is külső vállalkozók végezték, ahol azonban szintén kapacitáshiány

mutatkozott, így csak 1.150 kötet folyóirat került bekötésre.

A közalkalmazotti törvénynek megfelelően az év legelső napján a könyvtár

minden dolgozója kézhez kapta közalkalmazotti besorolását. Az év folyamán sor került

az észrevételek és kifogások rendezésére. Az ezzel kapcsolatos rendelkezések előírt

szakképzettség megszerzése érdekében a könyvtár már korábban felvette a kapcsolatot

néhány oktatási intézménnyel. Ennek eredményeképpen 1994-ben 11 munkatárs

főiskolai könyvtáros, 10 munkatárs könyvraktáros szakmunkás végzettséget szerzett. A

jelenleg még tanulókat is figyelembe véve a könyvtárnak egy olyan alkalmazottja

sincs, aki a munkakörére előírt szakképzettséggel ne rendelkeznék.

1994-ben is folytatódott a könyvtár elhúzódó tatarozása. A műszaki osztállyal

egyetértésben a munka IV. szakaszát négy ütemre bontottuk. Az év folyamán három

ütem érintett bennünket.

1993 október l-én kezdődtek a lVII-es ütem munkái. Ennek során tatarozták az

1. emeleti kézirat- és ritkaságtári olvasót, az udvari fronton (a volt) tájékoztatót, a

(volt) igazgatói szobát és a kerek szobát. Galéria épült a kéziratolvasóban és az

igazgatói szobában. A Reáltanoda utcai fronton, két válaszfal lebontásával és egy

galéria építésével egy új, 30 személyes olvasóterem alakult ki. Teakonyha és mosdó-

csoport épült a raktárba vezető átjáróban. A munkák 1994 február 18-án fejeződtek be.
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A költség 30 millió forint volt. Az építkezés idején részben régi helyén, majd

átköltözve új helyiségeiben működött a tájékoztató és a ll. emeleten a kézirattár

kutatóit is kiszolgálták.

1994 június 10-én kezdődtek a IV/2-es ütem munkái. Felújították és galériával

bővítették a földszinti kölcsönzőt és az ugyancsak földszinti volt folyóirat-olvasóban

kialakult a katalógus két új terme. Az átadás október 17-én volt. Az építkezés idején a

kölcsönző zárva tartott, munkatársai az I. emeleti volt tájékoztatóban dolgoztak.

A költség 7 millió forint volt.

Október 26-án elkészültek a versenyeztetésre a IV/3-as ütem, a földszinti

szerzeményi és folyóiratfeldolgozó osztály, a magasföldszinti udvari raktár és a

pincében a folyóiratraktár nagy termének felújítási tervei, a pályázat kiírását, kb 30

millió forint értékben, az egyetem műszaki osztálya mindmáig nem engedélyezte. Új

eleme volt a fenti munkáknak, hogy lebonyolításukat az egyetem átadta a

Művelődésügyi Beruházó Vállalatnak (MÜBER).

A rektor úr 1994. január l-jétől egy évre meghosszabbította Németh G. Béla

főigazgató, Kulcsár Péter és Marót Miklós főigazgató-helyettesek vezetői megbízását.

December 31-éveI megbízásuk megszünt.
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Statisztikai adatok 1994-benrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.) Dokumentumbeszerezés:

a) Központi Könyvtár részére: könyv:

folyóirat:

kézirat:

Naplózásra került:

Gyarapodás összesen

4.575 kötet

1.096 féleség

381 darab

értéke: 17.688 e Ft

1.091 kódextöredék

7.872 dokumentum

b) Tanszéki könyvtárak számára:

- vétel: könyv: 1.198 kötet

folyóirat: 2.;027 féleség

- ajándék: 2.812 kötet

(Elsevier, Sabre, Studies of Amerika International Book Bank alapítványoktól)

9.770 e Ft

64.578 e. Ft

2.) Feldolgozás:

Központi könyvtárnak:

Tanszékek számára:

2627 könyv

245 többedik pld. könyv

135 retrospektív könyv

137 jegyzet

156 vetustissima, antiqua

353 kézirat

1.699 portré

1.693 könyv

3.) Közönségszolgálat:

- a rekonstrukció miatt 4 hónapig szünetelt, illetve részlegesen működött

- beiratkozott olvasó: 7.915 fő

ebből EL TE oktató, hallgató: 3.179 fő
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- kölcsönzők száma:

- helyben olvasók száma:

- kézbe vett dokumentumok száma:

ebből kölcsönzött

Könyvtárközi kölcsönzés:

" érkezett:

teljesítve :

Reklamáció:

ebből perfelszólítás:

Az előbbi nyomán befolyt:

20.114 (97 fő/nap)

23.13 8 (112 fő/nap)

60.400 kötet

39.071 (189 kötet/nap)

1.350 kérés

841 kérés

6.456 tétel

266

81.888.-Ft késedelmi díj

37.099.-Ft kártárítési díj elvesztett

könyvekért

Xerox: 49.577 db

4) Kötészet, restaurálás:

1.032 kötet házi kötés

1.150 kötet külső kötés

18 kötet retaurálás

32.000 katalóguscédula vágás, lyukasztás

60.000 ofszet nyomás

1.200 katalógusdoboz felújítás

5) Hálózati, módszertani munka:

Elkészült és továbbításra került 85 könyvtárlátogatási jelentés a tanszéki könyvtá-

rak szakmai munkájáról.

Módszertani segítség:

- 5 tanszéki könyvtár állományreviziójában

- állományszétválasztásnál, újraleltározásnál

- 2 értekezlet a tanszéki könyvtárosok számára

Adatszolgáltatás a Minisztérim számára a Világbanki fmanszirozással kapcso-

latban.
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J ELENTÉS

a z ELTE Levéltá r á na k 1994. évi működésér ől

A Levéltá r helyzetének a la kulá sa

1994-ben jelentős változások következtek be a levéltár életében. A Honvédelmi

Minisztérium benyújtotta igényét a levéltár területének többségére, s így meg kellett

kezdenünk régi irodahelyiségeink és raktáraink kiürítését. Házon belül, a II. emeleten

közel 330 m2-es alapterületű felújított épületbe kellett beköltöznünk. A kivitelező

sajnálatos késlekedése miatt ezek a munkálatok csak 1994. december 9.-e után

indulhattak meg. Az eredeti tervek szerint az iratanyag döntő többségét egy

pinceraktárban kellett volna elhelyeznünk, ám annak a helyi ségnek a kialakításától a

falak nagymértékű nedvesedése és a ráfordítandó óriási költségek miatt el kellett

tekinteni. Az egyetem vezetése részéről igéretet kaptunk arra, hogy ugyancsak a

második emeleten, jelenlegi helyiségeink mellett megfelelő alapterületű új raktárat

kapunk az 1995-ös év folyamán.

Az év végére a második emeletre költöztettük a hivatali helyiségeket, illetve

megközelítőleg 160 ifm-nyi levéltári anyagot, múzeális gyüjteményünket, valamint

oklevélgyűjteményünket, a hang archívum ot és a videotékát.

Ir a tá tvétel, r endezés, sele; tezés

1994 folyamán már a költözés ideje alatt az Állam- és Jogtudományi kartól több

mint 40 ifm iratanyagot vettünk át végleges megőrzésre. A levéltári anyag mennyisége

ezen túlmenően egy viszonylag kisebb terjedelmű személyi hagyatékkal gyarapodott.

A Budapest-Gödöllői Egyetemi és Főiskolai Levéltári Szövetség keretében

munkatársaink több intézmény történeti értékű iratanyagának rendezésében is részt

vettek. Ezek közül kiemelkedik a Magyar Képzőművészeti Főiskola remélhetően még

1995 folyamán megalakuló levéltára irat anyagának rendezése. Ezen kivül a Gödöllői

Agrártudományi, valamint a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem levéltáraiban folyik
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intenzívmunka. Segítettük a keszthelyi Pannon Agrártudományi Egyetem levéltárainak

továbbfejlesztését is.JIHGFEDCBA

Kuta tó- és Ü gyfélszolgá la t

A költözés ellenére az ügyfélszolgálatot vegig fenntartottuk, míg a

kutatószolgálatot az év utolsó hónapjaiban kénytelenek voltunk szüneteltetni.

Levéltárunkat 1994 folyamán 23 kutató, 63 esetben kereste fel. (Közülük egy volt

külföldi, Sigmirean Comel (Románia), aki az erdélyi román hallgatók monarchia ideje

alatti pesti tanulmányaival kapcsolatban gyüjtött adatokat.

Tudomá nyos munka

Az intézmény tudományos állásban lévő dolgozói a Budapest-Gödöllői

Egyetemi- és Főiskolai Levéltári Szövetség keretében változatlanul részt vesznek az

egyetemtörténi kutatásokban. Több eredményes pályázat segítségével elsősorban a

peregrináció és az 1945 utáni magyar felsőoktatás történetére vonatkozó kutatásokat

végeztünk. Legjelentősebb tudományos eredményeink közül kiemelkedik: Szögi

László: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom egyetemein 1790 -1850, illetve

az ugyancsak általa szerkesztett "Hat évszázad magyar egyetemei és főiskolai" című

kiadvány. Ez utóbbi kötet elkészültéhez levéltárunk dolgozói a szervezési feladatok

ellátásán kívül több szócikk írásával is hozzájárultak. Az év folyamán munkatársaink

több cikkel jelentkeztek szakfolyóiratokban. A levéltári szakmai rendezvényeken részt

veszünk, képviselve vagyunk a Magyar Levéltárosok Egyesületének választmányában.

1994. őszén a SOTE j ogelődj e megalapításának 225. évfordulój án rendezett

kiállítást iratanyag és múzeális tárgyak kö1csönzésével támogattuk. Az év végén

hazánkban rendezett nemzetközi jogásztalálkozó kezdetére reprezentatív kiállítást

készítettünk az egyetem Tanári Klubjában.
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Nemzetközi ka pcsola tok

1994 folyamán a Levéltár igazgatója 8 egyetemi levéltárat keresett fel Baden-

Württenberg tartományban, illetve a svájci Baselben és a franciaországi

Strassbourgban. A levéltár igazgatóhelyettese a bécsi egyetemi levéltárban folytatott

egy hónapos. kutatást, s folytatódott a korábban már meglévő kapcsolat a berlini

egyetem levéltárával. Hivatalos kapcsolat létesült a német Levéltáros Egyesület

egyetemi és tudományos levéltárakat tömörítő szekciójával, melybe több, mint 40

német egyetemi archivum tartozik. A levéltár dolgozói közül immár ketten tagjai a

Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság Magyar Nemzeti Bizottságának.



AZ EGYETEMI LEVÉLTÁR

1994. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ALAP ADAT AlrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Iratanyag mennyisége 1993. XII. 31.-én 692ifm

Gyarapodás 1994 évben:

ÁJTK központi iratai:

Ujházy Lászlóné iratai

41,42 ifm

1,08 ifm

összesen: 42,50 ifm

A levéltár iratanyaga 1994. XII. 31.-én 734,5 ifm

Meglévő fondok száma: 82

Kutatók száma: 23 fő ebből külföldi 1 fő

Kutatási eset: 63

Kiadott igazolások száma: 120 db

Ügyfélszolgálati megkeresések összesen: 225 db

Önálló kiállítás: 1 eset

Más kiállításra kölcsönzés: 1 eset
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A ga zdá lkodá s ér tékeléserqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mint a számszaki levezetés mutatja az 1994. évi módosított keretünk és a kapott

javadalom között 8.951.-eFt kiutalatlan támogatás van, ami komoly gondot okozott a

kötelezettségvállalásunk telj esítésében.

A Kjt.alapján kötelezően fizetésre kerülő pótlékok és bérfejlesztés keretét, ami

éves szinten 6.537.-eFt volt nem kaptuk meg az év folyamán, így a dologi keretünket

költöttük.

A havi fmanszirozás összege majdnem a bérre volt elegendő, és sokszor a TB

befizetésikötelezettségünknek több hónapos késéssel tudtunk eleget tenni.

Összegezve a költségvetési keret 45%-a bér 20% TB járulék és a fennmaradó

35%-bólkell elsősorban a könyv, folyóirat beszerzést biztosítani, és nem utolsósorban

az alapellátáshoz elengedhetetlenül szükséges egyéb fontos kiadásokat (könyvkötés,

karbantartás, irodaszer, étkezési hozzájárulás).

Mindezeket csak tervszerű, takarékos gazdálkodással lehet elsősorban

biztosítani, valamint saját bevételünk emelésével. A jövőben aktivabban részt kell

vennünk különböző pályázatokban, hogy a hallgatókat, egyetemi oktatókat magasabb

színvonalon tudjuk kiszolgálni.



EJ

.GazdálkodásrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ezer forintban

Megnevezés Módosított Tényleges MegoszI. .
előirányzat teljesítés vszárn %

Teljes munkaidőben fogl. bére 31.018,8 27.025,2 36.8
Részmunkaidőben fogl. bére 43,6 0.05
Nyugdíjasok bére 3.300,0 3.238,9 4.4
Mellékfogl. bére 29,7 0.04
Megbízási díj 48,0 0.06
Alkalmi mváll bére 174,1 0.2
XIII. havi bér 2.308,1 3.1

Jutalom 67,1 0.09
Béralap összesen 34.318,8 32.934,7 44.9

Kiküldetés 40,0 12,4 0.02
Étkezési hozzájárulás 639,0 588,6 0.8
Utiköltség, gépkocsihozzájárulás 320,0 302,6 0.4

Reprezentáció 4,0 4,0
Betegszabadság 409,0 408,9 0.6
Jubileumi jutalom 463,0 463,0 0.6
Bérjellegű kiadás összesen 1.875,0 1.779,5 2.4

Irodaszer, nyomtatvány 370,0 282,9 0:3
Szakmai anyag 400,0 195,9 0.3
Könyv, folyóirat 21.761,0 17.660,3 27.1
Munkaruha 20,0 11,6 0.02
Egyéb készlet beszerzés 800,0 641,6 0.9
Készletbeszerzés összesen 23.351,0 18.792,3 25.6

Szállítás 45,0 18,1 0.02
Telefon, telefax-számla 1.200,0 1.129,3 1.5

Postaköltség 400,0 334,6 0.4

Tárgyi eszközök karbantartása 554,0 435,4 0.5

Egyéb szolg.(könyvkötés) 1.200,0 1.155,9 1.6

Szolgáltatások összesen 3.399,0 3.073,3 4.2

TB.járulék 14.883,0 14.774,5 20.1

ÁFA 1.200,0 1.254,7 1.7

Különféle egyéb kiadások 100,0 88,7 0.1

Gépek, berendezések 2.000,0 666,0 0.9

Összes kiadás 81.126,8 73.363,7 100

ELTE Levéltár
Béralap 2.090,2 2.030,2
Berjellegű kiadások 24,0 40,8

Készletbeszerzés 200,0 184,5
Szolgáltatás 373,0 335,8

Különféle kiadás (TB) 970,0 1.148,4

Tárgyi eszközbeszerzés 100,0 84,0

Levéltár összesen 3.757,2 3.823,7

Mindösszesen 84.884,0 77.187,4

Bevételek
Javadalom 75.664,0

Saját bevétel 349,0

Összes bevétel 76.013,0

Bankszámlánk 1994. évi nyitó egyenlege: l.640,0
Bankszámlánk 1994. évi záró egyenlege: 12,0


