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AZzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEGYETEMI KŐNYVTÁR 19710 ÉV:: M1JNI(.ATERVE

• A könyvtár alapfunkci6i:

a) A könyvtár az Eötvös L6ránd Tudományegyetem okb abzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAó=neve Lő - ég

kutatómunkáját tá,mQgató tudományos intézményo Alapfeladata:

90Z oktató személyzet és 90 hal.lgatóság irodalommal és irqdR-lmi

tájékoztabáasa.1: vaLő e'l.l.át ása , s~akbibliográ:fiák készitése és

a könyvtár fela~taiv~l ~apcsolatos kutatómunk~e

b ) A ,könyvtár az Egyetem kar-L, intézeti, tanaz élcí., gyakorlóiskolai,·.

Jab<;>ratóriumi, kolléglumi, stb. könyvtárainak hálózati központja .•

c) lLkönyvtár az egyetemi szükséglet'-l'~"kielégitése mellett gyüjtő""

kö~ében nyilvános tudományos könyvtári tevékenységet is ellát~

d) A-könyvtár elsősorban a filozófiának és társtudományeinak, a

középkori- és ujkori történelemnek, v:alanint az ateista, anti-

klerikális, vallás- és -egyháztörténeti irodal~ak az a~apkönyv-

tára.

Ezeknek az alapfunkcióknak a megfelelő ellátása mellett az alábbi

jelentősebb feladatokat fOgjuk megoldani:
"4.) Oss,zeállitjuk az irodalom és olvasás szocLológiájának biblio-

gráfiáját.

) Elkészitjük A szocializmus épitése Magyar-or-az ágonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc. biblio,'"

gráfiát.

) Megszerkesztjük és kiadjuk a nemzetközi ateista és vallá:3kritl~··

kai folyóiratcikkbibliográfia 19G9J évfelyamáte

) Elkészi tjük .az Egyetemi Könyvtár történetének bibliegráfiáját II

....) Kisebb.bibliográfiát készitünk a filozófia és sZüGie1étgia

tárgyköréböl (pl~ közgondolkodás stbo)

- A segédkönyvbár- 1970--es munka t er-vében jelzett rendezésére ebben

a tervidőszakban kerül sorozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

x A.z állományrevizi6 sor-án az Fc szak helyrajzi katai6gusát ké-
s..;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.» .J --l "'·:1. el.-.". J t...A. •



H) A könyvtár gyüjtőkörön kivüli állományának selejtezésérezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAter_Te"

zetet ké$zitHnk.
1) A "H$.lózati Könyvtárosok Kéz l könyve" cdmüsegédlet eddigzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA088:7-,';'"

állított anyagáti az Egyetemi Tanács ha t ár-o.aa ta szerint kiGg'~;:'z.i';'-"

jükJ vitára bocaáb juk, majd gondqskod"Jnkkiad.ásárólo
/'

-J) A könyvtár részletes tervet készit az IFLA ;.9'72-ben Bt".dapes~e::.1.

rendezendő kongresszusa munkájáb-zi 'yaló akt í, y részvételre ...

/



yt:ZETÉS, IGAZGATÁS, TITKÁRSÁGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

szervezés, ellenőrzés, adminisztráclóe

Dr •.Mátrl.?-iT!ászló a könyvtárfői.gazgatójaJ

aké1.démikus~C6egyetemi tanár, dr-,HöLvény.i
György tUdqmunkatárs, Torbágyi Tiborné
könyvtáros 10

7e~etés és az igazgatás munkájában a legfontosabb feladatok:
önyvtár vezető beosz tásu dolgozóinak és a ti törzsgárda" tagr:·~r:;::.uo--

séaének valamint káderfejlesztési tervének az elkészitése; a körzyy"~
kÖzi kooperáció lehetőségeinek felhasználása saját gondjaink enyhit::e'"
~e; a munkaf'egye Lem biztositás~, az u;)" módositottzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz er-veze tri. sza,·,.·

zat jóváhagyása után a könyvt'ár belsó ügyrendjéuek az elkészitése",

apf'eLada.b.tirány:itás,

emélyi létszám: 3 fő.

ezetés-teendoje mindezek mellett az alábbi mindennapos munkák ellá~
: A könyvtár személyzeti, tudományos, ügyviteli és gazdasági -irá,-.

'tása; a szerzeményezési, tudományos és bibliográfiai "munkák közvet-
felügyelete ; a könyvtár képviselete (Rektori Tanács, Egyete~i Ta"..
, WA. Országos Könyvtári és Dokumentációs Tanács, stb~), a könyv-
kiaq.ványainak felülvizsgálata.. .- .

.r-~'u.isz,trativfeladatok: ügyintézés! bel- é.s külföldi levelezés, mUll-
Osz tás és annak ellenőrzése; az éves beszámoló j elentÉ:sek és a ter·-

- öss~eállitása; a könyvtári statisztika. folyamatos vezetése; a
badságolási terv előkészitése, késedelmes kölcsönzóink végrehajtási
ainek intézése, tapasztalatcserék, külföl~i látogatók kalauzelása,

Lmas ügyek •.



OBZ~-UY~ls~sQrb~ ~ lfö~yvt~~~áll~~~~~~,~j,tá.~;i.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmq,llk~;itv~gzi.~
t~e~et;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~UJt El hálo~é;b~ t;~&~~P-1fVt~~~~k ~ t@;li~,$ or.~zagQl\bol

'_'~>C""'=.' F\·'ti)~sz~1?.z~$ek:-bORiio1i.t.wsa t~n~p.. Os.szmU135kai4ejénelt mintJeg
tÖdép ELTE könyvt~háló~ati fel~datek (be~zerzés, nyilvánt~rtás,

I~ .••_tközi csere) ellátá.s~a f~;t'<lltja •
.",ül.t

,

z craztály tilla.,pfela<lat9.a tÖlilYvtárá.lloJiP.ányá:aaJs az érvényes· gyü~,-
tők~rialapelvek szerinti gy~r~~it4sa,~ be$rkezett anyag állo-
~ba ~étele. .
a , ) A :\.tÖIlYV- és foly6i:patbe$z~Fzé~x:e $züks@ges hi telk0,t'etekaz'

eddig ~~l?t tájékQztatás szeri'l'lt az 19?Ot> éVinek megfeIelő
, nagy$ágÍ'.'e}.ld~en fégrA?k r~n.del~~~ésre álL'1.i ~

b, ) AZá.110mány gyarapitásárs, (a keltségvetés végleges· adataitól
függő en)

}_~965~OOOo -re
áll rendelkezésre~ Ebből a

03 rovaton (foly6iratok)
05 rovaton (könyvek)

lesz f'eLhaazná'Lha tó... -
.) A Könyvtár állományának kötelesiéldánygk nemzetközi csere

és á.I Lamí, jutta~ utján történo gyarapfbás"a:-e1öFITa:bhatóan
az eJJ)ző évekhez hasonló m~don es mértékbenfGg történni •

.~) A nemzetközi cser-ckapceo Labok közvetlen alapja' az 'egyetemi
és egyetemi könyvtári-~iadványok 200-200 példánya, melyeket
elsős0rban egyetemi 'könyvt~aknak juttatunk el~ Fel kell
hivnunk a figyelmet, hogy egyes e~ete.qli kiadvfu'1yokata.
megjelentető szervek az eleirásGk ellenére nem juttatják el
a megfelelő példányszámban a könyvtárnak. A beérkező anyagot
a belső ~üjtőköri-alapelvek értelmében osztjuk el a Könyvtb
és a hálozati tagkönyvtárak között.



A s~e~zem€ny;i,psztály az Egyetemi Karközi Könyvtári Bizottság
elvi ir:~r:.yit~sá m?llett ,b0r:-yolit~a - az egyeteill~ p'énzügyi .
s~ervek altal ~ende1k~zesre b0csatott keretek kozott - a tan-
széki könyvtárak' nyugati könJ'V- és folyóirfltbeszerzését.

Hálózati könyvtárfojlesztésrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1971·-'ben előreláthatóanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. "

1970" év:'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t i'enyszam

- .)

03 rpv8..tf')n(fölyóirat)
05 rovatén (k~nyv) .

Ősszesen
fog rendelkezésre állni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.) TBr-VSZ.áme.1f: 1970. évi
t ' ,enyszarn

a) rendelések s~a
könyv
folyóirat

b) beérkező 'anyag
könyv (kötet)
:fQlyóilJat (szám) 17.934-

1971Qévi
tervszár:l

13,,500
200

60000

7,,,500

8,,1)00
3"ÓOO
10000
10000

23c. 000

2,,000
900

60
165

2.200
1800000

2.8\)0
150.000

,
2,,500,,000 Ft
1,.500.,000 Ft-~-~-

1971" évi
tervszám

2.000
1.400

,.r , ,~,:)O

18,,000



, .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OP ORTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

létszám: 4- fő (droKeresoztényi J·ózsef osztályvezetőhelyettes,
dr "Almási János egyet errí, adjunktus (munkaide~-
jéből kb , 50 munkanapot :fordit rektorimegbi,· ·
zás alapján az Eg;yeteni Ertesi t ő szerkeszté-o
sére) t dr.DÜIrlm.erthDezső tudományos főmul1ka·-
társ, Takács Zsuzsa könyytáros,,) .

A csoport feladata az egyetemi könyvtárhá1.ózat egységes gyüjte-
:-;-i és funkcionális rendjének az illetékos központi, kari-szer-

, tanszékekkel stb. történő kialald tása; .a hálózati könyvt ár ak
·~"'---lCl.imunkájának módszerbeli segitése, kü'l önös tekintettel az ál-
.-.;, .•..•vvé de.Lerar-e .•

fenti célok megvalósitása érdekében:
a.) Elkészitjük az Egyetemi Tanács részére az egyetemi könyv-

'~-:;.....L.ózathelyzetéről szóló jelentést, és a minisztérium által
_gyeteni ~önyvtárak fejlesztési irányelvei (1970-1980)tt cimmel .
tt szenpontok, az 1970 .•év folyamán tett e1.1enőrző látogatások,
?O. évi trevékenyaégr-ö L s aó'Ló stLttisztikai bes aárao l.ó és a .

_önyvtárügyi Konferencián elhangzottak e.Lapu'lvé t eLéve.L jav-asla· ·-
aszÜllk a szervezeti-fejlesztési irányelvekre" (Az intézkedési

az -Egyetemi' Tanács határozatától szánitQ,t:t egy hónapon belül
luk össze •.) . .' .
• ) Kido190zzuk az állományrevizió rendjét és javaslr-.tot te· .
a Gazdasagi Igazgatósá&~ak az esetleges ujraleltározás e1-
és ér-e , -' . .
.) A "Hál.őzab í. Kőnyvtánoaok Kézikönyve". c Lraű segédlet eddig

illitott anyagát az Egyetemi Tanács határoz2tától függően ki-
jük, vitára b<?cs4tjuk, uaj<J gondoskodunk a ké~irél.t nyomdába

.. : ;.. ;,. ..:

) 'Fér évre előre elkészitett és jóváhagyott ellenőrzési terv'
vé~ezzü~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt: ; ~álózati könyvt ár-ak látogatását, azok munká jának

..:;.::~ell.segatese til· rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J A helyi adottságoknak megfelelő formában gondo skodunk a hál·S-
zati könyvtárosok szakmai covábbkép séaénőf., ..



ÓGIJB OSZTÁLYzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:1'~ f Ő + 3 nyug(li j as
dr.Domo.....'t'lOVszkyÁkos ig.,h" ~ osztályvezető, Her-
mann Z;:mzsa os s t á'Lyve ze t ő h , , droPajkossy
Györgyné oaz t.ál.yveze t ő h,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi Madár Lajos csoportve-
ze t ő , dr;Izsépy Ed:it t udcraunkat ár-s, Hunyady Gé-
záné f'őkőriyvt ár-oS1 Be zeny.i Bé.Láné fŐkönyYtáro8, .
Nemény.í Tstrvánné f'őkőnyvt ár-os , llitter (.iönné
fökönyvtáros~ Szalay Ká~námLé főkönyvtáros~
Sziklai Inréné főkönyytáro s, Tíhanyi Endréné
:fökqnyvtáros, Vért Zsuzsa fökönyytáros, Hegedüs'
Agnes könyvt ár-os I.? :LuX&ts János könyvt ár-cs 1."
Wi:mn.erEva könyvtáros Io, Wolf Péter könyvt ár-os 10,
Bezdek Ferencné könyvtáros II~j Bara'Ylyi Judit, Tas
Attila adnoügyv()~lko: Kenyeres Julia, Orsy
D?nielné és Rózsa Kálm~ nyugdijasok~

Katalógus-osztály mW1.kat~· ,íTeaz ~.<> éE~

létszám:

Az oszt.ály ellátja a Könyvtár összes ujonnan beszerzett és
-Aatalog~zálásra kerülő könyvei, periodikái és folyóiratai cimle-
ásának elkészitését -(az ősnyombabványok ki"'Q'ételével); az et;;Yetemi
ózat~ könyvtárak központilag beszerzett könyvei ei8loirásanak el-

~szitését; ez~kről'a ciuleirásokról a katalóguscédulák elkészítésétzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ónyvtár valamen~yi osztálya) illetve az egyetemi intézetek ~ata-
gusad , végül az or-saágos ill. éI.Z egyetemi közpcntd, katalógusok
szére; az ál~alá."l9S leíró és o. helyrajzi kaba Lógusok szerkeszté-
. ; a kéziratok és ősnyomtatványok katalógusai kivételével a.. .

v~ár összes katalógusának az állomány változá~ai miatt szüksé-
ssé váló va~ a cimleirás helyessége által megkövetelt folyama-
S korrekcióJát; a23u~ káderek kiképzését cinle-i r-áad. vonatkozás-
; a h~lyrajzi katalogusnak Q régi ~~yaggal való kiegészítését; a
amatos állományreviziót; és a könyvköttetésto Végül a folyóirat~-

port folyaIaa toaan (:'.:J lát egy osztályon ki vül.f. feladatkört is:
os, a folyóiratté?x g:JB.rapitásával, aciIninisztrációjával és rak'-
zásával kapcsolatosteel1dőt~
Az előttünk álló tervévben az os z t.á.Ly ill1.J1ikájaá.lca.I.ában a mult

vágányezen fog haLadrrí , JI.. létszáunak egy fővel -, 19 .főről 20 fő-
- történő megemelése e~ ponton négislehetővé teszi az osztály
ájánaka kiszélesitéset, pontosabban, az eddiginél szervezetteb-
ételét, .ezcLí.dabb alapokra helyezését e Ez a. pont c ka taLógus .•~

rkesz· tési munka, ezen 'belül pedig eLsős cr-ban az utólagos korrek-
szektora. Az utóbbi nunkár-a eddig nem á:lJ-ott állandó munkaer-ő

....elkezésre; s ennok köve trkeztrében :L tt e18g gy&kFan mu·tatkoz(\tt .
~dás. ETIellett a szervezett, állandó ellenőrzés is hiáP~zott,

nem vál t az elvégzett munka B.inőségének jo.vár['c.,
-lyzet kons aoLí.dá.l.áaának első lépéseként az egész katf}16gus.-szer-



tési munkát már az elmul.t évben külön csoportvezet5 irányitása
helyeztük; a második, nem kevésbé fontos lépésre .-. egy külön

-alógus-korrektori munkahely megszervezésére~ teljes munkaidővel
előreláthatóan már enn~k a te.ryé~e~ a l~gele~én f?g,8or

~ EnnekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa reformnak a vegrellaJtasava.L a Könyvtiár- Le:'..ro kata:-
zálási nunkájának utolsó fehér foltja~ utolsó nem kieJ..égitően
zervezett fázisa is el fng tünni:

A feldolgozó munkának a -tervévben vár-hab ó mennyiségi alakulását-;
aIábbi számok mutatják~

19701. évi
téÚyszámok

19~7" , ,.....'..LóeVl
tervszámok

- példányok darabszáma a fut6-
gon
t!utó példányok, régi példányok
j~ rekatalogizálása
rövid"uton katalogizált darabok

óirat kötetszdm
periodikák kötet száma

~~~tila~ k~talogi~lt hálózati
, elso peldán.yok

! együttfutó példányok
- em~ jegyzetek
_umraktárba helyezett darabokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12,841 12,,4·00

92}+
-f ' c7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_4.,.LU

6~OO6
4(.002

1.•000
500

6,,000
4,,000

2~224 2.000
43 50

265 250
627 1~800_..-....-.~-_....,_.__ ._---_.__._-

28.099' 28,,000

Az e ke::etek kÖ~9tt rekatalogizálásra l~~rülő :~é~i anyag mennyi·-
~- a fent~ek alapJan·8.00~ darabra tehet juk, amlbol 4~OOO darab

az egyes művekr e , .30500 darab a folyói.ratokra~l 500 darab pedig
-5Yéb per-í.odf.kumokr-a, -

állományrevfzióra rendelkezésre á1.16 kapacitás ZÖBét az FC
a) szak helyrajzi katalógusának elkészltése és a szak állo-

ziója fogja igénybevennie

_.......,;:....cf3.2..1?2L~

:port létszáma: 4,5 főzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc Pá1.\'·ölgyj. Endre osstály'leze t.ő h, ~
H ~ 'tb -t.y.'.,..t: tuc ...-r k tö'pe 3''':'''' tO.~Ira .:-.Du_zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc..;." ,: . v.a " nl· .Á..n_~aJ eu..,~~ a ..';..<.3:1 ,

Andrásné főkönyvtáros", Benedek Andrásné
f"k" t' '~T ..,,.. Pé t kő 1-' T. o "önyv arcs, V~O.!.I e er ,-on~rVlJaros ~~
(félmtL~kaidőben)
-

_ évben a csoport teljesitménye J.2.-"QQ.QJs,Q.g-y,:,:r. dec~má1.ása és tárgy-o
I sa Lesz , Ebből következően a kar-bonbe oaz t ás voLumene sz í.nt énzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA]n u , . .., 1 "o az e.rozc eva ve.í, esz azonos"

- csoport folytat ja a tárwszókatéüógus rev5_zióját és a sZÜkS8g8B
s: iók végrehajtását az el.ő ző évinél jelentősebb mértékben" Kido1·-,

c.. helyfogal:m.ak ube.Lóaás L rendszerének tecbn:ikáját"



létszám:' '6 ·fő~:dr •..Donáth ReginazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAos zt ál.yveze tiő , Fejérvá!'y
. ZOLtrumé c aopor.trve ae t ő , Kutas -Is,tvánné

könyvtáros I~, M6nus Mária könyvt ár-os 1"
és Rodé Ivánné könyvtáros II ~Nagy Tihamérné
f őkönyvt ár-os , " ,

A könyvek ésfolyóiratok házonkivQ2i használatra való'
set!' A csoport vezeti a kölcsönzött müvek, előjegyzé8ek~

••..•.amácd.ók nyilvántartását, reklarp.ál, pénzbüntetést és látogatási
íaka» -b0Y6'telez és· állami számlara bovább í c , Intézi a bel-o és kü:l-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
di 'könyvtárközi kölcsönzést, kölcsönzési statisztikát vezet~ hl-
egyzéket· állit -össze a Szerzeményi Osztály részére; ki vánság~-.
ót vezet t . -a ,kölcsönzőszolgálaton átfutó rongál t könyveket ld.,· ·

ogatja és köttetésre átad~aQ

.'

caönzők száma:
önzött mÜvek száma
önzöttfolyóiratok száma

ii-- •••rt-árkÖzl. kölcsőnzéssel
=-yel t müvek sz ámat

__~~~~f~e~l~a~d~a_: A generális reklamációo

1970.évi
tényszám

514560
104...'701
1~739

19?1cévi
t er-vs zám

52::>000
105<·000

1,.800

2~100

5 fő. Börcs Gyu.la z-akb ár-veze vő , G'erencsér JáJlOS
raktáros, Kabai G;zörg'J z-akt áros , Kováce
János raktárvezetó, Vince IStVrul raktáros~

4~~~::;'T~~~::;;::;~e;:1;.;a~d?1ait~a~:. A fe Ido 190Z0t t 1.ij anyag he lyre osz t ása ~
• ea a, a visszaerkezett müvek helyre tétele!, a

gek és az olvasóterem takaritása

1970 o évi J.9'l1" évi
téfiyszám tervszám

csaaes kikeresett könyvek száma 137.,623 ~J.38"OOO
:-,dolgozott lf.j könyvek he1yre- I -

asa 120400 12e400
ivüli mlli~a: Helybiztositás a köp~vek átcsoportositásávalo

/

/'



4 fő~ Köves Istvá~ 0soportveze~ő, KOl9Yáry
AttiláYJ.ékönyvtároszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII •., Nagy Jozsef
rakttrve~ető, Kováts Béla raktároszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~~FF ; ; ; : ; ; ": : : ""'; :~= ~:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA keresett könyvck, jegyzetek, disszertác.iók
sóterni rend és fegyelem biztosi t áaa ; Az o~>:-as6·-

érkező uj kőnyvek szakozása, beszáffiozása, az ámkőnyv.í.be jegy-
ideiglenes' cirn.felvétele, és ezek beoszt.ása a katalógusokba.,
jegyzetek cinfelvétele és El kartonok katalógusba qsztásao A~
teremből kivételesen kikölcsönzött GS a kubatóterenlbe bek6rt
- '1--' t- t' D·" t"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'k · '-' , t· t ' h' d +: N 1- 'bl I~y~ .vana,r asa. .~sszer· élC~O ny~ ..:..Yan ar asD.) :tr e JO ~a _ml

közlése. A Szerzeményi osztály részére kivánságnapló vezetése
őbeLeapé'Ldányok válogatásában való rGszvétel" A megrong{üt

---..c.k kötósre való e.Lőkós aí.t áse , Napi é s havi s tiatí.aztri.k>. kés~,üté-
~z uj könyvek részére helybiztositás és elhelyezésüko

J€n olvasók száma:
en ol vasot t müvek az áraa

1970 .•évi
ti'enyszam

40.,207
54,,321

1971"évi
tervszt.JIl
41.080
55,,000

__ ~vüli TIwlka: Az olvasót~rem esetleges nyári renoválása idején,
menetét ettől kell függővé b enníink,

3 fő. KaLmár- Lajos t udvmunka t ár-s , Lengyel Fer-enc
raktáros } Sándor Láaz Ló raktáros .• .

:;;;..=;.-::;~~t:Folyóiratok és ujscigok nyil vánt ar-t áso , kezelése é.s
eno vasásra biztositása ...-Rendelési javasle.bok előter~Gsztése

_ CI:'zeményioaz t ál.ynalc , A kő t eLe apó Ldánykén t. érkező ujságok éD
iratok hiányainak r.eklanálása. A folyóirntolvasótermek po1·",
kitett folyóiratok kiválogatása és 81helyezése" A kötésre

~Ó folyóirátok előkészitése. Napi és havi oJ.vasóforgalmi statis.":
készitése. A folyóiratolva.sóternek é8 r-ak t ázL helyiségek taka::::-5",

irat olvasók szxla:
~ott folyóiratok száma
7ántarbásba vett folyóiratok száLla

-:3ATÁR

1970~évi
t.ónys zúm

11~081
17 ~., ~~
24vl?O

19'-" , .ILeevJ.
te:0~-s;~&'J.
.12.,000
180000
24..200

Lé tszámt 2 fő (váltott müsaakban)

dr.Donáth Regina]

.. L'}' IBorcs. as'Z.on.e,
~Józsefné

Uzsák



-,
dr~VértcsyMiklós osztályvezető, Marót
MiklószyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtud, f'őmunka társ 7 dn. .Pe.l Le Józsof
tud. f'őraunkat ár-s , kandidátus, dr eSzilágyi
István tud,~Qnkatárs, Lay Béla főkönyvtá-
ros. ~o~bág;yi T:Lborné könyvtáros (fél
munkalodoben)

Segítség az oLvasóknak a katalógushasználatban, bibliográfiai
tap.ácsadás szóban, irásban és telefonon~ a referensnapló, r0-
fe~ensarchivum keze~éset jelzetldkeresések a könyvtárközi kö~-
csönzés részére, a segéilltönyvtár és ~atalógusának kezelésezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9 tár-
lók készitése az uj $zerzeményekről, valamint egyes Jubileumi
ziegernl.éke aéaek alkalmából. .
;,. román nyelvü könyvek citlforditása és tartalomismertetése a cim-
leírák és decinátorok részéree

be sz.er-zendő szovjet filozófiai irodaIon kiválasztása bibliográ-
fiak alapjfu1o' •

:1~zai és külfö:Ldi Lát ogat ók vezetése a Könyvtárban ••
.••.z esetleges felqerülő igé2~yeknek megfelelően tájékoztató előadá· ·
sok tart~sa az egyetemi hallgatók részérec

.:>o. segédkönyvtár rendezése: a) A teljes Sk-anyas;ról se::..ejtezési
~~~a~~at és kiegeszités~ jegyzék
l ..~,_....,..

b) Az elavult és rógóta fel nemujitott
nar-xí.aba segédkönyvtár megszÜ1lteté·-
sec Kb&3500 füzetrőI, illetve a
kék jel~:;és és az Sk jelz.et eltávo""·
Lí.t ása , a tpb:Jpéldányl)an meglevő
brosurák másod«, harmadpéldány-ának
kJ.selejtezéso.,

~~::.::.~~~~~~~~=.:t:::.:8~J,c~i=-o~Js::.:.......;~~e:l.::.:~?-ayok ._kt-,~dY.§gyok

nemzetközi ateis ta és valláskritikai folyóira tcikk-~ipliográ,·~
='a" 1969. évi anyagának összeg'Jüjté2e~ szakozása é8 sajtó alá
~ndezé.so. '. .

irodalom és az olvasás szo~iológiáj&~ak bibliográfiájae Az
-sz€állitás elkészitése.
':bliográfia készités a Da€yar népi demokr-ácda társ8.dalonpoliti,-·
. kérdéseiről (1945-1970) .
Egyetemi Könyvtár évkönyvei cokiadvá~y Ge köteto anyagának

;sze~üjtése és sajtó alá r-endezés e , -
eloző évben készült bibliográfiák köz·Ul az a'l.ább'í ak kiadása:

:!B.rxizáló é8 mar-xí.zmus t biráló ideolQgia 1959,-1:1690 .- A 1945-
_~ O évek I1agy~ nyel vü f'ilozófial i.rodalna~



~ oa~7ar filozófiai irodalom ruuLotált kurrens bibliográfiájának
"sszeállitása és elküldése a párizsi Institut International de
?hilosonhie részérezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo

=setenként bibliográfiák összeállitása és kiadása tanszékek, ku-
-~tóintézetek részérem

=éziratok. Az uj anyagzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz ánbavé tie.Le (elöirényzat 300 tétel). Az
előző evben beérkezett Szekfü hagyaték rendezése~-
:2itka kön;ryek külön5?B,jtepóIl.yek<;,.A beérkezett kötetek (előirány-
zat200 kotet ~'ez.átaoz.ás a, katnloguscéduláinak beosztása és részben
:.me~i~ása. ~gy bizotts~g ö~s~ehivásn a Vetustissimél.katalógus
Qadas~ eLved.nek rJ.eghatarozasara. .
~etszet;ek. Az uj anyag (előirányzat -600 darab) feldolgozása"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
h' krof'ilIJeztetó~ a Müszo..ldEgy~ten Kőnyvt ánában saját használatra
o;skutatoiilk kér-ésére" (Előir6.,nyzat6.000 kocka)" APECO sokszo-
ros í.oás saját üaenünkb en (előirányzat leOOO lap) •

. ~utatóterDi felügyelet ellátása és a kutatók-kéróseinek kie~
céae , a könyvté..rk.özikölcsönzós utján kapott könyvek keze Lés e,
látható, .forgalom: ritkaságtári anyagból 500 kutató ós 1 •.100
~, egyéb anyagbóliD500 kutató és 7.000 kötet, mikrofilmből
~tató és 250 t0kercs.

Do.Lgoaóánk közül 17-en részesüL11.ekkut ab óddő kedve zráónyben , - tul-
részberl he t í. 8 órában" A témák részben könyv-- és könyvtártörté-

~k, könyvtárelméleti kérdések, részben pedig történelmi, irodalom-
~eti, stbo tárgyuak~ .

::1áthReginSl: Egy fauri könyvhagyaték Mária Terézia korából.
:3anovszky A~os: EbY.sé$esit~~i tör~k~é~e~ és az észszerüsités

szukseg-8ssege a 0lD..'..e:.rasbano

:rváth Lór-ánt t Az Egyete;~liKönyvt ár- nóne t nyel vü hungarikáinak
katalógusa ,;...li. Volk und Wissen kiadásában megjele-.
nő általános német irodalni bibliográfia részére
a Magyarországon megjelent anyag összegyü;jtése.
(Internationale Bibliographiezur G;eschichte der
deutschen Literatu:c) - Cikkirás 2. Világirodalr.li
Lexikon részére"

_esztényi József: Ma$yar sportbibliográfia ÓS olinpiai biblio-
- - cráfia adatb7u~tése.

Miklós: A -kölcsönzés negoszlasának vizsgálata. az Eé:,7etem:j..
Könyvt árban. .



Györgyné: Lz, ::J~;::'-'Jr::eniKönyvtár 163y...1690-ben. (A tanul-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Uruly befejezóseo)

_:lvölgyi.Endre: A t~9Y~?ókatalógus_e?yes elvi és gyakorlati
, ." . pr-ob Lémáf, ,

. tter" Odönné: 'Panuknánya' 4-~s.zánu 9örög kódexünkr-ő l.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_ 'th András: Az Egyetertli Könyvt ár- kezirattárának története -
Könyvtártörténetj.rásunk elvi és gyakorlati problé-
mái. - - -

.erte~· · Miklós: Az Egyetem.iKönyvtár történet~ 1899-1919•. (,4
tanulnllilY tefejezés8e)

erth Dezső: Nemesi társadalom, kui.tura és irodalom Pest megye
birtokos csal~djai tÜF~ében. (Az adatgyüjtés foly-
tatása különböző Levé'Lt ár-akban;")

=-::tanU ZSUZSalli"1.a:F.ugger Jakab élete é8 te'vékenysége.•
vényi György: A XVIII. századi jezsuita történetirók társadalmi

kapcsolataie - .

épy Edit: Az 6n6di végvár története CA tanulmány befejezése.)
,,-~I;R6.k6~zyGyörGYés a ha jduk , - Rablevelek az egr:-i
török tönlöcökbőlo -,

=esztényi Józse!: A Magyar 01inpiai Bizottság története. .
g József: Ady publicisztll;:ai munkáf.nak kritikai kiadása. (A

XI. kötet befej0zése) - A Nyugat foly6irat története.
(E tánán belül: A Nyugat 1911-12-es vá l.s ága , )

Béla: kb. 40 cinszó a Világirodal~ Lexikon részére. Hans
Arp monogr áf'La , .

t Miklós: Budapesti topográfiai nevek összc'gyüjtése. - Vizuális
- az í.nbc'Lunok és jelek történet-e. -
ölgyi Endre: Sárosi Gyula felségárulásj. ~ere (A gyüjtött anyag

. feldole;ozásá.'I1élknegke adó se , / . - .
Jgzsef: A sZélbadsngfilozófiai és erkölcsi értelmezése.

er Odőnnét RészvételzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'ee; ! Pannónf.ár-avonackoaó t ror-r-áskf.advány
anyaggyüjtésében" (Cédulázás és a görög nyelvüzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\ anyag.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIn g:yarra fordi.tása~) . ~
1: And.rás:"Dokumentunoka magyar felsőoktatás történetéből" c.

kiadv~~ szerkesztése~ .
Miklós: Kí.s ebb, Budapcsür-e vonatkozó kulturtörténeti ta-

nt'iJ.m.ányok(Régi peat-budaá bucsuk - Pesti iparki-.
állltások'a, uu.1t század negyvenes éveiben- Lottó-
zás a XIXo században~)



csopor-tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlétszána: 5 főzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc Rajnai Béla nlihelyvezető, Tóth József
nühelyvez8~őhelyettes;P~~dy Lászlóné
kö~y~~estcLL~átor 10' Szlabey Györgyi
és Varga :nrén6 könyvrestaurátor r'

"9:'űzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI ri.,;" . o ei! ..•..

tényszánok
39 db

1971.évi
f::ervszánok

60 db

10 db
600 db
600 d-o
300 db
900 d~
.250 db

2.500 db
60 db

1•.200 db
600 óra
300 óra

64, db
129 db
214 db
24:. dbzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

?3ó db
215 db

2.4'74 db
20 db

2 +r:r: dr
" .•o~ u

1<>304 '\::3.
300 6ra

darabszrun.
óraszám

6 .•297 db
1,,604 óra

6.010 db
900 óra



:Jélyi létszám:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JASÁGIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACSO~JORT==----~=
8 fő + 1 nyugdíjas. Winkler Gyula gazdasági igaz-

gató I~, Ventura Eduárd főelőadó, gondnok,
MoL~ár Istyánné admoügyintéző, Nagy Domokos
fütő és..~p~et9épé~~, Na~ Domo~o~n~tele-
f'onkez e.l.ö, Kovác s -J anosne 'takarJ.t ónö, 1 ta-
kari tói állás betöltetlen~ egy ideiglenes
segédfiitő",
Ezenkivül Kary Bélanyugdijas .•

3.da~!: A könyvtári munka gazdasági és müszaki feltétéleinek t.erv-
-rÜ gazdálk0dással való biztositása; a beruházási és költségvetési

e Lkéaz í.t éae és végrehajtása, II költségvetési hitelek,. kiadások,
ételek, költségek könyve Lés e, az álló- és fog:róes.zközök nyilvántar-
ának vezetése~ a külöDböző-anyagok és nyontatványok beszerzés8$
_Ivántartása, az állóeszközök és tartozékai állagának megóvása,
-k fölyamatos karba~tartása és felujitása, a gazdálkodás eredm€-
it öss.zefo,:Üalójelentések elkészitése, házlpénztárl és gondnoki
dök ellátl3:sa"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

zeirvév' sulyponti feladatai: Kapacitás b.í.z t.os.i.tiáaa után a_padlástér-
_pitési és átalakitási nunkál.atok elinditása .•

1970"évi
ténys zánok

. .
19?1.évi
tervszámök

-dás,ok
Bera ap
Egyéb sze~élyi kiadások
ffenntartási kiadások
ebből fo1yóiratbeszerzésre
Beszerzés
ebből könyvbeszerzésre

Ősszes kiad{>sc~_.'

2~665.000
l3?~OOO

2~068.000
755.000

1.239.000
1~215 .•000

_.- -,~_.,..-'-,,-~._-------,----
6 •.109.000.

(Mátrai Lász16)
föigo.zgató

5" 9430 623_, 37

Bevételek~ központ:"lag kezelik: 120000


