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A KÖNYVTÁR 1962 ÉVI FÖ FELADATAI 

Könyvtárunk 1962 évi munkájának középpontjában, ugyanugy, i 
mint az előző évben, az Elnökség 123/1961. /I.27./ sz. határozatá-
nak további végrehajtása áll. Ehhez járulnak, mint a Könyvtár tevé-
kenységét kiegészitően meghatározó szempontok, az akadémiai párt-
szervezet vezetőségének a Könyvtár szakmai- politikai helyzetéről 
.hozott 1961.november 18-i határozata, valamint az Elnökségi Könyv-
tári Bizottság 1961.november 3o-i ülésén az Elnökség emiitett ha-
tározatának végrehajtási folyamatát illetően elfogadott tennivalók. 

Szervezeti és személyzeti vonatkozásban, valamint a mükö-
dési keretek tekintetében - a fenti határozatok, az 1961.évi munka-
tervben hosszabb időszakra kitűzött irányelvek és a megszabott költ 
ségvetési hitelek alapján - Könyvtárunk tevékenységét nagyjából az 
'előző évi keretek között folytatjuk. Tervezésünk arányai ennek meg-
felelően általában az előző évi szinten mozognak; kivételt képez az 
állomány fokozottabb kihasználása érdekében az' olvasói és. kötetfor-
galom növelése terén az 1961. évi tényszámokhoz képest felemelt ter-
vezés, továbbá a régi könyvállománynak a mult évit jelentékenyen 
meghaladó .restaurálása, továbbá a megnövekedett tudományos munká-
val párhuzamosan a nagyobbarányu kiadási tevékenység. 

1 

Az 1962 évi fő feladatokon belül is kiemelkednek a követ-
kezők: 

1•/ a könyvtárhasználat bővítésének* a könyvtári állomány 
fokosottabb kihas znádasának biztositása, ennek érdekében a Könyvtár 
olvasói körének körültekintő, Könyvtárunk jellegének és adott kere-
teinek figyelembe-vételével történő bővítése 'elsősorban akadémiku-
sok, tudományos fokozattal biró tudósok, továbbá tudományos kutatók 
/aspiránsok, egyetemi oktatók, könyvtárak, könyvkiadók, kutatóinté-
zetek, pedagógusok, diplomamunkájukon dolgozó' egyetemi hallgatók/ 
körében végzendő könyvtár propaganda révén; 

2./ a régi-;és ritka könyvek gyűjteménye feldolgozásának 
és feltárásának fejlesztése, ill. meggyorsitása-, mivel az/lmult é-
vekben'a Könyvtár nem tudott erre a feladatra a gyűjtemény értéké-
vel arányban álló figyelmet fordítani; 

i 
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jf 
a központi üzemszerű szolgáltatások /foto, kötészet, 

sokszorosítás/ kiterjesztésének, ill. megvalósításának kikisérlete-
zése> > megszervezésének előkészítése, a szükséges anyagi-technikai 
feltételek megtervezése 1963-ra és az elkövetkező évekre,; 

e három kiemelt feladaton kívül, a következők jelentkez-
nek főfeladatként: 

a beérkező csereanyag zökkenésmentes állományba-véte-
lének biztosítása a Nemzetközi Cserekapcsolatok Csoportjának az 
Elnökségi Könyvtári Bizottságnak és a Könyv- és Bolyóiratkiadó Bi-
zottságnak az Elnökség elé terjesztett javaslata alapján; 

5»/ a tudományszervezési tájékoztató munka tovább-f ejlesz-: 
tése e tevékenység elvi és elméleti vonatkozásainak elmélyítése, va-
lamint az 1961-ben jórészt kísérletképpen kialakított módszerek terv-
szerű, tudatos alkalmazása utján, s mindezek eredményeként a szol-
gáltatások mértékének és színvonalának emelése; " 

3/ 
6./ f e 1 d o lgo za11 an ál 1 o mányr ész el; /volt Nemzeti Kaszinó 

könyvaryaga, folyóiratok régi évfolyamai/ átvizsgálása és állományba-
vétele, illetőleg feldolgozásra történő előkészitése; 

7• / .az állományfeltárás hiányainak -folyamatos, az eddigi-
nél fokozottabb ütemű pótlása, katalógushálózatunk tervszerű revizi-
* 'i ~ 

ója és tovább építése; 
.8./ raktári férőhely-problémáink további enyhitése ujabb 

ideiglenes férőhelyek biztosítása utján; 
9./ hálózati központi tevékenységünkbon, minthogy a szer-

vezés-jellegű feladatok 1961-ben lényegében elvégzésre kerültek, a 
módszertani munka előtérbe állítása. 

Könyvtárunk - akadémiai könyvtári és hálózati központi 
funkcióinak ellátása, mellett - folytatja- a munkatervbe beépített és 
megkezdett aktiv tudományos munkát, és biztosítja a tudományos és 
kiadványterv alapján az igy keletkezett müvek publikálását; ellátja 
a feladatkörében reá-háruló országos jellegű általános tudományos. i  
nagykönyvtári ..f eladatokat; részt vess az országos könyvtárügyi 
szervezet közreműködést igénylő feladarinak ellátásában. 
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II. B./rUITIGlTERÜI.ETEITEÍIITI FŐ FELADATOK 

Vezetés, igazgatás, szervezés 

létszám, munkaszervezet, munkaiegyelem 
A rendelkezésre álló létszámkeret 1962.évre állománybeli 

dolgozókat illetően 85 fő, időszaki főfoglalkozásúak foglalkoztatá-
sára 22 hónap, részfoglalkozású és alkalmi dolgozók foglalkoztatá-
sára 92.ooo forint. A létszámkeret bővülését korábban időszaki dol-
gozókként foglalkoztatott munkatársak véglegesítésére, valamint a 
Tájékoztatási és "Bibliográfiai Osztálynál; oroszul tudó munkatárssal 
történt megerősítésére használjuk fel. Év közben 1 fő foglalkoztatá-
sára adódó alkalmaztatási lehetőséget a Nemzetközi Cserekapcsolatok 
Csoportja létszámának kiegészítésére forditjuk. 

Könyvtárunk munkaszervezetében 1962-ben nem tervezünk lé-
nyeges változtatást. 

További figyelmet forditunk a munkafegyelem: megszilárdítá-
sára, valamint'a szabadságolások egyeztetésében az elmúlt évben ta-
pasztalt hiányosságainak megszüntetésére. 
Munkahe 1 y-é s r alít ár vi s z o iiyok 

Munkahelyi viszonyainkon számottevő változást 1962-ben 
néhány uj férőhely biztosításán kivül, előreláthatóar nem tudunk el-
érni; a zsúfoltságot célszerűbb méretű bútorzat beszerzésével ősök-
ként j ük. 

A raktározási problémák enyhitése érdekében bővitjük pót-
raktárunkban a csereanyag elhelyezésére szolgáló állványzatot, az 
igy felszabaduló folyóiratralctári vaspolcozatra régi könyvek kerül-
hetnek. 
A vezetés módszerei 

tekintetében a Könyvtár Igazgatósága általában az elmúlt 
években kialakitott és bevált módszereket kivánja követni, fokozott 
súlyt helyezve a vezetés és a kollektíva harmonikus együttműködésé-
re, számitva ebben a törekvésében a politikai-társadalmi szervezetek 
ós az egésé munkatársi kollektíva aktiv támogatására. 
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Áll ománygy ar ap i t áp 

Állemánygyarapitási munkánkban egyrészt a mai tudományos 
íredalom gyűjtőkörűnkbe tartozó termékeinek folyamatos beszerzésére, 
másrészt meglévő állományunk és forráskiadványaink kiegészítésére 
törekszünk, különös figyelemmel Könyvtárunk gyűjtőkörének országos 
tudományos szakkönyvtári vonatkozásaira /tudományszervezés, ókori tör' 
ténelem, orientalisztika, klasszika-filológia, nyelvtudomány, világ-
irodalom-történet/, továbbá segédkönyvtári állományunk /enciklopédiák 
lexikonok, szótárak, kézikönyvek/ gyarapítására és kiegészítésére. Ez-
zel párhuzamosan f-olytatjuk a gyűjtőkörünkön kivül eső kiadványok és 
fölös példányok-kiajánlását. 

Régi könyvek beszerzése terén - amennyire ezt a keretek le-
hetővé teszik - igyekszünk állományunkat a külföldi értékesítésre 
szánt könyvanyagból is gyarapítani. 

Kéziratál 1 ományunk gyarapításában elsősorban tudóshag.yaté-
kok, továbbá akadémiai, főleg kritikai kiadásokkal kapcsolatos terv-
munkák támogatására magyar irók kéziratainak beszerzésére törekszünk. 

Mikrof11mtérunk állományának gyárapitási forrása elsősorban 
a külső megrendelésekkel párhuzamosan végzett mikrofkényképezés. Ezen 
felül - amennyire^rendelések várható növekedése mellett lehetséges -
a rendelésektől független állományvédelmi jellegű mikrofilmezésre tö-
rekszünk. Mikrofilm-állományunk gyarapításának további forrásaként 
eszközlünk továbbra is külföldi mikrofilm-vásárlást. 

Feldolgozás• 

A feldolgozó munka feladatait /katalogizálás, rckatalogizá-
lás, katalógusépités és kezelés, katalógusrevizió/ általában az 1961. 
évivel azonos mennyiségi szinten tervezzük. A katalógusrevizióval kap-
csolatos munkák tervezése - a mult évi kisérletek során szerzett ta-
pasztalatok alapján,a munkaerőviszonyoknak megfelelően - a módosított 
1961.évi tervszámokon alapul. 

Az Akadémiai Levéltár iratanyagából iktatásra és mutatózás-
ra kerül 2.5oo t .tolj ugyancsak feldolgozza Kézirattárunk a "Magyar 
Nyelv" szerkesztőségi iratait, a Négyessy-, Koráts Ferenc-, Heller 
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Farkas-hagyatékot, valamint a Márki • Sándor- és a Szinnyei-lcvclozést• 
áttekinthetőbb formában .dolgozza át a Rumy Károly-levelezést. A dok-

• • \ Sw 
tori és kandidátusi disszertációkból mintegy 3oo mü beérkezése várható 
,és kerül feldolgozásra. 

A régi könyvele feldolgozása terén folytatódik a régi magyar 
anyag katalogizálása. A XVI-XVII századi foldolgozatlan anyagról -
hozzáférhetővé tétel céljából és kettős beszerzés elkerülése érdekű-
ben - ideiglenes címfelvétel készül. Átvizsgálásra, kerül a tervévben 
a volt Nemzeti .Kaszinó könyv anyaga,. 

Az -akadémiai könyvtári hálózat központi katalógusának keze-
lését és gondozását ez év elejétől kezdődően a Katalogizálási Csoport 
uj feladatként látja cl. Ugyancsak uj feladatként készíti elő a Ka-
talogizálási és a Szakozó Csoport az i;Uj külföldi könyvek az AKadé-
miai Könyvt 'rb'-.rc. kiadvány évi mintegy 1.5oo címanyagának rövi-
dített cimleirását és rendezését. . 

Olvas ós zolgála t, pr opaga nd.amunka, 

A könyvtárhasználat növelését, mint a munkaterv előző ré-
szében kiemelt' egyik fő feladatot, elsősorban az olva,sói létszám, eme-
lése által, a központi olvasóterem és a folyóiratolvasó fokozottabb 
használatával, valamint a kölcsönzési kötetforgalom emelésével kivár-
juk elérni. Az olvasói forgalom tervszámait ennek megfelelően mintegy 
3o #-kal, a helybe nolvas ás i és kölcsönzési kötetforgalmat mintegy 2o 
kai magasabbra tervezzük az 1361.évinél. 

Kisebb mértékű forgalom—emelkedést tervezünk kttlöngyüjte-
ményeink olvasói és kötetforgalmánál, valamint a könyvtárközi kölcsön-
zés terén. 

Az állomány tervezett, fokozottabb kihasználását elsősorban 
a szinvonalas, körültekintő tájékoztatással, a kutatói'igényeket le-
hetőség szerinti gyorsan ós pontosan kielégítő olvasószolgálati mun-
kával kívánjuk elősegíteni. Ezzel párhuzamosan tervszerű, a Könyvtár 
akadémiai jellegének %és feladatkörének megfelelően kialakítandó könyv-
tárpropagandát végzünk. Ennek eszközei:.a Könyvtár működéséről szóló, 
akadémiai ós más tudományos folyóiratokban mégjelöntetendő cikkek és 
közlemények, könyvtári és akadémiai kiadványokban, valamint külön 
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nyomtatott prospektusban a Könyvtár szolgáltatásait ismertető adat .ok 
közzététele, továbbá a Könyvtár állományába kerülő legjelentékenyebb 
uj külföldi könyvek cimleirását szakcsoportesitásban közlő, lo na-
ponként 800 példányban terjesztendő sokszorosított kiadvány, aspi-
ránsoknak, kandidátusoknak küldött, ezek figyelmét a Könyvtár állo-
mány-ára és szolgáltatásaira irányité körlevelek stb. 

Tájékoztatási és bibliográfiai munka: 
dokumentáció 

A munka elméleti alapjainak elmélyítésén és a kialakitott 
módszerek tudatosabb alkalmazásán belül az 1962. évi tájékoztatási, 
bibliográfiai és dokumentációs tevékenység az alábbi fő területekre 
irányulí 
Tudománysz erve zési dokumentáció 

A "Tájékoztató..."c. kiadvány méretei /megjelenés, terje-
delem/ lényegében változatlanok, ennek megfelelően a referált és 
bibliográfiában közölt tételek, valamint a publikálandó forditások, 
forditá,skivonatok és referátumok s zamat az 1961.évi szinten tervez-
zük. Kétszeresére tervezzük viszont a lefordításra kerülő dokumentu-
mok számát és terjedelmét, figyelemmel a tudományszervezési dokumen-
táció iránti növekedő igényekre, és ez a szerkesztés számára is bő-
vebb válogatási lehetőséget biztosit. A folyóiratfigyelés keretei 
- a jól bevált módszerek alkalma-zása mellett - változatlanok marad-
nak, ugyanugy a belső erőforrásokkal készitett referátumok száma is. 
Tervezzük ezen kivül kisérletképpen /gyors tájékoztató jegyzék vagy 
témák szerinti figyelő-cédulák készítésével/ tudományszervezési fi-
gyelő-szolgálat szervezését. 
A tudományszervezés nemzetközi bibliográfiája 

Kiegészítjük az eddigi gyűjtést; 1962-ben befejezzük a kb. 
4 . 0 0 0 tételnyi cimanyag összegyűjtését, elvégezzük a cimleirás kiegé 
szitásét, valamint az időközben külföldről folyamatosan kölcsönzött 
müvek tartalmi feldolgozását és az egész cimanyag rendezését. 
Ak adó m i kus *-b i b 1 i 0 gr áf i a 

Az akadémikus-bibliográfia folyamatos adatgyűjtésének 1961 
évi módszerét - a bibliográfiai adatok bekérés utján történt gyüjté-



set - bibliográfiák, folyóiratok és hírlapok átnézésével aktivabbá 
tesszük; a múltra vonatkozóan hiányzó adatokat az OSZK katalógusa és 
a Magyar Folyóiratok Repertóriuma alapján ugyancsak összegyűjtjük. 

A Tájékoztatási és Bibliográfiai Osztály munkatervének ke-
retében folytatódik 1962-ben az akadémiai bibliográfia, vagyis az 
Akadémiára /s ezen belül az Akadémiai Könyvtárfa/ vonatkozó irodalom 
adatainak gyűjtése, a magyar történeti bibliográfia feldolgozott és 
részben publikált anyagának, könyvtári katalógusok és más források 
felhasználásával, továbbá akadémiai folyóiratok repertórizálásával. 

A referencc-munka keretében -/az e célra fordított 1961.évi 
munkaidő kb. 25 %~os növelése mellett - látjuk el a tájékoztatási te-
vékenységet, a segédkönyvtár rendszeres gyarapítását és gondozását-, 
valamint az 1962.évi eseménynaptár nemzetközi vonatkozásban válogató 
jelleggel, hazai vonatkozásban teljességre törekvően történő összeál-
lítását.. 

A!lományvédelem 

Könyvtárunk állományának védelme terén az 1961.évi igen a-
lacsony szint többszörösére tervezzük á régi könyvek restaurálását. 
A köttetés terén a fűzés nélküli kötés kiscrletképpeni bevezetésével, 
e módszernek körültekintő válogatással történő alkalmazásával igyek-
szünk könyvkötészetünk kapacitását és évi teljesítményét növelni. 

További erőfeszítéseket teszünk a feldolgozatlan, valamint 
a könyvelosztótól beá-ramló régi könyvanyag fertőtlenítésének vákuum-
rendszerű készülék használatával történő biztosítására. 

Technikai fejlesztés 

Mikrofilm- -és fotólaboratóriumunkat - munkájának gazdaságo-
sabból tétele érdekében - külföldi gyártmányú papirszáritó készülékkel, 
könyvkötészetünket a fűzés nélküli kötéshez szükséges felszereléssel 
és anyaggal látjuk el. A Mikrofilmtár uj eljárásokat kísérletezik ki 
az év folyamán /mikroprint, mikrokiadvány-sorozat/. A folyamatban lé-
vő tárgyalások eredményes befejezése esetén beszerezzük a régi könyv-
anyag fertőtlenítéséhez szükséges vákuum-rendszerű felszerelést, to-
vábbá könyvtári használatra 1 db. Írógépet. 
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Hálózati. munka 

Könyvtárunk hálózati központi funkcióját - az akadémiai 
intézeti köryvtárak hálózati egységének további szervezeti megszi-
lárdítása mellett - elsősorban a módszertani munka elmélyítésével 
kivánjuk b-ytölteni. -Ennek, keretében az év folyamán 2-2 alkalommal 
meglátogatjuk és a helyszínen módszertani segitségben részesítjük 
a hálózat könyvtárait: hálózaton belül, továbbá a műszaki termelési 
könyvtári hálózattal együttműködve szakmai tapasztalatcsere-látoga-
tásokat szervezünk: egyes szakmai kérdésekről /szakrendszerek, ka-
talógus:: endszerek, raktározási problémák/ előadásokat és ankétokat 
rendezünk. Az év folyamán 2 alkalommal - az 19öl-es év tapasztada-
tairó"1 y illetőleg az 1962.évi munkával kapcsolatos legfontosabb idő 
szerű kérdésekről - hálózati értekezletet tartunk. 

A Könyvtárunk által a hálózati könyvtárak irányában elvég 
zendő folyamatos munkák, mint pl. a könyv- és folyóiratbeszerzésre 
szolgáló devizakeret biztosítása, elosztása és felhasználásának 
nyilvántartása, az intézetek tőkés országokból történő rendelései-
nek egyeztetése és adminisztrációja, a Könyvtárba áramló dupluma-
nyag felajánlása és igénylés alapján történő szétosztása, a kiad-
ványcsere központi egyeztetése, Szerzeményezesi Osstályunk, illető-
leg a Nemzetközi Cserekapcsolatok Csoportja munkatervében szerepel-
nek, mint e részlegek jelentékeny feladatai. 

A hálózati könyvtárak egységes rendszerben első izben ké-
szítendő 1962,évi munkatervében - az intézetenként mutatkozó speci-
ális feladatok mellett - az ez évben esedékes állományrevízió9 to-
vábbá az állománygyarapitási munka tervszerűbbé, devizagazdálkodási 
és gyűjtőköri szempontból egybehangoltabbá tétele, végül a katalógu 
sok minőségének folyamatos javítása és az intézeti könyvtári szak-
katalógusok alapjainak lerakása szerepel fő feladatként. 



•M 

- 9 -

III. TUBOMÉNXOS OTKAJÉS ^PUBLIKÁCIÓK, 
beszámolójának 

A Könyvtár 1961.évi.Y mellékleteként összeállított 1961-1963. 
évi tudományos tematikai terv az elmúlt év. folyamán szerzett tapasz-
talatok, továbbá az érdekelt akadémiai szervekkel és intézményekkel 
folytatott tárgyalások alapján bizonyos módosításokon ment keresz-
tül, Ezt tükrözi 1962.évi tudományos munka és kiadvány-tervünk. 

A*/ Ki adványterv \ 

1•/ A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményei 
sorozatunk keretében megjelenik: 

JjpP F - B ü k y Béla: Publikációk témaelemzési módszere, 2 iv. 

U M 

! M U 

P — Mj, BUky Béla: Székely Bertalan hagyatéka, 2 iv. 
O — * Moravek Endre: Tudományos testületek sziglájának 

gyűjteménye /Nemzetközi sziglagyüjtemény II./ 
lo iv. /Soksz./ 

J VV á Csapodi Csaba: Mikor szűnt meg Mátyás király könyv-
festő műhelye? 1 iv. /Klny./ 

X Fráter Jánosné: "A nemzeti részvét emelte..." /Klny./ 
- Tőkés László: Az Akadémiai Könyvtár mikrogyüjteménye 

és fotolaboratóriuma. 1 iv. /Klny./ 
- ̂  Kásonyi László: A magyar keletkutatás orosz kapcso-

y 
í\ 

r latai 1917-ig, 2 iv. 
fk'A, kJ?lMéreiné .Juhász Margit - Pétervá: 
/KV'/NZ J Mária: Mikszáth Kálmán és 

£ 60 

Pétervári László - Gazdik 
1 Mária: Mikszáth Kálmán és az Akadémia, 7 iv. 

2./ 1962-ben megindítjuk a Magyar Tudományos Akadémia.Könyv-

tára Mikroi-ki.adványai. c. soroz at ot. E sorozat első számaként jelenik 
Ö A @e'ryOv - W/cav ; ih£-6'07/' Ks . .. fa/f. 

Gergely Pál és Molnár Zoltán: Az "Akadémiai Értesi 

repertóriuma, 15 iv, mikrokönyv formában, kb. 

, 11 db. mikrokártyán. 

% P ' 3./ Ferenczy Endre: Bevezetés az ékirásos jogtörténet 

bibliográfiájába, lo iv. Megjelentetése vagy a Közlemények-sorozat 

keretében /III.A.1./, vagy egy uj sorozat keretében: "Bevezetés az 

ókori jogtörténet forrásaiba" c. uj sorozatba. A munka megjelentető-

meg *-> . 
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séró'l még folynak tárgyalások a Közgazdasági és Jogi Kiadóval. 
Az 1952-ben történő megjelentetés keretéről és formájáról döntés 
az Elnökségi Könyvtári Bizottság állásfoglalásától függően, 

^/i./ Az Akadémiai Kiadónál jelenik meg 
0 ^J.' — "A kandidátusi és doktori értekezések katalógusa", 

15 szerzői iv /soksz./. Szerk.Csapodi Csaba 
és Gergely Pál. 

Továbbá a Kiadónál jelenik meg a Könyvtár szellemi kiadásában 
gely Pál: Az akadémiai kiadás 12o évének törtene-

. te és bibliográfiája /183o-195o/, 32o gépirt 
oldal. r 

5./ Kismonográfia sorozat pTanulmányok a tudományos mun-
Y ' ka tervezése és a kutatás-szervezés köréből". A sorozat évi lo-12 

iv terjedelemben jelenik meg az Akadémiai Kiadónál. Első számaként 
egy összefoglalás a szovjet kutatás tervpzés és szervezés ujabb 

-'r fejleményeiről, második számként pedig Balázs Tibor: A tudományos 
kutatástól á sorozatgyártásig, az izzólámpa megvalósítása nyomán 
/183o-194O/, 6 szerzői ivben. 

6./ Más akadémiai intézményekkel illetve szervekkel 
együttműködésben megjelenő kiadványok, melyeknek kiadását társin-
t ezmenyek, 

illetve szervek biztosítják, illetve melyek elkészítése 
egyéni szerződéses alapon indult meg, majd a munkát bevontuk az 
intézményesített könyvtári tudományos munka körébe: 

Sáfrán Györgyi: Teleki Blanka és köre, 3o szerzői iv. 
fy Szépirodalmi Kiadó. 

1 -hí ** Gorgoly Pál: Arany János akadémiai hivatala, 45 szer-
zői iv, Akadémiai Kiadó, az Arany kritikai 
•kiadás köretében. 

Rózsa György: A társadalomtudományi kutatás és tájé-, 

koztatás, 12 szerzői iv, Akadémiai Kiadó, MTA 
Kö zgazdaságtűdományi Int éze t e. 

^Csapodi Csaba:- -A -Corvina Könyvtár állománya, 15 szer-
zői iv. A KEB foglalkozott a kiadás lehetőségeivel, ugy döntött, 
hogy a megjelentetést össze kell hangolni ogyéb Corvina kiadványok-
kal és felvetődött az esetleges idegen-nyelvű kiadás. 

A C; 
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8./ Tájékoztató a tudományos kutatás tervezésének, igaz-
gatásának .és szervezésének nemzetközi irodalmáról c. időszaki kiad-
vány, évi 6 számban folytatódik. 

9./ A kurrens külföldi periodika-jegyzék 1962-ben megjele-
nő supplementurna, mintegy looo tételt tartalmaz. /Soksz./ 

> Bolya.matos tudományos munkák 
f/A' . — — — 

— 1./ A régi akadémiai levéltár irodalomtörténeti vonatkozá-
sú anyaga. A munkát vezeti Gergely Pál, munkatársa F.Csanak Dóra. 
Megjelenik az Irodalomtörténeti Intézet "Fontes" sorozatában 4 kötet-
ben, az első kötet sajtó alá rendezése ez évben történik meg. 

— 2./ ffáfrán Györgyi? Arany János levelezése, az Arany kri-
tikám kiadás keretében 4 kötetben. Az összeállító 6 havi fizetés-
nélküli szabadságot kapott az' MTA I.Osztálya terhére a munka elvég-
zésének meggyorsítására. 

— 3./ Csapodi Csaba: Zrinyi Miklós levelezése. Megjelenik 
a kritikai kiadás keretében. 

— 4./ U r ay n é Kő halmi Kat a1in: A sztyeppéi népek régi fegy-
verzete c. monográfia szerepel a,z Orientalisztikai Bizottság 5 éves 
tervében. A munka megjelentetése a Bizottság állásfoglalásától füg-
gően. 

— 5./ Tőkés László /társszerző Babiczk.y Béla OSZK/: Mikro-
film és mikro-könyvtár, lo-12 szerzői iv. A munka, megjelentetésével 
az Országos Könyvtárügyi Tanács foglalkozik. 

6*/ Magyar könyvtártudományi bibliográfia 1945-ig« A gyűj-
tés Csapodi Csaba irhyitásával folyik. A munka folytatását meg kell 
vitatni az MTA I.Osztályának Könyvtörténeti Bizottságával. 

— 7./ Moravek Endre: Orosz könyvészeti szatszótár. 1955 óta 
folyó gyűjtés. 

— 8./ Moravek Endre: Latinbetüs könyvészeti rövidítések 
szótára, 1955 óta folyó gyűjtés. 

~ 9./ Moravek Endre: Nemzetközi sziglagyüjtemények: 
a./ Állami és államközi intézmények. Pártok. Hírügynökségek. 

/ir/ • . . / w m 
b./ Nevelésügyi intézmények. Ifjúsági szervezetek. /III./ 
c./ Társadalmi és gazdasági testületek. Érdekvédelmi szervezetek 

/IV./ 
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" . V 
— lov/- György Józs.ef: Elischer-féle Goethe-gyűjtemény rövid 

leirása /Közlemények-sorozat r. szere 1963-ra./ 
1 1 •/ György József: Elischer-féle .Goethe-gyűjtemény kata-

lógusa. NDK-val- együttműködve. 
12./ Somáin Holland-levelek publikálása /Közlemények-soro-

zat részére 1963-ra, Sáfrán Györgyi és külső társszerző/. 
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IV. A KÖNYVTÁR 1962 ÉVI TERVSZÁMAI 

Pénzügyi, gazdálkodási terv 
1961 évi tényszám 

Ft 
Személyi kiadások 

állománybeli dolgozók bére /ol/ 2,o49.112 
állományon kivüli » " •/o2/k 195.587 
egyéb személyi kiadások /o3,o4/ -32.180 

- összesen 2,326.879 

Működési kiadások 
Allománygyarapitás • 
könyvre közp.áll. 495.565 486.7oo 

orientál. 42.924 45-3oo 
regi es 
ritka k. 2 o . 8 0 8 3o.000 

x 
folyóiratelőfizetésre 
kéziratr.a. . 
külföldi mikrofilmre 

Csere 
cserekiacíványok-

559.297 
318.737x 
52.15o 
25.000 

ra: 

egyezm.cserére 
egyéni és refe-

8 6 0 . 0 0 0 
228.000 

8 6 0 . 0 0 0 
228.000 

1962 évi tervsz. 
Pt 

2,135.ooo 
1 4 o . 0 0 0 

3 6 . 0 0 0 

2 , 3 6 I . 0 0 0 

562.ooox 

3oo.ooox 
3 0 . 0 0 0 

2o.ooo 

rá'ló cimekre 8 0 . 0 0 0 
tartalékra 779.297 

8 0 . 
6 0 0 . 

000 
000 

é 

• 1,947.297 . ... 1 ,768.000 
Egyéb működési kiadásokra 277.664 42o.000 

összesen /o5/ 3,180.145 Jk ,loo.ooo 
Szolgáltatások összesen / 0 6 / 321.o65 312.ooo 
Felujitás összesen'/08/ 76.256 3 0 . 0 0 0 

Beruházás összesen /o9/ 157.00 0 •M 
összes költségvetési kiadás 6,o6l.345 r~ P ,8o3.ooo 

devizaigényes beszerzés 
könyv közp.állomány 

orientalisztikái állomány 
folyóirat 

dft 
157.545 
13.653 
12o.ooo 

m. 
155.500 
13.500 
120.000 
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" " 1961-Révi" tényszám 1962.évá tervsz. 

Ft Ft 

Bevételek • " 98.4o4 60 .000 

Állománygyarapítási terv 

A Könyvtár állománya 
könyv /kötet/ 624.569 637.o89 
periodika " ' 123.750 . 13o.25o 
kézirat /egység/ . 2o6.4o3 2o8.4o3 
mikrofilm, ,/mü/ 4.o98 _.,t _ 4.798 : 

958.820 ' 98o.54o 
A könyvállomány gyarapodásának megoszlása 

a gyarapítás módja szerint 
vétel 2.917 2.5oo 
ajándék 2.132 1.82o 
csere 5 . 9 2 8 5 . 6 0 0 
kötelespéldány 2.291 " 2.3oo 
akadémiai kiadvány ; 3ol 3.QQ. _ 

összesen 13.569 il2-.52o 
származás szerint 

Magyarországról 3.33o 3-3oo 
Szovjetunióból . 2.o45 2.1oo 
népi dem.országokból 1.383 1.5oo 
tőkés országokból 6.81.1 5.62o ^ 

összesen 13.569 12.52o 
A periodika-állomány gyarapodásának megoszlása 

a gyarapitás módja szerint . 1 
vétel 1.o36 " 9oo 
ajándék 317 3oo 
cs.ere 5.o45 5 . 0 0 0 

• -köt-elespéldány . - 371 3.P.Q 
összesen ' 6.769 6.5oo 

származás . ss érint ., • • .. ;' 
•-•"•••-Magyarországról -- "* -751" 72o 

. Sg-ovjetunióból 1.133 •- l.loo 
' népi dem.országokból ' 987 - 95o 
tőkés országokból . • " 3.698 , 3.73o 

összesen . • 6.769 :ri 6.5oo * 
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1961.évi tényszám 1962.évi tervsz. 
A kéz ír atállomár.y gyarapodásának megoszlása 

a gyarapítás módja szerint 
vétel 
ajándék 1.725 

518 
ösr ;esen 2. 243 

A mikrofilmé]1jaány gyarapodásának megoszlása 
a gyarapitis módja szerint 

vétel f 1 3 1 
ajándék 7 
csere 1 3 
saját r.ló'állitás 4 6 9 

összesen 62o 

T 
1.5oo 
5oo 

2 . 0 0 0 

14o 
lo 
2o 

52 o 
7oo 

Nemzetközi cserekapcsolatok tervp. 

Kapcsolatok 
ország 
inté smény 

98 
2.o55 

Csere forgalom 1 J 

Kiküldés Szovjetunióba kdnyv /köt./ 9oo 
periodika /évf/ 

1.3o5 
népi dem.o.-ba könyv /k./ 4.622 

periodika /évf/ 
2.164 

tőkés orsz.-ba könyv /k./ 2.315 
periodika /évf./ 

4.124 
• összesen könyv /k./ 7*837 

periodika /é./ 7.593 
Átvétel 'Szovjetunióból könyv /k./ 3.337 

periodika /é./ 1.232 
iiépi dem.o.-ból könyv /k./ 2.188 

periodika /é./ 1.333 
tőkés orsz.-ból könyv /k./ 3.173 

periddika /é./ 2.426 
összesen könyv /k./ 8.698 

periodika /év/ 4.991 

/ 
9oo 

1.3oo 
4 . 0 0 0 

2.3oo 
2.3oo 

4 . I 0 0 

7.2oo 
7.6oo 
3.3oo 
1.2oo 
2, 2oo 
1.3oo 
3 . 0 0 0 
2.4oo 
8.5oo 
4.9oo 



- 16 -

1961.évi tényszám 1962.évi tervsz 

A feldolgozó munlca terve 
• > V . 

• v.. 
t 

Cimleirás - \ -V 
uj gyarapodás 
rekatalogizálás 

11.2oo 
5.3oo 

11.2oo 
5. 3oo 

összesen 16.5oo 16.5oo 
Osztályozás 

uj gyarapodás 
rekatalogizálás • • 

11.lo5 
5.253 

11.2oo 
5.3oo 

összesen 16.253 16.5oo 
,Katalógusszerkesztés,cédulakészités 2o8.849 2oo. ooo t 

Cédulák beküldése az országos 
központi katalógusba 16.358 16 .ftoo 

J\z olvasóforgalom terve 

beiratkozott olvasók /akadémi-
kusok nélkül/ 625 O /r f 0 9oo f 0 

a Könyvtár olvasóinak megoszlása 
akadémikus, tud.kutató 
egyéb _ 

9.257 
847 

alkalom Tt, 
12 .ooo 
1. ooo 

cillc • í" 
összesen lo.lo4 tt 13. ooo tt 

Helyben olvasás 
a könyvolvasóteremben 
a folyóiratolvasóban 
a különgyüjteményi olvasókban 

lo. lo4 
4.399 
5.574 

alkalom tt 
fi 

13 .ooo 
5 .ooo 
5. 6oo 

alk. tt 
tt 

f összesen 2o.o77 rn 23.6oo t; 
olvasott egységek 
a könyvolvasóteremben 
a folyóiratolvasóban 
a különgyüjteményi olvasókban 

43.294 
44.155 
57.323 

- 60.000 
5o .000 
58.000 

összesen 144.772 168.000 
Kölcsönzés 

alkalmak 
kölcsönzések száma ' 7.18o lo. 000 
kölcsönzött egységek, 
könyv 
egyéb dokumentumok 

8.846 
9.697 

12 .300 
9 .7oo 

összesen 18.543 22.ooo 

N 
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•1961.évi tényszám 1962.évi tervsz, 
Helyben_o?yasás és kölcsönzés együtt 

alkalm;á: ' .... • 
helybe olvasás és kölcsönzés 27. 25.7 33.6oo .. 
helyben olvasott és kölcsönzött 
egységek 
kön// 52.14o 72.3oo~ 
folyóirat \ 44.155 5o.ooo 
egyjb dokumentum 67.0 20, > 67.7oo 

összesen 163.315 | 19o.ooo 
Könyvtárközi kölcsönzés 

a Könyvtár kér 
belföldről 77 loo 
külföldről 326 . }2o 

összesen ' 4o3 4go 
a Könyvtár küld 
belföldre 244 25o 

' külföldre , _39 40, 
összesen » 283 29o 

» " - ' 

Bibliográfiai^ dokumentációs, ref ei-ence-terv 

y.j beszerzési .jegyzék 
"Uj könyvek az Akadémiai Könyvtárban11 megjelenés 

közreadandó-adatok száma 
a számok összterjedelme 
számonkénti példányszám 

Szakbib 1 iográfiai tevékenys,ég 
A tudományszervezés nemzetközi.irodalmának 
retrospektiv bibliográfiája 

közreadandó adatok száma . 
Cikkrepertórium /"Akadémiai Értesítő", 
"Magyar Tudomány"/ 

közreadandó adatok száma 
terjedelem 

Referáló folyóirat /"Tájékoztató"/ 
referált dokumentumok száma 
közreadandó adatok száma 
terjedelem 
számonkénti példányszám 

Reference szolgálat 
megválaszolt kérdések száma 111 

25 alkalom 
1.5oo cim 

loo lap 
8oo db 

4 . 0 0 0 cim 

6 . 0 0 0 tétel 
16 iv 

37o 
1.3oo 

4oo lap 
5oo db 

12b 
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Köttetési, restaurálási terv 
••4541..évi tényszám 1962.évi tervsz. 

Köttet és házi kötészetben ... ' , \ 
könyv, periodika-egyéb tfök. 2.896 - .'. [ 2«9og 
javítás, dobozok,stb 

Restaurálás 
17o ' doo 
28 15o 
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