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AZ 1962_ÉVI MUNKA ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE 

A munkaterv tel.jesitése általában 

1962 évi munkánk értékelésénél az évi munkaterv célki-
tűzéseit és tervszámait véve alapul, megállapíthatjuk, hogy 
tervünket globálisan teljesítettük. A munka menete, tartal-
ma és irányai tekintetében tevékenységünk nagyrészben a mun-
katervben kitűzött feladatokra irányult; váratlanul évközben 
felmerült, munkaterven kivüli feladatok az előző évinél ki-
sebb mértékben adódtak. A tervezés konkrétabb, kiterjedtebb 
és reálisabb volt, a munka - bár nem zökkenésmentesen - a 
múlt évinél tervszerűbben folyt, a munkaszervezet keretei to-
vább szilárdultak. 

Az előfordult zökkenőket váratlan munkaerő-kiesések , 
elsősorban a sajnálatosan nagyszámú megbetegedések és rend-
kívüli szabadságolások okozták, amely kiesések csak részben 
voltak helyettesitésS"kkel pótolhatók. Ilyen okból vált szük-
ségessé két osztályunkon a munkaterv évközbeni módosítása. 
Ennél"is súlyosabban érintették mind a tartalmi munka, mind 
a pénzügyi gazdálkodás folyamatosságát a Könyvtár kiadványa-
ival kapcsolatosan év közben felmerült személyi, költségvetés-
technikai és eloállitási problémák, majd ezek rendezésének 
sajnálatos elhúzódása. Éz a körülmény súlyos fennakadást o-
kozott tudományos publikációs, és ezzel összefüggő pénzügyi 
gazdálkodási tervünk teljesitésében, s évi kiadvány-tervünket 
csak nagy nehézségek árán tudtuk a beszámolóban adott részle-
tezés szerint teljesíteni. . " 

• • • . t ' • ; 

A munkaterv fő feladatainak teljesítése 

Munkatervünk emiitett globális teljesítése egyrészt 
a munkaterv szerint kiemelt és főfeladatok teljesítésének, 
másrészt a teendők nagy részét tartalmazó egyéb munkatervi 
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feladatok elvégzésének mértékén mutatkozik. Az összesen 9 ki-
emelt és főfeladat közül 1 feladatnál /a könyvtárhasználat bő-
vitése/ túlteljesítést értünk el; 5 feladatot, melyek egyikén 
módositás történt /régi és ritka könyvek feldolgozása, fotó-
és kötészeti szolgáltatások kiszélesítésére vonatkozó kísér-
letek, egyes feldolgozatlan állományrészek rendezése, tudo-
mányszervezési dokumentáció továbbfejlesztése, új raktári fé-
rőhelyek biztosítása/, terv szerint, teljesítettünk. Lemaradás 
mutatkozik munkaerő-kiesés miatt 2 feladatnál /katalógusháló-
zat reviziója és hálózati módszertani munka/, mig 1 fő fela -
datnak /a beérkező csereanyag állományba vételének folyamatos-
sága/ feltétéleit csak a következő tervévtől kezdődően tudtuk 
biztosítani. 

A munkaterv nem kiemelt és fő feladatainak a beszá-
moló következő fejezetében részletezett adatai szerint az ál-
1 omán.ygyarapitási tervet - az egyes kiadvány-fajtákat együt -
tesen tekintve - túlteljesítettük, a teljesítési többlet a 
kézirat-és mikrofilmállománynál mutatkozik. A feldolgozó mun-
ka részben csökkentett tervszámai közül a régi és ritka kötjy-
vek feldolgozása a terv teljesítését, a kézirat- és mikrofilm-
feldolgozás a tervek túlteljesítését mutatja, a könyv-, RMK-, 
folyóirat-feldolgozásban, valamint a katalóguscédulák készíté-
sében viszont a teljesítmény a tervszámok alatt maradt. Telje-
sítettük a köttetés és restaurálás, továbbá a kiadványok, a 
pénzügyi gazdálkodás és a devizakeret-felhassnálás, valamint 
a nemzetközi cserekapcsolatok kereteinek tervét, mig a csere-
forgalom adatai a tervezetthez képest némi lemaradást mutatnak. 

A tervév fontosabb eseményei 

Akadémiai vezető szervek az év folyamán több alkalom-
mal foglalkoztak Könyvtárunk tevékenységével. A MTA Elnöksége 
jóváhagyta az Elnökségi Könyvtári Bizottság szabályzatát; az 
Elnökségi Könyvtári Bizottság és a Könyv- és Folyóiratkiadó 
Bizottság javaslatára a tudomány- és kutatástervezési kismo -
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nogrófia-sorozat indítását; jóváhagyóan tudomásul vette a 
Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság határozata alapján készí-
tett előterjesztést a tudományszervezéssel és tervezéssel kap-
csolatos tevékenységről; jóváhagyta a Könyv- és Folyóiratkia-
dó Bizottság és az Elnökségi Könyvtári Bizottság által előte:r-
jesztett-, nemzetközi cseretevékenységünkre vonatkozó elemző 
kimutatásunkat; Könyvtárunk feladatává tette a Szovjetunióban 
folyt nagy tudományos tanácskozósok anyagáról szóló folyama -
tos tájékoztatást. Könyvtárunk jövőbeni működése szempóntjá -
ból nagy jelentőségű a MTA Elnökségének az a határozata, a -
mely jóváhagyta új könyvtárépületünknek az Akadémia intézet-
fejlesztési terve keretében történő felépítését. 

Az Elnökségi Könyvtári Bizottság megtárgyalta és jó-
váhagyta múlt évi beszámoló jelentésünket és 1962 évi munka-
térvünket; esetenkint állást foglalt az akadémiai szervek elé 
terjesztett ügyekben. 

Könyvtárunkban az év folyamán két alkalommal volt 
vizsgálat, 1 pénzügyi, 1 pedig rendszeres revíziós vizsgálat ' 
jellegű. Egyes a revíziós vizsgálat által megállapított, jó-
részt ügyviteli jellegű hiányosságok megszüntetésére az Igaz-
gatóság intézkedéseket tett, a kiadványokra, valamint egyes 
besorolásokra vonatkozóan felmerült kifogásolások tisztázása 
folyamatban van. 

Előírásszerűen, az illetékes politikai- társadalmi 
szervekkel egyetértésben végrehajtottuk a vezető állású és 
fontosabb munkakört betöltő munkatársak minősítését, valamint 
a könyvtári dolgozók új besorolásáról és bérezéséről szóló u-
tasitástj mely utóbbi az alapbérek és javadalmazások-valameny-
nyi dolgozónkat érintő emelése mellett, 11 munkatársunk vezető, 
további 12 munkatársunk mágasabb kulcszámú állásra történt elő-
léptetésével járt együtt. 
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Következtetések 

Folyamatos munkálatokra és új feladatok ellátására 
vonatkozó célkitűzéseket és ezekkel kapcsolatos tervszámo-
kat tartalmazó munkatervünk globális és részleteiben is szá-
mottevő' teljesitése azt mutatja, hogy Könyvtárunk apparátusa, 
a tudományos kutatás fejlődésével és az igények ezzel párhu-
zamos növekedésével lépést tartva, képes feladatkörének szín-
vonalas, eredményes ellátására. Ezzel egyidejűleg meg kell 
állapitanunk, hogy a bővülő, sokszor kísérletező munkát igény-
lő feladatok, a fokozódó igények, és nem utolsó sorban a te-
vékenységünkben itt-ott mutatkozó zökkenők megszüntetése a 
munka megszervezésében .jobb, célszerűbb, hatékonyabb és raci-
onálisabb megoldásokat tesz szükségessé. Ezt jelenlegi munka-
szervezetünk kereteiben, a feladatok elvégzésének gazdaságo-
sabb megszervezésével, a munkaerőkapacitás célszerűbb felhasz-
nálásával, korszerű munkamódszerek és el járások, alkalmaz ásá -
val kivánjuk a Könyvtár munkatársainak és a politikai- társa-
dalmi szerveknek aktiv, kezdeményező közreműködésére támasz-
kodva megoldani. 

Az emiitett zökkenők és akadályok jelentékeny része , 
jó és hasznos elgondolások megvalósításának elhúzódása - pl. 
megfelelő segédkönyvtári szervezet kialakitása ; a tudomá -
nyos kutatás szómára fontos kiadványok fokozottabb, szemlél-
tető feltárása; a naponkint jelentkező raktározási nehézségek 
megoldása; a feldolgozási futószalag folyamatossá tétele; fo-
tótechnikai, köttetési, restaurálási és sokszorosítási kapa-
citás kihasználása; állományvédelmi és ellenőrzési teendők el-
látása - Könyvtárunk kedvezőtlen helyiségviszonyaira vezet-
hető vissza. E gátló körülmények elhárítására, elgondolásaink 
lehetőség szerinti megvalósítására, amennyire az lehetséges, 
természetesen jelenlegi nyomasztó helyiségviszonyaink mellett 
is törekednünk kell, teljes és végleges megoldást azonban 
csak helyiségproblémáink gyökeres megoldásától várhatunk. 

/ 

Éppen ezért nagy jelentőségű a MTA Elnökségének új A-
kadémiai könyvtárépület létesítéséről szóló, az előbbiekben 
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már emiitett állásfoglalása. A könyvtárépület tervezési mun-
káinak előkészületéi már 1963-ban megkezdődnek s ezzel kap -
csolatosan sürgős és fontos feladatunk az. hogy minél előbb 
a Könyvtár feladatkörének, távlati fejlődésének és munkánk 
minden szempontból korszerű és célszerű elvégzésének megfele-
lő szakmai tervezetet tudjunk az épület tervezését végző szer-
vek rendelkezésére bocsátani. E célból egyrészt belső, könyv-
tári szervezet létesitése, másrészt Könyvtáron kivüli /akadé-
miai és könyvtárügyi/ szakemberek közreműködésének biztositá-
sa, és mindenek előtt az szükséges, hogy Könyvtárunk minden 
munkatársa saját ügyének érezze, és akadémiai és össz-könyvtá-
ri szempontok figyelembevételével elgondolásokra, megoldási 
módokra vonatkozó javaslataival tevékenyen támogassa a könyv-
tárépités mindnyájunk számára nagy, de szivesen vállalt teen-
dőket jelentő feladatát. 
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A_KÖNYVTÁR_1962^ÉVI_MUNKÁJA 

Vezetés, igazgatás, munkaszervezet 

A Könyvtár légköre az év folyamán számottevően javult. 
A közös cél elérésének szempontjai mind az igazgatás és az 
osztályok vezetése, mind pedig az osztályok egymás közötti vi-
szonylatában a korábbinál jobban érvényesültek. Korszerű és 
célszerű munkamódszerek kialakitására irányuló elgondolások-
kal szemben általában megértés és aktiv támogatás készsége mu-
tatkozott . 

Az igazgatás, továbbá az oeztályvezetés és a politi-
kai- társadalmi szervek harmonikus együttműködését tükrözte, 
hogy a dolgozók mindegyikét, vagy nagy részét érintő kérdések 
/besorolás, bérezés, jutalmazás, minosités/ döntés előtti 
megbeszélése megfelelő légkörű vitában, csaknem minden eseti-
ben a részvevők és az érintett munkatársak egyetértése mel -
lett történt meg. Egyéb, értekezleten kivül hozott fontosabb 
általános, szakmai vagy személyi vonatkozású döntés előtt az 
Igazgatóság a szokott módon kikérte és figyelembe vette a 
párt- és tömegszervezeti, valamint az érdekelt szakmai veze-
tők állásfoglalását és javaslatait. 

A vezetés szervezete és módszere az előző évben ki-
alakult gyakorlattal azonos volt. Az osztályvezetői értekez -
letek megtartása nem történt eléggé folyamatosan, egyrészt, 
mert különböző események és problémák egyes kérdésekkel kap-
csolatos rendkivüli megbeszéléseket tettek szükségessé, más-
részt, mert az év második felében lefolyt revizori vizsgálat 
és az annak során felmerült problémákkal való foglalkozás 
hosszú időre nagy mértékben lekötötte az igazgatás idejét és 
munkáját. Hasonlóan szervezeti okokból nem sikerült 1962-ben 
rendszeresítenünk az egy-egy elvi szakmai kérdés megvitatá -
sát szolgáló megbeszéléseket, ilyenekre csak néhány alkalom-
mal /a VIII. Pártkongresszus irányelveivel összefüggő munka-
racionalizálási elgondolásokkal, valamint Horváth Mária osz-
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tályvezető helyettesnek a könyvtári futószalag szervezetének 
módositására irányuló javaslatával kapcsolatosan/ kerülhetett 
sor* Az ilyen jellegű értekezletek tapasztalatai s hasonló be-
ható megvitatást igénylő egyes időszerűvé vált, részben elvi 
kérdések szükségessé teszik, hogy a jövő tervévben ezzel a 
módszerrel is elősegítsük a vezetés tartalmasabbáj hatéko -
nyabbá tételét. 

Az előző évinél valamivel rendszeresebb, de néha nem 
eléggé a tartalmi vonatkozásokra irányulok voltak az osztály-
és csoportértekezletek, néhol a folyamatosság hiányzott, más 
esetekben a megbeszélések csak a megelőző osztályvezetői ér-
tekezletek témáinak és a határozatoknak ismertetésére szorít-
koztak. Néhány olyan osztály- /csoport-/ értekezlet tapaszta-
latai, amelyeket az időszerű szakmai problémák beható megvi-
tatásával tartottak, s amelyek egyik-másika jó elgondolásokat 
javaslatokat hozott felszínre, azt mutatják, hogy a jól elő-
készített és lefolytatott, nem formális jellegű - indokolt 
esetben más osztályok munkatársainak bevonásával vagy két osz 
tály közös rendezésében tartható - értekezleteket nem az ér-
demi munka idejének lerövidítéseként, hanem a munkamódszerek 
megjavításának, a Könyvtáron belüli együttműködésnek haszno-
sítható eszközeként kell tekintenünk. 

1962 novemberében tartottuk meg az Igazgatóság és a 
Szakszervezeti Bizottság rendezésében az évi közös munkaérte-
kezletet, amelynek napirendjén az évi munka átfogó értékelése 
és a következő tervidőszak fő teendőihek megbeszélése szere -
pelt. A munkaértekezlet általában hasznos volt, az értékelés 
és a feladatok kijelölése tekintetében a munkatársak egyetér-
tését tükrözte, bár egyes nem lényeges, vagy részletkérdések 
nagyobb, elvi problémákkal szembeni előtérbe kerülése nem elő-
nyösen érintette az értekezlet színvonalát és hatékonyságát. 

Könyvtárunk munkaszervezete az előző évivel azonos ke-
retben működött, s ezen a közeli jövőben nem tervezünk változ-
tatást. Rendezést és végleges megoldást igényel viszont a 
könyvtári kiadványok szervezési és adminisztratív ügyeinek, a 
könyvelési és nyilvántartási ügyek egy részének, a könyvtár -
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propaganda /bemutatások, látogatók vezetése/ egyes feladatai-
nak ellátása, továbbá, mint e téren legfontosabb teendő , a 
könyvtárépités problémáival foglalkozó, egyrészt operativ , 
másrészt köreműködő szakértői apparátus kialakitása. 

Munkaviszonyok, létszám, személyi változások, bérezés 

Munkahelyviszonyaink nagyjából a mult év végi álla-
pottal azonosak. Egyes dolgozói helyiségek rendbehozatala,ki-
festése, a berendezés és felszerelés részbeni felújitása va-
lamelyest enyhitette ugyan a kedvezőtlen munkakörülményeket, 
viszont súlyosbodott a helyzet azáltal, hogy a munka a nagyobb 
forgalom és a beérkező anyag növekedése következtében - kü-
lönösen a sajnálatosan korszerűtlen raktár- és munkahely cél-
jára szolgáló helyiségekben - nem folyhatott zavartalanul. 

A Könyvtár több osztályán /Feldolgozó Osztály, Kézi-
rattár és Régi Könyvek Gyűjteménye, Keleti Osztály, Nemzetkö-
zi Cserekapcsolatok Csoportja/ örvendetesen sor került reno-
válási, festési és felújítási munkálatokra. Természetesen é-
gyütt jártak ezzel, hogy a szolgáltatásban és a munka meneté-
ben kisebb-nagyobb fennakadások voltak. Elismerést érdemel , 
hogy az emiitett osztályok dolgozói munkahelyük rendbehozata-
lát saját ügyüknek tekintették, és a rendezési, helyreállítá-
si, takaritási munkában önként részt vállaltak. 

Raktári férőhely-problémáink, bár a pótraktárainkban 
év közben nyert kb. 35.000 kötet elhelyezésére szolgáló, igen 
sok munka és fáradozás árán biztositott 886 méternyi polcozat 
számottevő, csak viszonylagosan enyhültek. Az új férőhelyek 
ugyanis nagyjából csak az évi állománygyarapodás elhelyezése 
céljára elegendők. Férőhely-gondjaink komolyabb enyhülését 
várjuk a várbeli pótraktárunk bővitése céljára kilátásba he-
lyezett újabb helyiség elkészülésétől; e helyiség helyreállí-
tása folyamatban van, á munka befejezése 1963 második negyedé-
re várható. 

Dolgozóink létszáma 1962-ben az eredetileg engedélye- : 
zett 85-ről 86-ra emelkedett. A 86 álláshelyen 83 véglegesen, 
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3 helyettesként kinevezett munkatársat, ezen kivül összesen 
22 hónapon át 15 munkatársat időszaki, 15 dolgozót részfoglal-
kozásúként, 2 dolgozót célhitel terhére foglalkoztattunk. 

Az 1962-ben történt személyi változások; 
Újonnan alkalmaztuk státuszhellyel történt áthelyezés-

sel Markovits Pálnét; végleges kinevezést kapott Dobó István, 
Ecsedy Ildikó, Kocsis Árpádné, Szeidovitz Éva, Szűcs Istvánná; 
helyettesként határozott időre alkalmaztuk Harangi Lászlónét, 
Kováts Zsuzsát, Taraba Máriát; időszaki főfoglalkozásúként 
Friss Ágnest, Papp Rozáliát, Róbert Györgynét és Szabó Évát ; 
részfoglalkozásban dolgozott Kováts Zsuzsa, Lakos Katalin, 
Nagy Imréné. Az év utolsó negyedében tért vissza és kapcsoló-
dott be újra a Könyvtár munkájába hosszabb fizetés nélküli 
szabadság, illetőleg tényleges katonai szolgálat után Fekete 
Györgyné és Pellérdy Gábor. Varga Sándorné ideiglenes kihelye-
zés alapján dolgozott Könyvtárunkban az év utolsó hónapjaiban. 

Nyugállományba vonult hosszú és érdemekben gazdag mun-
kásság után Moravek Endre, valamint Nagy Imréné; rokkantsági 

"nyugállományba helyezését kérte vVilhelm Rudolf/Áthelyezéssel 
más intézményhez távozott véglegesített álláshelyről Jólesz 
László és Juhász Péter, az időszakiak közül Kovács Ilona, a 
részfoglalkozásúak közül Szegzárdy Csengery István és Major 
István. Az év nagy részében, tudományos-munka végzése céljá-
ból, fizetés nélküli szabadságon volt Sáfrán Györgyi. 

Az új besorolás és bcrmegállapitások során kinevezést 
nyert gazdasági igazgatóvá /7402/ Munkó Béla, osztályvezetővé 
/7005/ Weger Imre, osztályvezető helyettesé /7006/ Bese-Lajos, 
Büky Béláné, Gergely Pál, Horváth Mária, Szentgyörgyi'Mária és 
Tőkés László, csoportvezetővé /7021/ Bodnár Györgyné,-Erdődy 
Ferenc és Vitályos László. Magasabb /7022-747'5/ álláshelyre 
lépett elő további 12 dolgozónk. Visszasorolás történt /7Q24/ 
Tassy Ferenc esetében. - . "*"*' 

Bérezés terén az eredetileg engedélyezett alapbér az 
új besoroláskor történt kiegészítéssel 1961-hez képest 177.244 
forinttal, a béralap 208.525 forinttal, a felhasznált alapbér 
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1 főre eső átlaga az 1961 évi 1922 forintról 2115 forintra, a 
béralap 1 főre eső átlaga 2145 forintról 2354 forintra emel-
kedett . 

Az új besorolás alkalmával 84, más alkalommal 35 dol-
gozónk összesen 119 esetben részesült általánosan 193 forint 
alapbéremelésben, ami az 1 főre eső béralap 209 forintos nö-
vekedését jelentette. 

Munkaerőgazdálkodás, munkafegyelem 

Munkaerőgazdálkodásunk fő szempontja a feladatokhoz 
mérten nem kellően ellátott részlegek megerősítése, az évközi 
munkaerő-kiesések pótlása, illetőleg helyettesítése, Könyvtá-
runk személyi állományának az 123/1960 sz, elnökségi határo-
zatban megjelöltek szerinti fejlesztése /ennek keretében rá-
termett és vezetésre alkalmasnak bizonyult fiatal szakemberek 
vezető állásba helyezése, valamint fiatal, szakképzett munka-
erők utánpótláskénti foglalkoztatása/, továbbá az időszaki és 
részfoglalkozású dolgozók lehetőség szerinti csökkentése volt* 

Mindezek érvényesítése térén, az emiitett szempontokat 
külön-külön tekintve, értünk el eredményeket, elsősorban a ve-
zetésben kipróbált és helytállt, jórészt fiatal munkatársak 
vezető állásra történt kinevezése és előléptetése, szakképzett 
fiatalok véglegesítése, illetőleg véglegesítés szándékóval 
történt munkába állítása, továbbá egyes belső átcsoportosítá-
sok terén. Az évközi munkaerő-kiesések-pótlásának szükségessé 
válása folytán azonban egyes osztá-lyok létszámbeli erősítése 
több esetben csak viszonylagos volt, amennyiben az a kiesések 
pótlásóra szolgált. A személyi változások természetesen,egyen-
értékű pótlás esetén is átmeneti zökkenőkkel jártak. 

Könyvtárunk egyes részlegeit tekintve, munkaerő növe-
lést biztosítottunk az 1962 januári- állapothoz, képest az év 
folyamán a Nemzetközi Cserekapcsolatok Csoportjánál részfog-
lalkozású dolgozók helyetteskénti foglalkoztatásával és 1 mun-
kaerő beállításával. Abszolút létszámnövelés történt a .Folyó-
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irat Csoportnál, a Mikrofilmtár és Fotólaboratóriumnál; rész-
leges növelés az Olvasószolgálatban, a Keleti Osztályon és a 
Könyvkötészetben; mig a Szerzeményezési Osztályon, a Feldol-
gozó Osztályon, valamint a Kéz irattér és Régi Könyvek Osztá-
lyán végrehajtott létszámerősités, illetőleg átcsoportosítás 
csak az évközi munkaerő-kiesések nem is mindig teljes mértékű 
pótlását szolgálhatta. Létszámcsökkentést hajtottunk végre az 
Igazgatásban, ahol 2 teljes és 1 részleges beosztású ügyvite-
li segédmunkaerő helyére 1 teljes munkaidejű és 1 részfoglal-
kozású dolgozó került. 

Munkaerőgazdálkodás terén 1963-ban a munkaerő-ellátott-
ság megszilárdítása és az egyes részlegeknél még fennálló hiá-

• nyok elsősorban munka-racionalizálás és belső átcsoportosítás 
útján történő pótlása a feladatunk. 1963 elejétől, illetőleg 
a tervév folyamán a Nemzetközi Cserekapcsolatok Csoportjában 
további létszám-növelésre kerül sor; az Olvasószolgálatban ' 
részleges létszám-kiegészités, a Kézirattár és Régi Könyvek 
Osztályán - elsősorban a régi és ritka könyvállomány kezelé-
sének ellátására - az átmenetileg megoldott létszámhelyzet 
stabilizálása szükséges. Minőségi, kapacitásbeli erősítést 
kell végrehajtanunk a Tájékoztatási és Bibliográfiai Osztályon. 
Végleges állományba soroljuk az 1962 év folyamán szakvizsgát 
tett volt ipari tanuló munkatársakat; biztositanunk kell a 
könyvtárépités előkészítésével foglalkozó belső apparátus 
:ügyvitelének ellátását. 

A munkafegyelem tervezett megszilárdítását, különösen 
a munkaidő-kezdés pontos betartása terén, nem sikerült elér-
nünk. A késések, előre nem jelentett hiányzások száma nem 
csökkent, sőt az év egy-egy szakaszában nőtt.. Formai, a Köryv-
tór munkafegyelméről kedvezőtlen megítélést eredményező laza.-
ság volt tapasztalható a jelenléti és távolléti•ivek aláirása, 
valamint a szabadság-igénylés és a nyilvántartás kezelése te-
rén, ami nagy mértékben összefüggött az igazgatósági ellenőr-
zés hiányosságaival. Ez utóbbi tekintetben az év utolsó ne-
gyedében tett intézkedések és a rendszeres, igazgatósági és 
osztályvezetői ellenőrzés érvényesítését, a politikai- társa-
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dalmi szervek hatékonyabb közreműködését, és mindenek előtt 
munkatársaink öntudatos, fegyelmezettebb magatartását kell el-
érnünk, hogy a munkafegyelem hiányosságait és az azok mértékét 
a tényleges hiányosságokon túlmenően is torzitó lazaságokat 
végre teljesen megszüntethessük. 

Politikai- társadalmi szervek munkája 

Könyvtárunk politikai légköre szoros összefüggésben 
az általános légkörrel, 1962-ben - elsősorban az utóbbi há-
romnegyed évben - jelentékenyen javult. A párt- és az állam-
vezetés irányvonalának a dolgozók körében országosan mutatko-
zó helyeslő, egyetértő visszhangja munkatársaink tevékenységé-
ben, állásfoglalásaiban, politikai- társadalmi kérdések iránti 
érdeklődésében és - bár még nem kielégitő mértékben - a po-
litikai- társadalmi munka terén kifejtett aktivitásban is é-
rezhető. 

Könyvtárunknak az akadémiai pártszervezethez tartozó 
pártcsoportjába 1962-ben 17 párttag és 2 párttag-jelölt tar-
tozott. Valamennyi munkatársunk szakszervezeti tag, a KISZ -
tagok száma 17 fő. A Szakszervezeti Bizottságot 1962 március-
ban választottuk újjá, mig júniusban Könyvtárunkban önálló 
KISZ alapszervezet alakult új vezetéssel, és új tagokkal gya-
rapodva. 

A politikai- ideológiai oktatás terén 1 munkatársunk 
elvégezte, 1 folytatólag végzi, 1 az elmúlt évben kezdte meg 
tanulását a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetemen, Egyetemi és 
más szervezett oktatás keretében 6, az alapfokú pártoktatásban 
15 /köztük 5 párton kivüli/ dolgozónk részesült politikai ok-
tatásban. A Közalkalmazottak Szakszervezete szervezésében in-
dult politikai akadémián 13, a szakszervezeti bizalmiak akadé-
miáján 1 munkatársunk vett részt. KISZ-tagjaink részt vettek 
az oktatás jellegű politikai előadásokon; dolgozóink nagy szám-
ban látogatták a pártszervezet pártnapjait, valamint a tovább-
képzés jellegű akadémiai előadásokat és ankétokat. 
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A politikai- társadalmi jellegű szervek közös rende-
zésében pártcsoport- és osztályvezetői értekezleteken, KISZ 
gyűléseken, majd kisebb csoportokban a Könyvtár egész kollek-
tívájának részvételével kerültek megvitatásra a következő té-
mák: a vallás szerepe, a párt szövetségi politikája, a káder-
munka kérdései, az értelmiség helyzete és szerepe a szocializ-
mus építésében, az MSZMP kongresszusi irányelvei és szervezeti 
szabályzat-tervezete, a VIII. Pártkongresszus határozatai. 

Munkamozgalmi feladatok, a könyvtári munka színvona-
lának emelése, hatékonyságának és folyamatosságának társadal-
mi-mozgalmi erőforrások alapján történő növelése terén az új-
jáválasztott és sok tekintetben eredményesen működő Szakszer-
vezeti Bizottság még nem fejtette kia a szükséges mértékű ak-
tivitást. Különösen a munkafegyelem megszilárdításában és 
- egy beérkező javaslat megtárgyalásától eltekintve - új, ra-
cionális munkamódszerek kialakításának elősegítésében mutat -
kozott ez a hiány. KISZ szervezetünk vállalta és teljesítette 
az új beszerzési tájékoztató katalógus elkészítését. 

Jelentékeny és a könyvtárvezetés részére segítséget 
nyújtó tevékenységet fejtett kia a Szakszervezeti Bizottság a 
pártcsoport bizalmival együttműködve a bérügyek, elsősorban a 
dolgozók új besorolásának és bérezésének előmunkálataiban, va-
lamint a jutalmazások és előléptetések megbeszélésében. 

A kultúrális és sportmozgalom terén a társadalmi szer-
vek együttműködő munkájának eredménye volt a dolgozók és gyer-
mekeik számára létesített, egyelőre kis állományú szakszerve-
ti könyvtár. Fokozódott, új aktivisták bevonásával, a közön-
ségszervezési tevékenység; hasznosak és eredményesek voltak 
az év folyamán rendezett pécsi és csehszlovákiai, részben ta-
nulmányi jellegű kirándulások; eredményesen szerepelt mérkő-
zésein a könyvtári asztali tenisz csapat; sikeres volt a dol-
gozók gyermekei részére rendezett télapó-ünnepély. 

f^ociális feladatait az 3zB, együttműködve az Igazga-
tósággal, folyamatosan látta el. Segítette oktató aktivisták 
és alapfokú német, valamint haladó angol nyelvtanfolyam meg-
szervezése útján munkatársaink nyelvtanulását. 
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KISZ alapszervünket 1962 évi eredményeket igérő mun-
kájáért a területi KISZ VB dicséretben részesítette, az alap-
szerv elnyerte az "Ifjúság a Szocializmusért Mozgalom" I. fo-
kozatát. 

Politikai- társadalmi szervezeteinktől a következő 
tervévben az eddigi harmonikus együttműködés további elmélyí-
tését, az 1962 évi eredmények fokozását, elsősorban a könyv-
tárvezetés munka-racionalizálási elgondolásainak hatékony, 
munkamozgalmi jellegű támogatását, a szakmai továbbképzés 
tervszerű elősegítését, továbbá a munkafegyelemnek az eddigi-
nél hatékonyabb, dolgozóink öntudatára és együttműködésére tá-
maszkodó megszilárdítását várjuk. 

Berendezés, felszerelés 

Nyomasztó férőhely-viszonyainkát, a tárolási lehető-
ségeket és a munkalehetőségek javítását szolgáló felszerelé-
seket tovább gyarapítottuk. A raktározást szolgáló, az előb-
biekben már emiitett raktári polcokon kivül könyvállványokat 
szekrényeket, könyvtartó polcokat és íróasztalokat, továbbá 
új katalógusszekrényeket vásároltunk több osztályunk részére. 
Tovább korszerűsítettük a Mikrofilmtár, és Fotólaboratórium 
felszerelését; Könyvkötészetünk részére célszerű és gazdasá-
gos fűzésnélküli kötésre szolgáló gépet készíttettünk; belső 
könyvszállitás céljára szállító kocsikat vásároltunk. Besze-
reztünk 3 új írógépet, ezek közül 1 sorzáró irógép kiadvány-
kéziratok készítésére alkalmas, 1 elektromos meghajtású. Az 
olvasószolgálati helyiségekbe és az onnan nyiló munkahelyekbe 
új futószőnyegeket helyeztünk, néhány osztályon felújítottuk 
az elavult fűtőberendezést. 

Költségvetés, pénzügyi-és devizagazdálkodás 

A költségvetésünkben eredetileg és évközben nyitott 
hitelekkel személyi és dologi kiadásra biztosított keretet 
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99 %-ban felhasználtuk. Könyvelésünk, pénzügyi és elszámolási 
nyilvántartásunk rendben volt; egyes, az elszámolások alapjá-
ul szolgáló bizonylatok és segédletek kezelésében fordult elő 
néhány kisebb hiányosság. 

Költségvetésünk kiadási keret - az 1961 évivel azo-
nosan - 38 %-ban személyi, 62 %-ban dologi kiadásokra vonat-
kozott. Az összes költségvetési kiadások 54 /1961-ben 52/ %-át 
képezték a felhasznált működési kiadások, ezek 89 /1961-ben 
91/ %-át forditottuk kiadványok beszerzésére, éspedig 27 /1961-
ben 30/ %-ot a könyvtári állomány gyarapítására, 59 /1961-ben 
58 %-ot csere céljára szolgáló kiadványokra és tartalékra, 3 
/1961-ben ugyancsak 3/ %-ot egyéni beszerzésekre. 

Devizakeretünk 1962 évi felhasználásában a tervezett-
hez képest 2.5 %-os többlet mutatkozik, ami - a rendelések 
számával arányosan - a könyvtári és hálózati állománygyara-
pításra forditott devizaforintnál felhasznált 0.25, illetőleg 
3.75 %-os többletből, valamint az akadémikusok és kutatók ren-
delésére felhasznált 1.5 %-os kevesbletből adódik. 



16 
Könyvtárunk kapcsolatai 

Fenntartó és felügyeleti szerveinkkel való kapcsolatunkban 
az Elnökségi Könyvtári Bizottság Elnökével folytatott rendsze-
res megbeszélések és a Bizottság Elnökének támogatásával készí-
tett javaslataink és előterjesztéseink - mint arról beszámoló 
jelentésünknek a tervév fontosabb eseményeiről szóló részében 
már tételesen említést tettünk - általában elfogadásra, ille-
tőleg jóváhagyásra kerültek. Akadémiai szervek és intézmények 
ebben az évben is gyakran vették igénybe Könyvtárunk különbö-
ző szolgáltatásait. 

Könyvtárunkat az Elnökségi Könyvtári Bizottságban,an-
nak titkáraként, a MTA Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munka-
bizottságban, mint annak tagja, egyben a "Magyar Könyvszemle" 
szerkesztőbizottsági tagja, a Könyvtár igazgatója képviselte. 

Az akadémiai Pártszervezet titkára, illetőleg vezető-
ségi tagja részt vett munkaértekezletünkön, a könyvtári szak-
szervezeti taggyűlésen, továbbá az év második felétől osztály-
vezetői értekezleteinken és más megbeszéléseken. Látogatást 
tett Könyvtárunkban és annak vezetőivel megbeszélést folyta-
tott az MSzMP Tudományos és Kulturális Osztályának a könyv-
tárüggyel foglalkozó munkatársa. 

A szakfelagyeletet ellátó Művelődésügyi Minisztérium-
mal további egyetértő együttműködést és jó kapcsolatot tar-
tottunk fenn; a Könyvtárosztály vezetője és helyettes vezető-
je részt vett néhány osztályvezetői értekezletünkön. Munka-
társaink az előző évinél nagyobb számban vettek részt az Or-
szágos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács munkajában,mely-
nek.Könyvtárunk igazgatója elnökségi tagja, 12 dolgozónk pe-
dig a különböző szakbizottságok munkájában vett részt. 

Hagyományos jó kapcsolat és együttműködés jellemezte 
viszonyunkat más tudományos könyvtárakkal és néhány közműve-
lődési könyvtárral. Ki kell emelnünk az C3zK Könyvtártudomá-
nyi és Módszertani Központja által Könyvtárunk iránt folyama-
tosan megnyilvánult segítőkészséget. 
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Elmélyítették, illetőleg bővitették kapcsolatainkat a 
funkcionális jellegű kapcsolatokon /tájékoztatás, cseretevé-
kenység, könyvtárközi kölcsönzés, stb./ kivül egyrészt munka-
tarsaink részben tanulmányút jellegű pécsi és csehszlovákiai 
csoportos kirándulásai, a tapasztalatok felhasználásóban nö-
vekvő mértékben gyümölcsöztetett küldöldi tanulmányutak, ve-
zető munkatársaink nemzetközi szervezetekben kifejtett tevé-
kenysége, másrészt a Könyvtárunkat 1962-ben is nagy számban 
felkereső külföldi kutatók és szakemberek, valamint a tapasz-
talatszerzés céljából nálunk járt hazai és külföldi vendégek 
és más érdeklődők. Ebben a vonatkozásban külön megemlitjük a 
Mikrofilmtár és Fotólaboratórium, továbbá a kézirattár és Ré-
gi Könyvek Osztálya irint mutatkozott érdeklődést; előbbit 
1962-ben 32 alkalommal 27 intézmény / közülük 2 külföldi, 4 
vidéki/ munkatársai keresték fel tapasztalatszerzés végett, 
mig utóbbi gyűjteményünkben 95 alkalommal járt - csoportosan 
yagy egyénileg - összesen 745 /közülük 100 külföldi/ látogató. 



• 
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Állomány, állománygyarapítás, állományvédelem 

Könyvtárunk állománya 1962 végére 10.000 egység hiján 
megközelítette, s 1963-ban túlhaladja az 1 milliót. Az állo-
mány kiadvány fajták szerinti összetételében lényeges változás 
nem történt; az 1961 év végihez képest a könyvek aránya 1.5 %-
kai csökkent /63 %/, a kéziratoké ugyanennyivel növekedett 
/23.5/, a periodikák és mikrofilmek aránya változatlan /13 %, 
0.5 %/ maradt. A könyvállománynak mintegy 4 %-a feldolgozatlan. 

A könyvállomány gyarapodása mennyiségileg a tervezettel 
azonos, tartalmában Könyvtárunk feladat- és gyűjtőkörének meg-
felelő volt. Jelentékenyebb beszerzéseink: a két világháború 
közötti időben keletkezett hiányok részbeni pótlására szolgáló 
új kiadások és reprintek; régi és ritka könyvgyűjteményünkben 
4 ősnyomtatvány, 28 vetustissima, 1 RMK, továbbá a vásárolt 
XVI századi könyvek közül Aristoteles összes műveinek 1552-i 
kiadása, stb; keleti gyűjteményünkben a 88 kötetes buddhista 
kánon, a Tripitaka. 

A könyvállomány gyarapitása a gyarapitás m ó d j a 
tekintetében egyezett a tervezéssel. A s z a k o k szerinti 
megoszlás Könyvtárunk feladat- és gyűjtőkörének megfelelő volt. 
Az 1961-ben az orientalisztika szaknál mutatkozott túl alacsony 
/7 %-os/ arány 1962-ben 12 %-ra emelkedett; az irodalomtudomá-
nyi és szépirodalmi műveknél a múlt évben mutatkozott túlzott 
/21 %-os gyarapodási arány viszont csupán 1 %-kal csökkent, itt 
tehát még további arányositás szükséges. E r e d e t tekinte-
tében a megoszlás ugyancsak a tervezés szerinti volt, számot-
tevő /21 %-os/ többlet-jellegű eltérés csak a népi demokratikus 
országokból származó könyveknél mutatkozott. 

A folyóiratállomány gyarapodása a tervezett gyarapodás 
96 %-ának felel meg, a hiányok pótlása azonban mind a hiányzó 
évfolyamok, mind az egyes hiányzó folyóiratok pótlása tekinteté-
ben alatta maradt /mintegy 31, ill. 50 %-kal/ az előző évinek. 

A gyarapitás m ó d j á t illetően a gyarapodás 82 -
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95 %-ra megközelítette, a köteles példányok tekintetében 31 %-
kai meghaladta a tervezettet. A s z a k o k szerinti megosz-
lásban az 1961 évi gyarapodás arányához képest a természet- és 
alkalmazott tudományi szakok javára 16 %-os, a társadalomtudo-
mányi szak javára 20 %-os, ugyanakkor a filozófia, a társadalom-
tudomány, orientalisztika és történelem-földrajz szakok terhére 
26 %-os eltolódás mutatkozott. Ez a körülmény egyik-másik sza-
kot illetően figyelmet kiván, bár az évi gyarapodás megoszlását 
az is nagy mértékben befolyásolja, hogy a hiányok pótlása az e-
gyes szakoknál milyen mértékben sikerül. E r e d e t szerint 
a gyarapodás hazai és szovjet periodikák tekintetében 3, ille-
tőleg 6 %-os többletet, népi demokratikus és tőkés országokból 
származó periodikáknál 15, illetőleg 6 %-os kevesbletet mutat 
a tervezetthez képest. 

Kézirat állományunk gyarapodása - egyrészt a költség-
vetés beszerzési rovatán belül évközben történt átcsoportosí-
tás, másrészt a Kézirattár beszerzést előkészitó tervszerű ak-
tivitása révén - mind mennyiségileg /a tervezettet 26 %-kal 
meghaladóan/, mind tartalmilag igen számottevő volt. A vásárolt 
kézirat-állományból a Tevan Kiadó iratai, Angyal Dávid emlék-
irata és naplói, egy Babits-vers kézirata, Mikó Mihály 1849-i 
kéziratai, Horváth Henrik, Sven Hédin, Prielle Cornélia leve-
lei, egy XIV század eleji kódex, továbbá a Holub-, Thim-, Ja-
kubovich-, Szádéczky-Kardoss hagyaték; az ajándékként kapottak 
közül a Fuchs-hagyaték, valamint a TMB-től rendszeresen kapott 
kandidátusi és doktori disszertációk a legjelentékenyebbek. 

A gyarapitás m ó d j á t tekintve a vásárlásnál 160 
%-os volt a tervteljesités. Az ajándékozásnál számszerűen mu-
tatkozó 23 % -os, teljesités látszólagos, minthogy az a tételek 
egységekre történt átszámításából adódik. 

Mikrofilm-állományunknak a Kaufmann-gyűjtemény felvé-
teleivel történt gyarapodása állományvédelmi szempontból szá-
mottevő; az együttesen 40 %-os túlteljesítés a gyarapitás 
m ó d j.-á t tekintve a saját előállitású mikrofilmeknél mu-
tatkozó 160 %-os, a cserénél jelentkező 215 %-os, valamint a 
vételnél és az ajándéknál mutatkozó 40 %-os- tervteljesitésből 
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ered* E r e d e t szempontjából a gyarapodásban a csere út-
ján a Szovjetunióból kapott 36, népi demokratikus országokból 
kapott 4, és tőkés országokból származó 3 egység szerepel. 

Állománygyarapításunkat a csere útján történő gyara-
podás szempontjából vizsgálvaj ismét fel kell figyelnünk a 
csereként történő beszerzési arány alakulására. A csere része-
sedési aránya 1960-ban könyveknél 46.4 % volt, ez 1961-re 43.7 
%-ra, 1962-re 41 %-ra csökkent. Periodikáknál a részesedési a-
rány az 1960 évi 82.2 %-ról 1961-re 79.9 %-ra, 1962-re pedig 
76.9 %-ra csökkent. E jelenséggel és az ebből levonható követ-
keztetéssel beszámolónknak a "Nwmzetközi cseretevékenység" c. 
részében foglalkozunk. 

Állományvédelem terén - a megelőző és helyreállító 
tevékenységet tekintve - aa 1962 évi eredményokot éo lemara-
dásokat takintve -. az 1962 évi eredményeket és lemaradásokat 
az alábbiakban foglaljuk össze: 

Az ömlesztett, valamint a beáramló régi könyvanyag fer-
tőtlenítése s egyben az egész állcmány megóvása érdekében meg-
rendelt vákuum-rendszerű készülék, rajtunk kivül álló <~>kból, 
csak 1963 elejére áll rendelkezésünkre. Ennek hiányában csak 
egyes állományrészek portalanítására szorítkozhattunk. E te-
kintetben viszont a Kézirattár és a Régi Könyvek Osztálya, va-
lamint a Folyóirat Csoport raktárában alkalmazott rendszeres 
porszívózás, továbbá az ömlesztett könyv- és folyóirat-anyag 
rendezésével kapcsolatosan végzett portalanítás jelentékeny 
volt. Hasonló célra, a porosodástól való megóvásra, illetőleg 
a rendszeres portalanítás lehetővé tételére szolgált - a fel-
tárás elősegítése mellett - az új raktári férőhelyek felhasz-
nálásával történt átrakás és rendezés. 

Állományvédelmi szempontból is- számottevő eredmény a 
Kaufmann-gyűjtemény mikrofiÍmezésének az állcmánygyarapodásnál 
már emiitett befejezése, kéziratok és régi könyvek állományvé-
delmi jellegű fotózására azonban 1962-ben sem került sor. 

A köttetés, tékázá3 és dobozokba rakás mennyiségileg 
terv szerint történt, de az egyes kiadványfajtékát tekintve a 
folyóiratoknál mutatkozó, csupán 73 %-os teljesítés, amely a 
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könyvkötés javára történt eltolódásból eredt, nem kedvező' je-
V " ' 

lenség. A kötési kapacitás felhasználása a jövőben tervszerűbb 
elosztást igényel, ami a jövő évtől kezdődően annál inkább biz-
tosithatjó lesz, minthogy ?962-ben beszerzett és beható kisérle-
tezés után kipróbált fűzés nélküli kötésre szolgáló gépünket 
- elsősorban a folyóiratok kötésére - rendszeresen használhat-
juk. 

Tervszerűen folyt és számottevő eredménnyel járt a szer-
ződéses restaurator által végzett, minőségileg is figyelemre 
méltó restaurálás, amely 1962-ben a régi könyvgyűjteményen ki-
vül keleti gyűjteményünk kódexeire is kiterjedt. Könyvkötésze-
ti dolgozóink és más, külső restaurátorok közreműködését, vi-
szont fedezet hiányában nem sikerült biztositanunk. 

Az állomány-hiánynak megelőzésére szolgáló intézkedé-
sek mértéke, rendszeressége és hatékonysága nem volt kielégi-
tő. A kölcsönadott könyvek számának a tervezettet valamivel 
meghaladó mértéke a határidők fokozottabb betartását és a rek-
lamálás rendszerességét igényelné, ez olvasószolgálatunkban 
az elműlt évben - jórészt a növekedett forc^1 ómmal járó mun-
katöbblet folytán - nem valósult meg. A kölcsönzött folyóira-
tok mennyiségének számszerűen nem nagy, de növekvő és a terve-
zettet 67 %-kal meghaladó mértéke a rendszeres, késedelem nél-
küli reklamálást kivanja meg. Helybeli használatra kell korlá-
toznunk Kézirattárunkban a.disszertáció-gyűjtemény csorbitat-
lansága érdekében a kandidátusi és doktori értekezések forgal-
mazását. 

Az állomány védelmét és biztonságát szolgáló intézke-
dések között kell emlitenünk á raktári rend bizt sitását. E 
téren egyes munkatársaink, akik munkakörükben, vagy tudományos 
tevékenységükkel kapcsolatosan könyvállományunkat használják, 
megtörtént figyelmeztetés ellenére sajnálatos és meg nem enged-
hető lazaságot tanúsitanak/s ennek következtében többször elő-
fordult, hogy á polcokról leemelt könyvek, anélkül, hogy azok 
holléte a nyilvántartásból megállapítható volná, nem kerülnek 
a helyükre. Ez a lazaság, amely szűkös és korszérűtlen raktá-
runk amúgy is nehezen fenntartható rendjét veszélyezteti, a 
leghatározottabban felszámolandó. 
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Feldolgozás 

Könyvtárunk feldolgozó munkájának 1962 évi adatai, el-
sősorban két jelentékeny feladatnál /a régi könyvanyag egy ré-
széhek feldolgozásánál, valamint a katalógushálózat revíziójá-
nál/ mutatkozó nagy mértékű lemaradás, továbbá egyes kiadvány-
fajtáknál, illetőleg a feldolgozó munka egyes fázisainál a terv-
számokat csak megközelitő teljesítmények azt mutatják, hogy 
feldolgozó munkánkban nem sikerült az állomány és a könyvtár-
használat növekedésével lépést tartanunk. 

Könyv-feldolgozásban a cimfelvételi és osztályozási 
munka teljesítménye 95 %-os, katalóguscédulák gépelése 120 %-
os, a cédulasokszorositás 79 %-os volt. 

Régi könyvek feldolgozásában az RMK-anyag 20 %-kal 
csökkentett tervszámához képest 95 %-es, XVI-XVII századi 
könyveknél az ugyancsak 20 %-kal csökkentett tervszámhoz ké-
pest 100 %-os teljesités mutatkozik, a XVIII-XIX századi, 
500.000-es számozású könyvanyag feldolgozása azonban elmaradt, 
és 1963-ra végleges megoldást igénylő problémát jelent. 

A keleti könyvek feldolgozását a Keleti Osztály - mun-
katársainak a feldolgozó munkába az év októberében történt e-
redményes bekapcsolódásával - 165 műre vonatkozóan végezte el 
/tervszám nem volt/; ezen kivül 426 művel kapcsolatosan végez-
tek transliterálást és annotálást. 

Folyóiratok feldolgozása terén cimleirásban a telje-
sítmény 90 %-os, osztályozásban 75 %-os volt. 

A keleti folyóiratok feldolgozásánál mutatkozó 59 %-
os lemaradás a feldolgozási tervszámul is szolgált téves gya-
rapítási tervszámból eredt, egyébként .a tényle.ges gyarapodás-
nak megfelelő volt. 

A kéziratok feldolgozásának év közben 25 %-kal csök-
kentett tervszámát a Kézirattár 136 %-ban teljesítette, ami a 
csökkentés előtti, eredeti tervezéshez képest is 7.5 %-os több-
letet jelent. Itt tehát a tervcsöklcentsé - noha év közben re-
álisnak látszott - nem bizonyult indokoltnak. 
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Egyéb feldolgozás-jellegű munkáknál /kutatói jelenté-

sek, KC-bejelentések, akadémiai iratanyag, régi könyv-kollaci-
onálás/ a tervteljesités 82-105 %-cs volt. 

Katalógushálózatunk revizióját, noha az munkatervünk-
ben a fő feladatok egyikeként szerepelt, mint a globális terv-
teljesités taglalásánál és fentebb is emiitettük, mindössze 
52 %-ban sikerült teljesíteni. 

Feldolgozó munkánk itt részletezett eredményeiből két 
következtetést kell levonnunk. Az egyik, 'hogy átgondoltabban, 
körültekintőbben kell e téren is terveznünk; szembetűnő ugyan-
is, hogy a jellegénél fogva viszonylag konkrétabban tervezhető 
feldolgozó munkánál aránylag több tételnél volt a terv- és tény-
számok között jelentékeny eltérés, mint pl. a szolgáltatások 
vagy az állománygyarapítás jóval nehezebben felmérhető tervszá 
mainál. A másik következtetés, amelyre rá kell matatnunk, hogy 
a jelen fejezetrész bevezetőjében emiitett lemaradásokat első-

< 

sorban belső racionalizálással, a munka jobb megszervezéséyel 
kell kiküszöbölnünk. Erre annál inkább szükség van, mert az éZ 
lomány és a könyvtárhasználat további várható növekedése 1963-
ra a feldolgozó munka terén is az 1962 évinél magasabb tervszá 
mok alkalmazását kívánja meg. Éppen azért számítunk arra, hogy 
munkatársaink - Horváth Mária osztályvezető-helyettes példáját 
követve - új, célszerűbb módszerek alkalmazására vonatkozó el 
gondolásokkal és javaslatokkal támogassák azt a célt, hogy fel 
dolgozó munkánk mind mennyiségileg, mind színvonal és célszerű 
módszerek alkalmazásában lépést tudjon Könyvtárunk fejlődésével! 
tartani. 

Olvasószolgálat 

Az 1962 évi munkaterv teljesítési adatai, és azok elem-
ző értékelése kedvező képet mutat e legjelentékenyebb szolgál-
tatási ág alakulásáról és fejlődéséről. Az akadémiai pártszer-
vezet vezetőségével egyetértésben feladatul tűztük ki, hogy a-
dott keretek között, intézményünk akadémiai jellegének szem e-
lőtt tartásával fokozzuk állományunk kihasználtságát, mely a 



korábbi években nem volt kielégitő mértékű. E téren már 1961-
ben is elért eredményeinket 1962-ben tovább növeltük. Ezt a 
túlnyomórészt reális tervszámok túlteljesítésén kivül az a kö-
rülmény mutatja, hogy e tervszámokat az 1961 évi eredmények 
jelentékeny emelésével'alakitottuk ki. 

A beiratkozott olvasók számút a könyv-, folyóirat-, 
keleti gyűjtemény és mikrofilmtár használóit tekintve, az 1961 
évinek 44 %-os emelésével terveztük, Ezt a megemelt tervszámot 
is 120 %-ban teljesítettük; a kézirattár és régi könyvek gyűj-
teményét illetően 102 %-os volt a. tervteljesités. 

Könyvek olvasása terén a használat számát tekintve a 
teljesités az ugyancsak megemelt tervszámnál valamivel alacso-
nyabb /87 %/; kölcsönzési alkalmaknál 100 %-os volt. Ezzel 
szemben a használt egységeket illetően mind a helybenolvasás, 
mind a kölcsönzés terén túlhaladtuk /6, illetőleg 2 %-kal/ a 
tervszámokat. 

Folyóirataink forgalmazásában minden tekintetben a 
tervezettet meghaladó fejlődés mutatkozik: a helybenolvasási 
alkalmaknál 129 %, a kölcsönzésnél 149 %, fotó-szolgáltatások-
ban 138 % volt a teljesités. Hasonló arányú túlteljesítést mu-
tatnak a használt folyóirategységek forgalmi adatai, éspedig 
helybenolvasásnál 124, kölcsönzött periodikáknál 167, fotómá-
solatoknál 138 %-ot. A periodika-kölcsönzések még mindig magas 
számának korlátozását fotó-szolgáltatások további növelésével 
kell szorgalmaznunk. 

Régi könyv és kéz iratgyűjtemén.yünk használata is álta-
lánosan emelkedő. A helybenolvasási alkalmak tényszáma ugyan a 
tervezettnek csak 89 %-a volt, ezt azonban az olvasóterem hasz-
nálatának több izben történt kényszerű felfüggesztése okozta, 
amit a fűtőberendezés kicserélése, majd a helyiség takarításá-
nak munkálatai tettek szükségessé. A helybenolvasott egységek 
száma igy is 117 %-os, a kölcsönzési alkalmak és a kölcsönzött 
egységek /túlnyomó részben disszertációk/ száma pedig egyaránt 
105 %-os teljesítményt mutat. 

A tervezettet meghaladó túlteljesítést tükröz Keleti 
gyűjteményiink helybenolvasási forgalma is; ez az alkalmak te-
kintetében 145 %-os, a használt egységeket illetően 113 %-os voLt. 
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Mikrofilmgyűjteményünk olvasó .olgálati forgalma 
- az előbbiekkel ellentétben - csak 90 %-os tervteljesitést 
eredményezett. Bár a csökkenés részben a különböző intézmé-
nyek jelentékeny számú olvasókészülék-beszerzésével is magya-
rázható, a jelenségre fel kell figyelnünk. Külföldi mikrofilm 
beszerzésünk tervszerűbbé tételével, továbbá értékes külföldi 
mikrofilmállományunknak a kutató szervek számára történő fel-
tárásával ós azok használatának propagálásával kell . forga-
lom növekedésére törekednünk. 

A könyvtárközi kölcsönzés, amely tevékenység megter-
vezésénél a szolgáltatások közül, jellegénél fogva, talán a 
leginkább becslésszerű, a belföldre kölcsönadott egységeknél 
4-g— szeres túlteljesítés mutatkozik, mig a külföldre adott egy-
ségek száma a tervezettnek 90 %-a volt. Kölcsönvételnél is a 
tervezettnél alacsonyabb, /belföldről 86, külföldről 69 %-os/ 
volt a teljesítés. 

Olvasószolgálatunk itt vázolt, emelkedő adatainak ér-
tékeléséhez tartozik a könyvtárhasználók foglalkozás, valamint 
a használt művek tudományszakok szerinti alakulásának vizsgá-
lata . 

Az olvasók foglalkozás szerinti megoszlása azt mutat-
ja, hogy az az előző évekéhez képest jobban idomult Könyvtá-
runk profiljához; egyben bizonyítja, hogy állományunk fo..~>öott 
használatának mértéktartó propagálása főként a Könyvtár fela-
datkörének megfelelő kutatói rétegek irányában érvényesül. Ez 
főként abban mutatkozik, hogy Könyvtárunk 1962 évi használói 
közül az olvasók 76 %-a az akadémikusok, egyetemi tanárok,kan-
didátusok, tud.kutatók és aspiránsok kategóriáiba tartozott. 

A használt művek tudományágak szerinti aránya nagyjá-
ból az előző évi arányokat mutatja. A forgalom nagy része a 
társadalomtudományok körébe tartozó művekre esett /nyelv- és 
irodalomtudományok 38, marxizmus-leninizmus és más társadalom-
tudományok 35 %, mig a természet- és alkalmazott tudományi mű-
vek forgalmának 15, az általános műveké 8, a szépirodalmi mű-
veké 4 %-át képezte az egész forgalomnak. 

Állományunk fokozottabb kihasználását módszeresen fr" 
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tátott könyvtár-propagandával segitettük elő. A propaganda al-
kalmazott eszközei közül hasznosnak bizonyult rendszeresen ki-

adott gyors-tájékoztató jegyzékünk a Könyvtárba újonnan érkezett 
külföldi könyvekről, amelynek mellékleteként más,állományrésze-
ket /új folyóiratok, könyvtári kiadványok/ is propagáltunk. A 
tudományos Minősítő Bizottság titkársága útján körlevélben tájé-
koztattuk az új aspiránsokat tudományos munkájuk támogatását cél-
zó szolgáltatásainkról. Ezen kivül figyelmet keltő kivitelben 
kész itJ- ott ük el és küldtük meg a tudományos és kulturális szer-
veknek, intézményeknek és tudományos életünk többszáz dolgozójá-
nak Könyvtárunk használatát és gyűjteményeit és szolgáltatásait 
ismertető prospektusunkat. 

Olvasószolgálatunk fejlődését és annak eredményeit az 
itt értékelt és a vonatkozó táblázatokban adatszerűen, kimutatott 
mennyiségi és tartalmi vonatkozásokat tekintve, elsősorban abban 
látjuk, hogy Könyvtárunk használói ma mór több mint háromnegyed 
részben a tudományos kutatással hivatásszerűen foglalkozó tudó, 
sok, tudós-jelöltek, a tudományos élet különböző területein tevé-
kenykedő kutatók. Állományunknak a kutatók által történő haszná-
latát vizsgálva, megállapíthatjuk, hogy ez a használat állandó és 
rendszeres jellegű. Ezt tükrözi az olvasók és a használt egységek 
számának egybevetése, amely azt mutatja, hogy 1962-ben 1 olvasóra 
átlagosan 6 használt egység jutott. 
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Bibliográfia, dokumentáció, tájékoztatás 

Könyvtárunk feladatkörének ez a része az elmúlt évek 
során a teendők száma, jelentősége és újszerűsége tekinteté-
ben a leginkább bővült. A sokrétű, részben még a kialakulás 
folyamatában lévő funkciók ellátásának kereteit egyrészt a 
kutatási igények megismerése során és az egyes munkálatoknak 
a megszervezésében adódott tapasztalatok alapján, másrészt az 
adott körülmények és lehetőségek figyelembe vételével kellett 
úgy kialakítanunk, hogy munkánk folyamatossága és módszeres-
sége, s ezzel együtt szolgáltatásaink hatásfoka megfelelő le-
gyen. Az új feladatok ellátása közben felmerült tapasztalatok 
és a munkaszervezeti követelmények érvényesítése /munkakörök 
elhatárolása, munkaerő-kapacitás kihasználása/ egyszersmind 
nehézségeket is jelentett, s ezeket a munka tervszerűségét 
gátló egyéb tényezők /munkaerő-kiesés, kiadvány-megjelenteté-
si problémák, kedvezőtlen elhelyezési és munkakörülmények/ is 
növelték. 

A teljesítmények mind egészükben, mind az egyes fela-
datok ellátása tekintetében egyrészt jelentékeny eredmények-
re, az elvégzett munkában elért fejlődésre, másrészt a munka-
szervezet hiányaira és néhány vonatkozásban elmaradásra mutat-
nak. 

A tudományszervezési dokumentáció terén végzett munka 
nagy részben a "Tájékoztató".megjelentetésére Összpontosult. 
E tekintetben már eleve terhet jelentett, hogy az 1961 évi 6. 
számot 1962-ben kellett elkészíteni, előállitási problémák 
miatt pedig az 1962-es évfolyam minden esetben összevont, ket-
tős számainak összeállítása is újabb nehézséggel járt. Ehhez 
járult még a külföldi folyóiratanyag késedelmes könyvtári át-
futásából származó hosszabb kiesés, amely a folyóiratok fo-
lyamatos figyelését gátolta. 

A "Tájékoztató" számára végzett feldolgozások pozití-
vuma, hogy a publikált anyagban nagyobb tematikai célszerűség 
és következetesség érvényesült.Ennek, valamint a szerkesztés 
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ezzel összefüggő átgondoltabbá és tervszerűbbé válásának e-
redményeképpen, a kutatók számára valóban forrásértékű ösz-
szeállitások jelenhettek meg. A "Tájékoztató" szemle-rovatá-
nak cikkeit iró szakember-munkatársak köre is mindinkább ki-
alakult. Mindezek nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a 
"Tájékoztató" iránti, már előző évi megindulásakor mutatko-
zott nagy érdeklődés tovább nőtt; kiadványunkat a tudományos 
kutató és irányitó szervek, valamint a különböző termelési 
ágak kutató-szervező apparátusai egyre nagyobb mértékben i-
génylik és használják. A tervezettnél 42 %-kal nagyobb lap-
terjedelmű, 50 példánnyal emelt példányszámú "Tájékoztató"-
ra 1962-ben 67 új igénylés érkezett. 

A tudományszervezési dokumentáció keretében 1962-ré 
feltételesen tervezett figyelőszolgálat-szervezés terén fe.l-
hivtuk az MTA osztályainak figyelmét az SzKP XXII. kongreáz-
szusa anyagát és a pártprogramot az egyes osztályok szakte-
rületét érintően feldolgozó dokumentumokra. Az összegyűjtött 
címanyagot a "Tájékoztató" 1962 évi 3-4 és 5-6. számában is 
közöltük. Ezen kivül - a jelentkezett igénynek megfelelően -
feldolgozásokat, kivonatkoat, fordításokat adtunk az MTA El-
nökségi Titkársága útján az akadémiai osztályok részére. 

Dokumentációs figyelő-tevékenységünk tervteljesitése 
- a referálásra, valamint a csak bibliográfiai közlésre ke-
rült dokumentumok tételszámát is tekintve - 93 %-os volt. 

A tudományszervezési irodalom nemzetközi bibliográfi-
ája számára tervezett cimfeldolgozásra - más feladatok, ille-
tőleg munkaerő-kiesés miatt - nem kerülhetett sor; a féldol-
gozandó címanyagot 800 adat gyűjtésével bővítettük. 

Az akadémikus-bibliográfia összeállítása terén az 
1961 évi publikációk tervezett tételszámánál elért 104 %-os 
teljesítés mellett terven felül 650 1962-ben megjelent pub-
likáció címanyagát is összegyűjtöttük. Akadémiai szerveknek 
5 akadémikus teljes munkásságáról jegyzéket, a Nyelv- és Iro-
dalomtudományok Osztálya részére a tagok publikációinak át-
tekintésére szolgáló táblázatot készítettünk. 



29 

Az akadémia történetére vonatkozó bibliográfia szá-
mára gyűjtött, a Magyar Történeti Bibliográfia és az Országos 
Széchényi Könyvtár katalógusának átnézéséből és anyagának fel-
dolgozásából származó tételek száma 111 %-os tervteljesitést 
mutat. 

Folyamatosan történt az Akadémiai Könyvtárral kapcso-
latos irodalom és a Könyvtár dolgozóinak publikációira vonat-
kozó adatok nyilvántartása, utóbbi azonban, a könyvtári munka-
társak hézagos és rendszertelen adatszolgáltatása miatt hiá-
nyos volt. 

Részt vettünk az UNESCO társadalomtudományi bibliográ-
fiái részére történő hazai adatszolgáltatás megszervezésében; 
a külső munkatársak által gyűjtött anyagból 351 tételt szer-
kesztettünk és továbbítottunk. ' 

Egyéb bibliográfiai jellegű munkákban /cikkrepertórium, 
periodika-jegyzék" supplementurna, új beszerzési jegyzék adatai-
nak gyűjtése/ a részvevő osztályok teljesítménye a tervhez ké-
pest 100 %-os volt; a tudományos eseménynaptár adatgyűjtése 
77 %-os tervteljesitést mutat. Számottevő adatgyűjtési, fel-
dolgozási, rendezési munkát végeztünk még a Könyvtár 1962 évi 
kiadványaiban közölt adatok összeállításával kapcsolatosan. 

Bibliográfiai tájékoztatásban az ilyen jellegű tevé-
kenységet végző osztályaink a tervet 110 %-ban teljesítették; 
a belföldre adott tájékoztatások száma /266 szóbeli és 48 i-
rásbeli/ 314, a külföldre adottaké 17 volt. 

•r • • • ' • • . 

Bibliográfiai, dokumentációs és tájékoztatási munkánk-
ban a továbbiakban a szervezeti keretek stabilizálásával, a 
munkaerő-ellátottság megjavításával, szolgáltatásaink színvo-
nalának és hatékonyságának további' érnie lésével*," valamint a ka-
pacitás hiányában nem kielégítően ellátott egyes feladatok 
elvégzésevei kell eddigiekben elért'eredményeinket állandósí-
tanunk. 
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Nemzetközi cseretevékenység 

Könyvtárunknak ez a mind össz-akadémiai, mind állomány-
gyarapítási szempontból igen jelentékeny tevékenysége - mint 
azt múlt évi beszámoló jelentésünkben is megállapítottuk.- nem 
volt kellő mértékben biztosítva. A Nemzetközi Cserekapcsolatok 
Csoportja hosszabb időn át munkaerő- és létszámproblémákkal küz-
dött, s kiterjedt kapcsolataink megfelelő kihasználása .emiatt 
nem vált lehetővé. 

E tekintetben 1962-ben annyiban történt változás, hogy 
az előző évben az Elnökségi Könyvtári Bizottság által megvita-
tott és a Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság elé terjesztett je-
lentésünk e két szerv közös javaslataként az Akadémia Elnöksége 
elé került, amely jelentésünket jóváhagyta, határozatot hozott a 
csereapparátus megerősítéséről.. E határozat - a Könyvtár által 
már, 1962-ben végrehajtott, beszámolónk munkaerőgazdálkodásről 
szóló részében emiitett belső erősítésen kívül - 1963-ra és 
1964-re új státuszhelyek biztosítását rendelte el. Ennek áz in-
tézkedésnek konkrét eredményei, az elvégzendő munkák jellegénél 
fogva, természetesen csak később mutatkoznak majd. így 1962-ben 
lényegében csak arra szorítkozhattunk, hogy az 1963-tól stabili-
zálódó és 1964-ben tovább erősítendő Csoport - folyamatos mun-
káinak ellátása mellett - megkezdhesse az utóbbi években elő-
állott elmaradások és.teljesitmény-redukciók pótlását, illetőleg 
annak megszervezését. A Csoport jelentékeny munka-intenzitása és 
kifogástalan munkamorálja melett is sajnálatosan befolyásolta ez 
évben-a munkát több hosszan tartó megbetegedés. 

Cseretevékenységünk .állománygyarapítási vonatkozásaival 
már foglalkoztunk; ezen kivül az alábbiakat emiitjük: 

Kapcsolataink kereteit, tervünknek megfelelően, általá-
ban az előző évi szinten tartottuk. A kapcsolatainkban részvevő 
államok száma /Hong-Kong, Szingapúr és Uganda viszonylatában 
történt leszűkülés, illetőleg Kenyára és Nyasszaföldre kiterje-
dő bőbülés folytán/ 98-ról 97-re, az intézmények' száma 2.055-ről 
2.171-re változott. 

A csere mérlege 1962-ben is pozitív volt, az év végén 
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/l,358.667 Ft értékű kiküldésből és 1,952,350 Ft értékű beér-
kezésből eredően/ 593.683 Ft egyenleget mutatott. Ebben a 
szovjet csere 123.107 Ft, a tőkés országokkal folyó csere 
661.610 Ft pozitiv, a népi demokratikus országokkal szembeni 
csere 191.034 Ft negativ egyenleggel szerepel. 

A csere lehetőségeinek kihasználását gátló hiányos ka-
pacitásunk a csere volumenének alakulásában is mutatkozott. A 
folyóiratcsere 1961-hez képest mintegy 1.5 %-kal emelkedett u-
gyan, ezen belül azonban a beérkezett folyóiratmennyiség a ki-
küldöttével ellentétben csökkent. Általánosan, mind a kiküldés 
és beérkezés, mind pedig a kötetszám és érték tekintetében csök-
kenés mutatkozik a munkaigényesebb könyvcserénél, ahol a csökke-
nés együttesen 26 %-os. 

Csere forgalmunk a pozitiv mérleg ellenére mutatkozó i]yen 
alakulása arra mutat, hogy a cserelehetőségek kihasználásával 
annak a korábbi években mutatkozott, és 1962-ben megszakadt fo-
lyamatnak a biztositásóra kell törekednünk, amelyet a beérkező 
csereanyagnak a kiküldöttével szembeni nagyobb mérvű értékemel-
kedés jellemez. 

Akadémiai és más intézmények részeltetése terén a jutta-
tott sorozatok számát illetően a teljesités /akadémiai intézmé-
nyeknek 927, más intézményeknek 374 folyóirat-sorozat/ a terv-
nek megfelelt, a folyóiratpéldányok számában azonban csak 76 %-
os volt. Csere útján beérkezett, gyűjtőkörünkön kiviil eső foly<> 
irataink kiajánlása nem folyhatott tervszerűen, s csaknam kizá-
rólag kurrens anyagra szorítkozott. 

Cseretevékenységünk egészét tekintve, 1963-tól kezdődően 
elsősorban az alábbi hiányok és elmaradások pótlását kell a 
szükséges munkaerőkapacitós biztosításával szorgalmaznunk: 

1./ le kell rövidítenünk a beérkező csereanyag átfutási 
idejét; 

2./ fokozottan és tervszerűen kell alakitanunk állományunk 
csere útján történő kiegészítését; 

3./ nagyobb ütemben, az állományból történő kiemelésre is 
kiterjesztve kell folytatnunk a gyűjtőkörünkön kí-
vül eső anyag kiajánlását; 



4./ az előző évek szintjén kell biztositanunk könyv-
tári állományunknak csere útján történő gyara-
pítását; :•'.; ; 

5./ a cserekapcsolatok lehetőség szerinti kihasználá-
sával a beérkező csereanyagnak a kiküldöttét 
meghaladó mértékű növelésére kell törekednünk; 

6./ biztositanunk kell a cseretevékenységgel kapcso-
latos, annak eredményességére is kiható munkák 
/bekérés, raklamálás, revizió, stb./ folyamatos-
ságát . 
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Tudományos munka, kiadványok 

A Könyvtár 1962 évi tudományos munkáját és kiadvany-
tevékenységét mindenek előtt az 1961 évi beszámoló mellékle-
teként összeállított 1961-1963 évi tudományos tematikai terv 
végrehajtásában történt jelentékeny előrehaladás jellemzi. As 
Elnökségi Könyvtári Bizottság által jóváhagyott 1962 évi tu-
dományos program némi módosítással megvalósult. E módosítást 
egyrészt egyes tervezett munkák kiadásának elmaradása, más-
részt egyéb, a programba utólag felvett munkák elkészülte és 
megjelenése jelentette. 

A tudományos program végrehajtása szoros össze.fiiggés-
ben állt - és áll a továbbiakban is a publikációs feltételek 
biztosításával /finanszírozás, sokszorosítási kapacitás stb./o 
Ezek a feltételek a tudományos munka és kiadványprogram kidol-
gozásakor adottaknak látszottak, ősztől kezdve azonban a 
Könyvtárban lefolytatott rendszeres revizori vizsgálat követ-
kezményeként jelentékeny nehézségek támadtak, s a program vég-
rehajtása veszélybe került. Mintegy 50 szerzői iv terjedelmű 
kézirat megjelentetése vált kérdésessé a vizsgálat során fel-
merült finanszírozási és kiadási problémákkal kapcsolatosan. 
A felmerült problémák 1963 elején a 151/1963/F.sz. főtitkári 
utasítással megoldást nyertek, és megfelelő intézkedések le-
zárták a nyitva maradt kérdéseket, az év utolsó három hónap-
jában azonban a tudományos munkával kapcsolatban a Könyvtár 
erőfeszítéseinek szükségképpen az elkészült kéziratok megje-
lentetésére kellett -irányulniuk. Az elkészült munkákat egy 
kivételével /Méreiné: Mikszáth és az Akadémia/ - technikai 
okokból részben 1963 elejére áthúzódóan, de mint 1962 évi 
publikációként - végül is sikerült megjelentetnünk. 

Á tárgyév folyamán beérett munkák és. a kibontakozott 
tudományos tevékenység tapasztalatilag is igazolta, hogy he-
lyes volt a Könyvtár tudományos kapacitását munkatervbe .be-
épített feladatokra irányitani. 

A Könyvtár 1962 évi kiadványainak tételes felsorolá-
sa /ld. XIII.lap/ egybevetve az 1962 évi munkaterv III. "Tu-
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dományos munka és publikációk" c. fejezetében foglaltakkalt át-
tekintést nyújt a kiadványprogram teljesitéséről. 1962 évi tu-
dományos és publikációs tevékenységünk tételes, részletező is-
mertetését mellőzve, e helyen külön is csupán néhány - megíté-
lésünk szerint - kiemelkedő jelentőségű kiadvánnyal foglalko-
zunk. Ezen kivül röviden áttekintjük a több évre terjedő, mun-
katervünkben továbbra is szereplő munkákat. Részletesebb át-
tekintést ld. Rózsa György: Az Akadémiai Könyvtár tudományos 
munkája és kiadványai. Magyar Tudomány 1963,2.sz.127-129.lap./ 

A./ Kiadvanyok 
Jelentőségük alapján három munkát emelhetünk ki: 

MORAVEK Endre: Index acronymorum selectorum. 2.Pars. Instituta 
scientifica,; 

GERGELY Pál - MOLNÁR Zoltán: Az Akadémiai Értesitő és Magyar 
Tudomány repertóriuma. 1840-1960.; 

CSAPODI Csaba - GERGELY Pál: Kandidatusi és doktori disszertá-
ciók katalógusa 1952-1961. 

Mindhárom munkát érdeklődéssel és elismeréssel fogadta a szak-
mai közvélemény. Előállitás-technikai szempontból - a tartalmi 
értéktől függetlenül is - tarthat érdeklődésre számot az első 
magyar mikrokönyvkiadványként FERENCZY Endre szerkesztette bib-
liográfia. 

Kiadványaink iránt általában mind bel-, mind külföldön 
megfelelő érdeklődés tapasztalható. "A MTA Könyvtárának közle-
ményei" c. sorozatunk 1962 évvel bezárólag a 33. számhoz ért, 
és Könyvtárunk egyik jelentékeny csereobjektuma. E sorozatunk-
ban - s hasonlóan más kiadványaink tekintetében is - nagyobb 
terjedelmű munkák esetében, ezek gazdaságos, kisebb költségigé-
nyű, sokszorositott formájú megjelentetésére tértünk rá /pl. In-
dex, Repertórium, Disszertáció-katalógus/. Az előző évek bevált 
gyakorlatát folytatva, különlenyomatként, idegennyelvű kivonattal 
vagy teljes fopditassal jelentettünk meg emiitett sorozatunkban 
különböző akadémiai folyóiratokban megjelent közleményeket. 

A tervezett kiadványok közül Büky Béla: "Publikációk 
témaelemzési módszere" c. tanulmányát elkészült formájában az 
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Elnökségi Könyvtári Bizottság különböző meggondolások miatt nem 
Ítélte közölhetőnek, Méreiné: "Mikszáth és az Akadémia" c.,mint-
egy 7 szerzői iv terjedelmű munkája pedig az előbbiékben emii-
tett kiadási nehézségek miatt nem jelenhetett meg, s kiadására 
1963-ban kerül sor. 

Az 1962-ben megjelenésre tervezett egyéb kiadványok kö-
zül a tudományszervezési kismönográfia-sorozat részére elkészült 
és megjelenésre vár Balázs Tibor: "A tudományos kutatás'•ól az i-
pari gyártásig" c. munkája, melyet a szerző a Könyvtár szervezé-
sében és közreműködésével készített. 

Ugyancsak megjelenésre vár Csapodi Csaba: "A Corvina 
könyvtár állománya" c., mintegy 15 szerzői iv terjedelmű monog-
ráfiája, amelyet az előzetes lektori vélemény kimagasló értékű 
munkának itélt meg. 

Befejeződött Weger Imre ás Darabos Pál kutatása az-op-
tikai lyukkártya könyvtári alkalmazásáról; a kutatás eredménye 
egy gyűjteményes kötetben jelenik meg. 

Nem térünk ki azokra a készülő munkákra, amelyek más a-
kadémiai intézményekkel, illetve szervekkel együttműködésben ké-
szülnek. 

Könyvtárunk tudományos munkajának és kiadványtevékenysé-
gének átfogó értékelése az illetékes akadémiai fórumok és a szak-
sajtó feladata, az előbbiekben kifejtettekkel inkább Könyvtárunk 
tudományos- és kiadványtevékenységének fejlődését kívánjuk érzé-
keltetni. E fejlődés alapját az MTA Elnökségének 1961.1.27-i 
/123/61.sz./ határozatában foglaltok végrehajtása képezi. Könyv-
tárunk tudományos és kiadványtevékenységének főbb irányait ennek 
megfelelően a következők szerint csoportosíthatjuk: 

I. Tudomány- és akadémia-történeti jellegű forrásmunkák 
/pl. Gergely Pál - Molnár Zoltán: Az Akadémiai Értesítő repertó-
riuma. 1840-1960; Rásonyi László: A magyar keletkutatás orosz 
kapcsolatai, stb./, 

II. A Könyvtár gyűjteményeit feltáró munkák /pl. Gergely 
Pál: Bartók Béla ismeretlen levelei az MTA Könyvtárában, Büky: 
Székely Bertalan hagyatéka..., stb./, 
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III. Irodalomtörténeti és történettudományi jellegű mun-
kák /pl. Ferenczy Endre: Bevezetés az ékirásos jogtörténetbe -
bibliográfia, levelezéskötetek összeállítása a kritikai kiadások 
számára, stb./, 

IV. Könyvtártudományi munkák /pl. Csapodi Csaba: Mikor 
pusztult el Mátyás király könyvtára, Moravek Endre: Szigla- és 
röviditésgyüjtemények, stb./, 

V. Tudományos tájékoztatás /pl. Csapodi Csaba - Gergely 
Pál: Disszertáció-katalógus, periodika jegyzék supplementuma, 
és elsősorban a tudományszervezési "Tájékoztató"/, 

VI. Tanulmányok a tudományos munka tervezése és a kuta-
tásszervezés köréből /pl. Balázs Tibor tanulmánya/. 

Külön ki kell emelnünk e helyen is a Könyvtár időszakos 
kiadványát a "Tájékoztató a tudományos kutatás tervezésének, i-
gazgatásának és szervezésének nemzetközi irodalmáról" c. doku-
mentációs szemlét, amely iránt az érdeklődés mind bel- mind kül-
földön tovább fokozódik. 

B./ Folyamatos munkák 
Az 1962 évi tudományos program előirányzata szerint a 

következő munkák szerint folyt kutatás, illetőleg anyaggyűjtés: 

• A régi akadémiai levéltár irodalomtörténeti vonatkozású 
anyagának feltárásában az Irodalomtörténeti Intézet "Fontes" -
sorozata részére előrehaladás történt, az év második felében e 
munkába tanácsaikkal és előzetős lektori megjegyzéseikkel az I-
rodalomtörténeti Intézet illetékes munkatársai is bekapcsolód-
tak. Nem halad kellőképpen azonban finanszírozási nehézségek 
miatt a gépelési munka. A kutatásokat Gergely Pál folytatja, és 
ezekbe bekapcsolódott F.Csanak Dóra is. 

Az Arany-kritikai kiadás leve-lezéskötetejnek anyaggyűj-
tésében és jegyzetelésében a tervezettnél nagyobb mértékű előre-
haladás történt azáltal, hogy az I.Osztály Textologiai Bizottsá-
ga lehetővé tette Sáfrán Györgyi csaknem egész évi függetlenité-
sét erre a munkára. 

A Zrinyi-kritikai kiadás levelezéskötetének összeállitá-
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sát Csapodi Csaba terv szerint folytatja. 
Urayné Kőhalmi Katalinnak a sztyeppe! népek régi fegy-

verzetére vonatkozó kutatása, minthogy nevezett munkatársunk az 
év során aspiranturera nyert felvételt, a disszertáció elkészí-
tése szerint alakul. 

Tőkés László és Babiczky Béla, az OSZK munkatársa mikro-
filmez és i kézikönyvének kézirata előrehaladt, kiadás-4 onatko-
zóan tárgyalások kezdődtek a Műszaki Kiadóval. 

"A magyar könyvtártudományi bibliográfia 1945-ig" c. 
munka során, amely Csapodi Csaba irányításával 5 munkatársunk: 
Durkó Dalma, Horváth Maria, Biiky Béláné, Lenhardt Antalné és 
Madarasi Béláné részvételével folyt, 99 folyóiratkötet feldol-
gozása készült el. 

Folytatódott az aTny , *rvűjtés Moravek Endre szigla- és 
röviditésgyűjtemányéhez, valamint az orosz könyvészeti szakszó-
tárhoz. 

György József folytatja az Elischer-féle Goethe-gyűjte-
ménnyel kapcsolatos kutatásait. 

Fentiek mellett heti egy kutatónap felhasználásával Fe-
renczy Endre tudományos főmunkatárs folytatja ókortörténeti ku-
tatásait, ennek eredményeként tanulmánya jelent meg a Codex Ha-
murappi megtalálásának 60. évfordulója alkalmából /Magyar Könyv-
szemle 1962.4.sz./. 

E felsorolást a Könyvtár munkatársainak 1962 évi publi-
kációi /ld. XVI-XX.lap/ egészítik ki. Munkatársaink a Könyvtár 
tudományos munkatervébe illeoatett feladatokon kivül is, e jegy-
zék tanúsága szerint, sokirányú, több tudományterületet érintő 
szakirodalmi tevékenységet fejtettek ki. 

A viszonylag nagymérvű és széleskörű tudományos munka 
és kiadványtevékenység egyik mozgatója az emiitett elnökségi ha-
tározat volt, amely az azt megelőzően' a Könyvtárban végzett mun-
kák befejezésére serkentőleg hatott, s perspektívát és irányvo-
nalat nyújtott a tudományos tevékenységhez. A Könyvtárral szem-
ben támasztott fokozott tudományos igények - fokozott telje-
sítményre ösztönöznek. 
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Az akadémiai könyvtári hálózat 

Hálózati központi tevékenységünket, mint az általános 
értékelésben emiitettük, munkaerő-kiesés folytán nem tudtuk a 
tervezésnek megfelelően kifejteni. 

Az intézeti könyvtárak tervezett évi kétszeri megláto-
gatását /84 látogatás/ csak 18 %-ban teljesitettűk, s vidéki 
intézeti könyvtárak felkeresésére egyáltalán nem került sor. 
Bizonyos mértékig ellensúlyozta ezt a lebonyolított látogatá-
sok tartalma, az ott végzett tájékozódás és a nyújtott módszer-
tani útmutatások alapossága, továbbá az, hogy az intézeti könyv-
tárosok 25 alkalommal kerestek fel minket tanácsadás, útmutatás 
és problémáik megbeszélése végett. 

Hálózati értekezletet - a tervezett 2 helyett - 1 
alkalommal tartottunk; az elmaradt értekezletre 1963 elején 
kerül sor. 

Eredményes és érdeklődéssel kisért volt az általunk 3 
alkalommal, összesen 34 hálózati könyvtáros részvételével szer-
vezett tapasztalatcsere, amelyek során az Agrárgazdasági-, a 
Közgazdaságtudományi- és a Központi Fizikai Kutató Intézet 
könyvtárában tettünk látogatást. Az akadémiai könyvtári háló-
zat könyvtárosainak más könyvtári hálózatok és vidéki intéze-
tek könyvtáraiba tervezett tapasztalatcsere-látogatására nem 
került sor. 

A külföldi folyóiratok központi címjegyzéke számára 
készítendő, még hiányzott nyilvántartások elkészítése és a be-
jelentések hálózati könyvtáraink nagy részében megtörtént. 

A hálózati központi címjegyzék fejlesztése az Országos 
Gyarapodási Jegyzék alapján folyik, mintegy 3.000 cédula került 
előrendezésre, ezek besorolása - a Feldolgozó Csoport munkaerő-
problémái miatt - az év végén kezdődött meg. Hiányosság, hogy 
az intézeti könyvtáraknak csak mintegy fele jelenti rendszere-
sen külföldi könyvgyarapodását. 

Befejezést nyert - 2 hataridő-meghosszabbitásban ré-
szesült intézeti könyvtár kivételével - a szervezeti szabály-
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zatok ügyrendek elkészítése és jóváhagyása. Az intézeti könyv-
tárosok besorolása tárgyában évek óta folyó tárgyalások nyomán 
a 134/1962. /M-K.12./ M.M.sz. utasítás alapján, javaslatot ké-
szítettünk és terjesztettünk illetékes szervek elé. 

A Magyar Unesco Bizottság Tudományos Albizottságának 
kezdeményezésére megszerveztük a hazai természettudományi és 
műszaki szakirodalom külföldi referátumainak felmérését; a 
felmérést végző munkacsoport tagjai között 4 akadémiai intéze-
ti könyvtáros tevékenykedik. A felmérés eddigi eredményeként 
4 természettudományi szak külföldi referátum-lapjainak elemzé-
se megtörtént. 

Könyvtárunk hálózati központi feladatait ellátó tud. 
munkatársunk, Simon Mária Anna a Román Népköztársaságban, a 
MTA Történelemtudományi Intézete könyvtárának vezetője, Papp 
Márta a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban volt 2 hetes 
tanulmányúton. 

Hálózati központi teendőinknek a következő évben min-
denek előtt az 1962-ben elmaradt feladatok ellátására, terv-
szerű, intenzivebb kapcsolatok rendszeresítésére, a tartalmi 
módszertani segítségnyújtás további elmély 1':ásére , s ennek ér-
dekében a hálózati könyvtárak helyzetét tükröző pontosabb nyil-
vántartások vezetésére kell irányulniuk. 
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tárának főigazgatója, Bucuresti 

egyetemi - tanár, Sao Paolo 
egyetemi tanár, New York 



VI, 

A KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYA 

Feldolgozott állomány 
1961.XII.31-én könyv 

periodika 
kézirat 
mikrofilm 

Feldolgozatlan állomány 
1961.XII.31-én könyv 

Gyarapodás 
1962 évben 

könyv 
periodika 
kézirat 
mikrofilm 

Csökkenés könyv 
1962 évben periodika 
Állomány 1962.XII.31-én 

tény 

584.569 
123.750 
2o6.4o3 

4.093 

12.571 
6.224 

25.95o 
98o 

6 0 
lo 

terv 

12.5oo 
6.5oo 

2 o . 0 0 0 
7oo 

AZ ÁLLOMÁNY GYARAPODÁSA 
a gyarapitás m ó d j a szerint (egység) 

918.82a 

, . 2 6 . 0 0 0 
944.82o 

J&ÚLSS 
990.545 

könyv periodika kézírat mikrofilm összesen" 
tény terv tény terv tény terv "tény tény . terv 

v. 277o 25oo 799 9oo 24812 15ooo 
cs.j 527ff 5600 4787 5ooo 
tp. 2466 23oo 394 3oo 
aj. 18o5 18.2o 244 3oo 1138 5 0 0 0 ^ 
áfc. 254 3oo -

57 14'o 28438 1854o 
43 2o I 0 I 0 6 lo62o 

- 286o 26oo 
4 lo 3191 711o 
- 254 3oo 

876 53o 876 53o 
1257112520 
(loo %) 

6224 65oo 2595o 
i ) 

2oooo 
(126 i) 

98o 
(14o% 

937 
36 
4 
1 

7oo 45725 397oo 
—rn.5 ti) ~ 

e r e 
Mo* 3454 33oo 
SzU. 2o78 21oo 
Ndo. 1817 15oo 

d e t szerint (egység) 
744 72o 2595o 

1164 lloo 
8o3 95o 

5,222 ^62o 3730 

- 31o85 
- 3278 
- 2624 
- 8738 

1257112520 6224 65oo 2595o 98o - 45725 397oo 

+v=vétel, cs=csere, kp.=kötelespéldány, aj=ajándék, 
ak=akad.őrzött, s=saját előáll. 

++Mo=Magyarország, SzU=Szovjetunió, Ndo=Népi dem.orsz.s 
To=Tőkés orsz. 

+++ A lemaradás látszólagos, a tételek egységekre történt átszámi-



VII, 

s z a k o k szerint (egység) 
^ ^ könyv periodika 

0 + 2 általános müvek, ono 4̂5, 
vallástörténet 

1 filozófia 542 91 
3 társadalomtudomány 921 319 
4 nyelvtudomány 981 381 
49 orientalisztika 1.488 378 
5 természettudományok 1.545 2.2ol 
6 alkalmazott tudományok 9o9 l.o21 
7 művészet, sport 7o8 197 
8 irodalomtudomány, 2 520 354 

szépirodalom 
9 életrajzok, földrajz, j .or) 

régészet .tört .tudomány ° 
12.571 6.224 

könyv (mü) 
régi" " 
RMK " 
keleti könyv" 
folyóirat (féle) 
keleti " " 
kézirat (db) 
mikrofilm (mü) 

Cimfelvétel 
tény terv 

Osztályozás 
tóny_ t erv 

15.79o 
965 
338 
165 
588 

62 
14.2o6 

98o 

16.5oo 15.669 
960 

- 48c^ 

' 65o 
15o 

10.425" 
7oo 

6 0 0 

ideiglenes cimleirás 
folyóirat (féle) 
akadémiai irat (db) 

régi könyv kollacionálás 
keleti " translit.és annotálás 

437 
11.744 

679 
426 

l6.5oo 

8 0 0 

Egyéb feldolgozó munka 
tény terv 

12.3o5,, 
64o 

ideiglenes: 961 
végleges: 4 

+ +a munkaterv évközben osökk. 2o$~kal 
+++ II ' » 11 25%— " 

Katalóguscédulák készítése és szolgáltatása 
saját katalógusba KC részére összesen 

(db) ^ (db) (db) . 
."tény 'terv • tény terv" tény . terv 

gépelés 17.792 
soksz. 129.541 
kut.jel.feld. -
folyóirat 

vált.bej. 

14.8oo 
18"3.5oo 27.510 

821 

17.792 
I 6.500 157.o51 
l.ooo 821 

4.24o 4 . 0 0 0 4.24o 

1 4 . 8 0 0 
2oo.000 

1 . 0 0 0 

4 . 0 0 0 



VIII, 

_QIVAS ÓI FORGALOM 
Beiratkozott olvasók sz. 
(akadémikusok nélkül) 
könyv ,folyóirat ,mikrof. 
kézirat és régi köryv 

Helybenolvasók sz.(alk.) 
könyvolvasóterem 
folyóirat » 
kézirat-rk." 
keleti " 
mikrofilm " 

Kölcsönzők száma (alk.) 
könyvkölcsönző 
folyóirat " 

periodika 112 75 
fotomás. 877 634 

kézirat(dissz. )kölcsonző 
Olvasói forgalom (helyben-
olvasók és kölcsönzők száma 
együtt) 
könyvolvasók (alk.) 
folyóirat " » " V 
kéziratok,rk." 
keleti dok. " 
mikrofilm " 

HASZNÁLT EGYSÉGEK FORGALMA 
Helyben olvasott egységek 

könyv 
folyóirat 
kézirat,régi könyv 
keleti dok. 
mikrofilm 

Kölcsönzött egységek 
könyv 
folyóirat 

periodika 125 75 
fotomás. 1314 95o 

kézirat (disszertáció) 
Használt (helyben olvasott 
és köles .egységek együtt) 
könyv 
folyóirat 
kézirat,régi könyv-
keleti dok. 
mikrofilm 

tény 

l.o83 
567 

11.283 
6.434 
2.677 
2.618 

36o 

össze sen 
tény terv 

9oo 
.,550 1.65o 1.45o 

1 3 . 0 0 0 
5 • 0 0 0 
3 . 0 0 0 
I . 8 0 0 
4oo 23.372 23.2oo 

9.977 lo.ooo 

989 7o9 
800 11.8o4 11.5o9 

21.26o 
7.423 
3.515 
2.618 

36.Q 

2 3 . 0 0 0 
5.7o9 
3 . 8 0 0 
I . 8 0 0 
4oo 35.176 34,7o9 

6 3 . 5 4 2 6 0 . 0 0 0 
62.242 5o.ooo 
58.646 5o.ooo 
lo.l34 9.ooo 

766 800 195.33o l69.8oo 

12.576 12.3oo 

1.439 l.o25 
1.178 1.125 15.193 14.45o 

76.118 72 .3ÓO 
63.681 51.o25 
59.824 51.125 
lo.l34 9 . 0 0 0 

766 800 21o.523 184.25o 



IX. 

KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS 

Kölosönadás 
belföldre 
külföldre 

Kölcsönvétel 
belföldről 
külföldről 

tény terv 

1.271 
26 

86 
22o 

összesen 
tény terv 

29o 1.3o7 

, 3o6 42o 

I 
Z OLVASÓI FORGALOM MEGOSZLÁSI ARÁNYAI AZ OLVASÓK 
Ó'ÖLAL!KÖ2ASA S Z E R Í M 

helyben 
olvasás 

akadémikus 4 
egyetemi tanár,kand. lo 
tud.kutató,aspiráns 52 
pedagógus 9 
iró,ujságiró,szerk.ford. 4 
orvos 2 
mérnök,jogász 4 
váll.,int.alkalmazott 5 
egy.,főisk.hallgató lo 

kölcsön-
zés 

együtt 

5 
13 
58 
6 
3 
2 
2 
4 
7 

% 

. KÖNYV- ÁS FOLYÓIRATFOF.GALOM MEGOSZLÁSI ARÁNYAI 
SZAKÓte SZERÖM? " 

általános müvek, 
könyvtártudomány 8 

nyelv—és irodalom-
tudomány 38 

marxizmus-leninizmus 2 
társadalomtudományok 32 
természettudományok 9 
alkalmazott tudományok 6 
művészet 1 
szépirodalom 4 

38 
3 

31 
9 
7 
5 
2 

8 

38 
2 
32 
9 
6 
1 
4 



X. 

TUB0MMY5ZERVEZÉSI LOKUMENTÁCIÓ 
referált szakirodalmi dokumentumok tételszámmá 
csak bibliográfiai közlésre került " 

BIBLIOGR/EIÁK, KATALÓGUSOK, JEGYZÉKEK összeállítása 
A tudományszervezés nemzetközi bibliográfiája számára 

feldolgozott oimek száma 
összegyűjtött adatok " 

Akadémikusok publikációinak nyilvántartása számára 
1961 évi publikációk tételszáma 1.25o 

Tény Terv 
545 
667 

800 

65o 1.9oo 

4.44o 

54 

1.3oo 

4.000 

1.2oo 

4.000 

1962 
Akadémia-történeti bibliográfia számára 

a gyűjtött adatok tételszáma 
Az Akadémiai Könyvtárra vonatkozó anyaggyüjt s 

a Könyvtárra vonatkozó adatok száma 2o 
könyvtári dolgozók publikációinak adatai 34 

Cikkrepertórium (Akadémiai Értesitő és Magyar Tudomány) számára 
gyűjtött adatok tételszáma 4.000 
mutató, utalások " 3.000 

Disszertáció-katalógus számára 
gyűjtött adatok tételszáma ! - .. 1.380 
mutatók adatainak " 2.522 

UNBSCO társadalpmtudoiiiányi bibliográfia száig.áfa 

000 

gyűjtött,szerkesztett és továbbított tételek sz.4"/ 351 
Tudományos eseménynaptár száméra 
feldolgozott adatok száma 2.299 3.000 

1.2oo 
Kurrens periodikák jegyzékének 1.supplementuma számára 

feldolgozott tételek száma 1.2oo 
Cirillbetüs rövidítések jegyzéke számára 

feldolgozott adatok tételszáma + 4.000 
Tudományos intézmények névröviditésének jegyzéke számára 
feldolgozott ada/tok tételszáma + + / lo.5oo 

Ékírásos jogtörténeti bibliográfia számára 
feldolgozott adatok tételszáma + + / - l.loo 

Újonnan beszerzett külföldi könyvek katalógusa és jegyzéke 
számára feldolgozott és közzétett tételek száma I.088 I.080 

TÁJÉKOZTATÁS 
81 

148 
Belföldre szóbeli Bibliogr.O. 

Régi K. » 
Miícrof ilmt. 37 

írásbeli Bibliogr.0. 
Külföldre " " " 

Régi K. « 
lo 
7 

266 
43 

17 331 3oo 

V 
++/ 

a gyűjtés külső közreműködőkkel történt 
hosszabb időn at folyt anyaggyűjtés befejeztével 



XI, 

NEMZETKÖZI_CSBRETBVÉKENY3ÉG 

CSEREKAPCSOLATOK 

E u r ó p a Á z s i a A f r i k a 
27 állam 1.524 int. 24 állam 224 int » 0 22 állam 70 int. 
Albánia 1 Afganisztán 3 Algéria 8 
Anglia 114 Burma 2 Angola 2 
Ausztria 57 Ceylon 3 Dahomey 1 
Belgium 59 Cyprus 2 Délafrikai Unió 13 
Bulgária"1" 11 Fülöpszigetek 2 EAK 11 
Csehszlovákia"1" 48 India 49 Elefántcsontp. 1 
Dánia 24 Indonézia 8 Etiópia 1 
Finnország 36 Irak 2 Ghana 3 
Franciaország 130 Irán 7 Guinea 1 
Görögország 12 Izrael 7 Kenya 1 
Hollandia 46 Japán 92 Kongó 5 
Írország 3 Jordánia 2 Kongói Közt. 1 
Izland 4 Kina + 4 MaIgas 1 
Jugoszlávia 108 Korea 1 Marokkó 4 
Lengyelország 112 Koreai D.Közt. 3 Mocambique 1 
Luxemburg 4 Libanon 5 Nigéria 1 
NDK 66 Malájföld 5 Nyasszaföld 1 
NSzK 126 Mongólia 2 Port. Guinea 1 
Norvégia 13 Pakisztán 3 Rhode sia 1 
Olaszország 191 Sziria 3 Szenegál 4 Portugália 22 Thaiföld 2 Szudán 2 
Románia 52 Törökország 14 Tunézia 6 
Spanyolország 56 Vietnami D.KÖzt. 1 
Svájc 44 
Svédország 50 
Szovjetunió+ 132 
Vatikánóllam ' 3 

A m e r i k a 
20 állam 326 int. 

Argentina 29 Kuba 13 
Brazilia 24 Mexikó 17 
Chile 11 Panama 1 
C.Rica 1 Paraguay 1 
Dominika 1 Peru 7 
Ecuador 2 P.rico 1 
Guatemala 1 Salvador 1 
Haiti 1 Uruguay 5 
Kanada 25 USA 166 
Kolumbia 6 Venezuela 13 

Ausztrális és Óceánia 
4 állam" 27 int. 
Ausztráliai Államszöv. 20 
Tasmania 1 
Uj-Kaledónia 1 
Uj-Zéland 5 

összesen 97 állam, 2.171 intézmény 
Terv : 98 " 2.055 

+ az összes akadémiai intézmények együttesen, J intézményként 
szerepelnek. 



XII, 

CSEREFORGALOM 

O r s z á g k ü l d 
tény 

e s 
terv 

á t v 
tény 

é t e l 
terv 

Szovjetunió könyv 797 900 3,075 3,300 
periodika 1,341 1,300 1, 'UH -1,100 
mikrofilm 4 — 36 

népi dem.orsz. könyv 3.027 4.000 1.216 2.200 
periodika 2.191 2.300 1.309 1.300 
mikrofilm 11 — 4 — 

tőkés orsz. könyv 1.915 2.300 2.156 3.000 
periodika 4.394 4.100 2.360 2.400 
mikrofilm 53 — 3 — 

összesen : könyv 
periodika 
mikrofilm 

5.739 
7.926 

68 
7.200 
7.700 

Í6.44ZJ 
H M o 

43 

8.500 
4.900 

könyv /kötet/ 
periodika /évf./ 
mikrofilm /mű/ 

KÖTTETES, RESTAURÁLÁS 

A Könyvtár részére 
tény terv 

kötés 2.786 2.500 
restaurálás 418 400 
doboz, téka 357 200 

Akadmiai szervek részére 

kötés 24 
gyűjtők, tokok 8 



XIII, 

a./ "A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Közlemé-
nyei " c. sorozatban: 
25.sz. MORAVEK Endre—WEGER Imre: Vocabularium 

abbreviaturam bibliothecarii. 1. :Abbreviaturae 
cyrillicae. Cirillbetüs könyvészeti rövidítések 
válogatott jegyzéke. 138 p.Soksz. 

26.sz. RÁSONYI László: A magyar keletkutatás crosz 
kapcsolatai. Orosz és angol nyelvű kivonattal. 
19 p. 

27.sz. TŐKÉS László: Az Akadémiai Könyvtár mikro-
könyvgyüjteménye és fotolaboratóriuma. 13 p.Klny, 

28.sz. FRÁTER Jánosné:"Nemzeti részvét emelte." loo év-
vel ezelőtt kezdték épiteni az Akadémia palotá-
ját. Német nyelvű kivonattal.14 p.Klny. 

29.sz. BÜKY Béla: Székely Bertalan hagyatéka a Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtárának kézirattárában. 
Német nyelvű kivonattal. 24 p. 

••** 3o.sz. MORAVEK Endre: Index acrcnymorum selectorum. 2.z 
Instituta scientifiea.VI+278 p.Soksz. 

32.sz. RÓZSA György:The documentation of scienco orga-
nization as an emerging new hranch of soientifio 
information. 13 p.Klny. +/ 

33.sz. GERGELY Pál-MOLNÁR Zoltán: Az "Akadémiai Értesí-
tő" és a "Magyar Tudománjr" repertóriuma 184o« 
196O. VI+377 p.Soksz. 

b. / "A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár a . Mikr okiadványai " 
c.'sorozat "banT ' 

l.sz. FERENCZY Endre : Bevezetés az ékírásos jogtörté-
netbe .Bibliográfia. 5 mikroláp«, (Az első magyaror-
szági mikro-lap-kiadvány.) 

o•/ Önálló kiadványok: 
KURRENS KÜLFÖLDI PERIODIKUS KIADVÁNYOK JEGYZÉKE.Supple-

mentum 1. (Betűrend és tudományszakok szerinti 
tájékoztató katalógus az Akadémiai Könyvtár fo-
lyóirat-állományának 1960 óta történt gyarapodá-

y1*' sáról.) 211 p.Soksz. 
CSAPODI Csaba-GERGELY Pál'.Kandidátusi és doktori disszer-

tációk katalógusa 1952-1961.Szerk.a MTA Könyvtára 
Kézirattára és Régi Könyvek Gyűjteménye munkatár-
sainak közr.—és — .IV+183 p.Soksz. +/ 

d./ Periodikus kiadványok: 
TÁJÉKOZTATÓ a tudományos kutatás tervezésének.,igazgatá-

sának és szervezésének nemzetközi irodalmáról. 
2.évf, 1-6.sz.Soksz. 

FJ KÜLFÖLDI KÖNYVEK az Akadémiai Könyvtárban. (Havonként 
háromszor megjelenő gyors-tájékoztató jegyzék.) 
1.évf.1-16.sz.Soksz. 

+ / m^iplpnt 1963-ban 



XIV. 

KÖNYVTÁRAK 
1962.de 5.31. 1961.deo.3,l. 

A hálózatba tartozó könyvtárak száma 4B 42, 
ebbó'l 6 0 0 - l.ooo egységgel rendelkező 2 7 

l.ooo- 5 . 0 0 0 "" lr 19 17 
5 . 0 0 0 - lo.ooo " " 6 4 

lo. ooo-loo.000 " n 14 13 
loo. OOO- fi " 1 

ÁLLOMÁNY ÉS GYARAPODÁSA 
A hálózati könyvtárak állománya 1961.dec.31-én 

könyv periodika egyéb összesen 
egység 

353-494 lo3.342 68 . 0 2 3 524.859 
ál 1 ományr ev i z i ó ná 1 
megállapított 1.244 
többlet 
1962 évi gyarapodás 25.452 

131 5 

15.711 4 

.585 

.65o 

6 . 7 6 0 

45.813 
állomány 1962.XII.31.38o.19o 119.184 78 .o58 577.432 

AZ ÁLLOMÁNY GYARAPODÁSI ÉRTÉKE 
1962 1961 
Ft Ft 

nem devizaigényes beszerzés értéke 1,462.545 
devizaigényes beszerzés értéke 2,5o6 . o l 3 

1,414. 
2,384. 

2o3 
o51 

(dev.Ft 928.153 : 882.982) 3,968.558 3,798. 254 

LÉTSZÁM, KÉPZETTSÉG 
1962.dec.31. 1961. dec.31. 

főfoglalkozású könyvtárosok száma 51 
mellékfoglalkozású " " " 8' 
részfoglalkozású " 2 o 
társadalmi munkás u n _ 

44 
7 
18 
1 

79 7o 
felsőfokú képzettségű könyvtáro-
sok száma; 

könyvtáros szakképzettségű 11 9 
egyéb " ' JKL 26 32 25 

középfokú képzettségű könyvtáró-
sok száma; 24 18 
alsóf&ku tr « "" ' ' V 5 
szakképzettség nélküli 16 2o 

techn.s .munkaerő J _2 2j2 
79 7o 



XV. 

1962.Aec.31. 196l.Aeo.31, 
felsőfokú képzésben részt 

vevők száma 2 2 
középfokú " » 8 5 
BIBLIOGRÁFIAI, DOKUMENTÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 
megjelent (nyomtatott,sokszorosított) 

bibliográfiák száma 19 feldolgozott 
tételek sz. 19.477 

elkészült forditások száma 383 lapszám 8.196 



XVI, 

,4_^®YYTÁR_B|]NKÁTÁRSA5ÍAK _1962_ÉVI_PUBLIKÁCIÓI 

BESE Lajos 
Contributions to the Khori-Buriat subdialect of Ivolga. 
=Acta Orientalia Academiae Scientiarum JHungaricae.15.t. 
1962. 15-21.p. 

BÜKY Béla 
Hogyan korrigált Pázmány Péter.=Mágyar Nyelv,1962.3.sz.• 
Székely Bertalan hagyatéka a MTA Könyvtárának kézirat — 
tárában. =A MTA Könyvtárának Közleményei 29.sz. - Német 
nyelvű kivonattal. 

CSAPODI Csaba 
Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. 
=Magyar Könyvszemle 1962. l.sz. 117-118.p. 
Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa 1952 -
1961. Szerk.: ... -- és Gergely Pál. Bp.1962. A MTA 
Könyvtára. IV, 183 p. Soksz. /Megjelent 1963-ban/. 
Kiadatlan Zrinyi-levelek. l.közl. =Irodalomtörténe ti 
Közlemények 1962. 639-657.p. 
Die Anwendung der Dezimalklassifikation in UngarnvBiblos 
1962.Jg. 84-87.p. 
A Mátyás-kori könyvművészet remekei. /Az OSzK kiállitá-
sa a Magy.Nemzeti Muzeumban 1962.márc.11-17./ =Magyar 
Könyvszemle 1962. 2-3.sz. 235-236.p. 
0 rozsahn Knihovny Matyása Korvina. =Zprávy Jednoty 
Klasickych-fililogu Rocnik IV,3. 1962. 169-177.p. 
Wesselényi Miklós ismeretlen naplója az Akadémiai Könyv-
tár kézirattárában /1837-1838/. ^Magyar Tudomány 1962. 
2.sz. 114-119.p. 

DOBÓ István 
— és Fodor Zoltán: Bibliotekovedenie i bibliografija za 
rubezsom. =Magyar Könyvszemle 1962. 2-3.sz. 242-244.p. 
Szütin, I.D.: Zsizn' dija knigi. =Magyar Könyvszemle 1962. 
4.sz. 366-367.p. 

DURZSA Sándor 
Románia. A tudományos tájékoztatás helyzete. -Külföldi 
tanulmányutak 1961. Bp.1962. OKT. 96-109.p. /Könyvtárosok 
tapasztalatcseréje 5./ 
Tudományszervezési dokumentáció az Akadémiai Könyvtárban. 
=Közalkalmazott 1962. aug. 

ECSEDY Ildikó 
Arthur Waley: The poetry and carreer of Li Po 701-762.a.d. 
=Világirodalmi Figyelő 8.k. 1962. l.sz. 132-133.p. 



XVII, 

ECSEDY Ildikó 
A kinai iskola. =Fiúk évkönyve 1963. Bp.1962.Móra F.K. 
253-256.p. 
A selyem útja. - Hogy-.n született meg a kinai könyv ? 
=Leányok évkönyve 1963. Bp.1962. Móra F.K. 
Világirodalmi antológia. 3-k. Kinai iroda-lom.Szerk.: — . 
Bp. 1962. Tankönyvk. 
Hung Seng:- Az örök élet palotája. Ford.: — . Na-lan 
Hszing-tö: Versek. Ford.:—. =Világirodalmi antológia 
3.k. Bp.1962. Tankönyvk. 

FEKETE Gézáné 
Bulgária. A Tudományos Akadémia Könyvtárának cseretevé-
kenysége, tudományos és dokumentációs munkája. =Külföldi 
tanulmányutak 1961. Bp.1962. OKT. 18-25.p. /Könyvtárosok 
tapasztalatcseréje 5./ 

FERENCZY Endre 
Beveztés az ékirásos jogtörténetbe . Bibliográfia.5 mikro 
lap. =A MTA Könyvtárának Mikro kiadványai. 
Childe, B.V.: Az európai társadalom őstörténete.Bev.:—. 
Bp. 1962. Gondolat K. 35 p. 
A Codex Hamurappi megtalálásának 60-ik évfordulóján. Jog 
és könyvtár az ókori Közép-Keleten. =Magyar Könyvszemle 
1962. 4.sz. 317-322.p. 
Sarkadi J.: A demokrácia bölcsője. - Ritoók Zs.: Régi gö 
rög hétköznapok. =Századok 1962. 337-338.p. 

FODOR Zoltán 
Dobó István á s — : Bibliotekovedenie i bibliografija za 
rubezsom. =Magyar Könyvszemle 1962. 2-3.sz. 242-244.p. 

FRÁTER Jánosné 
"Nemzeti részvét emelte". 100 évvel ezelőtt kezdték épi-
teni az. Akadémia palotáját. =Magyar Tudomány 1962.6.sz. 
450-459.p. Németnyelvű kivonattal. Klny.: A MTA Könyv-
tárának Közleményei 28.sz. 

GERGELY Pál 
Arany és Az ember tragédiája. =Magyar Nemz:t 1962. aug. 
Az Akadémiai Értés it <5 és a Magyar Tudomány repertóriuma 
1840-1960. Összeáll.: — és Molnár Zol+ -'n. Bp .1962. VI, 
177 p. Soksz, =A MTA Könyvtárának Közleményei 33.sz. 
Kandidátusi ás doktori disszertációk katalógusa 1952-
1961. Szerk.: Csapodi Csaba és —.'Bp.1962. A MTA Könyv-
tára. IV, 183 p. Soksz. /Megjelent 1963-ban/. 

GYÖRGY József 
Ein Katalog der Elischerschen Goethe-Sammlung. =Zentral-
blatt für Bibliothekswesen 1962. 10.No. 451-452.p. 



XVIII. 

KŐHALMI Katalin 
Der Abschnitt der tfaffenbehálter und des Waffengürtels 
in den Polyglotten i/Vörterbüchern der Ch'ing Epoche.=Acta 
Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae,15.tom.l962. 
l-3.fasc. 195-206.p. 

MOLNÁR Zoltán 
Az Akadémiai Értésitő és a Magyar Tudomány repertóriuma 
1840-1960. Összeáll.: Gergely Pál és --. Bp.1962. VI, 
177 p. Soksz . =A MTA Könyvtárának Közleményei 33.sz. 

RITOÓK Zsigmondné 
Réthly Antal: Időjárási események és elemi csapások Ma-
gyarországon 1700-ig. Kéziratfeldolg. , latin szöveg ford. 
— . Bp. 1962. Akad.K. 
Régi magyar költők tára XVII.század. 2.köt. Latin szöveg 
ford.: Bp.1962. Akad.K. 283-300.p. 

REJTŐ István 
Études Historiques II. irodalomtörténeti Közlemények 
1962. 3.sz. 
Két dokumentumkötet Gyulai Pál Írásaiból. =Magyar Tudo-
mány 1962. 3.sz. 193-196.p. 
Martino, P.: Le natúra1isme francais. =Világirodalmi Fi-
gyelő 1962. 3.sz . ' 
Régi problémák új köntösben. /Megjegyzések Barta János 
"Mikszáth-probiémák" c. cikkéhez./ =Magyar Tudomány 1962. 
4.sz. 249-260.p. 
Schulz, J. : Geschichte der australischen Literatur . =Vi-
lágirodalmi Figyelő 1962. 2,sz. 
Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből. 
=Magyar Könyvszemle 1962. 4.sz. 369-371.p. 
Waldapfel József: Szocialista kultúra és irodalmi örök-
ség. =Nagyvilág-1962. 9.sz. 

RÓZSA György 
The Documentation of Science Organization as and Emerging 
New Branch of Scientific Information. =Magyar Könyvszemle 
1962. 4tSZ. 265-277.p. Klny.: A MTA Könyvtárának Közlemé-
nyei 32.sz. 
Az ENSz-ről. =Magyar Könyvszemle 1962. 2-3.sz. 244.p. 
Gondolatok a Lenin Könyvtár centenáris évfordulóján. 
=Magyar Könyvszemle 1962. 4.sz.-355 .p. 
The internat ional exchange of publlcations with Áfro-
Asian countries. =UNESC0 Bulletin for libraries 1962. 
141-143.p. Klny. francia, spanyol nyelven. 



XIX, 

RÓZSA György 
A Nemzetközi Társadalomtudományi Dokumentációs Bizottság 
teljes ülése 1961 március 23-25. =Külföldi tanulmányutak 
1961. Bp.1962. OKT. 164-168.p. /Könyvtárosok tapasztalat-
cseréje 5./ 
Privet iz Vengrii. /A Lenin Könyvtár üdvözlése fennállá-
sának 100. évfordulója alkalpiából./ =Bibliotekar» 1962. 
47.p. 
Razvitie Biblioteki Vengerszkoj Akad. Nauk i ee meszto v 
vengerszkoj naucsnoj zsizni. =Trudü BAN i FBON. Tom.1962. 
289-302.p. 
A Román Akadémiai Könyvtár kurrens marxista cikkbibliográ-
fiája. =Magyar Könyvszemle 1962. l.sz. 112.p. 
Románia. A Tudományos Akadémia Könyvtára és a Központi 
Állami Könyvtár. =Külfölii tanulmányutak 1961. Bp. 1962. 
OKT. 164-167.p. /Könyvtárosok, tapasztalatcs.eréje 5./ 
Szovjetunió. A Szovjetúnió Tudományos Akadémiája könyv-
tárairól és a tájékoztató intézményekről. külföldi ta-
nulmányutak 1961. Bp.1962 . OKT. 213-221.p. /Könyvtárosok 
tapasztalatcseréje 5./ 
A társadalomtudományok nemzetközi dokumentációs osztá-
lyozásának egyes kérdései. =Magy.ar Tudomány 1962. 9.sz. 
577-582.p. 

SÁFRÁN Györgyi 
Arany János-: Kapcsos könyv. Költemények. Facsimile kiad. 
Bp. 1962. Akad.Kiad. 96 p. 

SARLÓSRA Ernő. 
Szobrot a Bolyaiaknak. =Magyar Nemzet 1962. ápr.30. 

SZÉKELY Dániel • 
Állam- és jogtudományi bibliográfia 1945-1959. =Magyar 
Könyvszemle 1962. 2-3.sz. 244-245.p. 

TŐKÉS László 
Az Akadémiai Könyvtár mikrokönyvgyüjteménye és fotólabo-
ratóriuma. =Magyar Tudomány 1962. 2.sz. -101-106.p.Klny.: 
A MTA Könyvtárának Közleményei 27.sz. 
A fényképezés alkalmazása a lengyel könyvtárakban, kül-
földi tanulmányutak 1960. Bp.1962. OKT. 106-114.p./Könyv-
tárosok tapasztalatcseréje 4./ 

S ZEN TGYÖRGYI Mária 
Jobbágyievelek a XVI-XVII. századi Erdélyben. Bp. 1962. 
MTA Történettud. Intézete. 101 p. /Értekezések a törté-
neti tudományok köréből. U.s.27./ 



XX. 

WEGER Imre 
Berkov, P.N.: Biblioficseszkaja evrisztika. =Magyar 
Könyvszemle 1962. 2-3.sz. 238.p. 
Bibliotecsno-bibliogarficseszkaja klaszszifikacija.Tab-
licü dija naucsnüh bibliotek. =Msgyar Könyvszemle 1962. 
2-3.sz. 238-240.p. 
A FID C/3 budapesti ülésszaka. =Magyar Könyvszemle 1962. 
2-3.sz. 234.p. 
A Grúz Akadémiai Könyvtár új épülete. =Külföldi tanul-
mányutak 1960. Bp.1962. OKT. 222-228.p. /Könyvtárosok 
tapasztalatcseréje 4./ 
Kedrov, B.M.: Klaszszifikacija nauk. l.tom. Engelsz; i 
ego predsesztvenniki. -Magyar Tudomány 1962. 2.sz. 120-
121.p. 
Nemzetközi osztályozási értekezlet Budapesten. =A könyv-
táros 1962. 12.sz. 379.p. 
Die 6. Tagung der FH) C/3 in Budapest. =Dokumentation 

• 1962. 5.No. 149-150.p. - ' 
A társadalomtudományi kutatómunka segédeszközei, tájé-
koztató a tudományos kutatás tervezésének, igazgatásának 
és szervezésének nemzetközi irodalmáról.'Bp.1962. MTA 
Könyvtára. 5-6.sz. 38-48.p. 
A tudományok osztályozása mint tudományszervezési prob-
léma. tájékoztató a tudományos kutatás tervezésének, 
igazgatásának és szervezésének nemzetközi irodalmáról 
1962. 3-4.sz. 86-97.p. MTA Könyvtára. 
Vocabularum abbreviaturam bibliothecarii. 1.: Abbrevia-
turae cyrillicae. összeáll.: Moravek Endre és — . Bp. 
1961. MTA Könyvtára. 138 p. Soksz. =A MTA Könyvtárának 
Közleményei 25.sz. 
Horváth Magda: A cimleirás alapjai. =A könyvtáros 1962. 
12.sz. 693-694.p. 
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