
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 33o/1968 
KÖNYVTÁRA 

Az MTA Könyvtára 1968 évi munkatervének irányvonala 

A Könyvtár 1968 évi tevékenységének főbb terv-
mutat ó-számait (beszerzés, forgalom, csere stb.) cél-
szerű nagyban-egészben az 1967 évi téAyszámok alapján 
meghatározni, a Könyvtár előtt álló sokrétű minőségi 
jellegű fejlesztési felauatok egyrészt, a változatla-
nul égető férőhelyhiány (raktár, olvasóhely, munkahely) 
másrészt, továbbá a stabilizálódott és megnyugtatónak 
tekinthető mennyiségi szinvonal nem tesz kivánatossá 
mennyiségi növekedési előirányzatot. 

A Könyvtárnak az elkövetkező esztendőkben -
és már 1968-ban - nagyobb erőfeszítéseket kell tennie 
a belső munka alaposabb, jobb megszervezése irányába 
szemelőtt tartva az uj épületben adódó megnövekedett 
feladatokat is (szolgáltatások kiterjesztése, bővülése) 
amelyekre már most el kell kezdeni a felkészülést és 
amihez a Könyvtár bizonyos mértékben már hozzá is kez-
dett (pl. állományrevízió előkészítése). Amig tehát az 
elmúlt esztendőkben a rutinmunka mellett elsősorban az 
uj épület tervezésével kapcsolatos teendők álltak elő-
térben (programok kialakitása, anyag- és adatszolgálta-
tás a tervezőnek és különböző állami szerveknek stb.), 
addig az elkövetkezőkben (természetesen továbbra is köz 
remüködve a tervezésben) a súlypontot részben már az uj 
épületben folyó tartalmi munka előkészítésére kell he-
lyezni r ami természetesen egyben a munka minőségi szín-
vonalának emelését célozza, addig is amig a Könyvtár az 
uj épületbe átköltözhet. E mellett folytatni kell az 
átmeneti jellegű megoldások keresését, illetve kialakit 
sát az égető férőhelyproblémák könnyítésére (pl. pótrak 
tárak, munkahelyek, belső átépitések stb.). 
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1968-ban - és az elkövetkező években - tehát a 
Könyvtár tevékenységének főbb vonatkozásai a következek: 

-1./ szolgáltatások és rutinfeladatok (kisebb-
mértékű fejlesztéssel), 

- 2./ részvétel az uj épület tervezési munkála-
taiban, 

- 3./ átmeneti megoldások kialakítása a férőhely-
problémák enyhitésére, 

- 4 ./ a belső könyvtári munka többirányú elemzése 
és szükség szerinti átszervezése (figyelemmel az uj épü-
letben adódó feladatokra). 

1968 folyamán az 1./ - 3./ alattiak szinvonalas 
ellátása mellett' a 4./ alattiakra látszik célszerűnek a 
súlyt helyezni, azzal, hogy ezek megoldása nem egyetlen 
tervév feladata, sok türelmet, kitartást és nem kevés 
invenciót kivánó munkát jelent. 

Az elemző munkáknak és a megvizsgálandó terüle-
teknek csak a febb irányait kivánjuk itt vázolni (ad 4./ 
alattiak): 

- a./ beszerzési és cserepolitika: mennyiben, 
milyen mértékben felel meg, illetve szorul korrekciókra 
a könyvbeszerzés (pl. a különlenyomatok állománybavétele); 
a kurrens folyóiratbeszerzés mennyiben függvénye a cseré-
nek, illetve mennyiben fejezi ki a reális kutatási, szük-
ségleteket; a csere állandó növekedésének ésszerű keretek 
közötti tartása (bizonyos relációk fokozatos leépitése, 
illetve csökkentése), 

- b./ feldolgozás: a futószalag felülvizsgálata 
összefüggésben, részben az a./ alattiakkal, részben a je-
lenlegi kapacitás fenntartása indokoltságának szempontjá-
ból (a régi szakok rekatalogizálásának mértéke és üteme); 
a katalógusok fejlesztése, 

- c./ tájékoztatás: a segédkönyvtárak rendezése, 
különös tekintettel a tervezett központi reference-könyv-
tárra; a tervezett xerox-gép optimális kihasználása^olva-
sószolgálat); a tudományos tájékoztatási munka nagyobb-
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arányú kibővitése a tudománytörténet irányába (Akadémia-
történet), 

- d./ üzemi szolgáltatások: a reprográfiai szol-
gálat további modernizálása (xerox és egyéb műszerek és 
gépek); a könyvkötészet kapacitásának növelése (össz-
akadémiai igények kielégitésére is); a cédulasokszoro-
sitás hálózati szinten, 

- e./ tudományos munka és kiadványtevékenység: 
a munkaidőkedvezmények koncentrálásának esetleges szük-
ségessége (pl. a könyvtártörténet megirása); a kiadvány-
politika távlati kialakitása (egy évkönyvszerü idegen-
nyelvü tanulmánykötet kiadása), 

- f./ munkaszervezés és személyzet; az a./-d./ 
alattiakkal párhuzamosan, részben azokból következtetve 
levonhatók lesznek bizonyos konzekvenciák a munka racio-
nálisabb megszervezésére, másfelei kialakitható a távlati 
személyzeti politika. 

Az a./ - f./ alattiakkal, különböző intenzitással 
a Könyvtár az elmúlt évek sorén is foglalkozott, az el-
következő időszakban azonban összefüggőan nagyobb suly-
lyal, kiemelten kell e kérdéscsoportokat vizsgálnia, e-
lemeznie és intézkedéseket fogaJSatositania (illetve az 
Elnökséghez előterjesztést tennie), amelyektől összkönyv-
tári szinten a munka minőségének emelése várható. 

Mindezen feladatok megoldását a Könyvtár néhány 
év alatt, fokozatosan végezheti el, 1968-ban a legsürgetőbb 
kérdéscsoportokat kell napirendre tűzni . 

Jelen előterjesztés mellékleteként a Könyvtár a 
Bizottság elé terjeszti 1968 évi kiadványtervét. 
H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T ; 

1,/ A Könyvtári Bizottság elfogadja a Könyvtár 
1968 évi munkatervének irányvonalát és felhatalmazza a 
Könyvtár igazgatóját, n o gy 0 íme k a lapján készitse el az 
1968 évi részletes munkatervet. 

2,/ A Könyvtári Bizottság jóváhagyja a Könyvtár 
1968 évi ki a dv ányt e rvé t. 
Budap e st, 1963. ápri li s hó 
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Melléklet 

A MAGYAR,TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 
1968, évi kiadványtervének 

e l ő t e r j e s z t é s e 

K i a d v á n y szerzője, cime terjedelme M e ^ i e p - v z é s 
, /szerzői iv/ b J 0 

1968 évre tervezett kiadványok 

A/ VA Magyar Tudományos Akad.ómia Könyvtárának Közleményei" sorozatban: 

1/ BÜKY Béláné: 
A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárának folyóiratállománya. 1,9 

2/ Sz.GARAI Judit - ÚJHELYI.Gabriella: A MKSzle 1967/4-. számában 
A Magyar Tudományos Akadémia megjelent eikk átvétele, te! 
Könyvtára oíosz ós szovjet csere- jes orosz forditással kie-
kapcsolatai. 2 gészitve. 

3/ TŐKÉS László: 
A mikrofilmezés ós dokumentációs , 
másolás szakkifejezései, 4*4-

B/ "A Magyar„Tuaományos^Akadémla Könyvtára Kézirattárának Katalógusai" 
sorozatban: 

4-,/ FRÁTER Jánosné: 
Az Akadémiai Könyvtár Bolyai— 
gyűjteményének katalógusa. 4-

C/ Sorozaton kivült 

5/ Kandidátusi és doktori'disszertációk IV. füzet 
katalógusa /I966-I967/. 4-

Periodika: 

6/ Tudományszervezési Tájékoztató. 
VIII. évf. 1-6. szám. 

II. Előző kiadványtervben jóváhagyott, 1968 évre áthúzódott kiadványok 

A/ ^A Magyar Tudományas Akadémia Könyvtárának Közleményei" sorozatban: 

7/ GYÖRGY József: Előző tervben "A Goethe-
Az Akadémiai Könyvtár egy' ri szoba 70 éve" cimmel szere-
Goethe-szobájának látogatói. 1 pelt, 

+ A torv teljesitése módosulhat a költségvetési helyzettől függően. 
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K i a d v a n y szerzője, címe terjedelem / - . - / M e g j e g y z e /szerzoq iv/ ^ b J 

8/ MORAVEK Endre: 
Vocabularium abbröviatúrarúm 
bibliothecarii, 3,/vól./ 6, /P./í 
Instituta oeconomica. 20 

9/ RÓZSA György: 
Somé considerations cor.c ;rning 
the scientific library in the 
age of the'sci.atific—technical 
revolution. 1 

10/ RÓZSA György: Előző tervben "lAO éves az 
Könyvtári munka és dokumentáció MTA Könyvtára - lA-0 years..Y 
összhangja, /Az Akadémiai Könyv- cimrael szerepelt. Magyar -
tár tapasztalataiból./ 2 angol nyelvű tanulmány, 

B/ "A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Mikrokiadványai" sorozatban: 

11/'PÉTERVÁRI László,: 
Könyvtári és dokumentációs repro-
gráfiai irodalom bibliográfiája. 18 ; . . 

III. Tervezett kiadványok /előkészületben/ * 

A/ "A_Magyar tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményei" sorozatban: 
H.BOROS víima: . . 

Stein Aurél családi levelezése az' 
Akadémiai Könyvtár Kézirattárában. A-

MORAVEK Endre: 
Vocabularium abbréviatürarüm 
bibliothecarii, 3»/vol,/ 8,/P./: -
Instituta sanitatis publicae, 
Societates varii gencrifc, 18 

MORAVEK Endre: 
Vocabularium abbreviatúrarúm ' 
bibliothecarii. 3,/vol./ 5./P,/s 
Instituta ö.d artes litteraturamque 
spectantia. 15 • 

. PÉTERVÁRI László: . 
Mikromásolattal működő /könyvtári 
és dokumentációs/ adattároló és 
visszakereső rendszerek. • A-

B/ "A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai^ 
sorozatban? ** "* . 
CSABCCKr.1 Csaba: 

Magyar codéxek gyüjtemény-
katalógusa« 7 
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